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Para borsası Istanbulda açılıyor 

htanbul, 31 ( Telef.=nla) - Şehcmizde tekr:ır :ı

çılnıası t:ıkan·uı hlen para borsası durıluncıı vakıf 
hanında lıazıı luıınıış olan u:ıiJ"ı•l<ırdr. y;ınn s:ıbalı 

onda tiirerıle açıbr:ıktıı l\/Pınnrlaı AP 1::ır:ıdan gel 
yorlar. 

Nı>. 8487 Günü seçmiş nüshalar 2s kuruştur. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
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Cihan harbi karşısın. T:~h;:;r:~:10 su ::a~:;ru- ı Yug:;:
1

~:a için 
da bugünkü Türkiye ;.~ın!t~~.01~l~r~.ı- 2a geçecekti_ ...!1e düşünüyor~ 

Türkler ve müttefikleri Yugoslavların hareketi 
bimizde sıcak bir yer arasında karşılıklı bir Hitlerin yenilmezliğine 

tutuyor _ güven vardır _ _ nihayet verdi _ 

Türk ordusu, bugün her zaman
lzzeddin Çalışlar 

kalesinde diyor 
ma
ki: 

kinden çok kuvvetli vaziyettedir "Biz, başka bir nizam 

Almanlar, Yugosıavgada Almanua, geni kabinenin 
sadece müthiş bir düş. lbegannamesini merakla 

man bulacaklardır !beklemektedir 
,. ı·stemı·goruz,, ı.ondra, :ıı <A.A.ı _ Deyli Tel_ 

• grnf yazıyor: 

Hu••k"' t yurdu ha t ko 1 şmış Dlin akşamki Radyo gazete•i neş- cAlm:ın makinesi, henüz Belgı-ad ume t rp en rumaya ça 1 , l"iyutınd:ı, 20 inci yılını kutladığımız hükümet darbesinin faillerine kar~ı 

f B ık f 
eh Büylik lnönil zaferinden b:ıh~eder - muahede tok:ıtını tevcih etm~miştir. akat tehlike a anlara girmiştir. Maama 1 ken ~unları da söylemiştir: !Iitler \"e diploma'İ•i için, me,;lok h:ı

·Bu büytik cidalin kahr:ım:ını o - yatında en küçük dü~ürücü hir hit-

daha O••nceden her tedbı•r alınmıştır lırn'.:ırın o gün doğ:ın çocukları, sim- dise olmuştur. Bor!inde soğuk biı 
di askerlik çağındadırl:ır. O günkü hava c<mcktedir. M:ıtsuok1ı için ha -

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı4uv:ıs yeıine bugün barı~n. çelik zırlun:ın merasim plinlnrı al~ü~ ol-
Millet kendı"ne güvenmektedir. Çok sevdig .. ı· Şefı'nı"n etrafında toplan- kollarla kale~i kurulmuş bulıııım:ık- mm;tur. Almanlar Yugoslav topr:ığı-

!:ıdıı·. na :ırnk b:ısarlar;;:ı artık bir cürüm 
mıştır. Tecavüze karşı vazifesini muvaffakıyetle yapacaktır Bazı politik:ıcılarııı maceraya SÜ - ort-a~ı değil, ve karlı ve müthiş bil' 

ı·Uklediği ve o gün harbettiğimiz dil~maıı bulacaklardı~.> 
kims~ler, })ug(in gönüllerimizde sıcak Londra, 31 (A.A.) - Ooserver 
r~r tutan dostlarımızdır. Büyük zafe_ gazetesinin direktörü Gardin yazı
l'imizi :ılnımızm teri, damarlarımı- yor: 
zın kanı pahasına kazandığımız bu- Balkanlar hakkında iyi m:ılümat 
gün<:lc, hiirı•iyctini ve istiklalini müda alanlar, Almanl:ı.rın Yunani-ıta:ıa kar 
fa eden her ordu ve millete d;Jediği- sı taarruzunun bu hafla sonun(l:t ba~
miz tek bir şey vardır: Zafer. lıyacağını hesap ediyorlardı. .ı.ıman 
l'nmmıyoruz ki, her devirde çap- genelkurmayı, yalnız Yugo~lav ci -

ı-:1'ık arzularJ.a ::ırdı·ıdıın ~ürtik!ene- hetinden emin olmağı bekliyordu. Yu 
rek kanlı maceralar istiyenler bulun:ı nanlıla:ıın Sclanik bölgesindeki va -
bilir. Eğer böyle düşünenler varsa, ziyctlcri ve bizzat Yunanistan dava-
oıılara bugün de büyük zaferimizin "•şimdi mükemmel bir surette tak- C.enç kral ikinci P,:yer 

- n ,. ... m, 2 i .. ci &11hif.,,ı., -- clive edilmis bulunmaktadır. Simdi Yf P.elgrud, 31 (A.A.) - Ofi: 
---- oldukça uztın bir zaman, Yugo<lav- Politika gazetesinin Berlin muh-a------A ı ya üzerind~ın gelecek bir taarruzdan biri yazıyor: 

A i Kf R 1 VAZIYET 
mMundurlar. Alman hükümet merkezinde, Yu _ 

$elilnik cephesine gelince, miltte- goslavyanın komşula11na k:ırşı deği
fiklerimiz en çetin muharebe \"'ll.s:ta- ~ikliıfo meydan \'ermiyecek bir ~iya
larına malik olan İngiliz takviye kı- 'et takip edeceği kanaati m 'Vctıd -

Tarihte emsal
siz hadise 

Almanya · G. Cemil Taner dün 
Yugoslavyayı de tetkikler yaptı 

tazyikte F b ·k J d k. ··k il fi • 
Balkanlardaki vaziyet 

müzakere edilecek 
A. • a rı a ar a ı mu e e erın ça-
Ynı zamanda ~ı~vatlan 1 şmalarını takdirle karşıladı 

Ati na, 31 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
lngiltere haı•iciye nazın Ant<>ni 

Eden ve impar:ıtorluk genel kurmay 
başkanı general Sir Con Dil Atinaya 
muvasalat etmişler V·e Yunan hükü
metiyl-0 harbin Balk11nlarn sirayet et
memesine matuf konuşmalara yeni -
den başlamıslardır. 

kandırmak ıstıyor 1 . . . . . Il .. 
1 

Şehrimizde bulunan beden terbıye- · ııın beden ıcrbı.l"C'1 hnrekellcrındc 
Ilı· elgr:.~, 31. (A.A) - Royter: A:- ~i gen~! clirektöıı(i general. Cemil .Ta- bulun~lll~ ve .tefti~leı· ynpmıştıl'. Sn

.ın; n, bır hukilmet buhranı tevlıclı- ncı·, dün iz mirde muhtelıf fabrıka- at oııbıı·cle valı P.ııy Fuad 1'tık<,ıl, par-
(DEVAMI 4 NCU SAHiFEDE) !ardaki heden terbiye.,; mükellefleri_ <DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE 1 

Bir Bulgar mebus Yu- Arnavudluk cephesinde Afrikada 
ıroslav hadi&esini nasıl 

harp 

Her taraf cesed- Direda va dan 
1 $AR E.T ı.tR 

anlatıyor? 

Mıhver aleyhtar
lığı devamda 

ltalyan ve Almanlar 
çekiliyor, nümayi$ler 

yapılıyor 

1. Sofya, 31 (A.A.) - Hükumet par
fiı •ne men<up mebuslnrdıın Totir 
b~neff, Duma ırıızetesind<> ııe<rcttiği 
ı·'t nıakalede, Yugoolavyadaki. vnzi -
h~lteıı bah<etm~ktı; ve buhranın v.e-
•1ınet ke~bettiğıne ısaret etmcktedır. 
•27 nı:ırtta nlnnla.rıl:ın başkn, Yu
(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

lerle doludur 
Bir miktar esir daha 

ele geçirildi 
Atın; ~il (A.A.) - Yunaıı umu-

rııj emniyet nezaretinin tebli_ği: .. 
~Iemleket dahilinde sukunet hu -

klim siirmektediı·. 
Atin:ı, :ıı (A.A.) - 155 numaralı 

Yunan rc,mi tebliği: 
~JurnffnkıycLle neticelenen ke•if 

ve topçu fıı11İi~ eti olmu~tuı>. Bir mfk
tıır esir aldık. Ye otomatik ~ilfıhlar 
iğtinam ettik. 

Hava kuvvetlerimiz muharebe 
-DEVAM! 2 N€1 SAHiFEDE-

sonraki zaferler 
Dünya ahvali git~kçe karışıyor. 

Harp, geniflemek iıtidadını almıt -
lır. Tehlike, Balkanlardan inmiş, hu· 
dudlarımıza gelmiıtir. Bütün bu va
ziyetler içinde kendimize b•kıyo • 
ruz : 

Yen iden esirler ve mu- Kendinden, orduıundan, Şefin -

h
• l d den ve büyüklerinden emin, kudret-
ım mat a ın ı li bir ınillet .. 

. . Güvenim.izin nihayetsizli.ği ıun-
. ~:~hkııe, :ıı (A.A.) -. Orta >ı_ark dan doğuyor: 
Jr.ınl1'. kuvv_<' I~ rı umumı karargahı- Biz, «Millet» olmak iç:n li.zımge· 
11111 l'P:.;mı trnı,~-rı: len bütün vaııfları nefaimizde top· 

Yıl\·ell.ı mıııtnk:ı.;nıda har ki.t c],•_ lamı,ızdır. Biz, tek kalb gibi çarpı· 
\•:ını ctnıı ktrdiı· Jlı.rar mınwkasıııdaj yor tek k&fa gibi düıünüyoruz. H;ç 
kıhıatımız 28 n::ırtt" K:ıı·.'< • y: isg:ı : e:- 1 bir' millet, şefinı'n etrafında bu ka
mışk•rd:r. ı:u yer Hamra 30 kiloınet- dar sıkı bir varlık haline gelmemiş, 
r~ m~saft·cf~ııir lliıedavnya ıriclM dal: hiç bir millet dava11na bu kadar 
yolu ltnlyanl:ııc:ı lıiiyük bir 'aha da- inanmamıtlır. Ordumuz iıe lıududda 
hilincle t:ıhriµ ~<1.l'lli"e efe. istihkilm aşılmaz bir dağ halindedir. 
kıt:ılarımız M ,-arfokıyetle ve "(iratle Veyi, bize yan bakacak olanlar•!.. 

-Dev.mı 3 ncü ıahifedıı- 1 ** 

!:ılarının yakında olduğunu ve bü - dur. HUkCımetin beyannamesi me -
ylik bir ihtiyaç his~Mildiği takdircle rakl-:ı beklenmektedir. Almanya a -
j~tenildiği zamıın emre nm:td'! oldu- leyhino olnn niln1ayi.ŞJer fena bir tP
ğunu })iliyo:olnr. Yunanlıların Tür - ir bırakmı~tır. Gnz<>teler, hic bir t~f-

-De•amı 2 nci .. hifedf'- -Devamı 3 ncü aahifede-

İngiliz donanması 

lngilizler 
2 Italyao, 2 Alman 

vapuru batırdılar 
Kahire, :ıı (A. A.) - PartiJen 

denizaltı gemisi Kahireye varmıstır. 
Hücumun neticesi hakkında t:ıfsilfit 
:ılınmı~tır. Tahtelbahir, on bin ton
ILık bir •arnı~ gemisi ile 6 bin tonluk 
odun yüklü bir v:ıpuru tol'Jlillemiştir. 
Bu iki gemiye tam isabet kaydedil -
miştir. Tahtelbahir, gemilerin izini 
lt-alyan sahilleri açıklarında bulmuş
tur. Kafile bir himaye ve 3 ticaret ge 
mi. inden ibaretti. Denizaltı her biri 
3 torpilli iki <:ılvo yapmıştır. 8arnıç 
gemisine iki isabet kaydedilmi~tir. 
Bu esnada himaye gemisi denizaltı
nın 600 metre mesafesinde bıılunu
yo,dıı. Diğer gemiler derhal yardı
ma koşarak fahtelbahiri aranıı$lar -
clır. Bu esnada bir çok denizaltı bom
baları atılmıştır. Bunlardan lıazısı 
t:ıhtell:nhirin vanınd:ı infilak et
mistir. Gemilerin battığı kat'i olarak 
gö;ülmemiş.•e de. torpillerin ;nfiliik 
ettiği ve döııt gemiden ikisinin m-a ki
nelerinin durduğu duyulmuştur. 

Londra, 31 (A.A.) - Ham neza
retinin tebliği: 
Bombardıman servisine mensup 
(DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111ilil1 

Denizlerdeki 
son zafer 

Bir Italyan zırhlısı 
ağır hasar gördü 

da 

Batırılan harp ![emile
rinin yedil}e çıktığı 

anlaşılıyor 

Almanların gaptıklarına 
mukabil lngilizlerin 

insaniuoti 
Londra, 31 (A.A.) - Amirallı -

ğın tebliği : 
Şarki Akdeııizde, düşmana büyük 

zayiat verdirilen harekatta gemileri_ 
mizden hiç biı•i hasara uğramamı~ ve 
mürettebattan da z-ayiat verilmemi>ı-

-DHamı 4 ncii aahifede -

1111111 ili il il 111111111 il 1111111111111111111111111111 1111 l 
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SAHlJ<'E 2 

RADYO GA I ETESi 
(ANADOLU) 

Manisa adliye
sinde terfiler ve 

yeni ekmek 

Esnaf, Ahali bankası 
yıllık kongresi 

1 NiSAN l!l41 SALI 

r 
Bugiin 

Halkevıerinde ikinci in· 
Yugosla \'yada 

vaziyet henüz noı·. 
mal değildir. Ka
binenin nihai ~ek
ı ! de malüm ctc'iil
d ir. Gerçi :\fa;"k 
nesredilen 1;.''-~:le 
bi~inci l~a~\·ek!ı 

Yu2oslavyada üzere E~enin. Bel- Mani•a, (Hususi) - Yeni Adliye 
gradıı ın_tm.esı !rH\- terfil~ri vilılyet makamına tebliğ edil-
kul gorulmekte- mi•tir lzmirin bairından yükselen bu teşekkülü- .. nü zaferi kutlulanaoa 

Hırvatlarla Sırp 
lar vaziyeti 

dir. ~Hicİdeiumuını Ziya Gökalp Diyar-
Jfol.woka Rn- bakır Asliye c9:-.a hakim1iğine, İstan-

miiz, bu sene de çok iyi neticeler almıştır ikinci lnönü meydan muhar•, 

İzrniı Esnaf ve Ahali bankası yıl- h~lcliselerin ~aşırtıcı tesirlerine ze- 54"nin kat'i neticeıinin alındıi• •' 
!ık krıngre•i dün idare meclisi reisi lıı111 olmağa mahal kalmıyacak sekil- nün yıldöniimü olmak miina~ı.eıi~ 
nar Küçük Talat :lluşkaranın baş - de emanetinizin iyi muhafaza,ına ve le bugün İzmir ve Karııyaka il 

