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c~. t · TELGRAF : ANADOLU - İZ MİR 
... mar e&l TELEFON : 2776 

!füshası her perde 5 kuruştur 

19 ADRES : ikinci Beyler ıokaimda 
/ı//SAN ANADOLU a:ueteıi idanhaneıi 

1 
( ANADOLU) MATBAASINDA 

-...__:_ '941 • BASILMIŞTIR • 

• 

Büyük Millet Meclisinde 
Ankara, 18 (Hususi) - Büyük Mi11€t ?l!eclisi bu

giin Ş~m;:ı•ddin Giinalb~·ın rei sliğinde toplanmıştır. 

30 ncu YIL Neıredilmiyerı yazılar a:eri verilmeı:l---------·------------,,..--------------------------1 

N,,. 850i Günü geÇmit nüshalar 25-kuruıtur. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

. fı>eli<, ta~ '"':ıklnrı h. kkındnki k:ınunıın lıiriııci 
1nac1dt• 1·:.iııiıı tt\f:~irİıh' :ıit nıazlJaia>-·ı t :-rsdik ,··tn1i~. 
j:ıııdaraı:ı kanuıınu:ı «Kkıı<·c k lıir ırı:ıddt• lı:ıkkınci;1-

ki liıyihanııı birinci miiz:ıkrr<· <in i yapmıştır. Mecl s 
Paınrlt'si giinü töıılmrnc:ıktır. 
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lngillzlerle yeni anlaşma yapıldı 

lzmirden dört milyon li
. ralık mahsul alına1;ak 
lngiliz Korporasyonlar mümes
sili temasla~da bulunmak üzere 

Izmire geliyor 
lstnıılrnl, 18 (Telefonla) - İngiliz-' de lzmirdeu satın :ılın:ıcaklır. ln!l'i

lerle yapılan yeni bir anlaşma neticesi liz korrıorı1'yonlar mümessili bu hll· 
olarak, lngiliz Korrıoros~·onlar miimcs- susta ı emaslarcl:ı bulunmak üzere lz. 
~illiği memleketimizden yeniden muh- mire hareket etmiştir. 
telif rins mahsul sat ı n almağa k:ırnr 
\'e rn1iHtir. 

Bu ·defaki mübaya:ı d:ı geni~ mik· 
yast:ı olacak ,.e dört milyon liralık 
m:ıh<cıl salın nlın:ıcnktır. Yeni anlas
ma ile :ılınacak mah•uller şunlardır: 

r "\ 
Hava muharebeleri bir· 

den bire genişledi 

Berlin en şid
detli hücuma 

uğradı 

Hava nazırı, taarruzla
rın artacağını söylüyor 

ALMAN TAYYARELERi DE 
PORTSMUTA AKIN , YAPTI 

~ 

Yunan toprakları karış 
rl karış müdafaa ediliyor 

ICuvvetler geri 
alınarak cephe 
daha daraltıldı 

-----4 ·---
A~KfRI VAZIYET 

Yugoslavyanın teslim 
olacağı doğru değil 

:\luhtelif cins kuru yemiş, yağlı to
humlar ve yeni rekolteden tıilün, su
Knm. 

Dört milyon liralık mahsulün hep'i 
--------------) 

' 

Vaziyet Nazik Çete muharebe- Başvekilimiz 
leri sarp davlar Portekiz elçisini kabul 

da devam ediyor Ankara~ ı~ 7~~.~e::_ Başvekil Dr. 
Refik Saydam, bugiin sa:ıt 11,30 da 
Portekiz elçisi Franse,ko Katero ::ilen
desi kabul etmiştir. 

--- 000>---

Almanya her 
halde mağlôp 

edilecektir 
lngiliz Harbiye nazırı 
Almanyanın harbi ka

zanma.5ına imkan 
yoktur, diyor 

Londr:ı, ıs (A.A.) - lngi !iz hur
birn nnzll'l '.llori<on cenubi A.meri
k:İ,nı hitaben söylediği bir nutukta 
demi~tir ki: 

- l nı:iliz Mkerinin ferci; k:ıbiliyr. 
li, makinesinin yüksekliği ,.~ hi\r a
damların tcr,;:ınesi olmak lıu~usun
da Jliı•lcsik A mcrik:ının verdıği ka
rar, . ..\ ırrlnnyan ı n m·Jğlfıb iycıtini tc-. 
min cl'i iyeccktir. 

N:ızır, Almany:ın ı n harbi kazan -
mni'\ı ihtin1alinin m(.'.'vcut olrnndı~~ını 
söyliyerek demiştir ki: 

- Graf Voıı Sı>e,•nin delik dr•ik 
teknesin i görenler, Alm:ı.nyan•n de -
nizlerdc galip gelmesine imk:ın ol -
mndığını l>ili)'Orlnr. Geç«n sPne hm··1 
kllV\'etlerimizin Alm:ınlıırla boy öl
çü~tüğiin fi gör~nler, Almanların har. 
bi havada da kaznnam ıyac:ıklarını 
görmiişlii r. 

Aca\n karada knzan:ıcaklnr mı? 
Hay ı r. Buna da muvaffak olnmıyn -
caklardır. Belki bir kac küç;ik dev
let çlnha ezeceklerdir. F akat sonunda 
İngilizlerle kn.r~ılaşnc1k l ardır. Bıınu 
kazan~cağım ı za kani bu lunuyoruz. 
Diz. iılet ve insan bn kımmdan, mo -
dcrn .•ilahlar bakımından üstiin ol -
duğumuzıı ispat edeceğiz. tngillere
de tek ki.•i yoktur ki, ln gilter~nin is
tilü,;ı ihtimalinden ürksün . 

Türk· Bulgar takas 
anlaşmaşı 

İstanbul, 18 (Telefon la) - T ürk -
Bulgar' taka' anlaşması iı ııı müildeti 
nltı :ıy uzatılmışt ı r. 

1 $AR i.Tl.tR 

• 

Londra 18 (A.A.) - Dahili emni- \'ardır. 
yet nazır ; Mor ison, bugün bir nutuk Londra, şiıı;di süratle eski halini al-
iradederek demiştir ki: makta ve <':<kı hayat bnşlamış bulun-

- İngi Ji z h nva ku , ·vetl.:> r ine ver i- maktadır. 
len \'C infilak şiddetle ri fevkn lade olnn BREMES f!OJI BARDl.l!A.VJ: 
yeni bombalar, dün gece Bcrlin üzerine Loııclrn, 18 (A.A.) - Hava neznr<'-
atılmış \'(' ı;ehrin merkezinde patlamış. ti istihbarat servisi bildiriyor: 
tır. Çarşamba gece,;i lngiliz hüküıııet 

Bizim de planımız \'ardır. Bunlar merkezi bomlıalnııırken, İngiliz tnyva
tatbik edilecektir. Berlin bir plana tev- releri de. Almanyadnki in<:ı:ıt tezgah
fikaıı bombardıman edilmiştir. Hitler !arına en ağır dnrbeleri indirmişlerdir. 
bilmelidir ki, Londrayı bombardıma- Bunların (\1\ Riddetlisi Bremı>ııe te\•cih 
na ne kadar hakkı var:\a, bizim de B~r- Nlilmişlir. 
!ini bombardımana o kadar hakkımız (DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) 

Kahire ve Atina 
bombalanırsa 

lngiliz tayyareleri harp 
sonuna kadar Romayı 

bombalıyacak 

Amerika geni tedbirler 
alluor 

Kafilelerin hava ve 
denizlerde himayesi 

muhtemel 
Londra, 18 (A.A.) - Baş\'ekülel- :-ıe,york, 18 (A.A.) - Tas: 

ten nşağ ıdaki tebliğ neş rolunmuştur. j Amerik:ııı gazetelerine göre, Ame-
Al manl:ırın, Atinn \ 'C Kahireyi bom- ril;a, Il;ılkanlardaki muvaffakıyetsiz

bardımnn edecekleri husıısund:ı gittik-1 liği ı~l,ıfi için ~·mi ledbil'ler ıılmaktn-
çe art'1n tehrtidler kar~ısında Brilaııya 1 ılır. . 
hiikümeti ~u cihetin iyice anlaşılma<ı-1 Be)·az f arnyda hüküm siiren ha\'n. 
n ı ister ki, bu ,,h irlerden herhangi bi. , eni, biiyiik Ye çok geniş tedbirler alın
rinc yapılacak ' ı.:.ıarrıız takdirinde Ro- 1 makta oldıığıı merkezindedir. Rci•. 
mn bombardıman edilecek \'e bundan 1 Akdenizc \'C lngiltcrcye lı:ırp malzc
bö.rle de harp sonuna kada r bomb:ırdı- 1 mesi se\'kini temine biiyiik ~hı>mmi;·e t 
mnn sist<'matik bir surette devam ede- ntfetmekt<'dır. Ha\'a \'C deııız knl'l'et-

COEVAMI 4 NCO SAHIFEllE l 1 -Devamı 3 ilnrü sahif~M-

r 
L;byada Alman taar. uzu 
muvakkaten durduruldu 

Dessiye önünde 
büyük bir muha
rebe olmaktadır 
Trab/usta vapurlar, 

Derne bombalandı. Ha- ,.'.~:)'.~ 
va faaliyeti gece gündüz 

durmıgor 
Kuhire, 18 ( A.A.) - Ortn ~nrk 

İngiliz kuvvetleri umumi knr.ırgiıhı
nın teb liği : 

Libyad a : Tobruk ve Rollum ci\·a .
rındak i keşif müfrezelerimiz yeni • 
den faal iyet gö•term işl erdit'. Düş -
maıı insa nca ve zırhlı arab:ıca ~ğır 
zayin.t \'erm iş ve impaaatorluk kıt:ı
l nrının perv a,ız ve azimli .a\'aş ka
biliyetini göğüs göğüse yapılan çar
pışmalarda öğrenmiştir. Beş düşman 

Afrikada gece, gündüz faaliye t göı
teren lngiliz tayyareleıVıden bir filo 

'ulıa~·ı ile ;-ctmi~ iki nefer sir aldık. 
Habeşistandn: Yollnrııı hozulmn -

Rına ve tabii manialara rağmen iln
-Devamı 3 ncü ıahifede- _ 

• 
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( SAHiFE 2 ) (ANADOLU) 19 NİSAN 1941 CUMARTES,!__ 

Temaşa Meneme e bugüµ de 3 

Yugos:a\'y:l me- Mihver arasında ih- ispanyanın 

Bobstil 
Dün akşam Halkevinde Raşid Rı- trakto••r gele. cektı•r BUGONKO PROGRAM .. bi 

zanın cBobstil» temsilinde bulu namı- • 8 PMgram. 8,03 Ajans haberler' 
yanlar talihlerine küsmelidirler. Çün 8,J 8 hafif parçalar '-Pi.)· 8,45 e\f }\B· lı• 

. ele..;inden miln-er Vaziyeti 
ortak l .ı r ı ura ti/af başladı fngiltcı·e ispanya. 
sın<l~ daha şımdi - ya actığı kr./\dideıı 
den ihtiliiflnr belir- • omu 1ı;;panvaya 
mi tir. Görülüyor ltalya Dalmaç- buğduy -.:cvkiııc baş-
ki. YugoEılavya me- ' hımıştır. G5 bin ton 
. elesi gayri tnlıii gö- • • • buğday gelmiştir. 

~ilü~l hnllcdHmek ya sahıllerını 109 bin. toı~ yolda -
... tenırken bunun y~ dır. Ar.ınntın ~tok -
rine on mesele- ile • t• lnrından 10 bin ton 
karşılaşılmaktadır . IS ıyor daha ,·erilecektir. 
Müstakil Hıı vatis - Yardımın devnm e-
trın Hitler ve !\Ju .. - d~c~ği znnnedil 
::olini tara:ından Amerikan y~ndımı mekte<lir. t~ıınnyn 
Pavliçc çekilen tel- • • •• • hiıkumeti, bu buğ-
grnflnrla tenınmış- gıltıkçe suratlenıyor daylnrın mihvere -
tı. Bu mille\in hu • line geçmemesini 
idudlnrı ne olacak- temin ederek, l Jl11Il 
tır. FiyumecJen Za_ ALMAN iLKBAHAR TAAR· ya halkını lüzum uz 
ı·a.r.a ka~a.r Adri - RUZUNUN HEDEFLERi zorluklardan kur -
yatık ahılı Hırvat - tun11 tır. 
larln . me~kundw. NE OLABiLiR? Taarruzlara bir 
Hnlbukı İtalya bu - · bakı§ 
r:ılarını benimsemiştir. Demek Hır - Alm,mhırın ilkbahar taarruzu 
vat _ İtalyan menfa:ıtle.ri daha ilk haı·p üZteriııde kati bir netice olabilir 
ııclımda ç,ıırpışıyor. bir taraftan mi? Bu harekette ~ fısıra varabilmek 
d·ı Macar menfaatleri 1talyan \'e Hıı· ve İngilizleri şarki Ak denizden at -
rnt menfaatleri ile çarpı"nrnktadır. mak gayesinin güdiildiiğü mallımdur. 

ltalyanlar dile geldi 
ftalyan gnzetleri "on haftn zarfın

da Frunsaya tekrar hiicumn başla -
nu~lnrdır. Fransanı:ı mnğllıbintine 
ı-nğmen lngiliz - Fransız ittifakının 
nıanen yaşadığı ileri süıiilerck Niı: ve 
diğer .şehirlerdeki nümayi~ler ortaya 
:ıtılmnktadır. 

Almanyanın yardinıiyle kazandı -
ğı Balkan ve Libya zaf.erlerinden ::on 
ra İtalyanların se. leri :- ine çıkmağn 
bnşlamı._tır. 

