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Çivi r:e1di 

latanbul, 19 ( Te le fonla ) - Ev:velce Slovakya ve 
laviçreye sipart"t edilen ve g ünlerden be ri beklen· 
m ekte olan 500 ton ç ivi dün ıehri~ize g e lmittir. 
Öğrendiiiıpe göre, daha külliye tli miktarda çivi de 
yolda bulunmaktadır. Bunlar d a b"r iki haftaya 
kadar gelecektir. 

Giinü seçmit nUah_ll_la-r 25 kuruştu;, Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
---------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------"!"""".~--~---------------------------

Londra 

Harbi nasıl 
gö~üyor? 

[Balkanla~ hakkında] 

Niabibir memnuniget 
"Q,.d,,.. Fakat vaz igetin 
ıllğırlığı gizlenmiyor 

U'tıda isi ıımanga bü
Ullk zorlukıarıa 

.il~"~~rı~I <~'!,~ıgac~r~r Ajansı 
dı rfror. 

k:ı 1~?,; ıık ·rım Londl':ıda şimali Afı i-

.. 

\1} Yuııaıı ccphe:.indeki '.harckatm 
~h 1 ~akkınctn me\'CUt intilın nisbeteıı Hitler ve Mussorn i 

ııııı n ıyi irli. En e nslı \•nkıa, <liişmn - y • t d n•tı 
l'ıııct '\l~ıanlnrfı, <liğ ı· Avrupn kıtııln- unanıs an a ) er 
ıl\!n a J{!~'iik ınm·rıUakıyt!tler tmıin e-
Rilizf0torHl ve zırhlı kuw~tlerinin ln- 1 A 

dıı"l r ~ar:ırıııcı:ın p.ırlnk Ş<!kil<IC' '1111'- M ka e t ş·d- Cenubu Şarkı ~!4 ıldugu ve g<>ri )lii kiirtiildiiğfüHil'. u v me 1 . 
dıı~~af.~h bu mcmnuniy<>tin ni bi ol- d ) d A d ' b• 
h·rn lgo~et ilmektc \'(.' vnziyetiıı \':l- et e evam vrlıpasın a ır 
ter klo dugu işaret edil mektcclir. ::\füt - · 

ıı, bi~hin bu muk:wemettcn mnksacll~- edı·yor yere gelmiş 
(l)e,n.ssn z:ımnn knz:ınmnktır. H1t-

c.w- AMI 4 NCU SAHiFEDE \ 

......____-~----~~----

Yuıuıaıua kralı 
ilı lltııtlli 

Düşman hiçbir noktada 
hatlara giremedi 

' 

Mu~solini ile b r müla
kat yapacakmış 

-----· ·---
AıKf RI VAZIYET 

Larisa Almanların eline 
geçti mi? 

Havacılığın harpte oy
nıyacağı büyük rol 

ı:ad110 utt-:etc.c;iıulr11: 
Alrııaıı t<'hliğinl' göre, Olimpos dağ

l:ırıııııı iki tarafııııl:rn yapılan h~ır<'kfıt 
netict>sind<• Alm:ıııl:u-, Lfiri ·ayı i~gal 
etrııişl<'nli r. H albuki lngilizlcr, biıtiin 
hiicuınlarııı piiskiirllilıliiğ'iinii lıildir -
mekted irlcr. Başka krıyıı:ıkla r<lan i:::e, 
bu hususta bi l' haber gelmeıııi~tir. Bi
n:ıcnrılm·h bu halx·ri kanlı ihtirntla te
l:ikki t>l~ck l>elki mıın;fık olu;· 

Ynlmz, Atinndaıı gelen on haber -
lcr, merk<.'z c·C'ph('sin<le l\kcova '<' ~nr-· 
kında yaı·ma yaparak l~tıuba ,ın~nı 
inen .\iman kuv,·etlerine mukabil 1ar
ı·ıız ynpılnıış oİduğunu:\Ie<:ov:ııını te-k
rıır geri alındığını bildirmektedir. Çok 
iistiin olan A lman ku\'n•tlet'İne kar::ı 

Yunanistan 

Harbe devanı 
edecektir 

Yeni kabine, Kralın r:
yasetinde toplanacaktır 

111ti11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Partililere 
Şefimizin 

Armağanı 

Mütaıella. baıvekil içiq Yarın t 7 de me
dün dini ihtifal yapıldı rasimle yerine 

asılacak •• 

~·apılnıı hu hnı~kfitın nı:uıfı:-;ı biiyiik ' 

Partimizin cleğişm"Z genel b:ısk:ını 
:\!illi ~cf \'(' Reisicumhurumuz ismet 
lnöııii. iınz:ılı biıcı· kıta fotogT:ıfilcl'ini 
P:.ırti ,·ilfı~ t:t \ e kaz:ı idare hevetlerile 
il :ılkeviınlz:.- giind"l'cı·ek P:n·ti · ı ~sk ilii
tınıızı taltif buyurınuşl:ırclır. Bu çok 
kıymetli :ıl'ın.nğHrılıınl:ın biri yann ısn
:ıt ı 7 d~ pnrti dlflyet merkez inci" har.ır 
lamın me\ l.iine mcı a,;imlc a ılncaktır. 
Vilfı.' et iclal'e heyeti bu nıiiıı:ı..:ebotle lıit: 
çok ZC\'atı \'e tc~kilfit meıı,.;upl:1rıııı d:ı
\'Ct etmişti!'. 

olmnk lftzı mclır. 
Ulıyııdo: 
I!urncla Alm:rn harekfıtı chırdurul -

lllll!) ,.,, i:-ıti" rnı· kesbNtt1işt.ir. Tobrıık-
ta mukn\·cm~t d::vamdnclır A:lmnn, 
ltaly:ın l:tnl'l·ıızl:ırı hemen kfimilen püs 
kiirtiilmiistiir. Giinden giine tak..-iy(' 
kıı,·,·eti alm1 lngiliz1erin iniı;yntifi ele 
alclıkl:ırı ve vaıirde hfıkim oldukları 
öğ-ı-enil mektcdir . · 

JJ rn·n l<ml a Jıcn·ıı: 
Son günleı·de miit<'knbil W! nğıı· h:-.

va hiicuml:ırı yapılmış. Jngilizler, bu 
harekatta ~imdiye kadar mevcut olm ı
yan yc>ni bombnlnr irnllanmışlardır. 
Diği!r farnftmı Ameriknlılar Groen -
lanclcla ha\'a iisleri kurm:ıktadırlar. 
lngiltcre için yapılan yardımlar ım• -
Ya111ncla hnzır.I:ın:ın tayya relerden bir 
grnp ise hir uçnc:tn lngilterPye gelmi ·• 
ti l'. 

111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

l yn:: kabinede bfüwekil mu:winliği 
mcvkiiııi i:::gal edecek ve kral jorj 
k:ılıiııe içtimabrınn rb asl't cılccek -
tir. 1 

1 
Atinn. Hl (A.A.) - Atina l'adyo·u 

ba. \'ekil T{orizisin iic ııydn rı az bir miid 
d~ t vazifede lrnlclıkt;rn onrn diin füc-
c::ten \'ef:ıt ettiğini bildirmiş ve bu ırn

Miiteı·cffa Yunan ba.~vcl.:ili J{rozis retle iiç ny içinde iki bn~vekilin bütiin 
Atina, rn (A.A.) - Atina vali i ve ktt\'\'etlerini meml('kctlerinin hizmı>ti

clevlct nazırı Kostantin Koçya,; yeni ka ııe tah;:is <'ttikten :-ıonrn UlcHiğiinii ilfıve 
bineyi teşkile memur edilmiştir. Koç- -Dnamı 3 nt'Ü ıahif~d,.-

1 Lig Maçları 1 
"tinada bu~ unuyorlar 

Taarruzlar püskürtiilaii 
Esirler şikayet 

edigorlar 

VIYANADA BiR KONFERANS 
TOPLANACAK, PAPEN DE 
BUNA iŞTiRAK EDECEKMiŞ 

K:ıhirc 19 (A.A.) - f ngiliz umıPni Bel'll . Hı ( A.A.) - Ofi Ajaıı:-ı 
knraı·gahınııı tebliği: bildiri,,·or: 

ntışkn bir ha~r.~ nazaran Amerikn 
<in t:ı~")'are im:ılinrle maden yer ine y·cni 
hir C'le ·tiki madclt' kull:ınılnıa!{n ha~ -

mrnn istnndn : l tilft edilen Yugoslnv) a 1'nhn. ının 
fliltün cephe boyu nen l<'ntn halin - yeniden tnıız imi için \' i) nnndn v:ırın r 

ıle\•İz Alman .z ı l'hlı t ı•c;;ekkii ll<'l'i il~ pi- lıiı· koııfcı·:ıns trıpltın:ıc:ıktı r. 
va.de ktı\'\'etlerin i ıt .;iddctli bir surette c;:ızet dil Loz:m muhnbirine gön >, 
;-:ıpt ıklnı·ı hlil'umlar geri püıs~tirtiil ~ Al manyaya ı;itmekte ola~ yon l"!.ı>en 
mü· ve dii·mınnu cok ~lğıı· z:ıyınt \'rı· - ( Almmıyanın Ankara elı;ısı) lıu muna-

Galatasüray ve Fener
·-s·m· 3 

n<Ü aahôf•d---' bahce ovunu kazandılar .. , , 
ugun Bilhassa Galatasaray takımı dün 

rli rilıniştir~ Bir çok c~il' alınmı~tır. :-ebetle bir müddet \'iynııarla kalacak-
-Df"vAmı 3 ncü Sfthı:fedf'!- -Devamı 3 n <'Ü ıahİ(f'!d .. -

lngiliz ticaret 
kafileleri 

Lord Halif ak
sın beyanatı 

Kubilay ihtifali güzel bir oyun çıkardı 
var Diiıı Al:::ancak ,;ah:ı;:ıncln beş hin<'

1 
nn ııaznran daha ku\'\'Ctli ve :ınlayışlı 

yakın bir ,.ıeyirci kütle. i önünclc milli bir takım m:ınznra ı nrz~tti. Bihası;H 
kiime mü:.;abakalarına <lc,·:ım edileli. muhacim hnttı i'lde edilen her hnngi 

Bi r inci maç Altınordu - Galatn~aray bir fİr::atı knçırmıyacak <lurumdnflıı'. 
takımları nrnsında yapıldı. Hnkem H. Altmordu en kuvvetli karlro unu mu 
Fer id; böyle bir maçı iclaı c edebilecek ha faza C'ciiyorclu. Fakat tnkımdn mC\'· 
kadar formiinde değildi. N itekim bn- ki alan oyuncular çok fcnn bir oyun .Amerika h1maY.e ·gem1-

ı~ri verdi mi? 
Şiınali Afrika, Balkan

lardan mühim! 

