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Çarıa nba TELGRAF: ANADOLU - tzMIR Kar ve yağmur 
TELEFON: 2776 lstanbul, 15 (Hususi) - Gelen haberlere ıröre 

16 ADRES: İkinci Beyler aokaiında Uşakta soğuklnr fazlalaşmıştır. Elma ve Borıraz da~ 
N/SAN ANADOLU ırazeleai iduehan~•İ ları karlarla örtülüdür. Şarki Karahisarda kar 

1941 
(ANADOLU) MATBAASINDA durmuştur. Soğuk hüküm ıürınektedir. Meyv~ ağaç-

BASILMIŞTIR !arı zarar görmüştür. Sinopta faydalı yağmurla• 

30 ncu YIL Netredilmiyen yazılar reri verilmezi çiftçiy' sevindirmiştir . 
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Parti Gru unda "'\ 

Hari~iye Vekilimiz umumi vazi}·et 
hakkında gruba izahat verdi 

Anadoluya geçeceklere ev temini. için tedbirler 
alınıyor, Beyanname 1:11üddeti bitti. Tren 

ve vapur seferleri arttırılacak 
Ankara, 1 S (A.A-) - Cumhuriyet Halk Partisi 

ırubu umumj lıey'eti bugün aaat 15 de Reis vekili 
liilmi Uranın reisliiinde toplandı- Celsenin açılma
ıını müteakip kürıüye gelen Hariciye vekili Ş. Sara
COğlu bizi uzaktan yakından alakadar eden siyasi 

1 hadiselerin son inkişaf safhalarını i2ah ctmit ve 

bu n1eyanda bazı ha\'pler tarafından sorulan sual-
lere de cevaplar vermiştir. • 

Grup umuıni hey' eti hükUmetin beyanat ve iza
hatını tamamiyle tasvip etmİ!tir.(Devamı Sa. 4 de) 

işin içyüzü şimdi 
anlaşıldı 

Hırvatlar, Sırpları 
dan ayrılmadı 
Kukla hükumeti, bir 
cani ile Avusf uryalı 

bir casus zabit kurmuş 
lı'lAd.ti~a. la ı A.A.) - Atina ajansı 

$ovyet - Japonj 
paktı . 

Çjne yardım ediln1iye

ceği sanılıyor 

Sovgetler bu paktı Av· 
rupada serbest kalrnak 

için rni imzaladılar? ı ırıyor: 
~ Alnıanla~. J\) nis:ında Zağrebi Çung-King, lG (A.A.) - Rus - ja-
t~dsızın L~gal e-tmişlerdir. Zağrep poıı paktı Çine ;·apılaıı yardıma te-ıir 
n· Yo6unda da general KruteriJs, ye. ~decek mi? 
tı Hırl'atistan hükünıe-tinin kuruldu- Burada herkesin merak ett'ği nokta 
ııllnu Pal'iç nıımına iltın etmiştir. Ge- uuılur. 
t "tal Kruterik mllteknid bir Avus - ~lo.·ko":ııhın bu cihct hakkında ,a. 
h~rY:ı binba.)ıdır. Generalliğe de bır6ızlıkla izahat bekleııınektedir. Bun
Qjr h·nlde Almanlıırca terfi ettirilmi.~ l:ırn raı:rmeıı lıükim fikir ~udur ki. 
acaktır. Ilu ndam, harpten el'vel 8ovyetler birliği bu paktı billıa-ı"ı bü-

~1tıı:.rıya >e ltalyada ajan olarak do. llin dikkatini :;ür:ıtle kendi e~iiıine ka. • 

1 

·-- . ADRIYATI 

• 
ITALYA 

Bu haritaıJa Hırvatistan ayrı olarak 

Yunanlılar yeni hatların
da mfidafaaya başladılar 

ilk temas dün 
sağ cenahta 
başlamıştır 

-
HfJ/JUDLRR • • • • 
JllRVATHu _ - -- • 

ll~M 1$G.ft.i W2J/1 
YvNAlll -:. OIIIDD 
HRCllR -:. 1,1;. .. .,.,'.:1 
sırP ,, •z.•@.-:&a 

gösterilmiştir. Son haberlere göre Hırvatlar Sırpların yanıba~ında 
harbetmekted'rler 

----• • ·Yugoslavlar dağlık mın· 

A~Kf RI VAZIYET tak&da toplanıyorlar 

Yugoslav ordu-
1
Mukabil taarruz 

su toplanıyor larla Prokuplue 
istirdat edildi 

~\lı:1·ordu. Ilu adamın oğlu Ojen dar yayılmakta olan Avrupa harbi üze- Şan-Kay-Şek ordusuna el bombası Yunan hatlarının . geri 
ııı l'ıılerik i-;c, lfarsilya suikoasdında rint> teksif için .. ark hududlaııııı emni- hazırlıyan Çinliler lngiliz. tayyareleri Al- alınması faydalıdır Yugoslav kuvvetleri ce-
~· d. . ldar oldujıu i{:in Frnnı>ız malı- ye.t :.ıltına almak mııbudirlc akdcvle- dakika im ı.ı:ıktııı imzalannı:ı.~ı sebeb- l "~~ınce malıküm ,-dilmi<tir. Devlet mıstır. Jcriııi aııl:ıınmtı.. "lan ara biiyiik zayiat Yuıroalavyada muht.,lif kaynaklar. nupta müttefik ordu ile 
da ı ıli'ın edilen Pavi~e gelince bu a- :.roskova, lf> (A.A.) - lzı·(stiya }fo.-koı·:ı. ı :; (A.A.) _ I>. x B verdirınekledir/er dan .. elen haberler, .. rup ...-up b • l y l l le~· d:1 dnim~ ltalynda yaşn,:n!~ bı~ gazetesi, japon Sovy(•! pnktı hakkında Bugünkü ga1.<'teiN', :.\Intsuokıı. ile . muntazam harbeden ordunun timal ır eşınege Ça ışıyor ar 
c;n •l~ıdir. 1ugoslnv)adn bır çok ~ııııl:ırı yazmaktadır: '.\lolotof ;ır:ısıııd:ı teati edilen ıelgrnf- ... \tına, ı;; (A.A.J - !!ildirildikin ve doğuda Moravada muannidane Alina, 15 (A.A.) _Cenubi Yu-
g; ayetlerin faili olduğu ıribi, Alck- r.u p:ıkt, Sovyet - jnpon nıünıısrbet- )arı ıı~sretmislerdir. gore Alnı:ııılar daha sa> Yıınaıı ınü- mukavemet eUı'ğini, Oaküp ve Nit goslaı·yadaki vııziyet, son 48 saat 
~1!1drın katlinde de rolü tesbit f dil- lt>ri ııiıı ıı:r cok ihlilıil'lı nıc:<elelcrini :llut~uok:ın.ııı telgrafı şı.ıdı.ır: d:ıfa:ı haltııııı l'arın:ıını~laı dır. Diı crık bölırelerinde devamlı muknbil taar- zarfında hi"-'edilir derecede iviles _ 
r·~ v~ kendi<!_ Fransız n:ahkemelc. kun:ik>ıı .halltemiyor. Anca~ bıınlnrııı . Bugün imzalanan paktla milletleri- A.lınan t:.ııgı, ~f:ınastırdaıı Florinaya ruzlarla düşmana zayiat ~cı·dirdiğioi mistiıı. Yuı.:o<laı· km·vetlerin;;, Al_ 

ce ıdama mahkum edılmi~tir. hallıııc ;-ol a~ıyor. Bu p:ıı.t ı le Soı·yct- ın i zi yeni do.,tluk ~·oluıın sf.}kan bu \'e- gıdcn urnda ~:ııııura batarak yeı·' ııde bildiriyor. Bu huauata müsbet delil- man münakalatına hücum ~trik~eri 
Ilı G~~ülüyor ki bir Alman ı;ırh'.ı oto- japoıı nıüıı::ı-;ebntı yeni bir ;afhnra ,ik:ıııııı üti için bir muş':ıJe rnzife.>ini kalını~ .rnzıyettedir. ler de mevcuddur- Almanlar Bulga- \'e bu münakalatı boz<ırak düşman
ııı?.bılınin içinde Zağrebe getirilen ve giı mL;tir. llunun l'eyizli olması bt'kle- göreceğini iimid ediyoru~1 • Bu \csikn- lngıl:z ham kun-etleri, bu ınıııtaka. riatandan 30-38 tümenlik bir ordu ile na büyük zayiat verdirdikleri teey-
ad~~l.<tki~ hilkiımet. devJ;ı kuran bu ııe:ıilir. _ ııın imzasında mnhirnne idare \'{! rnr- d:ı Alınan tah:ı~siidlerinc ~ok l1iiyük harekete ııeçmit olmalarına ra~men yüd cimi~tir. Yııgoslayl::ır, :\1urıw:ı 
lıraııı im• Hırvat dcYletı k~rmamış- fokyo, ln (A.A.) - 11. :-<. U. dıınınızdan clolan·ek~ıelfınsınız:ı min- tahribat ppını~lardır. karıılarında beliren mukavemet do- nehrinin her iki sahilinde büvük bir 
S Uu.. kukla ~ir hükiımettır. _ Kabine btıgüııkli :çtiınaıııda Soı·yet... ncttarım. l!iikü.ınetiııi7., )lo>ıkovarla fJA l',l J.'AAJ,/l'1'.'TI: layısiyle bunu takviyeye mecbur kal- hızla mukabil taarruza ge~mi.;ler 
1 

ıı cıhetler bıl~-a-•a k~yda de.ır;ı'.: j~pon paktını t:ı>ılik etmiştir. Dedel kalıhğım müddGtce Jl".Herdiği dostane Kahir~. ı;; (A.A.) - Ona :-:wk in- mışlar, tekra.r Romanya ve Bulgaris- ve Almanları ric<ıta ınccbuı• bıı·akmı~ 
CoL - Hırvat ınılletı, 1 ugo.~laı:- .;; a ~urası tarafından paktın tH,diki i"in hii,nii kabulden dol•vı tesekkür erle- giliz ha Ya kun·e:Jeri kanırgiihının ta.n üzerinden kuvvet oevketmeiıe !ardır. 
1'[;\re.ıı ta~.mil ed.ill'': bu har~tc mü:te l:iyiha_ ılıı hazırlanmıştır. Şiırıı paktı rim . Bu kısa zi,1·aı-.;,;:· bende unutulmaz tebliği: baılamıtlardır. Nişin cenubunda Yugosla\'l:ır Pro-
irıue' c n!uL~sanıdrlır. llarb~~ ar·~f~: bn h.rı~ta tıısdik <> d:>eektiı'. Prc~ıs ~onn- bii;'iik hatıralar ~~rnk .. mıştı_r. Balk:ınlaıd:ı, Yunan h::rek:it >ahııc- Halen Yuıroalavya ve Yunanishr- kuplue şehrini geri almışlardır. Esas 

I{ ' ilu ııı•and bunıın bıı ıLlılı ı e p.ıkt hakkııııla ızahat " rmı• ve ~on - Sonu 4 uncu aahıfede - lerind ~ ki ;·oll:ır üzerinıl" ilerlemekte da harekatta bulunan ordunun mev- kun "tler. ln;riliz \'e Yunan k:ın·rt-
:ınırvnt · 'tçi p:ırt!si ictinıaıııd:ı nl - · olan dü,maıı kollarıııa kar.•ı homharılı- cudu 60-65 tümeni geçmektedir. Fa- leri.rlc birk~ınek için ceunb:ı •loj!ru 
~ Qşltır. Bu içt:mada re•men ve: ilen mıın t:ı.ıyaı'()Jcrimiz bir çok hücuml:ır - o ...... m, 2 ,,,c; .,.hifod., - <DEVAMI 4 NCll S~HIFF.OF. • 
ti a~arlnrda. Sırp '"' Hırvat milk~le - : rapnıı~larrlır. Tayy:ırelerimizin ekse- ____________________ _: __ 
ı.:;rı harpte de, ~nlhte de mUıtohid risi bu kollara tam isabetler kaı·drt-

.;1cakları ta~rih olunmıı.~tur. nıişlerdir. · 

1 ~ - Rırpl:ır, Hırrnd:ıı• "'' . !ıı\'Pn- Görice bölge~inde avcı!"r hiınayesin-
.~r he: s:ıhad:ı i~birlii'ri yapma!;t:ı,1 ır- de düşman bombardıman tayyareleri 
~· ~İ ) ug<ı"hv hükiimetincl~ Hl'T::ı.t avcı tn~-,·ıu-elerimiz tarafıııdan önle-
ı::. eı·iııden :\laçek bulunm:ıkt::ı.. ma- " nerek hiri•i tahrip <>dilmiş ve diğ'e,. ba-
h. e, Posta telgraf, ticaret \'e ık•:let " '~ ,. zıları da hn•ara uğratılmıştır. A\'cıla-
k azırlıklarını ela Hırl'at lideri•'!·; i;;.. nmız Olemp dağının sarkında bir diis-

al. Hmektı•di:-ler. • "' m:ın tayrare•i d:ılı:ı düsürmil•lerılir. · 
~ırpJnrla Hırl'nUarın t '"tıtı:iı!iin,, BiR PiLOTUN ll.l'RTULl!Sl': 

rf'lınce, bunu cHl~manl. r bil,. rr.'mi Londr:ı, 15 (A.A.) - lla\'a ı;ez::ı.re-
~·bJi~IHin<le itir-ıf Ptm~kt,.di,.ler. linin istihbarat sen·isi bildiriyor: 
ıl~lılığlndı> ~im:ılde birinci '"' dör - Jılman - lnıriliı. Yunan hatları iize-
L Uncu ordunun mukaY«'lll't İ 1'd ·'1 rônd .. kayl:ıolduğı.ı bildirilen bir Hari-
,~~-~dilm<'ktrrlir. :lleı· .uı\l:ırı'1ı:ı l'k- knyn tayyaresinin pilotu (lssiine dön-
! "ı Ilı: vat olnn ıılaylar bu Mı!cı - mü~tiir. 