Maamafih bütün ihtilafla.• kolnv _ 
C':1 halledilir. Cünkii ort:"ld'3 mih~er 
,·oktur. Almanyn \'ardır. Alma1ıyn. 
İtalya da dahil, blitün bu devletlere 
ı:özüfıü gecirir. Çünkü ortada miisa
\'İ ortaklık yoktur. Mağlup ltn1y-!iyı 
Almnn -iliıhl ırı kuı1:ardığınn göı c. 
bu vaziyet gayet tabii görülm,,!idir. 

Alman) anın şimdi dü._ündtiğü sa
dece ııskcri harekı:>ttir. M ütcnkıbcıı 
A vru pnd:ıki cle\'letleri kendi bildiği 
gibi kuracaktır. ' 

Bu \olu Jvıpatan üç muhim nokta 
var~lır. Şimalde boğazlar, Yunani. -
tanda Eorent berzahı. l\flsırdn Kas-
era bntaklığı arn ıncla . farsa • fat-

ruh muda.fansı. • 
Birincisi uzun bir kara yolu<lıır. 

l\uş uçuşu ile R bin kilometre kadaı 
knrn volu yapm•ıktadır. İkincisi de
niz Ye hava ·yolunu açmaktadır. Bu
ı-nyn y-ı>lincl' Yunan ve müttefik or -
du, beklenmiyen şekilde çabuk yıkı
lan Yug.o ·luv ordusu dolayı_~iyle fena 
, niye'e dilşmti1;1ttir. Halen düşmana 
kaptırmndan emniyetle Kore'lti ko -
rumak için orduyu geriye c •},mek la
zımdır. Düşman t.ızyiki kar~ısınrla 
bunu yapaoilmek giiç olmakla bC'ı-a
lıer, yiikf;e"k sevk ve idan~i~ le ordu
·una zaferler k·ızandırun Papagocun 
\'e dun\·anııı hayretini celb r!Pn Yu
nan ordusunun v, Britanyalılarnı bi
zı fedakarlıklar pnha ına ela ol :-ı bu
ını yapacakl-arı umulur. Ondan sonra 
bu kuvvi>tlcri dnr bir cepheden • ökiip 
nhnak · adalara Moh<WI iı:;gal et -

Yunan harekatı: mek mlişkülclür. 
Yuııani. taııd:ı harekiıtııı iyi inki -rıf Libyaya gelince, Fran:sız knrn ·u-

etmediğini, İngiliz \'c Yunanlılar iti- lıırından d-a i tifade ureti ·fe Trab
ıı:ıf etmektedirler. Celcn haberlerden !usa geçen Almanlar. İtalyanlarla 
anlaşıldığına göre, lngilizleı· ve Yu- birlikte Bingazi mıntakas.ıııı tngiliz
nanlılrır efkfın umumryeyi kötü ha- !erin Yunan harbi dolayısiyle zayıf
berlen~ nhştır;naktndır. Yulınnhlnr Jatmı olmalarınd• n istifade el r k 
\'e İngilizler -askere kar~ı asker, tan- seri ilerleyişle geçmişler ve ::sollum 
ka karşı tank müsavatı oluı\'lu gale- mmtaka:sıııa k:ıdnıı gelmişlerdir. Bu
be çalabileceklerini, fakat Alman!a- rada İngilizler lehine olan nokta, mü 
nn techizat ve asker bakımından iis- him kuvvet kaptırmamış_, \•e bu tnnr
Hin olduğunu Jıilclirmektedirler. ruzu durdurmak için müsait olan 

Buna mukabil, Liby-:ıda nikbinlik yeri intihap etmiş bulunmalarıdır. 
gfü;tcrilmektedir. Bunun iki 2ebebi Bu nokta Marı;:.ı Matruh olabilir. Bu
val'dır. Evvela Sicilyadan nakliyat nu takip edecek hftdiseler, muteka -
ıdaha sıkı kontrole alınmt!;tır. Saniyen bil a ·ker ve vasıta miktarı ile vazi -
Almnıı h~_rcka~ı şimdilik duı<i~ırul - yctlerdir. Şu da :ıçıktır ki, seı·i ola -
n:~şt~.r .. F ılhakıkn. ~imanlar bır knç rnk iJerliyen Almaıt kuvv.etleri tehli
gundur .ııe.rlememıştır. Tobruk mu ha kededir. Habeşi. tdand-a serbest ka
~ra edıldıği huld~ alın:!m~~ış, bilft- 1 lan Jngiliz kuvvetleri kura <;<'kil -
kı. ,Almanlar zny~at . ver~ı'litır. miş ve çekilmektedir. Bunların l\lar-

Bu hususta katı oz soylenmczı>e, sa l\latruh boğazında Alman t:ızyi -
bu d~ru .. Alm:ınlann hazı"Jığına da kine mukavemetlt!ri beklcnebliir. 

lcü üç saat fasılasız bir surette bol dını, 13,:10 program, 13,33 1'iirkÇ 
bol. katıla katıla gülmek gibi bu za- Gu·· nde 50-60 do·· n" u·· m yer, plftklar, rn.50 Ajans hnberleri. J4ı0 
manlarda nadir bulunur b,!r fırsatı Türkçe plaklar programının de\ nJ1l

1 

kaçırmışlardır. 14,20 riyusetieıtımhur bandosu, l 
«Bobstil» Mahmud Yesarinin Türk 25 - 30 kuruşa su•• ru•• ıecektı•r htıfif sololar (pi.), 15,30 kon er, l 

çemize hediye ettiği bir .... vodvil de- l ı progı•am, 18,03 radyo orkc,.trıı~ 
ğil fars da değil, bir satlrdir. Muhar- Ziraat Vekfıletiııin :eylap mıntaka- meıı sürülıtıüş olacaktır. Traktörlerin 18,40 mızrnplı sazlardan ·az hef~ 
rir maalesef bir kısım nümuncleri .sındaki halkın araziı>ini ·ürdiirmek sarfettikleri mazot ve kırlın yağ, gayet ti, H> konuşma&( günün mesclel~rıl. 
bizde de türemiye başlamış olan için ~Jenemcııe gönderdiği iki traktör- cüz'iclir. Dunun mnsrnfı arazisi sürii- 19,15 halk türküleri, 19,30 AJll 11 

«Bobstil» ucubesinden istifade etmiş, elen başka buglin de ayni kazayn üç l-en çiftçilerden alınacaktır. Mcmnuni- haberleri, 19,46 ziraat ta~vimi, t!l,5 

her kadında cibilli olarak bulunan traktör dnha gelecek ve h .. psi birden yctle öğrendiğimize göre bir çiftçi, bii- kanşık şarkı Ye türküler. 20,15 rfl 
moda.ya düşkünlük ve kahramanlı - .·eylfıptan z.arur gören çiftçilerin ara- tün gün arazisini slirmek için çalısa- .\'O gaz.?tesi, 20,45 fasıl Jıeyeti, 21,t 
ğa hııyronlık hislerini buna mczcede-· zisini sürmeğe başlıyacaktır. Traktör- cak bir traktöriin masrafı olarnk .. ~l- konuşma, 21 ,RO radyo salon ork~· 
rek meydana tam üç saat devam leri kullanacak u:ta makini tler ılE> )fe_ nız 25 - 30 kuru;; ücret verecektir İial- trası,22,30 Ajan: habeıtleri, 22. 
eden fasılasız bir kahkaha çıkarmış. neıı~?ı~e ge}~1iştir. .. lıuki bir çift ile ~ünde ancak üc dÜnüm cuzband (pi.), 23,25 yarınki prog 
tır. \ ılayet Zıraat mucHirü B. Refer Di- arazi siirüldüğii malUmdu.r. ram ve kapanış. 

İri&anlardaki her hangi bfr itiyadı ker \'e Bornova Ziraut mektebi müclii- Ziraat Vekaletinin bu hnyı;·lı V<' ı--------------
tehzil cdt.-rek hicvetmek o itiyadı sö- rli B. Hilmi 'funal~oylu trak~örlerin çn:. nıiistahsil icin çok faydalı yardımı, bii- (C5) A==\\ ft=:2s a 
küp atmak ,:cin en kestirme tedbirler- lı<:mıı tarzıııı ~rerınde terlkık ederek tiin '!\fenemen mınbıkası çiftçileri ara- lgJ ~ u 
den biridir. insan evvela kendi ken- ~ehr~nıize d~nmiişlerdir. sında şükranla karşılanmıştır. :\lene- ~~~----------~ 
dini beyenen bir mahluktur, onun Bıı· traktor günde 30 - 60 dcknr anı- rneıı, Bergama \'e Foça kazalarındaki OZUM 1 c 
için gülünç olmaktan, gülünç görün- zi. ürmck~dir. Bu uretle mevuim zar- araziyi . üratle siirmek miimkün olur- K. S. l{. • 
mekten ağır bir şey yoktur. Bir insa- fındn beş fraktörle l\fonemen, Berga- sa traktörler Ödemiş ve Tire k:ızalaı·ı- 33 üzüm tarım 21 30 
nı fena bir huyundan, herkeıe aykırı ma ve Foça kaznlarında :s ·~·1:1ptan za- na gônclerilecek. oralardaki arazi de 250091 1-2 
bir temayülünden vaz geçirmek ist.'.- rar gören müstnhııilleriıı arazi.;;i tnma- ı;iirülecektir. 
yor musrnuz, o huyun, o temayülün -------=ı00----_;,,,-
~ülünç taraflarını tebarüz ettirecek 
bir vasıta bulup gözünün önüne ko -
yunuz, o temayülünden derhal vaz 
geçecektir. Bobstil bu bakımdan, için 
deki bazı açık saçık ifadelere rağ -
men, çok ahlaki bir eserdir. Elimde 
bir kudret olsaydı bi7.de ne kadar 
«Bobat/b varsa hepaini bir araya top 
lar, onlara bir hafta müddetle geceli 
ı:ündüı:lii «Bobstil» vodvilini seyret· 
tirirdim. 

TPmsil güzel, ahenkli ve kusunuz. 
du. iki gecedir d'kkat ediyorum, bil
haua Hayat içli, Samiye Çolbay ve 
Salih Toaan Üzerlerine aldıkları işi 
zahmetsi7. ve külfetsiz bir aadelik 
i~·nde bariz bir muvaffakıyetle başa
rıyorlar, Raşidin yeni b•uldaığu bu üç 
ıtenc yarına ait kıymetli vaitlerle do
lu birer etofdurlar. 

Eğer bir kusur bulmak mutlaka a
detse ve lazımsa diyeyim ki Necile 
Tezcan biraz daha nz tezcanlılık gös 
teneydi muhakkak ki daha iyi mu -
vaffak olacaktı. 

H. N. Ç. 

' Raşid Rıza tiyatrosu 
BU AKŞAM 

HA LKE\'L 'DE ·1 • '('Ü T!ı:~1~f L 

Bugünkü müsabakalar 
lzmir - Istanbul oynuyor 

lstanbulun ve Türkiyenin en kuvvetli ve en çok sevilen iki futbol ta
~ımı ~enerbahçe ve Galat~&aray bugün 941 milli kümer."nin İzmirdcki 
ılk mu~aba.kalarını Alsancak stadyomunda yapacaklardır. Büyük bir 
ehemmıyetı haiz olan bu müsabakaların programı v.z hakemleri şun· 
lardır: 

Bugün saat 15,30 da Galatasaray - Altınordu (Hakem Ferit Simsar 
oğ 1u, yan hakemleri Osman Erengin, Hasan Yanık), saat 17,30 da F e
nerbahçe - Altay (Hakem Mustafa Şenkal, yan hakemleri Ferit Sim-
ıaroğlu, Atıf Kutluoğlu). • 
Yarın saat 15,30 da Fenerbahçe - Altınordu (Hakem Hasan Yanık. 

yan ha.kemleri Ferit Simsaroğlu, Osman Erengİp), saat 17,30 da Ga
latasaray - Altay (Hakem Esal Merter, yan hakemleri Mustafa Şen -
kal, Faruk Kantar}.. · 

Haber aldığımıza göre her iki takı.:ı; da ~n kuvvetli kadroları İIP gel
miş ve lzmir müsabakalarına tam maniiaivlr hazırlanmıs bulunmakta
dırlın-. Yapılacak müsabakalaı·ın bu defa da çok alakalı ve zevldi ola-
cağı tabiidir. "' 

--~~~~---~oo---~~~~-- • 

300 bin liralık 
açık 

Sıtma · mücade
lesi artıyor 

250124 1-2 

No. 
7 
8 
9 

10 
11 

7.4HfRF.· 

17 
22 
27 50 
34 
yok. 

96 çuval K. darı 
1284 kental palamut 

ZABITADA 

600 

Evlere taarruz: / 
Şnmlı oknğmda Abdullah ol 

. fehnwt, Ahmet ve Hüsnii. ·arhocl 
saika ·ide Mu~tafn kızı Zehrn 'e 
min oğlu Fahrinin evler.ine tnıı1"1 

ettiklerinden tutulmuşlnrdır. 
Rezalet: 
Bucada Uzun .:ıokakta Elınn" 

lu gar::on Hfü;eyin, 13 yaşında Sıı 
na tasacldide bulunmuş ve tutuln 
tur. 