Bütün vatandaşlar me· 
rasime davetlidirler 
inkılap tehid: Kubilay .ve arka· 

z ı kararlarınrla ~anıldı. çıkardılar. Kll1eci de ayni ~kilde ha-
~lisafir C:ılntasaray, Fener takımı- - o .. ,,amı 2 inr.i •ahif.,.,t,. -

dafları için her sene yapılan tören, 

Denizciler meha/ili bir Fakat harbin kat'i saf- bugün Menemende Ay-yıldız tepe 
mevkiinde Kubilay abidesi iln"ünde 

Kral Piyer teklif gapıgor hası Ailantiktedir yapılacaktır. 
!~ad110 ua:::dcsi11dc11: \'-:ı~ingtoıı, 1!) (A. A.) - Ruz\'ellirı \'a:;;iııgton, l!I (A.A.) - l ngiltcı·e lzmir V Q Manisadan müteaddid 

Rusya 
Çine yardım edeceğini 
• bildirmiştir 

Fransa 
Milletler cemiyetinden 

niçin çekildi? kl'al\·u~oslnvya mnğhibiyeti üzerin~ h.u:-ıu,.;i ~fllihi.Ya.sıuı,.;iyle ynptı*ı tek- bii~iik elçisi Loıd H:ılif:tk:-;, §imali Af- trenlerle te,ekküller menaupları, 
.\tj ık ı nci P iycr ,.c b~::,•ekil 8im0\"İÇ zıbe l'a~nıPıı ıııfıradcı aran azfün 'l'o- rik:ıdaki askeri \':tZİ\"et hakkında Ame- izciler ve halk Menemene gidecek 
b n llay:ı gelmişlerdir. Ihı -Rurctle har- bi hıtrp !°alzcm::-i taşıyan .'·::ıı~urla- rikan haric-iye n:ızıı;ı B ul ile göl'üşfük- ve civar köylerden de gelecek hey_ 
tliie oııuıın knclnr i~gal altına alınan r~ .\nıc'.ı·ık~mın h ın~a~:e ge.~ıler! .tah- ten :-ıııır:ı g:ızeteciLr~ yaptığı b::!yam\t- etlerı'n ve halkın ittirakiyle tören 
cı,; b~ ınenılckctler gibi Yugo. hwynrla . '" etnıı::: b_uluııc~~ı~um~ dor~ kı.::ıden ta si mali Afrika \'aziyctini bugiin Bal-
:ırk ır Perde in mckt-2dir: Bu perdenin h:~b r nl<lı?nu. ~oylemıs, . .:takat lıu knn muharcbe:.iıftlen cl:ıh:ı miihim te - yapılacaktır. Sonra lzmir, MAniaa 
t11' a ında imdiden fualıyet başlamış- ılo ı·t zatııı ı-~ı.nı. VCl'memıstır. Anrak lakki <'ltiğini söyk•ıni~tfr. Lord Hali- ve Menemenlilerle muallimler adı -
~; liu·\·atıarın te ekkülü ile İ talyan- hunlarclan lıırının flirle ik Aın('rika fak. Balkanlanla 'aziyctin f~,·kalfıde na nutuklar söylenecektir. Abideye 
~tl~ll~ucl mesele. lni çıkarmı~l:ınlır. hn_ktı~ıc;ti il~ sıkı .. tcm~ ı ol~ı~n bil' ~:~t. 1 ciddı r~l~luğu.nu. rak:ıt .ı;in~:ıli Afı~ik:ı- konulmak üzere lzmirden pek çok 

Japonlar iıı, ikl milletin Rögter, amiral Oarıanı 
uani vaziuatıırindan f avkalide nüfuz ·altında 

llJI' 111 ıse, hurm·u elçi göndermekte _ clıge:•ın ı ıı bıı· mu fettıs, dıgerlcrınııı ela 1 ngılızlcl'ın mıh\'l'l' ılen hn ı ekat 1111 1 .. .. .. . .... 
~·. Alnıanyn ~lugoshn·y::ı<la S ı rplar cle husu~~ işlerl~. me~~ıı~ Am{'rik:ılı- istikrarla~tırıhğı miital •:ı,.;ınchı IJu _1 çe enk goturulecek.tır. Butuu. ~a-

bıhsadtuorıar görügor 
lit~~. rliirer biitün uıı. urların iş bir- lal' olıhıguııu soyl ntl!;[ tı '. A.''illl<\:111 lı1nmıı:;tıır. ] tandat lar meraaune davetlıdır. 
~~ı ist.cm<>ktedir ve buna ç:ılı .. ~ın~- lıir ,7.ııt !se dC>rııi~tiı~ ki: . . Aı~1eri~ıını.n. ~u \'('r:1 lıı! ~ek ilde del'- Trenlerden birt: aaat 12,20 d e Kar41-

Çunkin, 19 (A.A.)-So\'yetHus
ya,. Çin in uliyiik <'içi si vrı~ı tnsiyl!"! 1 
Çine olan yn "!lldınıının de!\'!tm crlece
ği h.ıkkında teminat \'e rmi~tir. lt:ıpol' 
dün nk~nm Çiıı hiikiimt~tine. varmış
tır. 

~ {" F a kat bu işler, hnrl.ıiıı ıwtıcesı- l. :ıhnyi.' n:ızııı l\ ll?ks ı!e ıl<'nız h:ı- h:ıl şımah Alnka \'rıı~ı~Ptııı · y:ınlıııı <'· yakadan, diğeri 12,40 da Baımaha-
~· muvnkknt sn,tılacııktır. -Devamı 2 nr.ı Sahıfedf!- -Dt-vamı 2 n d .,,h;f,.tf.,. ne iataayonundan hareket edecek -

K. M. M. Atletizm .bayramı 
• 

tir. 
-------------·11 Riiytel'e göre, So\'yet Ru-yn, son 

- o;- - - - • p:ıktln Çin iy:ıı;etinin ynkınclan mii-
_ I $ A•R: E,T &.E.R tee . ..:gir olmadığını, ya !'dınıın rte,·nın 

.. - Nltcej{ini bildirmistir. 
Askeri japon sö.zcüsii , pakt.ı rağ-

H•• • t D • men jaı>on.ranın cenubi Pasifikte taUmye e Bir mnıza gcç.miycccğini. Cin ccrhc~in-
tstanbulda aahte paaaportla ya. d e hiiyük bir ta a r11uzn k:ılkmı.\·~ıcn -

kalanan kadınlı, erkekli bazı ltal. ğını ~öylemiştir. 
A~keri jupon ~özciisü özüne deyanlal" : 

_ ltalyada hür yafamakdanaa Yanıla . Çin - So\'yctler miiıın ;ebatı
nın mnne\'j kıymetini kaybetti~ini . 

Türkiyede hapiahanede bulunmağı jaııonya \'e Rusyanııı :ıı·tık birhiı·h•
tercih ederiz. r inc :lrkalnrın ı <}C\'İrcrek b.1..:k. i:-ti-

Dernişler. Bu ıözler, kendilerini , 
hareketlerin'n cezasına kar41 kol"U . k:ımetlcrC" rlönehileceklerin i ôylf' -
mak için söylenmit ve aaıldan, uas- n_ıı_·ş_ti_r. ___ ':". ---...-..-.------~ 
tan mahrum şeyler olabilir. Amerika 
do::::~r~~: aözler, mutlak şekilde, INGILTEREYE VERECEGI VA· 

Türkiyf'de S\JÇ İflemit ferdin hür- PURLARI HAZIRLIYOft 
rİyet Vf• harekatı tahdid edilebil'r. 
fakat ltalyada, suç itlemi4 olanlar- Vaşington, 19 ( A.A.) - Amerika 
dan çok evvel, ltalya tabiiyetini ka- bahriye kom isyon u 364800000 dolar-

- ~ :zanmıf, ltalyan kanını tafıyan koa- lık 184 tic:ı:ıct vapuru ı marJamı~ -

K M il . kt b' ti t" b d · t"b ı koca milyonların mahkumiyeti var- tır. Ihı :.ipnrişler, Ruz,·eltin fomine 
ız ua ım me e ı a e ızm ayramın an ın ı a ar d y . k ld ~ ı: 'k' · k 1(1 • • • • • • • • • .. • • ır. anı vatanda9 olmak, esarete mu\•affa · o ugtl p .ının 1 m"Cı l~ -

~\· ı Muallım i\lektelıının :ıtlet,ızm kı . .):ınmış, ~cyırcılcr nrn:ınrla \'alımız bnyr:ım, c ~ıcı:n guzelclı. l\fuhtelıf ya- katlanmağı emreder. mına dahild ir . Hunları 1 12 si hıı. td 
ltıı~[:tını, parlak bir .. c~i~dc ~utlan -; Dny Fııarl T uksnl da hazır lıııluıımnş-' r1şlııra :ey.rcılcr cı. ~:1raftarlı~ ~ np.n- Halbuki hürıı'yet, ne ıüzeldir ve tiptedir. Ruz\'elt vaktiyle bu vaılurla-
~lık)t. Me"kt p ~nhngı btıylik bır knln-

1 
tu ı\ . • . ı rnk ve her~cnnhı ıştır:ık etmışlerdır. hürriyet için neler verilmez. rın lngiltereye verileceğini gö) !emiş. 

n dolmuştu. Talebe şiddetle ııl - Genış lıır programa 1 tınnd eden - DEVAMI 2 NCI SAHiFEDE- ** tl. 

Amiral Darlan 

B<.'rn, l!l (A.A.) -Tuhıs radyo
sunun bildirdiğine göre, Amiral ll:tı·
lan Vi:::i hiiklımetinin millclleı· cemh·e
tincl~n ·çek ilmeğe knrar \'ermiş old~ı -
ğundnn cemiyet genel sckı-tterliğini 

(DEVAMI 4 NCU SAHiFEDE ~ 



( SAHiFE 2 ) 

Fran>:ı milletler F •h ~ümulü o kadar ge-
ccmivetinden çekti - ransanın 1 a- niş olmıyacak de-
nıisti~. Bu te,ekkü i mektir. Paktta bu 

nin kurulmasıoıda a- d ır. Fnkat ıaııoıt> a-

Mekteplerdeki 
İmtihanlar 

SAiME SADİ hrıı~p sonra~ı .ii<temj- net ettı•gıv • ci.het sarih . değil -

nı il olmuş ve Fran- •• nın, bu cihetten te- Muh itteki inti balarımız la d iyebi-
"'l burada hiikim muessese nıinat almayınca liriz ki ; bir ta ra ftan bu seneki ta lebe 
Li,, v:ıziyet ihda~ et_ p-aktı -~~~a.~amıya_ - imtihanları üzerinde verilen son k a-
misti. Fakat '.Ju te- cağı duşunu]mek ık rar zaruretle re ne ka d ar u ygunsa, 
ş<'k.küle ilk darbeyi DarJan, Almanlara tiza eder .. Bu mese- diğer taraftan he r mek tepte tatbik 
dt• gene Fran:-;n \"UI' .. •• • le uzun bır :-:u· ola- edilen sis tem veya h i.k/m olan dü~Ün-
nın~tur. Laval ha- musamaha gosterıyor rak kalanı:ız. Haki- cele r in birb iri n .. ola n a yk ır ılı!:• da 
ricive nazırı iken knti zaman ve bil 0 kadar va zıh t ır. Bu aykırı lık, Ma-
'l · ı· · ·ı huı eli-eler gösterecek - ' Ik k t · _, U-"'~O ını ı e n1e~ · arif Vekiletinin ı ararın ın esır-
anla~mayı yapmı~ AMEBIKA ALAKA iÇiNDE · tir.IRAK . fe r i altında ayr; derece ve t artla r al-
\'l' Fa~i~t lid~rf Ha- 1 t ında kalmaıı li.z ım gelen ta le benin, 
bcşist:;nı istilaya le- D R. SOVYET·JAPONYA HADiSELERİ doğrudan doğruya hakkına ve haya-
scbbüs etmişti. Run - u· l Son hukumct clar- tına taallu k ede n bir ada let hadise-
daıı soııra milletler MUNASEBATI HEN besinden sonra ıre - •i ,ek li nde kendisini gösteriyor. 
cemiyeti, zecri ted- SARiH DE,.ILDIR len haberle!' gıiste- Meıela fil a n ı(ae ile fi lan lisede, 
birler tatbikine kıt- lJ i'irnı· ki, lııgilız!er • muallrriler gerek u hsen, gerekse 
rıır verince, bıınla - Iı:akla olan ittifak meclis seklinde, ayrı ayrı not landır· 

.. · ı ·ıd · nılt<'hecle'".·ı· e;m~ları rın n1uessııı se \1 e B l • · • k ~~ "' ma u su lüne sahip t irler .. 
tntbikine ma.ni ol - asraya nf!lllZ UV- cluhilincle Ba,raya Gene meıela şu müessesede üç 