ıııoda: bul Sulh hakimıerinr!eo ve değerli 

mu.av1nı :.ıl .. lr:•'~ 
~ö:;terilmi:~tıt·. l·'a 
kat Bedin ,.,. K'" 
m~ ;\façeki :> LU 

vazif~yi kt,bu! ı.t
mediğini j .. ;ıi4rl.ı 
iddi:ı etm~ktec::.·
ler. Belki ıl~ l ı •. 
goHla\· B-.t.~\' : .. 'li
nin hükô.n1et J \.'-

. Mat•_uokan_ın_ Adliyı•tılerim;zd~n <Muhlis Tumay> 
P..erlııı zıyareh~u 70 lira a'li maaşla terfian Cumhuriyet 
1'.ug~slavya _ ha_- müdd<:>ııımıııniliviııe. açık bulunan A~ır 
d~sesı bozd•_ıgu g~- c~za mahkemesi azalı:;tına Boyabad ha

Al d d H bı_. Roma _ııyaretı- ktık hiıkimi Ekrem Gü\·en Akhisar 
l"ôL manya, urma an lr• nı de_ lta,;.-:ın_ do- ~Hıddeiıımnınisi Z~ki Şahin oğlu maa-

kaıı!ığınıla topbnmıştır. kuvvctlenmesin: imkan h_a"ıl olacak lkevlerinde saat 18 buçukta topf•n· 
h:timada hissedarlardan başka tarzda çalışmaga fevkalade ehem - tılar yapılacak, bu tarihi giin kU 

rnlı, ehrimizdeki mebıı~lar ve milli mıyeı atfettık. 1 1 kt 
lıan kalar müdürleri bulunmuslardır. :\1üteakiben raporda blii.nço ve kar, u anaca ır. ~ 

tl k k t w S nanm"sın.ı ınc>n siv!P Bor lınirnk h~kımlii7ine Akh;sa" va arı ış ır maga ırp- 1 b • , .. ' · - ,. • · ... • ı ı .ı:~ e'l.•1 :ı ,Lust et. '.\Iıiıhleiuını.ımii'ğiı:e Big:ı 'iüddeiumu. 
ları da korkutmağa tıııı .ı .. ·a;ı.ınakta. mı>i Hııkkı (:>!{ıran ıı: klcn tayin eıl:'

~hr. :'.\[ .tnıoka B:r mi,;lerdir. 
çalışıyor . ı;::" •·;-;ı!< bastı~ı J.fü~ılriumu!lli muavinlerinden :ITu•-

ıı~n ) ı.goslav)a t;.fa U.<p0ia• 50 ı.:·uvı. y<'rinre, Sul:ı 
e". l' "ın • h.hl.:--e.-;ı ~ıkmış, ht,i,lık t-i.k::ni Nf:-c,·ıt;. "ara! "erin:1.c• yannam ~E • :;,ı l - R k b " ' 

di)·e lı.ada!· ·)iü;r:ı- Al y 1 onu.ya aya a'- 5ü lira\a 'l·,rgutıu lal< mi Ari: ..\l·m 
mama'lnın •e'wlıi manga ugos avuaua b,.rı nrn cıe İlal- Özbelg; yeri•ırk. 50 liraya terfi et-
budur. A!""'" .. ı 1 r:ın . doı~•uıma_•ı mi~lerdir. Bura Adliyesi Rtajyer-
şimdi S:rp!ar:,ı kartı hareka~ t mı gapa. .ııl~:·ıp . edıl_mı~tır. lerı~den ikeıı Kadirli hakim muavini 
Hırvatlarrı ~;·;ı- y :l[·:l\·erın boyle ta. bulu~:ın Bl\yan Bedia Kaleli U•ak ha-
sınclaki €>'ki ni- ? Ed •t l's'zHği bir def~ı kim mu· vin!:ğine tayin edilmiŞ, )'en! 
faktan istifade et- cak • en J1 ınaga ıliı 'fo!otofun ZI· vazifesine v:tmek ÜZl)!"e 2.yrı!mıştıı·. 
mek tezini yürüt- ;are:inde görül- *Yeni :\Tüacleiumumimiz Ba~· Mulı-
meğe çalışmakta- nı·çı'n gı'ttı• ?. mtl'.• o gün Taran- 11' lıııınin htım!ıu:cıan •ehrimi1.e g•.-
dır. t-0da İtalyan do- nmtiı" 

R~rlin, kralın ıwı;>ııası tahrip .. * Önümüz~eki pazart_e>i gününc!e.n 
cülüsuncla Hın·at- ~<htın:sti Roma ılıbaren Manısa merkezınde ve bıla-
ların bayrak çek- EDEN BELKi BELGRlDl DA ı~ i· ,- u~melerinin , h_are bütün kazalarda_ olmak üzere tek 
nıecliğini iddia et.- Uer;, 11 zirnretin- tıp rkınek çıkarılmaga başlıyacaktır. 
ıni•ti Bugün ele GiDEBiLiR. MATSUOKA, ÇOK aııı ciı· sö;ıük ola- . E_knıe~;n ı.:erek "ciı:s ve gerek~e 
:-ırplar ve Hır- rai•ı :.ıhmin edile- fıntı l<'slııt ed•lırken bır uygunsuzluga 
:atlar kar~ısııul.ı FENA ZAMANDA l VRU· tıillı-. j m'.;h~I ':~~·mrmek husu•una dikkat edil-
Çeklerle Slovak- PAYA GELMiŞTiR u;kkate şayan rnı~tır. ,. "''.· ;- .. ı:·n toplanacak olan lle. 

Ticaret \' ekiileli namına tic1w~l mü- zarar hesaplan hnkkınd-a izahat ve
ılür vekili ıhı komiser sıfativle is'.\rnk : ilmektedir. Rakamlann belagatı ve 
Ptmi~tir. Raııor bankanın ~mum mü- he.<:ıp neticelerinin parlaklığı bütiin 
dül'li flar Atıf ln:ın tarafından okun hissedarların t:ıkdirterini celbeyle -
muştur. Raporıııı mukaddeıne,;inde mi~tir. Bilhas•:ı umumi efkardaki te_ 
iktı-adi vaziyet:• nl:lkası asikiıı· ol:ın rcclılüdlere rağmen mevdu-at yekünu
siyasi hadiselerden şu şekilde bah- nuıı dikkate ş:ıy:ın bir artış arzetme-
0edilmckleclir: ~i memnuniyeti mucip olmuştur. tz-

lktısacli mün·:ısebetlerimizd · ehem mirin ~inesinden doğan bu mlll mües
ıni,\'et mevkii olan milleti erin hemen scsemiz; bu yıl hisseclarla~ına yllz
hepsi harp halindedir. Yu: duınuzun de 9 temettü \'e müessislerine de 
<111ıı-'-arından aleYlerinin sıcaklıj.l-ı ve aync:ı beher hisse için 327 kunış 
kızıllığı abeden harp, ezeli şiarı müessislik' hakkı tevzi evlemektedir. 
istiklal askı içinde ,.a,amak olan bü. Te\'Ziata Iıugiinden itib