Hırsızlıklar: 
Tilkilikte Hntuniyc parkmd:ı 1 

>;uf oğlu Kazım ve SUleyman c 
Hiiseyin, yerde bulunan park tC' 
tına nit el-emirleri sökerek Yaş!lf 
lu tlemiı ci Osmana sa'ttıklarınd:ı11 
tulmu ·lardır. * Sehitler cndcle:-;inclc kiremit 
rikası kavası Veli YE.' Rifnt oğlu 1' 

Yataklı vagonlar Layiha urnumi hey'ette Şehir ve yakındaki ha- tnfanııı, tar1111 satış koopen1ti 
birliğine ai k r . d po und:ırt 

· bulunuyor taklıklar da kurutulacak aydaııberi kcı'Cste caldıkları znb 
FOJllE I nunr ... •. A • c . .. . . \":t şikayet edilmiş, \'t11Hl,ın nrn"' 
l. • n JJ ' .11uuJ/; ,., \ ıl~yel.ın l .140 ~enC;'H .bu<lcesınclekı Sıtma ... Iiicadelcsi jçin alınan karar- ~nnda evlerinde dörder tahte blll 

kontrolörü 

~akleden: Samako .,,oo um lırnlık :ıçıgın ıstıkrazla ~~,~~- hır mc•yanında Güzdyalı ':c !lalknpı-' mu!;ihıı. Suçlulnr, adliyeye veril 
Hildler her gün Halkevin.dc satıl- tıl~m ı ha~~ında ~uzı.rlıırııp Buyuk nar bataklıklarının ve )lersınlı ile Day. tir. 
muktrıclır. ~Iıllet !lfoclısıne verılmış olnn kanun !'aklı arasında demir\ olu civarındaki oooı-.-----

Temsillerd n ·onnı otobtb. temin liiyihasının, Meclis encümenlerinde qu birikintilerinin kur'utulması da var- Tacı·rler 
edilmişlil'. , tedkik edilmekte olduğunu yazmıştık. dır. Bu mühim işlfr<len evvela Glizel-
UAŞ/ IJ RIZA 1'/YA'l'IWSll- Iluber nldığımıza glıı-e Jfıyiha, :Vleclis ~·alı bataklığının kuı'utulmasına başla- iTHALAT iŞLERiNi 

Pek Yakında encümenlerinde tedkik ve ta vip edil- nacaktı.r. Bu iş için amele tedarik edil-
}\ A R Ş 1 YA K A D A miş, hazırlanan esbabı mucibe mazba- rnektedır. KONUŞTULAR 

__ "'!"'9 _ _.. ____ ._ _____ , ,, taRiylc MecliH hey'eti umumiyesine sev- Pazartesi günii, kurutma ameliy-0:.i- Şehrimizdeki idhnliitçı birli.~ 
kolunmuştur. Bugünlerde :\Iedist<! mii- ne başlnnacaktıı·. 
znkere ,.e knbul ecıı·ıı·ı·se 1n40 ;;cne"İ ooo idare hey'etlcri diin ihracat ve 

1 ~ 
" - .., !atçı birlikleri umumi kfltibi B. 

hüclÇ{!:;İ ele tnsclik edilmiş olacaki:ır. Bir arabacı inanın reisliğinde toplnnmıştır. Ur lada 
matuı olabilir. lngıliz nikbinliği için 
La:.ka iki "ebep de ileri sürülmekte
dir. Bunlardan bil'i, Almanlamı Hri
tanyayı istila teşebbü ·ü bir tnr:ıfn 
bırakılmış olmaı;ıdır. İkincisi de A

---000 Dış memleketlerden getiı'fılece1'. 
Alınacak dera: Göçmen evleri inşaatı HÜKÜMET KONAGI halat eşyası için yapılacnk sipnf • 
~on Belgracl taarruzundan ~1Iına - d ? TAMIRATI yolcu kadına ne yapmış? de göriişiilcn mevzular arasındnd~ 

cak dersler vardır. Bu taarruzda 'On ne merkez e. Bu mevzuda Ticaret Vekaleti 
iki bin kişi ölmOştlir. Bunun ebebi Vilayet l8 kan mudürii Dr. Ziya Fuad ::\faliyc \'ekaletinden getirtilen 17 Karşıyakmıııı Çiğli köyü ile Mene- !etiyle teşebbüslerde bulunulmn~' 

meı•ikan yardımıdır .. tedbiı-·izhktir. Almanya ve lngilte - Urla kmrnsında göçmenler için inşa bin 500 lira ile İzmir hükumet kona- menin Kaklıç köyü nra:sında bir vak'a vafık göriilmiiştür. 
renin şehirlerinde hnlk pasif korun .. edilmekte olnn göçmen evlerini gör- ğındn vilayetçe başlatılan tamire dt!- olmuştur. Çiğli istasyonunda Marma- , ~ lp b g"' [ 50 

Amerikan yardımı: mıya alıştırılmıştır. Halbuki Yugos- miiş, ~öçmeıılel"in nıziyl"l.ini tedldk vam ~dilmektedir. risli Sül~yman kızı 30 yaşmda Şükrü- ema aşa a arı 
Askeri rntilahazalarla bu "ardım lnv."'' buııd·,' ı'hm""'. 1 göstermı"ştı·r. E - 1 k ~ . . l" .. tü ve Giiııgörclüvü kö'-'.e" gütürmek iizere g"' klan z r r g -rJ:; .ı , " " •• cc ere şeıırımıze c onmuş r. . Hıızırlanan keşfe göre <luirelcr miı- : . 1 b' · d" " . K ki k ... ·· il a a O v 

gizli tutulmaktadır. Fuknt son giiıı - ger bo) le tedbirler alınsaydı, bu il- Urh merkezindeki 100 göçmen evı dü ı · · d ı t - .ır.ı :.ıasma ın ıreıı ve a ıç 0~ unc 1 
Jerde Ruzvelı tarafından alın1ın ka- leyi kolayca atlatır, bu kadar ?.nyiat mııka~cıe mucibince nıiite·ıhhid tara:ı •• r ber~nın ° k~ ~rı amamcn yaglı bo- götürmek iizere yola çıkan al'abacı ls- Kemalpaşa fHususj) - Kenı~J'I. 
nırlıır dikkate layıJhır. Hunlar bıl _ vermezdi. fından ;mwısın 15 inde bitirilmi ola- ) '

1 0
-' nııma a ır. m:ıil öğlu Hüseyin. yol<ln zorhı kadına şa bngları son soğukların tesı 

\'asıta yardımla ah1katlaııdır. l\leseln Bu gibi hücumlara karşı alınacak caktır. E\;lerin çoğu ikmnl etliln~iştil'. ~abarmış sıvalar sök.tiirülmekte; tecavüz etmiş v-e üzerinde bulunan fiO bulundukları mmtaknyıt göı'e Y
11 

Amerikan limanlurıııd-aki vap•ırlarn tedbı"ı·ler <:lıııl"'ı·dıı· .. E"leı· cival'ında v 1 k d t l 111 Y~nıdeıı sıva nırulmaktadır. Vali, es: lira 60 kuruş parasım da nlmıştır. Si- beşten yüzde elli)'e kadıır zarı.ı. 
J k .,.. " ' ı uz eve en PC: nzıııııı a ça 1 arm kıdcıı .\•airlı bova l>o~•.·ınn1ıs 1 ·ıızı •J,~ıı'ı·e- k.:-ı~·"t u··zeı·ı·ııc "tıçltı ttıtlıln'tt"' Adlı·,e. n\t·ı·stı:-tr. H't\'", 1110 bnzan )·.n<nnul'lO 

t• onma~ı hakkında mecli e bir l!i - ki arsalarda, parklarda siperler kaz_ kapatıl.ırak inşaatın bitirileceği mıla- 1 · 0 
" " • u ' ""' ~ ' .,., • ~ Lı ' " .. a.,~. J!t 

riha H?rilmiştir. Bu gemileri Ameri _ mak, su, elektirik ve havagazı için şılmışlır. erın pençerelerinin alt ~ al'J kı- re Yerilmiştir. baırnn gllne.şli olniasınm buğ ·1 
ka malzeme naklinde kendi kullana_ tedbirli olmak. Böyle akınlara karsı 000 sımlarının da U!mizletilmesiııi emret- . • pronos hastalığı uyandırmak teJı 
l!nktır. Kızıldeniz açılmıştır. ::iiive.r- koymak için onceden gereği gibi -e~as Dr. ŞAKİR ŞENER ıniştir. llU DA BAŞKA •l/ADJ. E: si vardır. . 
şe kadar malzeme Amerikan gemile- lı ol-arak hazırlanmalıdır. Halk ve Aydın mebu~u nr. Şakir Şener Ay- • x Bayındırda Ha köyde 1\lehmed oğ- Ceçen ~llP bu hastalıktmı ço~ 
... iyle gelecektir. Groenl-an<l bir iis o- belediyeler el ele vererek çalışmalı _ dına gitmiştir. Kız ınuaı }İm mektebinde lu Hnsan Martak, Bilal karı ·ı 30 ya- raı· güren bu koylü, bu sene .. 
!arak alınmıştır. Bu sul'Ctlc lngiliz d ___ 

1 şıncla Elif Ç<!likka:vaııın evine girmi~ hassas davranmakta ise de ı.l'(ıı 
gemileri 3 bin millik bir mesafevi ka- ır. Knrşıyaka Kız Muallim mekU!binde kadına zorla tecavüz etmek istemiş. f~: tedarikinde gliçlük çekilmeı;i ,.c. 
tetmekten kurtulmuştur ki, bu en I Uük D' aosta mütareke bugiın nat 15 <le ntıetir.m bayramı kat kadının tcryadı u,..erine j'.etişilcrek ıama mev!iminin de çok dnrnın1r 
mühim yardımdır. Bu yaııdımlnr gün AMER KA HALKI RUZVEL r· taleb etmemiş kutlulanaraktır. Zengin bir program tutulmuştur. lunnıası bağcıln.rm şikayetini :ıt 
geçtikçe hızlanmaktadır. LE BERABERDiR hazıı·lanmıştır. olımı.ktudır. • 

Halen Almanya lehinde olan kuv~ Roma, lB (A.A.) - Salahiyettar x Ç k• k 1 °00 

\'et müvn1Pnesini, İngiltere lehine Ne,·york, 18 (A.A.) - Galats mü- İtalyan meıııbnları, Dük D'aosta ile lıı- Ş h • • l • e trge Çl an yer er Yangın başlangıcı 
artırmak için Amerik{ln yardımları essese ·inin son anketine göre, halkın gilizleı...-ara.sıııda ~nnki bir mütareke e ır ış erı Karşıyakanın Çiğli köyü ile Bayın- Dün gece saat yirmi birde ~6.h 
vaktinde yetişecek ve kafi gelecek I · ~ 73 ü Ruzvelte tam itimad etmekte görüşmeleri yapıldığı hnkkmda yaban- Belediy~ Daimi encümeni, dün öğle- ılımı Derebaşı ve Ulndl kö) leriııcle, şa meydanında arabacı Ha. anır! 
mi? ~u hen Uz cevabı verilmemiş bir I v~ '"c 2J si de Reisicu~huı·un ·iyaseti- cı matbuatta çıkan haberleri kat'i :ııı- den sonra Dr. Beh~ct Uz'un reisliği~ .. Menemenin Harmandalı köyünün dağ mi numaralı imnlfithanesindeki tı 
su aldır. nı tmwıp etmcmektedıı;.. rette ~·alrınlamaktndır. de toplanmış, ycnı ynpılacnk kanalı- mıntaka.sında az miktarda çekirge çık- dnn çıkım ateş tnban tahtalaı rtl 
• lllllllllllllf'lllllllllllllllllllllllHlllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllfllllllllllllllllfllllllllllllfllllllllllll• ~n~yo~ı .ve yol inşaatı ii?.erindc bazı ku- tığı Vilayet Ziraat miidürlüğtinc bil· !'ayet ctmi.,., ğ nişlemek i tidt' 

_ ı atlnı .ılmıştır. dirilmiştir. göstermişse de yetiş n itfaiye ~· = E L H A M R A S 1 N EM AS 1 N DA := · Çekirge çıkan yerlerde derhal mil- gını derhal söndürmüştür. Zarıır 
~ · B U G Ü N ~ Şehir meclisi, ~:ızarlesi günü saat cadelcy<' başlanmıştır. dizidir. 
S E~siz zengin program, 2 büyük film birden § lG,:30 da Belediye f;a)onundn t-Oplana-
:5 _ ı _ :;: cak, büdçe üzerinde müzak-erclere bnş-

~ K 1 V J R C 1 K P A Ş A· l Jıy;~:~erans ve konser 
= TÜRKÇE SÖZLÜ TÜRKÇE MUSiKiLi. = Karşıyakn llalkevinde nisanın yir. = S minci ırnzar günU sant 20,30 da I>r, 
_ • - 2 - := Lcbit l<'ehmi tarafmdun (çôcuk ye = Güzelliğine doyulmaz nefis. meraklı etsiz bir film S terbiye) mevzulu bir konfernn · ve~ = B D A ~ n~ = rilccektil'. ~ ar \QJ a m ~ay b@ ~ ~ lb::!I = lzmirin kıymetli sanat.kim piyanist 
:= = Mümtaz Uygun adına Halkevi tara-
= Yaratanlar: MYRNA LOY - WILLIAM POWELL = fınclmı tertip edilen (Mümtaz Uy • 
§ JUHNALdn -ı.... gn' son dnkika, BARDİY A'nırı 1ngilir. donanması tarafından bomlrnrdımanı ve moda .. = gun_> gec-e:si d~ konseıi bu konfıarans = ~ .... · = takıp ıedecektır. 
:=SI'.A~~LAR: Ilir Adam Kaybo1du 3-7 de Kıvırcık paşa 5-9 da.cumartesi ve ııazar gilnleri 11ve1 de bnşlıır:= --->----
EE D i K KAT : Haftanın biitün günlerinde' ilk sean~Iarda ucuz fiutlarla iki filmi de görmek .kabildir. §§ At yarışları = 1''i: 20 26 30 = 
•1111111111 lllU il l llll lll l l l l l l lll l l IJlllllllllllllllUll lllfHlllll l l lllllllllUlllllllllllftllll l l l l l I 111111111111111111111111İl11111111111111111111111111111 I ffiiiITli 11 u ! ~ :1 hn;:a~~~:~.~ı arı 11111 

a 
1 tı11 cı ve so-

BU HAFTA 

TAYYARE Sinemasında Teı. 36-4 
Esrarengiz mcml~kctlerin hal'iknlarını .. Alev saçaıı Volkanları ... 11' 

girmemiş onnrınların cehcım~m'i muhitinde n lan, knplanlnrln, lim rı~ 
arn!.!ındn beynı: bir kndın .. 