· t ıı·· • k mühim bir !<Uv\·et · b k muş \'e Cemıve U)'· Vetlerz Çl fl dersten ikma le kalan ir ÇOCU sın ı · 
1 a 1 1 t Ç ıkarmışlardır. Bu · ı k d "' · d · ece s, r.-ı 'll ~ ı . fı ıreçeb ı me te, ı 5 erın e ı se nor -
. 'ihayet kollek - kun·et. Bağdud • ma l formü llere ta b i t utulmaktad ı r. 
tif emniyet e<asları yıkıldı ve be\'nel- ılan )lÖnderilen Irak subayları tara- Son sınıfların kanaat notlarını te t
milel müna<ebat, bugünkli feci \'a7.İye- ı'ından karşılanmıştır. l!dklı:•Ar. menı kik ediniz ayrı ayrı ne t iceler alacak . 
·ı u" "klencl' ııuni.,·etleı·ı·ı1ı' lıı'ldirnıis.lerdir. T 1 ' b · b' k 'f h 'ye t' s ru · ı. sınız. n e erı n ı r ıımı ya şı a 1 

Japonya, Almanya, İtalya bura- Londra radvo~u bu :-:uretle iki de\·- kalkamamış, yahud da ta h r iri im ti -
dun çekildiler. SO\·yet Rusya ela Fin - let münasebntının daha mesut! Iıiı· hanını vermek zamanını elde ed eme-
landL·a harbinde milletleı• cemiyetin ekil alacağını bildirmektedir. mi~ olan orta mek teplerde çocukla-
<lt\n· Çıkarıldı. Geriy~ büyük deYlet - rın hak larının ta yin ve tevzi l el" İ gene 
ll•r içinde Fransa ve lngiltere k:ılmış_ K. M. M. atletizm baıka başka zih!!,iyet ve ölçülere ta~i 
tı. Şimdi Fran"a da çekilmistiı". Fa - olmaktadır. Hülasa, her mek tep, biı-
kat millçtler cenıi\'eti. daha önceden bayramı tün not tevziinde ve sınıf geçirme, 
Narsılmıştır. Çünk-ü beynelmilel mü- ( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) ik mal ve ipka kararlarınd a , k<n d ; 
nasebetlerrle milessir Lir orgun olmak- I.Ju yarı~lar ı n bır kısmı ayni zamanda muallim takdir inin cereyanl arı ile 
tan uznkla~mıştır . eğlenceli idi. Talelıeniıı Rit~ik, aletli hareket e tmek t.ed ir. 

Fran,;anın bu hareketi, Almanya - iinrna tiklerılı> \'e ılım:< µlastıkte re,·kal Gerek prensıp, ger ekse. h~k ~e 
ya kat<~! bir dostluk jestinden La~ka iade mm"ıffııkı\'etleri görülrnii bay.ı a da le t bakımından, bu hadıse nın 
lıir ~ey değildir. Fran>a lıa,veki: mu. ram heret: u~ımiyesi ile nı!ik~mm'el 1 ep iyce mühim olduğunu gizlemeğe 
aYini amiral Oarlanın Almanya-ya intibalarla geçmi•tir. . lüzum y.oktur.. . . .. .. 
cloğrn temayülünde d·aha ileriye gi- Atlet:zm miı•abaklarıııın teknık ne- Maaıı f Vekaletmın , kararı, bulun 
derek ~imali Afrikada Alman !!Üfu- liceleriııi a•ağıyn yazıyoruz: m~k~eplere ve bü tün t~ lebeye .şa-
zunun yerlesme•ine kar~ı mü•amaha 50 metre patate,; yarışında, İkbal, ın ıl dır. Bu kararın tatb~~ form~lle
gii.,terdiıii hile siiylennıektedir. Fil - ~fesrure, Sumru, Huı iye, Bahriye, rinin de, her mektep mu~ue~esınde 
h:tkika lngiliz \'e Amerikalılar sık Nusret (yeşil) grubu- kazanmıştır. ayni olması.ve ~u m~cbu~ıyet~n. tal~
~ıh bundan bah~r ba~iamı-:;l:ırdır. 50 metre manialıcla ~ Terin1an, Huri- be hayatı iızerındekı teıı rl erının b. -
Di:· Amerikalı tl'keri nıuh~ırrir, A me. "'" ~lelike, Liitfire. Riyazet, Mahire ri birinden kat' iy~e~ farkıız .bulun -
rikanın ~nıni»eli nokta.,ından ilaka _ (ve iller) grubu b:rinci gelmiştir . ması şart olm~k ıktıza ';'derd r .. Hal · 
rııı Amerika.lılar tarafından i•ı::ali -100 metre koşuda lfalidp 1 ei, Nermin buki, tek ıe!~•r .m.erkex~ nde bıle bu 
ni bile islemistir. Gazetelerin ne.,ri- •kinci 100 metr~ manialıda Halime kad a r yekdıger ı ıl e tezad arzed en 
y.ıtı, An1erikayı, Afrikanın garp ~a- l.ıirinc'i. Zübeyde ikinci, :;o nlclredP bir manzara görülürıe, buı:ı.un T~~~ i: 
hillndı•ki Fransız linı'lnlarını '.~ıı-ale Nurhanıt birinci :\le,;ude ikinci, 200 y e içinde ne sa fh a lar gosterdıgını 
tahrik e,mektedir. Amerika t'l'kıirı ~etre<İc Fikriye birinci, Huriye ikin- düş~nn.ıernek imkansı zdır: . . 
ıırnunıi.ve:-;j bu me\"ZU üzeı -t ndP- endi- ı.. • • • L-ı B ı her •ey olup bıtmış ci 400 metrede :\Hirüvvcl oırıncı. u . ı m yoruz, , 
~l' gö..ıtern1cğe ba!3lan1ı~tıt·. Bu ~ehep_ fi~·~ ikinci gelnlisler<lir. midir ve artık b i remrivak i karş ı sın -
ledir ki, ~imali Afrika harckıitına · .ixıoo metre bayrak )·arışınrla Ha- damtyı~? F.aka~ böyle de olıa i.ş.:'~e t 
lt:..,ir İçin Kızıl deniz yolu açılrrt"~ ve lide, Hikm~t. :\I ürüvvct, Nt•clf\ (ye"\il) etme k !aterız kt, bu aene tale be ıçın-
huradıın sevkivnhı baslanmıstır. in - b k t de magdur olan da bulunacak, halC-

·ıt · Af :k ıır '·k ı · · I o el ıı-nı u nznnrnıs ır d gı ~renın J'~ 'a. ıyu ~ .~.çı:-;ı .. r 1 ~Innlulı c~rce\·e yarı~ında Fatn1a, ı ız yere kazanan a .. 
!lalıf.ak_sın. Amerıka h-ı~ıcıye nazırı Z•h. :\l ; ffe. Ha~ido Zehra, ~fıı- Halbuki Veka le t , mekteple ri , mu-
ıle rnulcı.kntındun ~O!lr.nkı be)·a11utına ...... ti\, • u .a l, ~ '.·. ·. • a yyen h"r nazar noktas ı etraf ı na .. 1 ·1 · · h · t ıızzcz (kıııııızı) kuzanmıslaıdıı. ırnre, ngı tere vazı)·etııı e emmıye 'c, ı... .. el ., ·ııa· "u" ıııru··c1 doğru imale ede bilir ve imka n nisbe-
l . 1 . • .. •1 • ı· h k en.,.,r ;arıtııı ıı ,., ua , ,. · b b 'I' d ' 

c e,,.,ce erı nı . ıı ,ı ı c su ıç arı> no - H . • N .· l\n H ııllıl~ 'l'iirkı'ln t inde bir ada let imkanı . ul a ı ır ' · 
tu~111da görn1ektedir: urı~;e, .ı. eı ım '. ~ .. . . ' N ıı! d t> r siniz . acaba alda nıyonnu-

1 _ Atlantik, 2 _:)imali Afrika . ı Bah
1
nye, ~lesrııre (~e~ll) ırıulıu k.tzan- yuz? 

·ı R ika ı r h .. !mı~ ır. 
· - a ' 11 a s-a ııesı.. n ki 1 S b'h lıl l ı 1 (kıı· .oa a varısınl a .. " ı a r ı c .. 

Sovyetler - Japonya : .. ) ; s ·c't ik'ııti ( resil) Yoğurt 
Son paktan sonrn iki devlet nıuna-; ıı~J.zı , .. u. '. . 1 • • :·, •• T ~ •• 

:-.ebatı e:-;rareRgiz bir mahi\"et gös- vın1e mu~ob .. tk .. l:-ıınd .. t Sabıh~ı \€' Ne\ ın 
ttırnıektedlr. Ru~.ra, ('ine g~nt~ ~ 'nr _ kHz)anmı~lnrdı~". . . . . ... 
dım ~decek midir; nıechul olan bu Bundan sonı ,, kıı mızı ve y~~ıllPı' ,, 

kt J f'· • k dd k l"!SllHfH !Jask, tboi mÜ<llbaka•ı 1 ap,\ • 
no · a .. rn nız, ınııı mu ·a eratı no · · t B üs·ıbııka cok he\'eC;ınlı v<• 
tasınd·ııı değil. imzalanan paktın nıış ır. ,u m ·' • '. · · . 

' • b k 1· l· "!ı· ı·. zevkli olmuştur .• etıcede Senıha. ~le-m,ınıı ı 11 ımınc ,ın c ,, mu. ımr ıı. , l'h G ·h . . Bı h l'tlkis 
·C'ine vardım devanı eder~e. paktın su de, Ze ı a, e\ eı • ' u, 1 

• 

- (yeşil) grubu kıızanmıştır . . 
Gerek kızlarımızı, gerek~ kendı Lord Halifaksın beyanatı 1 riııi ,·eti•tiren muallim Bn .. Turhan 

Çakını. teb;·ik <'€driz. 

SAiME SAD! 
---00,0---

Mekteplerde 
iMTiHANLAR DEVAMDA 

lik okulların ,;on sınıf arınctaki 
t:ılebeııin imtihRnlarına ıld gün ev
vel ba•laı1"ıı:<tır. nu ·•n•· imtihanlar
da sualler kura ile çekilme.ktediı. 
ikmal imtihanlım ao nisanrlmı 15 
mny1'ıı kadar yupılııcııktır. 

Paza:ıre'i gün!i lisclcrdp RO!l sınıf 
Baştarafı 1 nci Sahifede -

liıı elnıiyeceği . ualin .. Lnrd Halifak,;, 
u cevabı yermi~lir: talebesinin bitlı'me imtihanlarına 

lngiliz ticaret kafileleri ba•lıınacak ve bu imtihanlar 6 mıı-

( ANADOLU) 20 NiSAN 1941 PAZAR 

LiG MAÇLARI 
( BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE) di. 

Manisa da 
Çok esaslı bir çalışma 

görülüyor talı oynadı. ALTAY - FENERBAHÇE 
Takımlar şöyle dizilmişti: Bu oyunun hakemi Bay Mustafa 
G"la,t".<anıy: Saim, Adnan, Faruk, Şenkal da zayıftı. 