1~r~:ıclır. 1I p.<i dı• meşru hiikiimL·te Tay,ı·ııreci yere inince bir Alman ke-
d~\>ı umumi k:ır.1rgiihııı emrin·.' t:ı•ıi- ' şif kolu tarafından takip eclilmis ı·e 
t ırler. Bunlnı·ın kahramanca döiiii~ ll<'ş kilometre koştuktan sonra· bir 
.Uk

1 
lerini Almanların itir:1J'l:ırııııl:ın Avustur:ılya ke~if kolu t!lr:ıfından kur-

·ın amak da kabildir. Harekatın eereyan ettiği nııntnkn i:ll'ılmı~lır. 
j· Rir Alman re.<mi tı>lıliğincle, Oka- I\tl ı· • f k l Ad iki 1arrıf k<>~if kolları ara<ında :ıtcR lngiliz tayyareleri tarafından bir 
~"t ~im~liııde müdafaa Jıatl:ırını Ma- ısır mec ISt ev a a e Libyada Almanlar ağır l •ııti~iııı!en soıır:ı Alm:ıııl:ır çckilnıis: deki gemi tezgahlarından birinde 

1trl:ırın yardıkları bildiıilmPktedir. olarak toplandı zayiat verdi <DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE l • • •• • 

~ı~ J~Pg~~;~~r~;,?o~l ~~~1~;r_ w:~~~~1:;;. JllllllllllllllllllllllllJlflllllllllllllllllllllllllllll in gıltere uzerın• 
''n birliği t:ımamdır. s·· k d s f k d f ı· 