UÜNY ANIN :1 1 'CÜ SÜPJt~R FiL. l t 

1.- Zan z i bar 
(/,VGIUZCE SÔZLÜ) 

2-Yarın. ın Kadınlar' 
(FRANSIZCA SÔZ!JÜ) 

l\IA Tİ NELER: 3 - 5,40 - 8,30 Cumartesi, Pazar günleri ı.45 el" bD 
El ililnm<laki matine snatleı·i muteber değildir. 
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19 NiSAN 1941 CUMARTESi 

Naip Abdullah Askeri Vaziyet 
Kudüste c BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE > 

b· llenut, 18 ( A,f...) - Eoki Irak nai- dafa:L hattı tcs!•i mümkün olııı~ 1 A.lıdullıth Kudü. • ı•elı11i~tlr. Londra radvo•u da a-keri vaziyeti 

libgada Alman taarru
zu muvakkaten 

durduruldu 
ı j:'8>.ş TARAFI 1 NCI SAHIFEDE

~tten kıta lanmız şimdi Dessiyenin 20 
'lı 0ınetre cenubunda düsmanla te -

ni tesis etmi !erdir. 
Ilı l>ossiye Şaı•ki Afrikada kalan düş 
d.an tnüsbhkem mevkilerinden biri
~r. Bu mıntak:ıda lı.ir çok esir alın
·-ıştır 

Q Bu~Jar arasında yaralı olarak ge
,\eJ.al Giraziyoto da vardır. General 
ııı--~ - Ababa hnstauesine götürül -
UŞtür. 

ı .. ~aYıobi, 18 (A.A.} - Resmi teb•g: 

d1eri kıtalarımız De..;.<iyenin yirnı• 
, llıa0ınet:e cen_ubun~a düsmanl:t te -

' te ıs etnııslerdır. 

1~JU•manı yaİrnlıyabilmek için )[u~
l;~i~i bo~azı c~varında ~dis .- Alnıba 
PıJ ametıne ıııden yol uzerınde .ra-
1,1 tnı _olan tahribat neticesinde kar_ 
Ilı ~lıgımız büyük maniaları iktihaın 
ecbııriretinde kalchk. 

bu akşam şöyİ.e anlatmıştır: 

Şimalde g-ittikçe artmakta olan 
<lü~m-.ın tazyiki kar~ıgında Yunan ve 
imparatorluk ku\•vetleri cenupta da
ha dar bir hatta reki!meğe çalışmak
tadır. Düşman motörlü kuvvetleri 
bütün *irldeti_vle faali_vett,•dir. Vazi
Yetin nezaketini gizlemeğe lüzum 
~ol<lur. Esasen resmi tebliğlerle de 
hüdisatııı inkisafı bildirilmektedir. 
Almanhr son büyük muharebede 50 
hin maktul vermislerdir. Rir mü~ahi
cle göre lıu harp katliamdan !•aşka 
lıiı· se,· olmamıstır. Almanlar zavia
tı hire sayarak bizt> çelik »ıllamakta
dır. J)ü~m·ııı mümtaz ala\'Jarını. aln 
ninıdelerini. mümtaz birl'klerini kul
la;mıaktaclır. Düsman Olimlıostan. 
Knterinanın !";arkından E~'!"P sahiHni 
takiben ilerlemei(e muvaffak olmus
!ur. 

AMERiKA YENi TEDBiRLER 
ALI YOR 

-BAŞ TARAF! 1 NC I SAHIFEDE
ler"vJe kafilelerin himııre"i hıı,u•uıı
<laki raporlar tedkik edilmektedir. 

, 'eYyork Po~t ı:azete~in.:> Vaşington
dan bildiriliyor: 

ıla ~ıı rnıntakada yol Delıra Bek ram 
•a~ları arasında dolamlıaçlar raııa
t uzamaktadır. Bu kısımdaki ha
n~k~t Aclis - A babanın cenup ve ce
ledbı_ ıı-a:bisine doğru iı:kisaf t;mek: 
1. 

11 • Sımaldeki harekatta ~egelh 
O ~~ Vavellu istikametlerinde ternkki 

'Stermektedir. 

Balkan muvaffakn·et,izl!kleri, Ame
rikanın müdafaası ;Çin esleha imalfttı 
nı hızlanılırmağt zaruri kılmı~tır. Eğer 
Amt'rika Atlantik httrlıiııi kazanma'" 
için lngillereye yardım eMr,e, Balkan
lar ve Afrikadaki Almaıı nıuvaffakı
·''etieri biilüıı c·hemnıiyetl<•riııi kayh<•
!le~ektir. 

.; -d~dıımasiş cenubi şarkısiııde t•siı· 
f,. 

1 en general Girazi~·oti Ad is - Aba
n~rh~ tahane.-iııe sevkedilnıistir. Ge
tor alın yara. ı ıı:ğırdw. Ve lntnları ta-

l r;kı~dan öldüğü zannedilerek bı - Kiralık ev 
,,, ı nıı.ştı. 

l~abeş vatan ıerverlerinin bütün ha Asri konfo.ru haiz !ev~!ılii.de güz~! 
·ı ~kat •ah-:ısınd~ı fı.ıaliyctlçri artmak- ~an.zaralı, Gıızelyıılı Nıırı Bey so~a~ı 

1 dıı~. Btı vatanperyerl ·re memleket t>·1_ u~cu ·okakta 6 numaralı ev kıra
etın, dünkü müstl'vlilenden kurtar _, lıktn. 
~al; ateşiyle y:ı~an dah:ı bir ~ok Ha- Her gü.? öğleden evvel ayni evin alt 
e•lı!er de iltihat etmektedir. 

1 

katına muracaat. D. 5 
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ru~ahire, 18 (A.A.) - Jliin Tolı - --
tin lıtki vaziyet tamamiyle Iııııilizlc- . , . -
1 lehine inkişaf clmi~tir. lngilizler' lzmır . be ledıye.-nden: .. 
ht:~.ı·a~ me,·zileri!ıe girmi ·ler?ir. Bu~. , _B~ledıye .m~nıı'.r -~e m~stnhdemle
~e 1 ek at kati mahıyetlc added!lemez- .~•) 1'.! fu_k_~ı a) '' Hı ılecek ~eçet_eler 

de, Alm"n taarruzunun akım kal- ı uzcı me ıl.ı ç •atın alınma.'1, yazı ışle
r•~ıııdan ;onra ltalyanlarnn uvraclı- ! r i müdürlüğündeki forn'.ul ve şal"l -
~bu mU\·affakw~tsizlik Tobrukuıı ıuıme•ı veçhıle ''.çık ckRıltme_ve ko -
h ijnferit bir va z i y "t t e kaldığı l ı~~Inıuştu.~. _ )folı,ı m~~ıı hedelı .. ~80? 
akkındaki nıih\'er iddialannı cerh lııa: mm,ıkk.ı~ tenıı_n.ıtı 1:15 lııadıı. 

E'lttektedir. . Talıpleı·ııı temınah ış bankasına yıı-
I~ ~Uk Davustanııı Habeşistaııdaki lı_mrak ~akbuzla!-ıyle \'.? şa~tname
llı l\ıli_z karargahına gönderdiği mii-, n.ııı 7. ncı _nıadde~ıııde go~te_rılen ve
ııj ılın \'ıtzife i hakkında hen tiz \"l'- • 81ka ıle bırlı le ıhale. taı•ıhı olan 

lttajr. t I . t· · 28-4-941 pazartesı ııunu <tu.t 16 d a 
t• "nıa ge memış ıı•. .. .. ti 

1. "ah· 18 (A , ) R . · t b Pncumene muracaa arı , 'k: ıre, ··"'· - esnıı e . • ı 2 15 19 2• 1 !l!l:I 
A. Kadastro 1166 Belediye 63 ncü ada-

tiJtt;;cı .. ve lıombardı~aı_ı tıı:ryarele · nııı 410, 50 metre murabbaında~i ~ s~-
baJ. lıutün gun Vi! lıutun gece lıonı- nlı ar'lının satışı Yazı ışlerı }luclurlu-

,ır 't k 't 1 .. ' t · • k t lttakı· •1 ma va .mı ra yoz a esı '.~c - ğüııcleki şnrtııanıesi veçhile, açı· ar ır-
lttıı a du mıını :z';ıç etnıı·ler, du~ - maya konulmuştur. }lııhammen bedr
lla,ndtecemmillerıne.' zırhlı _arabalar•- li -2873- liı'a -50- kuru~. muvakkat ~e. 
hücu~P.ola;ınn, ~a\ ~ • me~_ danları~uı minatı -216- lira -51- kuruştur. lalıp. 
"an v 1•1• J apmı~lı~ı ~lu · lhısmuna 11:- !erin t~minatı İş llan'lrnsıııa yalırıır~k 
tilıtıi e. va•ıtaca buyuk rn~'lat \'erdı- makbuzlariyle iha;~ tarihi olan 21/4 

1pır. • . 941 Pazartesi günü saat 16 da F.ncü-
ta" .. ernede bonıbal:tı_: meydandııkı mene nıüracaatlıırı. la/ .ıreler arasına du~mus, yangın- 5 9 14 19 (1298) niJ Çıkarılmıştır. 500 metred·en uçan _____ ..;....;.. ____ ..;.. _ _-,ı 

l~r~~lar şiddetli iııfilıi.klar görmiis - Doktor Operatör 
ır. 

l<anbımız Yoktuu. 
ti ~ahire, 18 · ( A.A.) - ffarn te bli - Dahi Öke 

IZMİR ASKERi HASTAHANESİ 
KULAK., BURUN ve BoCAZ 

HASTALIKLARI MOTEHASSISI 

ikinci Be yler ıokağı No. (80 ) 

eı1~iilıracıa Trablu" limaıııııa' hiitunı 
il 1 llltştir. Hedefi e'as liman t"'isatı 
e;~~enıiler tP.şkil etmiştir. Orta ha
k· e bir petrol gı>mi. ine lam i'lılıet 
r;'ıd~dilmi~tir. tlıı gemi bir saeıttıın 
~ 7. a ~·anmı~tır. Diğer gemiler ile 
n~ıkbta lıulunan Y:tpurlar!ıl ~'!ıkınları-
1~ Ombahr difşmıiştür. Linıaııdnki l ';;;;:::;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;~j 
d:~nyoJ rıhtı~ıııııı tam i"ılıeller kay ip 1 

dıimf,lir. . Halis Zeytnnyağından mamul 

Hastalarını he r sün öileden IOnra 
kalnol ve tedaTi eder. 

ı. l:lombardınıan ,-e a\· tayyareleri, 
ı: 1bYada düsman motörlü kollarııın 
lee_h:ıva me~:cl:ınbrına taarruz etmiş. 
h~ dır. Kııputfod:ı nıotörHi biı: k_ola 
• cum edilmış zırhlı araba \'e tn -
~anca ağır zayiat \'erdirilmiştir. F.l
,1azale. E!adet Ye Derııe ıhava nıe)'- 1 

Ömer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

35 Kuruştur 
anı11rı bombalaıınııstır. Burada bir ~ 
8~'.l'are yakılm~. nakil vasıtaları ha •••••••••••-

kara uğnatılmış \'e depolara i'abeth•r 

1 a 'dedilmi•lir. Bundan b:ı ka denım 
~ d~vriy._. uçuşl-arı :-·apılmıştır. Yu -
r aıllslandaki fsalivet te dahil bu ha
ekattaıı dört tan:are dönnıenıi~tir. 

Akdenizdeki Dar ba 
J\](Londr:ı, 18 (A.A.) - Gazeteler. 
d denizde mihvere incijrjlen ı;on 
·rarlıe deıı bah-etmek!etl:rler. Deyli 
~lgı,af diyor ki: 

1 •A. kdenizd eki lıahri kudretimizi 
~~tlak lıir . urette isp· .. t cdffi son hıi
ıı' ~· orta şark Ye Lib.' a muharebe -
u rınde' don:ınmanııı ne mühim bir 
ı: nsur teşkil ettiğıni bir kere daha 
ıı:;stermiştir. Harbin her dönüm nok
k' ıncta deniz kuvvctlewine gösterdi
kı ın ız it'm:ıdın yerinde olduğu tahak 

Uk ediyQr. Donanınamı71a olan iti -
~adımızın bo a gitmiyeceğiııe ka -
aatimiz \"ardır• 
'l'aymig diyor .ki: 

ltt •işte çetin bir.darbe k,. yalnız 
1 ıtddi zarariylc kalmı.nıcak, ayni 
<İaınanda onu i tikJıalde ug~ıyacağı 
,1 :1 h:-ı korkunç zayiat için clerın dernı 
k U~üıını<ıil'e . evkedecektir. A~manlar 
ıt,ıcJa tanklari\·le \'Ol açmaga mu -

~affak olsalar bile. 'mavi sulan aşa
d 'Yacaklarım anlanıı•lar ve· fngiliz 
t 'ınanıuasının top menziline girince 
~unun kudretinin mfithiş olduğunu 
0tnıüşlerdir. 

ALSANCAK 
lıtaıyoau kart11ında yeni açılaa 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi ı DOKTOR OPERA TOR 

ADı'L BiR 

Her ıubeye aid h .. talar b\ıal •• mll
tebu11ıları tarafından teda•I edilir. 

·Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 

'(ANADOLU) 

lzmir sicili ticaret memurlu
ğundan: 
Te8cil edilmiş olan [incir Türk Anonim şirketi] nin 26 3 941 tari

hinde adi surette toplanan umumi J_ıey'eti zabıtnamt!si Ticaret kanunu hü
kümlel'iııe göı'e sicilin :!004 numarasına kayt ve tescil. edildiği ilıin 
olunur. 

