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latanbul, 16 (Telefonla) - Bugün Fatihte bir 
zehİl'lenme vakası olmuıtur. 

Hamal Kahyası adiyle nıla11 Abdül •• "Zi~ adında 
Liri ;ı., kı:ırıaı, odaya h<-nliz yanmttmıt kömür al • 
uk :zehirl~nmişll'rdir. A!.J.,ı .. ,.:z lcurtulmuşaa d .. 
karısı ölmüttür. 30 ncu YIL Neıredilmiyen Jazılar seri nrllm.,zı--------------------,,--------------------------ı 

~sm ~~~d~~~~~ Hu~s~~~~m~deç~ı=k=a=r~~~y~a~s~i~. g~a~z~e~t~e~d~i~r~·-----~----------------~ 

lihwercnerın galanıarı . " . Ş E F " 
lngilizler Yuna
nistandan geri~ 

çekilmiyor 

Bulgar -Yugos-
lav münasebatı 

dün kesildi 

-----·--
Bilakis yeni kıtalar 
r önderilmektedir 

Akdeniz vaziyeti de 
vahim görülmiyor 

,.,,~:oııclr::ı, lfı ( A.A.) - Rö;·t ·riıı ::ı<-
1 n1uh~~biri \·uzl',·ur: 

lngiliz tayyareleri Süveyş Üze rinde kontrol uçuşunda 

-Hava kurumunu 
şereflendirdiler Sofya, buna ne sebepler 

Tntizam ve mükemme- gösteriyor? 
d Sofy::ı, 16 (A.A.) - Bulgar hükü-

liyeii takdir buyur U meli dün Yııgosla\',va ile diplomatik 
miinıı•ebctlcrini kesmistİl'. nu miin:ı-

Ankara, 16 (Hususi) - Reiıi· sebet!e Yuııo~lav clçili~inc tc\'di <>di-
cumhur ve Milli Şefimiz lnönü, bu· len ııot:ıd:ı bildirildiği gibi lııı k:\r:ı
gün öğleden evvel, Türk Hava kuru- rın nlınmnsını, ic:ıbcttircn s~lıeplrr, 
munu şerefl<'nd'rerek teaisleri teftiş şunlardır: 

l - Bıılg::ıristan tarafından sc -
etmiştir. Reiaicumhurumuz geliş ve bebi.ı·ct \·erilmek,izin \'C t:ıhrik cdil-
gidişlerinde pilot mektebi talebesi mcksiziıı Yugo<la\' :ıskeıı mlifreu
tarafından selamlanmı§, kurum !erinin :ıy l.ın~ınıln Dulga:ı huclıııln 
önünd~ toplanan büyük bir halk kar:ıkollnrın:ı karsı ,1·:ıptıkları hii -

· · d cuml:ır: kalabalığı tarafından aevınç !çın e 
2 - Dıılgarist:ının harp harici ol

alkışlanmıştır. Milli Şef, ayrılırken ma'1ıı'1 rnğmen Yuı:ro-ıluv t:ın·are'.e- Bulgar başvekili Filof 

ı k A_Jın,.ıı \ll Iİal):İn J.ıropnırnııda ma
~4llıznıa!arı, lııgiliz \"<' imparatorluk 
di~;lar;nın Yuıı::ıııj,;tnnrlan geri rekil
'•~· lıııkJqnd::ıki ynluıı uolu bu h::ıh~r
d 1

• sıkılmndan nc~r~tmc" garalX'tın
t ~ hulıııımuslnr,lır. SalfıhiH•lt:ır Loııd
da n.ıkeri mahfilleri hu gn-rip sayinbr-
~· en l.1,fa.k hakikat ,;<>nm 0 si olnmı;·:ıca- 1 
nı b•,dırmekl.edır. 

il, Atin::ıda lıiluirilmi~ olduğu \'eçhl-
t' Yııııanist::ınd::ı lınluıı::ırı kıtnları t::ık- -------------

Cephelerde 1 1 Balkanlarda 
Cephe yarılmış 

de9:ildir 

ku.-um reisi Erzurum mebusu Bay rinin açık, "ju]gar ~ehir) ~ ı·iı~ C karsı 
Şükrü Kaçara, müeaseaede gördük- h::\\':ı hiicumla11 .<'ına•:ık sİ\'il!eriıı . 
leri inti2am ve mükemmeliyetten bilhassa kadın ve cocukl::ırııı ijJ(imii
dolayı takdirlerini ifade buyurmuş- ne sebep olmaları. 

:ı - Bn•lıcn sebep de Yugoslm·
,,ı.a.rd.ı.r •. -----------·•!yanın Sofyndaki ele iliğinin Rulg:ı. 

ı·ist:ında ktırg:ış:ılık Ye bir hükümet 

darbe< h:ı?.Jrlıyan tahrikci un<urlar
l:ı münasebetler idame etme<idir . 
Bir beyanname bunl;ırı tcyid etmi,
tir. Bu beyann:ıme Yugo,la\'ynd:ı 
b".lsılm1', Yugo~l::ı\' elçiliği memurbı~ 
tarafrnd:ın Bulgnı·i•tnna getiri'ml~ ı·c 
tahrikci un•urlar:ı d:ığıtılmıstır. · 1 ~l~;~in yeni ını.:iliz kıtaları ı.:<indc~i'- Ingiliz hava mu-

t"'~k~eııizdeki umumi \"aziyet. ciıl~li ff k• ti • 
ıuk'kkı <-<lılmeklc bı·ralı,:•r vahım !(!~- va a ıye erı 
ı··ı 11\eın.·ktl' ve b.ızı sııy:ını memnunı-

~~~~~•,--~-·-----
--------~~~~~~~~-

. flı.1lıır ::ırz•tmPktQ<lir. 
11(.~ohruk limanı i~in koılcrlı•nmeiıe 
ho 'h Yoktur. Kıtnlnrnİllz i,;terleı·•c 
d/11~ h::ırl'keti ytıpabilirler. Ynhud 
d.a denizden t::ıhliyc oltınabilir. Burn-

• >.ı 1nıriliz kuv\'etlerinin bulunmn~ı 
ı' c;d~an münnknle ku\T('tl<'riııe knr~ı 
ı ı hir lehdid t.-şkil etmekt<>rlir. 

---x:---

Sovget .?Japon paktı 

Almanya 

~jkir yürütmek
ten çekiniyor 

\'akında ticaret anlaş4 
l'llası da imzalanacak 

Bay Stalin 
Ilı netlin, 16 (A.A.) - Bir hususi 

Uhabir bildiri,·or: 
ı, Alınan h:ıriclre n<'znrcti >lizcUsU 
fi~on - So\•yet anlıı~nı:ı"1 l!z<'r.itı~<' 
~1 ~ l!<'Yanatından imtina < t'llı>tır. 
alınııı japon h~riciy<' nazırını v:ıvo-

1 U>tv AMJ 4 N<?U SAHiFEDE ı 
1~M il 11111111111111111111111111 111111111111 il 11111111 
~n Haber 

Almanya 

Japon -Rus anlaşmasını 
kendisine göre tefsir 

Avlonyada iki vapur 
bombalanmıştır 

Libya ve Balkanlarda 
J!eniş harekat yapıldı 

A~ KE R I VAZIYET 
Yunanlılar biraz çekildi- • 
ıer, yeni kuvvetler geliyor Yunan cephesın 
LJ' .-11 Al ·t 1 . 1 de son nazik bir na1 ı man ı er eyış e- • 

Mısır Başvekili 
söylüyor 

Almanlara Sollum da 
ağır zayiat verdirildi 

ri ve verdikleri esirler vazıyet var VAZIYET VAHIM DEGILDIR. 
Londra, 16 (A.A.) _ lngiltHc ha- Londra, 16 (A.A.) - Salahiyettar BAŞVEKiL ELÇIMIZLE DE 

r ' 
Yu2oslavya an-
cak çete harbi 

verebilir 
Londra, 16 (A..A) - Yugoslav

ya vaziyef hakkında gelen en 
son haberler, burada vaziyetin 
hisaedilir derecede fena olduğunu 
göstermektedir. Burada mukave-
met, tek kumanda altında bir in-

va nezareti tebliği: menbalrırdan bildiı'ilcliğine göre, ln- Son Alman hava hücum- KONUŞTU Gayri müsaid hm·:ı 'artlnrın:ı l'ağ- giliz - Yunan kuvvetleri Olimpo• dn-
men büyük tayyare gruplarımız, b::ı.-ı- ğındaıı Görice istikametinde şimnli tizama gf!çememiştir. Şimden son-
lıc:ı hedef ol:ır·:ık Kiel~ hücum ctmi~. garJ:ıi_ı·e doğru ilerliyen bir hattı tut- ıarı ve Amerı·kanın Kahire, 16 (Kudüs - Radyo snat 
burada yangınlar cıkaı·mı~, bütün m:ıktndırl:ır. Umumiyet üzere Arna- 20) _ :\lısır Başvekili Elehrnm gaze- ra ancak çete harbi ile Alman mü-
dokları bombalamı~tır. 2 t:ıypremiz vudlukta Yunanhlnr geri çekilmekte h . t tesi muhabirine beyanatta bulıınnrak nakale hatlarına kartı bı'r muka. 
dönmcmi~tir. Şimali gnrbi A!maııy:ı imparatorluk kuvvctleı-iyle bu k"l.ıv- vazıge İ demi~tir ki: vemeıt tesis edilebileceği anlatıl. 
ile Fransa s hilkrinde 3 gemi bom - ı·etıerin .;olunda iltisak peyda <-imek- - Bazı kaynaklardan Sollum civn- maktadır. 
balnnn1ıs, batnr:ak vnziyl'ttC' bırnkıl- t.cdirl~r. Dü~manın bu hal üzerine tnz- lı.'.4 /)1 "0 (;AZE'TE."'S/.\,.DE'.'v": rınd:ı ansızın sayısız Alman kuvveti-!•·-------------·• 
mı~tır. ,·iki artmnkt:ıdır. Kıta:ıtımızın mukıı- , . Yufl'ııslııv h:ıı·ekiitı hakkında lwn_ü7 nhı çıktığı yalandır. Bu kuvvetlerin lif lnrdımlar gelmeğe ba~lamıştır. E'·-

P.ıırkom ada,;rna alçaktan hitcıım \·emeli ve Yunanistan~ yeni kıtalar ih- hıç bır h:ıhcr .:ılın:ı;ı_ıamı~tır. JI .. : 1.kı ıı:ıktarı Nasen m:ıhduddur. Hunlar ,·elce parlamentoda da bildirdiğim gi-
cdilıııis, bir geminin tam ortasını• l- racı cle\'am etmektedir. tarnf da r:-smı t.eblıg ~e"r~tm,emıslır. bır kaç bini geçmez. Ru ku\'\'etler bi, rnziyet hiç bir "uretle vahim deJi;il-

fDEVAMI ot NCO SAHiFEDE 1 (DEVAM! 4 NCO SAHIFEl•E ) Yunanıstnn:ı gclınce, 'ımalı ) unaıııs- Sollum mıntak-asını geçmek i~temi~-. dir. 
-;-::::::;:::::::;;::::::::::::~;;;;;~::::::::::::;;;:::::::::;: tana inmi~ olan Almunl:ır, ileri ~ürü!- ler~e de ağır zayiat vermişlerdir_ · Ila<vekil Türk lran Afgan elo'l · 

1 ~ <dl G t a n,ıu~ ."c z::yı . u unan ~:ı a :ı.n at ı ngiliz kuvvetleri, Berka ve Trab- ni de kabul etmiştir. Elçiler bu ziya- ı 

1 
.. f h 1 "d f h l 1 ' ' ' ' • ,ı erı 

c:::l a V/ (Q) a. ~ ®' es o, uzerı~ıdc • o'trıca nehrının. cenu~una lusgarpta büyük zayiat \'erdirmişler- retler etrafında hir iiC,. söylemek iste-
Y/ ge~mı<. ,;ol taraftan Katerınayı ı~g-al dir. Şimdi İngiliz ku\'\'etlerine muhtc- memislerclir. ______ ...;;;.. _____________ .______ etmi~lir. Ayrıca C<phcnin orln kısmın- -----------' ------------

Yugosl:ı\'yaııılı \'a- y J hır hazırlık yapma- d::ı nüfıız::ı calı"ın Almanlar Kozana Si 
zi.ı·et:, lngiltcre H U2'0S avya ğa kiıfi değildi. Nik- rnti<a IC I\il'l.IJ"a mC\'kiler:ne ,·arnm-
Yun:ıııi<tanda artık kim Yugosla\'yn Baş. İ::ırdır -
bir mnğliılıi,<<'I lıfı- nasıl ezildı•? \·ekili de bu hnrcke'.-j Ah~nnlarrn bu hnreketl<'rclcn ıııak-

;lln<le t l iıkki ı?dilmek ten hnyale kapılmak ~adı, sahil il~ Arna,·udluk :ırnsınd:ın, 
tl\dir. lhınun birinci lfızım geln1ediğini, yani Koz:ın:t \'P l.opi~!-in m~vkiinfl.~n 
'~' lıi, ""ki i<l:ırcniıı Ç k.. dd ancak müttefiklerin cenuba dof(nı t~\'ecdih ctmoktedir. 
m:ıdrlet"n ,.e manen iin U ma eten, ilzerin<'Md ağırlığı Eğer Alm:ınlnr hnna mu\'affnk ohır
Yuııosl:ıv;·:ı, 1 harbe manen hazırlıksızdı azaltmak içi.n. ~~ca: l:ırrn \'azi)'Et miillcfik ktı\'\'etler icin 
h:ızırlnnı:ımı;; olma- <!eleye gırışıldıgını cidden t:•hl'keli H! o takdirde ı:rerid0 

. sır\ır. lk'ııci s lırlı ise. lııı.:iliz - Yngos- söylcnıi~tir. Şimdi, Yug-Mhn·yanı:ı son bir nıiidal'aa hattımı daha liiz111n h~sıl 
1 ım· kurma,· ıcşckkUlleı-i mlizak~r~lc·ı·i Yaziyeti iizeriııe. ıınızisi Alman, ltn!- olur. F:ıkat rnziyetin bu "nfha>ıııı hii-

1 
bit?ı:ılcıı. Almanların ta:ırnııa get:mc- ,\':~n ,. ~lac:ır ordıı!ı.nnın işg:ıl'n ~dr- ı·iik bir dirayetle kanıyan Yunan e~·-
lerırlır . \ uvoslmya ,cıwıerce mıh\'•'"· nııştır. kfını h:ırbi\·e~inin ;on eck:lnıe hnrek:ı-
tcmayiill:· hi<' bil' hazırlık y:qım:ı'lıı~ ~Iihn•rcil<'I'. tnrihf ı:recnıi~ far- _ De~amı 2 inci ••hif .. tl., _ 
tır. Jlalh, nıi.ic:HL•lt•ııin :-:"bc\hi l'lrafın- zPcl<'tt.>l\ )·ug-o~la\yaııın i.-;mini hilf' :-tğ'ı. 
da t,.\ıı,·ir l1t.lih1ı(•111isti. }~una r~tf'!nı_;n zn alnıaınaktn, telıliğ'lf'rdt1 ~ncl~ 1c~ ~ırp -----------
üçll.i ı,.ı'ktın imzasıııt lıazn1('cltın1iyrın :ı~k0 r \'r tayy:ıı·ı·I l'irulC'n hahs(·tınPh.- SON DAK/KA: 
hulk. ül'lli pahlııı inız:1'ı iiz,•rine :!6 tedirlı•ı'. 
mart 'htiliılini y:ıpmı~. f:ıkat Alnı:ııı.rn llalhuki ((\•ıınp l •la \'l:ırı) ıl~mek 
10 gün sonr:ı t:ıanuza ıtecmi,.tir. 011111 (Yuııoslaı·ya) elan hie lı:ıh<nılil
Fakat bıı müılılı>l, Yııgosl:ıı·ya i~iıı memckteılir, 

Rusya, Çine yardımda 
devam edecek 

ihata tehdidini çok iyi .. .. 
gorı•yor 

Ruzvelt Londrıı, 16 (A.A.) - Amerikan 
radyosunun bir haberine göre, Çun
king hükumetinin vııki suali üzerine 

A 'k • • d w • Rusya hitkfımeti, Çine yaptığı yar -
merı an sıyasetı egış4 dımdn dev:ım C'deceğlni Şıııı-Kny-Şe-

mİyecektir, dedi ke bildirmiştir. 
-~~~~-~~---

Amerikan tank ve tau- Kanada başvekili Vaşınu- ı s AR t.T ı.c.s=t 
gareıeri faik vaziuette tonda neler konuşacak ? l(Blr ölüm dolauısigle 

. ' 

lngiL'zlcr tarafından 

ınailiz tauuareıeri 

Her tarafta ge
niş faaliyette 

f!&İr edilen Alman tayyarecileri 

Alman tauuareıeri 
Şimali lrlanda
ya taarruzlar 

yaptılar 
BAHRiYE~ NAZIRININ 

BEYANAT! 
1 

Eczacı Faiki kaybettik. Büt_ü_n_,.h-- Kiel gene bombalandı, 
Ç NE YARDIM DEVAM m'r, onun ölümüne acıdı. Herkes onu 4 tayyare dii§Ürüldü Bazı mıntakalara çok 

edluor Vaşinh>ion, 16 (A.A.) - .Miinıes -
sille~ mecli>inin bahriye encümenin

h ll~rliıı 16 (A A ) _Hususi bir mu- de Amerikanın deniz müd::ıfaası h~k-
·<hir b'l,d' · ' · j kmdn bl'vanattıı bulunan bahrıye 

ED ECEK ! iyilik ve rahmetl., andı. Bu hale gıp- vahşı'yane saldırdılar 
ta etmemek imkanaızdır. naanı aağ-

\'ıı.')inglon, 16 (A.A.) - Reis'cum- lığında aevdiren ve ölümünde böyle Balkanlarda düşürülen 
hur Huzvelt, ınızetcciler•" son bnıın hürmetle andıran ıey nedir? Bir lngiliz hafif kruva-
mucilıiııc" Çin ihti;·:ıc listesinin tcclkik Hic şüphesiz ki, onun evvela ha- tayyareler de çoktur ·· ·· d b t t 
eclilcliğini <üyl<•ıııi~. fakat t:ıfsil:lt ver- kikaten iyi bir inaan, aonra iyi bir zoru e a mış ır ,., ı ırıyor: • K k. d · · • k · · ) l uir Al . i sahsi\'eti Sonet- nazırı alb.ır no s emıştıı ı · 

1•ııon :ınfan r~;"t,ııkicı~cİaki, heyan:ı-1 •-Şimdi bu dünya harbinin h~d 
. ·· 1 1 nııa;' ::ı~mn. ' j dL'\Tesiııin ortasıııda;-ız. i\!emlekctııı 
ıtt 1. ı _ r.u l n "çlü paktın tabii bir ne- .< arn~ ,.a\·as ihata. ile tehdid .ed.ıldı
ıı!. 1Cesi old ~ 1 

u . Alman • Sovvel ğiııi görüyorum. Fılcn harbe ıstır~k 
i ıs_, ~•lttının ~gubenut .. \egö·terdig· iııi · 

1 
edenler,• bir frliıkct gelir,c, Rirleşık 

•tl 2 l"ll llll ~ ' ' "k ' t' "U e·tJ ' 0 t•·ıJı ~ııit t - Bu suretle Ru~yanın, üçler p:ık- rtınen :?, \'azı.ve ' ne -;... r e "" '' -
·ı,I ı1 

fQaJj ·et' h· sındaki yeni vazivcti yacakları hakkında dıger Amerık::ı 
1 }huı ~;t ! sa nlı. • ı·stirak etmi; o'- dc\'lctleriııin de fikirlerini iiğrcnnıis_ 

1.1 11 • ~ mış \C Utlu · · t' 
fi'' ~unu, ır.; . . 

.~~1 ~.-ıh_ Rı~~,·:ıııııı a\·ni ı:ınınııda böyle- , ll:ıı:ıkıı,·c hmtfl~fteşarı ~ Paktc1 ı·t,;otıı ckl'.ll 
' il) •r ÜÇ nı!hv •l' devletine ayrı _ayrı '' ~lerı ·an, a ~ \'C ~ı ,:ı ~I e llll • 
. ,.rı· ~.U:ıhec1 l l 1 -1 mı. bıılumlugıınıı !atının gerek sürat, ~erek•e zırh hn
J)~ ılt!irn/ ~re ıng nıı ~ kımından cliğ<er de\'lctlerin t:ınkla-

llllllUllliİıılliifllllllllllllllllllllllllllllllllllllll , nııtô!v~~a, ~ 1~(:tf s~UfFuE1~E: )vcı 

memi~tir. Çin <'~İsi ile olau miilükatııı- hemşeri ve vatandaı oluıudur. Berlin, 16 (A.A.) - D. X. B. hil- Loııdra, 16 (A.A.) - İngiliz ha\'a 
elan da lıahsile tefcnu:ıta :ıit nıuhtelil Yaıadığunız müddetc;e, başkaları- diriyor: ve dahili emniyet nezaretinden; 
meselelerin kııııu~tılcluğunıı, AmHik:ı- na ve memlekete nafi olabilmek ic;in . İngiliz tan:ırl'leri şimnli Almanya Salı güniı gtindiiz, bazı Alman ha\'a 
nın siya>ctini d(>ğistirelıilec 0k ':'!!kilde •arfettiğimiz gayret, göaterdiğ'miz üzerine bir miktar yangın ve infilfık filolHrı cenubı ş:ırki mıntnkasına tnnr
\'P. Rnn giinl<'rcle hiç lıir >;<>.ı· olmadığını, dürüatlük, ciddiyet, vekar, aamimiyet bombaları atmı~lnrdır. 1 öliı, bir çok ruz ~~ıni~I rdir. Diğ~r mıntakalara )>('k 
bu :<iyuseıiıı Çin ile ele cs1<: :;ekilcl. de- fedakarlık, nefis feragati bizi fani- yaralı vardır. Donanma dafi bntary::ı- az hucum kaydcdilmi.~tir. 
,·am ecl:'c<•ğini :<iiyl!'nıislir. likten alır, .,b.,di ve milmta2 olmağa lnı-ı bir İngiliz t::ın·are'i di!şürm!i~ler· Herhangi bir mıntııkada bomb::ırdı-

\'nsiııgton, 16 (A.A.) - Kanada yaklattırır. Eczacı Faik ,:tte böyle dir.!I m:ın haberi gelmemiştir. 
Dn~\'Ckili lla;- :\lak(•nzi I<iıııc R~'si- mümtaz inıanlardan, böyle teferrild Kahir~, 16 (A.A.) - İngiliz hava Londrn, 16 (A.A.) - Şimali Ir-
cunıhur Ruzycltiıı Yaki cl:n·eti üzerine etmiş vatandaşlardandı. kıı\·vetlerl umumi karargahının teb- lancfa: 
Vaşingtıınn mtit<veccihen hnreket et- Böyl.- bir bahtiyarlığa erenlerin ne l:ği: Büyük bir bombardıman te~kkülü 
nıiştir. Ha~n·kil ""·ah::ıti hakkında mutlu olduğunu söylemekle iktifa et- 13 - 14 ni>:an gc-cesi Sofya bombar- heml'n bütün şimali Irlnnday:ı saatler
bcyanatt:ı J.ıılunnıakl:ın imtina etmiş miyelim. Bunu ht!pimiz k"ndi hayatı- clıman edilmiştir. Enıtca garı, Triya~ ce süren bir hücumdn hulunmu~tur . 
olmakla beı•a!x>r. Ottıırndaki miişahid- mız ve ölümümüzde d" tahakkuk et- yolları, antrepolar, başlıca hedef t.eşkil Şid<leti tahn\'\'ÜI ecl~n bu hücumlar, bir 
lcr, Vnşingtonda çok rtıühim şeı·lcrin tirmete çalıtalım. etmişlerdir. Buralnrdıı bir çok yan- kiıç mıntakada \'ahşiynne \'e fark gö· 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ı tt (D~V~MI 1 ~CO SAHIFEDı) - Sonu 4 üncü aahif d" - • 

• 

• 
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Muallimler . meclisleri -----......... , ai 
~~~ 