0

aren b--<lşla -
~ Uk milletimizi şer~fli.bir suihiin mu_ nacaktır. 
hafızı halinde kar~ısına .dikilmiş Dunlardan ba~ka banka, temin H-

~~~ı::·~:{r;~~ı~~l~~t:~i~~l~i~·~ı'.~ .;~~: tiği kiırlardan 1940 senesi içinde çok 
ıuz mii<takil millet hayatının gururu eski 'enelere aid meşkük he;;:ıplar -
ile gıc!<ılanan kahııaman ruhumuz, dan 78500 lirayı itfa eylemiş \'e ih
harp korkusu ile titremiyor. Hükü - tiyalar yekfınun\ı 122169 liraya ib!a. 
nıetimiz sulhü seven. fakat harpten ğa mu,·affak olmuştur. Çok oarlak 
de korkmı)·an bü)·ük milletimizin te- olan lııı netice umumi hey'etin tak
ıniz temayüllerine tamamen uygun, clirlcri ile karşılanmıştır. !dara hey
isabetli krarlan ile her türlü ihtimal_ eti \'e murakipler aynen vazifclerin
!cı•in ü·dbirlerini almış bulunuyor. ele ipka edilmek suretiyle içtima'ı 
İçtimai ,.e siyasi •ahada vuzuh ve son verilmi tir. 

1 
1 Kısa Haberler 
1 
Şehir meclisi, bugün saat 16,30 

belediye salonunda toplanacak 
belediyenin yeni yıl büdcesi ozel· 
de tethik ve müzakerelere bM!ı) 
caktır. * K :ıran ti nada 204 neti sokP

1 

Azmi Özeri döverek karısı Mozel· 
nin korku yüzünden çocuk dil5iİ 
sine •ebebiyet veren Ali Yağmu;~ 
karısı • 'aciye Yağmurun sehr\ı 
ağırcez:ı mahkemesindeki muh~ 
me.•i neticesinde Ali üç gün ve ~ı 
;-{aciye 35 gün hap. e, her ik~ 
onbe~eı· lira tazminata mahkiıJ11 
dilmişlerdir. ,·ı * Sivas mebusu B. Mithat :ı• 1 
flled•<l lstanbuldaıı, Denizli meb~ 
B._ Yusuf Başkaya Denizliden ı;1 , 
mıze g~lmis , Burdur mebusu B. • 
med Sanlı İstanbula gitmi~tir. 

!arın vaziyetini b.r h:iber de, Şang \ !Hli\·c cm~uını'nındeo kararlaştırılııc:.k-
~~ö.zc~en geçirmi~tir. Bundaki tehrlid hn) o~-1 ıliye ~.z:.,~ı ~eı.,:inıinde japonyn, t~ı,: ~-tın~."· \~ k~Lll'l~Ş~an fnzln 01'1"!!\'a
o ~ıkardır. Çeko~lovakyayı Almanyay., An1cr;l\a, 1ı1g .• tere ,·nln~masldır. Bu1

1

C 1 .ı' 1 uın.o ecl..rıı•.kİ··<l.r. 
istikı•arn malik olmak bahtiyarlığı Esnaf bankamızı idare ·ed~nleri, ZAB/'7' ADA 
i~incle y:ısı;""ın milletimiz iktısa<li sa_ gerek memlekete, gerekse hissedar- 1. .l"t 

meyil gö~tercn Slovaklar parçalamıs- h:.ıdbı.', ~latsu- k:ıııııı Avrupa ziyareti- x--- d 1 k U"'"11SIW'ı;;-;m•ı;ıg51·~--· lili~'ş hada ay ın ı bir )·olda ne yaplıj:'onı !arına fayda olmak hıısusundıı yap- - • • 
lı. Gaye ş!ıdur. Yugoslav_r~.r.ı da par-' ne t~"ulüf etmesi ılolayısiyle ehemmi- Amerı'kaya 1 1• de de 
r.ılamıık, Sırpbrı Çekler gıbı, Hırvat- 1 >c"lıoır. 1 zm r O 
lan da Slovaklar gibi bir vaziyete sok..I r:ıfüı.•ı::/o,.~ıı ~ıı,.eketi:. _ mal gönderilebilir 
ııı:ık. O zaman Çekoslovakyanın bu-' Garıptır kı duşmanına €n agır dar- . 
tılnlli:':ü ile Slovaklar oynamıştı. Bu' Qı!yi indirirken, Fransa da lnıriliz do-1 J.fı,;ırla Amtr•ka !l•asında başlıyan 
defa Yugoslavyanın bütünlüğü ile Hu-. ' nanma,ına ııtes açmıştır. ı munl:ızaııı rnıııır sef0 -Icrinden mem-
vı.tlnnn • .,n .. yacağı ~üphelidir 1 lng;lizler 'uzak şarktan gelip leketiın zin de ı,\if~des: temin edile-
Hın·at ııwhusları bugün içtima edt'- A lnınn_. .ıya kauçuk nakleden ge- rek ge] 0 C)<)k a,- sonunda Nevyorktan 

\'e "C yapacağını bilir bir haldedir. tığı çalışınal::ı~ııı bu güzel neticele
niz el mÜP<>escn;zi idare eclerkrn rincleıı dola)·ı takdir vr tebdk ederiz. 

Bazı taksi sahipleri 
lzmirden ayrılıyorlar ı·ek .ıı,J<;«:.C!n kabineye girip girmeme-' milcı; 1<ontrol etmek istemiş-. hareketle Boston - Baltimura uğnya

<i h.ıkkıııd.ı karar \ Teceklerdir. Al-' lerdiı. İf·le bunun üzerine Fran"1zlar rak ~fonr:ı ~;<>lecek olan 12000 tonluk 
mı.oyaya ,,ıı·,. Hırvı:tlar.Sırplarıı ale~' ate, :ı~rıiı~. İ!ıı.-:ilizler çekilmiş, Fran- Elnil rnp_ur,.ncla bin tonl~ık yeı_- ayrı!-ı 
o.mııktan .... 1;ıııecektir. 1 ;ız t:ı,\ y.ıre'eri g~mi!eri takip etmi~ler. mı~ olı!ugu, e<yı.nın cınsıne gore _ton 

Alm:.11.nı u::· taraftan da YugMlav- rJ.ı'. l:lıı hatliM-ı•in ltalyanlarla müca- l;'.'~ııın. 10 - EO do•ur navlun bcd_elı v_e ış f •• J b t ı•d d b b• 
111."1 tchtlid m:.nevıası çevirmekt,•dir.I dclt• z:,n\.:nına tffa•Hıfu gariptir. Eğer bır h:ıll:llı~ orsıyon'.an bulı~nduı;u Tı- 0 Or er' UDU ev 1 e en Se e J 
' l\~l.Jcıalarıı11 ı~eri <;uğırn11~tır. Trenler' lngili1. n1uka\·rrr.e:i olmasavdı bu bn~ cart.:l \ ekal~•tınch."'la ~ehrımız Tıcaret 

anlattılar ve Tıına<lan rla vapurlarİa Almanlar il tar)·;ı!ar ;imdi.ye kadar çokt
0

an !tal- or!asın:t lı!i !ril_wiştiı-. -~~iık_adarla_r dün gazetemize 
\ uvı.sl.ıvyadan ::ynlmaktadıı-. Bundan y,ıııl"nn dine ,-e~miş olacaktı. deı·hnl Tske.ıııf'l'ı):e ı:tu~elıgımıze mu-
ıııaksad Yugoslavranın muka,·emetini U.ı l:iıdi,,.nin A'l'.erikad·ı Fransa racıwt ıl.ı.:eklerdır. ~ehrinıizdeki ta·bi .lıhiplel'İnden ri. :-whibi lstanbula götürecek ve ora
kırn1nkt1r. Yugo~la\· radyG!iU i~. açık_ ;.deyhi "ü if1~it'hl' u.yanCırdığ'ı Aanıt- l~u ~ np:l'r: İ;:mir L!1'.Hnına uğrırarak huzdarının. lznıir belediyec;indc nıu- da i!i!-letecektir. Bir hafta evvel de 65 
ça üc;-lü pakt ~iya:->ctine artık avd(~t edi- n1aktnct11·. F'r:.:u-ıız_1 :.s.r bir taraftan . .\nıerı,-ı:ı ıçın ::1:11 tl':•raktır. kayyetl otoınobilleıinin bazı ebepler nun1aralı taksi ı~tanlıula. gitmi~ti. 
it•nıı~._,,.~i:in; lıildirmektedir. Am~::k.ııııo merkım~liiıi usandırma- x ileri siil0 d·ek kayıdlarını •ildird'k!eri, Bir tak-inin iş görebilıne'i için geh-

Almanyc.nın, presti~ine indirilen bir ğn ~:ılı~ırken, ~.ğtı t:ıraftan Amerik:ı- IZMIR LiSESiNDE YETiŞEN· htııııbul ve Ankaraya naklettikleri rin muhtelif yerleıinde müsteri bek-
<iarL<>yi iıazmedemiyerek harekete ge- n111 :~iı:rl:gi yq;\ı:!ı ortağına ate~ aç- \'e edecekleri öğrenilmi'tir. Dün bu !emesi usuldendir. Belediye, buna 
ı·c--:e:j-i de söylenmektedir. · n.akt" l:ı'. lER GEMIYETININ mevzu üzel'inde şoförlerle v2 taksi müsa-ade etmeyince bizim yapacağı-

llulgar radyosu. Hitler, Mare•al Zaplfdilen geırileı·: sahipleriy<e görüşen bir muharriri - mız şey de buradan gitmektir. Gü -
Göring \'e Mareşal Kaytelin btıgün Amerikanın ılıukadderalını İngilte- KONGRESi . mize ~u izah·:ıt verilmiştir: nün birinde İzmirde taksi sayısının 
loplanıırak Yugoslavya vaziyeti kar~ı- re il~· ı'oirU,iııe lı;ığladığına yeni biı· Belediye, ev\'elce şehrin' muhtelif ~imdi kinin belki yarısına dü•tii!!:ünü 

lznıiı· lisesinde yeti~.· nler cemi,·eti f 1 · rnıda alınacai;o tedbirleri görüstüğün•ı d~ı=; de. Amerik:ı limanlarında bulu- - · ' y rlel'İncle 25, h:ıtti\ daha az ~ oto- görürseııız hayret etmeyiniz. Zaten 
bi!ılirmekteJiı-. Alman gazeteİeri d<>, ıı:ın 2 Alırn.n. '.:!fı itı:lyan, 36 Danimar- yıllık kong!'esini Pazar günü saat 15 ınolıil lıulundurmakb idi. Son defa A\'l'll[la harbi sebebiyle otomo -
h~r .0e)·i Aım~n ask•.•rinin düzrlteceği- ka ca~•t:ı·nna tahripten ~u.rlarmak bıı- 1 de İzmiı· Erkek !i;esinı!e yapmıştır. muh~elif mınt:-kalnnia. buluna\ıHecek lıil malzemesi _fevkalade pah.ahlan· 
l'J yazmaklac!ırlar. h<uıesıy:;, \•azıytd .ctmesıdır. Bu gemı- Kongl'e reisliğine Doktor Şükrü Nuri tabıler tahdıd eılılmış, lııı ın:1<tıır mıştıı-. Çalışıp 1" yapın-ak imkaııı da-

Edcıı flriyrfldcı f/İdecek ıni? J•.rin :,w;ıt;ı<>ye ı1~vredileceği muhıık- ve k:\tipliklerine İcra hakimj Enveri 18 e indirilmiştir. Tek ve ~ift numarn raldığına göre bizim için ya bu ı•ı 
Belil'en ;-1on; tehlike karşısında İn- kak "'"·ılmaktaı1 ır. L' . I . fi . d s··ı ile a\'l'ı günlerde ~nlısan taksileı. tcı·ketmek. yahttcl ela lıa~ka vilayetle-

. "p-iltere iıar:t:ye nBzırı Eden. Kahire- ı·, ,.; ,,,,, ı/ipı. ':e ım:ın '.ş erı şe _erın en u e~maıı zateı; ekseriya garajlarda bulundu- re nakletmekten başka lıir şey kal -
den tayyare ;:e Atinaya gelm;~tir. İngL Am<•r:kadan ~·eien haberlere göre, Se\'gel .-;eçılmışlerdır. Kongre ıdare ğu için şimdiki tahdid de i•lerimizi ını.\'Or. 
liz hariciye nazırının tehlike mıntakası Birl~ıik Amerika ağır .sanayicilerin-' he,( eti \'e mürakip raporlarını dinle- s kteyc ııgratmı~tır. Belediyeye mü- ~oföı·icrin ,:eyledik! ı i lıunılan iba. 
na mümkiln olılı;j;-n kadar yakın bu- ılen biı' rrup, ı·eııuM Amerikaya seya- 1 mis \C tasvip .tmi~tir. Y<tıi idare he- raca:ıt ederek 18 taksin!n arttınlma- rettir. 
lunıııasını ·~ted:ıı_ · :·nlaşılıyor. Edenin 1 hatı~ cıkın!~tı.r .. H:rndan maksad, iki yeli nı mürakıp seçimi yapıldıktanls~n: rica ettik. Kab~! e~emiyecekle- _Rele<li:n• reisi J?r. RehçPl Vznn, fz_ 
Be.lgrada gıtmesı ıhtimali de kabıı!J Amcrjk:ı <ıe\'ıetı ara~ıı;da harp mal- sonra aza tarafından bazı dileklerde nnı soyledıl~ı'. Dun 06, .l7 ve 8·1 ıııı - mır halkını \'e ıhtıyacı alakadar eden 
edil~bi!ir. !n,~:ıt?r<' ve Amerika Yu- ZP.meg! iJakımı:ıdaıı işbirliğin? _çalış- lıulunu!rıu~ ve kongreye son verilmiş- ma~alı t:ıksıler!n b_yı?lnn İzmir ?e- hıı ~evzu iizel'İnde müc"ir ve )'erin
goslavyay:ı ~-~rJım ''.adetm.~şlerclir. Al- ma~ H <ı· :n-:ıkr:ıtları_ı ~ardım ıçın ce-1 tir. Kongre, Li,;enin yetiştirdiği eski' lcdıyesıııden sılınmışlır. Ru tahıle- de lıır karar alması beklenmektedir. 
man tehd:dı .>a•larlıgına gore, b~ı yar- r.ııı,, Ac.1-?nka s::n.ı_nıııı de elde etmek- ve yen; mezunları ara•ında çok ,;ami-' ------------

Hırsızlık: 
Karsıyakanın Şemikler köl'Ö 

Mehmed karısı Safinazın evine 1 hırsız girmiş, 2 çüt altın köpe, 2 t 
gümüş küpe, muhtelif eşya \'C 

lira pma ile bir tane yirmilik ~ 
ııı çalmı~tır. Hırsız aranıyor. 

Sil.i.b taııyormuı: · 
Kemc>rde 1213 nci sokakta S~ 

man oğlu :lfehmedde bir knm:ı ~ 
muş, z:ı bıtaca müsadeı•e edilrıı•· 

Karısını yaralamıf: 
Kalıı-amanlardaı Salih karuı d 

yaşında Ayşe, Şerif kan~ı 20 yJ< 
ela Rabiayı taşla başıcdan yara! 
tır. 

Bisiklet kazaaı: 
E->refpaşad-a Yusuf cadde 

Mustafa oğlu Hikmet, idar-'iıl 
bisikleti Hakkı oğlu 6 yasındıı 

1 maza çarptırarak raralanm::ısıı' 
bebiyet vermiştir. 

Eararcılık: 
K-arşıyakada Kemalp:ışa cadd.., 

de Ali oğlu Nurinin üzerinde Z ,. 
e.'1'ar bulunmuştur. 

Bıçakla yaralamıı: ·I 
Eşrefpaşada Kireçlikaya nıe1 

de C'emal ve Cafer bir mtinakn~' 
züncleıı Fahri oğlu Vahidi Jıl. 
'1J't ıncla n y:ıralamışlardır. 

ARJANTiN VE TOTON· 

LERIMIZ 
fl!ienos A,res elçi!!ğinıizin ~e~~ 

Ticnrı:?t ndnı.;~JlJ !;~len şubat ayı 
runn ~röre .ı\nıt~rikadn Arjantin ? 