2 Üikkata ı:ı.vik olan tıir ııoktn c1a. uveyş- Is en e Brendizi ve Trab o yaya a ın e aa ıyet 
1:~kı-Pp rudrn.uııda neşrolunan be -

~~~~attıcr~·~~ ~~~~~!\~l~r~~ı;eıı;~~l~: riye mÜdaf 8851 )us bombalandı Demir yolu merkezinae azaldı 
nııncJen bahsetmcmesidir. :\lümkiin büyük yangınlar çıktı 
~ •ay<h, her lıaldP Alman propag:ın- l ·ı · l • J T 
ı,:Uı1 ı lıöyle teslimiyet yal:ınlarınılan ngı ız er, ıcap euerse ~obruk mrntakosuıda 1 Kahire, ıs (Radyo) - Resmi 

1 P lıııh,;edecckti. J, h • k hava tebliği: 
~· ~levzuıılınh.< tclıliğlcr i-~ s:ıdı•cc a a arazı ter 15 iank 22 tayyare lnriliz bombardıman tayyarele. 
li~hr:ımnnc·:ı düıfü5tükten sonr:ı tes - edeceklerdir imha edildi rinden kuvvetli bir tetekkül, pa-
d· olan !'.~il'lcrden b:ıhsrylenıekte- zar günü Sofyada aıkeri hedefle-

:r. Loııclr:ı, 15 (A.A.) - Sabahleyin Kahire, 15 (,\.A.) - Oıta sark umu- re taarruz etm'ttir. D~miryolu 
Jj• ı:~lcn yegane haberler, Yunan. ltal- ml karargahnın resmi t0lıl!ğl: J merkezi, depolar, teaiaat şiddetle 

ll' Alman petrol ge- ~un tebliğlerinden ib:ırettir. Askeri LIHl'AIJ.l: lliin Tolırıık üzerine bombardıman edilmittir. Bir çok 
• . b ld mahfiller mütalea yürütmekten icli- yaıııl:ın ıJü,·maıı t:ıaıTııw tarıi •di!nıi"- yangınlar qıkarılmııtır. iki sıra da 

mısı atırı l naıı ";,lcnıektPclir. Sollunıun Alman- lir. 200 "'dr uldık. ı;;r, don razİ:ı ııı:ıı:.ı1 vagonlar infilak etınittir. Bunların 
2 

Londra. 16 (A.A.) - Enhrir ııe· lar tnı.1fından :ılınm:ı•ı teyid ~clilnıc- tul sayılmı~tır. ])ü~ın:ıııııı ı.; ı:ıııııı infilak maddesi dolu olduğu aa. 
atı·ti ob!ijıi: ı miştir. Yalnız Solluın civarınclıı mu- imha cdilnıbtir. lliz ele:; tıınh km iıt'l- nılmaktadır-

1 'l''kit ılCı\İzaltı•ı ıliismaıı isıtali :ıl- hııreucler ceı•eyaıı ettiği te;,yyiid et- tik. Sollıım nııııt. ka<ınıla deni,1:,, ı·c Tayyareleı:ı'm.iz Sofyadan ayrı-
~'.-?dalıi Frnıı .. :ıyıı ıtilnıekte olan ve mi~lir. topçu f::ı:ıli.1 di olmu~ ı e dii~m:ııı:ı za- hrken bir çok büyük yangınlar 
~i].!t Yiiklii bulunan 10.0rıo tonlnk bir ~~len h:ıbcrlc~" .muhtemel ?!arak yiat l'ercl:rilıni$lir. dev~ etmekte olduiunu görmüı-

ltıı~~ıl;. Alnınn pdrııl v.~mi;in i batır-i lngılız ~~:::t~;ı~ı~c~"ı:!~ff:~~:_ ''0 
/ H~g~;:~·;ı~·~~Ü s~~ı~z.::.. ılo~-l lllll11İmıllİlllHlllllllllllllllllllllllllllllllllUllll 

Son taarruzlarda 

hasar ve zayiat 

ehemmiyetsizdir 
Londra, 15 (A.A.) - Hnvn nezn

retinin tebliği: 
Gece lngilterc üzerinde pek az 

düşman hava faali;-eti olmu'""" Şi
mali ~arki 'ahilinıle ı·e lngiltercııin 
cenubunda Lazı noktalara bombal:ıı 
1tılmı~ fakat ciddi ha,ur olm:ıını~ -
tır. Cenupta bir noktada bir !rnç ölü 
ve yaralı \'ardır. 

Londr:ı, 15 (A.A.) - Ham ve da
hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Pazartesi günü, Alman tııvyarele
(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) .. - ~ -

kaç gün evvel bombalanan Bremen
bit" harp aremiıi denite indiril'rken 

Brest y~niden 
şiddetle bom· 

balandı 

Alman harp gemileri 

bomba yağmuruna 
tutuldu 

Loııılrn. 1 ~ (A.A.) - llavıı ne7.:ıre-
1inin t~hliği: 

lnıdliz bombardıman tnn:ırt>lerin
tlen bü;-ilk lJir tı•şekkül dün gece Bre<t 
t<' kıır~ı dört ~aat de\':ıın ulcn bir ta:ır
ruzd11 bulunmuştur. Taarruz bulutlu 
haı·atla L:ı~l:ımı~sa ıla bilahare hava 
ııçılmış ve Gnayznol' ile Şarnhör,t 
,\lmnn gemilerinin burada bulunduk
l:ırı ııörülmiiştiiı- Doklar ÜZ{'rine w 
rıhtı!Illnra y~~zlorco b()rnb;ı atılmıştır. 
Gt>mılere katı sur .. tt i~abctler knı·dp. 

(DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE'> , 



( SAHiFE 2 ) (ANADOLU) 16 NİSAN 1941 ÇARŞAMBA 

• 
1 FIKRA ] RA.DYO GAZ ETESi Okullarda imtihan Askeri Vaziyet 

~o\·yctlcl" birliği - Sovyet-Japon ademi So\?yetlere geliıı-
Japoura paktı, glinün ce, onun da Avrupa-
<'ll ehemmiyetli me- tecavüz paktı dan gcleeek tehlike-
~clesi olmakta clernın ri dah a az endişe ile 
t.•diyor. Bu harp kar- • takip edebileceği gö-

Milli Karakter
ler Ve idare 

Ediciler 
BAHRİ SAVCI 

ısmdn btlyiik de\·- R•ısy:a, çı·ne riilür. Sov.retlere 
letJer kafi vcızh·et ~ karşı A vrupada teh- Bazı filozof hukukçular ile, soa -
almışlardı. Almany:ı ..1. k Jike Almanyadan gc- yoloğlar, fe rdi karakte rle rin dı§ın-
\ e lta.Jya, uçlli pak- var~mJ. e- lebilir. .Bu vaziyet da m evcud olduğu iddia edilen 
tın ıkı te:anil<l ha- VJ 1 knrşı.sında görtiliiyor «Milli karakteri» daha ziyade edebi 
linde hareket eden iki k •? .ki. son pakt bir farnf- mana da alırlaY. Biz bu du sütunda, 
nrtağıdır. İngilterı> seee mı tan A~?!·jka~·1. i ti~- uMilli karakter» in varlığı ve özü 
\"e Amerika imzıılrın- <laf ettıgı gıbı , bır hakkındaki nazariye le rle uğra§acak 
mamış ittifakla bir- t:ır~ft.mı. dn AlıJ1:ın- değil iz; yalnız bize mülayim gelen 
birine ~ağlıdu·. J_a- Paki Amerika ve Al- \~:.~ ı l tıhdaf edı~ o~. şu fikir üzer inde duracağız. Nere -
ponya, uçlU n~ıktı mı- ' ~.ger Sov.ret~er hırlı- d en ve nasıl çıkarsa çıksın ; hadisele-
za etmi · olmakla be- nıanga91 mz istih- ~~ Alman:va ıle harb~ rı"n gidq inde k endini göstere n Ye ha-
raber, kendine <lıi- J / d" ~ gırerse, Japonya bı- diselerin talileri üzerinde, sıkı bir 
sen taahhüdleri yaµ- ua e lY,<;>T, . taraf ~al.~caktır. H~l tazyik h alinde tesirlerini göste re n bir 
makt:rn çekinmt-k- buk1 uç.lu paktn. g_o- «~M illi karakter» mevcuddur. Şuurü ; 
t.edir. Sovyetlerin \ f- re Yazı.ret nk~ıdır: fe rdi bir or ga '\izmaya, ferdiyetin uz-
zb·eti i::-e şiiphelidir. SOVY::Ef-LER}N AVRUPA J:-ıpony.anın hareketı v:iyet çerçivcıine hağl ıyan gör~ler 
S9n paktla. • O\ •• \. 't- 1 v ' • lazımchr. . milli ve beyne lmilel §uur ile iradeyi 
terle jnponlnrm hu S 1 ASET NDE AR!f IK LA· Sovyetlerın boy)~ inkar c debilirleT. Fakat vakıalar üze-
iki ziimre knrı:;ı ·ıncla KAVn ı111LAMf Y'"CAG. 1 b r anluşm~}:ı nylnr- rine dinam:k hüviyetinin damgaaını 
mziyetlerindcı bir d '- 1-U ~JI iti /" en reddettıgı halel~ basan milli ve beynelmilel hareket 
gı·n,i~ıdikı:rli?.k husule gelmi ANLAŞllMAKf 'UlR bu zan::uı<la kabul 'Ve aksülamelle r hadisesini görme k 

". eyi me ı. a~l~!';~nnın için a l im olmağ·a lüzum yoktur. He-
Mnt ·uokmıın Avrupa .sc.ruhatinir b~itün. ~umul \•e rnan~ ıııı .en ~~ı lı~r l>e- le" mode rn çağm uyanık insanlardan 

e>n miihim !'ebelıleriııden biri. Sov~·et· kıld" ıta.de e~1ckledır. ~ımclııe kadar mürekkep ce miye tle rinde, heme n her 
lerle bi r anla. ınnyı t0ınin idi. J apony:> Avrupa. rnlerıne kayıdsıı kahm \'C Uz~ık hadisede bu m illi ve beynelm;lel taz
iıçlii pakt::ı Htihaktan sonra, So\'.retler- ~rkt:ı Jnpon.r:ı.rıı. zo~lu'k çıknr~rnk ı~- yik h a d iselerin istikametler:n: ç iz -
le C\Hla ffiı\ğa büyi\k ehemmi.ret Yer- tıyen Sovyetler .. _ımfü Avrupa ıle mes- m~de, k e ndi rolünü oynamaktad ır. 
mişti. Ru:sya, üçlu pakt ortakhmon ja. gul olmak için Uzak şarka Ui.kaycl kal- Bu rol, çok d efa vasıtasız ve doğru
pon)·a iı~iıı bir sikfıyet mevzuu olmus- ınaktndır. dan doğruya hile oynanır. h te son 
tur. 939 ai{u. to undan sonra Sov~·etlt'l Jap9nya~1 1 ~ bu paktı~ Almaıı~·aı~ın Yugoslav h a disel eri !.. .. İkinci Alek -
A vrupayu karsı litkayd, hatta Alman- muvafolrntını almadan ımzaladıgı Hl- sandrdan beri oldukça otorite r bir 
yayn karşı . anıimi lJir lıjtarafJık mu- din edilemez. Mntsuokanm Rerlinci<:> hükumet sistt'mine s:ahip olan bu 
hafazn ettikleri halde uzak şarktn ja. m<:?şgul ol(luğu en mühim ıne~le hu ol- m e mlekette, halk, yani milli k u ak
ponya.mn vnziyetini zorlnstıran bir si- muştuı·. Almanya muvafakat <:cvabı te r ve irade hükumef; idare 
yaset takip etmistir. Jnponya ise üçliı \'.e,rmi ·, l><:>lki de pııkhn jmzalnnmasını edenlerin k~rarını evvela pro
paktı imz:ı jJe Amerikayı kıı::kırtmıs. kolayl:ı~tırnı ışhr. . . tcato etti. Bu protesto, hiç bir 
nazik bir duruma di.i!;m{i tü. Çiinkii Almanyr: bu . ur etle Pnsıf!k teşkilatlı idare mahi-yeti gösteı·-

.MoskeYa paktiyle, japonya geçeıı ve Uzıık şarkta kar A elde etmektc~~ıı·. meden , doğrudan doğruya hal .. 

Dün bir toplaah yapıldı, bel
geli talebenin imtihan ma

halleri tesbit edildi 
Belgeli talebe. ile hu:susi okullnrm 

~on sınıf talepesinin imtihanları 
hakkında tesbit edilen esaslar. şeh
dmi;r, maarif müdürlüğünden biitün 
ortaokul \'e li:::t1 ler mi.idürlükleriııe 
tebliğ eclilmi ·tir. Resmi okulların bi
rinci \·e ikinci . ınıflarmd-a ü:st 0-..te 
iki nl sınıfta kalup da belge !le o -
kul~lan ayı·ılan iiçlinci.i :-ıcne c\'leı in
de çalı.,an veya husu i okullara de -
vam t'dcn bC'lgl1 li talebenin imtihan
lnrı Alı:ınncakta Gazi ort-a okulun -
da tesekkiil edecek komİ!lyonlnr ta
rafınclnn ~ apılacaktır. 

Ortaokulların üçüncü sınıfından 
belgeli olan talebenin imtihanları d-a 
Tilkilik oı-ta okulunrla. yapılacaktır. 
Bu talebeler sınıf imtihanbll"lırn tabi 
tutulmadan doğrudan doğruya clev
let orta okul imtih·:mlaı ına alınacak_ 
Jardır. 

Lise .·ınıflnrınclnıı belgeli t:ılebe -
)erin imtihanını i ikinci er-
kek li ·esinde. ikinci erkek li-
sesının lis(' sınıflarından b('Jgeli
lcrin imtihanları, Lirinci erkt>k lise
sinde yapılacaktır. 

Hu u~I okullar, bu gibi Uelgeli ta
lebelerin - her sınıf iç in a.rı•ı olmak 
iizerc - ·adlarını göstcl'en iki Iİ<;te ile 
belgelerin i Maarif müdiirliiğiine gön
dereceklerdir. Hu~usi okulların'• \'e 

11 inci -..ınıflarından devlet ori.n okul 
ve li-e bitirme imtihanlarına girN·ek_ 
le.ı hakkında şu şekilde uam('le yn
pılacaktır: 

'J'alimntııaıne mucibince liç cl~vre 
notunun ortnlaması ile de\'let ortn 
okul \'c lise bitir01e imtihnnlaı~ına 
girmek hakkını kazanan Kültiir ve 
I~ge liselerinin orta ve lise kıı:;mı ~dn 
sınıf talebelerinin imtihanları erkek 
li esinde yapılacaktır. 

Devrim orta. okulu son sınıf tale
belerıinin imtihanları K-:ıratnş o ı•c;a 
okulunda icrn edilecektir. 

Karşıynkn klz lisesinden lıf'lgeli 
talebe. İzmir kız lisesinde. kız \ise
siııtlen l>elgPli talebe de Knrşıyak:ı 
muallim mektebi kız lisesinde imti -
han edil'eceklerdir. 

Şehrimizcleki lise ve orta okullar 
mücli.irleri. diin iiğledcn ~onra maa
rif müzesinde ma-arif miidiiri.i Bay 
Halid 7,iya Kalkancının reisliğinde 
içtima ede?Oek imtihanlara aid e~as
ları te;-;bit etmişlerdir. 

Kamp kurulmıyacak 
Erkek Jise. i talebesinin asker; 

kamplarının bu ders devresi için te ... 
ril edildiği \'e bu yıJ kamp kunılma
mn--ı ~Ta:ırif, \'ekiıletinden şehrimiz
deki alfıkndarlkra bildirilmiştir. 

Bu ne · vi.cdansızlık? 
eylı11denber_i ii>tihdaf ettiği gayeye var- Almanrn her h alele karı ve zararı olç- kın duyguau ve bu du~·gunun te
maktadır. mtiş. kiu· tarnfı nğır bn ·tığından burnı zahür ü şeklinde gözüktü. Sonra, bu 

Bir genç anas1n1 bıçak ve kürek darbeleri 
ile, gözlerini de oyarak öldürdü 

Acaba bu anlaşma. Sovyetlerin Çin muvnfııknt etmiştir. coşkun aksülamel kendilit'tinden bir • 
. iymıeti üzerinde müessir olacak mı? Filhakika.. dünyanın bu k~mşık dev- teşkilat ruhuna yükseldi v e bir ge _ Ala!'\eh ir. ( H ususi) - Bu:•adıı gr- lııındnrı • oııra Jrnpuyu çckt!rck sanı

ı;up gitmiştir. Gerçi pakt umumi hükiimlerle bun:ı ı-in<le ~rnk. bilinde bir ey ' rrnekı i- n eralin şahaında akf4·yon kaıbiliyetini et• \•nkti f('ci bit· cin~ıyet olmuı::tur. 
temas etmemektedir. Fakat hiikmen zin yalnız menfaat temin etmek müm- göste rd i. Yugoslav milli k uııkteri oğu kkuyu mahalle inden 26 yaş
Çinin iki eyaleti olan yerin R u ·Jar ta- kiin değildir. Almanyanın bu siyasetin- bunun böyle olmasını istedi ve bü _ Jımnda Ahmed, gece saat 22 sula
rafından d~\ let olarak tanınması . Sov- de, cHiuya. \'aziyetinin icaplarını nnln- tün felake tle re en geniş tıı.bminler rınd .t \'atı;;u namazı kı'makln olan 
:retlerin Cine karşı~ ki yardım politi- yı" ifade eden bir r ealizm rncvcu<lclur. :ç inde yer vermesine rağmen ~unda 4>-50 ·yaşlaı·ındnki anne in<:> s-alılır
ka. mı takip etmiyeceğine delil olarak Paktın Amerikadnki tc~irleri ne ola- ısrar e tti. nııs \'e elindeki çakıyı kadrnn . npla -
gö terilebilir. Eı;a en bu bertaraf caktır. Amerik n buna ehemmiyet at- Milli kbakteri, sadece bir ecJehi nn<-·tır. Bundan ~onra çakı ile zıl\'allı 
edilmeden paktııı imzalanması , japoıı- fetmek istemiyor gibi göriinüyor. l >i- lafız olarak görenle n"n düşünceleri, kadının gözlerini ç ı karmış \'e bu a
yayn bir "Y temin ed<:>mezcli. ğer taraftan japonyanın vaziyetinin hu vaka karşısında , bir kötü edı~bi- ralık bağ kilreğini kap-arak nırn \"ll-

P akt, Çung-Kingde hayal inkisarı kuvvetlendiği ele muhakkaktır. Bu va- yat olmaktan ileri g ideme z. Vakıaya ra bicarc nnayı öldüımıüştür. Katil 
uyandırmıştır. Japonynnm paktnn is- ziyet başka devi ti belk i ihtiraza, fakat bakınız: Bir miJl,.t ayaklanmıştır' ... --· 

Biraz sonra devriye gezmekte nlan 
poli .... memuru 11 mımaralı Pımin 
Bozokla 1 numaralı ~f Phmed Emir, 
C:\"İn ' ızi)~l inden şiiphelenmiş ve içe. 
riyc j!iriııce faciaya muttali olmıı~lar
dır. Polislcı·imiz, 2 saat içindi! ana 
katilini yakalayıp adliyeye teslim et
nıişle;•dir. 811 dnkikada h:idisc·1!n ı:e
bC"bi mechul idi. 

tifa_de i bu ols~ gerzktir . Diğer !stifa: Amel"ikayı ileı:i _nt~!mnğa !'levkede~-. Bu ; ~azari~eler!n ölü ~l~şeleri clı~ı~,- Ya ""'gın sobadan Bu·· yu·· k vı·nç de -
desı ele Amcrıknya knr~ı \·azıy tını HatU"lardadır kı Uçlu pakt da Amcrı- da, hır hakıkaltır ve molh karakterm •• 
wağlamln tıı·ma.cndır. Filhakik a ·apon- kn üzc.rind böyl bir t.e ir hu5\U\ g - caer idir. Bunu kavramıyan id nl'e d r- k • . 1 d 
rn artık ~J?lerika il<! endişe!=:İZ olartık tir~işti. . . cil~rin bütün çal ışmaları,, ~eml~ket· ÇJ mış DJZe yuvar an J 
karşılaşnbılır. F ılhakika Amerıkaııın Grodaııda Jerıne ancak 2arar verebılır. Du~en 

yerleş.mesr bunun bir delilidir. Ameri- Yugoslav hükumeti bunu anlasa ve 
• • • j ka bu uretle Avrupayn doğru uzanmış zarı patlayası kulaklarını halkın ha-

Yaşamak ıshyen miJletler çok vel oluyor. kiki ııe:-/ni d inliyece k şekilde açşa 
fakat sağlam çocuk sahibi olmakla idi buS?Ün Balkanların aııkerl ik cep-

Çocuk E.:rgeme Kurumu Genel Borsa lurd_u_. ____ mı•a••••• 
emellerine nail olurlar! 1 1 hesi çok daha g iize l bir durumd<t O • 

merkezi UZUMı Faik Enerin 
ZABIT ADA K. s. K. 8· ün ebedi istirahat-,, ••.• se·=······ Hl H. H .• I uı-lu 27 31 

Bıçak çekmiş: G s. Erkin :l5 35 gô.hına tevdi olıındu ----
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2rnS04 1 2 1 
Dünkü &ayımızda ölüm haberi

ni yazdığımız eaki partı: idare 
hey 'eti ve belediye daimi encü-

KiMYAHANE iLE METROK 
EVRAK DEPOSU YANOI 

BiR ARABA DA DÜN KOR· 
DONDA DENiZE DÜŞTÜ 

Evvelki gece rıhtımda gümrük an- l>ün linrnıüar müdürliiğüne aid 
trcµolarının bir kı mınrla bulunan on tonluk seyyar büyük vin<(, ihd a _. 
irıhiı:arl~tr id:u·c~iııe aid kimyah:ıne- lfıt giimri.iğü ön ünden şoföı· lbra h im 
den yangın çıktığını VQ binanın çatısı taııfaından manevra yaptırılaı-ak bi
ile y:ınıb:ışıncl:~ metrü k evrak depo- rinci kordona getirilirken makineye 
sunun çntı ıııın tamamen yandığını arız .ol.m bir sakntJık yüzünden de -
y:ı7.mıştık. nize düşmüştiir. Vincin içinde çalı -

!Hin bir muhm·ridmizin hftcli~e ~an şoför İbrahim, rıhtıma atlıva -
nı:ıhallincle yaptığı tetkiklere gfü"(' rak kurtulmuştur. • · 

Dn~mahanede Duııhnba oğlu mrı -
bilyacı Niyazi Aykırnat. alacak mc -
selesinden Ali oğlu kahnci Halıc:-e 
bıçakla tecavüz etmiş ve tutulmu~ -
tur. 

Parkta yakalandılar : 

2 Hl82ft ı. 2 
• "'o. 

iclhahit ~iimrüğünlln ittisnliııcle bu- Y'aı)llan t:thkikata göre şoför, ~a
luııan beş odadan ir. a~et kimyahnne- bahle.\ in \'İnci birinci kordoıın gt•ti-

meni azasından Tilkilik eczaha- nin bUtün odalarııım Ul\'aıı ve taban ri11ken iclhalat gUmriiğii öııiindcki \'İ
aksatnı t::ımamen .ranmı!'tıı·. itfaiye- rajda rıhtım üzerinde demir babaya 
nin gayretiyle yangınıu gümrük bi - çarpmamak için makineyi geriy~ 

( BAŞTARAFJ .,ı NCI SAf;llFEDE ) 

kat bu kuvvetler de maksadı teınine 
kafi gelmediğinden takviye olunmak· 
tadır. Mevcudu b:r milyonu geçen 
bir ordunun ,demiryolundan mahrulll 
olarak, dağlık arazide bilhaua iaıe· 
aini tanzim ve Bulgariatandan yiye • 
ce k temini güç iş olacaktır. 

Harekat inla:şaf ettikçe bu ordu 
üslerinden uzak kalacağı cihetle 
mü,külat ta artacaktır. 

Yunan cepheaine gelince, Yunan· 
lılar Cörice mıntakaaını tahliye et• 
mişlerdir. Enerjik, ayni zamanda ile· 
riyi görür h :r asker olan general 
Papagos, üstün kuvvetlere karşı h•· 
fif kuvvetlerle gayri müaaid, biiyülı 
bir cepheyi kabul etmekdense, top • 
r•klarından bir ksımını daha terk ile 
daha emin ve garantili muharebeyi 
kabul şıkkını tercih eyle111:f ve bU 
en doğru, en isabetli kararı verınit• 
tir. 

Yuna n ordusu taarruzları bun • 
dan e vvelki cephede kabul ebeydi, 
iki cepheden birinin çekilmeai takd:, 
rinde diğerinin tehlikeye dü,111etİ 
muhtemeldi, ş:mdi bu tehlike bN"ta· 
ra~ ed ilmiştir, 

Asıl Yunan JhÜdafaasına karşı he· 
nüz ciddi taarruzlar ba,lamamıttır• 
ŞimdiJ :k se tir vazifesiyle mükel • 
lef ku vvetler geri çekilmektedir. 
Maamafih Almanlar tarafından der• 
hal harekata giYitilmemeainrn di;er 
mühim bir sebebi de, Almanlar bu· 
raya kafi miktarda kuvvet tahıid et• 
memis bulunmasındandır. Yugoala"• 
lara kart ı tahşid edilen kuvvetlerİI' 
şima," Yunan cepheıine kaldırılma•' 
bir zaman meselesidir. 

ITALYANIN PROTESTOSU 
Vaşington. 15 (~.A.) - lt:ıJynıı 

hiikiimeti, Birle~ik Amerika hültll • 
metini', İtalyan vapurlarına el ko • 
nulm~s~nı protesto edC9 .reni bir notıı 
verm ıştır. 

--- x:---

A?manlar pirine yağı 
alacaklar 

En· •lce pahmıut üzerine• bir mukll' 
vele \kdctmiş olan ~lman alıcılar, ııo.~ 
lıir anlaı;ına mucibince yeniden ~ıf 
miktar daha µal4mut almak istem•~ 
!er \'C bir knç gi.in evvel ~ehriınize ge
lerek idhalitt \'C ihı·acatçılar birliklefl 
umumi kii.tibi R. Atıf İ nan Ye Palarrıll 
ihracatçılar birliği idare hey'eti jli 
müzal\erelerde bulunmuşlardır. • 

Geç<:>nlerde yapt ığım ız %eytiny8'1 

milba.~an mukavelesini yapmış oJIJll 
Alman alıcıları da ayrıca 350 bin lir•· 
lık pl"iııa yağı almnk üzere tekrar j ' 
mire gelmişlerdi ı·. Gerek Palamut '" 
gerek prina yağı rntibnyaMı için cert!' 
yan etmekte oJnn mtizaker<>ler heııll 
neticelt-11memiştir. 

---000~--

MEYVECiLER BIRLIGI 
Kuru meyve ihraca~ılar birliği i ' 

darc hcy'eti, diiıı öğleden sonı:a toP: 
lanmış. kuru meyve ihr acat i~Jer1 

iizerincle müzakerelerde bulunrrıll~' 
haz ı kararlar almıştır. 

QADYO 
BUGONKO PROGRAM Bahribaba parkında gece fıdaba 

nykırı hareket ettikleri görülen Sn
dık oğlu Cevad ve l\lu iz kız ı 20 y,t -
~ındn Dora yakalanm ışlardır. 

7 
8 

~' 
10 

17 
22 
27 uO 

34 az mal \":ıı· 
Yok. 

nesi sahibi 8 . Faik Enerin cena
zesi, dün r" htifa lle Tilkilikt~ki 

evinden kaldırılarak Hatuniye 
camiinde namazı kılındıktan son 

n:ılarına sirayetint> meydan \'erilmc- doğru işletmL~. bir mtiddet tornistan S.00 Program, 8.03 Ajans hnberlerı. 
miş . iiniine geçilm iştir. yapan ma kine, tekra·r ileri yii r ütül - 8.18 ?ıHizik: Hafif program (pi.): 

Cumhuriyet müddeiumumiliği, be- mek istenildiği vakit vitesi tutm a - 8.45 9.00 Ev kadını _ Yemek Jistes~: 
Rezalet: 
Bergarnada Zafer mahalll'. inde 

Yugoslavya göçm en lerinden Hti~eyin 
oğlu 14 yaşındn H_!l!'lnnın ayni yf!rde 
6 yaşında Naciye adında bir kıza 
tnsallut. ettiği F>ikayct edilmiş '(' k ız
cağız, muayene edilmek üzcı e İzmir 
m emleket hasta lı nne ... ine geth·i!miş-
tir. . •i 

f 
Raşid Rıza tiyatrosu 

BU AKŞAM 

Halk evinde 
1 NCI TEMSİL 

Habibe teyze 
VODVİL 3 PERDE 

11 
---000---

Kırağı ve bağlar 
Emirfdcmdeıı bildiriliyoı• : 
Nahiyemiz bağları, geçen geceki 

kırağıdan çok fenn bir vaziyete düş
m iiş, mühim kıı-nu mnhvol muştur. 

---000---
ULUCIK AGAÇ BAYRAMI 

ra asri kabristana götürühnüı ve .ediye makine .mühendi~l~i Ye zabıta mrn geri geri giderek denize yu - 12.30 Program, 12.33 Müzik : Karı~ı~ 
tarafından ynpılan tetkikat ve ala - rn:ılanmıştır. şarkılar, 12.50 Ajans haber leri, ıs.OJ 
kadarlar nezdinde icra edilen tahki- Liman itlare ... iniıı bir şat üzerinde- l\Iiizik: Halk tii r ki.ile ri, 13.20/14.oO 
katta yangının kimynger R. Sırrının ki biiyük \'İnc iyle; den ize diişen vin- ?\Hizik: Radyo salon orkestra!'\I (Yjo~ 
odasında bulunan sobanın giindiiz riıı çıkarılmasına çalışılmışsa da nist Necip Aşkın idaresinde), ıs.v"' 

defnedilmiştir. Cenaze tör~ninde 
parti müfettişi İstanbul me busu 
B. Calip Bahtiyar Cöker, beled~-

ye r eisi Dr. Behçet Uz, parti reisi v-akti yakılmaı:;ınclan ileri geldiği an- akşama kadar çıkarmak mümkOn o- Program, 18.03 Müzik : Konçerto (pJJ• 
avukat Münir Birııel, şehir mecli- laşılmıştn·. Şol>aya istif eclihm kok lamamıştır. 18.30 Konuşma (Dış politika hiidiı;elt'~ 
si a""aları, eczacılar ve merl:ıııu _ kômürleı·ini üıtuştuı·mttk için !ahta I> ün bir de araba kaznsı ol muş, ı·ı') 18 1 ~ Çoc k s at · 19 15 O""ıı .. ,. 1 b ı d . .• ·> u a. ı, . .,., . pnrça arı üzerine mazot dökiildliğü çifL yiik m"'..ı a arın an biri, yük a l - 1 • • ' k Jel"'' 
mun doatları ve akrabaları bu - \'C çıkan alevlerden soba boru. unun mak iizere rıhtıma yanaşmış vaziyet- ar ıçın rnusı ·i, 19·30 Ajans hnber 60 
lunrnuşludır. Merhumun mezarı- dıvar için(leki kı!';mıncla elikde ve tc du ran• şata :\'ak l aşırken şat açıl - ~iii;,~k~o~~1~~r~~~~ı:!ı~~~;~i,ılı9ci~·~ 

.Ulucaktan yazılıyor: nın batında bir nutuk aöyliyen bacada birikmiş kurum ların ate~ -.1- mı&, araba denize düşmüş, a ı ahay-a gazete~i. 20..ır; Müzik : Saz· eserler~ 
:Menemenin nğnçtan mahru m l°lu- belediye rt.ı"si Dr. Behçet Uz, me- Jarnk tedricen yandığı ve genişledi- koşulan 2 beygir boğulmuştur. " l l O K J{ ttl" 

cak kövünd e k a,·maknm Ruh i ça.... ği tc.sbit edilmiştir. Bu suretle hadise- ooo--- ""' · onuşma, 21·25 Müzik : ~ Jl1• 
• b k ı .: d ı 1 • k ziye tlerinden, parti, milli kütüp- \·e semailer "l 45 ~lüzik · R i'-•aseticU lışlurıp aş ·nn ıgın a gc en Jır ~- de kimsenin knsdi b•ulunmndı~ı an- Seb b h ı • ' ' -· · "' ) 

za hey'eti, orma n bölge şefi C"mal hane, verem mücadele- cemiyeti Jaşılmı~tır. l\I.~a:.ıı:ıf_i_h tahta pn:.cala- ze a çe erı hur ban dosu (Şet': İhsan Kün~Jt : 
Kut tnnın hazırladığı progrnm clnhi- ve be lediye daimi encümeninde- rııı:ı mazot dokulmus olmaııı nokta ı 22·:10 Ajan!=: haberleri, 22.45 ~{iiı~i 

k · tül · kt ki · Cnzbancl (pl.) , 23.25123.30 Ya r> !inde ·öy erm ve me · ep çocu a- ki faaliye tlerinden, memlekete dikkate şaynn görülmektedir. 

mı.,. , köy meydanınn ve YOi kenarla - y.aptığı hizmetlerden ahsetmış- oclalardn lıu lun:ııı bir çok kimynha- • .. .. ------------- iP' 
rının iştirakiyl e ağaç bayramı yap - b · ı Binanın beş odasından bn~1<a bu Son dondan zarar gördü progrnm ve kapanış. ~ 

rıııa ve evlerin önlerine be!l y üzd en tı r. · neye aid fen a let leri ve kimytı\'İ Haber. a l~ı&:~mıza gore nym 14 ncu ikaz edilen bazı çiftçiler, ted bir :ı pı 
Yerler numaralıdır. Ciıe sabah fazla fidan dikmiştir. l<öylülere hita • maddeler ele ha ·ara uğramıştır. Bu paza~te:sı gUnu sabahı,. Urla, Bayın- ı-ak bağ ve bahçelerin d e ç-ah çır e' 

10 dan itibaren açıktır. Temail tam ben ağaç ve orman evgisi hakkın - rından biı• kaçı da ağaç evgi i hak- itibarla zarar ve zi\"anın müteha<;~ı.il- dır, Kemalpaşa ve İzmır merkez Jrn- vesaire ynkarak ve d uman temi~ ır' 
21,30 da başlar. Alaancak ve Güzel- ela or ma n bölge şefi C:emal Kuttan kında i irlcı· so~ lemiş. kaym nkam B. lıu·n tesbit cttil"!lnıcsi mu\•al°ık görilL z~la_rıncln dan ve kırağı h usule g e l- ~erek fon ve kırağı zararından :~r, 

.. • . . . tarafından gtizel bir konuşma ynpıl- J{uhi Çalış l ar da bir f:Öyle\' vermiş- mliı:;, giim;ıUk \".? inhisarlar idare~i m ıştır. .. . muş ardır. Tedbi~ alınmıyan ~ tJı' 
yalıya otobus temın edılmıştır. _ mı~. Ulucnk köyü ilk ok ulu çocukl-a- tir. tnrafından beş kisilik bir he.r'et te _ ~IeteoroloJı ıstr:syonu, d on. ve kı- lerdeki bağlar, tüt ün, ka bak, P'u·r 

• UlllUIHllll' llllllllllllllllflllllllllllllll tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll llllllllllllllllllllllllllllllll llfllllllllllllll kil edi_lmigtir. Bu ~er' et, znı-n.r, zi - ~~!1 ;.~zka~ a ~~1~f(fi11~~i~u~~lı~u~·~f ~ ~!~1:ez~~~a!~~::g~~;~ ve rne)~t 
~ E L H A M R A S 1NEMAS1 N DA ~ yan mıktarını t ı •sbıt rderek bır ra- ı,i;~~· ~·~·~·~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a B u c o N § por \'Cl"Ccektir . 4 
~Yakan tarihin merak ve ibretle dolu sahifeleri. Sultan Ham~t devrinin en gülünçlü hadise leri .ve Türk ~ T AVV ARE Sinemasında Tel. 36-= Sinemacılıiınm en ,aon ıaheaeri § ŞEKER IHTIKARI BU HAFTA = K 1 V I R C I K p A Ş A := Karştyakada Ankara pazarıııda Ha- Göıiinmiyen canavar, zabıta kuvvetinden ve milra1yözlerden 
S § lid oğlu bakkal Halid Tezel, şekerin ki- korkmıyarak adeta onl a r la alay e-diy<>ıır . Si:a de her halde = § !osunu 50 kuruşa satarnk ihtikfır ynp-= SÖZLÜ ..... TÜRKÇE MUSiKiLi :: tığından tutulmuş, Adliyeye verilmiş- .... - ............... .... 

! Yara~a~~a~:~AIT. HALİDE - TALAT - YAŞAR • Rh~FIKH AR PKEhMAbeLl • . NECiLE i ti r. r~:ç~r@~R!üÇ(~~~ı~:·~·iii ·ı a Ayrıca - JURNALDA - en son ve en mü ım a r erı = SON KOŞU 
§§ SEANSLAR_ Her ıün - 2.15-4. 30-6.45 ve akıa01 9 da baılar . S 
5 Cumartesi ve pazay ıünleri 10 ve 12 de batlar. =: Ünümiizdcki pazar günii Kızılçulhı = = koşu alanında yapılacnk altıncı h af ta 
.:: LK MATt NELERIDIR := koşulariyle İımi r Ilnh nr koşuları sona = DIKKA T _ Haftanın bütün günlerin de ilk seanalar UCUZ HA • - k · B h ft k k t k e . . . = erece ·t ır. u a a oşaca a ve ·ıs-= FIATLERJ - Bırı ncı 20-Balkan25 -Koltuk 30 kuruıtur. = raklar için Veteriner müdilrlüğlinde 

i11HllUJlllllllllUlllllllJllllllllHllUllllllHlllHUlllllllllllllHlllUWUllHUllllhHllllllll llllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllUllllı• kayıdlara baolanmıotıJ". 

Filminde b ir canavarı görn1eği ih m al etmeyin iz 
OYNIYANLAR : V 1 C EN TP R IC E-N ANGRAY 
A Y R 1 C A : VİYANA KAHVESi (REVÜ) 
MAT 1 N ELER : 3.15 S,15 7,15 9,15 de 

Cumartetıi pazar ıünleti 1,15 te BAŞLAR 

.. 



18 NiSAN 1941 ÇARŞAMBA 

li;;da Almanlar ağır 

%ayiat verdiler 
'l>.ş TARAFI 1 NCf SAHiFEDE

~ileri hareketimiz yeniden başlamış
~ enubi Habcşistanda çekilen düş-
~ takip edilmektedir. 

~bliği~re, 15 \Radyo) - Re mi hava 

~ ~n bütan gün '\e bütün gece şar
~r 'I'hYada düşmana akınlar yapılmı~
<!a' _obruk, Eladen, Deme ve Gomba
~ duşman tayyareleri, motörlü kolla
~ t@llhanelikleri, ,temerküz noktaları 
:ıı:alanmış ve mitralyöz ateşine tıı
~t hştur. Avcılar devriye gezerken 
~s ava çarpışma.~ında 12 düşman 
~resini düşürmüşlerdir. Ayni mın
ı,re.,:' diğer bir filo 10 düşman tay-

l'r ı düşürmüştür. 
ıaı 1~hlusgarbe taarruz edilmiş, sa.nt
~ıınan tesf,,atı, d~polar bombalan
~ıŞ r .. Limanda vapurlardan biri yan
~ diğerleri hasara uğramıştır. Ha
~i t.tanda iki tayyare yerde imha edil. 

ş ır. 
4 tayYaremiz kayiptir. ' 