SAHİFE 2 ) 

bugün toplanıyor 
, Tek Tip 

trn1va. ~on :ırnmmı- Bulg·arı•stan Yuco s LAVYANIN d 
lardn. Yugo3lav'hıı· MUKıADDERATl : Tireden :razılıyor: Kanaat notları konuşulacaktır. Liseliler, 21 Nisanda H ük umet, t ip usulünü e le k:•b:· 
ıut.cısınclnki geçim - şgal \'.C taksim Hu vıl hava.larm yağışlı gitme~i ve _ _ Ekmekten sonra çorap, aya • d ' 
"izlikteıı istifnclcı C'- harbe kadar edilen bir devletin .ver .ver ırmak, "fi.V ve derelerin taı:ı- askerlik dersinden İmtihan olacaklar ha tta çamatır, kumaş ve elbisede e 
1 k h L{ ukaddcı·atı •ın""'k v :\ te k ~ı·ple•tı'rme tetkiklerı· yapılıyor .e 

1 ere. meş ur r ır- m ' ' '"' ması ı")n 'J'ı'ı·eııı'11 bı'ı· "Ok verierincle '• "' 
t t th

. ·ı · · h' ı k ·ı · '- " " Vali Bay Fuad TuksaJ, dün beraberinde maarif müdürü Bay Halid ı kt 
va e ışçı erını ı- •d k •"lııı c cmo rası erm aç - -merkezde ve muhitte- bataklıklar yapıma a ... 
m::ı,.e tm' t· "1 gı ece mı_, tıg~ı nıu··cadelenı'n ne Ziya Kalkancı olduğu halde şehrimizdeki muhte lif mekteplere gide. Dogwru•u ya, her vatanda,. ... jb: ı,e1rı • .ı e ış 1• -' a - • · - \'e stı bı'ı·ikintileri meydana gelmiş- • 

0 

"' .. ., 

1 A ld v l ·ı t" es"ııc baü-lıdır ,,,ı. rek imtiha n başlangıcı hazırlıklarını tetkik etmic.lerdir. de buna bayılıyorum .. Harbin k.ı:ı.•. • 
um o ugu VllÇ 11 e. ıc ı 0 • • " - t~ı·. Btıı11ın ıımumi sıhhate ve miistah- ,.. 

k . "~ 1 k 1 tek·m umumıA harı) ' • ca cehen-mi b~raz ötede biıtüll 
t•s 1 ı ugo av Ta 1 1 - .1·1 halkııı faalh.·..otine .rapacagw ı te - - • 1 .... 
Al k d d 1 l .. M 1 B f t de ö'-·le olmu tur " - Lise ve orta okullar muallimler m eclisleri bugün m ekte p erinde dehşeti ile yanar ve insanogw ulları '··e· 

e san rı a o ( u- acar ara ana ın ve- e J :; • ı'ı·ler tro'"•zöııu"ne ,·ılınarak simdiden k l b b • b" d 1 -
1 b 1 1 J"' kat Yugo ı c - ~ t opla naca ve sınıf geçecek ta e e ile geçmiyecek tale eyı t es ıt e e- çinme m.evzuu üzerinde iki bük u•:· 

ren or un nı·c ır. • • • • a • avya - bcledı·,.e "e köy hev'-etleri faaliyete 
ı' k' , . 1 h rılmesıne sı:ıo.be edır '11 harp felAketin .. • .. cekle rdir. Bu toplantıda kana a t notları kararlaştırılacaktır. Ayın 21 bir mücadele verirlerken, arbk çet•: 
··~ ·ı ı ugo ıw u - ' - p n . 11 • a . .. - getirilmistir. Bu hususta her türlü VC- l ' • k tı kumeti bundun ı:oıı- elen onra daha bu- !·mitten • 'tifnde edilmektedir. nci" günü ıse b"tirme, 22 nci ~ünü e leme imtihanları başlıyaca tır. din değil, muayyen tiplerin kıyıne 
.., m"h e ı'I r k· r ,·uk dah" zı'nde ı.ı'r • Kültür ve Ege hususi liseler inin orta ve lise kısımlarının son sın ıf tale- olab'ı l ı'r. Uzagva gı'tmeie ne hacet~ 

r .. , 1 v re · ,. '1 • • ' •• u Rilha s:ı şehrin ortasından nkma'k- ~ 
k l>ı'r o' LJarp cephelerı" ve clfi\•let olarak mey besinin d evl<>t VP bitirm~ imtihanların ın lzmir ikinqi e rkek l isesinde Türk milletı" tek ı'rade, tek kafa, te.d 

şı ) umu ·n · "' " 1 - fl4 "' - ~n oları deı·e suyunun vnktiv. le mec- • 
t t k

'b' ı. d"' a ,.. k a \'a.kın l yapılması kararlaştırı lmış ve maar if müdürlüğünden alakadar lara ruh, tek kalb olduktan sonra ona•' .. 
yase '!l ·ı ıne vn · - l k '11 ' ,..ı rn 51 

·' rası de.-,.istirileı ek Maltepe istikame-htmış ve :ıihn~ et son an aşma "arşı- lıir ihtimal dahilin - o • 1 tebliğat yapılmıştır. şeylerin d e tek t iplere doğru yürıJ' 
tine rcvrilme i hem bir çok zaraı· arı H ~ D · t k ı f K t t k 1 d · t'h · ·d· ., umumi efktmnı dn sında Amerz"ka dedir. 'k"' A ti . h d hh. d m•ı ususı evrım or a o u u son aını ı ara aş or a o u un a ım ı an tülmeai tabii bir şey değıl mı ır. ı. 
ve şı uve erı. cm e ı ı uru • n d'I kl d ' h Al k d" v~ meçhulivel iı'iııde HARP " J> e ; ece er ır. Aramızda hala ve a a en ı ze • 

ht•akmı~tır. . oıı CEPHELERi : bozulmmmrn mucip olmakta idi. . >ll ' "' ' leı,=, moda inhimakleri ve itiyadJarı 
h l . l T l B Ik hnlin e. n.slıca tetkiki için kaymakam Liselerin bütün sınıfları ka mpta n te~ iİ edildifıi c ihe tle bu sınıfların ile lüks yapmak istiyenler varsa , p•· 

nrna eceyi .. ımzn sı- YUGOSLAV YANIN MUKAD· ngı_ ız eıt l\ ~n Rü dii Ülken, hi.ikumet doktoru ile a•kerlı'k de rrı"ndekı" ftmel'ı ve na-arı' ı'mtı'hanJa .. ı 21 n"ısandan :t'ıbaren TllSIJlcla mufkj ta - Ct•pheSın-! ehemmi • J • • ı·k 0 0 
... - .. ' • rayı VC'rir, düdüğü çalarlar .. 