"'"'ında Şark t.itünl<>r; fazla ar~n 
<.ılır 

Tutün ihrn.::att.:;leır!mıı, Ari~ 
tütün bHk "e ıhraç ed~Lılecekle ılım ı~ini daha yakından görüşmek tir mi ve bir aile sevgisi havası içindel T.. k. d ihtiyar aşık sevgilisini "k !geçmiştir. Muhitimizin en yüksek bir Ur Jye e 

Almanya bu hafta taar- B. M 1 Fıı"k Fenı ıliın ,.e LCrbiyc müessesesi olan İzmir öldürdü 1 
l·~rkek J~i8esilıin bu an'anevt mesaisi, 

ruza geçecekti Ulu" gll7.etesinin neşriyat müdürü oradan feyiz almış olanlara ('il büyük Ne kadar radyo var? Nazilliden bildiriliyor: 
Baıtarafı 

1 
nci Sahifede _ :ırkad~şımız Mümtaz F:ıik ~e_nik bir zevk ve ne~'"'" \'eren bir keyfiyet ol- Nazillinin Turan mahallesinden _______ .;.;... ____ ,,. 

ka" guıı kılmak u·,or~ .nhrımıze o-el· 1 - ::l!:llbı.ıat ıın'um müdüı·!ii<•ü Radyo altmrn yaşlaııında çoluk çocuk sahibi OZOMı < 
mıstır ılifuz.rnn ıııüd'ir!üğıi tarafından ne~- palamutçu Tahir ağa, ayni mahalle- • · ~11 kiye ile büyük Bı·itanyaya güveni .' . ·· ~ ~ ., 1 ı uı.runu ırörm.•kle bahtiyanz. · e , K S r 

vardır. Na,ıl ki Türklerin de onlara "--'-'-
0 

------------ r ' rcdilm•·kle olan ııylık bültenin şubat ·de oturan, Uluborlulu 24 yaşlarında !l2 S. Süleymn. 15 50 ;• 
ve bizlere güveni vardır. Tarihten albn bir yaprak nü,hasınıla kı)·cledildiğiııe göre, mem- se\'cliği Ay~eyi tabanca ile yaralamış :ı5 K. Taneıı :ı2 60 · 
bil~~~fJ~in3e1 gc:r~~-~ihve~o~~:.·~~:~~ (_B~TARAF,l_l ~el SAHiFEDE ?. YARiNiN ŞEFAKLARINI IŞIK· l~k~tmizıle r,dyo mevcudu (912-Jl) tır. J.Icsele kıskançlık yüzünden ol -
l'i, adetleri üzere Belgrad hükümc~ ):ırmıncı yıl~onum;ı hatırasında_n_ ~n LANDIRACAK ÇOCUKLARDIR r:ıkanııııa ı-.P<<~··m;•Eı-. En fazla rad- muı;tur. Yaralı Nazilli fabı·ika hasta. 
daı•besini, harp sahnesini genişlet_ ornek, bır mıs-al, b_ır ders_ayırabıln_:ı_z. yo lıulunan ,i:f.:.-etim;z (!l8907) raka- hanesine kaldırılmışsa da biı· knc sa. 
mek için İngilizler tarafından çevri-- B_u tarıhten, ıı:ıaz_ıden bı_~· ses _degıl- Yurtta ulusun yardım ve ıefkati miylc Lta?ılıu!dı;r. '\•ıkarada (1080!J); at sonra yaralı kadın ölmü~tiir. K::ı-
lcon entrı·kaların netı'cesı' olarak ı'z,·ıh dır. Onda bugunun de gur sesı var - "' k lz:ııL·dc (i.iJ:;:;ı: Bur<ada (:l138); ti! rak:ıbnmıştır. I el ne muhtaç çocukları .<3 nisan cocu raılyo rnrdır. Rı.lık~•ir, Eskişehir, 
etmeğe calışıyorlar. Hükümet darbe>. ır. bayramı ve haftasında aevindiı-- t ı· ki · ı· K " 
Minin kan dökülmeden ve dünyanın Her çarpanın bruıının hordehaş ol- 0 ı . .Kır arl'lı. Kocac ı, onya, .na· 
alkışları ara'11ıda · yapılmaRı, Alriıan mus_ı_ lazım ıı:elen kaya halindeyiz, mek için yardımlarınızla çoeuk esir. nkı, Sam<uıı, Seyhun ve Zonguldak 
iddialarının bo~luğunu göstermeğe btiyuk ve eşsız kumandan da başı - geme kurumunu kuvvetlendiriniz. vil:iyetlcrinde de ııiıı<len fa1.1a radyo 

ILKOKULLARDY TATiL 
llk okullarda ikinci devre imtihan-
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kafidir. mızdadır-> ı uulıuım:ık•H<lır. ları ~ona l-'rPıi~, talebeye karneleri liH- Zeytinyağı ,, 
Harp sah-asının genişletilmesine ge fn?nü zaferinin yıl~önüml~ müna~e. 

lince, lngiliz menfaatlerinin Yul!'os. bctıyle Ulus gazet~~ınde. hır makale 
l:ıvyanın vekarla müdafaa edeceği neşre~en saylav, m~~kaıd o~_geneı•al 
bitaraflığında olduğu aşikiıııdır. İzzet;tm Çalışlar hülaseten şoyle de-

.. ............................................................... ................. : ğılıln11ştır. nu sebeble ilk okullar bu 80,000 kilo 43 

flll•••~ Bugün matinelerden itibaren ~ ---~ günden iııharen bir hafta devam •t- ZAHIREı ~ 

E''J::"}i"i"'M:"Ji"A"'"si~~~;~I 1 ~;~" üzere '''TıiU~nRmKoÇıaEtilSi _ÖvaZı>LacOak!-ar. SAZL311 -ton •ŞuAsaRmKILl2~· ~~ 
Arnavudluk cephesinde 

-Ba4 tarafı l nd sahifede -
meydanındaki düşman hedeflerini 
muvaffakıyetle bombardıman etmi~ 

ve mitralyöz ateoine tutmuştur. Tay_ 
yarelerimizin hep•i ü•lerine dön • 
müştür. 

Atina, 31 (A.A.) - On beş gün 
evvel muvaffakıretsizlikle neticele
ıı~n İtalyan ta:ırı·uzunun yapıldığı 
merkez cephe<indeki harp meyda -
nında üst üste yığılan İtalyan cesed
ieı~nin arzettiği manzara müthiştir. 

Muharebenin cereyan ettiği oütün 
ınıntnkıda on lıinlerce obüsün düi -
tfigü :ıhaların hali, muharebenin ne 
kadar şiddetli olduğunu göstermek
tedir. 500 metre uzunluğunda ve elli 
metre geni<liğindeki bir yard!l 400 
den fazla ltnlyan cesedi •ayılmı$tır. 

mektedir: 
• C~mhurreisimizin, Milli Şefimizin 

zengin, şanlı tarihinden bir günü bu 
sene de yaşamakla ve kutlamakla 
lıahtiyarız. Çünkü Viyana dönüşün
den beri bir türlü yenilmiyen milletin 
makü< talii, Milli Şefin sevk ve idare 
ettiği İnönü muha:t1ebesinde yenil -
m!ştir. 

cTürk milleti büyük Cihan harbin
de döı<t senede yedi cephede varını 
yoğunu kaybettikten sonra istiklal 
ve hürriyeti için dört sene daha her 
tltrlü fedakarlığı yaparak harbe kat
landı.' Ve böylelikle hürriyet ve istik. 
lalini kazandı, nizamını kurdu. Bu nL 
zam milletlerle dostluk ve sulh içinde 
y-aşamaktır. Türk mi(letinin başka 
türlü bir nizama ne al.'zusu ve ne de 
ihtiyacı vardır. Böyle bir işi zorla 
kabul ettirmek hevesine kapılanlara 
amansız düşman olacak, Cumhuriye
tini, i~tiklalini koruyacak ve Türk 
milletine mukadder ol-an son azemet
li mucadelesinde de muzaffer ola -
caktır. • 

Zeü ne doyulmaz büyük hir NEŞ'E PROGRAM! takdim eder. 
-1-

Yalııız çoı·uklar tarafınılaıı, çocuklar için yaratılmış glir.dlii(inc D Q K T Q R U N AŞ K ( 
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Bahar Çiçekleri 
Yıır:ıt:ınlar. Jnıl.\ G A R LAN Il - ~Iick"Y H O O X E Y 
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Süı·üklt•yici heyec:ıııl:ırla Nl•:FJS DlR AŞK l'llACERASl 

Hayat Güzeldir 
FRANSIZCA 

Yarnt:ııılar - CJaudeltc /: OL BERT - James S T E W ART 
AYRICA: Tavşanla Kaplumbağa maçı renkli nefis canlı resimler. 
FOKS JUR. 'ALDA - En son ve en mühim HARP haberleri. V. S. 

SEANSLAR - B. Çiçekleri. 1.15 - 5 - 9 da H. Güzeldir - 3 - 7 de bıışlar 
Cumartesi ve Pazar günleri 11 de Hayat Güzeldir ile başlar. 

DİKKAT ; Haftanın \ıiitün günkrinde ilk seanslar UCUZ dur. Fi, 20-25-30 

......................................... -

B H '.A 

TAYYARE Sinemasında Tel. 36 .. ~. 
İngiliz Kralının müsaadei mahsus:ısiyle İngilterede RUCKINGff-" 

'iAXDRlGIIA:\1 saraylarında çevrilen 

1 - Zafer Seneleri 
Tamamen tabii renkli İngilterenin muazzam tarihi filmi 
OYNIYANLAR: Anıın Neagle - Adolf Wal Brook 

2 - Kız talebe vurdu 
OYN~Y ANLAR: Anne Shir!ey • Ralph Bdmay ..;;pleti 

MATİNELER; 2,30 - 5,20 - 8,15 te Cumartsei, Pazar ..-
ı de ilave seansı. 

ı -il 
z, 

reth 
du. 

S: 
ilen 
ıa 

~tu, 
ne 

z 
'le~ 

!flış· 
ııle 1 
\~(~ } 

l'ar 

' 
llıeı 
ı·e : 

ııa 
la 
da 
ılı 

•a 
ke 

A 
lı -
li 

ro 

ı·i 

tn 

k 
d 
ti 
;• 

• 



l NlSAN 1941 SALI (ANADOLU) 

lfikiye 
iihii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. \i·~·~·;; ... ı·~;~;~;"'"A~·;;ı;ıi"'ii"d~·ı;;~ı 

Hlt•ııııı ''4fll••ıııuıııı•uı.ı• 1111111•11111• neıı it ıı ıııııııııuıı••••••• oııu••••• ••••••••• ••• uııııuıııııı:' 
1
,1 ______________________________ , 
Bauanıara Tavsiuemiz ---

BiR TAŞLA . 
r Zerrin, büyük bir mensucat tica • 
d~t.hanesinin direktörlüğünü yapıyor. 

- O günlerin dönme~ini i~te!· n1iy· 
din? 

P Sarı saçlı, yeşil gözlü,. pürüz•üz 
z enbe yüzlü, güzel bir kızdı. .. vni 
~:ı_nandan çalışkan ve beceriklordi. 
n iie':'ese sahibi B. Feridonun gözü-
e butün şümuliyle giımişti. 
Zerrin, işe b-:ışl:ıdığı zaman mües

•e.ıe kendini henüz tanımağa başla
rı1•lı. Bay talih sağ c:ınipten esip 
\:\ er genişleyince B:ıy Feridun, yazı 

Zerrin kolundaki <aatine göz uciy. 
le baktı. Sekiz buçuktu. Perizatın 
>atış defterini al:ıcağı vakitti. Yavaş 
yııvaş doğruldu. Biı· eliyle gencin 
,;açlannı okşarken diğeriyle bazosu
nu tutar·:ık kucağına oturdu. Bir iç 
çekişi halinde: 

- Hemen, dedi. 

l
e hesap işlerini idare eclebilec~k bir 
·ardımcı aradı. 

Süreyy:ının kolu kızııı beline ih
ti.rnrsız dolandı. Zerrin ele, bu ko • 
lun üzerine kendini terkedip, başı
nı hafifçe geriye bır"'tı. 

Ve buldu. 
ll'l Sürey:ı:a ! ameli hayat okuhmdün 
\" ez~n. ıyı Fransızca itilir, gürbüz 
e Yakışıklı bir delikanlıydı. 

Genç erkeğin clamarlannda bir 
alev dola~tı. Perizattnn olının bu ne
fis meyvayı ısırmak üzere dudakları. 
nı uzattı. 

r· ).'azı odası, satış tezgiihlarının ge. 
t ıknde .. k':'ntroplaklarla aynlmış mils
ea ıl ~uçuk bir bölüktü. Bay Feridun 
t~serı~a veznede bulunduğundan ö
~ .:u Süreyya ile Zerrin hemen l{Ü • 

1
• un

1 
bütün ııaatierini başbaşa geç iri

. or ard\. 

Kapının topuzu mihveri üz<>rinde 
döndü. 

Zerrin, dudakları-111 heyecanla, te. 
Ja~la Süreyyanın y:ıklaşun dudakla-
rına yapıştırdı. • • 

c·tradan çok geçmeden iki genç can 
-~ er oldular. Öğle üzeri bernber 
, ınek yiyorlar, aksamları beraber 

l azı haneden çıkıyo~lardı .. 

Perizat bu levha karsısında ne 
raımcağını şaşırdı. Çıldırmamak için 
biı, elini başına, kalbi parçalanmasın 
diye ötekiyle de göğsünii bastırdı: 

- Ya .. demek böyle .. ha .. sözleri 
dudaklarından fıı•ladı. 

P· Ve sonra da bu çıkışlar sinemaya, 

1 a•tücıya kadar uzadı. Memnundu-

d
ar; Patronları onl:ırı sevivoı onl:ır 
a b" b' • ' • 

Altın halka Slireyyanın masa" ü
zerinde bir nısıf düire çizerek kağıt
laı· arasına karıştı. 

ılık ':" ırlerini seviyorlardı. Günler 
bır Mayıs havası içinde huzurla, 

kaadetıe geçiyorken, Silreyyayı As-
ere çağırdılar. 

Bay Fe1'idun : 
A ~Senden çok memnunum oğlum .. 
1 ~kerde bulunduğun müddetçe han· 

1 ~11:ın1 yoJtıyacağım gibi. terhiH ~di
ınce de hemen isine başlar•ın dedi.. 

- Çok teşekkür ederim. 
Zerrin ' mahzun bir çehre ile pat

rona: 
r - Sizin bu büyüklüğünüze hay . 

1.f~ ol?um .. Ben d~ Süreyyanın i"le-
s nı ~umkiın oldugu kadar yapmak , 
uretıyle size yardım edeceğim. 

t - Zerrin, kardesim.. Çok iyi•in, 
PŞekkür ederim. 

• 
Süreyya AnadÔİunun uzak bir 

~•abMında a><kerliğini yaptı, dön
~u. İki sene Miiı·en askerlik gönlün. 

en Zerrini ilmi. değilse 'de ... E><ki 
Yerini muhafaza edemiyordu. 

Bunu Silreyytı: 