~~~~üs, 15 (Radyo) - İtalyan ı·esmi 
li J...gı, İngiliz tayyarelerinin Brendi
' 
1 
~lonya ve Trablusgarbe hücum et-

D~ erıni Avlonyıı. ve Brendizide iki va
ılarun hasara uğradığını, Trablusta 
!lir llıaddi hasar olduğunu bildirmekte-

hi~~ire, 15 (A.A.) - Kahireden 
"• ır~ldiğine göre, hür Fransız kuv
'lı~rı Eritrede dört bin e~ir almışlar-

~~1._r_lin, 15 (A.A.) - Dünkü Alman 
.ııı: 

'Şıtııali Afrika da Kaµutzo kalesi i;
tıı7ad. ve Mısır arazisinde Sollum is

"<hlmiştir. 
._ Maltnda Alman stokaları yerde 2 
~ l}'arc tahrip etmişler, bir de•troy ... 

ısabe kaydeylemişlerdir. 

G. DOGOLON ZiYAFETi 
ıı ~ahiJ.e, 15 (A.A.) - Hür F'ran -
~·zar Şefi G. Dögol :Mısırdaki İngiliz 
,~Yük elçisi Sir Lampsun şerefine bir 
• 1ı·ar et vermiştir. 

Mısır meclisi fevkalade 
toplandı 

( BAŞTARAFI 1 NCl SAHiFEDE) 
Süvcyşin akibetini tııyin edecek har. 
bi vermeden bir miktar daha arazi 
terkedecekierini göstermektedir. 

Kahh•e, 15 (A.A.) - ML•ır mc -
suban meclisi bugiin gizli bir celse 
akdederek, şimali Afrikadaki askeri 
vaziyeti tetkik eylemiştin 

Meclls aşağıdaki karar suretini ka 
bul etmiştir: 

Meclis, Libyada ve garp çölünde -
ki askeri vaziyeti tetkik etmiş ve bu 
vaziyete karşı alınması lllzım gelen 
tedbirler hu>'u unda İngiltere askeri 
mu!'ahhasiariyle görüşen hükümetin 
beyanatını dinledikten sonra, vaziye
tin endişeyi mucip olmadığını anla -
mıştır. 

Jllec!is, her husu•ta hükGmetle 
müttefik İngiltere arasında tam bir 
fikir mutabakatı bulunduğunu mem. 
nuniyetle kaydeder. 

Londra, 15 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajan>ı bildiriyor: 

l\[ısıı· muharebesinin esas hedefi. 
Afrikanııı şimal sahilini değil, fakat 
lskenderiyeyi ve Süveyş kanalını mü. 
dafaadıı•. lskenderiye ve Süveyş mu
hakkak surette general Ramelin 
mümkün bütün kuvvet ve süratle 
zırhlı cüzütaJlllarını ileri "ürdüğü 
hedefleri teşkil etmektedir. !skende
riye ve Süveyşin İngiliz stratejisi icin 
çok büyük ehemmiyeti vardır. Ve 
genel kurmay, bunları her ne paha
sına olur,;a olsun kaybedemez. h -
kenderi.re deniz üssü İngiliz bahriye_ 
sine ~arki Akdenizde hakimiyetin 
teminini mümkün kılmışıır. Ve ayni 
zamanda Ralkanlarda müttefikler 
kudretinin kilid noktasını teşkil ey
lemektedir. 

Kahiı"e, 15 (A.A.) - ~!ısır Başve
kili Hüseyin Sırrı pa~a İngiliz km·vet
leri Başkumandanı general Veyvelle 
göriişmüştiir. 

PROPAGANDA: SERViSi 
iHDAS EDILMI YECEK 

Ankara, 15 (A.A.) - Dahiliye 
Vekaletine bağlı bir propaganda ser_ 

~-------------lvi•i ihdas edilmek üzeııe bulunduğu

. Z A Y 1 na qair İ•tanbulda münteşir Vatan, 
Yeni Sabah, Haber ve Son Telı:raf 
gazetelerinde intişar ed n h'.!berin 
asılsız olduğu, yapılan tahkikat ne
tice•inde anlasılmı,1ır. 

tlaÔtlenıişte Doktor Bay • lustafa Ben
ı2 U namına muharrer Bankamızın 2-
ı· ·n33 tarih ve 9 991 numaralı 180 
:aıı1c muvakkak his.'e makbuzu zayi _____ K_i_r_a-[ı_k __ ev __ _ 
~U§tur. İkinci nüslıası verileceğin-
~ı llıezkôr hisse makbuzunun hükmli Asri konforu haiz fevkalade gü1,el 
llıadığı ilan olunur. manzaralı, Güzelyalı Nuri Bey sokağı 

Ak-<eki Ticaret Bankası 54 üncü sokakta 6 numaralı ev kira-
-- • Uınıım ,l[ii<liirii lıktır. 

/----..,. Her gün öğleden evvel nyni evin alt 
ır,/"Ilıt ASLiYE }KiNCi HUKUK katına müracaat. D, 5 
~.IML/GINDEN: ---

tutu ırde İnönü cadd sinde 301 No. da A L S A N C A K 
ıııe .n bayii İbrahim tarafından mahko teke "1üracaatle soyadı kanununa gö
a 0 aracaoğlu So~·adını aldığı ve nüfu

ltı U suretle yazdırdığı halde kendisine 
t~~i nüfusunca Karayaz soyadı ve
\e~ıpnden bu Karayaz soyadıııın Şe-
~ ı!u ııoyadı olarak değiştirilmesini 

n· llıış ve talebi muhik sebebe müste
i'.t olduğu anlaşıldığından nüfu8 ktitü
~ Unde müseccel Karayaz ,;oyadının Şe. 
9:roıııu olarak değiştirilmesini 31-3: 
ita 1 tarihinde karar verildiği :\Iedenı 
ita ~unun 26 ıncı maddesine tevfikan 

n ()Junur. 

lırnır belediyeainden: 
n Garaj santraldaki 3 numaralı de -
r·~nun bir sen müddetle kiraya ve
~1 llıesi, yazı i~leri müdürlüğündeki 
~~linanıesi veçhi le açık aı ttırma~a 
1• llulmu.ştur. Muhammen bedeli 70 
:;~ nıuvak~at teminat.ı 5 li:a 25 ku
t Ştur. Talıplerin temıııatı ış f>anka-

t ıııa Yatırarak makbuzkıriyle ihale 
a~·h .. 