mamiy<.'ti garanti C'- DE AT VE MAHUT MA yC't verme.kle b"era - birliki<'. mnha !ine gıtmış Ye a a ·a- başhyacaktır. f,i rinci ve· ikinci sınıflar için d e ayni ders imli.han ı Lük s ile teferrüdün kıymeti yoktUt• 

ı ·ı y l R ) · l h b" 'h t clnrları vnzifeye sevkctmiştir. vardır. Binaenaleyh ayın 20 &İnde bu ta lebe le r in mekte p idarf! lerine tek •. :P nizamına girerek bu tenıP0• 
c 1 en ugosn vya • ·>er. ar 111 )lı aye • Diğer t:ıraftan Tir.e i~t.asyon cnd- müracaatları yPrinde olur. " 
,imdi mih,·erciler KEDONYA MESELESi ~~lad~ğı safhalar de. inin inşaRı da bitmek üzeredir. ya ayak uydur":ak hünerdir. 
t.iıuıfındnn ga:r - • ıtıbarıyle Libya , , 
ri tabii bir te ekkul olarak tcli•1'ki hatta dnhn evvel Ati-antik harbini p •• •• K b• ı A C 
l'dilmekte. Hırvat hükumeti tanııı - dü!iiııımektedir. Son mevzu üzerinde ORMAN UMUM MÜDÜRÜ azar gunu u ı ay Cevaba evap 
maktıı, Hırvatlaı ın başına da kral İngilizler kendilel'ini kuvvetli say - 1 1 Sevg ilim; 
AIC'k andrın olümu vaka mm kah- maktadırlar. Almanyanın cenubı DÜN G TT Mektubunu aldım. Bir noktasınd' 
ramaııı olanlar getirilmiş bulunmak- ·arkiy(• doğru yayılma ı da İngiltere- • ht • f ı • . diyorsun ki:... 
tadır. Bu suretle bil' taraftan yeni ye. doğrudan doğruya k~ndisiııe ta- k 1. l 1 a 1 var - Ben d e siz i sevdiğim, sizin "~· 
Hırvat dc,·leti kurulurken Macarlar arıuz C'demiyccP.ğini gö~rmektedir. Fazla ömür ge ıyor, fakarlığınıza, bana kıymet veriıin•' 
da Banatı i~gal etmektedirler. Hal - İngilizler Ntlantik harbitıin inki~afın fiaf yükselmiyeceklir . ze ~nandığım içindir ki, düny•"1~ 
buki burada M::c1ırlar ekalliyette- dmı mc>mnundurlar. Amerikanın yar- öbür ucundan kalkarak buraya 1'' 
clir . Anlaşılclığına gol'c Almanlar dımı il" bu harbi kazanacaklarındaıı Biı· muddet~nb<!ri şelrrim.i_z~~ .. bu- su••tün vatandaşlar davetlidirler• dar geldim. Denizler, kıtalar aştırll ' 
harbe girmesi $Hl'tiyle burasıııı ~l a- c•mincliı'ler. Juıııııı Omıaıılar umum mudul'U n. 1 Anbar dan a nbara, depodan depo>'' 
C'arlara vermişlerdir. l\lacaristm1 J APONYA - SOVYET RUSYA: J<"'ahri Biik, tedkiklerini bitirerek cliin 1 • d 2 t k Jk kt 1 aktarıldım. Gümrüklerde, rıhtıınl•~ 
bunu redclelmis ols~n clı. Bnnat. Ro - iki devlet arn,,;ınd~ıki anlaşmanın "'abah trenle A nkaraya gitmiştir. Ha-1 zmtr en ren 8 8C8 Jr da aüründüm. Nihayet İzmire ~~' . 
manyaya lC'k lif ol ll na bilirdi a-kisleri A merikadn siya. i ol tluğlJ kn- beı: .aldığımıza göre umum müdi.ir. . . . } . . . 

1
. w. w • bastım. Kar,ıdan, bir çuval delıı1., 

MAKEDONYA MESELESi: dar iktı adi mahiyette olnıuşhu·. Bu muht lif orman işletmeleri h:ıkkıncla 1 ( umhurı~et lalk Pnrtısı reıs ıgm- Turaııa ııgrıy.ırak )1enemenc gıdecek-1 de n srı hile bakıyordum. Seni ve ,e 
Almanlnı ın l\fakC'clcmya me ele.:in- devletlerin her iki i de Amerikadan ledk"k1cr , .. 1nmıctır c en: tir. n in gibi bana vurgun olanları göri.if" 

d 1 lı . h ı t t k' d kl ı. ··ı · dd 1 ·e le 1 
"' "i ~ •• Önu·müzdeki Pazar gu'"nü saat 14.30 1 ıı• e na ı ır nrc \t' a ıp e ece· eı·i vazı mu um ma e er ' vazırn a- Karşıyaka Parti ve Halkevi teşek- gibi 1=d im. Gümrüğe girdiğim ~anı• . 

merhul bulunmakla l.ıeraber. Mactır_ lırlar. Amcdka. jnponyanın üçler n zamanda oo~i~den ve civar ka- da Menemen?~ _Kub1 _il~Y ~~ktifdali ynpıt kiHleri azalnrı ve izcileri Knrşıyak:ı iki hammalın konuşmasına k'!lak ınr 
!arın vnzi:retine b::k1Iac:.ık olur~a . paktııw. iltih:ıkı ile bur_ay.a k.ar\:ı ~a- zalardn.n 1zmire mühim miktarda lacnktır. Bırısı \.aışı)•l a an san . t d k Ik k h • t saf iri oldum Benden bahsedıyori . 
burası dn, harbr f'ırnıe ı şartıyle zı tnhdıchıt kabul etmıştı. Şımclı ıse odun k(mfırii gelmektedir. Her «iin 12,20 de, diğeri Basmahaneden saat 1~ asyoııun _an a aca u~mn rene _ Ah -di;orlardı _ gözünü se"dı· 
Bulgtı~:<tana veril<>cektir. Nitekim mn.de~lcn!c kull:ınılnn ~azı makine- getirileı; kömiir miktarı 40 _ 50 "hin 12,40 dn oJm.a~ ilzere iki ~ren .. hareke~ bınccckl _rdır. ğı:m kara gayfa, neredesin? .. 
Bulcaı·ı·tan, Y~g~slavya ile. miiırn~e- lerı~ ımalıı~c yarıyan _ulat 'c e~leva-\ kiloya baliğ olmaktndır. Her halde kö- edecektır. Gıdıp gelme bılet ucretlerı A. k •rı bando tanı saat 12,40 da Onlara da acıdım doğrusu .. 
batım da ~c~1'.1!. tı:• .. Bul~~rıstnn· 'Y u-: tın ı~ra~ı he .ne ha ti fıbıı. .. lrnf e.rın ve mürciller tarafından çıkarıldığı bazı üçüncü mevki Ba!lmahaneden (34) Basma haneden hareket edecek olan Uzatmıyayım ıize kavuştuğıııi' 
Jr?"J v;''n elc.ılıgıne ·:erdıgı bir nota- k~z(>ıll ıhracatı da. k.?ntrole> ah.nmı~ fiH~ ialrıra hnlkımızııı aldanmaması la- kuruş, Kar .. ıyakadan (23) kuruştuı·. tı'Cııle :\1enemene gidecektir. İzmir, için cidden seviniyorum. Kahvetı' 
d~ lın~ı taAnı ~uzl:ırdan balı.~etmo~~: tı_ı. B? Rtıretle Ameuka hem kendı- zımc\ır. Bu ayinlnı·, yaz mevsiminde Sayın halkımızm bu törene iştirak ::'llanisa vilayetleriyle Foça, Dikili ve nelere gidecek evlerinizde sizi zi1' ' 
dır. Bu hadıs !erden 1 ~ gu.n geçtıgı sıı~e la 1.ım ~.!-anları. sC'çmekte, hı;~.m de tzmirde kömür kalmıyacağı ve kilosu- buyuracakhmndan eminiz. Keyfiyet Bergama kazalarından ve diğer ye.r- ret edecektim. Biribirinize beni ikr'ııı 
lınlcle hnr.-kPtl' ~erme~ ıp .~ın~_cli .mii- rı;Jhver.~. mutemarıl . . olanları bıh·a. ı- ıııııı sekiz kuruşa kadar .rükselcceği sayın halkın11za hilgi olarak iliin olu- lerdeıı gelecek hcy'etlel' tam saat 14,!~0 ederek 
1ın!l"bntı. ke. nH.>sı, lıa~~a turlu ızah L•l tnz~ ık etmektcdıı. şeklindedir. tzmire her gün fazla ınik- nur. da )forıenıeııdo- tören nrnhallind~, yer _ H'ete ıükür r eldi ; ı 
olur_rnmaz. ~azı nrnhııller bunu.1.:ul- -- t.ırda kömilr geldiği ve geleceği naza- . • • .. . alac,a~(~ıı:-. "' Diyecekdiniz .. Fakat bana ne lı'. 
g:ıı·ı~tı~nın 1 ugostm:yaya harp ıla.nı- ·Sofya ata şemiliterimiz, rn ıılınarttk fint1criıı diiştnesini bile 1htıfal programına gore. her yıl ol- 1Ö/,f'J,,_\!JIL o ldu- b ilmem· olduğum yerde bır' 
ıın dogru ntılmıs bıı· adım. olnr~k ~klemClk lfiıımdır. duğu gibi bu yıl da lımirden :\fanisn Tör ne a:skeri bandonun çalacağı kıldım . Bir tllrlü çıkamıyonım. Stl' 
ı:rnymaktadııhr. Fakat vazıyet, ~arıh Krala veda etti 000 ve ınülhakatından M~memene huıtı.ısi istiklal mıırşiyle başlanacaktır. de bu halden bıktım, usandım nnı"'" 
ol:ırak belli değildir. Yamanlarda tr~nler tııhrik edilecektir. İzmir ve Manisadnn Parti teşkilfı.tı ne yapayım .. Vuslatımız Allaha 1'' 

Sofya, 16 (A.A.) - Bulgar njaıı:'.'ıı 1\.r · ı k lk k tr t 12 30 ı ,...anısac a rı ·n acıı en sarı , adma >nrti l'ei. ]eri veya tensip ede- lırsa ddden yüreğim yanacak ... ' 

A k 
A v • bildiriyor: G \ dn. hnrl'ket edecek "'-' 16,48 de M~ne- ceklcri bir zat ile, öğretmenler namı- S~vgilim mektubunun bu k~ s erı azıyetı . ~ral Boris,ddün,?ğl clT~. skonrn .keı~- YAŞ A AÇLARI KES YORlAI\ enden dönecektir. ll<l '.Menemen öğretmenlerinden ve 1Ie- na ael'nce ' emin ol gözlerim yaşat~ 

ı dısrne :ırzı ,.e a ey ı.ren ur ııtaşcmı- y 
1 

h d J).r.'J:1.'ÜŞ ı·ı d d 1 1 • ' tJ 
ı aman m· av.za ın a bulunan or- 1 J;\ : nemen ı er <t ına :ı 'arti reisi veya 1 Be nim teeasürüm bütün a,ıklarııı 

( BAŞTARAFI t NCI SAHİFEDE ) : literi brnba!'ıı !teri kabul etmi~tir. n· · · t • 16 4r.: l "k' •~ · d v • t · t t f d ' manlarclan tahtndlarn orman memur- ırıncı ren saat Lam • <J c e ı m- ""'nsıp e ecegı nrer za ara ın nn müşterek teesaürüdür. 
tında bunu da nuz:m <likkate alacağı 000 !arı tm·afından göl'4terilecek kurumuş ci tren snat tam .17 ,30 da )1eneınen is- nutuk i radedilccektir. Bu satırları yazışım da i şte b\1

11 

muhakkaktı r. ViNÇ HARAP OLMUŞ çam ağaçlnrınııı kesilmesine ornııııı ta,;yom!ııdaıı }ıareket eclece.~t~r. .. Nutukl~r~an .:onra teşekküller fa- dan iler i gelmiştir. 
//Al' ADA: . . . . .· . idare.:inc ruhsatiye , ,·erildiği hnlde .. ~ı~~n!~a~~n )1~~ı~!11ene gıdı~ ve do- ~·ı~~ındaıı abıdcye çelenkler ko~.ac~ldır. ç t M D t K 
Almanlar şimali lrlanda ile Yunu- ~ınu.n ı~let.me ıdaı.~ m~ mt be~ t~n- l.ıazı tahtacılarm n. ıı·Jık, fakat yaş çnm mı:: tı<,;l~ncu mev~ı v~ ~uruştur.. forenden sonra M.enemene clo_nlıl~c~k 

nistanda zelzeleden çok felaket gören ll!k. l>cmag .. m:ıikalı .) il~ knldır?m ' 1•11- ağaçlrırıııı dn kestikleri haber alııımış- P:ırtı, I~alkevı, Bırlık, Cemıyetler \'e Mene1!1en Partı ve ~e!cdıyesı~m 
L:u·issayı bombardıman etmişlerdir. cının, makrnıst lbı ahım tar<ıfı!ıcl.ın tır. ldarchanemize bildirilen bu vaıi- azaları ve nciler , lasmahaneden hu~u- hıızırlurhgı toplnntılaru ı~tırnk edıle-

1\Ialumdur ki ordular, donanmalar ya~lış rnan~vı:~. 'J:aptırıl~mn v~ ıclare r<!tc göre Y<Lmanlar kampının kurul- • i tl'eıı!e hareket ederek Tiayraklı ve ct•ktir. 
nncak yekdiğeri ile çarpışırlar, sivil- ec~_ılem1~m:::r;~ / ~zu~ıden t ı~tı~~,uı ~e- ıluğu sahadaki lıiiyiik ağaçlardan bile 
le re dokunmazlar. Hava taarruzları n!ze < uş ug mı ~azmış 1 

• ınç, c e- kesilenler \'armış. 
da ayni kaideye tabidir. Çünkü bil- ~ıızden çlı~nEılmışr ~a b~zı aksamrnm 'tımir Orman mi.idiidliğilntin. bu 
has:'.'ıa bugün, nskeri hedefler çoktur., •arnp 0 c ugu nn aı;ı mış ır. __ w mevzun hassa. iyetle alaka göstcrmc-
Eğer taarruzu y~pan bir devletin KEMALPAŞA· TURGUTLU sini bekliyoruz. 
ınahdud tayyarelerı varsa, bunlara sı-

Son harp 
lsviçreye olan ihraca

tımızı durdurdu 

T. Ofis 
Müstahsilden tütün de 

satın alacak 
ra bile nz gelir ... Binacn~leyh sivil hat-; ŞOSESi 000 1 
k_a. ve açık ş~hırl~re hucumların ~e~·-' \'ıh1' et Nafia nuidürlüğunce lzmil' - KARŞI YAKADlK YARIŞLAR Son zanıanlnrcla lı-viçreyc ~ umurtn, Ticnr t Vekiıletinin, Toprak mahsul
cı?ı, m~kabıl .duşınan kuv:etıermın Kcrnalpaşıı - Turgutlu şosa. mdaki Karşıyaka Halkevinin tertip ettiği deri, tiftik vesaire ihracı için teşeb- !eri ofisinin mfü~tahsilden tütün ele 
agır znyınt verdırmek~ old~guı:ıa ve menfezlerin tamirı. bazı kı ·ımların okak koşUı>U ve bisiklet yarışlarında büslcr hayli ilerlemişti. Transit olnrnk mübaymı etmesini faydalı gördliğiı 
her şeye rngmen \"tkıt geçırmı,·crek . 1 ı b' . · "k" · - ·· ··1 · Yugo:ılav.' n +·trı"kı" ktıllm1ılmakta ı"di. hnber :ılınmştır. Ofig umum müdürlü-.· ' il d h.. ' ' .