k Ticarethaney~ g~eı-ken veznedeki 
Uınral saı;lı, ela gozlü kızı gördüğü 

;nda duyduğtL tatlı hevecandan son. 
;ı anladı. • 
tinI"zı odasında kim.'<' yoktu. Zer
on e kueüklaşabilirdi. Hatta Zerrin 
ğ/ doğru koşarken, kolları ön, de
cak.{ana açılmış buJun.u;·-0rdu ki, ku-

aşınağa amade idı. 
re SU:e.r.Ya, yalnız elini uzattı. Çok 

~ıııı bır gillilşle: 
-. Nasılsın Zerı inciğim? dedi. 

ııı-. Sana kavu~tuğum için aı'tık 
esudum. 
Yıızı odasında Zerrinle Süreyya 

COk "dd h ' iııı· cı i bir patronun uzurunda 
lar~;er gibi, sessiz >ada.ız çalışıyor-

e Süreyya, bir çok bahaneler icad 
. derek satış yerine çıkıyor, kumral 
kaçtı, ela gözlü, ak buğday tenli 
ızta konuşuyordu. 

.ti. Bu konuşmalar sıklaştı \>e pckleş-

- .~üreyya, Perizatı, Zerrin gibi de
~ı • bambaşka bir sekilde seviyor
< u. Ve bambaşka sevgisini nişanlan
llıak suretiyle belirtti. 
><i ~i•an, Zerrine müthiş bir sille te
. _rı Yapmıştı. Buna mukabele etme
.~. lazımdı .. İçini çekti: 
Dedi. Senin alacağın olsun Süreyya!. 

Günlerden Cuma idi. Zerrin her 
Z~ınündan erken geldi. Odasına gir
r~· Çantasını açtı. Tuvaletini büyük 
bıı· itina ile düzeltti, minik ,,!~eden 

1 
°1 bol esans . üründü. Odaya, ;.ınır

kere tuhaf gerginlikler veren leylak 
okusu. yayıldı. Süreyya, vaktinde 

Odaya girdi, goğuk bir: 
- Gün aydm, s~vuxdu. 

.• Zerrin, bütün zerafet!ni, 8evimli-

hlı1'ini takınıp, sesine bir terennüm ıı
~ngi k-atarak: 
- Gün :ıydın Süreyyacığım ... di

~·c ~nkıdı. 

1 
Süreyyanın üzerinde teylii.k koku. 

arı tesirini ırö,tnmişti. Kentlisine 
·1Vakla~an Zerrine gülüm~iverek bak. 
ı: . 

- ~ası !sın Zerrin? . 
- Mer.•i bu ne iltifat beyefendi?. 

Aytardanberi hatırımı ı<0rmak aklını_ 
za gelmemişti. 

- Meşguliyet ... 
- Doirtı .. Akıl bir şeyl.e meşgul 

Olunca, en tabii lazimell'r bile h-atıra 
ı:elmez. 
• 
1
• Süreyyanın ma5a<ınııı bir kö~e,ine 

1 lllti. Süreyya, böylece Zerrinm kısa 
eteklerinin Raklıyamadığı, tül çorap. 
:arın btisbütDn güzelleştirdiği ;·uvar
'.'k bacaklarını. alev ..açan mutena
~? vücudiln-0, lacivert robun dışında 

1 
alaıı penl>e beyaz ve liit '' üylü kol. 
arını, mü~esenin en gi.11.el ıt>klii

_;:ıı olacak sarı ipek saçlarını çok ya. 
•ndan görllyor, hatta hissediyordu. 
. - Periz-ata gıpta ediyorum, Reniıi 

- Çaa:ıt! !. Gencin başına vuru
lan bir odun te;.iri yapan kapı kapan. 
ması.. 

Zerrin, baykus sesini andıran biı 
kahkaha atarak verindc•n fırladı: 
- Uçtu .. dedi. 

0

Rir tasla iki kuş 
kaçırdın. • 

Süre;·ya, demin arzuyla, lezzetle 
baktığı kadına, bir sarı ; ılan 'eyre
der gibi iirpel'erek tiksinerek ba· 
kıyordu. 

Şevket Bilgiael 
---x:---

ltalyaya yumurta 
ihracatı 

lstanbul, 31 (T~lefonla) - ltaL 
ya; a yumurta ihrnc etnıl'k ·istiycn 
tüccarlara t:ıkas suretile ticaret ve
kidet;nd~ı~ li~n.,·n YPrilnH•fre başlan~ 
n1ı~tır. 

---x·---
Berlin, Yugoslavya için 

ne düşünüyor? 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHIFEDE
sirde bulunmamaktadırlar. Bu nüma. 
.l·i~leri n hükOmet tarafından da ta!-1 -
vip edildiği anlasılıncüya karl;ır va
ziyetin değişmiyeceği .<anılmakta· 
dıı•. 

Bir gazeteci. Alman elçisinin Bel
ırradda proteRtoda bulunurken, Yu
goslaY siyaseti hakkında malumat 
isteyip i'temediğini de sormus, hari
ciye nezaretinden su ce,~ıp ,·erilmi•· 
tir : 

cRu neviden konu~m:ılar.a huıriin 
için lüzum yoktur.• 

l\evyork, :ıı (A.A.) - Nev)·ork 
Taymis gazetesi. Ytı!l""""' hadi,ele
ıinden ~u 'Ul'~tle b:ıhsl'tnıektedir: 

cSırp dağlıları Hatılnıak n ıhanet 
göımek istemenıislerdir.• 

Ayni gazetenin baska hir m:ık:ıle
<inde de şuıüar yazılmaktadır: 

cHitler, Yugoslavlar arasına nifak 
sokmağıı ~alışabilir. Fakat 'İmdi te
~ebuii' lngilizlerin eline ıreçmiştir.• 

Ayni gazetenin Londrada bulunan 
muhabirinin gönderdiili bir telırrafa 
göı·e, Yugoslavbrın ha •ekeli, mtıe
rin yenilm·ezliğine nihayet vermiştir. 

Afrikada harp 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
eıı)!t-lleri k.ılclırm·~ıardır 

Son ü~ gıındt> rlüsmıınclan alınan 
~S'.l' ve nı;ıizeme "'ııılarclır: 1-11 ftal
yan uskPr, 3J',' \erli askfl1·. 10 büyük 
top. :; Rı:hra t11;,u. 15 mitral~·öz. ~ 
trıık!•,r, l~ kıını)·?r. ve ~ok miktnrda 
dij(er ı)ıalz?nıe. -

ı,ub ire, "1 ı A.A.) - Resmi tebliğ: 
lmp:ıratorluh ht::l:ırımız. 29 mart

t:ı iiJiltden ~0nrıı [)iredaYavı i~val et
ı~d~ierclir. 

ALSANCAK 
lataayonu kartıaında yeni açala• 

EGE 
hususi Hastahanesi 

5ahibiı DOKTOR 

A Dı L 
OPERATÖR 

BiR 

lamir Levazım Anıirliii Satın Alma Komiıyonundllll ı 
l :Mevcut numunf'ine göre ordu tipi 27 adel cift atlı arnba 2 ni-

san 941 çarşamba günü saat 14 d~ pazarlıkla alınacaktır. 
2 Muhammen bedeli 4590 liradır. 
:ı - Kat'i teminatı 688 lira 50 kuruştur. 
4 - İsteklilerin muayyen günde leminatlariyle uirlikte ~1nnisa 

Himen satın alına komi•yonuna mürncaatları 
19 22 27 1 

lzmir Levazım Amirliği Satın A)ma Komiıyonundan: 
1 Gö<terilecek yeı'de (40385) lira dohaıı kul'UŞ kırk bin fi~.vüz 

2 

seksen be~ lira doksan kuruş bedel keşifli bina lnşaası kaııalı 

zürf usulüyle eksiltmeye koıımu,tur. 
Eksiltme 7-nisan-9H pazal'tesi güııli "a:ıt on br~t~ ;zmirde kış
lada iznıir le\·azını amirliği satın alma konıi,yc•nıında yapı a-
caktır. 

:ı - Tenıinüt muvakkata akça,ı :\029 liradır, 
4. - Şartname~i, ke~ifn-an1e~i. rcsn1i iki yiiz iki kuru~ rnuk:ıbilindr 

komisyondan alınabiliıı. 
5 - istekliler kanuni \'esikalariyle teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden en az bir saat en·el konıi;;yona ,·ermiş buluna-
caklardır. 23 27 1 5 

lzm'r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Beher adedine bin Fra tahmin edilen numunesi ,·eçhile on dört 

adet seyyar mutbak 14-Maı'l-941 pazaı•lesi glinü sa<ıt 15 ıle pa
zarlıkla alınacaktır. 

2 - Kat'i teminalı 21000 liradır. 
3 - Nomune ve evsaf ve ~arlnnn1 e~i her gün komi~yoncla g-örülr-

biiir. 
4 - isteklilerin mezkür tarihte Ç<ınakkale a>keri satın alma komis· 

ronunıı mürı:cnııtları. l 5 10 . , 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
l - 4500 iliı 5000 ton buğday kıl'dırılacaktı~. Pazarlıkla eksiltmesi 

3-Nisan-941 perşcnbe glinii saat 15,15 ele tophnnede is!aıılıul le. 
vazını amfrliği satın <tlma komisyonunda yapılacaktır. ' 

2 - Tahmin edilen tutarı 21,613 lira 75 kuruştur. 
:ı - Kat'i teminatı 3692 lira 6 kunıştur, 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler belli gün ve saalta komisyona gelmeleri. 

Emlak ve Eytam Bankasın
dan: 
KAR TEVZii: B. Tertibi his>teclıırlıırımız:ı ~hel' hbse itilıııriyle 1910 

'enesi için verilmesi Hi"edal'lar l:mıınıi hcy'etince kararlaşlll'llan cYüz 
<eksen clört kul'u~luk• sııfi kıirııı 8 nunrnralı kupon mukabilinde Ankara
da ~ferkez şubemizle İstanbul ve lzmir şubelerimizde 1.4.941 tarihinden 
:tibaren claj!ıtılııcağı ilan olunur. 

O. O. Yolları 8 nci işletme mü
dürlüğünden: • 

Ba$mahane ve Alsanc'1k anlı:ırlaı ına vürut eden tam hamuleli va. 
gonların tabii.resine dair :ı1.:ı.941 tarihinde meri~·eti hitama en•n 
DD-509 No. hı tarif.e hükümleri 30-4-941 tarihine kadar tenıdil edilnıi~-
lir. Anbarlardan daha fazl:ı izahat alınmnsı rica olunur. 12!17 

As. Fb. u. Md. izmir silah Fb. Sa. Al. komisgo. 
nundan: 

1 - 1 ıı ;r 'lüh f:ılır:t:a" hlipcı :çi:ı :'ır\"Cud ~:ırt!lanı\'si veçhile 

2 

(:lG,Ji.i) li.o:ı muhammen lıeclell; :ı~a:_;ıda eiı:< ve nı ktarı yazılı 

dokuz kalem kereste a~ık eLiltnı~ ile satın alınncaı.tır. 
~liinakas:ı \l-:\isnn-9H ç::r~:ınba giinii saat oııbe~!e llnlkapınar 

silith fauı·ik .. ısında müteşekkil komi•roncla yapılacaktı!'. 
:1 - Taliplerin. (27:J) lira (:17) kııru~luk teminatlarını izıniı· mal. 

sandığına yatırarak alacakl:ın makuuz ve ticaret oda-;ı 940 
yılı ve:-1ik·ası \·e 24HO sayılı kanunun 2 vr j cü ınuctdPleri n1ucı
bince icap ecl~n vesaiki hamilen belli edilen gün Ye saatta ko
mi•yond:ı buluııınaları. 

4 - Şartname; lıeı gün "ıat (S) clı•n (16) yn k:ıcl:ır znıir silah fab. 
rika~ı nılirlürlüg-ündc gürülebilir. 

l\f ik tmı 

5 :\1 tr :ı, 2,5X20X,JOO çrıalı çanı tahta'ı 
10 • 

10 
10 

5 

« 
c 

• 

2,5X22X400 c:ırıılı ~nm tahtası 
2,5X25X400 çıralı çom bılıtası 
2,5X28X400 çıralı çanı tahtası 
2,5X30X400 çıı~ılı çam tnhta'ı 

5 
10 

5 
E\ 

• 
• 
• 
• 

12Xl 2X400 okluk gürgen 
8X30X400-500 fımılı gürgen kalası 
6X~OX400-500 fırınlık güı gen kulası 

8X30X:l00-400 Karaağaç kalası. 2:ı 28 r, 1 l l'i2 

Akhisar icra memurluğundan 
Akhisıwda Esat Ôzbaya 2150 lira 

'" Fatma Ôzbayıı 700 liraya burçlu 
Yayaköydcn İsmail oğlu Demi ve ka 
rısı Fatma kendi namlarına asaleten 
çocukları namlarına vekaleten ve 
oğlu İlyasın Yayaköyünde ulucak 
mevkiinde kain 120 Mk zeytini muh· 
tevi 5625 metre murabbaı. Kırka -
/:rnç yolu mc.vkiinde kain 36 ·sak zey
tini muhtevi 3600 metre murııbbaı 
birinci clerececle hazineyi maliyeye 
ipotekli i~bu iki kıta zeylinliğin re· 
hin f:ızlasının açık arltırmn "uretlY· 
le pAtnya ('.C'\':-cilıne~ine karar \·t1 ril -
mi~tir. 

gi..inü 

n:ıt l O iliı 11 dı· icra daire, inde y<ı

pılacaktır. O gün işbu gayri menkul. 

lere konan kı)·metin yüzde 75 ni ve 
rehin fazlasına talip zuhur etmediği 
takdirde artırma 10 gün uzatılar:ık 
ikinci artırma 8-5-941 ııerşcnbe gü
nü ayni saat ve yerele yapılacaktw . 
O gün gene bu bedel elde edilmezse 

IZJJ/R ASLlrb' /Ki.\'('/- HUKCI\ 
llAKIM I,/G/.\' DF:X: 

lzmiı·in ]"ıklar kö\·iinde mukim Ali 
kızı Hatice Armutlu -vekili anık:ıt lb. 
rahim Halit tarafından lzmirin Isık
lar köylinde mukim :\Ius!afa ça~·u~ 
aleyhine açılan ne<ep davasına nıüte
duir dava arzuhalı 'ııretini muhtevi 
davetiye mazı ufıı mücldeinlevhin ika· 
metg:ihının meçhuliyeline m'ell1ıi bil:i 
tc·bliğ iııcle edilmiş ve zabıtaca yaptırı
lıın tahkikatta ikanıetg:ihının bu!una
nıadığınclan biliı tebliğ iade edilmesi 
Ü>.erine Anadolu gaıeU>sinin 18 :\!art' 
!lH Sıılı g[in tarihli (847a) No. lu nU<
hasi)·le 25 3 941 Salı ır!lnü saat 10 da 
mahkemede hazır bulunmanız iliinen 
tebliğ cdilcliği hal<le i\Hicldeiale)·h )fu,. 
lafa çavu~ nıahkem~clc hazır bulunm'.ı . 
dığınd:ın hakkında muameleyi gıyabi
ye icrasına rn mnhakeın~niıı 10 1 !lll 