1 
1 ı olan 30-4-941 çarşanba günü 

•at 16 da encUmene müracaatları. 
16 20 24 28 1423 

'----~~~~~~~~~-

lata ayOD• karımnda yeni açıla• 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahilai ı DOKTOR Ol'ERATÖR 

A Dı L B i R 

Her ıubeye aid baltalar liı:alnal ... mO 
tehau.ıalan tarafından tedaYI edilir 

~Müessesede her zaman 
doktor bul~nur. Tel 2918 

lstanbul P. T T. Müdürlüeün
den: 

ltı İdaremi~ ihtiyacı için 12 metrelik 45, 11 metrelik 65, 10 metrelik 645 !) 
toetreıik 1275, 8 metrelik 1590, 7 metrelik 1070, 6 metrelik 1320, cem';n 
~. lo adet kestane cinsinden telgraf direği kapalı zarfla 28 3 '!>41 tari-
1!(Jlll<!e ele. iltınoye konulmuş ise de talip çıkmadığından bir ııy içinde intaç 

1 1ıııeıc üzere pazarlığa. ~ıkarılmıştır. 
>& l>11zarlık 23/4 941 tarihinde Çarşamba günii saat 16 da istnnbul BU
~ it l>ostahane karşı8mdn Valde hanının ikinci katıncla idaremiz Umumi 
!la. +ıo muhasipliği odasında toplanacak :\liidürlük alım satım komlııyonun. 

~·apılacaktır. 

k· .DlrekJcrinin beherinin muhammen bedeli 5 lira, muhammen bedel ye. 
Unu :ıoo:;o lira olup mm·aklfat teminat 2253 lira 75 kuru~tur. 

'l' :\tukavelc ve ş:ırtname projeleri 75 kuru.~ mıtkabilinde wrilecektlr. 
~İPierin artn:uı:ı<'leriııi ııörmek ve muvııkkat teminatlannı yatırmnk 
i<ta ~çalışına günlerinde Bliyilk posta hane binası birinci katta müdürlük 
94{1 kalem levazım ve binalar kısmına ve eksiltme gün ve saatinde de 940· 
~ ~leri ticaret odası vesıkası ve teminat makbuziyle bir ilkte Büyük 
lii·tahane karşısında Valde hanıııda ikinci katta Umumi depo muhasip
.ııt~ odasında topla.nacak )1üdürlük alım ve satım komisyonuna mil raca· 
-..,;:!:ı. 4 8 12 16 (2550/1284) 

lzmir · Defterdarh2'ından: 
~· ~met kızı Dudwıun Basmahane şubesine olan 217 lira 50 kuruş 
l ı~ı Emlik satış bedeli borcundan dolayı haciz edilen lsmetpaşa mahal
~1~in Birinci yülıek sokağında kilin 23 kapu sayılı ve 75 lira kıymetin
~!'-~~ı Vlli~t ldure hey'eti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye 
~---.IUIUftır. Taliplerin 1/ )fayıs. 941 Perşembe günü saat 15 de Vilayet 

re hey' etine müracaatları ilin olunur. 12 1~ 21 27 ( 1380) 

(ANADOLU) 

iznıir Defterdarhğından: 
Satı~ 

No. 
:\1uhammen B. 

Lira Kr. 

570 (Umur Bey 1499 ıınctt D<'mirhane sokak 1445 ada, 
(2 parsel 130 M. M. 58 kapu 8 tajiı Arsa 75 00 

571 (Umur Bey Şehitler Cd. 1421 Ada 9 parsel 93,50 
(M. M. 84 kapu 78 No. lu Dükkan 2000 00 

572 (Umur Bey · 1513 No. lu Küçilk Sepetçi sokak 
(1426 Ada 4 parsel 59 M. M. 5 tnj No. lu Arsa 35 00 

573 (Karşıyaka Bostanlı Yalı Cd. 1788 No. lu sokak 
(1324 Ada 3 parsel 310 :\L M. 6 taj No. lu Arsa 155 00 

574 (Köprü Türkoğlu sokak 354 Ada 3 parsel 228 
(:\L M. Bila No. Ju Arsa 40 00 

575 (Karşıyaka Donanmacı Yıldırım Kemal sokak 65 
(Ada 82 parsel 7 lif. :\f. 3 taj No. lu Dükkan 2.10 00 

576 (ikinci Süleymnniye Çorak ve Yüzbaşı Hasan ağa 
(sokak 150 ada 15 parsel 100 M. lif. 13 kapıı 103 
(taj No .. lıı Hane ve Dükkan 120 00 

577 (Karşıyaka Alaybey 1694 No. lu Sezai sokak 45 
(ada 27 parsel 66 l\f. l\L 23 27 taj No. lıı Arsa GG 00 

578 (Karşıyaka Bostanlı 1809 No. Şeref sokak 1354 
(ada 8 parsel 182 M. l\I. 16 taj No. lu Arsa 5-1 60 

579 (Salhane Şetaret sokak 695 ada 3 parsel 145 M. :\1. 
(36 kapu No. lu Arsa 21 00 

580 (Köprü M;sıı·lı caddesi So. 1730 ada. 2 parsel 184 
(M. M. 82 kapu No. lu Arsa 16 00 

581 (3 Kuyular Urla şosası çıkmazı sokak 1883 ada 
(11parsel150 M. M. 5/3 kapu 513 taj No. lu Arsu 75 00 

582 (ikinci Süleymaniye Osman Zati dede Birinci çık
(mazı sokak 150 ada 26 parsel 242 M. M. 15 kapu 
(31 taj No. lu Hane 250 00 

58:~ (Köprü Sakızlı So. 1729 ada 5 parsel 321,50 111. M . 
(5 kapu 9 taj No. lu Arsa ·18 00 

584 (!kinci Süleymaniye Osman Zati dede So. 150 arla 
(24 parsel !H llI. M. 27 taj No. lu Hane 70 on 

585 (2 inci Aziziye 2 inci Hacı :\levlüt Parakendesi So. 
(1097 ada 1 parsel 2847 )1. ~f. 29 taj No. lu Hane 
(ve Bahçe 600 00 

586 (İ~ariye 993 No. ikinci Burç So. 1633 ada 4 parsel 
(1182,50 lif. M. 9 kapu 19 taj No. lu Arsa 36 00 

587 (K. Yaka Ala:;obey 1664 No. lu Hakikat So. a ada 
(8 parsel 85,75 M. l\I. 14 kapıı 22 taj No. lıı Aı·sa 43 00 

588 (İkinci Süleymaniye 193 •·o. 2 inci Kiremitçi So. 
(158 ada 5 parsel 49 M. M. 29 taj No. lu Hane 40 00 

589 ı!kinci Süleymaııiye 456 Xo. Kamil paşa Cd. So. 
(221 ada 45 parsel 1949 M. :iL Bila No. lu Hane ·100 00 

Yukıırıcla vazıh emvalin nıiilkiretleri 16 4 941 tarihinden itibaren 
17 gün müdd~tle müzayedeye konulmu~tur. !haleleri 215 iı4ı tıfrihine 
müsadif perşembe günü ":ı:ıt 14 <ledil'. Taliplerin muhammen l>edeller! 
[izeriııden r; 7.5 depozito akçesi yatınlarak yc,·mi mezkurdıı )filli EmJ 
lak :\!üdürlüğiinde müte~ekkil satı~ komisyomına miiraraatlan ilan 
olunur. 16 28 (1421) 

Vilayet Daimi encümeninden;-
345~ lira 2 kuruş kP~if hPdeli ii1~rind~'tt y1tpılnn n1üteacldi,J iliinnl:ı ruJ(

men talip zuhur e.tn1iyr-n 1zn1ir-Ken1alp.a~u \·olunıın .!10 .... ()~{6 :ı . 716 ıt<:ı ki
ionıelreleri :ıra~ındnki 700 n1etre-lik .~osenin esn .... Jı t11n1iriyle :-;athuıın kat
rıınhtnn1ası YC ~hir İ<.'<'l'İs;ıu· r.:1:-.tlıy:ııı iki tarafın kal<lırınılunnıası isi ,·e
ni<! n 16 ·I 9.11 turihiıHl<'ll itibaren on he~ gün mlicldelle a~ık eksillm~ye 
honııl<lıığuııdan ist~klileriıı 2490 ,;ayılı y:ısa hükümlerine göre hıızırlıva
caklıırı teminatlariyle birlikte 3 )fa;·ıs 941 pazartesi günü saat ıı de Vi-
li .. yet Daimi encümenine ha~ vurmaları. 16 22 (1418) 

T\irkiye Palamutçuları Anonim 
-şirketinden: 

İdal'e ;\leclisiııin Şirbtimiz esas nıııka\•eleııanıesinin bazı nıaddele
riııcl2 l!izumlu gördüğü aşaıtıdııki ruznanwde yazılı ihive ,.e tadilatın nıü
rnkcresi Ve kurarlar alııınıa"ı :çin Şirketin "a;>'ın hissedarlarnıı 22 :.\In~·ıs 

041 Per~embe snat 16 da lzmir Ticaret ve Sanayi Odası salonunda fev
kalıiıle hey"eti umumiye içtirııaına davet eyler. 

'ficaret kanunu nıuciUincc hu içtiınada her llh~~ecların lıir re,\·i ola~ 

~ağıııdaıı ,.? içt:nıaın akdi için sermayenin dörtte iiçünii tem"il eden His
~edaı lnrın hazır lıulunnıası lüzımıreldiğinden ~ayın his~darların içtinıa 

gününden on gün evvel Şirket idaı-esine miiracuatla duhuliye ,·arakalarını 
;ılmaları rica olunur. 

iDARE J!ECLISI 

Ruznamei Müzakerat 
Şirketin es:ıs nıııkavelcsiııin aşağıdaki şekillerde birinci maddesine 

•On bir fıkra ıliivesi, 30 ve 41 inci maddeleı"nin tadili hakkında müzakere 
icrasiylc kararla!' alınnıa•ı. 

• 

1 - Birinci maddenin Ronuııa iltl\·c"i tt•klif 
edil n fıkra: 

2 

• 

!lO uncu maddenin ilk fıliı'a- : 
sının bugünkü şekli: 
TJ<•y'eti umumi.ye her "ene Nl- ı 

<nn ayı zarfında Şirketin meı·
kezindc surt•tl ndfyede nMi 
ı~tırnıı "der. 

Şirket Palamut gibi l\Iazı, Sumak, ('anı 
kabuğu vesair tenenli maddelerin gay
ri mamul ve mamulünün Ticaret ve Sa-
nayi ile dahi iştigal cclebilir. 
Depo ve yazıhane için Ar"a \·e Bina 
s:ııın alabilir veya in~a ettirebilir. 

~O ııcu nıacldcııııı tadili t~klif edilen 
şekli: 
Hey'eti tımuıni»e her sene Temmuz 
ııyı içinde Ş!rketln rnerkeıinde stır<'tl 

nrllyNle toplnnıı·. 

~ 41 n<'I nıııdıi<'nlıı blrlnrl fık- : il ııcl nırnlılı·ııin tıulıll wkllt' edilı•ıı 
rıı~ıııııı bııg!lnhU şekli: ı;ckll: 

Şirketin sı'nei m:ıliyesi :\fart : Şirketin TirnrN yılı Haziran lptidıı
iptidnsınd:ı bed ile Şubatııı sınrlan lıaşlayıp Mayıs sonunda biter . 
sonuncu giinii hitam bulur. 

lzmir Defterdarh2'ından: 
Nihadın Karşıyaka şubesine olan 647 lira 39 kuruş Milli Emlak satış 

bedeli borcundan dolayı haciz edilen Karşıyaku Dedebaşı M. Dedebaşı cad
desinde kain 248 sayılı 600 lira kıymetindeki evi Vilayet idare hcy'eti ka
rariyle 21 gün mılddetle milzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 1. Mnyısi 941 
Perşembe günU saat 15 de Vil.iyet idare hey'etine müracaatları ililn olu-
nur. lZ 16 21 27 (1882) 

( SAHIF E 3 ) 
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ll .zmir Levazım Amiı:liği llanlarıl . -...................................................... ,., ......................................................... .. 
İzmir Le9&Zım Amirliği Satın Alma Komiıyonunrfan: · 
Pazarlıkla 10,000 kilo odun "atın alınaraktır Tal p ıi:. 16-.' ,an-

941 ç-arşanba günü saat on bc:te kışında izmir leY.•~ıııı ,ııııirliği satın 
alma komisyonund:ı ;·;ı1>1lacaktır. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
llI iktarı • 

1700 kilo kııru f.lsulr« 
2000 kilo pirinr 
1000 kilo zeytinynğı 

• 

Yukaı·ıdıı cin' \"e miktarı Yazılı üc kalem erzak a;Tı .1yrı ı ,ız. rl.hb 
satııı alınacaktır. · · 

Talipleııiıı 17-Xi,an-!141 perşenlıe günü sııııl on bestl' kı~la<h iznı ı· 
levazım amirlij!i sntın aln1a komisyonuna mliracaatları 

lzmir l,.evazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
PazarlıkJıı 10 adet y1ıııgın sondiirmc aleti satın alıııac .. ktır 
Taliplerin 17-nisan-!lH perşembe giiııii Mat on beste kıslada iznı r 

levazım amirliği satın alma komisyonunda ~ apılacaktır. 
IZMIR f,El"AZI.11 A.l!IRl,/Gf s,ırrx ,ır,.ıı,ı KOM/SHJ.\"C.\'n \\': 
Bir adet çamaşn· rıı< .. ma ı:• kin ' 'J'azar•ıkla tam r et•ı. 'IN•rl;tır. 
Taliplerin 17-ııisan-H·I l persembc giiııii •:ıat on bestl' kıslada izmiı· 

lrvazın1 an1i1<iğ'i :-<atın alma koınL~:,ronu .. "' ıniiı-ac atlnr •. 
İzrnir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - R<'he01 metre• niıı tahmin fia.ı 5~ kuru olan 40UOıı nıeltP ka

navit:e pazarlıkla alın alınacaktır. 
2 - İh'llle"i 18-:-:i"aıı-!lH günü saat 1;, <le tophanede istan'ıul \-

vazını anıirliği satııı alma konıi.~yıınunda y:ıp Jacaktır. 
:ı - Kat'i teminatı :\:lOO liradır. 
4 - Numunt> \'~ saıinnmesi komis~·oııdu göriiliir, 
5 - !stekl'Jeriıı hı>ili \'akitle konıi;:;·nııa ırelmelı>rı. 
l:ımir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - lD.950 kilo kadar "iy:th rağ\ı kli<elı> ik ı ıı,;;oo ki',, k'lldar <a• ı 

vakete alıııarnklır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi lR 1-!141 cuma gı.nü "ıat 11.30 'o:ılıa 

nede istanbul Jeva.zın1 nmirliği ı::at1n "l n1n ·kon1i .. yonunda y:ıpı. 
lacaktır. 

:J - Hu.~u~i ~artları kom :-ı,vnnd:ı gürüll'bilir. 
4 - Si~·ah yağlı l\i):.;p]l'nin kllo:;u :;1;) kuru~ sarı vr.kt~tenin kilo:-:u :l40 

kuru~tur. nu iki kal~n1 bir bayiden alıııncağ'ı gibi ayrı ~.\-r! ba· 
yile1,den de alrnabilir 

5 - İsteklilerin verebilecekleri mik•arı •nzıi )?eçrn gün ,.e ,aaita 
komi"yona teklif etmeleri. 