1
. ~ .. 

1
' knldırım doşemc işinrn yaptırı mıısı ırmcı, ı ·ıncı ve uçuncu ere mern. ım- ,, -' .... ~ 

.sıvık ere e. kucumun t:şmı ı suıetı) c, muvafık görlilmit ve bir müıı:ıknım le miil.u'lfa.tlnr tevzi edilmiştir. Harp sebebiyle şimdi buna da imkiın ğü, müstahsilden tütün ınlıbayaasına 
mu ~\·emetı A ırmnk Juzumunun has~l •açılm ıştır.· Koşulnrın neticeleri şöyledir: kalmamıştıt·. kar~ır .verdiği tn~<lird? tütün fiatlerin-
~ldugun.a ~lclnlet eder. Şu halde İngı:l 2000 meh'clik küçlikler arasında y~ı- Tuna ve Yugoslavya tarikivle lsviç- de ıstıkrar temın edılec.ek ve melhuz 
lızlcr gı~tı.kçe ku~v~tlenmekte, askerı Çivrilde müthiş yağmur pılan sokak koşusunda Şahap Çokclin- reye Revl,eclilmiş muhtelif ihı:acnt em- clüşiiklüklerin öniine geçil<'cektir. 
heclefJernu daha ıyı koruyacak hulel , ler birinci Lem'i Yerli ikinci ve Re- teasıııın ıl:ı lını·ıı ~cb.~~iyl~ Y~ıg?slavyıı BELEDiYE REiSiNiN 
gelmekte, Almaıılnr ise tayyare kuy- Çivril, (Husu~i) - Bir haftnclanbe- cep Uabl'Uk ii<;üncü gelmişlerdir. hucluchııııla kalclıgı ogrcnılmıştır. · 
betnıck istcmcme_kte ve g~yri meşru ı·i dcvı.m eden .:i.irek~~ yağmur}arclaıı BüyOkleı· arasındaki 3000 metrelik TEFTiŞLERi 
da ~l;a bu hnrck~Lt.u t:evcs:ıu l eylemek- ka. abaya sel suları hucum etmış. 15~' koşuda Nebil Susup birinciliği, Neca-
tedırle_r. . . . k.~dnr \''.HhJr ~:e .~amanlık yıkılmıştıı. ti Akgüııeııç ikinciliği, füımazan öz- Pamuk f ı·atıarı· maseıası· Uelcdiye reisi Ur. Behçet Uz, (lüll 

lııgıltereyc \erılen 50 muhrıp ıle C ıvard:..kı l.> koyun tamamen su altın- gülbarlas ilçilncüliiğü kazanmışlardır. U U U şehrin muhtelif" y<>ı·lerindeki ağaçlan-
diğer nn!hriplcr m~. tcsna ol~ak üze- ela kaldığı da öğrenilmiştir.v Soğuklar Küçilkl r arasındaki 4000 metrelik Pamuk fiatleriniıı yükseltilmesi için dırma işlerini, çm:şıda ~az.ı fumııları 
re Amerıkaııın bugun 100 - loO muh- don yapmış, b:ığ \'C meyva agaçları w- bisiklet kosusunda birinci tsnrnil ikin- temennilerde bulunmak üzere İzmir v~ lokaııtıılnrı ~ftış ctmıştır. 
ribi. vnrdır. Atlanti.k meydnn muh~r~ rıır görmiışttir. ci Ercüme~d 1madüttin, büyükle;· ara- Ticaret oclaı:;ı reisi B. Hakkı Balcıoğlu- r ' 
besı k~rşı~ında lngijtereye yar~ım ıçı!ı [ '"\ sındaki 6000 metrelik bisiklet yarışın- nun reisliğinde•Anknraya giden hey'(~t. 
Amerıkan donanmasının kendı emnı- R .d R . da birinci Ahmod ~eı:ıli ikinci l\lurnd, fstnnbuldan Anknraya dönen Ticaret 
yet . nhasında kafileleri himaye etme- . aşı ıza tıyatrosu üçüncli Conidir~ .., ' Vekili B. Mümtaz Ükmenle görüşmüş-
si liizım geldiği kanaati Amerikada BU AKŞAM Hir. Üfulü bizleri ve kendisini ıeven· 
ku,·vetlcnmeğ başlamıştır. Yani Ame- ZABIT.' ADA. Hey1etin, bugünlerde şehrimize clö- leri ma tem ve kedere düçar ed en 
rikn. kuçük harp gemileri ile nakliye Halkevı·nde ,,.... nccccrj ög·rreı1·1 . t· kafileleı·ini h imayeye ve rnümaneat vu- r••g•g•z •g•g•= •.. ,, 

1 mışo~~ a ile reisimiz Eczacı Faik Enerin ce-
ku unda miıdahaley-: çalışacaktır. Bu 2 NCt TEMSİL Silah taııyanlar: J 

1 
naze merasimı:ne ve teessürlerimize 

suretle bazı hiidiselcr çıkabilir ve per- • Fcvzipaş'!l. bulvarında Durbaba oı{- auuareci olacak genç er iştirak lütfunda bulunarak merhum 
de arknsm<la, harp halinde olmadan BOB STJL lu Niyazinin lizerinde bir lncak bu - hakkındaki takdirkar duygularını 
mücadele başlıyabilir.. Fakat bunun VODViL 3 PERDE Junmu..,tur. YUksek okul t:ılel>esiyle m~zunlarm- izhar buyuran muhte rem zevat ve 
.ırknsındnn ~~eni ·afhaların gözükmesi Hıra1~hklar : dalı lazım gelen evsafı haiz olmıların 
muhtemeldir. Amerjkalılar da bunu Yerler numaralıdır. Gişe sabah Keçecilerde Abdülkadir •paşa> hnva pilot subayı olarak yetiştirilmek te§ekkü ller mümessillerine a le nen 
bilmektedirler. Fnkat şimdi buna ka- 10 d an itibaren açıktır. Temsil tam hanımla Hüseyin oğlu Mustafa Şim- \e hu mesleğe intisap etmek istiyenlere tefekkür eder olduğumuzu saygı ile 
rnr vermek lüzumu vnrdır. Bu karar 21 ,30 da ba, lar. Alsancak ve Güzel- ş k hnna nid su borularını c;al:ırak kolaylık gösterilmesi hakkında Maarif arzederiz. . 

Teşekkür 

Beton şehi r inşaatı 
.Bclediyo, Çocuk hastahanesinin 11. 

rum. ;,o.emin katını beton döşettirev
tir. ~ 

Kültür mahallesinde 1388, 13'79 ~ 
1382 sayılı sokalC l'.ırı beton Yol oııır' 
insa ettirileooktir. 

Şoförlerin müracaatlat' 
Şehrimizdeki taksi şoförleri~ 

mürekkep bir hey'et, dün vn•r.; 
\'nl. n. Fuad Tuksalı ziyaret -eo; 
kendilerıni alakadar eden mevı 
hnkkınd,ı bazı dileklerde hulunmuşlJ 
dır. 

i~e hem Atlantik hıırbi, hem de siya i 
1 

b .. . d'I . t ' 820 kur~ı.şa lxtkkal Stileymaııa sattı- Vekaletinden şehrimizdeki alflkadar- AiLESi EFRADI 

~~tN~~;,,;~ilim~;~~fuıııııııı~~~~;ı~~~;~ı~;,;~,,ıııııııı~ffi~~~ı~~~ım~ı~ffi;~~~m;;~ı;jı~l111. rnbirbmim~mişur. 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ E L H A M R A s•N:i?t~~NDA ~ JBors a TAYYARE Sinemasında reı.36-4 
~Yakın tarihin merak ve ibretle dolu sahife leri. Sultan Ham.it devrinin en gülünçlü hadiseleri ve Türk § --·u•z•u-M-ı ---....ı.._ ____ _ 
E " Sinemacılıiının en aon taheıeri §:. K . S. K. S. 'Esrarengiz memleketlerin harikalarını .. Alev ~ Volkanları ... :aıı:: 
S K ı v ( R c ı K p. A ş A § 262 üzilm taı·ım 18 31 girmemiş ormanların cehennemi muhitinde aslnn, kaplanlarla, tirnssJı := := 24982~) 1-2 arnsııı<ln beyaz bir k:ıdın .. = = ---- nüNY ANI~ n NCÜ SÜPI•rn l•'İI,,l\rt __ § ;§= 250Ql)l 1-2 ~ - r r 

- TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRKÇE MUSiKiLi _ No. 7 

S Yaratanlar. SAIT - HALiDE - TALAT - YAŞAR • REFiK•. KEMAL - NECiLE -~==-= ~~.. ~ 
Ayrıca - JURNALDA . en son ve en mühim HAR P h aberleri fio. 10 -5: SEANSLAR _ He r güa • 2.15-4. 30-6.45 ve aktam 9 da baılar • _ 

§5 Cumartesi ve pazar ıünleri 10ve 12 de baılar. §;§ ~~·Hı.ti, 
- - . 5 DiKKAT - Haftanın bütün günlerinde ilk seanslar UCUZ HALK MATI NELERIDIR. S 
S FIATLERI - Biıf.nci 20-Balkan25 -Koltuk 30 kul'U§tur. S 
~ ---
•111111111m1111111111tUJlllllllllllllllllHllllllllllllllllffllUllllllHlllWlllBIUJllaHllllllll ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııı• 

22 t on bakla 
INCIRr 

12 çuval incir 

17 
27 
27 GO 
34 

az mal var 

K. S. 

10 

yok 

K. S. 
8 25 

18 

1-·zanzibar 
(/NGIUZCB SÔZJ,()) 

2-Varının Kadınları 
(FRANSIZCA SÔZLÜ) I• 

MA'l'lNELER: 3 - 5,40 - 8,30 Cumartesi, Pazar günleri 1,46 de ~ 
El ilanındaki :ıhatine saatler i muteber değildir. 

----
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l? NiSAN 1941 PERŞEMBE 

~kiye 

1000 liralık kürk 
~%ezahat, yeni u~tasındnn o kadar çıkarıyor. '.\iüştcri deği l mi, gönlünü 
.ı. ı-..nu.ndu ki.. Bir kııç ay içinde sen- yapmak laz ım. 
~)ı <>!m u !ard ı . Ben böyle mü~teri istemiyo-

~~u lal de Neznnuttan memnundu. rum .. 
'kin~ ça!ı~ırnlığını ve biraz da güzel- Öyle ise lıir daha saçlarını kes-
~ı~t 1 gozonünde tuUırak yanına al- mem ı. Tekrar adamın yanına gitti. 
~}~üş~ri olmadığı günler şaknla ·ır- - Bizim patron, dedi, çok kıskanç .. 
~k lddıa!ara girişi!', kadın _ erkek mü- Hem de kendini beğenm~~lerden .. 
ll~asına dalarlardı. Genç dudak büktü Ye randevu iste-

~ı~r &ün aralarında müdhiş bir ihti- di. Nezahat razı oldu ve: 
~~ tne\·cud bulunduğunu far ketti. Beni öpmez misi niz?. 
\inct~. fark ttikleri vakit de i' iddiaya Dedi. Genç anlamamıştı. Yahud yan-

lış duyduğunu sanıyordu .. 

tir~r'ııer dükkiinın ı n kapısı müşteri Nezahat tekrar etti: 
~ k ~ Ve çıkınca açık kalıyordu İyi- Beni burada öpmeni rica ediyo-
h:zı:Pamak i~in yanına kadar giderek rum. Şu· bunak herif de görsün de bir 
~ Çarpmak lazımdı. Bunu, her ikisi daha bana •ırnıışmasın ... 

{ANADOLU) 

r 'ı Şark Sanayi Kumpanyası 
T.A.Ş.den 

lktısad Vekaleti l:ı nnyi umum müdürlüğil 28 Eylı'.ıl 1940 turih ~ 12-186 
No. lu tezkeresiyle vaki olan tebliğe nazaran mamuliitıınız pamuk ıplik ve 
kaput bezi fiatleri aşağıda gösterilmiştir. 

İplik Vater Katlı 
No. Kuruş Kuruş 

12 
14 
16 
20 
24 

Kaput bezleri: 

-650 
686 

655 
705 

Tip D. 

595 

790 

Tip E. 

Bükillü (kıvrak) 
Kuruş 

690 

Tip G. 1 
90 cm 852 -- - • 
85 cm - 879 -
H = ~ -- 710 

Gilrek iplik ve gerek kaput fiatlerimiz beher top ıçııı fabrikada teslim 
peşin fiati olup ambRlilj ve nakliye nıasraflnrı müşt.criye nittir. 

( SAHiFE 3 ) 

Menemene gidecek ihtifa' 
trenleri 

DEVLET [)},'JfllffOLL.4Rl 8 sel IŞI.ETMf. Jil'nt•ııı,t'ı7t'.VDE.\': 
20 ~isnıı 941 t rih:nd~ )lenemende Yapılacak Kulıila; il•• fa.i ımiııa

sebetiylc ayni günue b!ri Kaı~~ıyakad:ın ~aat 12.20 de clivür lln n1ahait'
den saat 12.40 tu kalkmak üzere iki hust1>İ tı'€n ;·apıl:ıcak ve ;\Jani'!ul:ııı 
da '.\!enemene saat l~.:ıo da a;-rı bir tren tahrik edilecektir. 

Trenlerin l\lenemenden İzmire dönüşleri saat lG,:16 n> 17, ı;; tir . ."\lu
nisayn dönecek tr;,nin ımleti 16,48 dir. 