l'erscnılx• günii saat Hl n talikine ka· 
rar Yerilcreı~ u:-;ulen taıızin1 kılınan gı
)·ap kar:ırı tıbliıinanıesi mahkeme di
vanhanesine !alile edilmiş olduğundan 
müddeialeyh )!ustafa çavuşun tayin 
oluııı:n gün ,·e saatte mahkemede hazır 
lıulunma8ı veya bir vekil göndermesi 
nksi takdirde bir claha mahkemeye k:t
bLıl dtirileın!)·ec.,ği tebliğ mul!amııııı 
kaim olmak uzere ilan olunur. ~ 1bi iyi ve güzel bir adama sahip ol-

u, Her ıubeye aid ha.talar kabul •e mll· 2580 numarnlı kanun hükmün~ tev • ------------.,
tehıuaııları tarafındllll tedavi edilir fikan t<•cile tahi tutulncaktır. Harcı ele pey akçası veya teminat mtktu · 

bunu hamilen !ayin olunan günler· 
de icraya müracaatları ilan olu 

- lıtifatına te~ekkür ederim. 
Biraz Sıessiz •.. Zerrin gözlerini ba-

:Yıltarak, dudııklannı hafif uzatarak: 
- Biz de ne g!jzel gönler geçir· 

.ınfftilc. 

Müessesede h.er zaman dellaliyesi ve tc.,lim masrnrı atana 
ait ~ate~ J)<'şiııdir. Talip olanların 

doktor bulunur, Tel 2918 gayri menkuıun )'üzde 1,5 nisbetin· nu~ 128t 

Simanızın güzelliğini artlJ'acak ' 
1941 aeneıi Bukleli altı aylık 

Ondülenizi zevkinize uygun 
ve itinalı lıı'r ıekild~ 
yaptırmak isterseniz 

ENVER YALAVSO~'da 
TECRÜBE EDiNiZ 
IZMIR KEÇECiLER: No. 30 

T E L'E F O .V : 28 00 

EGE ' Mıntakası Baicıla-
rına ilin 

İzmir h:lriç olmak üzere aşağıda ırö:sterilen mınt.ıkalarda Kükürt gatışları 

Ziraat bankaları şube .ve Aıanlarmca hizalarında yazılı 
olan .fıatlerle yapılacaktır. 

İzm•re baglı, TLr~ı;:ıka, Borno,·a , Balçova Yeni kale tımarı, Buca, 
Seydiköy, Totb:ı ı, Tep.;köy, Bağcıları, iht'yaçları olan Kükürtlerini şir-

ketin ( lzmir Kapalı Yemiş Çarşısında No. 41) 
ya:ıhanesinclen beı;elı mukabilinde alacakları te<elltiın kiıgıclı ile Taş 1 
iskelede ardiyeden te,elliinı edeceklerdir. 

1 Küçük b:ığcılar ise azami iki torbaya kadar olan ihtı; açlarını Kuru 
yenıi~çilercle Bay Cemal Alişan ardiyesinden alacaklardır, 

01.kkat·. ikinci eller kaldırılmış olduğundan bağcı olmıyan
hıl'a Ki!kürt wrllmiyecektir. 

Hağcıhırnı alacakları kiikürtler gösterilen mahalkrden başka yer
'ercle 'atılmıpcağı , , ı .. ı.ıanmanıalan liızımdır. 

Satış 

Mıntakaları 

lzmirde ' 

Cinsi Keçiburlu 
Fi atı 
--. 

460 

Alaşehir z. B. 497 
Akhisar c « 495 
Aydın c c 500 
Ayvalık c c, 510 
Balıkesir c c 505 
Burhaniye c « 510 
Bayındır c c 490 
Bandırma c c 51.) 
Bergama « c 515 
Çeşme• c • 505 
Çanakkale c c ı;ı;; 
Edremit c c fı ı o 
Karaburun c c f>OO 
Kemalpaşa c c .190 
Kırkağaç c < 49" 
Kuşada" c c ı;oo 
)fanisa c c .J~7 

Menemen c c ·187 
Salihli c c •1!15 
S1..•ferihisar « c tH.) 
Tıre « c 490 
'I'urı::ııtlu c c ·190 
Urla « c ·190 
Ödemi~ • c c 49~ 

Kükürtlerimiı kurş.ın miihürlii (50) şer kiloluk torbnlarcla.s:ılılığa 

•ıkarılmı~tıı·. llı•ynf'lmilt>l ,ühreti h,ı;z J~ınclracl:ı (DA. 'lEL GRIFFTH) 
· alıoraturnrnıda yapılan tahlilde klikürtlcrimizin ylizdc !l!l,51 safiyetle 
ıitluğu anla~ılmıştır. 

Kükül'tlerimız son ,Jerı~crde faydalı ha"aları ha.z muzir nıaılclelerden 
tamıını:ylc fıri ve ~n yuksc•k f'cnebi küklirtlerine mımılildir. 

KeÇibudu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

lzmir vilayeti daimi encümeni 
riyasetinden: 

1 Kar~ı.raka Sahıı cadıl<·sinin Bostanlıu.ııı Bergama yolu iltisak 
nokta,ıııa kadar olan 4,5 kilometrelik kısmının beton kaplama 
n~:ıatı lı4 941 t<ırihinden itibaren 17 gün müddetle ve kapalı 

z::rfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Tahmini keşif bedeli 96062 lira 1 :~ kuru~!ur. 
3 - Keşif enakı ·170 kuruş mukııbilind · Turis.ık yo: ar mfülürlüğün· 

den alınabilir. 
.J • :\Iurnkkat teminat nıiktarı 603:1 1 raclır, 
5 İ•tckliler ihale tar•hinden en :ız sekiz gün evwl Turistik yollar 

:\lıntaka müdürlüğüne nıürnca:ıtla eksiltme ş:ırtn.1mesiıııie yazılı 
ehliyet ,-esik:ısını almalıdırlar. 

G Eksiltme 17 ~ısan 1941 tarih nde P<'rşemlıe günü saat il ele fz. 
mir \'iliiyeti daimi encümeni oclasıncla ) apıl:ıcaktır, 

7 lsteıdiler 2490 sayılı kaml'ı.un hükümler.ne göı·e razır11, ac:ık.arı 
zarflarını ıhale giinü~de <aa 10 a kadar \'ılayct maırnı-ıııa ma 
hıız mukau;JJnılc tcvd, e•mcierı Jaz mclır. ı 5 ( ı::?ll) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

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

• 

• 
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Fransada Genç kral Alman zırhlıları 
Kağıt" paralar bolluğu, 
Fransız üankasında en-

KARDEŞLERiNDEN TELGRAF· ~ 
LAR ALDI. YENi BAZI Br~st liman ında şiddetle Kanin gam ez ir aç ki rı 

TAYi NLER YAPTI bombardunan edildi . 
Belgrnd, 31 (A.A.) - Kral ikinci Londru, ~ı (Hndyo) - 11-:wn ııe-

Piyer, bir lJeyannnme n<'srederck, 27 zar2tinin kbliği: 

dişe uyandırıyor 
• daki liadise Kalu·aınan lngtliz de niz-

ı Vişi 31 (A.A) - Frnn~ız devlet ban 
kmımda, Fransada t.crla\•iil etmekt~ 
ol:ın kağıt paraların her giin bir az 
dnha nmrnsmdan dolayı endişe hi~ 

R<'dilmek'tedir. 

m;vttnıı t.n<el genel knrmay baskanı Dilşm:rnın Şarn llorst ve <iunrz
b&1\ıntın geıwısi Pi.·C'.:- Knsiç ile eski llC\' zırhlılarının iltica ~ttiği Brcst 
l•nı biye nazır ımıa,•in! vencral Alck- limanına knrşı ağır bombardıman 

cilerini tebr ik etti lngiltere, Fransı~ların ha-

Amiral 
reketini nasıl görüyor? 

Arlık Berlinin e11ıritte 
tabidir 

Laf rans gazetesi 
Frrııısafüı hulen tednvül ehnekt<.' 

bulunrm kiiğt prıralar, Uç yüz nlilyar 
franga baJ.ğ olmaktadır. 

ı.ndr St..:ıy:ınO\'l'... tekr.üdc !'ı('\'ket- tnyynreleırimizden miirekkep uüyUk 
mıştir. ku<lrctt<ı bir filo tarafırıdnıı hiicum. 

Diğ(•l' btl' k.u'.!l'fl!lm<:' ile de Sfll'flY lnr )~1}1ılm1şttr. Gemilere tam isrıbct- Bunun zaınanı hiç ele . . . ••tün . 
ıırm·ı lilnn l\.ı;1.;ın yerine ıırofcsür ll"r kaydedildiği gönilrnüştiir. Burnk Mesajuıcla: ''l11i bir iş ; · 1. seçilnıenıişlir , Fransız m. ılletının, bu t'ı 
Kndnye K:ıerc-\·iç! t.t.yin etmiştir. küçUk bombalnr cln g-emileriıı yanın. Y - meş'um bır hattı hareke 

Bel2'r:ı<i, .31 ULA.) - Krnl Piyer, rlaki doklara \'e rıhtıma ıliişmli~tür. gördük,, diyor 
k:ırdl•Jileri prrn 'i'ı.mislrıt- ile prens lrıfiliıklar giirlilmü~tüı;, Az ~orıra Çl· lskeııclcri.\'c, :n 'A.A) - Yunnıı • F 1 ·ıı - ·ıe reddettig"' ı· i yazıyor 

AskerAI Vazı·yet . adriyndnn :ı~ai~ıctrıl\:i tclgr:ıfı nlmış- kan yangınl:ır, sonuncu tnyynremiz \ ra·· nsa' ngı ere 1 ı.011clı·:ı, :~ı (A.An .} - l11g1'l'ız -r:orr. tır: huradan aynlu·ken .devam ediyordu., rlcn:zinde muharehe etlen Ingil'z _ , r 

-BAŞ TARAFI l NCI SAHİFEDE- .11titl.n ~M·.ri ,e ~:ıd:ıkntimizlc> se· Kliçük bir tcşekkill de Knlc lim:ı- filo ·u, bugüıı ::nlimc>n huraya gel · ı•htı·ıa"' f mı çıkaracak? s~z deniz hacli~~si.11 ; tc!i!ir eden JıU 
amirali Knmi:w~mın i'ÖZi.inO teyid ni•ıl<• ber:ıberiz. nına taarruz etmiştir. miı::t:r. F l'ansızların ne::ıırı efkarı oJnn J)llı 

1 .: .... ıaC:·s.·leriıı Tm.'1.':lN'lerimizirı he11si ti ·ll'riıH' l''l k ı · ı ı· · F b h · ı " eder. ıtnlr:.ıı'ar, c bcy:mntı ynlan n- ~, ·1 
• ı o • umanc anı :ımıra \.nltıııgnm Vh~i. :: ı (A.A.) - ı·an~ız n rı- rans) g:ızeıe.si, Amiral Dnr :1n» •• s· 

d l · /'r.ıı 'f ltrı· A rıdriya cli;n ııı iiştti I'. ,. mnk ir;in ci€nhe ::çılmı~lnrım n, ngı- biitüıı gQnıilerc hiı· mesaj ,·ermiş, z:ı- \'e n<>zaretinin tebliği: eıım etmekte \'e ezelim le şunları~ 
liz .ırnirnlının RÖ7iı {!~ne lıir hnkiknt * ---o--- 1ı:tnn vrı :-ubnyl:ın telıı·ik Pttiktı'n · lngiliz deniz ciizütaml:ıı ı. :rn mnrt mnktaclıl': 

ııln;~.~{f~i~;1~111"11ARP: ŞANGHAY BELEDiYE SINGAPUR VALiSi SÖYLÜYOR sonra: ~:~n~:~l~ti-n~~~~:~11~ci~1 ~~~~!~~c~~fe:;tiı~11~~: cAnıir:ıl Dnrl:ın, Hitl<'rlc o J ~fl 
Dired:wuanın :ılrnma. ı ile ·Ac.lis-Ahn. AZALIGI ~bg-.ıpur. :!ı (.\ .A.) - Singa11ur <C fy j uir iş gördük.» • fflcmize lıiicum ~tmiştir. ~IÜ~('Ca\'iZ J,irliğiııi son haddine va.ı·d ırmışt~~·r 

ba. c:buti mııv:H·nlası kesilmiştir. Hn. . . \'RIİ!'iİ ~ir 'J ırnıa!;', bir nutuk fr:ıd ed('· Ciiınle_iylc mc,,:ajın bitirmi'$lir. mukabil ntesc alınarak ııibkiirtül • Dadan, nerlinin emrin(' k~ıb"V' 
rekı'lt lıund·m sonrl\ dnhn ~iirntle inki- Tok)'O, 31 (A.A.) - ppon - ln - rek .\'eni ],ıt~ıl:ırn hosır('ldiniz, clf'mis· 111,,1·1 1·z < 1 on,"nnıa::ıınl'ı krızımdı<rı miis ve knfile Numuı·:ı ilticn edebil- 1 • k d r 111· T A 'k hh ı ·-- ,. t " ,., • fnknt Frrııı;;ız milleti, m .·n tı ·b· 
şnf edebilir .. H:ıh<>~i. tanın tnsfiycsi, gı ız - merı :nn. mn~<l ns arının tir. lıüytik znfr.r, lıliviik 1Ji1· !llfık:ı ·ı.- knr- miştir. Tn,\ .nırelerimiz de hnn•kitttn ~.tım bir lrnttı hareketi red ,.e tııl: 
:ı.\', hatlfL haftnlur rnesel<!::;irlir. Rrilrc- -.;:ın.gh.ay bcledı.ye;;ınde.kı_Y.a~nncı aza Vıılı bir kıw h:ıftn e\'\'eı Afı'ikadıı • hnlunmtt~tur. 

l d b t 1 r . . . ' <: 1 nmı!'itır <len kaçan 1tnlynn kadın \'e çocuklar. -.<'çımı m~s<: ~sın. e. ı r 1 ı a a \'lir - ırnrel'lPI' i:nznmııı Hindli,. \"1~tı!r.'lly:ı. ,.ı a " · l.ondra. 3l (A.A.) - lUiyt<>r: eylC'mektedir. 
Adiı;-Abzıbn civarmdn :ıçık kamplnr:ı clıkları bıldırılmıştır. Şırnghay bele- lı \'C J'.an:u~ah .1~kerlerin g-f'lnw,.;indc>n ---x·--- Cczaiı hı1di. e:i hnkkıııdn Londrn-
\'<:rlestirılmektcdir. liyc:<inin ~yabancı azalığı bu devlet. l'C\'iııç chıy.lnl,hrmı tehn~·t:ı ettirmı~ AMERIKAOAKI DANiMARKA dn selfıhiy<>ttar mehafilrle ;:ıu cihet tc-

----·* 1 

lngiliz tayy·areıerı . Ke~eni znıltedcn İngiliz ku\'\'etlcri, ~r :ıra-.ındn müte::-aviyen. t~k~im e- ,. • şöyll' <İ..'nıı~· ir: • barii:ı ettirilmektedir ki: lngiltc>re, 
simdi Asm:ıra ; .. t!knmetindc ilerlemek .• lılcccktır. Bu sebeple yenı ı ntıhnhn- Biz ~ulhu :ıızu edivrır~ız. Kurlrc- VAPURLAR! bernclmilcl kanunlnr mucibince dliş-
~~diı lcr .. ltnl·::.r.lnrm artık ikinci biı :ı dn lförnm kalmıyncakür. ~imiz ulhun rewinnlı•h; c~ışk:.ılu m 1 mÜna gidecek \'apurları yoklam~ık 

·· ı f h · · 1 · ~-~kı k Vac:ington, 3 1 (A .A.} - ~\mcıri- lıtl."'U"tıııd .·ıkı' h",Lkl,·1111 ,ı, ... 1'111.·ı ınııh.0 f.". Astopalga limanırıı 
bombardıman ettiler 

muca n!l uttı te~ı,.ı crı IJC • enemcz. Uıtıı'l'ıız <'lnı<: · .ırzıısuııun değili'z. '-':ı!- " "' .... " " 