İzmir Sicili Ticaret memurluğu resmi mührü ve 
F. Teııik imza~ı 

1 : Zabıtname 
2 : Hissedarlar cedveli 

İncir Türk Anonim Şirketi Hissedıırlar umumi hey'eti senelik adi iç
timaında bağlı hlssedarlar ceclveliııde isimleri yazılı hissedarlar hazır 
olduğu halde 26/3/941 Çarşamba güııii saat 10 ela !zmirde Meyveler Güm
rüğü sokağı 3 numarada akdetti. 

lçtimaında Ticaret Vekaleti )forakip komiseri Bay Ce,·det Arıkut ha
zırdı. Komiser davet ve ilanın yolunda olduğunu biltetkik beyan etti. 

Şirket esııs mukavelenamesiniıı 65 inci maddesine tevfikan idare mec
lisi reisi Bay Şerif Remzi Reyent riyasete geçti. 

En çok hisse sahip olan hissedarlardan Bay Hakkı Bıılcıoğlu rey top
Jamağa memur edildiler. Bay Nazıııi Çatalcalı ela katipliğe seçildi. 

Ruznamecll' razılı işlerin miizak~resine geçildi. )füzakercclen sonra 
a~ağl(Ja yazılı kararlar verildi: 

1 - !dııre hey'eti raporu, mürakip raporu, 1940 senesi Birincikünun 
ayı nihayetinde biten hesap senesine ait bilanço kar Ye zarnr hl'
sabı ve mevcudat liste.<i okundu. 

2 

3 

Bilanço ve rapor rn hesaplar kabul ve tasdik edildi. İdare hcy'cti 
azalarının zimmetlerini geçen zamanlara ait nıuamelıiltan dolay• 
ibrasına karar verileli. 
1941 Senesi mürnkipliğine ı:i1.li reyle ve ittifakla Avukat Bay 
Halil Sabri ile Bay Sabit Aktaş seçildi. ~Iürakiplerin senelik üc
retlerinin 100.- Lira olıırak tayini muvafık görüldü. 

İ<lare }ieclisi azalanndan her birinin Şirketle bizzat veyıı bilrn
sıta muamelede bıılunmağa ve ~irkel mevzuuna giren muameliıtı 
ticariye nevinden her türlü nıuamelıitı yapmağa mezun kılın
maları muvafık görüldü . 
Ruznamede görü~iil<>cek lıa~ka bir şe)· kalnıaclıi(ınclaıı içtimaa 
nihayet \'erildi. 

Ticaret Vekülcti 
mlirakip komis~ri 
C'e\'ılt't Arikut 

Reis 
Şerif Remzi R~)'<'nt 

Kıitiıı 
N:ızmi Çutalcalı 

Rey toplamağıı 
memur 
A. Hakkı 

Aslı g-ilıidiı" 

TicaJ't•I \ 'ekületi lzmil' :\!tntaka TicaJ"et 
n1iidlirlUğli resn1i n1ührü \'(' 

Arikul imzası 

15 kuruşluk Danıgıı pulu 
İNCİR T. A. Ş. mührü 

11 Nisan 19-11 

Hazurun cedveli 
lnciı· Tiiı·k Anonim Şirketi Jlissedal'lar Umumi Hey'eti senelik acli 

içtimaında 26 :ı 19Jl Çar~amba ı:iinü saat 10 ela Şirketin lzmirde ~1ey
wter Giinıriik sokağı 3 numarada küin iciare merkezinde yanılması hak
kındıı lıi:ıre Mecli"i tarnfınc!Hn vaki davet, lzmirde münteşi,. .Anadolu ga
zctl·~inin ·1 ;1 !).J ı tar ih li \"P 8·10!) nunıaralı 11 (hı hasında il iı n ed il miş ve .;;ir
k.:tin n1eı-kezjnııı n1üraca:.ttla <la hisselcl'ini göstl•rir vesniki t~\'rli ederek. 
cluhuliyp \'Hl'akası almı:3 olun hi='sC'darlnrdan .aşağ"ıda isimleri ve hisseleri 
.ıdt•<li ile reyk'ri mil<tan y:ızılı hi"ed:ırlal' içtimada hazır bulunmuş
j;,rdır. 

Hisse senedi 
Sıra Xo. Mi klan Rey adedi tmza 

2 
:ı 
j 

R. Şerif Remzi Rey~nt 
B. Hakkı Ralcıoğlu 
B. ~!elıınet Bereni 
r.. Naznıi Çatalcalı 

i:' ı 

1 

1750 10 
875 10 
•la8 10 
437 10 

~ 

3500 JO 

Yll~a1'1d:ı yazılı hi;sedaJ"lar i•imlt•ı·i hizalarında imzalHnnı huzuru
ınuzda koyn1tH5lul'dır. t~bu hisst•tluran <.'t1dveli tarafırnızd:ın tunzim \'e inı
z:ı "dildi. 
Ticaı·et V<'l<iUeti 
~ltirakip konıiseı·i 

('"'"dt•t Arikııt 

H.t'İs 

')<rif llemzi Rt•)·ı•nt 

R~,- toıılanı:ığa 

n1en1ur 
A. Hakkı 

TGıtiıı 

Nazmi Ç:ılakalı 
' • 

Aslı gilıi<l'r. 

'l'ir:ın•l \'ckid~ti lznıir Jiıntak:ı Titard 
ınüdürlliğü 1~sı11i n1ührü ve 

Arikul 'nızası 

15 kuru~luk Uaıııga pulu 
INC'lR 'J'. A. Ş. mührü 

ll Nis:ııı rnıı 

lzmir defterdarhğından: 
1 - lzmir hükumet konağ• kalorifer te,is:ıtını:ı tamiri 2-1!10 nu_ 

maralı kanun hükünıl·erinc tevfikan açık eksilımt')"I' koınul 
nıu~lur. 

2 - Jiuhamnıcıı keşif IPrleli 2616 liı·a 25 kuruştur. 
)lunıkkat teminat akcası 196 liı"ı 22 kuruştur. :ı 

4 Eksiltme 5 mayıs 94 1. pazartesi günü S<tat on h;stı• t)pft01· -
darlık binası yanındaki milli emliık müzayede salonundn YH-
ııılacaktıı". 

5 - Talipler keşifnanıt• ve sartnanıelı•ı·i milli t•mlfık ıııiidüı·Jiiğiin
de görebiliı-ler. 

6 - Ehiltnıeye girecek obıılarııı bu ııibi işleıi yapatıilı•c•kleriııe 
dair nafıa müclü ılt!ğüııden vesika almaları liızımdır. 

J 9 29 1171 

T. C. Ziraat Bankası 
KURULUŞ TARİH i 1888 

Sermayesi 100,000,000 Türk lira 11 Şube ve Ajan adedi 262 
Zirai ve T icari H e r Nevi Ba nka Muame le leri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ihanıiye verecek • 
Ziraat bankasında kumbara ve ihbars ız ta sarruf hesaplarında en 

az 50 liraa ı bulunanlara senede dört d ofa çekilecek kur'a ile aşafiıd aki 
pli.na &Öre ikra miye daiıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 500 T.irnlı k 2,000 Liı :t 
4 Adet 2ı;o J.irıdık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık -. 4,000 Lira 

• 100 Adet 50 Liralık ' 5,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli rradan aşağ ı 

dÜ§mİyenlere ik ramiye çıktıi ı takdirde yüzde yirmi fazlasiyle verile· 
cektir. Kur'alar ıenede dört defa, 1 Eylül, 1 S.irincik&nun, 1 Mart, ve 
Haziran tarihlerinde çekilecektir, 

• ( SAHiFE 3 ) 

: •unu 1• ••••111 1 ıı t ııtı ıı 11 ııı u ı ııııu 11111111111 ••••ı ıı 1111ııt11111ııı11111 ıı •• 11111 ıı ıı ıı tı•••• ı ••••••••• •: 

~lzmir Levazım Amirliği ilanları~ 
: 1-zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: : 

1 - Aşağıda \'a•·lı sekz kulem muta:.ııJ,e µa,.aı.ıkla -atın alına
caktn· 

2 - lhıılesi 2-1-4-!141 JH'rŞe'ıbe giiııu •aııl lti,:.lO d.ı Toplıani'dı• ls
tanbul !(•\"azım aıııır!iği satın alma komı ·oıı.rnda apılac:ıktıı·. 

:~ - 'I'aliplerin verecekleri nıalın en .yi c~nsinden nLl n1utH~lPt"i \'e 
kati tenıiıı:.ıtl-:ıriyle belli vakitte komisyona elrr. Jeri. 

2000 adet Tinıar fırç,ısı 
500U > Kıl kolan 
2000 > 7'~ncir yu' ar bas lığı 

200 > )laa sikke tavla hn'at. 
5000 > Kıl gebre 
5000 • 1 ıı yular ba lığı 
;;ooo > lıı yular ,;aııı 
5000 > Kıl )'em torbası 

lzınir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
- Eskisehir hm':ı okuluna lıes lııgllizce tercüman abnar:ıktıi'. 

Azami ücret 210 liradır. Talip olanl<ırn yapılal'n!( inıtilı:mda 
gös erecekleri bilgi liyakat derece<i.~e giıre imii"aıı heyelinl'e 
takcliJı ve teı iıı edilecek ücret \'crilecektir. 

2 - Aşağıdaki \':lsıfları haiz lıııluna .. ·teklilerin okulda k~kil t'
dılecek bir heyd tarafından imtihan arı 1-5-941 tarihinde ya 
pılacak, taliplerin 25-1-941 tarihi kadar E.•kisehır hava 
okulu komutanlığına mür:.ıcııa• etmeleri \"C imtihan )!ıinfi c n 
1-5·941 tarihinde Eskişeh•r hanı oku 11 komutaııl V:tıı.ı,. lın
luııınaları il.-111 olunur. 
A) Türk olmak \"e ecnebi kad ıılu~la t•\li olmamak 
B) Askerliğini bitirmiş olmak 
l') :,\Iedeııi haklarından mahrıınıi:r t CPZasiyle ınahkünı w-

• ya dedet için muzır teşkilfı!lnra mensur olmamak. 
lJ) h·i ahliık e-habından olmak ve haysi>'Pt ve nanı<hıı mu

hil fiilerk' ve alelıtlak ni(ır hııpi• ve~-:ı o dPrece c z:ı.n 
müstelzim bir fiili ill' nıahkıinı olnıninak. 

E) Sıhhi ahvali vazife )!İirnıd(e müsait olmak (raporla). 
F) Lis<• ven• muadili tahsili giirmüll,olnıak \l'Ya de\ ı .. ı 

nıemcri.;e!lerinde hizmeti ıncslıuk olmak ı·,. iıuıılara aıt 
\'l"lkal:ırı ilıraz ptnwk. 

1l) En az tic: sen<> hizmet <>ci<•ct•ğine dai, nr.tel'!ik~<· nıu"ıcl 
<lak taahhüt sl'nı•di nrnırk l!I ~J 2:ı 21 

Toprak mahsulleri ofisi umum 
müdürlüeünden: 

( Eksper ve muhasip alınacak .. ) 
Alını merhz erimizde <:a],ştırılmak ıizc>re Eksper Vl' Jlulıa~ip ye -

ti~lirmek mak,adiylt• 1-5-!Hl taı-ihindl' Ankarada 2 - ·ı haft" deyam 
edecek iki kur~ acılacuktır. Kurs.ı istirak Pdeııler kur ıı sonunda )'a
nılacak mü•abalm imtihaıı:lnıııa ııireııck kazaıı<lıkları takdirde ala -
cakları derece· sırasına g-örr nsg.1ri 6U ' aznıni 100 z 'r kadro tahsi • 
'atlı nıziJelere ;l(l!;!l - :J!168 sa) ılı kanıınhır nıucilıim·e nlabilecek!erı 
iicretlerle taı-in edikcektir. 
EKSPERLİK KURSUNA: 
.M~cburi hiz111ete tabi olnııyan zirııaı nıektt.», me~unla1oyle en :ısaiıı 

orta ,.e.ra buna muadil tııh.<il gürıııü~ oluıı zah re işlerinde iecrubp \'e 
ihtisas S<ıhibi olduğunu tt·vsik rdenlrr \' ~ıO ya<ını ııeememiş bıılunıınlar 
MUHASİPLiK KURSUNA: 
Devlet \'C)'U ıııüe,,e,at mııha,clıe .i•leriıale <:alı ınış bulunanlardan 

en az orta H·ya bn •:ı il' adil talı,il giirı•ıı ve ı;u yaşını geçmemiş o':ııılar 
<ri re bileceklerdir. 

Kurs sonunda yapıltcak nıu•abak .. ,ııı!ilı.ı'1ında l; zan.ınl:ırılan ,\n· 
kura haricindrn gPlenl "t~e kanuni harcıral1 Ye Yt'Vn1iyeleri \'erilecpktir.• 

l.,teklileriıı a~ağıdıı yazılı \'e,ikalari~ e niha)et 25-4-!I 11 akşa!llına 
kachır bizzat veya )"azı :lr Ankarnda ıınıwıı müdiiılnk zat işlerı m!i -

• dürlügüne münıcaat ctnwlcri liızırdıı;. 
l - ,:.'\;lJ(us hüvi,·et cüzdanı 
2 - ..\I "'ktep ş.ahacletnaıne Ve\ a tn:"\djknnnıc i 
:l - ''ar~a h:znıct \"t.•şikası • 

, ·I - Zahire i<leriııth'ki ihtisa"na d.ıir !'P'ını ve ik-a 
5 - A<kcrlik terhi• !ezkere<i 
6 - Doğruluk ki'ığ-ıdı 
7 - Sıhhallerini'l vazife ifa•ııı.ı miı<:ıit o duğunn dair raııor. 
8 - :ı adet wsikıılık fotıığraf. J !l 21 1411i 

Toprak mahsulleri Ofisi lzmir 
şubesinden: · 

:;;ubemize ait nıibl:ınıcl Un ç· v:,·ıarıntn ıı zomi şekilıle tamiri i~ler; 

açık ebillmey.) kunulmuş ur. • Iıl\·akknL el puzito akç.ısı 300 Jir:ıclır. 