Bu trenlerle ){enemeııe g-idip dönecek ;·olcıılar:ı gidi· lıilcti vcril<'CPk 
bu biletle yalnız İhtifal trenlerinde muteher olmak iizen• diintl5te de mu

teber tutulacaktır. 
Üçüncü nıevki bilet ffcrctleri g-idiş geliş: lzmirden .:\leııenıeıw ·ı l. Knr

şı;-akadan ::\Ienenıcne '.!3. ::\1anisadan .:\[enemene afi kuru~tur. 
Sayın Halka ilan olunur. ( 1120) 

Lise ve orta okullar satınalma 
komisyonundan: 

1t an, zaman yaparlardı. Fakat gün- Genç, Nezahatın teklifini makul ve 
tı< 1°n beş, yirmi defa kapama külfeti \'erinde buldu. Oturduğu yerden kolla-

nca Nezahat i~yan etti: ;.ı'nı uzattı. Nezahatı kucakladı. Ken-
ııı::-e1~u. böyle olmaz, eledi. Tamir et- dine çekti ve yanağına dudaklarını 
"'" ı.. uzattı. .. Bir el kızgın bir demir gibi 

15 Nisan 19.Jl tarihinde açık ek>illmesi ,yapılacağı önce il:in edilen 
Kız iiğrctmen ukulıı y:ıtılı talelı<>siııin 270 ınct.ı·e yünlil liıcivcrt kum.ı~ h-

~ .. ••••••••••••••••••••••••r••-... tiyacuıa islcldi çıkrnadığından 29 ~h~an 1!111 tnrihine rlü~en Salı glinii 
,;aat 15 te ihalesi yapılmak üzere ek•iltme> nzatılmışt?r .• 'ümune ve ~arl-
ııame her gün }lanrif miidür!üğün:"ie ı,.Urül,eoilir. isteklileı"ıı 92 iira ı~.;; 
lrnruşluk teminat "!':nkbczları ile birlikte o gün ve saatte komisyoııu"'Jza Bencaıı ·u~labl de ayni kanaatte idi, fakat biı en<e<ine yapı ·mıştı. Celal : 

8~ Una fır•at bulamıvordu. Havvan herif .. Senin gözlerini 
lıar'r gün bir marangoz getirmi~ti. patlatırım.. Kalk ~uradan defol.. Di
t~, a

1
ngoz iş çıkardı. Kapıyı sökmek. ye bağırdı. 

Fehmi 
Makine Tamir hanesi ~eer yapmak lazımdı. Celiil tamir Yerinden kaldırdı, •apkasını koltu-

1\na.~ından kaçmadı. Yalnız bir kaç ğuna kıstırdı. İte ite kapı;·a götiirdü . 
•ırd •ürmesi tamire imkan bırakmı- Bütün kuvvetiyle sokağa fırlattı ve: ı. u. Nezahat: Çattt... ~i gQnOode teslim etmeği prensip edinen ve bu· 

müracaatları ilan olunur. (1444) 

inhisarlar Çamaltı tuzlası mü
dürlüğünden: 
Seıwn 60 lira nııılıanırn€n betkl. icarlı Tuzlaııı L kasap ıliikk:iııınır. :ıı ıi; Bi':' daha kapıyı kapamam .. De- Diye kapıyı arkasına kapadı. ouola iftihar eden bir müessesedir 

Urın~akıt, C'elıll de ayni iddiayı ileri Nezahat çılgın bir kahkaha ile gü- 1 .. _... u l .. J(Mtm'I puan Well• ft • • T.ıeton: 1119-
"ı>zJ ş ve o gün cereyandan Nezahat uyar: • .._•••••••••••••••••••••••••••••!il ı:. 1°1 ~~~· ~-ç g~in _iş.· gelememişti. Kazandım. Di.vordu. Bin liralık · 

5 942 ye kaılar t:ıl hine ihalesi 1 C, !J"lin nıiidcld 1ı- .ıçık artırmaya koııul-
mtıljttır. 

Bu bapl~ki hu lı'İ ~artname her gün ııılicliidıııı:ıimüzde giirülebilir. İ>-..:_1 eştıgı ıı;un C ela! takıldı: kürkü kazandım ... 
'•k Nezle sana bir ders vermiş ola- AHJIET REŞAT . .. 