J.fusa, F,nver, Halil, Saliihettin, Arif, Takımlar şöyle çıktı: Yollar ve uenı· kurulan 
Salim, Eşfak, Mehmet Ali. PENEFIBAFIÇE: Cihat, Lebib, Zcy-

i\ltıııordıı: Necati,. Şeref, Nuri, Nn- nel, Fikret Esat, Ömer, Rebii, Niyazi, gu" zeı bı'r eser 
mık, Cevat, Ali, Hnmrli, Hüseyin, J.faz_ Naim, Naci, K. Fikret. 
har, Sairi. ,\Ji. . ALT.4 r': Fikret, Yahya, Raif, Sa-

Ornn. h.,r iki takımın Hüratlc inkı- liihettin, Muharrem, O<man, Yunus, Mani<a, (Hususi) - Dün valiınİI 
~af ~tmeı:w ba~lı;»ın mütekabil hücum- Ömer, Halil, İlyas, Saim. Fa1k Türeli ziyaretle yeni büdce yılı 
!arı ile haşladı. Maamnfih 'd,ıha ilk ela- Oyun Altnyın frikikle neticelenen çalışmaları hakkııırla bazı malumat e· 
kikularda İzmir takımıııın müdafaa hücunıiyle başladı. Ve ilk dakikalar, dinmek istedim. 
ha1 larınclaki zaafını anlıyan mi•afir - İzmir takımının semere vermekten çok O sırada uzun f\enelerden beri ikrn~· 
ıer, iıı<icamlı bİ!' oyunla Altınordu ka- uzak olan şahsi gayretl<"riyle geçti. 3 li için çalışılan Maniôa - Çobanisa • 
lesini tehdide lıasladılar. Fakat 4 ve üncü dakikada orta muhacim oynıyan Turgutlu ana yolunun bugünlerde s<~ 
6 ıncı clakikularrla kazandıkları iki fri. Halil her zaman 'ele geçmiyen bir fır- na ermek üzere olduğupu verilen direk· 
kikten istifade edemediler. Altıııordu- Mt yakaladı, fakat istifade edemedi. tiflet'den anladım . 40 kilometre uzuP· 
!ular mukabil Liı· hücum e. nasında İki dakika sonra Küçiik Fikret '1kı !uğunda olan bu şosenin tamanılanın8 • 
birbiri üzerine iki korner kazandılar. bir *ütıa mukabele etti fakat top Al - "· vilayetin şarkında bulunan Salih.h 
Fakat istifade· edemediler. J.J üncü da. tay kalecisinin elinde kai<ff, Alaşehir, Kula, Demirci kazaları ılf 
ki karla Said aldığı bir ara pasını hü~- On dördüncü dakikada Fenerliler doğrudan doğruya teması temin ed<" nu 
nü istimal edemedi, çektiği süt avuta ortadan hücuma geçtiler ve Naimin cektir. h. 
'!İtti. kafasından bir gol kazandılar. Bu sayı !zmirle de, bu kazalar, vilayet nıer :Jıi 
· Yirmjnci dakikada ve ılndan evvel tamamiyle hakemin hatalı bir hare~e- kezinden geçerek daha kolaylıkla nıv· '>!ı 
mkıfirler kazandıkları bir kornerden ti yüzünden olmuştu. Gole tekaddum vasalaya kavuşacaklardır. Bundan bB' ııı· 
i<tifade edemediler. Fakat sol açık eden vaziyet ofsayıltı. ka Akhisar, Süleymanlı, Harta yolU !la 
J[ehnıet Ali Galata<arayın ilk golünü • Oyun bu dakikadan sonra normal da bu iki ay içinde tamamlanm ı ş oJıı• 1 

kardetti. bir şekilde oyııanmağa başlandı Al - caktır 
Bu golden sonra oyun yine müteva- taylılar, müsavatı teıniıı etmek için Yal;ıız 'Akhisar _ Medarçayı üzerin· 

ziıı bir sekil aldı. Fakat daha güzel ve azami gayretle çalışıyor, oyunu misa- deki köprünün yapılması behemeh~ı 
,eri bir oyun çıkaran Galata<aray ~4 firlerin nısıf sahası dahiline intikal zaruridir. Aksi takdirde şosenin bi r t• 
üncü 36 ıncı ve 42 inci dakikalarda ettiriyor, fakat misafir takımın müda- rafından öbür tarafına geçmek mü0~ 
hep ~ağ açık Saiahettinin ayağından faasını,yar~mıy?rlardı . 31 inci ?aki. - kün değildir Çay derindir. Bu köP~ 
iic şntla uc gol daha kazandı. Ru me - kada ve Saım hucumda bulundugu bır de yapılacak olursa Somadan, Kırk· 
ninda inkişaf etlen Altıııordu hücum- anda top; Esadın eline çarptı. Hakem ğaçtan otomobille doğru ::\fanisaya ' 
ları >eme1·e vermedi. Devre ele O • 4 penaltı verdi. Esad, itirazda bulundu. dolayısi;·le kısa yoldan İzmire varıl • 
r.alatasara\· lehine neticelendi. \'e hakem kendisini oyundan çıkardı. mıs olur. Valimizi çok meşgul edeU 

ikinci d~vrede Altınordu Mazharı Misafiı· Fenerliler, bu dakikadan mü.him bir i~in de mu\'affakıyetle b~j 
orta müdafi mevki ine. Cerndı sol hafa sonra on kişi olarak oyuna devama ~arıldığını öğrendim. O da; geçen ~·:. 
Namıi\'ı sol açığa ve Htiseyini orla mu- mecbıır kaldılar. Buna rağmen Allaya inşasın:ı başlanan ve hemen ~~Ikın ':r 
hacim mevkiine almakla oyuna girdi. nisbetle daha güzel oynuyorlardı. Dev- tifadesıııe açılan Akpınar plaıının \ 
Fakat ılört gol gibi lılivük biı· avan - re 1 - 1 berabere bitti. ırnzinosııııun etrafın ı saran 15 bin hf. 
tajlıı oyuna lıa lıyan Galata,aray, ra- ikinci devrede Altay, m!sa.firlerin tar çevresindeki bat>ıklığın kurutlıl . 
kil>iııiıı ilk dakikalnrda inki~afa )'Üz ııok,nn olan kadrolarından ıstıfade ~- ma•ııııı hümmalı bir surette çalışılını 
göstereıı fıUcumlarını yarı müd:ıfaa ılt,rek daha insicamlı ve anlayışlı bır ;ıdır. ~· 
sisl.cmiyle lwrşılatlı ve Allınorduya gol oyunla Feneı-in hücumlarına mukabele Emsaline ender tesadüf edilen Af 
rıkarmak fır,.,ıtını vermediği gibi l~ edeceği yerde miidafaa tutunamadL pınar pl,ijınııı yüzme havuzlan et ı·n 

0 ilncli dakikada ani<le hücuma geçli ve topu durmadan dışarı atmakla vakıt binlerce ağaçla sü•lenmiştir. Açıl~ 
dne Salahettinin ayağındaıı beşinci veçirdi. Fakat FikrPtin sevk ve idare- kanallarla sula r akılılm1'tır. Şimdid': 
~·e son )lolilııü kaydetti. ,;iyle yürüyen misafir takını, ?tuzunc.~ 5 - 6 bin hektar arazi kuİ·um uş Vl' e~ı· 

Yirmi bil·inci dakikada Said şahsi dakikadan solll'a netice üzerınde mu- lebilecek lıir hale gelmiştir. Bu yaz, ~ 
bir gavretle topu Galata"u·ay kalesi - C'8İr t>lmıya lıuşladı ,.e 35 inci dakika- muk, mısır ekim işi tecrübe nıaka nıı~ 
ne kacİar g<tinli ve Hamdiye bir geri rla yine Nııimin ayağından ikinci golü- da yapılacaktı r . Ku ru tu lan arnziı•11 pası vereli. Fakat Hamdi, fırsattan is- nü de attı. Bıınctan sonraki çalışmıdar beher dônümüne 15 • 20 lira lıedr 
!ifade edemedi . Altınordu hiç olnıaz"a biı· fa)·da vermedi. Oyun da 2 - 1 Fe- calip çıkmaktadır. ~ 
ecrH golunü çıkarmak gayretini ııös- ııerin lehine ncticeiencti . llfıınisıının üç kilometre yakını~~ 
teri\'Ol', fakat Galatasarayın kuvvetli ~ lıir Rilma yatağı olan bu bataklı~J 
nıii<İafaa,;ını yarmak inıkiınını eldt• e- ZABIT ADA kunıtulma•ına :<arfedilen himmet cı 
rlemiyordu. ··=·-·-·-·-·-·-A.. den şayanı takdirdir. 

Otuz sekizinci dakikada Altınorılu HuRusi fnu haRebe müılürümüı F· 
Eve taarruz : · d f 1 t J .,hı'ı·". koı· neı· olılu. Topa çıkış "aııa.n 11 d Hasan (;iiierin riya.,etın e an - ~ , Bavındırda Yenice nrnha esin e • 

k<ıl"cı· ,.,,,,,·;·ele h·,·ıkim olamadı. J.f'safır - komite rn l:ııı'zh direkti fler! ile bu 1' 
~ ... · J1alil kız.ı ~O ya!-S ı ncla l latice n in evi -
ml··,,ı,1 fı'J.eı·clt.•n biri k1:1l Y. e çekilen !'iÜlu '[ ı.. vırl ı İKİ bir an v l l>a sa rma k i\ ne .< arhoş halde taarruz eden." ew- · · · 
elid~ çe\'İterek penaltıya "ebebiyet med oğ ı ıı HüReyin Kalemci tutul _ mütemadi)·eıı çalışmaktadır. 
ve;'<li ve Said t.akımıua şeref gollinü Pliıjda hususi banyola r, oda lar, ııı 
I'<". 11·,., .. tti. Onın da biraz ,;uııra 5 - 1 muş. adliye.ve veri l miştir. ützam bir gazino hazııfanm1', elek 
. , , ' . Karş ıyakada bir hadiıe: l 
ı:aıı;fltsarayın galibiyetiyle neticelen- Kaıu;ıyaka sinıendifer cııdde,inde trikle tenvirat tesisat ı yaııı wı tır-, 

1 

Bugünkü .konferans 
Bugün ıaat 18 de lstanbul ünive r 

ı itesi doçentlerinden Bay Tarık A~
te l tarafından Kültürparktaki . şehır 
hoparlörle r iyle ( HALK DiLi ve 
iLiM D !Ll ) mevzuu üze r inde mü -
1-.ıı"m bir konferans verecektir. Kon -
f e rans, hoparlör şebekesine da_hil 
bütün mıntakalardan dinle11ecektır. 

---O·QO 

GELENLER. GiDENLER 
~:rıunım mebusu Gaııenıl Zeki 

Soıdemir, Konyıı mebusu AH Rı~ıı 
Türel ve Aydın melııısıı B, • tırı Gok. 
tepe Aııknradan, .~nnı.,;a mebusu R, 
~aim Özel :-.ranisııdan şehıumızc gol. 

k qo , Dün bir '! ima yalağı olan. Ak ıııııı,, A'ım oğlu Tevfik ve Asım arı"ı " batak lıj!ıııın kı.oı·utulması bır çokl~ . 
ya~ında Naciye . Lir münakasa yii - için lıiı· hayaldi. F akat bug ün bir ha~ . 
ziinch>n birbirini ta~la yaralamı~.\ar - kat olmu ştur. llu sayede g ünlü k yor. 

dır. ı;u ııluıi'uıı giıl~ l'ileceği gibi mocj.ır n ı:ıı. Yangın : 
1 

ıoı 
d I\[ h ı ziraat istasyonu lesi< edi mlş bu ~ 

Ali ·<J :t'a> meydanın a e meı maktadır. \'alimiz Fııi\i. Tllı\'ll h~r· 
oglu C'afor; dükkiınındaki demir o-
cağını taınamiyle sondtirınem~si yti- retle tıı~ılit' cıterl•· 
zündeıı yangın çıknrnsıııa ·<ebchiyet 
yermi~ ve yetişen itfaiye tarafıl'flaıı 
rnnııın söıidünilmüştiir. Dikkatsi~lik 
ve ihmal yüzüncleıı )'<ıll)lına ıeh~bl
ı·et veren Cafer hakkında tııhkikııt 
İ· a pıl nıa ktııd ıt', 
. Hırsızl ık ı 

Anııf.artalar caddesinde :\Iehmcd 
cığiıı 14 yaşında Fik!'et. nıuhtelif tıı
rihlerıle lbrahim ve Rifııtııı dükkii
nınclıın 48 tane boş gazoz "lşesi ı·al

• 
Vil;iyeı Jıındıırıı;ı; komutan ı yarlı'~ 

Hilmi Arbıık Alııschir mın takas ı nd~ 
teftislerini bit reı~k merkeze dii!'1ıT1 °' 
ttl ı .. 