;..;:--.;....~'!-""'~~~~~~~ 
l2mir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Sirkeci i<ta;ronıında elli hin ton esrn tahmil\"<' tahliy~ ettiı ile

cektir. 
2 - Müteahhit nam\'~ hesabına pAzarlıkla ek<ıltme.;j 18•. 'isan-941 

günü saat 16 d·ı tophanede htanlıul levazım amirliği satı!l al-
ma komi.<yoııunda yapılacaktır. , 

3 - Tahmin bedeli beher tonu :l5 kunı• lk t~minatı 1312 lira 50 kıı
rustur. 

4 - Taİiplerin hl•lli gün Y ;a,ıtıa knnı.•.,·on:ı g.,lmPleri. 

As. Fb. U. Md. İzmir silah fabri
kası Sa. Al. komisyonundan: 

Atikeri falıriKalar fzmır ;İ 1 [ıh fabrina. ı ih .yacı ı~in a~ık ek<iltm~ su
retiyle <alın alınarnh 3481 lira 50 kcırus muhammen bedelli dört k:ılenı 
köselenin mü•ıakasa günü olan 11- 1-!l41 gününde talibi zuhur etmemi~ 
olmasından nıünaka<ıı on gün uzatılarak 24-4-!J ll ııcı«cıılıe günü 'a:ıt 
onbe~e talik eclilmistir. 

ı~teklilerin ~artııam,yi göı•mek üzere Jı,r gün (tatil )?Ünleri hari~) 
münakasarn i~tirak etmek için de lıelli ed im gün Ye <aatıa H:dlrnpı-
tıarda siliıh fnln·ika l'Hl \ n1iill'$Pkkil komİ!'t~·ona mlir:ıcnatları. 1·12iJ 

l z m ir Fukaraperver cemiyetinden: 
20-4-!l-JI [,,rihııı~ rastl.ymı pa,.:ıı· günü gaat !0,31) da Azizler soka

{nnda 42 nun1ur:ıda crn1i~·et hina!"ında aktolunacak fe\·kal~ide U!l1un1i 
toplantıda "arın ii;"el<•rin hazır lıulunnıal.'ırı rica olunur. 

Ruzll".ınıe: Ana nizanıname)·e tamamlayıcı maddelerin ıli'ınsi. 

Deniz Levazım Satın Alma ko
misyonundan: 

1 - Tahmin eclileıı bedeli 29.28~ lira olar 20 bin kilo <adcyağınııı 
18 nisan 941 cuma günü ~aat on beşte pazarlıkla eksillnıesi va-
pılacaktır. ' 

2 - ilk teminatı 2196 lira 30 kuruş ()Jup ~artn:ımesi her gün ı.16 
kuruş mukabilinde komi,yoııclan alınnbil r. 

3 - lsteklilErin belli gün ve ><antta !stanbıılda bulunan komisyonda 
hazır bulunmalan. 15 16 • 1 2/2861 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Sendik ' Vakfı ~o. Sokağı :\[ahnllesi 

Kira B. Teminatı Kıymeti Cinsi 
Lira Lira Li rıı. .· 

---- ---- -----·-·-
667 450 6000 Yahuclihnne' :\fazbut 80 28 !J36 

.. mirkado 2 31 
lstiklfıl cad

desi 
. Cemile 

Yukarıda mahal.o ~okağı \'C evsafı yazılı 1426 -L :\Iurabbaı saha da· 
hilııılle ıın altı odadan ibaret bulunan bir bap Yahudihanenin mülkiyeti 
lıu kcrre rn )!:ırt 941 den 20 .• 'isan.!lll Cuma günü "aat Onda ihale<İ Ya• 
pıl~u.k üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. Satın almağa stekli olanl:ı~ııı 
! 190 sayılı müzayede ve münakas:ı kanununa tevfikan ıh:ıle tarihinden 
ı,ir saat endiııe kadar teminatlarını \"akıfiar :l[üdürlüğüne tevdi etmelcd 
»e !"azla t•Lf\il>ıt almak istiyenltrin her gün mesai saatlerinde \'akıf aka
r:ıf vnrirla~ memurluğuna müracaatları ilan olu11ur. 23 16 1102 

1 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

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



__ c_s_A_u_ı_r_E_4 __ ) ____ ~----~----~---------~~~-----:----------------·----:'•A~N~A~D~O~l~.U~)~ __ ..._. __________ -:-.......... --------------------~-------1-6 __ N_js_A_N __ ı_.;.941 CARŞAMB~ r 
Macar kıtaıarı Yunanlılar yeni hatların- ltgal mıntakalarının ·soN l-IA.13E~LER da müdafaaya başlacklar Y 

ısrENILEN MıNTAKALARA c BASTARAFI 1 NCJ SAHiFEDE > bekçiliği 
VARMIŞLAR tır Almanya ı·kı· mı·ıyon ıı·ralık Atina ga zetelerinin _ , }·ı._·,·ı c f.}PTTEXl.v J\.UVl'ETl: ltalyan ordusuna bu 

Budn)IP tc:>, 1 t> (A.A:J. .1 c:: r Atin.ı, 10 (A,A.) _ JngiJiı ha\'n • . •• •• 1 k makaleleri 
~('U('l kurınrıymm teblıgı: kU\'\l'tl ıi \'C Yunan hava kuvvetleri vazıfe veriliyor tutun a aca s ~ K.ıtalarımız, her t~r~ıfta mHknvc- filoları. du manın kıtn ve kvnzım tnh- Londrn, J:; (A.A.) - .~ıl··ı~tnkil ( Ulh ı·çı·nd· ua,aıı• ... _ metı kırarak Tuna ve rı ·ı UJ"tl ında .. İstanbul, 15 (Telefonla) - Tiirki ye ile Almanya arasında yeniden jki 8 1 ır . : : . . :! ' · . - şidatı \"apmnkta olduğu sanılan Mıı- hür Fransız ajnmıına gelen haberlere 
ki ·ırazıYı '"'"'al etmHıtıı M nc·ı 1 _ • milyon Jiralık tütün mübayeası için konuşmalara ba•lanmıştır. ı ti • ı·n11 d ın• 

' ' • • -<b "' : • • naı:;tır mıntaknsınt:laki Almaıılrırı mer- giiı c. işgal altındaki Fran ·ada bu lu .,. Bunun B arın B 1 B 1 tandan m-rılrnı" :ll'azının hPp- Bugün limanımızdan 800 b;n liralık ihracat yapılmı•tır. 
: . • · · ham<:'tsizcC' bombnrdıman etmekte Ye nan A iman kıtalarımn bir "O;;.unun ı " ı gerı alııımıştır "" ,., yarısını aviçrcye gönderilen tütün teşkil etmektedir. 

• • . . · . , . ınitral\'iiz :ıt<.·sinc tutmaktadır. yerine ftaly-:uı kıtaları konulmakta- 1 JEll 
.. sırı> komıt~cılcl'ı.. hazı _ ~ı.r ve Hatiarı ilk günlerde kırmak husu- dır. Aııgersc mühim miktarda !tal. R 1 • BULGAR STAN HARP 11 

koylcrcle fnnlıyet go:;terC'rck S\~ ka d- ,;unda Almanların yaptığı gayretin yan kıtaatı gelmiştir. \?e Parisi i .. gal omanua ve Bu garıs. Habecistanda SONft•. ıOSAMAHl GOREMEZ 
lar }Jazırlamaktndırlar. Bunla.a ına- mu\•affakıv<>tsizlig·ri ve mUttcfiklerin için ue (40) bin ltal~·nn "Sk"ı··ı gu··n. 'Y P. 
ni olunmak irin h•dbirlrr alınmı tır. J J " " t • ._ .. .aı. 

" - mukavemet hatlarının durmadan mii- fü•rilmesi mutnsavverdir. Bununla anın harekatları • d•ı Atiıın, 15 (A.A.) - Atin:ı D.JU--
Brest yeniden şiddetle (' sir surett<> tnkviy(>~İ. Adriyatikten beraber sahi] muhafazasının hiç l.ıir esır e 1 en Yunan gnz.etclcrinden b:ıı.ılarınd:ın şıı 

bo,nbalandl Ege denizine kndnr çok kuvvetli bir yertle lfalynnlnı•a emanet cılilmiyc - Hı'ç bı·r devlet bunlar neneraller parçaları vcrmekteclir. r 
crphenin tesis edilmiş olduğu umumi ceği ilun olunmaktadır. K. Kntirner.iııi Tür.kiye \'C Sovyetlt' 

k.ınanti foyid C'ylemiş bulunmaktadır. HU" R FRANSIZ GEMiSi BiR kadar zillete ug"' ram adı M lıirliğinden bahisle şunları YILZJYO!Lı. - Baıtarfı 1 nci Sahifede 
dilip €dilmcdigi görülememişse de, hun
Jm·ın yukmlarmda ve yollarda büyük 
infilfıkh r miıcınh de olunmuştur. 

Gündüz tn)y<ırcleriıniz bir cllisman 
g<>mi kafiles:ne hucum <'tmigll•rdir. 
Tnhmincıı ı biıı tonluk bir gemiye isa
bt t k. ydcdilmi v<' s.•emiden buhaı· du
mnnl.ırı yuk ekliği göriılmfü~tiır. 

Hollnnd.ıda Leyden \'(' lfarlcıule 
<>l€ktrik s:mtralkri tam i :ıootle bom
balaıımıRtır. Leyclendc bir tel. iz i:;tns
' onu da bombnlnnmı . direk!Nclen biri 
ılc\•rilmi!ltir. 

)fohafızlar mitral) öz al"şin' tutul
mustur. :F'ransfortd.ı bir dafi batarya 
muhafızlnn ela mitralyöz nt<>sinc tutul. 
muştur. 

Burudaki muclafna hntlnrı, motörliı eşhur ordu. kumandanı ~k~'ud, sulh içinde bulurum mılı~ 
\ ıldın~ h:ırhınc ~iisaid ?lmıynn yer- TA.YYARE ou·· şu· RDU.. Ati na, 1; (A.A.) - Atinn :ıjnnsı d . 1 d d !erin h!lrp hnline g~meğe k"ı:ırar ,-er lcrdckı kıuelC'rden ıbareltır. lıildirivor: a esır er arasın a ır meleri gl\çtür. Fakat ma:ıle:;ef ıı.cıriJt 

Biittin halıel"ler. vnziyetin memnu- Loııcl~n. ı 5 (A.A.) _ Jliir Fran- Sırı; ve Yunan boyunduruğu zencir. Londra, 15 (A.A.) - Röyt~ri1i girmemek bu devletlerin ellerinde de" 
niyet verici oldugunu göstermektedir .. ız deniz kıınc11C'ri umumi knrnrgfi_ !erinin km iması ve e~ir Mnkcclonya ·Adis-Ababad11ki husu<:i muhnbiri bil- ğildir. Türkk?r, Ruslar, Afgan, 1~ 
Ytın,m orclu~unun m:mcıviyatı miikem. hmın teblif;i: ve Trnkya milletlerinin kurtulmasına diriyor: Irnk, dağlarda ve çöllerde, hepsi sı~0 ı r 1 1 •J • ı ı .4 ı l dair olarak Sofrn r:ı.dvo:)umın 11 nisan Bir cenup Afrikası bölüg-,li, Cemı- s1 gel;nce harbe gireceklerdir. Çil~ nı c ıı·. · - nı..;:m sa ıa ıı •t ı ııuııını·n ı :mı ı- · . ııı 

/Jtl/A. l:-'D]LF...ı.\' ]T.4J,}"A'S 'fCF- ıibimiz deniy<> vazifesi görürken üıı-ihinde ,rnptığı neşriyatla llulgar bi llabcşist:rnda y:ıkal:nwn meşhur Almnny:ı, zorla kuracağı yeni niW 1, /.'J~'ZDJ,f;R/: bir clii~man tayy:ırf'Rinin hlicunuına meclis reisi Loı-otctoftm Bulgarların ltalyaıı. 011du kumandanı ~enernl k:ıbul ettirmek, s~ni c;izm~ini millt 
Atirnı, ı;; (A.A.) - Almıın motör- uğramı;ı \•c yunker.;. 88 tipinde olan nihayet m:ısl~e,·i :tilıklarına dair ohm Cino SmıUni ile general Sirknniyi ve lerin dilleriyle parlatma1-ırmı )St~ 

lii fırkaları, pazar giinu !\lakeclonya bu ta~T~ırc dcniu dilşürülmü~tnr. \·e l\fokedony:ı, 'frnk\•n ile miittefiklcri :; Allmy ile bir çok ltal:;·un z:ıbit ve ınekterlir. Türkler ve Ruslar, istese~ 
.._ •pheRindc biiyiik ehemmiy<>ti olmıyan .-.... ----··--------.! Alm:uılar<lnn J)[lhSC<len beyanatı nrık- 3:-'kcrleriııi Alfü-Ababnyn gC' tİrmiş ~ de, istem~S.)ler de harbe giroreklerdJf· 
faııli) et gö ·termiştir. Yunanlılar mcv. fstiklal ııavAşındn Sakaryadan kında Yunan ga7.cteleri tefsiratb hu- tir. Bunl111· Aroş daKlarında c;ok ı:ıı • ~imdi harp ederlerse, kendi isUıdikle1 
zilerini muhafazaya devanı etmekte- lzmire dünya tarihine harikalar lmımnJdndırlnr. kıntı çcıkmişler ve HnbPş s ilfihen - gibi harp edeceklerdir. Sonra h.g 
lirler. Alman fayynreleri adetleri vcç- Katimel"ini ezcUmlc diyor ki: dnzlarınm cinimi hiicumlurınn uğrn- ı~lerlcrsc, Almanların istediklf>ri 11 

hiylE> gayri askeri }l('dC'fleı·e hiicum ey. ynzan çocuk ve anasıdır! Alm:mya tnı-nfınclan fethedilen mem. mışlnrdır. hnrlR m~bur kalnc.-ıklnrdır. · 
emektedirler. Çocuğu sevelim, yurt yavrularını lckellcrden hic biri Romanya \"C Bul- Cenubi Afrikalı subay bana sunJa. .Niçin daha beklemeli? Düşman e\'1' 

Yunun - İtalyan cephesinde Ago~ . koruyalım. gnristnn kn<lnr zill"te uğramamışlar- ı·ı :miatlı :. _ • . . miz~ girmiştir. Halbuki düşm:ın e~ 
~imalinde •icniz bölgesinde İtalyan ke- dır. Romanya en iyi topraklarının ke- Cuma gunu Avaş ı:chrını. temızl~r- girme~n hareket etmelidir. Biz bUfl 
·d 1!1~frezelerinin taarruzları zayiat su, 9 uncu İtalyan ordusunun Arııa- silmesini kabul ettikten sonra kasap- ken fund~ı.lıkl:mlaıı bır ycrlı çıktı Ar- l.ı<'kliyoruz. Biz iyi dayanıyoruz.:t , 

___ 
000

,____ <:'rdırılcn•k tanlolunmuştur. Bu ke- rncllııkta Göl'icc\•i geri al(hğmı hildiı. !arı halflskfir gibi karşılannştır. Viya- b~ n:c\'~ıı~~e 1talya~l~r &'Öfilldüğü. Gene ayni gnzetc, Papnnın siiylb~ 
G d 

if müfrczeleı·inden biri imha edil- nıektcdir. . ııny:ı çağırılan Dulgaristaıı, c:vledni ~u b~ldırdı. Oraya gıttım. Ü~ rnb:ıy mıtul ctr:ıfıncla bir.makale neş~ ~ı 

Bütiin bu gece ve güncliiz lı:ırekfi· 
tından bir tayy:ırt.miz Ü!;. iine dônme
miştir. 