lzmir p'lmuk mensucatı Türk Anonim şirketinin ltııva B~ndaıı sonra kapıyı açık bırak-~ cagını umarım .. Dedi. Alman ve ltalyan teb-
~~~~h~~r~~~~~~~t~e kollarını çırptı. liğlerinde harekat hak-
"'d; Öleceğimi bilsem .. Diye ayak di- kında ne deniliyor? 
!ı.,~ ~Ya kapıyı yaptınr•ı•z. yahud 

.....,. çı!ısta kaparsınız .. 
-... Buna imkan yok .. 
_ Demek kapamıracaksıııız. 

]{atlyeıı .. 
::: O halde tamir ettiriniz. 
" Onu da vapnml\"acag· ım. Ae h • • • •lav Za at kıpkırmızı olmuştu. C'diıl 
· etti · 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman resmi 
tebliği: 

Yugo•lavy:ıdaki mütebaki müdafi 
kuv,·et dağılmak üzererlir. Saray
Bosnayı aldık. Bir çok mühimmat. 
esir ve e'leha elde ettik . Tayy:ırele 
rimiz, ~imendifer yollarını, •Cvkül -
ceyş nokt<ı l ıırını mu\'affnkıyetle 
bombardıman etmi~tir. '.ı'; Ah. bu kadınlar, dedi, istedikleri

<t." aptıramayınca ne gülUnç oluyor- Yunanislanda Olinıpos dağları ile 
Arn:ınıdluk arası nda dü~manı har-

-. p~n i•tersem \'aptırırıın. be mecbur ettik. T ayyareler le Serfi-l 
..._ " • 1 .,e vaptırırsınız. ce cenubunda çekilmekte olan dil' -

apıyı "ize kapattınrım. nıan·a zayiat verdirdik. 3 tay)·are dü-...._ ]{ . 

Kaput bezi satış fiatleri 
•36 Metrelik be her 

topun bedeli 
Kurut T ipi Eni Sm. ------- -

D S5 818.-
E 90 916.-
E 85 879.-
F 85 874.-
F - 75 800 -
G 85 778.- .. 
G 75 710.-
H 85 749.-

ltbu fiatler fabrikada teal im be her topun ıatıf tl. tid ir. 
balyada 225 k uru' ambalaj ücret i m ütleri;e 11.ittir. 

Beher 

-------------------·----·-

lt•klifleriıı ' 7.'i mu\·akkal teminat ak~l'leriyle lıirlikte 2 5 9H tarihin» 
müsndif Cuma güııii >aut 11 de Tuzlada nııitcşekkil komisyona mürac,ıat-
l:~l:i.n olunur. 17 21 2!i (1428) 

Toprak mahsulleri Ofisi lzmir 
şubesinden: 
ŞulK~tnizc ait n1ü:-:.tamel Un ç \"a .. arı 1n "izanıi :;tkııı.le taıniri işLeri 

açık eksiltmeye kol'tımu~tur. '.\!uYakkat de;ıez.to aKçası :ıoo l•radır. 
Eksiltme 2 )!ayıs J!l.Jl t.ırihinc mıisadf Cuma günü oğleclen evvel sa:ıt 
ıu du yaııı1ntnktıı·. I+'.:ızia taf~ilflt .<;i ~ul>emizc mürnc:ıat ediln1r:-:.i ilô.·1 
olunur. 17 lU 21 (l-140) ' -
Harp okuluna havacı subay yetiştirilmek üzere 

sivil liseden mezun olanların kayıt 
ve kabul şartları • 

• 

...._ Güleyim bari. <ürdük. Solluma karsı denizden va-

...._ 8ahse girelim.. ki bir taarruzu defettik. Sim:ıli lr - Kiralık ev lzmir ahkamı şahsiye sulh hukuk 
tı,;;'. ·ana bin l"ralık kürk manto :ı1'- l2ndada, Bolfastla insaa( . ve g-Pmi mahkemesi başki.tipliğinden : 

Li<c olır.ıınluk mtihanı '"''rmlş bulunmak. 
2 - Aldıkları ınpzııniyet <tiplomal3rı. daki kapaal notu iyi veya 
l 

Ve ten:fıhlarına taarrnzhr yaptık., A$rİ konforu haiz fe,·kalade !{üze! 8atılac: k yer : İzmir ikincı Kanı-
rlah. arka•ıııılan Ce1'ıl lıir kahkaha ltalyan tebliği: mnnzarnlı, Gti?.<>lynl ı • 'uri Rey sokağı iaş mııh•dle.<i &•hit • att Roma, 16 (A.A.) _ Yugo'I" '"'"'· 5·1 üncü •okakla 6 nu maralı ev ki ra - :-< us ttct sokağı 8 r, :-Jo. 

< GUnı.~ . 
1 

kapı daima da ilerliyrn 2 inri kolurdunrnz tnra- lıktır. lıı ölü doktor ~Iuiz çıktı ge<;ıyor< u ve fından Luıı isır;ıl edilmislir. Göller Her gün iiğ!Ptleıı evvel ayni evin alt Kırispiııin evi. 
lli r··g... k ki f. mıııtaknsındıı kuvvetlerimiz '!erle - katına müracaat. D. 5 Ru .. vin sahibi Muiz Kırispin öl·-

Cin un Neıahat. ya ·ışı ı ıır gen- kteclir. Podgoriça. Yannı ve Kor --- ------------- nıiis Ye tPrPke'i m:ıhkemece tahrir 
tnr1 :.~~arını kesiyordu. Fakat iş lıir ~~e ta)·yare meydanltıı·ııuı akaktan Zayi nıühür w leshit olıın:ır:ık gayri menkulün 
ııtıı·u hıtıniyordu . :ltüteıııadiyen konu- nrnkalıil h:ıva t:ıarnızlıırı ;·aııılnııs- •atılma'1ıı:ı karnr verilmiştir. Tapu 

{)1· ı· ı 1 1 lzıııiı· üc.ünrii noterinden tasdiklı" 1 1 d n n ·. g 1 üşüyor ardı. tıı·. Bir çok clü~man tay.r· ıre ~ı l im - ,:ıyl ıııa ı.riire :ı H: G:l~. parsel: 29. 
h:ıh ır kaç dakika içinde kırk )·ıllık ah- ha edilnıistir. lJb,. act:ı sicldetle nıü - 2-1~-l !J28 tarih ve J oi:ıhife numaralı p.tt'l:ı: 111. emliik: .J 1. n 17. ıııınrn-

,, olını l d N h t ı k d f ı·ı T l k k t -H:ıcı'r- J,;,ıli mührümü zavi etli - l l ı · l · k · l .a~1 • ı' a r ı. eza a onıın a şa ·:ı- a an ı•< ı en o ırıı a arsı n:ırnız- . ra ı o an ıu evın )\I' ·at üıerın< e 

h 
· >or l ,.. 1·1 lı k k ı l ;,inden J.1--1-"·I 1 •aı·ihı'ıı<leıı ,·tı"lıaı·".ıı idct ve yan göze , e a e a ·ara arımız c l'Vamdaclır .. Şarki Afr'ka- ~ " ' ' 1-15, metre murabbaında üç ocla.-ı vl' 

''tdet ve a•abiyetini g-örmiye çalı~ı- da 15 lıiıı tonluk lıir vapur baunl- i,ti:nalde hUl;rıll )·ııktur. nıutbak vr koridoru Ye bahçede bir 
( U. mı~. Şarki Af:ikacla Tles<ia mıı>ta - Hacer ı:ama~ırhanesi ve <;alı altı iiç oda•ı ve 
·~ıaı , bir :ır:ılık Neıahati çağırUı : kasında düsman:ı t'I bomlı:ılnrı i!e hü- lzmir Kar,ıyakada Oıman. zade hir miktar :ıvl'u"u bulunup bin yedi 

iki Ne bu kepazelik. dedi, ayıptır. cum edilmiştir. •okak 1747 nci ıokak No. 1 riiz lira muhammen kıvmetliclir. 
F.:ıat oldu. Donanma n ordu tarafından Dal- ------------------ - . Acık arttırma ile snt;l:ıcak ola•ı bu 

-... ~e yapayım. Sırnnsığın biri.. I~ m:ıçyaııın isı:ıali dcrnm ~tmekteclir. lzmir ikinci mıntaka tapu ıic il mu- cdn ilk :ıçık arttırması. • 9-Marı•-
hafızlığından : 941 cum:ı ı:ünü saat l~ d'e <ıhkiımı 

Kar1>ı Fatmaya nafakadan borçlu "ıh.-iye sulh hukuk mahkeme.-; bas -

~ok iyi bulunmak. 
3 - <>Jgunlu diı-ılonın tarıhinden ljfr' en el n f3zf:t nıticide geç -

nıemiş lıulıınnıak. 
4 - Sağlık dıı umu pilotluk hı;L · •ı ın ~ıit olnıak 
~ - Ya~ları en yukarı 21 o1 ma\.:. 

Not: Rilfıharı• lı .. \ a 'lıuayeııe hı>\ °t'ti \ar,ıfındaıı yapılacak ınu<1ye
nrcl' saglı\.: ılunımları ı•ilotluk sınıfıııa miis-ait görülmiyenlcr 
i<terlı•rse harp okulunun diı/;er •ın flaıııııa Yeri mek gibi hiç 
Lır mecbtl'·iye<e tabi tutulmazlar. T:ıııı serbcsıtirlt•r. Kendıle_ 
rinin arzul:ırı·~:ı göre n1uan1elpyc tahi tutuL.!rlar. 
Okul 1~dri<atı 15-~fay1'-<i11 d başlıyaffigı .clıııı talip olanla
rın, lıu\ıınduklnıı askerlik şııbcl~rine müracaat edeceklerdir. 
.\•'<eı lik ~ubclcrı, yaptıracak!:ırı sıhhi m"nyencd mibbet ne
tice al:ııı'ar l·Hakları i e harp okııluıı-a sevkedileceklerdir . 

ıo 1:1 li ~o 2.1 ~7 r.o ı ,7 10 

İzmir Defterdarhğından: l. c. Ziraat Bankası 
KURULUŞ TARİHi 1888 

Serınayeıi 100,000,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 
Zirai ve Ticari H er Nevi Banka Muamele le r i 

(:· Para lıiriktiı·enlere 28,800 lira ikı•amiyc Yerecc•k 

1 
Bornovıının Doı(:ınlar köyünd<'!l kır- katiplik dairesinde icra olıınaca ktır. l 
lı lili'eriıı oj(lu Nuı•inin babası kırlı Bu arlllrmad:ı muh:ınımeıı kıymetin 
Ilii'l'Yindcn kendisine intikal ec1en )·üzde ,·etmis beşini bulmadığı tak
Doğnnlar kö;·ü~üıı seytan dere mev- dirde en çok :ll ttıranııı taahhüdü b·a.

1 

kiinde vaki iki kıta tarla ve deı u - ' · k l k ·· · · r:ı a m:ı · uz ı·e 011 gün sonr~ yanı 1 
nundaki zeytin esc:ırının işbu bı>rç- 20-~[avıs-!lll salı günü saat J ;) ılc 
tan dol:ı.,·ı icra iflas kanununun !l-1 ·ı ı · ·ı t· · · l kt \ ı 1 a C'i <a ı~·ye~ı ıcra n unaca. .. ır. 
ncü maddl»ine istin<ıden alacaklıya hbıı g,,;·ıı menkulün muza>ede>ı
~elflhiret vcrilmi...; ve bu gayri men - ne iştirak Pdecek ol·:ınlaı· yü~rlP yP
kulleriıı t:ıpuda kayıtlal"'ı olmaması- dilıuçuk pey :ıkct'si veya lıu miktar 
na lıinaen ~en~tsiz ta~arrufata kıYa- n1illi banka tPmin:ll mektubu ibraz 
sen muamele yapılacağına göre 'ııu ~decektiı-. S:ıtı~ parası pe~indir. Yüz
;·erler h-:ıkkında tasa:<ruf iddia~ında de iki buçuk belediye resmi :olıcl\·a 
lııılunanlar var i"c tarih ilfinından :!İttir. flıı garri menkul üzerintle ı;iı 
itibaren f\'rakı mü~biteleri\'le birlik- hak idcliarnıcla lıuluırncak kim<~ , ... r_ 
te mııhafızlığa müracaatla.rı ,.e ~rn - ;a ilan tarihinden itib3ren on ıriin 
4-!l·ll tarihine müsadif çarsanba ıı-ü- ;~inde vesaikiyle beraber nrnhkeme
nü mahnllinclc bhkikat ;·apı!ac~~ı- )·e müracaat etmeler'. abi talaJ'rde 
na ıröre o gün tah kik memuruırn mü- haklan tarıu sicil!yle mııkayynt ol·
rncaatl:ıı-ı lliın olunur. ın-.1dıkr:a paylaşmadan hari~ k'ıla. 

H ü>e;> n kızı Zeynebil' ıwyler ~ulıe•ine olan 115 lira milli emlak satış 
lw•!di h"rc•md ... ı dolayı haciz edilen Bornova buyük camı merkez sokağın
la ı,iı;ıı ;;:; t:ı; >nyılı rn 288 lira kıymetindeki müfrez dükkan vilayet idare 
lh·)·.ti karcıriyle yirmi bir gün müddetle müzayedeye çikarılmıştır. Talip
lerin 2ii ııi,aıı 9.U cttma günü >aat on l>e•tc vi1fiy<'l dare heyetine müra -
':t:.tlaıı il;\n olunur. :ı 10 17 2:1 1273 \ •r-at bankasında kumbara ve ihbarıuz tasarruf hesaplar ı nda en 

~~· SO liraaı bulunanlara ıenede dör t defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
•na ıröre ikramiye dağıtılacaktır . 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2,000 Lir11 
4 Adet . 250 Lirnlık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık ·1,000 Lira 
lOo Adet 50 Liralık li,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 1,800 Lira 
; 50 Adet 20 Liralık :ı,200 Lira 

d .. bl~KA T: Hesaplarındaki parala r bir sene içinde e lli rradan aşarı 
"t:nıyenlere ikran1İye çıktığı takdirde yllzde yirmi fazlaaiyle verile

~ltlir. Kur'alar ııenede dört defa, l Eylül, 1 B.irlncikanun, 1 Mart, ve 

''- ran tarihlerinde çekileeektlr. 

-------------· 

T. iş Bankası 

ALSANCAK 
l ıt••'J'<>UU kar, 11mda ;eni aç1la• 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahilti ı DOKTOR 

A Dı L 
OPERATÖR 

BiR 

caktır. 
Sntl• hakkında faY.la izııh:ıt ''loıak 

h•tiycnlt:r hl·r vün n1ahk1.._'lTie\'e mu .. 
ı·acnatla basl,:\tihi g-Ö•f\lıilet .. ekJt•ri 1-
ıan olunul' 

•r ............... llİlll .. -. 
Halia 11e;tinya i 1ndau ııwım., ı 

Omer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN Ki L OS U Otel - Gaz'ııo - Lok1nt'..'. v~ P.ısLıh:ınesi 

• 

Küçük Tasarruf Hesaplan 
1941 ikramiye Pfını 

l<eşdeler: 4 Şubat, 2 Mayı s, 1 Ağustos, 3 lkinci
teşrin tarihlerinde yapılır E 

ı1_3_S_K_u_r_u .. şt_u_r _ 
lzmir ahkamı şahsiye sulh hukuk 

mahkemesinden: 941-520 

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

1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

JOO 

1941 
Adet 

c 
c 
< 

• 
c 
c 
c 

2fo00 
1000 
750 
500 
250 
100 

50 
ıe 

İkramiyeleri 
Liralık = 2000.- Lira 

c = 3000.- • 
• - 1500.- • 
c = 2000.- c 
• - 2000.- c 
< = 3500.- < 
c = 4000.- c 
c - 6000.- • 

Tlbldıe it l•nkHma para yatırmakla yunıs para lııirlktlnnlt .... 
,... ...... -.... api ••-• talllıWıl H ıl••-lt olnr..aıu. 

Her ıube;e a id hastalar kalıul .., mll

tebuaulan tarafından teda•I •dilO-

Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tet 2918 

lzmirin sarımsak sok-ağından 70 
ve Anafııı•tıılar caddesinden 499 •a- ı·--------------1 · -
yılı 'okııkta 51 numaralı evde mukim D o k f o r 

Doktor Operatör 

ıken ölen Pe1>beııin mirUMcılıırı var-
,.,, ilandan itiba ren üç ay içinde ~ı- BehQef Uz 
fatı kanuıılyelerini mahkeme- T" 
ye bildirmeleri ve bu mUd-
det iciııcle ınUracaat vaki olmadığı Çocuk Hastalıkları 
takdirde metı'likiltııun hazineye de- Mütehassısı 
viı· edileceği ve ıı;ene ilı\ndan itiba-
ren b ir ay içinde alncak ve borçların Hastalarını 11,30 dan bire kadar 
mahkemeye kayıt ettirilmesi Ye bu Beyler sokağında Ahenk matbaası 
müddet geçtik ten sonra kanunen ta- yanınga kabul eğer. 
kip hakkı kalmıyacağı il in olun ur. 1 1 •~;;.;.;ıiô.•=-~.-c~------1 

Dahi Öke • • 

IZMIR A:KERI HASTAHANESi 
KULAK, BURUN ve BOCAZ 

HASTALIKLARI MOTEHASS ISI • 

İkinci Beyler ıokaiı No. (80 ) 

Haatalarını her &'ÜJı öileden aoara 

kalııul "'• tedaTİ eder. 

........ --------~---.: 

• 



• 

( SAHiFE 4 ) ( A NADOLU) 17 NtsAN 1941 PERŞEMB~ 

M. Meclisinde Almc..nya Amerikada 

Makedonua meselesini PAN AMERiKAN BAYRAMINA 
~;;;";:r7.\~;~!ı:::~~;:::~f: nasıl görügor? ~~~~~l~r~!,\~ERI~~!~~"" Istanhuldan Anadoluya Çinin Rusyay• 
l'iimcııiniıı h~ıfl:ılık karrırının umumı Sev\ orkt:ııı bildiri\'ııı.. teessu••ıu•• 

nerliıı, J_G (A.A.) - Alman llnı.ici-. Blrl şik Amc>rikİı il,: clı"i,nı· An11"'rı·k." k t d ı 
hcy'ctte miiz:ıkerc.:-.ine dair \'erilen tnk- t l .. ı k 1 t '"' ""' " .. geçe a a . . . . .. . . ,.e ııezrıre rnc c ıt n ·ec oııymım :mzımı dm·letleri Pan Amerikan lıirli"rin"n ce v an ş ar 
rn hakkmdakı ıırnzbatn.rı ntuznkcıe mese!csinin burrlinün me ele i olmndı- . ıd·· ·· :. ·· .. 1 t ' . g .