INGILIZLERE YENiDEN ozo~ 
DE SATllMASI MlJHTEMEl 

- Birle~ik Amerika Kızıldenizi A
nH·riktı seyrü:->efainine açnıak Huretir
lc nırdım etmiş bulunmaktadır.• 

Lord lfojjfaks, ~unu ilıh·e etmis -

' f d )'!$
0 

ak~11mı •ona ermiş o:acaktır, 2:! 
- Baıtarfı 1 nci Sahı e e - • ııisun "alı günü orta okullıırııı de\'· 00 

rekat reisi amiral, İngiliz ticaı'A. ka.- k b BUGU" NKU" AT YARIŞLARI 
nıi~lerdir, . dığındıın tutulmustur. 

--- OO•O---

lstanbulda lngiliz ticaret birl i~ 
ile yapılacak ku r u meyve satı~ 1 8 . 
için müzakerelerde bu lunma k '. 
mukavele akdetmek üzere şehri P'~ 
ihracat \'e id halatçı l a'l· b irl ik l~ıı 
umumi kiitibi B. Atıf İnan, buıı~ 
lstan bu la gidecektir. Haber a ld t ı!~ ~ 
mıza göre piyasad~k i üzil~ ~to ,r 
·1700 toııd u ı\ lıı gil ızlere bı r m ık.t 
Uzlim d~ satılma~ı mevzuulnıh • t ı r· 

i. i I': 
- Mihverlıı Jlalkanlarda v~ şimali 

Afrikııchıki muvuft'ffi;ıyetlerine rağ 
men harbin kat'i •a!bli>ı Atlaııtikte -
liİr.> 

---x,---
HITLER 52 YAŞINDA 

lkrli'l. 1 ~ ( A A ) flit, •'r y arııı 
doğutn unun 52 Tnci yıldtinün1ünil 
kııtlulnrncaktır f'aknt bu hadise, 
husu ı 'merıı. inıe ve<ile teşkil etmiye
rı•ktir. 

ı let imtihanlanna bıt~lanaca , u 
fill'IM·ine Amerikan harp gemı erı- inıtihanlıır da 14 mayı,; çarşanba ak. 
ııiıı refakat etmediğini kat'i uı etlt• d kt Buglın İzmir ilkbahar at yarışla-
temın etm"'ilerdir. Ve bunu öylem<.'k. 'mına kadar devanı e ece ir. rının altıncı ve son hdliısıdır. Bu -
te beni mezun kılmışlardır. . 1 1 gün yapılacak koşufarın alıikalı ve 

Nevyork, l!J (A. A.) - Dcnızcıl~r (t~~ CQJ ır~ ~ heyecanlı olacağı tahmin edilmekte-
nıehafilindeki alAkadarlılı-, Anı<en- c::l ~ ~ ~ • dir. 
kan donanmasının İngiliz ~icaret ka- '-u..,.

2
-------------

filelerine yardım meselesınde, Lab- UM 1 K S 
nırillr ;ıdasına kadar 200 mil me~afe , K. S. ~~8 · · 
tıoııııı~;ı k;ar.akol gemileı•i •i>t0 m;n ı ıı 1:3 H . llüsnii M. 28 -
kfflıuliinu, 41) taııe torpidonun nob~ t 250121 1-2 
beklerkeıı g~riye ~O tanesinin kafile 
Yi raıılıırını• almak içiıı Jinrnnda 250137 1-2 
bekleme ini veyıı.hııd )imandan hare- No. 7 i~ 

--- 000>---

PAMUKÇULAR HEY'ETI 

ket etme• i ııl, her ı:lestrpyerin :ıo mil No. 8 
---ı< üzerinde her ırü11 J O defa gidip gel- No. !l ·ı~7 :,o 

G Do .. GOL me•ini, bu suretle kafilelerin yalnıı No. 10 

Pamuk fiatinin art.t.ırı l ması için 
Ankarada hükumetimiz nezdinde te 
~eblıüslerde bulunan lzmiıı ticaret o
dası reisi B. Hakkı Balcıoğlunun re
isliğindeki hey'et, Ankaradan !starı -
lıula geçmiştir. Hey'et, pazartesi ve
yıı Çllqanba günü şehrimize döne -
ccktir .• • himaye ile kıı lmıyııcııgın ı , tıcat'et az mal '·nr 

K~hi re, 19 <A_. A ) -::-Hür Frnn•ızlnr gemilerini.n bir kafi le te~kilini bek- · ·~·HlR1i_, yok 
•l'l i gene ra l !Jogol dun ·aat 14, 1f. ,ı e le meden ıcabındtı milnferıdeıı lıaıe- z • ..._ m 
;~1~17ı~~~'~'~ı~ı~~~iı;;ıı~ı~;ı7ı;u~iı~iıı ııııııı~ıiı~ııiı~ıiı~;ı;i"iı~ıilı;ııiııılttl;~""ı;i;1ıı1~1~iiııııııııı~~ııllliıı;ııi~ı:u1111111111111111111111~111i 11~ • ~ 

R A S I N E M A S 1 N D A :E BUGONKO PROGRAM 

---

• E L H A M B U G O N _ !l,00 pt'ogranı, 9.0:{. ajan~ halıer-
"·ıiz zengin proır•m, 2 büyük film birden = IPri, 9.ıs müzih': nyasetıcun!hur 

TÜRKÇE 

""9 F hııııcln"u, \l.45-10,00 .ey J:adını - ye -
§ nıck IJ t.e8i, ı 2.:ıo progranı,_ f2.33 
::= müzik: saz eserleJ1ı, i2.50 aıans hıı
:= berleı·i, ı:l.05 müzik: kadın sesleri = halk türküleri, 1 3.25- 1 4.:ıo müzik : 
;;; radyo salon ork tra<ı (violonist Ne. 

-1 -

KIVIR CI~ PAŞA 
~ • TOR'KÇE MUSiKiLi § ciıı A~kın idare~inde), 18.00 prog -

- 2 ::= rnm 18.0:l miir. ik : radyo caz orkes-

SÖZLO 

Güzelli"'in~ do}'lllmaz nefiı, meraklı eşaiz bir film ::= lrası (İbrahim Özgür· idaı1esincle), 
a = l 8.50 müzik : muhtelif ~ıırkı ve tür-

fcS) aD ır A ~ a ~ rLvay~a JR\ n ~ n n ;;; küler, 19 . :ıo ;ıjans haberleri. l!l.46 
- ~ ~\.\:,JJ U U U ~ IY~ U\YJ ~ := konu:-ıma: ziraat takvimi, 19.50 mil-
- 1 1 WELL • = zik : meydan !aslı, 20.15 konuşma, 
- Yaratanlar: MYRNA LOY - W LL AM PO ::= 20.:JO müzik: zeybek türküleri ve 
E: J URNA Lda - En son dakika, BARDIYA'nın İngil i z donanmaRı tarafından bombardımanı ve moda .. = oyun havaları, 21.00 müzik: ,,es ve = SEAN8ı AR . Bir ı\d«m Kaybo:du 3-7 de Kl\'lrcık pa•a 5-9 da. cumarte <ive pazar güııkri 11 ve. 1 de başlar= tel birliği kor.o~u. Şef: A.hmed Ad -
= , · , · - ' ' · 1 ·k" f'l · d .. k k b'ld'r = nan 21 40 muzık: "enfonık proı.rram E D 1 K KAT : Haftan ın bütü n gUn !er inde ilk ~enml arda ucuz fıatlar a ı ı ı mı e gorme a ı ' . - (Pi\ Z2.30 ajans haberleri, 22 50 

:= • . Fı : 20 25 30 = müzik : dans muziği, 23.25-23.30 
=1111111t11UIUUllllWUWJJUHUllllllllllUllUUIBUlllllUIWUlllllltmllllllllU 1UllllllllllJIJJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• yarınki program ve kapaııış . 

Hırvatlar 

Asker tophyor ve Sırp
larla çalışanların ara

zisini alıyorlar ( ------------------~ 
Bel'iin . 19 (A.A.) - Hlllvat Fde

ri Pavliç, Sırpların yanında harbe -
elen llıı"Yatların topraklarının tazmi_ 
nat verilmeden m üsaderesini, harp -
len e\Tel yaııılm ış ·,..,.tışların da mu
teber tutulmamasın ı emretmiştir. 

Zağreıı ı adyosu da Hırvatlardan 
motörlü kuvvet lerde hizmet etmiş 
olanlarla 21-25 ya~ında lıııl u nan
ları derhal Zağrep kışlasına müra -
cııata darnt etmi~tir. Umumi karar
gah da jandarma stajye rl er ini ça -
i(ırml'tır. Alman hiikıimet i , Z'.aıirep
te biı• elçilik ihda< etnı i ~t ir 

Raşid Rıza tiyatros\l 
BU AKŞAM 

Halkeviııde 5 inci TEMSiL 

Kör düğüm 
KOMEDi 9 PERDE 

Biletler her gün Halkevi nde sıı tıl• 
maktadır. 
Tenısillerıleıı ~onra otobü~ tell'liıı 
edilini~ t iı'. .-/ 

RAŞiD RIZA T/YATRQS[ ' 
24-4-941 PERŞEMBE 

K AR81YAKADA 

BU HAFTA 

TAYYARE Sinemasında Tez. 3~-4 
1 l il ıııı ERrarengiı nıem lekcller i n har ika l a r ı nı .. Alı•v .açaıı Y~ l\aıı arı . ,. pr 

girmemiş ormanlarııı cehennemi mulıitin clc aslan, kaplanla rl a , tJm .•~lı' 
am<ında beyaz bi r kadın .. 

DÜNYA. •ıN 3 NCO St'Pf·'R F!LJ.I! 

1-Zanzibar 
(/ .VGILIZCE S()ZJ, i'J 

2-Y ·arının Kadınları 
(FRANSIZCA SÖZLÜ) IB 

MAT lNELER: 3- 5,40- 8,30 Cumartesi, P azar günleri 1,45 de bııŞ 
El ilanındaki matine saatler i muteber değildi r. 
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'Y J • Yunanistan ugos avya -BAŞ TARAFI ı NCI SAHIFEDE-

lo
Mücadeleye devamda ctmi*tir. 

Spiker pek yakındu, yeni hükumetin B 1 • 
ın ı:dra, 19 (A.A.) - Yugo.favya- teşkilinin bildirileceıi'ini de · öylemiş - •• r a 1 
llaııı~dra elçi<i bugün beyanatta bu- tir. ş ver ş 

an 12 g~rp nısıf kürre,inde bulu - Spiker mü!A:veffu baş\'ekilin mem- ~ 
•ıııu ~ ~ın tonluk Yugoslav 'ticııret lekde hilmetlerinin bir farihçesiııi Ye~eı miş bir bakla tarlası üzerin-· yoı·uz ki, Annstas efendinin bakla -

Hikaye 
-

( SAHiFE 3 ) 

,!1t••••••ı rııı ııııı ı ı ı ı ı ı ııu ı ıı 1111ı ııı ı "11111 ıı ı ııııut ı 1 1 11 111 ı ı u ı ııı ı ııu ıııııı ı 1 1 1111 1 1 111 ııııııı ı ı 11111 . 