Parti rubun a .'lliştil'. Diğeı· bir keşif miifrcz~si ıle Alınanlar Kozanı almışlar: yiyeceğini ,.e arnzisini, her şeyini fntj. Jle ~ır e.r~n~ bul<l.um. Bun]ar g~ne - rc-k, P:tp!llllll Alman - İtalyan nırı:;tı, 
-BAŞ TARAFI 1 NCl SAHiFEDE- rnühin~ miktarda ölii w. yaralı ~ırn_k- Berliıı, l 5 ( A.A .) _ Alman resmi hine teslim etmiş ve kendisine şeref r~I Sarı,tını~ııı .tcs~ıı:ı olac.agını ~oylc. yanlarına haksızlık silahlarını bı~. !{I 

Bunu müteakip • ruznameye geçi- ~ış. bılahnre kaçarken ımh:ı cclılmış- tebliği: kırıcı hareketler tahmil edilmiştir. Dul. dıle~. l<.rte~ı gil~ ı~ı~ aynı yerdcı r:m- r:ıasını söylemesi 'l.emcnnisinde btılU \'i 
terek Trakyn ve İstanbuldan Anado- ır. . . . Şimali Yunaııisümd·a Kozan işn-al garistaıı hir kurşun atma<lau komı,uln- d.e\·~ \~rdık. f:'ıl.h.akık:ı .g~ııcra) erte- nnrnk «Çii nkil onlar, hür insa~~ ın 
lu içerisine geçmek istı:yen ve bir ki- lııg~lız \'e Yunan er~erı. Alm:ın km•. edilmiştir. Kuvv~tlerimiz Elyaç-on ı·iyl<' paktlnrmı ve munhcdelerini yırt- ~! gunu 30~ kışılı.k z::ı.bıt ve a. kcıılc- A\•rupa Ilıristiyanl!ırını çiğnettıı. 
ra evinde oturan kimselerle ev sahip- •<'tlcrıylc k:ırşıhıı:;magı s:!bırsızhklu ıwhrini geçmiştiıı. Diğer bir kolumuz ınıştır. • rı.rı: 1!1ezkur mahalle .g~l~i. 9zcri~- çalışıyor.» [)emektedir. · . il 
leri arnsında kira ve konturat yiizün- "kl.em~kteclır. .. . , Selanikten cenuba doğru ilerlemek- A •k • d 2

. u.nıforma ~oktu. Sıvıldı. .Kııvv_ec- Gaıc:teJer, Alman t~yy.arelcrı1I 
den çıkan mJselelerin gittikçe büyü- Şımdı gelen mutemmım malumata tedir. lngiliz.ler dümdar muharebe- merı a yenı lı:rııı~n m~ll C\'l}"'!ltmın bozuk oldUKll· Yunan Sİ\'illcrine hilcum etmekle ~'f 
mekte olduğuna hükumetin dikka - .,öı-e, Yunan ordulnn şarki :\lnkeclon- teriyle cekilmekfodirlt•r. mı sö:rledı: . .. .. .. nan milletini tedhiş ed~iy~ekle~ 
tı"ni çeken takrir okunmuştµr. ad:ı Alman moU.irHi ku\•\·etJerini her Pire bombardımanm<la cC'm:m r,ı; t dbı•rıe 1 ak Gecclerı kampta bu· l~.nk gorunun- kay<l W Yunan milletinin esir o)ııP' 

Hükumet bu mesele üzerinde tet - ırnfta giinlcrcc ınu,·nffakıyetsizliğc bin ton gemi Lıalırılmıştır. e r 8 8C l'e ('trnflarından lkur;iunlar geçiyor- zulü m içinde hürriveHnden mahrıJ~ 
ıo·kat yapacağını v_e kimsenin mnğ- uğratmış VC' ağır z:ıyiat verdirmiştir. Pirede beş tayyare düıürüldü: Bütün gaban~z gemi/er muş. Hir güı~ ~izli bir ye.r<!c.~i ~lab~ş- i)Jmek~nse dövüşerek ölm<!ği teı< 
duriyetine meydan vermiyecek ka - HUSUS! TEBLIG: Atina, 15 (Radyo) _ Jngiliz ku- ler lO su~a) ıle ~ ask~.ııı.nı oldurmuş- cdreeklcl'ini ynzmaktııdırl:ır. 
nuni tedabir ittihaz edeceğini Grup 1\tina, li> (A.A.) - Yunan Haşku- : argahının tebliği: müsadere edilecek !er rn dnımn takıp edıylıyorfarmış. Mesajer Daten de «Almanya ııt)ı~ 
umumi hey'etine bildirmiştir. mandanlığmrn pazartesi - ı:alı g<>ee i Bu snhah Alman tav\·arclcrinin L{)ndra, 15 (A.A.) _ Deyli Meyl'in A •k J Almanyadır» başlığı nltmda diyor~ 

Ruznnmedc başka madde olmadı- nC'şrcdilen htısuı;i tebliği: Pire limanına. Jrnrsı .vap.tİklnrı pike ,... k h '-' . merJ 80 • 8 • ııAlmansanın metodları, ttaıyıı ..,. 
Al · .... e,·yor mu auırı yazıyor: ·1nb!' •,"ld."tıcıdır. Çünkil Jt ... ı...... · -~~·· ğındnn Riyasetçe celseye nihayet ve- mnnların Kilisur:ı, Kozali, Liyn- hücumlardn beş Alman tavyaresi p ı· t u •• " •• .... J •• ıeu ·ı . . . . t•k t. d t "k tt"kl . lı"l 1 - nr amen onun, milli müdafaa t<'d· O h b• •1 c"n ıs· •~k'·rı"nı· ort"'-.," do"'kerken, " mıştır. pı.:ıa ıs 1 ·nme ll1 e uzyı . "' 1 l'J'J J - avcı arımız tarnfındnn di.işliriilmüş. 1' 1 . . . ] t k h d p n ar 1 mı " "" it! ..... •• 1 

BEYANNAME •10DDETI r ·ı kt d" t•• ' ı ·~ t )ı r crmı ı.,renış e mc. • u usun a .reni zam:ınd:ı dostluk i<lrlial:ırım da söY 
n < ırı mc · e ır. ur. Jıger an·nr('IC'ı' <le hnqm·!'l n~ - kararlar ihdası beklenmektedir. ı )'Or<l•ı. tıs! 

HiTAM BULDU Not - Bu Kilisura Arııavmlluktnki rat ılmıştır. 1 b Vaşington lu (AA) 1 · h be ' 
1 b l 5 (T 1 f l i .ı •• 1 1. ş· 1• '-' h . Ruzve tc, iitLhı Amerikan limanla- ' . • · · · - Yl _u r Jlalbukı· Alman"." '°""." ...... "'n "u~ &tan u, 1 e e ona) - stan- ;,ı~gı t ır. ıma ı ı tın:ın cep esındt•dil'. Sağ cenahta temas: alan mahf llerd b 1 d - '" n•••un.o 1 

b ld d 1 k Al ııA '.\T E"IRL ~ l 1 nnd:ıki ecnebi \'apul'lnrın mUsndcresi , .'. ' ı e ey:ın o un u~ma milleti.nı· 1na1·1ı~ı""r·ı· ko•·mou... te~ 
u an Ann o uya gitme arzusun- .. ıı ., !i.> • ER AT NADA: Atina, 15 (A.A.) - Yunanistan- için mezuniyet verilecektir. ttnly:m el. gore, S~\'~·et - j apon paktı, Amcrıka- ndn.rI-.n.n. bı'r#;)t.,:.,,~'t"n dn •15::n':·ol "~ 

da olanlar bugün de beyanname Atiıın, ı;:; (A.A.) - Cephede esir daki tngiliz kunetlcı i knrnrgiihmın nın bu ıkı memkkctP. k 1 · '- " A-. , uıuı " n .r" ,, •• 

k d 
. l d. B 1 b" "kt Al A . t bl".. çisi. mfü.;n<lere ediTcn gemiler hakkındn ~ . . . .. , ·a rş.ı o nn. s.ıya- ~ı \',"sıt:ı:-i)•l.n '-'lın."nıs· •ftnı nn ....... l" -ı; 

verme te evam etmış er ır. eyan- ı mnn ır mı· nr mnn lıııaya ge- c ıgı: r ni bir nota daha vermiştir. ~<'t!ııı yel'!ı<l~n gozdcn gecırrneğı ıcnp " ,.., .... ı. ·• ~ fi'•• .... ·• .. ,, 
name verme müddeti bu ak.şy.m bit - tirtilmis \"(' t<>Cı İll knm11ına ~('\'kolun- Britnn:rn imp:wnlorluk kun·p )aı~ llnric.iye. ncznrotlnde, bu nolnlarn "ttıı~~tır. ~~~ e\'v<'lden hazırlandığını ilan 
miştir. Beyannamelerin tetkikinden mı.,tur. . h.ıtınm snğ' ccntı1ıında dlişmaıı ı:t- aldırış edilmiycceğin[ g(isteı"\.'n alil- Şu .cıhc tcb:ırtlz ctt!rllm~ktedir ki, • · r1 
aonra mutad tren ve vapur seferleri- Bunlar. kendileı·inden evvel Iüılyan kincli kıtalaı1 tnrnfındnn yapılan metler vardır. Amerıkn, Sovyetlerlc do.ıdlugu kuvv('t. HitJ.er, Pan Ccrm:mizm doktri f 
ne ilaveler yapılacaktır. Mayıs bida- ~uLaylarının ~·erleştirilmiş oluuklnrı hllcumlar tardedilm i.ştir. Bnşk~ yer- lendirmek i~in ~alışıyordu. Sovy-et-Yu- el.ine .n1mıştır: \'e bunu .en zorbB 
yetinden iribaren Erzuruma beşinci k~mpa g<>türiilünce. hepsi <le başka ye. lcrcle dii,m:mla temas vaki olmamış_ İngiltere Üzerinde faa- go:-ılav muahedesi vcsile.qlyle \'e So\'- kılle!~ylc t.'ltbık etmc~ted~r. .A 
bir tren tahrik edilecektir. r~ konulmak arzusunu izhar etmisler- lır. )" ld yetlerin Macar hareketini takbihi Uıc- Şn_.yed y~rınin gnlıplerı, ~n ' 
TORKIYEDE SÖZCO YOKTUR cı·r. · Atiııa, ır> (Ra<lyo) - F!mnl.rct ne- · ıyet aza 1 rine Amerika memnunirt'tini i:ı;hnr et- old ugu gibı f:ırk gözet~rse, l'l or-

Ankara, 15 (A.A.) - Türkiyenin l"U.NA.V TT:JBJ.Jöl: z:ıretiniıı tebliği: -BAŞ TARAFl'l NCI SAHiFEDE- mişli. . . • lik Nazi t~şkilatı imh:ı edildikwn ~ 
dahili ve huici &İyaaeti hakkında Atiıın, 15 (A.A.) - 172 mı maralı Alman t:ıyyareleri daJgn hnlincle Pi- ri son v.ammılard~kinden fazla gün- Hariciye ne7.arcti, şimdi Sibir.v:ıyn rn da b:ıkı .kalacaktı:.>. • 
söz aöylemeğe mezun hiç bir sözcü Yunan rC'smi tebliği: re \'C hnvnlisini bombalamıMır. Tele- düz faaliyeti gö~termişlcrdir. i\Iünfe- günderile<ı k rmteayı yeniden tcdkik Akropolıs gnıete~ı dıyor kı: ~ 
bulunmadığını ve mesul devlet a- Garbi l\Iakeclonyada Tromnyka mın- fat yoktur. Ha:ar azdıı·. 1\Itıhtelif ,.e- rid tayya reler birbirinden çok uzak edoo;ktir. Bulgarların vazıyet aldıkla_rı .-J/. 
damlarından başka kimsen "n söz takasında zırhlı kuvvetler <lrHsıncln hirlerde m~skenler i.izcrine mitrrıl\'ÖZ mahallere bombnlal· atmışlardır. Ilir KC'z:ı japony:ıyn karşı Paiiifikte Yt~ memnur: olm:ılıyız. Hesap san:: e~ 
söylemeğe selahiyeti olmadığını bil- muhareb"ler olm.:ıktndır. '.ltcşi açılmıştır. • kaç ölü ,.e ~·nralı vardır. Bir kaç nok- ni tedbirler alınacak :ve emte..-ı sevkinde g?l-e~~tır. O zaman suçlu. dı!{~r I 
dirmeğe Anadolu Ajansı mezundur. C'enubi Yugosla\'ynnın cliisrrınn tn- Pı'cvezede bir Alnımı tnyyare.si dii- tflCb hasar v~wsa da bilyük n~ky:ıs- hnzı yeni kayıdlar ileri Rlirül~ektir. c~rmun haı.:rıanmaSlnı teşvikıfl 

x r~fından işg.ıli {izerine kuvvetlerimi- şiirülmii~tüı'. Yanyada iki ölii v:ırdır. tn dcğildit-. für kaç noktada mitral- Du suretl e Amerika Pasifikteki siynse- bır _suç ~ld~ıgunu anlıyacakt~r. ' 
Yngoslav/ar dag" lık zin ynı! \'e geril.:riııde g~çidler ~çılmı~. Diğe.!· mıntnk:ıl~ı«la :-ayiat azciır. :,\"Öz ateşi acılmıştır. tinin deği~miyec.eğini japoııyayn göı;. Kendilerı ha~ın~a verıl~~k ~ 

bu vazıyet knrşısında şımaldekı hatla- Dun g~ce munfcrıd uçuşlar yapan Gal eyaleti Uzerinde bir dlişman terec-cktir. Hariciye nezareti, bu husus. k.:ır:ır. da, enelkılerıne bcnıemı;"t(V 
mıntakada toplanıyorlar rımızın geri alınması karnrlnştırılnrak Almnn tayyareleri muhtelif noktalara bombard1man tayyaresi dCişürlilmii~- ta bcynz sarayd:m direktif beklemek- tır. . . .,ı 

. . • Göriceyi tnhliye emri verilmi,_tir. Diiş. mayinlcr clökmüşlC'rclir. nunlnr top- tii r. terlir. Gazeteler •. ~ençlık foşkıl~tını~ , 
- Baıtarafı 1 ncı Sahıfede - man çekilme hareketimizi 24 saat son- lanmıstır. Berlin. lG (A.A.) - Dünkii Al. Donanma erkanından bazıları, bu beyannamesını de neşretı;uşl.er?ı~· tf 

ilerle~_e.k üzere cl~ğlık mmtaka<la ra haber almış \'e motörlii kuvvetleri- Ali na. l () (Radyo) - Ham tebliği: man tebliği: hareketin lngiltereyc <liğer harp gemi- t~yan~nme?~ l~~ta~sas .sıyasetın!11 )"! 
tahaş.:ud ~tme~tedw. Yugo~l~vl, rın ni iLri evkederek hntlarımızı beyhu- $imali Yunnnistnncla garp mmt.-ı'ka- . 'l_'ayyarelcrimiz tngilteredc Sen !t"'rinin verilmesini men'e matuf g~r- kıp edılecegı •.. ~.ur~ıyctsız •. şerefsız ~' 
Arn-avudlu~dakı ~areketlerının mu- le yere iz'aca çalışmıştır. Duıılardan ;;ındn düşman kolları, motörlii vasıtn- JOl"J kaııalınd'!l :l clü~man \'apurunu nıektedirler. ş:ım:ıktmısa olumun tercıh olun' 
vaffakıyetlı oldugu sanılmakt~dır. Lir miktarı esir edilmiştir. ları bonıbalnnmış, ağır hasar ika edil- batııımış, ikisini de ha~ara uğratmış- Ilu pakt hnkkmda muhtelif. akisler biJdirilme-kwdir. 
Dr.açn~. Yugo~ıa,·I.~r tarafında? ı"gnl Arnm•udlukta diğer cephl!lcrde diiş- miş, zayiat verdirilmiştir. Dc\·riye tır. Muharebe tayynrelerimizden hi- me,·cud olup, müfridler, Sovyetlerin AJ an) 
edıldıgı ı~rarla .~oylenmekted·r. mı nın miiteaddicl 11oktnlnrda teşebbüs tayyarelerimiz ·l Alman t:ıyyar:!Sİ clii- ri Irland:ı. acıklarında beş bin tımlnk bir Amerikan - japon harbi için japon. m ann 