ı( t ı. • • 1 f 1 · 1 u•• • •t d J 1 ! kn lıiiklımeti-, !l Amcriknıı limaıırn - ".:ı "'tnı"•kt"•lı'ı·. · 

1 erene e ut''Ş ıJın, eıı nz a esn• :l ınmlfl· nıversı e e ııız l-: 0 •111 :m 7.ı mıı •. rt!:t:ı c• Cl'eli'iz. \ <' " ..- " "' 
t 5 ,. b' 1t 1 l kt l d" t • • ı · ıl:t lıulımnn (~iti) D:mimnı·ka vnııunı. l•'ı". L ıı-:. tz gcmilnriııiıı nıı~\·:ıtann ır. • • :..> !il :ı y:ın < a ma ti uş- t:ı: ... :~ ınıı.,.:.?l ·' 12• ıı:ı vaziycietmi~tir. Bunun, ltnlynıı ve · ' 
mii!ıtL' ·• Blıııln:·. Keren miidnfııas1111 rıınlıeıne gilWrdiiklcl'i ve Alnırınl:ıı-ın 

f , 

Kahil'e, ~ l (llactyo ) - lln\'!l 
\Cren kuv.'ctk ı'İıl iiçte bil'iııi teşkil Alnıaıı \'npm•larıncla ~mhot:ıj:ı karşı lıuııl:ıl':ı \'nziyct ettikl<'l'i l ngilizl(•rce 
eoi.vor, nenwktir. B.. ..k d l l · · lzmir ticaret müdürü nıın:ııı t<'t1hir!pı·cl 011 rn ı·ksız oıdııı!:ıı mnııımdur. nu dera cıa crnıt ·.·n11ur-

!iği: 11r 
T:t\'\'arelerimiz Keren • ASJll . 

yıı l ııı1u, Cibuti ,hattın ı bombnl~?1~t. 
laı', hl' l' cephede k ı tnntımıza mut o 

Almanya, Yugoslavyayı 
tazyikte 

( BAŞTARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) 
ne uğra.~ıl'ken, Yugoo;l.H·y.ı '>iikl:tu 
muhafaza etmektedir. 

Almanya. Uçlü pakta har~: \'fiZİ) eti
ni bildirmek i.izere lı!ikfımeti t~zyi
kc devam ~ylemektcdir. Son h:iclisc-
lerin dnlıili meseleler olduğu hakkııı. 
da gorilşmck üzere Alman elcisi 
Jl cr rn h:ı.riciyc nnzrı Niçiçj tekrar 'l.i
ynt·et etm:ştir. 

l faftn sonurırla ınihn•r propng:ııı
dası Sı rp ve Hırvatlar 'nrasınd.ı oir 
nifak v eayrılık y:ır:ı.tmağa m:ıtuf c•l. 
muştur. Nnzj ba. mı \'e ·propaganda:ıı 

bi.ikOmct darbesinin Sırplnr tarafın
clan tertip -cdild:ğini ileri silrmü:}t ür . 

Almnıı clçi.s: Heıı·ıı. bir knç hnfta 
evvel Hırvatlnrln göri.işmck iizcı·{ 

Zağrebc gitmiş, yeni Avrnnada Jlıı·
vatlnra mümtaz bir mevki teki f <'t
miştir. H ırvat riiesns:. bu teklifı ı•dh
knrla reddetmiştir. 

G. Cemil Taner dün de 
tetkikler yaptı 
Baıtarafı 1 nci Sahifede -

ti müfettişi lı.tanbul mebusu Hny 
Galip Baht iyar Cöker, bed<'n tC'dı i· 
:;·esi te~kilat, ~:ıhnlaı.t ve le. isle!' (l:d
rc i reisi B. Celili Dinçer , İzmir böl
ge ns hnşkam Bay Reşnd ı~eblcbicioğ. 
Ju ve diğer teşkilftt şefleri Il nlknpı
n-:ırdn pamuk mensucntı Tlirk nno
nim sirkeli fabrikn:-ına gitmiş!Prdir. 
Gen&al, fnbrik:ı mUdürlüğilniin mü_ 
him bir pa:•:ı g:ırfiyle vücuda gdir
miş olrluğu heden tHbiycsi gah:ı!-1111· 
da )~e r a l mış bulunaıı kal.im \'C erkek 
mükellefleri tl'ftiş etmiştir. :\lllkellef
lerin ynphklnrı m1111taznm beden 
tcırbi ,·esi hnr f>ketlcrini takdir eden 
g•--neİ-nl Cemil 1'nncl' miikellefl"r!e 
ayrı ayrı konuşmuş, fabrika miidüı'
lü~iinün, mükelleflere tcskilfı.t ve 
tesisat ynp:ırnk gfüterdiği aliik:ıd:ın 
mcmnuni.rntini bildirmiştir. Bu hu -
l:Ustnki teşebbüsün muvnffnk:yetle 
neticelenmesinden doln~ ı da \'aliye 
ve b§lgcye 'tnkdi ı-ntta bulunmuştur. 
M liteakiben \'Ün men tı<':ı.tı Tlirk 
anonim şirketi fnbrikasınn gi<lilmis, 
oradn da ayni şekilde beden terbi -
ve i miikelleflerinin muntazam ha -
reketle11i görli lmiiş, açık \'(' kapalı 
beden terbive~i sah a ları g~zilmiştir. 
S por H'!"ılon lnrın <ln miikcllefl erin at~ 
la maları , ipe tırmanmaları , yf\rüyiiıı 
ve beden t erbiye.::;i hareketleri tatbik 
... e teftiş edilmişt.ir. 

Bu mlinasebctle fabrika mli cliirlü
ğü t.aııafından genci direktörliiğe re
fak-atlerindeki zevat şerefine bir ö~
le ziynfeti vcrnrniştir. 

• 
Beden 'terbiye ... t i;;tişnrc hcy'eti, 

Ankar:ıda her ny yaptığı mutnd ny
lık toplnntısını dün nkş:ım şehrimiz. 
Of'. bölge başkanlı~ı bina,.ında gene
r:ıl Cemil Tanerin r<'isliğinde ynp -
nmıhr. Bu topla ııtıdn beden terbire
si m<wzuu Uz.erinde bnzı karnı lnr it
t ihnz olunmu~tıır. 

Genemi Cemil T~neı· \"' ehı·imiz
cle bıılıırıan teski l fıl şef \'e mlidiirlc
ri hugün Uşnğa hal'eket cclccek!er
dir. C<'ner:llin Usaktnn sonra Af
yondu d:ı tetkikler,. yap:ıca~ı \'C' :ı ııi
ırnnd'I Anknradn bulun~cnğı öğr<'nil
ıniştir. 

Diivül< lnöııii koş.ulnrıı mlinnscb<'tiy. 
1c şehrimize gelmiş bulunnnlar. dün 
snbnh tf{'nlcı·Je memleketlerin<' dön. 
mü!:ılerdir. 

ugu a am ar ga erısı lıildirilmi:::tir. 1 " ' k k \ J 
J O Jsl!mbul 31 (Tt>lefonln) _ Ofı's- claıı lıi l'İ, Siyamc n ı an o ·t.:111 ~ maıı 
~taubul 3 1 ('l'eleionln) - ni • larn f'işenk gctiı·iyorclu . F,ransız ... iya. 

,·ersitc rektörlüğü b;r biiyük ndam- lcr komL--erliğ;ne İzmir Ticaret ınii. BEYRUTTA VAZIYET seti bnkımıııctnu ba~ diişm:ım bulı! -
'a ı; gnlcr;si tc, is etmeğe k:ırnr \'er • <liirii Mehmet Ali tnyin ed . lmiştir. D t .,1 (" , ) I' 11:111 İtah·an donanmasının ımhn echl-

crru , o .-ı. •• .,,. - • ranı:;ız ma- kt ·ıd ğ d 1 ·ı· d •,.t' r-,..ı ı 'd ,. •dı'n1 ~ef' ' nakı' go '· : . ~ .. .• . . , db' .1 .. mc c o ıı u zam:ın a ngı ız o· 
nıı-7 .1-. \•·• e ·ı e ı" c , . ı n. , = <>= -- ı-nml.u ı mc\Z!ı emnıy~t 'Le . ıı. er~nı nanmasına bövle ate:: nçılm-ası garip 
z.iya Göknlp, o.r. Kırımlı Az .• 'z Şa- Denizlerdeki son zafer arttırmı~tır. Amme hıımetlcrınm ıh- 1 kt' . . 

·ı· J · 11 ti' 1 t lb'k •d'I 0 ~a gere· ır. kır pa.::t \'ı.'! Cemıl pa~anııı tnbıı kıta- -BAŞ TARAFI ı NC1 SAHİFEDE- lll ıne :r.ı·.:ı ~ll ce 1 cczn a~ a. 1 1 
• lnsrilterl' ki Alm~m nçgözHiluğü 

da re:;imleri biistleri kon:ıcnktır. lir. iki tnyyaremiz maalesef kayıptır. mckteclı!'· Tnımv~· :::c 1.'.'' 1 "1~r: haşla- nr.ticesind~ ıziırap ceken Fr:msızla-
27 m:ırttn hava .kuvvetlerimize ınıı:.tır .•• leJct,~~ı]cr bugun :lf'.J.l'lc~ld!l'. rın acılarını hafifletmek için b(';ynel 

t 1 S. ·ı ı · selıırlc>r :.r·nRınrtr. :-ıe,·ah.Lt m<'t."dıhııış- r ·1('1 kanunların kcndiı:lno vcrôi;;.i 
l g ·z ·z/er mensup ay yare er ıcı ya ata ının . , JJ ., 1• • 1 . r· 1 .• tl '1ı r 111 • ,.. n l l !> b l l' d"" j"I t ı. ıaı,1 < l\,ın mı an J\~ e . hn1·kınclan f'eı""•r·ıt etmekte ''e l""ll a~e urnunt !l >ır u~-~nn ı osunun ---x · ~ " . , . · "o• .. · , : :-- • 

-BA~ TARAFI ı NCI SAHlFEOE...!.. doguyn doğru seyrettıgıııi haber ver- dılcrmc yıyecck gondeı meRterllı · 
l:l\')'al'clcrimiz ~nbahleyin H :ı\'l' acık mi !erdir. Elbasan bombardı manz Lornlra, :n . ( A .• \. ) - Xunıurclu 
ın;·ıııdn seyreden iki düşman . arı\ıç i 28 maı~ta. sab~hlc_yin hafif cl~niz Ali na, ~ 1 ()ladso) _ YunnniRtan. F~·:ıı~ ı~ - Jngili.z gcmilm·i aı·aşıı~~~-
".' llJHıı·unrt beş tnm i:rnbet knydelmi'$· I kuv:vet leııımız Gıridın cenup do~ıı - da ki 1 ııgiliı kuv,·etleri karaı·gflhınııı kı. hadıseyı ~ :.ıhı:.. mevzuu. e?0n 1.ı~ • 
lcrrlir. nu gemiler alevleıı iciııde lıa-1.-aıııda Littorya -.ınıfından zırhlılnr t.,bli!tı: nııs mulu~rı·ırı, bı~: muhm:ılıın . harp 
t.m·kr.n gfirülmüşUir. : gifrmiişlcrdir. R efakatılerinde kruva. Boı,ıbardımnn tnynm~lerinıiz Elbn- k~çnkçıhgından şuplw eıl;len her gc. 

x j z?rl~r. :·e torpitolar d a mlişahccle c- :an ~ehri içi nele ve Cİ\':ll'ındaki nsl:eri ı·~ıyi. :tı·amak .hak~ı .. olchı~unu ısaı·et-
Cihan harbi karşısında d ılmıştır. .1 • hcdefl"""l· nıurnff:ıkıyetle tnnı ıuz e·ı:ı. 11 şö~ le ~cmekteci_ıı · . .. .. ,.. . l "~a ~Hla.ıı k<;~ıt uçuşu netice.~rnde mi~tır. Düşman tnyyarel<'ri müdı hnl"- . <ı.:l\ I nı-:ıılyn ~omısyo~l~rı, .ıhı:ıç y~-

bugunku 1 urkıye C.ırıdın şım~.lın<le de 2 _zııhh. mute:ıd ye t b u~ tmiş. e de h unlnnlan bir' cl~lerı mad~lele.rc el k~~.duk! ıı, g~ • 
• . d!d krtt\':tzor \'e forpıtonun mevcu~ diişül'lllmüş, diğerleri knı;mı~tır. !)l, .Alm.:ın~ a kauçuk. <.:1kıntı~1 ~ek: 

. -.Ba~tarfı I _ ncı.~hilede -. dıyeti -anJnşılmı. ve filomuza h:ıber J..:'kşaf uçıı!'lnr ı dn \'apı!mııJtıı·. m('lk[edır. !"rnn~ız hımaye gem!lerı, 
H va1zı):rtm oldut.,"l: ~ıbı m~ha{~~as~nı veı ilm iştir. T:ın·~.ıelerimiz i.islerhw dö.unii.:Stiir. nrırlanın •1sozlerındcn c.vvetl ılektl· r~_~: 
sr.ny~ cr!ne uygun ~oren eve erın; DUşmnn görüldiiğürıii nnla.\ JllCn • • ıı=--- ~ız ".apıır arma neznret P ~e · .e ıuı. 
'uzıy~tı ct.kkıitle ınutnleara \'C menfa- slirntle garbc doğru rlönmiiş1liı'. Bir • • • • t t::ıtı~tikler, Fransız gemılerındcn 
ntlerinin icaplarına uygun şekilde tcd- Yunan filosuna da harekete hnzır Genç denızcılerı IDlZ hir eoğunun Alman harp makinesi 
birler alrn:ıga ~vkeylecliğini teb<triiz ohııı, ui ldirilen noktaya hal'ekctleri fstanlıul, :H (Telefonla ) - l>cniz için faydalı mnlzcmc nnklettiğiııi gö~ 
ettirmek urctiylc sı)zlerine bıışlnm ı ş cnıredilmistir. lisesini bitiren g~ gence. buglin me- 1eimcktedil'. · 
\'!! ctemi~tir ki: Glindüz: Li ltoryn sııııfınclatı ?..ıl'lı _ rru imle diploma yerildi. Donanma Amiial lhırl:ın, geçen hafta lngi-

- Ilnrp tehlike. inin her giiıı s:ılınsıııı lıya, clonaıımaya rııı:msup tm·yan•le- kumanclanı amira l 8ükr ii Okan i!c liz l'iloilıına kafa tutmakla iiği.innıiiş
gı.:ııişletıııek istid::dınd:ı bulunduğunu !'imiz t:ır:ıfııı dmı tot·p illcrlc ·\'e mıı. mektep miidUrii biı'C'r nutuk irnc l cılt'- tiiı·. Buııu nıiilP:ıkip Fr:msn için . yrı
gi.irüyıırıluk. I ıerhal tedbi r :ılmak la- vaffak ırctle hücum ed il mistir. Lit. rek g-.enç lerP bunda n soı ı rnki tahsil ııi Alnrnny·:ı İ'\iıı huyati c~h~nırniycti 
ıııııdı. Dir gHn vntaıı Li r tecavüz tch- ror ya ı: ınıfmdnn zırh lıda h~saı· ınii. hn\•rıtlarınd:ı mnv~ıffrık olınnlnrı uı l ü lı:dz malzr.m(' ıınklı'dil('CCği rn:ıhım
lıh~3iııe maruı katır~ yalıııı dahi ol- şnhcde ed ilmiş, geminin sürati \Hiş - m~ııııi ettiler. C:enç ll'l' ılt•ııiz lınrp 11- ılııı" 
sak i tıkl:d:n·izi w yurdumuzu miicln· miiştüı'. kuluıın uğu rla ıulıl nl'. Şimdi Akdı•nizin iiLt.' trırnfnı cln 
faa iı:iıı ınukm·eınr-t r.tmekt"ıı hrı ·k:ı Tnyyarcler imi:t. a~ır 1.wm bal:irln <li *--- Fı·n~ı>;:rnın cnn ılüşııınıu ltıı lynn tlcı • 
lıiı· şe~· ynpılınnı:ı imkfuıı yoktu. ~fille- ğ"er kruv:ızör ,.e mulı riıılere mm•nf. • ııaıırıı:rnıııı ('Zmcğ'( • çalış ı rkrn \'C 
t:miıiıı tnl'İhine. '}"l'tfinc w terbiyesi- fakiyetle hiicıım ptmişl cır \'(' nıuhtl'- Bır Bulgar mebus Yu- Frtı.ııı:ny. yiyecek getiren iki Amcri-

ret ctmişl2rclir. 
12 adada A~dopalya' liımın1nll 

t J · ı . t. :wıTıız ecı ı mı~ ır. • 
• • jV 

2!l-:rn mart gecc~i Trnblu.s Jırı~.~ 
na hlicum edilmiştir. Doklar a. ·~' 
lr.re \' e pccrol tesi-:atınn is~b~ 
~.ayd~dilmiştir. 