ıı z.mir Levazım Amirliği İlanları§ 
.... ~ .......... , .............................................................................................. .. 

l zmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundanı 
;\Jiktarı ' 

6042 metl'c Bl'yaz AmeJ"ikaıı bez, 
50 metre Beyaz şeı·it 

~diğer'.nın müşterek da,·nya tahsise- yaptıktan sonra ~unlart ilave elmi~ - de ilk ışık l ar ve sabaha k11rşı Lir giln !arını yilklü;•elim. 
en B~ı, söylemiştir. Bu gemiler, kıs - tir: doğuşu esmeğe başl amıştı. Kilçük An asta• efı.ndidı• \'adı• günii ses 1 

a<1 ırleşik, kısmen CE"nubi Ameri - Korizis harbe devam azmini bir da- yaprak lar bu hafif rüzgarı henüz seda yok. Bir gün, iki gün, dörrlünc!i l 
150 metı·.. Siph şerit 

6811\ metre Kırmızı Ameı·ikaıı bezi 
1712 bobin IlPyaz iplik ._ i · Elçi beyanatında: kika değiştirmemiştir . Çok büyük bir his.'<etmiyor, fakat parça lanmıs yüz gilnü bir haber: 

''ne r· _ugosJav ordularının maı'tlubi~·c- idare adamı olan Koriz is nyni zaman- b inlerce cam t esirini b ırakan ış ık- - l\1u5taf:ı onbasl'. Tliccal' Anus
lt>l•d "l!lllen mihvere karşı olan müca- ela çok yüksek bir hatipti. 6 nisanda, lar altıııcl-:ı kanatlanacak ku · gibi tas efendi diyor ki , 'eğer zııhmet de-
l;ı i.çie devam edilecektir. Son iki haf- Almanya h ücuma başladıktan sonra heyecanlı oldukları anlaşılıyol'du. ğilse şehre geliversin! 
l<ve nde Yugoslavyada gösterilen mu- Yunanisl:ınıt harp ilan ettiği zaman ;\hıslafa onbaşı şöyle düşündli: - - Canım, şimdi sıro.~ı mı ya? Çat-
~Ucarııet, ~emokrasilerle beraber olan Kol'izis, Alman elçisine, şu asil ve mağ - Mahsul lıu sene iyi olacak. Top lık bu elin gil\'U~una yahu .. 
!der deleııın ancak ilk safhasını teşkil nır cevabı vermişti: rak iyi sürüldü. l>on olmadı; tarla- Buna rağmen erte•i günü ;\fu•fafa 

ıı· •- Yunanistan bütün hücumlara nın <Uyuııu vaktinde \'erdik. Üste - onba~ı şehre inmi~li: 
erııistir • mukavemet edecektir.> lik de paraya ihtiy11cım yok. - Ağa, beni ç:ığırtmışsın ha? 

y
11 

oo Atina, 19 (A.A.) -Resmen bildiri! Bil' aralık eğildi; yeni ' sürmüş bir - Sorma Mustafa onbaşı. Mahvet 
1lQrıistanda mukave- diğine göre, başvekil Kl'ozisin cenaze bakla fidanının kökünü eııeledi: ve lin beni yahu! 

'1ı mel'asiini bugün saat on üçte Atina kendi kendine, şehre inerek bakla - Aman dime? 
et şiddetle devamda kilisesinrle yapılmıştır. tüccarına uğramak için küçük bir -Dimesi yok gülüm! Mahv<>l -

8 Atina, 19 (A.A.) - Yeni Atina as- pliın kurdu. <hım. Kar-:ımül'selin meshur tüccan 
bu - aı tarafı 1 nc i ıahifede - keri valisi Hristos Kavrakos radyoda Onbaşı, tüccal' Anastasın kapısın- Anastas efendi lop atmak üzere. 
lıa~!lıan bütün gayretlerine rağmen lıir beyanname neşretmiştir'. Un~umt <lan içeri gil'diği zaman mağrurdu - Niçin be Anaslas ef~ndi'! 
:ı:~t'rınııza hiç bir noktada gireme - \'ali bevannamesinde divol' ki: Laf değil: Karamürselin Nalband - Ha:.ı· gülüm, bilmiynrmu~ gibi 
. \'tlf' Ve cenahlarımız hiç bir yerde - Harbiye nam·ııııı; emri ile yeni köyündeki baklaları Anaslas efendı de laf ider bak. 
llıiı.~ ~emiştir. Sol cenahta kuvvetleri l'azifemi deruhte ettim, Herkese mün- nerede bulacak! Fidanlar daha ":;im
\ın 

0 
şrıki mesai eden kahraman Yu- hasıran işi gücü ile meşgul olmıhını, diden bir karış. Çoğu iki ay sonra on 

!odır, rdusu kıymetli bir rol ovnamak- icabeclen sükunet ve inzibatı muhafa- bin kilo bakb hazır r . 
~l . ,1.3 ve bu suretle emniyet ve asayi~in Anastas efendi bunu anlamış gıbı 

~rpaneyıya!ı boz~~ olan Avustur;:a idanıesine yardım etmesini .tavsi)'e e- g~zlilklerinin altından şöyle bir bak
~ruye:ıırl~rı.' tnıı:ılı~ . tayyarelerınııı llerim. Halk. ~oplantıları kalıyen yasa~ lı. 
~Ucurıı~ kaf~le.len u1.erıne ~·aptıkları lır. Emir hılafıııa hareket •rlenler dı- - O .... :il usta fa onbaşı! Canım ııe-

Libv an şıka.ret etmektedırler. .-aıııharbe verilecektir. relerde•in? lnsaıY "enin gibi olursa 
l'oıiı·acla: . . . . . .. ı Ra dyo gazetesinden : ahbaplarıııı unuluıı gayri tabii E, ne 

'lıanı ~kta keşıl mlıfrezelt'nmız du~- Başvekil Korizisin ölümü, her ta- var. ne yok köyde? 
~ı·ı·arşıddetle hı~·p~la~ış, _ Sollum~.a rnfta teessüı:le kar~ılaıımıstıı'. Bu - İyilik An-:ıstas efendi. Bir yol 
~ine kuvvellel'ımız bır duşman ~atı- .;uretle Yunanı,l-:ın üç ayda :! baş- ~chre bir uzanayım dedim de .. 
~it zır ınuvaffakı~·etıe. hüc.um elmışl_er vekil ~afbelmiştiJt. • . . - Ha\' Allah mü•lchakıııı veı·siıı. 
ıQ ku hlı araba ıle bır ~ktar motor- Konzıe selefi Metaksasa tank bır Sen de tuhafsın vahu ! ... Biz Jükkii
takan"veti.!ahrip etmişlerdir. Bu mın- zattı. Ko~şumuz Yunanbtaıı»ı baş- nı alış veriş için. açmadık on bası: 

kaı~ c~~ger yederinde. de düşmana ,ağ~ııi'ı dileriz. Yeni tnı~vekil .muavi- eşe do>11.a u(•tık; Kiryako ! Onba~ıra 
l!abe a~ ıat verdır;lmıştır. ni oO raşıııdadı~. Yunan mılletıne lıir nal'gile ... 
~~'a' Şıstanda: ve Yunan ordusuna hitaben neşl'et- Onbaşı , tilccal' Anast11.ın bir ca-

lı,,~i •h yollardaki hasaı· dolayıs!yle tiği beyannamede o da sonuna ka - mekanla .böliinmüş küçük odasında
,,~a~)e doğru olan h.aı~kiıt !Cehhüre dal' _harbe devam edileceğini bildir- ki sedirin ilstli11e çıktı, bağda• kur
tun;\' lljtı~. Cenuptakı harekat mem- nıistıı·.. du; bu itibaJ"dan fevkalade mem -
~•irt~ etle ıııkisaf etmektedir. Yeniden Kabine,·e bizzat kral riya•et ede- muıdu. Anastas efendi sordu: 

'<.~.alınmıştır cektir. • - Mustafa onbaşı, mah,ul nasıl 
J\.t· ı ınevzilere doğru : Atina 19 (A .A.) _ Alina Ajansı g-icliyoı· bu yıl? .. 

ı ııe~a:na: ~9 (A.A.) - Yunan bıı8ın lıildil'i)'ı;r: - Çok iyi Anast:ıs efendi: lxıkla-
i· lavya~tının .. sö_zcüsil cenubi Yugo,._ Kral muhtelif şahıslarla görüştük - laıı daha şimdiden boy attı. 

n,n ~fan buyuk Alman ~uvvetı.eri- len sonra ~tina :-alisi Koç;ası ~ük.fı- - \'ay ana:<mı! Kiryako; onbaşı
<lrnav akedoıı,.ı aya ııırme"1 tlzernıe met lıste-.nı tanzıme memur etmıştır. ııın kah\'esi şekerli olsun ha .. Demek 
ı·~n; Udlukdaki Yunan kıtalarınm Kr<tl bizzat içtimaa riyaset elleceği ki memnunsun Must:ıfa ağam! Na -
J, llJevzı'Je 1 d • it ı · · b k' · · sıl. parac·:ız d.".ı·rlıL d"g"ı'lsin· ,•ı'.' •_tınlı . re a ın .ıgını ve a ;·~ın- ;çın )·enı nazır aşve ıl nıua\'mı sı- · • 
~Ylerıı~ ~ıcuta manı olamadıklarını ı'atiyle yazife görecektir. Koç_,·as ez- - Yok canım, paraya hiç lilzu -
lt,ı ıştır. • • .. .. .. .. cümle .ııu. Ley~na~ta btduıımuştur: mum yok, Anastııs efendi! 
J\.t· Yanlar hala puakurtuluyor : _ ) enı yazıfeyı üzerıme alırken - Ama yapıyorsun Mustafa on-

da ~~a, 19 ( A. A.) - Arnavudluk- uütlı1ı Yunan milldiıı i altı aydan beri başı. Sen kendini yabancı sanıyor -
ı,tı ınıara · nuntakasında Yun-:ınlı - Yunan silahlarına şan ve şeı~f kazan- sun yahu. Di hele canım. Balık rle-
nu,kle~i bi11. İt~ly~~ taarruzunu ılırmış olan ·ve müşkül sarılar içinde ı'izde, para cepte dul'malı ağa! 

"{ rttilklerı b ıldırılmektedır. ~msalsiz kahramanlıklar göstermeğe - Eh, elli liracık vir Anasta< e -
lıına~ltaniılar, mukabil taarruzda bu- de\·am eden mükemmel Yunan kıtala- fendi. Cebimizde şehiı· ırnrnsı diye 
llJi~\~~: düşmana ağır zayiat verdir- rını sel:lnılamayı bir vazife bilirim. lıulunsun bakalım. 

Atin ıt Ve esirler almışJaıd n·. Bu mücarlelenin son una kada r ayni Ana~ta~ efe ndi bir yığın anahlnrın 
~Uretı· a, 19 (A.A.) - lllatbu,_·ıt ne: safiyet, namus, _ :şe ref iein _hükümelin ! a k ı ld ı gı lı ; r z incirle ~ ı k ıu şık ır ka"n-
1 h dk. · ı ,_ .\·ıa"'tı: 1Ulten· arekat .halikıııda a~agı a ·ı m.ınıu<kiıra_ ne uır surettıı ...ı. ıııcen ,.ele. - ' 

ı n l il t - I•:ri gülüm, hayırını gör, ~I usla-
ll tıh eşretmışlir: nı )·apııcagıııı on uyıı ve mı e e yemııı f· b· . . d d'. K . . k 

Cephe arebe şimali YuııanL,tanda ~derim. -;' 01
: ;ısını:'-, e ' : ır) a o, eacu -

~et1 n ın hey' eti umumnyesinde şid- Topraklarımızda kılularımızla yan gunı · ~u. LLgıclı kalemı al, gel: . . 
ton e de\~.ım etmektedir. Sarandofe- rana harbeden İngiliz kun•ellerini de ' ~lu.•tafa onbaşı para denıetıııı _bıl' 
~ııvvl!'eçidini müdafaa eden İngiliz iıaraİ·etle selamlarım. Bu anda ölen kere daha ~aymak_ luzumuııu gor -
Ve t etıeri, kuvvetli Alman piyade kahramanlarımızın hatırası önünde mcden kusagının bıl' tarafıı~a ~okar
hu~a~~k. hücumlarını t:ıı:detmişleı: , hepimiz eğiliyoruz ve hürmetle vade- ;en Anı;sta;' ~~~ndı d~ Kıı:yakoy~t 