Sanıldı?Jn~ ~or~. Yugosıa,· ordu- ~ttiği taarruzlar pfü~kürtiilmliştiir .. 100 şürmiişlerdir. bir \'apur batırmıştır. Bir denizaltı- !arı serbest bıraktığı kanantindedir-
·u kuvvaı kullıyı-sı tam olarak k.ıl- ı.. dar e. ir aldık. ':\Ianaslır civarında bir Avustural\·a mız da 10 bin tonluk bir mua\•in kru- !er. ~laamrıfih iki taraf hududlnrında Yugoslavlara 
makta ve dağlık mmtakalarda yer GôRICE.VIN TERK}: biilüğli 2 Alman tuvyaresl dlişiimıÜş- nlzörii hatırmıştır. A\•cılaınmız . ı dikkatli bulunmnğa de\':ım edccekler-
almış bulunmaktadır. Burada bu or- Roma, 15 (A.A. ) - ltalyan radyo- tür. . nbit balonu diişürmüşlerd ir. dir. VBJ•dlen• 
dunun toplanma ı ve mukavemC't et-
mesi kolaydır. Bu kuvvetler, Alman Zozoııun bu içtjmaa iştirak etmesi # Casuı1, darbenin şiddetine mukavc • •ı•h . t~d' 
cenahlarına clnimi tehlike teşkil (' - mkansızdı. Gece y-arısından ='orıl'a 1 VATAN AŞK met «lemiyerek yerlere seriJdi. Çavuş, ırıı vere gırmek şqr ·~ 
decektir. evini na ·ıt terkedebilirdi? s·· ti k · · k · f Ş. ·ı . "h y ld" ve . ura c caı;usıın mas esını çe tı ve I B /'a • t ;-"~ 

ıma de ''nzıyet sarı devi ır. Bu itibarla Flöraynı; iki numaralı bununla ağzını tıkadı, Ellerini, ayak- ıe U o arıs an pe~" 
Hırvatistan ve Slovcnyadaki kuvvet. a u.; tem. il edecekti. E:ınscn reise- lnrını! casnstııı ken<li kayışı ile sımsı- çe'-ı·lmı·c 
lerın çekilerek Bo. na-Saray civarına ııin fikrtini almak ve ayni zamanda - kı b:ıgladı. " 'W' J 

dağlık mmtakalarına gC'ldiği ııauıl - g-~I n talimatı kendi. ine bildirmek Karım sanı· uakalıgorum caıussuo Ve J,ldırım s ürnliyle sokak .ağzına Saray nosna, 15 (A.A.) - Y\IJJıi 
maktadır. Bu kuvvetl<'r Sırbistana uzere o gün, Rencnin evine gitoıişti. t giderek dli<lüklc '<levriyelerden accle lav nükQ~ti muvakkate)ı yeri~ 
yaklaşmaktadııı. F ıknt, gözleriyle, kaşlariylc, dudak- 1 118 1 imdad istedi. Saray Bosnadan n~rettfi'i bir ~~ 

Alman tebliği: lnriyle pptı{ıı mföınlı işaretleri , hiç E~ase rl 1 · · t d · nnmed ~ Yuaoslav · v m'b """ ~# 
E 1. r: (AA) o·· k .. Al Ara<lnn bı'ı· hafta bı"Je ge"medi. kun ' ·ı·r e\·ı·n dı•·,"rJ "1·ka~ında 8, ... kl."'n- !.. • • n 81 a ı ~8 erını c uyan C'Vrı- • !" . . e. . )a.,a ! \'('. ~ il er ın, lo . . - un ·u • iımid etmediği bir güzle göriilmüı;ı ve " u ... " · - " " Pler o ta f d - k t y b etme~ıı ıçın bUHin BuJanrıstanın 'fQ ~ 

t bı ·~ · 1I er gnce No\1 ell"ıyı· adım adım takı"p mı<ı b"klı·vordu. • \! rn n ogru a 111 e mem nş- 6 
"_Ji man e ıgı: ~er k ·" üzba"ı.va .,ereks0 mirnlı.ıya " '? ... - lamıtı.Jn ı B ·t·b ı l:ınig· jn t<>klif <'dı"lmı·ş oldug-u ~ra• ~ 

Y k "' •· "den Ça\•uş l>"'zen s."bahl.0 ra k."dnr İhtı· ... ar· kadını 1·,·r."z ."o ııı·ıı "'e•ıç ~.1·r .. "rt ı. u 1 1 :ı.r a çavuşun arzu ' " ~ ugoslavyada ·arşı koyan ktı\' - haber v<:'rilmiı.ti. Ancak nefer. o an- "' " .. " " ' u ' " b • ,,. ctr-· <l t h · · ı 1 mekte ve ~ 
ti · h d'l l t a· '-' J ı ı sokaklarcla gczm·ı.". ve ca~ustın "'l0•·d ı·g-i kadııı 'tak ı" ıJ ettı·. Huırı .0a bı"r s.·ı"'. t 1·ç1•11• ıgı sar ım :ı mınuıc cıı en·c Y~ - y·All ve er ım a -c ı me < c ır. ı ugos av cl.ı araln:-ıında yı dırım sliratiy ,, te- "' - " ' .. ~ ·• tişti. ~ gcdAdımızın :m•anelt:rfne U.r~ 

kuvvetleri, Alnımı _ Jtalyan kuvvet- rıti edilen kağıclları görmemi~ti. evleri saatlerce beklemişti. Ca~u. un de nıezkGıı ~ve kadın, erkek, :ıltı ki- İlk ı ı · h A ı k" n Ik · t"klar · a ~ 
1 

. k d d • 1 k 1 l •rirdi;;.ı· r•vden "lkacak ol"ı11l"rı, .k"· şi crı"ı·mı"ştı·. ge <'il < cvrıyc çavuşuna ususı o ara a an ıs ı ını me.zar erı arşısın a ~ıg ara çe i me de- • F.ıknt neferin ynptığı bu ihb:ırln ° ... " " " .. .. ,., · n t" · ·· t ı· T'\c.A • d mekronsc taarruza uıın-:nna)l,.ı tt ır 
1. J) t k J d k t tlıı1, erkek, ı"lıtı·,.,,ır, "'etı". ıı e olııı·s·.ı I>e ı·h,fiı l f,",·ılı'.'""le .,,c••tı·. S."klııııllıü-ı ı ş re rnı gos er< 1

• .vevrıye çıwuşu er. . . .e·· • ~ 
< ır. >azı mın a n rır a mu aveme Alman en us teşkiliitınrn kökiine kib· J o ' " ·'" ., " •• " h ı · ı 1 ı <l • ı t \ ettık Harb a tm rd k ve ':.tt 
1 1 kt 1

. , h . olcıun bizzat t~ıkip e·1it·cır. \ ' e '·ir ar- yerden fıı·la(lt. F~.fiıkat "rka"ında b"ır fı o cıvnrt a l o aşım evrıye ~re c l - • ı rıu e ıyo u r11 ·ı 
< evnnı r~ eme· ec ır. • m a ne rı gc- rit uy{I dökitlmü:;;tli. k d u J u 

0
. . " ., dilkle parolayı verdi. goslavyadn hiç bir kimse AJma~~ 

cilmiştir. , Emelicens . ervi~in yeni m~muru: ·a 1\Şıııı böyle e\•lc ı· için nöbC'te bı • ırı iizerine atılan iki fabanca kur - Esrarengiz harabenin bulunduğu knrşı muhfomcl bir harbin ne~jdl: 
12-13 nisanda zırhlı kuvv t!C'l'in o gliııden itibaren Novelliııin ııe ini rakıyordu. sş~ ıı ıı~u yüzüııdeı~ te~r:ır d!''.arııı nrkn- F€mt. beş dnkika içjn<ie muhasara cciil- hakkında hayale kapıJmamakt~ ~.~ 

gnrııten gele:!'ek gece BeJgrnd mer- l ırakmıyordu. Xovelli; içtima gece. inde de ayni .. saklnnmag:ı. 'c vn~ı~ et nlmağn di. Kuş uç.mak imkanı bile bırakılma - :\fukavemet etmek~ hedefimiz 'YtJ~ 
kezine girdikleri anlaşılmı tır. Ban - 2 numaralı ca"u~ odncı • To\•elli: takibata mn!'uz kalmıştı. Çavuş, iki nıecLuı: krı lclı. lkı brovnık fJıbancası- ilıktan !;onra yerlerde Mglı olarak sii- ve İngiliz rnUtt~fiklerimiz ü.ı.erllJOY 
yalokndn düşman tnhaşrıtidlcri bom- lınkikatcn şayum hayret biı· malın - numaralı casusun giı·diği evden ge- 111 ~~nkt11: • •• 

1
• , • t k . . h rlinen casuı; yakn1nndı ve mevkii m{J •. Alman tazyikini nznltmnktadır. 

bnlanmıştır. Bo·nrı-Ilersekde hnvn 1ntle umumi C'rkunılwrp bliro~mrn ce y~ırısmdnn sonra bir ihtiyar kadı- landı < ını nıucı.ıta.ı <' me ıcın azır- hı hkem hnpishanes ine gönderildi. I>cnilme~dir. 
meydanlnrı. düşman kampları VP girmeğc muvaffak oldu \'e biiriik or. nııkı k.I çıklığrnı _ve tcııhn knran.lık • 
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: 
1 1

.. . . ~. . . . O meyanda en yakın karakoldan mi. ooo 
kuvvetleri bombalmımıştır. ta mü!lnllın uzerinde durnn ve cep- so ·n nra aptıgıoı gijrtlü ve pe ınc , 

8 
c C'n Hıe sıJ nh m_!l:;k~lı bırı, ça • ralnv Rişara telefonla haber verildi. S l ki• 

Roma, ~ 5 (A.A.) - Draçın Sırp ho hart•kiıtıııı kiiçllk l.ıayrnklarla <lliştü. \ u.,uıı saklanmış olch.ı.gt~ <.~u ,·:ırın nr • ::\İirolnv Rişnr; o aııcla clış:ırnt:ı. idi. Oogef-Japon pa ~) 
kıtaları tnrafınd~n işgal f'clildiğihe gu. tenn lni~ uk topogr:ıfynnııı fo - Bu gölgenin dGnemeçli \'e dar hir kl>ntısluınnd:n~ nıcharetl~ :rur~~I~ ~·e ç~':~ş.un Fnkat nÖbetçi zabit kendisini sii rntl~ ( BA.ŞTARAFI 1 NCI SAHlfıl'"' 
dair olan Rö) ter hnbcı ini !";te!aııi togrnfını alnbilmiı:ıti. ı'lOk~ık geçtikten sonrn gnyet baı-ap dugunıı tnhmın cttıgı )<'re ıkı kur l.rnldurclu ve kerfivcti bildirdi. ~""ntcl;- Molotof şu cevabı vermiştir: bitil' 

nsı ralanlamaktadır. Aııtık Jıcr:ey hazıı lanmı~ d(mıck- ve iistii adeti& yıkılmış olan bir eve ~u~ı~laha S!ktı. crns ııen·i~ deı:ha·l harekete geldi. · SovyeUerlc japonya :ıraamd$ iJ11iS 
l'ENt;Bt SIRP ORDUSV l\U!\fA~- ti. Bu itibarla eldeki mııliimat da 'i:cs girdiğin i gördü ve şöyle dlişünclli: h •. ilt~cnv_ız. on ~ş met.re kndnr da • _ Devam fdt.cek _ raflık pa'ktı imzn.'ii:rlc mmet!~r11. fS' 

DANI ESİR OLMUŞ: lıit edilec kti. Ve yıldırım "ürntiyle - i'lo\•clliııiıı evinden hC'r gece çı- a ıleı ıdc ıdı ve sıper almıştı. . _ için yeni yol açılmıştır. Bu vıcrıJ1l.!lti'· 
Bertin. Hi (A.A.) - Alman re<1mi bir Bulr~ar köylü ii ile cepheye ve o- knn bu kadın hep bu e\'e geliyor. ~n.vuş ır.ene ~1ykab"'le ct:n<>dı.. birliğiniz .sayesind~ tahakkuk eti11~11i' 

tebliği: raclan Alman erkfınıhnrbiye ine gön. Sonra gene tekrar n\'det ediyor. - Hıt~ca;·ıze. sılahsız oldugu1111 ınıa Doktor)anmız Bu p~ıktırı iki devlet münasebetin~ .... i• 
Bosna-Hcı· ... kte Yugoslav ordusu- d:>rilecekti. Üçüncü defa ol-arak ki, bu harekete ctm1~k ı~tıyor~~ı. . ı merhale olacağı, sulh nire..tıerıw 

nun (' uilme:.in<:' devam edilmektedir. Fuknt bu evrakın Almnıılarn ve - şahid oluyontm. Her huldc bu çin - ~ıtekım, nıutcc:wız bundan C"!':arct Dün merasimle and ı·çtı• hizmet edt1ce-ği kanaatlnöeyin1· aıı11 
Cenuı Sırp ordu u kumandanı esir rilmC'si nasip olmadı. gene yuvası çok esrarengiz olsa gc- nl~rak a_r~ştırnıalarn .başl:ı~ı . . Fakntj Tokyo, 15 (A.A.) _ Japofl rt b' 
<!dilmiştir. Macarlar Kôvisatı işgal et- Entclicrns çanısu; el rulıtc ettiği rck !.. mbtecvaızın ~m gafletınden ıstıfnde e- İstanbul, 15 (Tcfofonl:ı) - Tıb fa. sözcüsü muhtelif suallere şu c;efl 
mişlerdir. \"nzifcnin inceliğini müdrik aJaı·ak Ç:~\:uş, fn.ı ~n<li'iC üzeııinc saklan - rl~ çavuş, Lır atlnyıştn casusu gırtla- kültesinden mezun olup da Gülhanede \'ermişt,Ir: . .,fi· 

Muhar:ebe tnnarelerimiz Saray metanetle ve yorulmadan çalışıyor. mnk ıçi!1 hır yer bulmakta zah1!1et ğınd~n ..raka~ndı ve ta~ancasının ~an:ı-1 
staj müdd~tlerini. bitiı·en askeri dok- _ Japon _ Sa\·yet paktı, Çin~ ' jıl 

Bosna etrafında düşmanı bombrılamı _ du. Bilhassa takibat işinde göstcı'Cli- çe.kme?ı .. Ora!arı, harabczara dön -
1 
ıusu ıle beynıne e1ddetlı bir darbi? mdır 1 !orl~r ,bugun Tıhbıyede merasimle and len malzemeye temas etmektedıt· 

ttr. ği rneharet harjkulade idi. milş bır scmttı. l arı yıkılmış, mcs • dl. ıçmışlerdf r. mesele ileride rerlkik olunacaktır• 