1 

k b ı t · f . . r. • • . .}J onumunu tes H <: mektcdırler. Dır-
vc ·n ~ e mış ır. . d gı kaydedılmcktcdır. P.ulgarı::;ta11cla !esik Amerika bu banama fevkalade ·-

~1eclıg bundmı sonra ruznamesın e e ... ki cm€'llerin venideıı canlmıclırılmnsı b.· l~k d.kk t .: ' '· · b ı E · . . ~ t ı ·- · · · • ır a a a ve ı · ·a go;::formıstır. 
u un~~· 7ınc.ı.n ~er ~:l~~ı~lı:.;;ı;: ~n tabıı g~rühnektedi~-. Fı:~at, bu. bu Lfttin Amerika ile her rn"rın hnrsi Mu··racaat kırk bı·nı· buldu. vı·ıa" -

zkaralrk~urken ere ~ apı4a~.:l .~, ı ld ~ - cmcllerın tntmin edıleı.:egı elemek de- iktısacli müna~ebPtlerin t:akvi\'<'Si is' 
ınca ·ı :munun uncu mac esme ğ-ildir. 1htiliifın nih!!vc•tini beklemek ~ kt a· :İ·· r· · .:. · ~ · : 

bir fıkrn ila\·esinc ait kanunun ikinci F d · nme -0 ıı·. ,ır ıgm umumı kutıbı tt t tk•k t d b 1 d 
miizakcrcsini yap:ırnk kabul <'İmiştir. .ızım rn. . 

000 
Uokf:ller bu ;,ııü~.ns~~tl~ verdiği bir ye e e J 8 8 8 aş an J 

nuncl:ın sonrn. Dedct clemin·ollnrı ııutuktn; lıugunku sıluhlnıımn rıropa- l b l lG A d . . . . 1 ı.~ 

Bir Komünist gazete 
bunu haksız görü.gar 

Rusyanın yardımı gene 
devam edecekmi• 

- ·a ·' · t k·ır.t · ·r . lstanbııl-'an 1·hra t ı-'anılasının L'ltin Amerika'\'tı ,·aınl"n stan u. (Tclcfonln) - na o- ıstıy<:nl<>rııı vcrmış olcltık arı V\:y:ınnn-
umumı ı aresının '-eŞ ı a ve vazı e ı- uı ca ;• · · . · · " ı d· k. k · b .. •t k · · .. · · · k .. 2 · .· dd . . ıhrncata müessır olmaması Jüzumuııu u •1 1 a rn asının ~ ,mınn gı mc ıçın meler uzermclc tedkıklcr yapılmıştır. d 
n~ .nıt ~-nunun.tj. ıncı ma esm~n_t:ı: lstanbul, 16 (Telefonla) _ Şehri- bildirmiı-tiı·. şimdiye kadaı· müracaat Nlenlerin sn- • .. . . . . . P&rtlRlk bl klf dı!.ı hak.kı~d~kı .. kan.un.un da bırmcı ıniz glimrüklerinin ni>mn on beş gün- • ym kırk bin{' yaklaşmı~tır. \arm (huguıı) de lıır l<:tımn akd.cdı- sın r il 
muzake! e !nı bıtı~.uu~tır. liik ihracat varidatı bir buçuk milyon Bugün bu husu tn \'ili'iyettc l.ıir top- lecck n• gene bu mevzu ctrafmdn .enp . . ÇiJI 

.l\fechs Cuma gunü toplanacnktır. lirnn bulrnaktudır. Do" uoı Hartuma gı·tıı· Jantı ynpılmış. 1stnnbuldnn ayrılmak eden noktnlnr görüşiifocektir. Çuı~~~ng" 16 
(A .. A.) - Malli 1 · mehnhlı Sovyet _ Japon anl:ışm-:ıSl11 

000 Al Kahil'C, lG (A.A.) - Hür Fransız- r tl"CS3Üfe şayan, Pekind e 192' .M; 

B ık ı d ınan tau.yareleri ' Al nJ . ':mkind·e 1927 de Rnslarln Çini~" 8 80 ar 8 \ar şefi general Dögol tayyare ile re- ma ar arasında imzıdanan muahederııfl 
Battarafı 1 nci Sah ifede fnkatinc!e hfü· Fı·an-.:nnm şnrk ordu- ı Mı•ıı14ı Şef hem mcdnine, hem de ruh1.1nn ınıı· 

( BASTARAFI t NCI SAHİFEDE ) zetmek~izin vuku bulmustur. !arı kumandanı general Katru olduğu ·· ··ı kt d' 
· halde bu""'ln Hnrtumn gitmiştir. L •b l ? rra.vır gcıru me e ır. Yunnnist:mın tahliye edilmekte ol- Bombalardan bir kısmı bir çok en- "' l ıgaga nası geçti HilkOmetin resmi organı ohın"' 

duğu hakkında düşman menbalardnn diistri binalarına clüşmliştür. Hususi YUGOSLAV ELÇiSi f n i k · / • • • kab [ zete, 924 munhede3.i mucibin<'e, 50\'· 
çıkan haberler şiddeti<> reddedilmekte- '\·lerde de hn~ar çoktur. Zayiat miktıı. . ~ r.07 e ız e çısını il Fransızların parmağı yctletin, dış l\longolist.nnın hem to?' 
dir. t•ı!lm fazla olmasından korkulmakta- . L?n<lıa. 16 (A.,~·? -. Budaı><;~tede- b d l rak bütimlüğünc \·c Çine rncrbuti' 

!.lBl'ADA: . - • 111·. Yeni tafsilat beklenmektedir. ~ı I~ ug-osl:wyn elçı ·ı Atmaya gıtmek- ' uyur U ar mı var? yetine, hem de hur:ıd:ıki Sovyet $5' 
Britnnyn kuvvetleri Kopuzzo mmta- Londrn, lG (A.A.) - nahriye ne- eı ıı·. Ankara, 16 (A.A.) - Heisicum- Lonclrn, 16 (A.A.) - l>e.rH Telgrnf kı:ıılerini muayyen müddette çckd 

kasında düşman mevziine arkadan .aretinin tebliği: 000 
hur lsmet lnönü bugUn snnt 16 d: ~azetesi: Li.b.r:ı harek~t~nı me~:zu.~ı bah- ğc ~ıu\'afakat etm~ ol~nklaı;n: Y'11~ 

muvaffakıyetle taarruz etmişlerdir. Ronmıtür kruvnzörü Atlantikte bir Ruzve)t Çank'l\·nda Portek'z hükumetini :)eqen .bır )azıdn, lngılız motorlu kuv- maktadır. l\tanmnfah Çındoe.k.i kOI1l 
Düşman arabaları bombardıman ~ııfileyc refakat ederken torpillenmiş, ., ·: ' . " . 

1 
" • • / wtlerine tekabül edecek şekilde, Al- niı;t gazete, Ru~)"ftmn hnrekct tnrıın 

edilmiş \'C }·nkılmıştır. ')atmı .tır. Kaybolaııhırın aile·i efradı- ( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) Ank.ır.ı elçısmı kııhul dmıştır. mnn motörlli kuv\•etlerinin Libvavıı rnüdnfan ile; .. 
IJABBŞ STA!\.DA: ı:ı malCıınnt verilecektir. konu.;ulncağı mütalcasındadırlar. Elçi Reisicumhura itimndnamesi nasıl geçebildikleri me~lesini tCdkik - Husyanın siynsetincle değişik~1~ 
Britanya keşif müfre1.eleri düşman lüuvazör 4!)00 tonluktur. İki s ·ne /UiZl.EI.T ı:c GJWJ.:LAND: ni t.ııkdim eylemiştir. Kabulde Hari ederek, bu kuwetlerin ancak karan- olmıyarnktır . . Mançuko ve dış Mol~ 

kuV\'etlerini dağıtmışlardır. Bu mm- '\'Ve! denizC' indirilmişti. Klidlis. 16 (Radyo _ Saat 20) _ ciye umumi katibi büyük elçi Numan lıkta Sicilynclnn Akdeniz yoli)~lc nakil- li~ta.? hakk~ndaki protokol, ÇiJI'. 
takada mavi Nil nehrinin sol . ahilin- Gemi Diclo sınıfındandır. İngiltere- Amerikn Cuınhurreisi Amerikan Menemcncioğlu da hnzır bulunmu::.- elen ~onra Tuııufan knra. yoliyle huku!l1ranlıgına dokunmnmakt.:ıd~. 
deki i..: •. hkiimlar ele geçirilmiştir. Ha- •ıin bu r-;:ııırtnn .. ~O üı!ıe dıı~a gemisi ılon:ınmasınm kendi mınt:ıka.Jarındnn • • • · • 'l'mblm~garba. ge~cbile~klerini varid Dcklarnsyon nncak jnponya v~ SO 
beşist:ıncla geri knlan İtalyan kuwet- \·:~r<.lır. Krııvazonlıı im d:nızaltı g;- baskn yerler~ açılar:ık kafileleı·i hima- lur. görrrwktc ve hunun <loğrului:runu an ~etler :ır:-ısındaki budud ihtilfifl~ 
Jeri yekdiğerinden tamamen ayrı oln- '111~1 faraf!ndan lıatırıldı~ı tahnnn yesi mevzuu Üi'.criııcle gazetecilere: ı~maklığın lngilwre için ehemmiyC'tli ıı111 tasfiye:;i~e mütcdairdir. ··ı.~ 
rnk Dessie, Goııdar, .Jimma mmtnka- 'clılmektedır. _ uu sh"ısct <!eğil kanun m0 <'IC'- Cephelerde bir hadise olduğunu ynzmakrodn·. Demekt.cdır. Maamafih Cin nu ;-
!arına çekilmektedir. GF:CFJ. 'l'AAlWUZI,AR!: sidir. · • · ' ' :. meti resmi mC'hafili, bu husust:ı ıııı;. 

Gonclarda 000 lt:ah:aıı ~000 yc.rli, . !A>ndr~, lG (A.A.~ -. Ha~·~. vr. <in- Demi~, .Kızıl denize nakliyatt.1 Amr.- -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- H b• p t k• •kt ~ a nezclincle v:ıki olan tnvzih uııebY 
Des,,i~cle 10 biıı İtnlyrlh 12 bin .\'t'l"li, hı!~ "mmyct nezaretnıın ~bhgı~ !'ikan harp gemilerinin himayesi key- ;;ftbet. kaytledilmiştir. Gündliz Frnn- ar ın or B iZ 1 ısa. ne cevap gelmeden bey-anntfa bulll~ 
,Jimmacln i,:;c 22 bin ltnlyaıı ır, bin Y<'l'· .. t.~cc ı~lman 1ayyarelerı .,tan.rnıi':ll fiydi üzeriıııle cevnp vermekten imti- ::ıanm şimalinde a gemi tahrir> e.dil- mnk i temempJdedir. 
1i cem'an 40 bin İtalyan ve 36 bin yer- lnıyu~. mı.kyast.~ olmuş~ur: ~enı~ bır nn göstermiştir. :l\lüteakiben Danimnı·- miştir. Düşmanın ingilt.cre ve şimali dı·uatına tası·rıırı• Diğer bir m:ıblc : · 
li bulunmaktadır. Britnny:ı kuvv<>tleri- ·a:.ha uzerme ~uc~~ e~ılmrntır. 1• aknt ka ile Croeııland ihtilafınn t.ema<ı ede- Irlnndaya taarruzunda g ta~n·aresini ." Fransız muharrirlerinden rert1

.' 

ne =-on teslim olıın yer ::\Iokadbaclan hııcumların hıç bırı ııgır değ-ildfr. rck. tlüsürdük . .Nisanın ilk .varısınd-a bu naks neşrettiı{i bir makalede seJi.1
1 

ı~ t 1 1 1 
• • Bordo, 16 (A.A.) - H:u·hin Porte- tt J f"k. ı 1 k ~ 

500 kilometre mnsafede vn dahilde bu- >azı mm a rn :n·c a ev, mağazalar \"C - Btıı·,n!'ının hı'ma\""sı· tc<llı·ıı·l"rı· n1ııltakadn. imhn. edilen dil~mnn ta_,._ k' k Y~ nı arın ı ·ır erini .an atar:ı • 
d h 

"" " •c • ·ız i tı~adi .. vntı üzerindeki tesirlerini h d · b d · -d 
lunan Os·ia mcvkiidir. .m üst.ri. mu ... e.sseseleri asara ul!-ramış. _\Ionroe k."ntınun." u)·g.uncllır. l)ı·irnı· · nd •tl' :::g • bul t mnn c enın · un nn sonra y.ıpoıı: c - .. " ...... rnresı .. e 1 0 1 muş ur. . tedkik ('den Komer"e Dif erto m11R.tesi, t !J' 

Kahire, 16 (A.A.) - Orta ı:.nrı, lıı- tı_r. B.ırı bıı.·.ın.den uzak m .. ıııtakalnrrln t,1•1• de\'l"te cle\·ı·e'ıı·ın1eınesı· 1·ç1•11 JJ,"\'a- ı d ,., 16 (AA ) Ad Ab ' ~ yn ngiltere ve Amerikn ile gir~ 
• " 1.1 " • .on r .. , ·. · .- ıs- a- hnrp yüzünden Portekiz vnpurlarınm b ı·M-

giliz- umumi karar•rahımn teblii!i: b.ır mı.kt:ır .o.lü vardır. Du
1
n. "re.ce tnh- n.", J,ı·ınn ,.,. P.·ın Anıerı"k.·ııı konf"ı·.·ıııs- ı z" ı>tmdan ı:ıımd k d" il" C'l'ı{i ir harpte Rusynnın bit.ar:ıf uı: ,,, ~ "' .. " " ıan.ın •1 r-. •• • ıye • a :·r ": k('ndi miii:;temlekclerinc uğ-rıynmadığı- ç dl( 

Yunnni:tanda kıtalarımız si meli bil- ı ıp cdılen duşman tayyareıermın sarı- kırı kararına gört• lıarek.~t edilnıistir. be.şı:ıta~cl~ ". bın ~t-nlyan, .l bın yerlı nı. :ıeyrliscferin ahadıKınl y:ızmış ve n~. _yani in, Siynm,. Fransız Hin riJI' 
tün cephe hoyunca cHi"mmı!a h'nrn~:ı "l 6 yı bulmu~tur Demi~tir t3sır edılmışt.ır. F..sırlc~ ara:;mda ltal- Podckiz ihr:ıcat meselelerinin hnlli lii- nı:ıı -ve Hollanda Hındi.ırt.anı üze 
l{clmiştir. MA/..,TAJ'A T11.ARRUZ: ". . x ynn. gc_neralı Pegsantı de vardı.r. zuımmu ilori sürmü~tür. Ofi 1'"'r."nsız l\arekfit scrbestisini temin <!ttiği~ 

1'lı-'All!.U.S"ı1n.1'T·t.· )lalta, 16 (A.A.) - Re:.ınıi teblig~,: S K h 16 (AA) B t " " japonynnın bir taarruza hedef ol . 
• v iL • 111 t ) kf a ıre, . · · ~ rı ~nya aJ·nn~ı; Portekiz müs~mlekekri il<' t' 

Tobruk mıntakn ındrki vaz.iYette Pazartesi glinü Alman bombardı- OV3e - apon pa l ı k tl - ı: -h sa tal.ıirinin «mütecaviz» olması .. ınva ~ı~·,_·e crı umumı l\.arnrga ı - .,.""en senecl~nberi münakale olmaclı°'ı- ı · l e 
değişiklik voktur. Sollum mıntak;,.,ın. man tayyarelerinin yaptıkları nkınlnr- -BAŞ TARAFI ı NCl SAHiFEDE- nın teblığı · "~". k r ~ Jiı•ınc çeviri diğine dikkat ediL'11 
da clevriy~ kollarımızrn =-iclcletıi faali- dn l.ıir ha=-tah:me başlıca hedef teşkil na kadar gt•le~ek teşyii, Berlincl<' bil_ Sirenaikte dün Eladcm. Tobruk ııı ışaret etme te< ır. liizım_ ı;eldiğini, japonya topraklllfl' 
~·eti ..düşmanı yeniden insan v~ zırhlı etmiştir. :\fütenddid hiicumlnr olmuş- hassa kaydedilmiştir. \'C Bardiy:ı bölgelerinde Britanya ve x nın muahede{}~ snrahaten zikred~ 
otomobil zayiatına uğr:ıtmı.-1tır. Bir lur. l\Iuhtclif mmtnkalara bombrılar Londra, ı G (A.A.) - Ofi Frnnr;ız Anıc;turalyn hnva kuvvetleri mlitc - AMERiKA mesine mukabil, ne ~imali Cinin. 
miktar esir lılınmıştır. atılmıştıı'. R<>smi biııalnrcln hn~nr, a;:ı- pjamıı Tokyodan bildiriyor: ınndi faal iyeti neticeHinde di.\şman de d~hili l\fongolistanın rnevzuub:I 

Habefiatanda: k rl r arasında zayia yoktur. Il d f ovy t - japon paktının 1mz:ıl:m kıtaat toplantılarındn ve motörlli ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) olunmadığını ve binn-cnaleyh Rusf 
ltalyanlarııı başlıca yolda yaptıklar: tutul~.ıı ha~t_ah:me kırlardadır. Bina ması. gazeteciler tnrofındnn bir çok ı ııakli.rntında çok mühim hai>nrlar ve \'C bomb-:ırclıman tayy:ı.rcleı :nin de nın buralara cskLqi gibi vardım el 

tahribata rağmen kıtnlarıınıı şinmlden ,.~ muştenıılatm~ bombalar ~tılmı~tır. fo;tıaller . orulma::;ına :-ebep olmtı!jtur. dağınıklıklar yapmışlardır. D!i~ma- , lıiitiin dünyadaki mümn:;illerine f:ıik bileceği, ~razi ihtilaflarının stıı~ 
ve cenuptan Dcssieye doğru miitt·ma- Uır ~·atakhane agu- hasara ııgl'amıştır. japon harici,·e nezareti sözciislinlin na pek az istirahat verilmiştir. Bom- bulu11duğunu söylemiştiı•. tar:ıfından istenen şekilde halli Jı~" 
diyen ilerlemektedirler. 1 .~lii, 9 ağır. :1 hafif yaralı ':nrd~r: nıua\'ini Bay 

0lşii bu sualler meyanın- barchman tayyarelerimiz blitün glin Ayan meclisi, donnnma, <!frad ve rnsunda :\Iat~uok-::ı ile :rapıl:ın .kof\~, 
.Daha cenupta diişmahın takibine Dıg~!· ~ahalardn hasnr a~dır. Ilır kH;ı da birataflık ve ademi tecnviiz pakt- ba ... kmlaı· yapmış avcı devriye tay - znbitan l<un·etinin fazlalaşıırılması manın niçin bu .kadar ucuzn mn

10 
• 

devam olunmaktadır. hafıl yarnlanmıştıı·. Dil" mıntnkn<la lnrı m.asında ne gibi ince farkbr ol- y:dcrimiz her fırsattan istifade ede- hakkında.ki projeyi ta::.dik etmiş ve duğunu mütale:ı ederken halihllıt 