' ~etli . kı muharebeye bılhassa şıd- diyor uz ki uğrunda hayatlarını feda .. unu \~zdıırrı.ıg.ı. başlamıştı. 
~ağİ Ve kanlıdır. Almanlar Olimpos ettiklel'i vazife yarıda bırakılmıyacak- .. - l\ aramurselın Nalbandcı kö. 
'%onın cenubundaki diğer geçidi lir. Bu yazife hepimizin ııklından çık- yunden Mustaf:1. onbaşıııııı tiiccaı 
!ı l~fa-a eden Avusturalyalılar:ı. kar_ mıyacak ve hepimiz cephede gösteri - Anastasa ':.el'clıgı se~ettrn: 
kat h .. fırka ileri sürmüşlerdir. Fa - len kahrnmanlık ve feclakiırlığa l ayık cK-a.rnmurseldc 9uccar Arıa~tasa 
~~li· Utu._ıı h ilcumlnrı muvaffakıyet- olduğumuzu ispat ~ttik.• ~u lal'ıhte teslım nı~hsubeıı ellı hra 
VeııFe Ugramıştır. Daha garpte kuv- Atina, 19 (A.A.) _ Sel:ihiyettar aldım. B~ııa '?ukabıl bak.lanın kılo
lınıaıf1otörlü kıtalan Kalambakaııın bir kaynaktan bildiriliyor: ~unu myı5, degerdcn yırmı para aşa-

ııl ltıekt n~e Yunan h-atlarıırn. hücum et Kra l jorj, a~keri bir kabine teşki- gı verccegını. 
il' lenrıı~~_ır. Fakat lıu hareket Je ön - li mak.sadiyle bazı yüksek kurmayla. Mustafa oı~başı: . . . l J\.t· ı r. rı davet edip konuşmuştur. B:ışve- .- Adam s~n de, dedı, ellı l,ra ce-

lili tına, 19 ( A.A.) - Yunan ı·es - kil muavini Koeyas mesai ·ı rkada~ bımde ya .. Alı-ah kerım. 
ebr-- · ' ·• · ' 'Y Anda •··m"dd t t· n ki ~ . ~l ıgı: !arının listesin i henüz kral ıt verme - .'. .' n vıı: u e geç ı. a · ıı 

·"· (,.e akedonyada düşmanın gcı·ek · ı· mevsım ı geldı. ~ıu--tafa onbnsı bak-'" , va n1ış ır. 1 1 1 ,. saııı na mıntak:ı.<ında, gerek Ali_ a an top adı; anbarn yığdı; ı•ahatl-
ı' llıını:ıun orta ~ad.i~inde ve_ Ol i mp~s Hitler na baktı. Aımslas efendiyi unuttu 

er' ~. ııı asında bıldırıleıı Ltltün tazyı- mu? Tl a·rn'. Fakııl keneli kendine: 
·i~ .\:;,v,affnkıyetle önl~nnıiştir. -BAŞ TARAFI . ı . NCI SAHiFEDE- -Adam, diyoı'.du; baklalar ka. 
ı' J\.r VUdluk cepheıınde: . 1 tır, Almanya harıcıye nazırı Rıbbeııtro çakta değil a . İşten Jıasımızı al.ımı _ 
~ıı '•ket~ayudluk toprııklıunndakı ha - pun nerede olduğu bildirilmemektedir. · 

-
- (;'uiu'm, dinle'. lslı• senedin. -h-

ler bozuldu, baklalan su ,:ıiiliil'iü ise 
haber ilelirleJ< gülüm! 

- Sen ne diyon Aııas{· s efendi; 
baklalar 1ınazlar gibi )'ıg;lı '1nlıar -
ela. 

- Aman gülüm, bu l:lf mı ki? 
Kal'3mür,elin meşhur tüccarı Ana<
tas elli lira sana bağlasın; 50011 ki
lo baklayı tal'ihindı• -alacağım di)·e 
ayaklarımı uzatıp otursun; sen bak
layı anbarda ruhatıı cek. l\Ia 1n·ol -
clum gülüm, mahYoldum. B"reket 
Kaı·amü11.•elin anb-arlarını dola~tım 
ela senet verdiğim tüccara malımı 
teslim edebildim. Ya .sana bel bağla
mı~ okıydını gülüm? 

- E caııım, bakllalar hazır eledik 
he, Anastas efendi. • 

- Çok konuşm-a gülüm, 1lustafa 
onlıaşırn; tuh, yazık. yazık! 

A nastas efendi bir saniye clurnr: 
- t~te bö)·le gülüm! Bakla lan ya

~ı,n göndel' de kiloda otuz para eksi
gıııe alalını. O da senin tatlı hatırın 
i~in ha ... '~{ok, paraya ihti·_vacın var
:-:a daha,be~ on lira \'er·rbilirinı ~ifuR
tafa onba~ım ! Oğlum, Kil')'ak•'' Ha
zırla yeni xenedi. 

Size lıir bakla hikayesi ki Kara -
mürselin N'alband köyünden :\lustn
fa nıılnısı tüccar Anastfü< efnn<li)'~ 
,\'akıısıııı bil' kere daha kul'tarama -
mak iiur .. böylece borrlanmısıı 

Yazan : KENAN H ULÜSI 

lzmir be lediyesinden: 
(;:u·nj ...;antrHJdRkİ :J nun1ar:tJı dP ... 

ponu_n bir sen~ müd d et it_• kiraya ve
t·i l mP!-Iİ. yazı 4;leri müdürlüğündeki 
şartnamesi \'eçhi'e açık aı,ttıl'maytt 

konulmw;tur. :lıiuhanımen bcd~li 70 
lira nıurnkkal teminatı 5 lira 25 ku
ru"tul'. Taliplerin teminatı iş lıanka

sıııa yatırarak nıakbuzkıriyle ihale 
t:ıl'ihi olan 30-·l-941 çarşanba günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

16 20 24 28 1423 
, 

saçlarınızı 
Dökülmekten v e kepekle rden 

· kurtarmak, cilc!inize tabii ta
ravetini iade etmek İ•tİyoraanız 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun olacak•ını.z 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi ı 
Kemeraltı - l7mİr 

~ı J\.t· rınıiz sükuıwUe yapılmıştır. Ba~a şayialara göre de yakında bir 
r lı tn"1.a, 19 (A.A.) - Yuııaııistaııda- Hitler _ Musııolini mülakatı vuku bula-

J\.v tııliz "kuvvetlerinin tebliği: c:ıktır. 
liıiı cı Ve bombardıman tayyareleri- Radyo go.zetesinclen : 
~t i~ntörJü kuvvetlerimize müzaha - Londra radyosu Bay Hitlerin cenu-

Beton yol yaptırllacaktır 
IZMIR ViLAYETi DAIMi ENCÜMENi REISLIGINDEN: 

ı -

ıııu,1;ı n bütü~ gün fn~liyette_ bulun - bu şarki A.vrupasına geldiği n i ve bu-
~. rdır. Du~man munakalatı clur rada harekatta bulunan ordusunun ba-
' lıombardımnıı edilmiştir. şında bulunduğunu haber vermiştir. 
-----------·---·ıl Fakat radyo, Hitleı-in bulunduğu ~eh

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
ıı. l!:astalarını 11,30 dan bire kadar 
,ı,~ı:~ aoka(ıında Abenlı: matbaası 

ri tıısrih etmemi~tir. 

Askeri Vaziyet 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE) 

l :ınmış ve t.ecrübeleri de yapı lmıştır. 
Biitiln bunların havacı lık bakımın

dan mühim manası vardır. Çünkü 
,e,•k ve idare, tesir ve kullanmıı ilze -
rinde tesirle r i aşikardır . Kara ve de • 
nizde ha rekat bir takım hududlarla 

~·------------•ıl nıukayettir. Ha\·ala rdn böyle bir ma
ni yoktur ve bu harekat, hem karaya 
sanıildi r , hem de <leni7.e .. Hava kuv -
velleri silah haline gelince, e~a< harp 

~a kabıll ede r. 

Doktor Operatör 

Öke 
1 

Dahi 
~>.tta ASK.ERi HASTAHANESi 
~lAK, BURUN ve BOCAZ 

I !ALIKLARI M0TEHASSISI 
ltiııc; Beyler aolı:aiı No. ( 80) 

ltaatalarmı her sün öiled~ ıı aoıın 

ıınsıırlnrı şeklini :ılır, Çiinkli harbin 
kazanılması, tayyarelerin sayıları, 
.evk ve idare;i ile yekdiğerine çok bağ 
lıdır. Nitekim Almanlar Fransa ve Po
lonyayı böyle istila etmişlel', l ngiliz
ler de, llr itanya adasını kendi ta:ı;yare 
kuvvetleri ile koruyabilmişlerdir. 

Şimdi İngilizler, Avrupanın Alman 
kıtaları tarafından tamamen işgal e--------------'1 dilse dah i yine galebe çalacaklarından 

ltalnal Ye tedui ader. 

Kiralık ev 
~8ri konforu haiz fevka lade güzel 
ti .Zaralı, Gllzelyalı Nuri Bey sokağı 
~\tıQncu sokakta 6 numaralı ev ki r a-

r. 
.. ~ ırün öğleden evvel a~·ni evin alt 

ır müracaat. D. 6 

bahsediyorlarsa, bunu Amerika ve 
dominyonlarla beraber yapacakları 
tayyare ima latının sayısına, üstün ma
hiyetine ve kuracakları ;·eni üslere, 
müteakıbeıı Fransa ve Almanya üze 
rinde kullanacakları yeni bombalara 
ve yeni vasıtalara güvenerek söyle -
mektedirler. 

Kapalı zarf usulü ile ek"ilcmeye çıkaıılmış olan 96562.l:ı lır.ı kr-.f 
bedelli Karşıyakadıı Bo•laıılı _ Bergama yolu iltisak kısmı beton kap
i ama inş:wtına istekli çıkmadığından eksiltmenin bilis tarihi olan 17-
,1-941 den itibaren bir a r iç inde pazarlıkla ihale<ine kı;rar \'el'ilmi~lir. 

İsteklilerin topla ntı gün lel'i ııazarte,i, perşenbe günlel'incle i\ğle)'e 
kadar vilı1yet daimi enciim~nine müraca11tları. 18 20 1467 

lzmir Nafia müdürlü2ünden: 
İzmir hüküm.,.\ konağı ka loriler tamiı tı 2616 liı"l 25 kul'us kesif 

lıcde liylc 20-4-9-ll tal'i h indeıı itilıarcn 15 giln nıüıldetle açık· ek"ilt -
meye kon.ulduğundaıı i•tekl ilerin 249 O sayılı yasa hükümlrriııe gôl'e 
lıazırlıy acıikları temiııatlariyle birlikte ' 5-~Ia:..·ı.o;...9-11 pazarte<i ı:iinü 
'a<ıt 11 d • nafıa müdürlliğlinıll' miite,ekkil komisyona basnırmala-
l'ı. 20 26 l 180 

Çamaltı t~zlası müdürlüğün
den: 

Şal'lnamc,iıır k\'fikan 129 meln• ıııikfqı keresi~ açık eksiltmeye kon
muşlur. :\luhanınıen bedeli 6710 lira !il kuru~ ilk teminatı 50-1 liradır. 
Şarlııumesi her gün ~1üdilrlüğünıüzde \'C it.mir Baş nıiidürlüğünde görü
lebilir. isteklilerin 28 1 9-11 Pa1.arlesi günü ~:tal 14 de :\Iüdill'lliğümüzde 
nıilWşt•kkil komisyonda hazır bulunmaları. ı:ı 20 26 (1385) 

lzmir Memleket hastahanesi 
Baş tabipli2inden: 

Hastanule ölen 161 eşhasa ait çamaşır ve be nzeri muhallefal eşyası 

1/ 4/ 941 tarihindeu itibaren yil'mı bir gün müddetle açık artırma ile satı, 
lığa çıkanlmıştır. Taliplerin ihale günü olan 22;4 / 941 salı günü saat onda 
hastahaneye müracaatları. 3 9 15 20 1261 

1 - Yukarıda cin~. \'e mikt:ın yazılı beş kıırrm nınlzenıe 2~-·l-!J~ 
~arşanbıı gunu ~:ıa• on clöl'tl<• pazarlıkla ;atın alınaeakııı-. 

2 - Buna ail ııumııııesi her gün hPl'knz askl'l'İ atın :ılma kıııni<
~·onunda giirüll'bilir. 