l · · h · t"ı"lr T:tyynre erımizın ep3ı " 
<liinmü ·lcrd ir. 

A tina ünivet' 
sitesi 

• • • Yugoslav patrığını 
tebrik etti 

ı\tinn, 31 (A.A.) - Atinn 
'.ildiı .yor: 

Atina i.inh·e?. :t.e!'i ii!ıhiynt fıı~ı 
. ı Yugo ·im• \ '<: ortociGks kilisesi / 
i'r; <~:ıbrıloyn ı.şn~:cinki telgrafı 
(k t mist:r. 

«K;hl'amnıı Yug.1ı-ı:w milleti n iılf. 
ı•:h ''<' an'aneler ine. uygun ol:m Y~ı ı 
l':\'YIH\aki şecnnt!i 11,tttı harckctın (o 

r.r~odokR papazlnrı nır: ynrdımi)·ICti' 
1ı ııı: !'t Jeıı dcği~ikiiJ, mUn:ıschC d' 
tı•\'gili t•ski tnJ~lJ_.ı,ıy1c iftihar tıt 
ı.:ına lini\'<' l'Sİt"st 1Jfıhiynt fnkil,1r . 
iı ;;erıy<'t i<'iıı ıl:ı.hn miik<'mmcl tıı \ 
t'kbnl tNniııiM mııl~tf l:tıhımm \'r 
~'·Flnv milı•·tiııin MilH cmelleri11c

11 ~.ııı lı.ılunnn u.ı-:;'tıl1 ııeticeden c ~ 
h.ırnr<'di tl'bı"k \' f' t<>m<>nnilt>rlnı 

ı:r un~uıı 0 1nn ::e~fın · k.ırnt· bıı olnhi- lif d:n•bclcr indirmeğc , jımhetler h "'d" . . kan gem~i yolcla- buhındu~u ~ıracl:ı 
ı:rdi. VC' budur. O zanınn siya~etleri knydctmeğc muvaffak olmu~larclır. gos/av a ısesını Fransızlar hıgiliz g<>milerinC' rıteş n!ir.t • 
milletlel'İn istikl:ilinin muhafaz:ısı Kru\•aziiı·leriıı sliı·at l erindP, htıva hii l l tıyor ? nçmışlnrdır. l l l OD. J a·"' 
~('klincle kl>nrlız eden cle\•lellerlc her- l llmla ıı ıı tlnn h-as ı l olan rızalnrn sn - nası an a • Deyli gkı:;preı:;; \.i:;"iniıı, lııgilte:·{' fa yan ar, lreaaO ~ 
kesten istikl:ilıııe \'e sunhınuıı biitnn- ~ ,.Riıtdc diziitnml:ırımızın C'll hih iik. ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) il" km·gn çık:ırılmn~ı hususuıHl:1 llit._ t hl" • l 
!!iğline hlirını:t !sti~'<'ll \'C bnşka millet- lcr i ıHi.,.lllıtll)a tema~ imkanım lıul • goslav hlikumelitıdeki cll'ğh;lkJiğirı lerin al'Zllt\llllllll yerine f!<'İİl'iJınekt(' a ıye eaıyor aT 
1: ı·in l:ühinll\~·iınc \ 'C h;tiklfılinc hiil'· ı n u.J:mhr. T emas. ancak kıır:mlık iil: lli ııakta miiteveccih olduğu aşi • nldtıfnrnclnn şiiphC! l'inwkteılir. lıonclra, 3 1 (A.A.) - 1tn lynn 1~ı nıet cyli~('n Tlirkiye cumlıuriycti hii· h:ıstıktnn ı-;onra temin edilebilnrn,:riı'. kfırclır. Yugoslavyadn Almanlflt' :dey A •k !iği, Cibuti - Adis-Abnb:ı şimcJlt 1~ l.iiınctinin <!lişünce-:i \'e .Rİyns~li l?irlıi- ll :ıfif kuvntlerimizin <ln iştirakiy_ tıiııt' ynpı lırn 11iim~tyişlC1' de IJllllll 1<>· merı a ,vıı)u iizeı~ııdcki Di:cecinonn ın t:ıh~t~ 
rine uygun cHişUi. Ve hunu hıç kım:ı'- !(' cen·ynn eden muh·a:-\.'lıc netit·r - ,rili ı•tmck1edir.> l'(lil<liğiııi bildirdiğine nnza r:ın . 'ı-:ı 
nin aleyhin•• m(lte\·eccitı olmırnn V•' ı:iııde !'ola. Z:ıra \'l' Fyom:t kl'urn • BPlgrnıl. ::ı (A . .A.) - lliikOııırt, Fazla harp 1na/zcn1esini ı·<' ilel'liyen.. J ııgiliz kıtnlnrı bt~t 
\'nlnız nıi.lşıcrı'k 1 nıııiy~t \'e mcnf:rntinl zül'lt>ı·iyle \' içeııyo Gi_,·otırrti ağıı· peı·~erılı~ ı:ünkii h:1diı-;l•lcr dolnyı . iyle J "[l .:ı ı· th az rnukrwenwt.ıe knrşı lnşncıı111 mnhfuziycıti gfl)'C$illc miileveccih l>ll.11 c!c~tro~·eri ile :\fni;.tidln c~e;:;troyeri IS\'l'l,'. el<:isi )l :ırnaraya İl'<'SS!iı·lcı·iııi ngı ereye uevre, ıyor nu f.>Ur<'llc Adi~ - Abahnnın P,, 
hın:ın :ml:ışmnlnr takip c>tti.» · \.>:ıtırılnııştır. Diğf'r bir muhrip ile lıihlirmistir. NC'\'yoı·k. al A.A.) _ Ruzn•lti d<>nizdl'n :-l20. kilometre nıesıı ~ 

1''.'orıf r>ran~l'1 bund:ııı oıınıki kısım- 1 ;;o milimetrelik toplaııla miicchlıez Sofy:ı, !B ( A.A.) - IJ. )l, ı:. \'aşiugtona g<'tirmektc olnıı trendü sc- h:ıtla olan deniz irtibatı kesilCC:(, 
•nrınrl:1 hntip ö!.ndenlı<'ı·i 'f'Urkiye rum- Co\'ani Hnndelcri kmvazöriiniin de> • Ial'ibordn Alman aleyhcları bir ,\ ~hnt eden Ne\'york Tnynıis grızctc- lir. rnrcdaoa, demir;·olları m:ılı1~fl hıırıyctiııin lı"!' ttirlü ihliHi.fı iz:ıle ede. tJ:ıtıms olmnlaı·ı muhı.cm<'ldir. niimrıyi vuku bulmuştur. 'l'eı:ı!ıilrat. "inin muhabiri bildiriv-0r: deposu \ 'Ç atölyelerle, hangııl' 

0 rck ytırdunu harpt-en korurnıyn çn- Diğer gemilerd~ hu ... ule getilHen Sıı ~)Jar tarafından tertıp e<lilmi~tir. l\f'\'sul bir mnknmı~ ifnCle. ine nn. nrnhtevidi:--. Bu ı:chir Htırnrdnn S1\ 
J,smıı:ı cılduı7{uııu, faknt biitun S!':tyret. hasar \'C y:ıralnr karnnhk ve hnrckfı- Üzcriııde cAlmanya:. yazılı biiyiik znrmı Ruz\'elt fazla hnı•ıı malzcmr.si- lomctre mesafededir. 1ngiliz ktı\10 1.•re rn~m n bur-Un hnrp tehlikeı-inin tın <'Ok süratli ccreyen etmiş hulmı- bir taş teşhir edilmiş, tezahfü·atçılnr niıı lngiltcreve cfovrinc müsnnde etmiş lel'inin dolambnçlı ve dar bir l'O j 

Bnlknnl:ıra ır:rmiş hulunrluğunn telın- ma8ındnn görlilemerni,.tir. bu taşın üzerine Hikürmiişlerclil'. I tiı'. Hu ıahı ·göre toı1litol:ır lngiltc- geçme ·i Jilzımdır. K-eren , II arM.!Jf 
ı liz crtirmiş vr bu hadisenin Türkiye- Clin<liiz eereyan eden harekiıt r.<;· 'l'ezahiirat esnn:;ında içindt~ c1•ıgilte- reye ve Yunanis'f:ımn giinclerilccek ferleriııllen \'e donnnmnnın nıu~:e 
niıı hnrici sıyasctinde hadiseleri ev- ırnsıııcla YunkerR 88 tipinde 2 pike Al l'<' ile bir likte Alnurnynyn ka ı . ı mii- h:ırp m-:ılzemesi nrnsınclrı<lır. frıkiveti nden sonra bu h ftctisc · 
\•clclen görlip on:ı görl' tNHıir nlmak marı tnyy:ıres i düşüriilıniiştiir. cndcle ediyoruz& ibaresi buluıı~ıı lıt>- ç· • . hf k • • f)j· , zafer olmuştur. 
~eki imle tecelli ed::-n. basi··etc hak W!r~ 2!> m:u·t sabahı denizd<'n bin k:ı - ynııırnmt•ler dnğıtılmıştıı'. lVl mu e lTl f 1 
rlir(.>n ye!1i lıir dc!öJ t<>şkil <>ltiğiııi si.i~·- cl:ıı· İüılya n bahriyefüi kurt11rılmış • Zapcp, !H ( A.A.) - D. ~. B. i tanbu l. :11 (Telefonla) - Caln- A N A D Q- L LJ 
'c•nıi~tiı· . t~r. 'T'ahlisiy(! s:ı nda llarına Alman f:ıy llırv:ıti<;tan dn muki m A lmnnlm· , tndıı .:ra ııııır Nikolnki adındn Li r civi 

Milleakil.ıcn 'nı~il:ıl<ii \'aziyetin icar yarf' leri tarnfındun taarruz e<lil:ırn • m~m l ekcti terke dnvet. edilmişler • tiiccarı 40 kuruşluk çiviyi 14'1 ıkuİ·u-
hırrnı tahlil <~ıın hatip <!emiştir ki: ~eydi , daha iki iic yüz kişinin ku1·1~- di ı·. J lırv:ıl makamlnrı hu hususta te-

Siyn. i ve d!p•om<ıLil~ ı, dbirl~rin ,,·a- rılnıası mııht.cmeldi. Fnknt tnhlislyc (\:-.sür ve tce. siiflt>rini bilclirmiqlcr<liı". sa sattığından y:ıknlnn:uak Adliyeye 
ııır,da :-. kcı·i tHtlJ~ı·lcrin cfo hnrbi hu- suııd alla;rnın te hlikeye mnrnz lın!un- dir. Ve hnreket için Alman ofisleriııc verilmiş va tevkif edilm;._tir. 

................ ml!ll~ 
!abiı.i Ye Bqm•harrlrl _.., 
HAYDAR ~0ŞT0 OKT....,.. 

cltıd l nı·rlan \'e ('mııi.n: t sahnmııdnn duklar1 nıı l nşılıncn. bu hnrcb1ttnn ellerinden geldiği kndar :rnı«lım et· 
•ıı:ıklaştırınnk \(' iC!lbındn vnt:ın mU· mzgeciltniş ve A kdeniz b-:'lf$kuman - mekt<.'dirleı·. SOO kad:ır Almanı hn • 
lafansınr terrin ıcin en miies~ir bir dnnı ltnlyan genelkurmay. :ri!İsine mil ilk hususi tren diln sant ~O rlc hn
~eclbir Qlnrak ti'!; kki E:dilmesi ve l.ıu ccJ.:izle t ebliğrtltn bulunnr:ık lıfidise ı eket etmiştir. 
\'Olein hnrckNe )!e." lffiC!'İ tnbii \'C hıı ) l'>)'j11: bil cl irmiş ve hur:ıy:ı hir h:ıc;. Hom:ı, :n (A.A.} - n. x. l!. 
1!iln Turk ı ı rciusmıun h"r znmandnıı t:ıho.ne gcmi-:inin giinrlcri 1 nwı-:ini ~on h:ıbr.ı·lerc göre. 1talym1 i<'U":l· 
daha l,;,ı,·\<'lli olclııi!ııım ifade etmi<ı ''C t:ıv.:iye etmişt i r. C:e\·np nlın<lığınn fi ·ı ve ltalyıın gazetecileri Yugoı:;
vat:ııı m<>nf::.:ıtl;"J :niıı ic:ı.pl:ı1·1m Tiiı·< gürt. d iğer bahriy<'lilcrin d e kurtul- lııvya« l uıı nyrılmağa lrnşlamı lnrdır. 
m!lletiniıı :...ıWn ~ 1 ııırıd~ ic!rnk elliğ-: . mu.: tılııı:uıı nıuhtenıclclil'. BPlgracl. :11 (A.A.) - Ofi: 
nl \'C kc>nnHiııo rnıı bir iP:rnı olduV'lP1 1l J',,ı-:_, k! tı\'flzöriiniiıı kapt:uıı l>c.,· Diin llırvnti~tnncla lt-alyıııı nleyh. 
\f' biıthıı ııı;ıl0tiıı nı:i:;t;.ı-ek se\'gİ. h!i >- siy kıırhı.ı · ıl a ıı lar araı::ıııclnd ır. ltııl • d~ı. ı ııUmayislel' yapılmıştır. Poli-. . 
ırıd \'<' iti ı ntul ıt<' : i ~ .l! $<' f iıniz ts-:-ııı •t ,\'an kru \':ızörlcı·i ku ınnnd!llll :llnir:d Z:ıi{rept~ki 1tn lya ıı ko11srılosl u<Tıı ö -
İröniııılııı Hı·;ıfında tek bir viicncl ~i- Knııt~ıni kayıptı!'. ııliıı clc toplanan ııüm:ıyişC'ilP.ri kolrıy. 
bi toplaıımı lıulunduğunu tebarii?. t•t. Con:ıııi Ranch•leri knıvnziiı ii ~ı~:o ca clnğıtmı~tır. 
t:mıi., ,.c: cin c l enizı> indirilen Komli.irtiyeri sı- Sloklıolın. :n ( A.A.) - {~ğ-r"nildi-

Umumt Netrly&t Mtıdtır1l• 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇ.A 

ltalyan impara
torluğu 

Haritadan siliniyor 1 Abone· s A,1aı. aot 1ır 
~ k •)t ( ·' A) (' l I •Yıllıfı t•OO • 

• '\ yı)t ... ~ .,, :'"'· • :-:'. . •:lZ<.' <' er.I .. 1 k 1 27 ]fr• 
hı ıy.mrn ugrndıgı maghıbıy~tıerdeıı Y a.bancı mem e et ere 
tızun uzar' . ' v bnlı~etmckte Ye ltalvnn I 
:mpnrnto•'l~.gunıın, pek ~·ak111 lıir aticil· ldare,baneı ikinci Beyler~"'~ 
<lum·111b lı:ı t ıra kabiJinılc11 lıir sev ola- ~ 
rak 'tarilı!ı· k- 'neağ=Pu kaydı•yleı~cktc
ll: l'll'I'. 

Alman t ayyareleri 
Gündelik T akvin1 

1360 Rebiülevvel 4 - Bıitiin ~:ı.\ retlcrç rı.i!ın"n bir 1e- .,ıııfınd·"ln olnn i.iç g:t>nıiden lıiı'icliı'. ğine giire. perşenbc glinii niirn '\'h l~ı' 
ceı\üze m:v·uz kalır~:.. '!.iirk milleti. bı. 5069 tonclul'. 1;;0 pusluk~ toptı. ıoo ec.:nn. ıncla tecnviize uğrıymı' Dclgr •d- Lonrlrn ~:ı ( A.ı\.)- Hn,·n \'e ı ln-
rmicaıle•ı~ 1" k•ııd .. lne d~ic.:en vnzife~i puRJ.ık 6 topu, 16 lıa\'a toırn. :ki tny. daki l.\'C<'. c1 lçisinc Yugo-ılnv hiiktı-

EVKAT 

h1ç tcrcdcH.id ı•fmHir">n 'c- tarihine, a - ynrP.!'i vardır. meti te~s:--lirlerini bi l dirmi:ıtir. 
ıım:ı \'C ~c>rcfine liı:- !k hir !'lirette ifnyn Kuclilrtiyeri tipi ltnlyaı· g"ınileri . 7.nğreıı. 31 ( A. A.) - Zağrepteki 
lınzırılır. Fı·:ın~ızların Lion muhriplerin·~ lrnr. Almanlnrın çekilii'li hfidisegiz olarnk 

Srzlcl'iyle kc.nfernn ... ır.n n!hnret ver- ııılık olnrak in~n edi lmiş gcmiierrlcn- devam etmektedir. ikinci hu. uc;i beıı 
mi~tlr. clir. hugfin sant 13 de h::ıreket etmişt i r. 

hili emıı:yet ncznı'ctlN·inin tclıliğ-i: 

I>Uıı gccl! clii~m:rn l ııglltcre iiz~

rinclc .ııfrtk mikv:ısta fanfo·ette bu 
hınmuştu~·. naz .yerlere b.omhn l :ır 
nt ılmı" n dn hasar olmamı tır. 

9. D. 
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