Esir edildiği daha lince lıilcliriımi~ yalım: bir kaç ağaç. devrilmistir. duğu suali ile de karşılaşmıştır. Söz- rek mitralyözle ta:ırruzcln bulun - beyaz saraya göndermiştir. Bu pro- \'aziyeti içinde Rus:ranın, Sov,·etltor 

olan general Santiniden başka son bir ooo eli. ameli olarak her iki paktın :ıyni muşlardır. Avusturalya avcılnı·ı Ka- .iese göre, Reisicumhı.ır (200) bin birliğinin A~ya topraklamna ve ~
1 

• 

k f ] b• 1. k ı l ·ı · / • 11 ki t · · l • ·1• • t 1 k • 1 b"l k ı h:ıı-~a dıs :.\Iogolist~na knrşı bir J
11

, aç. gün zar ınc n ır ıv.t ·um1111 ll- ngı ız tayyare erı şey o c u arını, son 'Paktta yeni \'e pu zo lizerım c ·• tane yuıır.cr:; tıpi on u . gemı a n ı ece · ve ı onanma Jlon taarruzunu bert .• "raf etm.,..,.ı· fB~ 
niyle 40 subay Ye 200 Jtalymı a..;ked miihim ol!tn nokfanın :\Iancuko cle,·- ni ünlemiş ve birini derhal düşürmü:ı- ku\'vetıni 300 bine ibl:iğ edebilecek- '' "r- ;. 
nyrıcn 1650 yerli askeri <le e;::ir edil- -BAŞ TARA F I 1 NCI SAJ:l ~F.EDE- Jetinin zımnen Rusya tarafından t:ı- terdir. Bunun iizerine diğer lic tay- tir. cl:tlı bulduğunu, garptc ve garbi •. 
miştir. ~ınlıı.r cıkarılmı~, 2.v~gon dızı~ıne tam ııınması, diğer miihim bir cihetin ele yare alelncele yere inmeğe cnlışmış, yndaki menbalnrını şnrka bni:lı~ 

Yunaniata n a hava akını: ı:.ıbetlcr knydcclılmı ·lıı-. her iki devletin hitaraf kalmağı ta - fakat inerken düsu rülmlislerdir. nu na:;tırda iki motörHI bliyUk bir clüı')- ı·akmnk i:;tediğini düşilnme1c ieil · 
Atııa, 16 (A.A.) - Yunan <'mni - Vukua g.•ele.n_ şiddetli infi.lflk biı va- nhhiid etmeleri oldug;.ıllrn söt·Jemiıı,tir. tayyareler .verele rle mitr~l.\·öz ate - tiı{ini yazıyor ·· :\Iuharrir makn)esır.· 

1 d r 1-k dd 1 d J nıan tayyaresi mitralyöz. ateşiyle tnh <.le di,Yo .. kı· .· ., 
yet nezaretinin tebliği: gon ar a ın ı a · ma e erı nıevcu ~özcü ayni zamanda paktn cbitar:ıf- ~iyle tamamiyle tahrip edilmişlerdir. rip erlilrnistir. .. 

Dalgalar halinde gelen Alman lııy olduğunu g-östeı·mekte<lir. !ıh lal.ıiri yerine «bozulamnmnzlıb Düşman tayyareleri dün sabah Pire Dernedc de bir ı~:n :ıre t~h!'ip ~. - Yani bunun mannsı, Almtıfl~. 
yareleri Pire mıntakasında ve Seliı - Yenic~. Pol.om:ıys :.c Kozana, (~orıuı: t!lbirinin Jipnduğuııu. haııiciye mızırı limanına pike hlicumund~ bulunmuş. dilmiştir. ilp girişebilec-cği bir hnrbe karşı te 
niğin cenubı garbbint'\e muhtelif nok_ Cuma bo[gesınde cluşman kafılelerı • 'Intsuokaııın mu,•asalatından cYvel lardır. İngiliz hava kuvvPtlerine aid BALICANLARDA hir almak mıdır?·· Belki... · 
taları mitralyöz ateşine tutumu lar- bombnrdıman tayyarelerimiz tarnfı~ı- naktııı mecliste tasdikinin muhtemel binnlnrdn hafif ha:ıar vuku bıılmu~- 14-15 nisan gect .. si donanmava 111 ~'1 ~~~r;,·~inbu~~~P~~3~kf\.~t:;~!~ 
dır~ Alman tayyarell:ri Pire sahille- da_n muv~ffakıye.~Je lıoml.ıar<lınrnn .ccl~~- buluncluğunu, nazırın 19 nisanda tur. Avcılarımız dlişmanın 5 tnne nıf'n:mp tayyareler Avlonya Jim:mİn- k J p· 
ri boyunca muhtelif noktnlnt"1l bom- nıış \e bır çok cluşmnn tayynrelerı du- Manç.uko<la )lan uliye gelmesi \'llnkers 88 ini diişürmiiş ve lıa~ka d{tki ticaret vap\ırlarınn büyük mu. en az icinde bir şeyler top!:ılfl tı'' 
balar ve mıknatı~h mayinler nt:ımş- ürlilmü ve hasara uğratılmıştır. muhtemel bulunduğunu. paktın taın tayyareler de ağır ha::mra uğratılmış.. rnffakıyetle tctevvüç eden bir lıü _ i.::tiraki ihtim:-ılini de ileri sannek 
!ardır. Lonclra. 16 (A.A.) - Bu gece bonı- metniııh1 fasclikteıı c:onrn ııe;:redilc- tır. Bunlar üslerine dönememi<.:ler - cum yapmışlardır. 6 bin tonluk bir <liJ. 
Tırhala ~ehrine yapılan bir Almnn 'rnrclınıan tayyareleri, Kici deniz üs- ceğini söylemiştir. <lir. rnpudn 7 uin tonluk bir miihimmat 

hücumu netice.inde SO ki~i ölmüo. ve -.:unc yeniden şiddetli bir hi.icnm y:ıp- C:ene -nyni ajansa göre, <ıii7."Lİ. ya - DU~num Yanyndn.ki ha\'n meyu-a- gemisi berhavn -edilmiştir. Ayni ge -
50 kişi yaralanmıştır. Razı evler ıle ınıslarclır. kın<l:l bir So\•yet _ jnpon tirnr.')t mııa- nına bir akın yapmıştır, bir miktar ce İngiliz tayynreleri Küprülll üze. 
yıkılmıştır. Dalgalar halinde gelen c;ece f ııgiltereye diişman tnrnfmılan hedeo.inin imzalaııacnğını, Fransır.Jnr ha~:ır vardır. rine bir akın ynparnk Vard:ır Uze -
diğer bir Alman tayyare grubu La - '"'llılnn tanrruzlarda •1 Almnn tayya- la miizakf'relerin <le yakında cloqtJı- füitiin bu harekatt-a yalmz iki liom- riııcle bir köprüye hücum etmişlerdir. 
rissa şehrini bombardıman etmiştir. .Hi tahl'ip edilmi~tir. ne şekilde neticeleneceği, Sh'amln bardıman tayynremiz dönmemiş-tir. Köprü tahrip c<lilmiş, münakaliit ke-
Bu şehir üzerinde liç Alnımı tayyare_ İngiliz tayyar~leri tarafından şiınn- olan miiz:ıkerelerin iyi gittiğini, yal- l~ıme ayni gece Dcrnc, ::\ltınn::ıtır, ve silmis'iir. Pirlepecleki motörlü n-nkli-
si düşürülmüştür. li 'Fransaya taarruzi keşif esnasında nız Batavyn ile müzakerelerin mırnı- El:ıdemdeki h:ıv:ı meydaıılnn bom - yat. da bombardıman -eılilerek bir 

Ciride h ücum : nvcılarımız bir diişmmı avcı tayyare- nuniyeti mucip olmadığını tiylemiş- bardımaıı edilmiş, binalnr, cachrlar çok nakli.\'e vasıtası tnhrip edilmiş 
Atina, 16 (A.A.) - Ciridclc K-aıı- !:liııi tahrip etmiştir. tir. ,.c hanı,"3rlnr tnhrip edilm~tir. :\la - .\·angınlar çıkarılmıştır. 

cliy-a üzerinde uçan biı: Italyun tay- • 1 
ya resi. alevler içinde düşlirlilmüş - \ anm saat geçmeden Almn11lrrm r - ' \'arda buhmcluklarını imn etmiyor mu? 
tür. Pilot parnşütlı> ıı.flıyarak kurtul- m:ıhı~m hiirosunu ihtiva eden hara - VATAN AŞK Jnzib:ıt, zı_ıbiti cevap verme<li. Onda 
muştur. hl'hanenin kapıları kırılıyoı·du. ve· ıla ayni kanaat hasıl olmuştu. 

Yuna n tebliği: Süngfilii Fransız neferleri hiicumn Yangın ::;abası kinde yılankavi w 
Atina, l6 (A.A.) - Yunan ba--ku- geçtiler. Fakat evi altlist ettikleri hal- karma knrışık bir v:ıziyette göriinen 

manclanlığmın tebliği: de canlı mahlUka bcnziyen bir ~ey hu- nyak izleri, nihayet bir nokta üıt.•rinde 
Arn-avudluk ee_rhesinde İtalyan k~- l;~.madılar. Üst kat tmnamiyle çi_ikmiis- Karım senı· uakalıuoruı caıussun biı-le~i.rorbr<lı. 

talnrının mahallı 'taarruzları kendı- ~u. . _ ~ . 1 Ayak izlerfoin birlc.ştikleri nokt:ı-
lerine ciddi kayıplar verdirilı'rek lçıııde canlı. n;:ıhl~ık olclugunıı u;pat 1 119 1 nın öniinde ve on beş adım kad:ır ileri-
tardolunmuştur. Nlecck ufak bır ız bıle .Yo~t.u. ! . .. . cfo küçtlk bir bahçe kapısı vardı. Tcs-
• Garbi Make.donyaıl~ki kıtnl:ırımı- Askerler har~~t.le bırbmııc bakıı - be~ı~~;hl) ı~dı. • . . 

1 
h _ uııh ~~~~- çı~tılar, etrafı kontrol ettıı:r. bit edilıliğine göre casuslsr; o noktnya 

zın veni mevzılere dogı u emir mu - <lılar. nu, nmııl ıştı ?. ı a aı mızı ateş rnzıyctım e 11 ll) uk ~ :n1gıııdn harap olmuş, :IJ rı geldikten sonra <.'nk:-ızların ta.qları u 
cibince h'lrekctleri murnffakı,·etle Devrh·eleri kontrol eden Fr~rnsız zıı·1layın \'c"heni takip edin! ayrı ıtur:m liç C\' dalın ~örcllil<'r. ~Iuha- rindcn 'ıtlı"·ır."k 0 ' ı,.-.h k' d?..c-

• • • 0 •. • • " kinc·•l b•' • \'"rcl" \':-. Sı•k:'fll 1 C'il'" "()•! • ) b'· • • d b 1 
;,• " •• C(' ap\Slll an neticelenmiştir. zabıtı; sıvı! çnvuşuıı yanma gıttı V(' ••• 11 c.m~r . " ı. .• c . :~ 1

• ' ." "'. 1 nıı!j o an mu.rn un ıçm. c, _n ev<> girmişlerdi. · 
Bugliıı hava dafi bataryaları ile hi<ldetle bağırdı; . , ~~!1m!'~ ~çı.n ):ıterı ko~h).m .• bn. ti\ a~ıı a)~ı {~uran e~·Jcrı de fahnrrıye tn. Derlınl kapı kırıldı. Küçlik bir bahçe 

ta'-·varelerimizin h·ıva muhnrebelc - - Aptal!. Hu C\'tle sıç:rn Lılc yok .. kopegı gıbı tek ocliılı cı,; ın dm .ırlar ını, bı tutm.ık ıcap Nlıyorrlu. ve "vı·n 1 1 · 'k. · b' k 
• J. • twnnhırını t b 1 . t • a""a Çi"nk·· l t h . ı·ı . .... >O< rumunn gırcn ı ıncı ır a-

rinde 10 dii man tayyare. i dfüıiiriil- Fak,nt Eııtclicens servis reisi mira- • ', ' a an aı ını ara 11 m ~ . 1 u ca~uı; arın, :ı aı~·ı e< 1 <'n vı- pı g_örüııclü. O d.1 baltalarla kırıldı. 
müştür. lay Rişar; mevki miistahkem zabitinin başl;~dı. .. . . 1 nnhane yolıylc ynngınlıgn geçerek Bu C!\' de bo~tu Fakat birinci ha-

Harek a t ne ha lde, f·ızla siiz ı;fü•lemeRiııc nıeydnıı ver- Nıhayc:l tabanda mutclıarrık hır ka- o l'\'lerden birine jltica etmeleri ihti- r· phnnc ·b. "'. 1:k .. 'd de -,.ild. 0 
Atina, 16 (A.A.) :_ Radyoda ha- ı~edi. . . . • . . pak ke~fclti. mal! mev~ııclclu. . . . r~~tubet k~~t:s~ı~;k~t:ç.ın e g ı. 

rekfıtı mevzuubnhs eclen Yunan mat- - Çavuş -dedi- takip ettiğin :htirar A~t.ı ·· . . blektı~ık .fc~erlcrının yardı.n!ıylc Miralay Ri$a;· derhal planını kur-
buat nezaretinin sözcüsii v-aki heya- l)adının bu l'\'€" girrliğini gözlinle gör- Doı t bas:ıınaklı bır merdıv~nlc. k~l'- ~·angın~ıga .gıı·clıler ve c~ıknz ıçındc clu. nu -evi: imk~n dahilinde nktıra-
natındn, şimali Yunanistan ve Arnn- dün mü~. ~ılaşlı .. ~!çak. ve ru.~ ul~tt~n p~s pıs ~~: ~cşfe~lı~lcrı :ulıml~rı t_nkıhe başlndı-ı cak temellerini bile taharri <'dccckti. 
vudluk cephesinde 1talt·an ve Al • _ E\·et !. kan bıı bodı um gordü. Zcmını gn~ ı ı J.ır. Fakat bu ay:-tk ızlerı beş kola ayrı- L~ tel" , .. , rl" . 

• • J '· d"'kül ·· t ki 1 ı ı . 1 . . . . r .. ıı ıccns !'enıs memu .. rıııa cmır 
mani arın yaptıkları hnrekı1t esnasın- • - 1.rire dikkat ettin mi?. ml!n~ızam 0 • muş oprn ar n c o- 1 ~ or< u \"e muhtelıf ıstıknmetlerde gı- \'ı~rdi. 
d Y ı l 4 1 1 00 . Q·· h . 1 hı ıdı dırnr<lu· ı · a unan ı -arın ~u ıay a 1 esır - ..,up e.sız .. · . • . · . . . - Tahnııcalannızın sıgort.:ılnrını 
aldıklarını bildirmiş ve c:özcii şöyle - Yakalanan cmm. la boğuşıırkcn ~11! tah~rrı~·at t.la ~oşa çıl~~1 • • :\[ırnlay Rı.şar;.('~lll· '·erdı. . açınız,.~ ateş vaziyetini alınız! 
devam etmiştir: kaçmış ohnasın? • ıra!~). Rışnr, hıddet ''· he)ccan- ~ Adını ızlerını ~~rı. a~'l·ı takıp Bizzat ilk olarak ~nlona gireli Bod-

- Alman zıı•hll kuvvetleri pazar- -Ümid etmiyotem. O. ayni znman- <lan ter ıçıncle kalmıştı. . edınız. Bakalım hmıgı ı~tıkamettc b:l'- nımda· ~ıçnnlnrm kaçı~tığıııa 1 

---000---
Vatan böyle sevilir 

Alinn, 16 (A.A.) - Memleket~ 
h.~r tarafında!! gelen telgraflar. b~ı 
tun meml-eketın yeni alçakc:n tecil~~. 
knrşısındn son dnkikay-a kadar tııı 
kın mukavemete de\'nm karnrınd1' 
olduğunu göstermekte, hastahane 
terdeki :rarnlılar bi1e vatanın şeref 
,.e mUdafa~~ı uA-rundn yeniden c~~ 
he-se ~evkedilmelerini ist~mektedı 
ler. 

---:ı:---

A m erik a - Japonya .
1 

Tokyo, 16 (.A.A.) - Tokyoi~r 
Amerikan bUyü k elçisi hariciye rl'ı O' 
muavtııin1 ziyaret etmiş, bir s:ıaf) 
rıu~muGtur4 

ANADOLV ........... 
Sahibi ve Başmuh:ırriri 

HAYDAR R0ŞT0 OKrı-' 
-·· .. -

Umumi Ne,friYat Müd Q-ti 
HAMDI NOZHET ÇAt~ 

Abone~ Yıllaiı Jt00 J'I'· 
• 6 AybiilOO 

Y abanc:ı memleke tlere :'1 tir• 
--.. -

ida rehane: ikinci BeylerSokak 
------ ------"' __....,,. 

CONDELIK T AK,IM 

1360 Rebiülev~I 19 tesi günü Selfrnik körfezi ile Arna - da yalnız ela değildi. Bir kaç kişi gel- .. Alm~ıı. casusları ya bu vıranhaı!e leŞ('ce~ler?. . . lı"r gü;ültU. kulnğına çn~rptı.' ><mzer 
vudluk hududunun varı vohındnki mişti Saklandı«ım vcrden onlarP1 dn 1 ıçınde ıılıler. yahııd cin bu esrarengız İıızıhat. znbıtı: 1 ır~ · ı: h." cu··ph""". ı d E·. ı1r_·AT • • • ' • ' ' eo • ' • ' • U · l t k b. f }' . - ,ıın d'; ı,.. ., ".:-ız Jtır:ı. :ı, ~ n 
Kozanı\'e doğru ilerlemektedir. nu bu eve girclikıcrini görcliinı. e\ vası. ·ıı-ıy e >aş ·n ır tara a g~- - :eyhude zahmet; mıralayım !. :ıkhum11şlarrlır, clive mırılclanclı ve 
kuv\'Ctler Kozanikin 20 kilometre - Pekfılii. oğlum~. mışlerdı. . . . . . . Dedı. w. • v gizli kapın bH1mnk · iiıcre duvarları S. D. 
kadar cenubı garbi inde Siyn'tdn \'c inzibat znbitine dönrHi: .. ~ahnnı edılcı! odn ılc bıtışık olnrnk - De~·hud~ d;.gıld.ır. og.lum !.. Cmm~- biı'er hir~r kontrol etti. Salonun dtlrt abah : 5, 18 Akfm 
geçidinin garp kısmına varmışlar ve - Devriyeler dağılmmıın !. Nöbetç:- usth yarı açık hır ocln daha vardı. Ru- lar: takıp cdıldıklerını hısset:tıler. \ e <luvarı dn sağlnnıch. Boşluk h ·~cı. • ile :12, 14 Vabt 
d~~man ku~·v~t~eri .ayni mı~takn~n !er, .. dikkatle ycrl~rini muhafaza etsi~ ! r:da üst kata çıkan s~bit .uir merdi~·en ~nvuş:ı pusıı kurdula!'. :\lemurumuzıı veren bir r<'r bulunamadı. ı. ını j kincli ;lS,59 lma k 
Kılısura geçıdını de ışgnl etmışlerdır. Kumandan Rışnr bunu mUtcakıp gordiller ''e bıı mcrılıvenın vnsıtnsJ:rle oldllrtmek tcşcbhiisü; casusların bu ci- - Sfr~·Ui l' AR - •---~-~-..;;;;-..--~ 