Eksiltme 2 ~layıg 1!141 uı ih.!li! mü ndif C'uına günu oğled~n ev\·el '>ıal 

10 da yapılac:ıklır. Fazla tafsiliıt için şu~nıize nııı~ncaat ~dilmesi ilı'ln 

~lunur. 17 19 21 (1440) -

-

KAŞELERİ 
HOMATizMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

a&rıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kaşe

leriyle derhal geçer. lcabındl\ gün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

Otel - Gazino - Lok::ınla ve Pastahanesi 

IEae bölaesinin en muhteşem biricik moesesesidirl 
MODERN KONFOR. TEM iZLiK VE SÜRATLI SERViS 

• 



• 

( SAHiFE 4 ) 

Milletler ve 
hakikatler 

Saı:me SADİ 
'[ 

Her miJletin bir hiirriyet, bir hak 
sahibi olması, insan irnd~iııin yir -
minci -nsrııı kalıpları içine lıi'ılil f.lıfrdı. 
ramadığı uznk VC' hazin Lıir id<':Lldir. 

insani ve :ıkli hiitüıı kıymetlerine 
rağmen; siyaset, ihtiras, menfaat ve 
modernize edilmiş iptidai tahakküm 
sistemi, bu iclerılin topım.k iizerinde 
tahakkukun~• nıani olup clurmaktn -
dır. 

Ortnçağ derebC'yJiği ile bugliııkii 
modern hegemonya arasıııda, ilmin 
ve tarihin ifadeleri az çok olnbilir. 
Ji'aknt netice aynidir ve her ikLi de 
topluluklarııı en tabii, en ileri hnk
ların-a cliişmnn olmnktn mütt"fiktir
lcır. Bıı sistem, clevrini nl' zııman ik 
mal edebilitt, milletler lıaşlarıııda sı
kılan bu yumruğu lll' zaman dişleri 
il<' parçalıyacaklardır? Bunıı ta~·in 
etmek imkıin ızdır. lçiııcle bulundl;ğu 
muz bliyük hengfımenin sebep ve il
lctleriııiıı basırıd:ı da bu sistem \'ar
dır. Harp ı:;onıında, oun lınntal ve u
ğur.suz gövde ·ini yeşil masa fi zerine 
.rntırnı':lk pıırçnlnm:ık 8iimkliıı olur. 
:a. ne mutlu insanlığa!.. 
r Fak. t hudis~ledn -cere3·a:ııı içfo
dr. bilhn. sa teba~[iz eden miihim bir 
nokb \•ardır: 

:\J ilh~tıer: ırk. dil, har.H, fikir ve 
karnJ.. 1 er birliğini snğl:ıın ve kunret
li e.saslnrn i~tin:ıd ettirmedikkri müd 
<ll'tçe te. ekkiili.in temeli \'e iı;tiklınli 
iizcrindc hiç bir emniyet hi,;:::iııiıı doğ
masıııa imkan yoktur. Milll'tlerin 
içte ve dışta kuvvetli ve hnyatiyct a_ 
hibi olabilmeleı i için. milli birliğin 
tnm \'e özlii olm~sı birinci snrttır. 
Alman silindiri altın<l:ı. ytkılnn hnzı 
milletlerin te~ekkiillerine bnkı -
ııız. bıınlarclnn bazıları kendi 
biinyelcri ile e s a s c ıı c ınil!et:o 
tn-azzuvunun maddi ve manevi vnsıf 
ve şartlarından mahrum bulunu,·oıı. 
l~rdı. Tarihin .-;eyri için gayri t'ahii 
bır oluş manzara~ı arzederek gelip 
geçmiş milletlerin mukadder:ıtı, on
larm da yakn::ına yapıştı . • 1:enfante 
i. tinnt eden birlikler bile çöktip gi
diverdi. İstikbalde dünrn meseleleı:i 
halledilirken, insnnlığın rahatı nam 
vt hesabına, !)"eni devlet teşekkiille -
riııin tam millet es:ıslarııın <lm"lın
masııu aramak, çok yerinde olacak
tır. 

Hava muharebeleri 
birdenbire genişledi 

( BASTARAFI 1 NCJ SAHiFEDE ) 
T>iı!<'r iiç ~clıt·{' de tnnrruz edilmiştir. 

(l\NADOLU) 

Yuaosıavuauı taksim 
edemıuorıar! 

Hiıcıım !J{'s sant stirmliştiir. Netic~yi • 
t.e:>hit mümkün olnnı[tınıssn da Br{'- Italyanlar Dalmaçya sa-

19 NİSAN 1941 CUMARTES~ 

Sahte pasaportluların muhakımısi Pngiltere elçisi 
mende krılın sis tabakası ~unsından Rı- h·ı· · k d•l BUNLAR )TALYADA SERBEST DOLAŞMAKTANSA zmı kızı1 a1ev1er. pilotıara maruz kaıı- ı 1n1 tamamen en ı e- . • Perapalas hddis~sindt 
nan hn nr hakkında bir fikil' vermiştiı-. rine maletmek TÜRK iYEDE HAPSE RAZIYIZ, DiYORLAR zarar görenler için beŞ 

BBIU.Jl\'H .'19 ~rcı: HÜCUJf: d d ! t~tnnbul, 18 (Telefonla) - Sahte Karlın ve erkekler hfıkimin huzurun-
Londra, 18 (A.A.) - İngiliz h:wa sev asın a pasaportla l talyad:tn memleketimize ela ağlıynrak demişlerdir ki; bin /ira verdi 

kuvvetleri, dün gece Berline 3!> ncu Bern, 18 (A.A.) - Hın·nt huclud- giı·en \'C burndn '·aknl!'ııı~ıı sekiz ec11e- - E\·et, biz ~ahtc ımsaı)ol'll:ı greldik. 1 })U· nkını ·'·aınnıslnrdır. Bundan C\'\'elki "' · " Ankara, 18 (A.A.) - ngilU!re , 
• lan mesele. i, Yugo:>hwynnın bozulma- bi c.rkek' ile iki kadın, sehrimiı A<•ır- Du <io<•l'udur. Fnknt. ltal.\•nda serbest ··k J • • s· lf 11 · · \t' ~on hiktıırı ~) ' lfl ni~an gt'C<''li ynptl- • c b yu e çısı ır ugesscn arıcıye 

sındnnlw.ri gi.iniin nw.selesi halini rıl- ceza mnhkt>nıesinck' mulıakmnp f'ılil- dolaşmnkt:rnsa. lıurn<la lınpi~h:rnede kfileti (•mrine Uulgnri:.t..-ından hazır!' 
mıştı.. mıştır. Bcrliıı, askeri hareketin önde rniı;lC'rdir. y:ıtmağa razı) ız.> n:ırnk lsfanbulıln Per:ı:pnl:B oteliodi~ 

ALMA.VL1ll:A G<}J?E ZAJ'IAT: geldiğini \"e dev:ımı müddetince de mı- . 
patlıyan bomba hfidiS('sind.-. zarar 

Berlin, 18 (A.A.) - D. i\. iL keri vaziyetin Ln~la tutulnc:ığını bil- POLONYADA ZIGFRID HAT· S h I ·ı· 1. l ı ·c ·1 k ·· be t · ı· ate(· İngiliz bombardıman t::ay,_·arc>leri dirmekt.cdir. a te ngı 1Z ıra arı mı l'Cn ~l'C \ rı me . uzere ~ un ı r. ·~ 
- eli etmiştir. Bu meblağ evvelce lnı1 

17/ JS nisan :ık~arnı şimali Almanya- Rnzler Nahrihten gazcte.;;;inin Th!t·- TINA LÜZUM YOKMUS vermiş ? terenin Sofra elçisi Rendel tnrafındB 
da lmzı hedeflere tanrruı ctmi.)erdir. !in muhabirinin verdiği malumat. da • \'erilmiş olan bin ve f ngilterc ticııı:' 
infilak \'e yangın bombaları atılmışsa a) nidir. Bitler, P:wliçc gönderdiği Berlin, l 8. ~A.A.) - Polonyat~a i~t.an~ul, 18 (T?lcfonl~) .- Sa~ıt.e koopemsyonn tarafından tevdi edı 
ela zn\'lnt \ "C hn~nr olmamıstıı-. lngiliı telgrnft:ı cl:ı bunun lıaska tiirlii nnln- bulunan l>r. l ud hakkıncla .;u mnlu- lııgılız Jıral:ırım Kohen ısmınrle lıırı- miş bulunan bin liradnn n\·rıdır. 
tnyya;·cleri P.erlinc kndnr nkm yapmış, şılmamnsım ~Uylcmişti;-. Hitlcr. bilfı- inat v~ril_n!ckteciiM ... :;\~'1.ım:ıile~·h T~olon Hi nlnc:ıkl:ırımıw lrnrşılık <llarak ver- ş k 

1 
k 

1 
~ Iİ 

hava mü<lııfnasını ancak hir kaç tnyya. hnre :;erbeı;tçe anla.,, mn olacağını bil- yadnkt sılah \'e muhımmnt fabrı~a - miştir. ~lanmnfih lıu H:nlnrın_hakikn- aş ın 1 a ameu 
re Meçehilmiştir. Baıı evlerde ynn- dimıişlir. larınm .. orgnnizaı;yonmıu tctkıkle tt'n sahte olup olmndıgı kat'ı olarak 
gm çıkmış, bazı m:ıhallerde kiiltür mii- IIıı·vat hududlrırı mcsc>l!'si muallak- me ·~ultlur. Rnı y:ıhrmcı ;menbalfü· - Jıelli ıleV,il~lir. ftalyan zırhlıları liir bİf" 
es esele1i hnsara uğramıştır. Üç düş-ita lıulunınnkt:ırlır. Diğer tnrnftan me- da ):nyıl~ı.ı .Ş~rk Zigfrit _h~t~ı m_e,·zun 
m:ın ta.n·m·csi diişiiriilmiiştür. iki düş-1 t:ılt•lıatlnl' ~inııiidcn hıışl:ımıştır. Ozv- bahı:-: de~ıldıl'. Ş:ırkt:ı bır Zıgfrıt hnL ~ •• lerine ateş açmışlar 
m:rn tn~yare. ide alevler içillll(' nerlin- rinılc dunılnn :mızi l>nlnrnçyadır. ltal- tına lli~l~lll yoktur. ~Çünkii nr:ı?.i <>~n- Sovyet gorucü 
de yNc diişmiiştlir. ynnın. Adriyntiğin şark "'ahilleri iize- . en m:ııııalıclır. Daghr. hatn.klıkl:ır '!I' Atina. 18 ( A.A.) - 28 martt~ et' 

r.E'CEK/ Alıl!A\' AJ'IV/· rindı>ki mct:ılebntı malfınıdıır. Bu .son rn~dıı·. Polony[~ istihka_ml~ırı chı mii- Almanlar yiyecek men- rey:ın eden lfataban burnu muh~~ 
1

1 
J 1: 

18 
('AA•) '"ı" ·i· h . tezrıhi.irU de Dalnınç\•ndır. 8osak hu- dnfnnya f:ızlnsıyle k:ıhıldır. besi adını alan deniz muharerıc" 

..onc ıa, . . - ngı ız n\a ı ı h . l ı\ • l1 ~ l ,~ KAN balarını kaybetmişlerdir hnkhmrl:ı &ll malilmat verilm~k'i-e. 
\ 'C clnhili emniyet nezıtt"<'tleriııin tPlı- 1 uc ~e r~.11 ~.eıı ·. ı:na\'U< uga kac :-ır AMER iN ROMA ATAŞESi rlir: 
!igri: u_zaıuııı butuıı sahılı lt:ılymıhtr ele gl'- • . . Loı1dı· .... 18 (A.A.) _ l)e\·lı' T"'lrrr!'- 1 . f· 

k ı 1 \ ton 18 ( ı\ A) A e k '" ~' ., ·• ngıliz deniz kuv\'etlcri, iki ağır 
Diişman tayyaı·eleri lın gt'C<.' cenup <:ır~.c · .. :ırıu~Lınc m ır. . .. n.~ıng ' . :.: · .. ~ .m. rı ·a- fın ~loskova muh:Lbiri yazıyor: tnly:ın knwnzörünü t~hriptcn sour~. 

snhili Rehirlerincleıı Portsmuta olduk- 1 ~·11~ .m nı.ıtlrnlt ı bu htt:-;u~la h~mız nm. Roma ataşesı ~ uzh.ı~~ ı.en~tlı .P~r- Sov\·.et gazeteleri dünkü yazılnrmda · t b"t 
ça siddetli bir taarruz rnpmıslarclıl' \'nzıyet :ılmamıştır .• \1:ınmrıfıh ltaJymı wkızc. a~.aş~e ol:~r:ık tnyın c~lılmıştır. Yugoı:ıia,·,·:ının i:.tila \'C h·ıral>evc uğ- ;}~~~ı~ i;f eş t~~\~~şt~~u~~~~~il~r~.e~i! 
Tan~Tuz gecenin· büvi.ik ·bir kı~mmd:~ m:~tbuntmm böy!~ bir .~alet){? hararetle Roma. h~ılm~tı, Nevyor~tn~ı. İtalyan rnma~ı ü~crinc Almanlnrıı~ b:ı:'Iİca yi- da bir lt::ılyan kruvnzöriinii, tngıl.1 devam etmiştir. lmıı;ııca zayiat Ye hn- mu7:ahl'rct <'<lc<.'.e~ııw şuııhe ~·?ktuı·. Bu atn?c:-;ın!n g 1• alını!1:ısı ~:>l:c ıncp mu- vcıcck mcnbnlarıuı karbetmi~ oİduğnnu gcmiı:<i zannederek atıeş ctmiijtı. 
. ar çok değildir. fülha ·sa şimnl ve si- rnzıyct, Hırvatı:t~ııı ~u.s.<ık - Zn_rn ar:ı. ınmlcyhm g~n çekı~ıne.:rnıı mu~at!t>lc ~·azmaküıdır. . . Bütün bunlar. ıesirlerin ifn.desind_:; 
mali cıarki İngiltere iizcrinrlc de dii."'- sındn Ilırvnt gahıll~rınclcn deıııze çık- olar:ık .r\merıkndnn t:ılep rylemıştıl'. • G 'Al 11· ·! · haı·"'ketı'n'ı anlasılmı:;tır. Gene btı ,·f,delere !'~ 

'Y • • • • •• .. •• '>l maktan meıwdeccktır. ooo ·~zelA.: er, • .ıc~ı ::ıı ın " . ~ .. 
ınnn fnalıy<}tı knydedılınışt.Jl. 11utun ' . . ~ r • ... • tcııkıdf' cle\'am cylı,\'Orlnı·. Sovyet ga- re lt-:ıly:m 7.ayi:ıtı ~ok daha gerıi~ (l 
bıı nııntaknl·ıı·cl::ı ha~ar ve rns·mcn 7.'l \fil ı ı esnu l\foc.ıı onwtesı. bu hu- Yunan toprakları karış t 1 • 1 • l d'I . t • • • ' ' · ' ·• • t· ıı . , t· ·t ·· . ı . . b 1 ze e erı, \'apur ara \':tzıye< e ı me.~ın- mu~ ur. 
vi•ıt mühim dcğih1ir nir <Hi!'lmnn hr sus '1 ll\tl J!' ana mtız.ı ıeıette ll Un- ı d 1 'h 1 A 'ka l A •k h ·ı j 
}·~:resi düsürülmiistii.r ·. ' ' . - muştur. Bu hu,.usta en salflhiyettnr karış müdafaa ediliyor <et 0.~r\:-~; ve;.; ;1~~1 r .ar~::.mc_a mert an arp gemi er 

• • " " • r mennbiin l\foc:ır hukuku csnsire.~i ol- çı an ı ı .L .nn a ·~e< ı~or a~ \<' • 
LJlJŞOROLE.V ALMıl.\ TA \'}'A- duğunu kaydeden gazete, llın:nti~tnn ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ~mnda A1!1crıknlıl:ırın ngır ha~tıgrna refakat etmıyecek 

ıu.:ı.l<Jl:i: 1 ismind~n cv,·eJ bu yerin Uo:ma-Heri'ek thmnn etmi~tir. lns~nc:ı. z~yiat yoklur. ı~ar.et eylı~:orlar. YENi TiCARET VAPURLARI 
Londrn, JS (A.A.) - II:ıva nez:ıre- \'C Dalmaç\·:ı dive kn\·dedilen arazi ol- Alınan mnlumnt:ı gore ıkı Alman tay- 000---

tinin .. bu sabahki teh.liği: .. . . t <tuğunu biİdirm.iştir .• nunıın hafiflik yaresi cHiıs~rülm{~~tlir. ~ AMERIKADA YENi ROSUM INŞAATINA BAŞLAlllYOR 
.. Dun Fransız sahıl~erı .. l~~eEın~~ ~~ıı· eseri olnr:ık ortaya ahlmış olması muh-ı .t\ l,JfıL\ Z A l l.4TI A<J.!R: . • r • • •t~ 

dt~~m:m nvcı tayynre:,ı duşurulmuştu.~-. temeldir. Bu. mihverle nnlnşmn,.ınrlmı I~ndt·a, 1~ (A:~·> - Royt~rın I_u- \'aşinglon, 18 5~:A:! - ~lazine na- \_~şmgton, 18 (A. A.) ! Ruzv tr 
Dun gece Londraya yapılan ha\':t hu- dola\'! Hın·ati~tana bir taviz gilıi ilnl'i nanıstaııclakı l ngılız kun·etlerı nczclın- zırı ::\lorgentav, onumuzdekı sene znr- Jngı!ız vapurlarına Amcrtkan hll 
cu.~u .. esnasındn da 4 tayyare clii~iiriil-' sürÜhnüştiir. • · <le bul~~an m~ıhabiri bildiriyor: . fı~cla .mükellefler~len ye~1~ ~ü:>_umla~la gcrni_lcıinin refakat. ed~c;ii hak~1~ 
muştur. .. .. j Berlin, hnlen ilzeı·inc :ıiynsi endişe- .lngılız \"~ ımparatorluk kuvvetl~rı 3!'> mılyon dolar ıstenecegını :-;oyle~ı.ş- da bır. karar :rı.h1!d.ıg!nı ıl~n eder. ~I 

Bu sure.ti~ clu._tlr~ılen lıombarc~:man let· :ışılamak istıeıncdiği nskeri endişe- Olın:uo"' dagırıa k~rşı fasılasız v~. mute tır. Bu hususta ~azır!anmı kanun ıçı!ı herl~rı hu~us.ı katıbı Orlı ~·a 1tns1r 
tayynrelermın adedı altıya balıg 01.I !erden lrnrlulc!uktan soma söziinii kul- madı ctalgalnr halındc ~·apılan duşman H.uıvclt, cumhurıyetçı \'C demokrat lı- tekzıp etmıştır. 
muştur. Ayrıca l\Insda da iki düşman l:ınmak istemekl;('dirler. taarruzlarını şiddetle piisklirtmüştür. cierlerle mutabık kalmıstır. Dört vapur veriliyor 
tayyaresi <liişiirülmii:ltilr. Miinferid K ... nu sntırl:ırı yazdığım nnda, ı:ıağ cenah ooo • Vaşington, 18 ( A.A.) - Yardi 
u~an ?ir dii~~an tayyaresi 1skoçynnm azaya ugrayan hatt~ iyi tutulmaktadır . . Yunani:tan ltalyan tebliği k~nunu ~ünas:b~tiyle kutulan Jc~ 
şımalı şarkısıııe bombnlnr atmıştır. paralarımız t>üyiık meydan muharebesı bn~lachgın- I I I mı:-yon dort buyuk vapur nlm~~ 
Bir kaç kişi ölmiiştür. Hnsnr pek :ız- - danberi, ka\·ibc bakmadan ntcs hattı- AKDEN ZOEK HEZ MET Hunlaı• İngiltereye dcvr e\:Hlecek"-
dır. Diğer yerlerde kayde değer bir şey L tanbul. 18 (Telefonln) - Yun:rnis. na sliriilen ·Almanlar azim zay{nt \'er- Gemiler İngiliz b:ıyrnğını tnşıytıt'1 
"Jmnmıştır. t:rnda kazaya uğrıyan banknotlar hak.I mistiı·. iTiRAF EDiLiYOR \'C tayfaları da İngiliz olacaktır. 
re, bir nvcı filosu, lngilte ı·e üzerinıle kazaya uğramı~ ve bu banknot i;andık- Olimpos geçid ini de Yeni Zelandahlaı· rargahmın :ns numaralı resmi tebliği: Sidney, IS ( A.A. ) - "-'~ustrıı 

Diğe'r bir hava neuıreti tebliğine gii- kında w~rilr.n mnlumat:ı göre, \'apuı· 1 A\'llstur:ılyalılıır hilh:ıssa mcrk~zi, Roma, 18 (Radyo) _ ltalyan ka- Ticaret l'emiai intaah l 
iki dlişman t:ıyyaresi füıha dOşiirmüş- tarı denize <IUşmUştlir. Bu paralar no 'mfülafa:ı ecliyorl:ır. imdiye kadar hu- Yugosla\'yada )!asarı işgal eden \'C nazırlarından M:ıbrey, hazırla 

U k 
tür. Bu _filom~n diişiir~~ğü diişman kuruşluk yeni kağıdl:ırln. yiizer liralık nıcian dülsman geçirilmemiştir. ~Iiskaviçde düsman mukavemetini kı- P.l~n muc_ibi!1c.e t.ic!lret vapurl:ırt za şarkta tan·aresı adedı 101 e balıg olmu~tur. ban~notlardır. .. . . • . . li'GİL z RES:\II TEBL1Gt: ran i~nci ord~nun motorize kolları :.ısınden ıl~ının ı~ş~sın~ 9nşlnn 

DI::N/zg DÜSl -J.V T .. U .YANE.': . lı:ın~noll~rın uıcrın<le :\l ıllı Şefımı- Kahi re, 18 ( A.A.) - Resmi tebliğ : Hngozaya vnrmışlnrdır. Arnav\1dluk- uzere olduKunn bılclırmıştm. 
Singapura yeni tip IJnblin, ıs (A.A.) _Tebliğ: • zıı.1 .rcs~~1 ı?1:1 "~r~ıı:. Bt~ ~araların ~eı.:- Yunanistaııda he.r .gün ~a~viye edilen tan ilerliyen Çctineyi işgal eden km·- lrllldl 11ı•tı•ıfll•tı 

Bugün biı· Alnımı bombardıman tav- 11~ 1~ ~~gı .• ı~ans va:-ııtnsı~ le her tnı aftı Alman kuwetlerının gıttıkçe artan vctlerimiz Ragoznda birleşmişlerdir U l ı 1 
tayyareler geldi yare. i denize düşerek batmıştır. ) l ii- lıılılıl'ılmt~lır. tazyiki karşısıııda şimal cephe:;inde Yunan cephesinde Osum n~hı·i ge-

Siııgnpur, ıs (A.A.) _Re men Lil- ı~ttebat enterne edilmiştir. tıı·. lıuhıııaıı Yunan ve imparatorluk kuv- çilmiştir. Büyük' ihata hareketi inki- d8Vll ld811l 
dirilcliğine gi)rc\ en son sistem Hrııs- BfJUUNE ~W>N llOCUJJ: lngiliz gazetelerinin neşriyata ~~etıe.ri clah~ kısa ?ir miiclnfan ,hattı .;af halindedir. Premcti, Ergiri ve Pnr-
ler Botler tipinde yeni Amerikan tav- Londra, 18 (A.A.) - llavn nezarc- Londra, 18 ( A.A.) _ G:ızc•telC'r, uze rınc çekılmek~edır. . . to Polcı·mo l'limizdedir. Düşman inti-
ynreleri gelmistir. Bunlar M:ılezvnd;- tinin tebliği: Londra üzerine ynpılnn nkınl~mlnH Almnnlnrın bu havnlı<leki ilerleyış- znm~12 ric'at halindedir. 
ki l ngiliz hav~ birliklerinin hizııietiıtc Perşembe günii Blnnh:ıym tipi bonı- bahsetmekte ve bu akının da c. ki- leri şimdiye kadar kcnclilt:>riııe P<'k hn- .. Tnyy:ırelerimiz clUşmnn kuwctleri-
girmiştir. hardıman t:ıyyarelerimiz mühim mik- leri gibi gelişi giizel, hedef • eçmck- halıya mal olmuştur. ni bomba ve mitralyöz ateşine tutmak

Almatı tebliği 
Yunanistanda 27 bin 

e~ir alınmış 

tarclu nvcılarımızın himııyesinclc oln- ;:izin yapıldığını kaycleylemekt{'dir- Loııdra, 18 .(A .A.) - Salahiyetli 1aclır. Esir ve kiilliyetli )(•vnzım :ılclık. 
rak gliııclüz Şcı-btırga hlicum etmiştir. ler. Şehir fazla zarar görmiişi!e clr •. Londru mnh fillerindc, Yunanistandn 18 Niiı!anda Alman ve İtalyan tar-
Bu hücum ani baskın olarak yapılmış- a"keı i mahi)•ette zarar yoktur. vaziyetin ciddi olduğunu gizlemenin ya releri l\laltanın b:ıhri üssü Lavakt-
tır. Diişman a\'Cıları hnrhe tutuşma- Tnymis diyor ki: bir şeye yaramıyacnğı 8ildirilmekte- tayı bombardıman etmi~lerdir. 
ınıştır. cBunun Rc!'lin akının~ karşılık ol- di ı-. Yunan kıtaları , Almanların nn 17 Nisanda şimali Afrikaya gitmek-

Ha\'a açık olduğundan .herlefler gö- duğunu söylemekle, Almanlar hedef mağlup oldukları hakkrndaki idcHala- te olan bir k:ıfilemiz, düşmanın kru
rülmüş ve havuzlar üzerıne tam isa- seçilmeden yapıldıi\'ını ilan etmişler- rın tesi r i altında değildirler ve her yer. y:ızör \'C torpiclolarınııı hücumuna uğ-

Derliıı, J8 (A.A.) - Bugiinkii Al- betler nıiimkiin olmuştur. nu harekfıt- clir. A-ylardanheri İngi liz gazetleriıı- de kahranınnca, cesa retle- clö\·iişmekte- ı·:ımıştır. Düşmanın :\fohak torpido:rn 
mmı resmi tebliği: ta kayıbımız ~oktur. ele neşredilen resimler knrsı~ıııd:ı höy llirler. batırılmıştır. Diğer gemilerin de hnsa. 

Sı rp topraklarında son kı ınıların Perşembe günü ele diişmnn gemil 0 - le bil' icldia lüzumsuz olmuştur. nu Atinn, l 8 (A.A .) - İngiliz k:wnr- ra uğratıldığı tnhmin eclilmekfoclir. 
işgalinin de\•am ettiğini, Yunanistandn rinin nranmnsınn dev:ım edilmiştir. hiicuml:ır şiddetli olmakla ıierahc11 gfLhının h~ıva tebliği: Kafileye refakat eden üç torpidomuz. 
şiddetli çarpışmahır ceı·eyan eylediğini, Bir çok ~-erlerde hlicumlar yapılmıştır. Lonclralılnrın mane\'i\·n·tı bozulmn - Bombnrdıman tayyarelerimiz Yu- dan hiri batırılmış diğer iki:';i hasara 
fena hnvalar, yollarnı lıozuk ve kapa- Di.işmnıı gemiletinden biri hnsar:ı uğ-- mıştır. Askeri b~ıkımcİan ıi,\•arle tct - nani"'tancla faaliyetlerine devam et - uğramıştır. Kafill'nin amıdnne muka
tılmış olmasına rağmen Alman kuv- l'atılmıstır. ]Jiğer bir limmıda bır RC· hi~ usulli tnkip edilen bu hiicumda mişlerdir. Bilh:ıs~a Kozan, Detoı~. Se \'CmetinC' rağmen iki gem imiz bntnuş, 

Limanların kiralanma,. 
da kabııl edilmiyor 

. Belfo~t. 18 t A.A.) - Irlanda nstf_ 
Bcrgcnson, dost Amerik:ılılar içtimjf 
da bir nutuk irnciedcrek demiştir l' 

- Jrlanda, limanlarmı ne ki 
terkcdecek, ne de kirahyacaktır. 
kUmrnnlık hakları Rilahlı gemiler fi 
kabilinde ve\'a başka mülahaziJA 
satı lamaz. ı;ıan<lanın, taarr uza u~ 
mndan bitaraflığını d<',ğiştirmeğe 
tiyen niyeti yoktur. 

Filipin ordusu 
BU ORDUYA AMERIKALIL-

vetlerinin ilerlediğini, 27 bin esir alın- mi berhava olmuştur. . ... kuv\·etleri bir merkeze toplamak o- lume bölgesinde devamlı hlicuml:ırla diğerleri hasara uğrnmıştır. l\Hircttc- KUMANDA EDECEKLER 
dığını, ~.'i i ağır olmak üzere topla!", Gcc,e Derline harlıin l'll şıtlılethsı~ıı lan Alman tnbye~i bozulmamıştır. diişmnnıı ağır zayi-at verdirilmiı::tir. lıattan büyük kısmı kurtartlmıştır. · ,; 
mitralyözler iğtinam edildiğini bildir- wşkil eden hücum ynpılmıştır. Şehrın Deyli Telgrnf eliyor ki: 'I'orinos demiryolu, Kitro~ yakınında Şimali Afrik:ıda, Tobr uk muhnsara- Xevyork, 18 ( A.A.) - Nev~ 
mektedir. merkezindeki hedeflere çok biiyük çap. Almanla!' hnva kunctleri aclecl bir motiiılü kol, Katerina yakınında sının daraltılması ameliyeı;i devam et- Taymis gazetesinin \ildirdiğine ~ 

ta bombalar atılmış. derh:ıl yanıpnl.:ır f:ıikiyetini kaylı('tınek üzeredir. O- b~ı-. istasyon, Serez yakınında bnşka mekt<:clir. A_meriknn ordusu kumandanlığı, i' 
Fi/istinde /nai/fere le cıkmıştır. Hücum güzel idare cdılmış- ııun için daha evvel lııgiliz irade~ini bır kol, Selanik ch·annda ela b!r mo- Düşman t:ıyyareleri dün Trahlus \"e pın ordu$unun kontrolünü \'e idare~ 

o - tir. Büyiik hasnr ika e<lildiği muhnk- kırm~ık istemektedirler. Ru onlnl' i- Wrlii kol şiddetle bombalanmıştır. Derncyc hücum etmişlerdir. H nsar ve derııhcie etmiştir. Filipin askerıer1 .. 

hine nümagişler kaktır. ti~ı lıir hayat memn't meFt>le-:idir. Jlnlkis limanına hücum eden Al - in~anca zayiat <>hcmmiyetı;izdir. DE'r- t~ılimi Amcırikan subaylarına ver ilffl 
7 

•• • Bundan bnşka Hollnnclada Rotcr~ llıtlcı·. elinden gelen heı- :;eyi atm:ık mnn tayyarelerinden iki Yuııkers diL nccle lıir J:lanhnynı tnyyare~i dlişiiriil- tır. . ·r 
~udus, 18_ (A.A._~ - .on hın Arap. <lam: şimali gnrbi Almanyada sa nayı mecburiyetindedir. Faknt. Hit!Pr, şiirül miiştiir. Salı glinii Hcrakliyon miiştiir. F ili pin ordusu halen 40 bin kişıJ1 

İ?_?ıltere lehıne .. m!.m~y.ış yapm!ş~ır. hcdefl<.'I' \'e Kolayn da bombnlanmı~- İngiliz!erin ı;üktiııet. innt w yiik_ck me.nlaııına hücum eden cHişman tny- Şarki Afrikmla Dessiye mıntak:ısın-
1 uzferce Arap gon~llu.sü ':e Yenı Ze- tır. mane\'ıyatı karsısında daima ~aşırtı· yarele:ııinden biri de dii~iil'iilm!iş, pi- da dliŞmrının tnıyiki aı1ın:1kt:ıdı r. Kıf\•. MAL TAYA YENi AllNLIR .. d• 
lnnda kıtalnl'ı geçıd resmınde bulun- Bu lıarekfıtta 8 tnn·arcmiz knyıp- .caktır. !otu rsir ıeciilmiştir. v~tlerimiz mukavemet etmektedir. Mnlta, 18 (A.A.) _ Son 24 6:iL 
muşlardır. ,.r 

Y ahudi gönülHileri de Yahudi as- Tabanlarrn kontrolline ge,.ti. De- r - kaclas.·hırı bir~r birer .\•akalnclınız ve içinde :\laltncla 3 allirm işareti \~r ~ miştir. Dugiin öğleden sonra YuJl ·ır 
kerleri gününü tes'id €tmişler ve Te- mirle; ialwn tahtalal'lna vururken VATAN AŞK imha ettiniz. Son kafileyi biz tc~kil tayy:ıreler i ~ok yüksekW!n ada aıe~t' 
lnvivde geçici resimlerinde bulunmuş- Toprak altından gelen hafif bir gii- ve ecti.rorcluk. Artık arkndaşlnrdan hiç bi- 0,. u~muşlar w dafi batarvalarırı •~t 
lrırdır. Ynhudiler, İngilter<> d:ıvnsınn rüllii; miral:ıy Rişarn derin bir nefes ri knlmamı!l demektir. şiylc karşılaşmıı:ılardır. K·ayde de•-
rnüzaheret edeceklerini rekrar bil<lir- aldırdı. Kendill'rine soruldu: bir ~Y olmamı~tir. 
mişlerdir. Alman caı:ıus te~kilfttının merkezi - - 14 Frölrıyn ne oldu'!. 

keşfedilmiş. fakat ba~kınn ynl'clım ede- Karım sanı· gakalıuorum 0880,.10 _ o çokt:ın öldü. o bir artisti: ken-
Kahire ve Ati na cek ol:ın me<lhal; heniiz meyılnn:ı çık- 1 N disini f'!vinde yatağında öldiirdiiler ! .. 

mnmıştı. 1 120 1 Sonra da bizim hnlimiz ma!Um ; artık 
bombalanırsa o anda clı~ardn bekliyen \'e etrafı bu kncbrı kafi. G"ôriiynr~unuz ki. y:İ-

. kontı·ol eden Enteli~ns memurlarııı- tab:rnıııcla anıştırmalar ynpılclı. F:ı-ı r}nclcn istifade. ile, karanlıkta firnr et- ralı ve hastayız. 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- dan biri koşnrnk içeriye gireli \'e ku- kat arzu edilen medhnl gene huluıımn- tıler. Dört kişi yakalandı . .Fakat blm- Esn!;.C'n neznk<?t V" insnnlık da bunu 
r<•ktir. Vntiknnııı hoınb·ıhnn1nm"ısınrı ı 'd k dı. Cnsuslar: hnrikulfıcl lıir maharetle lamı arn ında No\'"lli voktıı .. "1 hal-, • ' · · · manc anın yanınn gı ere·: ,. " · - • :ımirdi. BinaC'naleyh Entelicenc; sen·if! 
clikkat edilecektir. _ Komutanım -dedi- cviıı bacasııı- krtilırıt :ılmışlnrclı. de o cin fira r edenler mevanıııda icli reisi miı·nl:ıv R i.c;ar \'C i.::tintnk zalıiti, 

Bu hususta en kat'i emirler veril- dan duman çıkıyor!. !\lir::Jnr Rişar emir verdi: . Ihı suret.le hnrbı umu~ıide Selfiniktc tahkikat iizerind'e pek durmaclılnr. 
mhıtir. Faknt Britm1ya hüklımetinin llnktkaten evin bHC'asınclnn hnfif bir - ~nlondan lıaşlnyıp evin hiitüıı ı~.r~yı faalıy-el c<!e~ Alman. c~ u~ le - I·~sn~en yaralıların hayatı <in tehlike-
dğrendiğine göre, zapt.edilmiş İngiliz dumnn çıkıyordu. tabanlnrını sökeceksiniz !.. ~ıl:ıtı_ı~ıı~. nıerkezı ı~1~a edılch. f nk~t ıle değildi. Bu itibarin i~tint:ı.k için da-
lıomualarını kullanmak iiıcre hazırla- Alman casuslrırı: yakalnııınrık leh- Bnltnlnr, kazmnlar, derhal f:ıaıiyete caı:nısl.u, fırsnttan ıstıfade ederek bu- ha nıiLaid bir zarn:ını beklircbilirler-
n ıı Lir Jtalynn hnvn tcşekkiiHi , bu hı- iikesi bnş göst<?dııce; Alm:ınynyı· al:i- geçti. Çok geçmeden tahtezzemiıı hoş- yUk büroyu klil h alinde terketmişlerdi. r 
:ırruzlnı· c:-nnsında pnpnlığı bombalı- k:ıdnr eden bazı mühim evrakı ve lıil- hık kendini gösterdi. Beş mcü-eclcn faz. Ynk:ılann.n casusların dördü de '-'an- c 

1"z d t · "' .. ozonun ımnsı yar ım c mış \'C a r-
yacaktır. Binnennleyh hu kurnazlığı has.;;;a şifre kitabını. mahrem kociikleri la derin l.ıir çukur meydana çıktı. Fn- gııı y~zfüıclen ağır yaralı idi. Bu iti- iist, Rene ile zamnnınd:t e\•lennıisti. 
d:ıha evwlden ilan etmek gerektir. imha etmek için teclhir :ıhvorlnrdı. kat a~·ni z:ımnncla miiılhiş bir nle\', c•vi ua r la tednvi için askeri hastahnn(lsi- Fakat buna mğmcıı büsbütün yaka-
Şu cihet de tasrih edilir ki, dün gece .1irıılay bağırdı; · sardı. nin mahkumlar kısmınn ntıl<hl:u·. ını kurtarmış değildi. Koca~ı Rere-

Dcrliııe yapılan tnanuz Lonclrn tn:irru. - Hniııler; yer nltmcladır. nu yere Alevi: tnbanca ateşi takip etti. Ame- lpltdai istic,·np mlisbet h iç bir nefi- ni•ı emirberi ken d isine karşı ~oJw mli l 
zuna l)ir cevnp değildir. Bu hiicunüar. girdikleı i cleliğ'i bulam:ızsak bacadan le tııburunclan iki nefer Ye inzibat z:ı - re \'Cl'medi. Casuı;lar hnsta oldııkl :nııı- tcfit ve U\":-ald ı. Fakat heıı harekl''ti-
iki H çlu mihw~r ortağının n keri ve inmek zarureti hasıl olac:aktır. biti yaralnndılar. dan bahiı;lc rah:ıt hırnkılmalarını ri- ni takip e.diyor, pc.~ini bırakmıyordu. 
:ınayi kurlr~tiııi azaltmak gayesiyle Amele tabımınclan gelen iiç nefer: hfaiye otomobilleri Rlir:ıtle C\'i sar- ca ettiler. Z ozo, nefer in bu harehtinden şü~ 

ynpılmaktnclır. ileride Britnnynya ta- beni takip eu inler!. clılnr ve yangını ba~ka tarafa sirayeti- - Her nasılsa yakayı ele verdik helenmemek gibi büyi.ik bir hnü1 iş-
:trruz edilsin edilmesin bu bombarch- Tekrar e\'e girdiler ve koridordnn ne meydan vermeden sönciürcliiler. -dcclilcr- art ık göreceğimiz bir iij k::ıl - Jiyordu. 
manlar:ı, gittikçe artan bir kudrette ve başlanarak salonun, mutbağın, hiilasa Faknt hu keşmeke~ten fatifacle Nien mndı. Ayni zamanda teşkilfdın e~ası-
geniş mikyasta devam edilecektir. birinci knttaki eYin bütUn aksamının casu~lardan iki ki:ıi askeri kıynfetle- m teşkil eden unsur lar biz idik. A r - .: • i. _ SOl·lU v AR _ 

Yııi l11nlln11111 
karırıırı 

Kömür nakliyabnd~ 
navlon tesbit edileli ' 

Ankara, 18 (H ususi) - Yarın~, 
dina:yon hcy'etinin yeni iki kaP--tıi' 
me::i intişar edecektir. Bunlard:~ttıı 
ri , çiftçiler imize ~·ardım içfn ge ;8ıc11i· 
ziraat maki nelerini idare edecek r d' 
~iyenlcr hakkındadır. Diğer k,r91t<f~ limanlarımıza maden kömürü. n.a~e:ıbl' 
cck vapurla rın rta\'hın herlehJ1 1 

et mekte-dir. 

Maarif memurları 
kooperatifi ril 

. '''Jı' lstıınbul, 18 (Telefonla) - • çıı.1 

Vekaletinin merkez te.şkilatınd~li bıt 
şan memurlar, 30 sene mndde / 
kooperatif kurmuşlardır. 