3 -- Takarrür ederek fiy'" üzerincl<'n Yiizcle on be~ t~minat alı 
nacaktır. · 1 :1 20 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
)Iikta•ı 

Kiıo 2000 pıl'asa 
Kilo · 2000 lspanak 
Kilo :ıooo Taze bakla 
Kilo 20ıJO Tazp kabak 
Yukarıda ciııs \.l' rniktarı yazılı cl(il'l knlPn1 ~Phzp paz:ı.rlıkl:ı .:ı:?.tııı 

alınacaktır. · 
TaliplPrin 21-Ni~an· !1·11 pazartl•:-.i giinü sa.1l on bl·~ftı ku~l·lcl ı ıznıir 

lcvazın1 ':.tn1irliği satın .ı lma kon1isyonnna 1nlir8{"1Jatlnrı. "' · · 

lzmir Levazım Amir liii Satın Alma Komiıvonundan ı 
Pazal'lıkla 1000 kilo ~aılı•yağı •atın alınacaktır. 
_Talıplerııı 21-Ni·an-!l-J 1 pazartesi gün il s aııt on beşti' kıslati't iz 

nıır ]eyazım an1irılii!i sollın alnıa kon1İ:-\_\'011u11a nıürae:ı:ıtlaı·ı." • 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - ıı.eh<'!r m\'!rpsiııe diirl yüz alımı~ bı·~ kurn~ tahmin edilen döı·t 

bın metre lııranda lıezi ı>azal'lıkla alıııacaktır. 
2 - Pazaı:~ık 22-4-!J-1 l salı günü saat ı 1\ ıle krnlada izmir lcvazı 

'1lnlırlr.gı_ satırı aln1:ı k.ornisyonuncia .''ap1laeaktır. nı. 
:ı - Hep;ının lııhmin "dilen tutarı 18600 on sı•kiz bin allı \"liz lı-

radır. · · 
4 - Tekaı\Tür Nlecek fiat üzerinden yü,,le oıı L<' teminat k'"·'·" 

alınacaktır. ' . l' 

5 - Şartn~m~si \'c nu~1u11e:-ıi kon1isvoncla p:örüielıilir. 
6 - lsteklılerııı kanıını 'esikalan w temiııatlariylı• Lirlikt ihale 

•ııııl:nclen rn·rl komi<\'ona ınüı·aca:ıtıarı. 

Deniz Levazım satın alma ko
misyonundan: 

Cinsi ~Iiktarı Tahmin fiati ilk tı•minatı 
-----

Bil'inci kat karina bom;! Red-
hend Yeya: Holcapfeİ marka 21 Ton 28350 Lira 
ikinci kat karina boyası Red-

2126 Lira 25 kuruş 

h,cncl Yeya Holcapfrl m:ırka 15 Ton 2-1000 Lira 1800 .Lira 
F a~a Borası 5 Ton 6250 Lıra 168 Lira 75 kuru~ 

l - Yukarıda ya.ılı lıç kalem boya m~ılzeme<i,..in 21 '4 !)41 Pazartesi 
ııünü ;aat 11 d,, pazat'lıkla ··ksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Birinci kac briııa Loyasıııın ~artııame;i yüz kırk iki kuru~ mu
kabiliııcle ıLğeJ"lı•ri ı bedelsiz olarak hel' giiıı i~ saati zarfında ku· 
mis~·on<lan alınabilir. 

:ı - isteklilerin h'nıinatlarirle bil'likte belli gün \'e <aatte Kasımpa-
.,alla hazır buluıımaları ilim oLnur. 18 20 ( 1427, 295:1) 

Harp o~uluna havacı subay yeti~tirilmek üzere 
sivil lisede n mezun olanların kayıt 

ve kabul şartları 
1 - Lise olgunluk imtıhaııı \'\"rm·~ bulu~nıak. 

2 ....,.. Aldıklan nınuıııyet diplomabnndaki kanaat notu iyi veya 
çok iyi bul ~ıak. 

~ - ÜJgunluk diploma tarihinılen bir seneden fazla miiddel ı~eç 
memi~ bııluıınıak. 

·1 - Sağlık durumu ııiloi,uk hızmı'tine mü,,ıit olmak. 
l"a~l:trı en yukarı 21 oln1ak. 

Not: Tiiliıharc hava muayene hl") 'eti tarafından \'apılacak muaı·e
nede sağlık ılunımlan pilollıık '1nıfına mii~ıit görlilmiı-eı;ler 
istcrler<e harp okulıııııın diğer <ııııflaMııa verilmek gibi hiç 
bir mt•clıuriretı• tabi tutulmazlar. Tam serbesttirler. Kendile_ 
rinin arzularına giil'P mıı,imeley_. tabı tutulurlar. 

Okul tedl'i,atı 1 :t-~Iuyıs.!l-11 de lrn~lıyarıığınılan talip olanla
rnı. bulunılııklaıı .ıgkel'l k şulıelerine müracaat edeceklerdir. 
A;hl'lik ~ııbeleı·ı, yaptıracakları '1hhi muayenede müsbet ne
tice alanlar ~\'!'akları i:e harp okulun11 sevkeılileceklerdir. 

10 13 17 .20 24 27 90 4 7 10 

Çamaltı tuzlası rr ~üdürlüğün
den: 

; 

l - Tıızl:ımızcla ıııewut J.;vazım anbarı lıı asının isl:ihı açık cksilt
n1ert~ konınu~tur. 

2 - KPşif h<>ıldi -1672 lira ık tenıinııt~ :l50 lira •10 kuruştur. 
:: - - llu i~e ail keş f, şaı ln.ıııw, krokı, açık Pk"1llm•• sartnanwsı \e 

mııkavPleııam<' ~ureti her giiıı mfit,iirlüğiinıüzıle v'e lzmir bas -

• 

nıiitlürliigündc glirül~bilir. • 
1skklil<•riıı ihale giiııil ol:ııı :!·1 4 !Jll persenbe gilnil saat on 
diirlle mliılüı'lliğiinıür.dc ıııUtc~ckkiJ komis;·onılıı hazır bulun -
malıırı. 9 14 20 1337 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

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

• 

• 
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ı _ _ F_i _K_i_R_L_E_R_. ı 
ÇOCUK 

DUnyanın Pn büyük İnkılô.pların -
dan ı~·rini kahramanca geçir~n Tiir
kiye, millet hikimiye•/ni elind~ tu
tan "Türkiye Büyük Millet Meclisi-
1140 ». yirmi Üç nisanda açtı v~ bu hatı 
raıı büyük olan günü çocuklara tah .. 
sis ederek çocuk bayramı günli oldu 

imparatorluk Türkiyesinde kuv
vet ve kud&"et, emir ve kumanda, ida 
re ve siyaset ht.•p sarayın elinde iken 
bugün hep bu idar., ve iradl"ler mil
letin kendi eline geçti, kadınlJ.ra ve 
çocuklara da kıymet verildi. 

Çocuk kıymetini medeni olan mil 
letler bilirler, işte biz bu bilgiyi de, 
medeniyiz demek hakkını bize bah
şeden Cumhuriyet devrinde Öğren -
<fk. Çocuğuna kıymet veren milletler 
i•tikhallerini sağlama bağlıyanlar -
dır, dünün çocuğu bugünün büyüğü, 
bugünün çocuğu da yarının büyüğü -
dür. Bahçemize diktiğimiz bir mey
ve fidanına, saksıya diktiğimiz b 'r çi
çeğe zamanında su verir, kurıularını 
ayıklar, toprağını kabartır ve ihti -
marn edersek bol ve iyi meyve, giizel 
çiçek alabileceğimiz 8'İf:t~ çocukları
mızı da sıhhatli, bilgili, vatansever 
büyütür terbiye edersek, ilerde mem
leketi iyi yetişm·ş ehil ellere te'!lim 
ederken yüreğimiz rahat olur. 

Çocuk bir ailenin, bir evin sÜ3Ü ol 
duğu gibi bir mille~·n ümid i•tıkbali· 
dir. 

Çocuğun eve nasıl süs verdiğin 
çocuksuz aileler daha İyi takdir e 
derler. Vücudlarının endamını, deri 
lerin °'!1 berraklığını, kafalarının ra 
hatluiını düşünerek bililtizam çoculı 
yap m ayan, ana olmıyan kadınla~ ce 
miye'ti beşeriyeye, vatanlarına. hıya 
net ederler, canla her mahlUk rlün 
yaya zürriyet yetiştirmek için hail 
olunmuşlardır. Bu, baş vazifedir 

Çocuk ebeveynleri, bilhassa fa zh 
kapr"•ler yüzünden şikayetçi olnbi 
lirler, fakat hu hal hiç bir vakit ev 
lidların~ olan muhabbet hissini za 
fa uğratmaz. 

Aile teşkil edenlere terettüp eden 
beşeri ve milli vazife asgari ;iç c;o. 
cuk ıahibi olm8.Iarını emredet, bun 
!ardan iki~' ana ile bahadan kalacak 
boşluğu doldurmak, üçüncüsü de va
tan içindir, yahud da sıhhi sebepler· 
le çocuğu olamıyan ailelerin eksik
liklerini telifi içindir. 

Zevkr bir derd olan çocuk •ahihi 
olmakla ebeveyn vazifelerini tam 0 4 

larak yapmış olmazlar. Çocuea ıyı 
bakmak, iyi büyütmek ve tufoyli bir 
uzuv olarak değil; müfid bir eleman 
olarak yetiştirmekle m.ükelleftirler, 
Bunun ig"n belki biraz fedakarlık ve 
feragat icabediyorsa bundan da çe
kinmemek gerektir, çünkü hayatta 
çalışan daima muvaffak olduğu gib' 
sıhhatli ve bilgili evlid yetiştirenler 
de neticede hunun mükafatını gö -
rürler, ı:naanlığa ve vatana her han
gi bir su retle hizmet ve yararlık göı
termeğe muvaffak olan büyümüş bir 
çocuğun bu muvaffakıyetinin en bü
yük zevki ebeveyne racidir. Hayat
ta hundan büyük iftihar hissi var 
mıdır? 

A. E. 

Ini!İlizler 

Yeniden bazı Alman 
purları batırdılar 

va-

Londrn., ı~ (A.A.) - Hava neza
reti i"tihbaı•at büro<unun bildirdiği
ne güre, Norveç ,;ahili açıklarında 
bir dü~m-an gemi kafilesine yapılan 
taarruz nctice<indQ 7 bin tonilatoluk 
bir iaşe gemisi arkası alevler ı~indt• 
ve 3 bin tonilatoluk diğer biı· gemi 
de siyah dumanlar çıkararak "1irallc 
batar biıı halele lıırakılmıRtır. 7 hin 
tonilatoluk diğer lıiı· i"~C ·vapuruna 
dahi lıir Blenhııym tayyaresi ~aaı-ı·uz 
etmi~ ve taarruzun hl'mt•n akahilı
de büylik vapurun arka'1nı ;ıl!'V ll'r 
kapladığı ııiirülmüstlir. 

Londra harbi nasıl 
görüyor? 

-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHiFEDE 
!er i<e seftri kısa bir zaman içinde lıi
tirmek i<tcmektedir. Abi takdirde 
ordusunun fena vaziyete dü~ebileteği
ni mütalea etmektedir. Filhakika si -
mnli Afriknda \•e Yunani,tanın dar va. 
clileı·inde lngiliz hava kunetleri ha -
rekatının tesiri çok bü~·üklüı·. Alman
lar bu arazirl >ki harek,.llerini Flamaıc 
ovalarındaki kadar koln)·lıkla clcği:
tiremezlı:,ı-. 

;\Inamafih askeri h·Jrekiilla Almaıı 
!ar büyük hünerin ııöslerebilirler r 
luıriliz - Yunau kurmaylar lıu itibar 
in fcvkalfüle kararlar a:mak mecburi 
yeti ncl.dirler. • 

Londr::ıdaki kıuın:ıte göre. simali Af 
r ,l \"e \"unani:'tan ~eferlcri ba~ka La.1 
ka mahiyettedir. Almanlar. mare'1ıl 
Graçyaninin harekata bn~ladığı. ııok
laılan yeniden faaliyete geç?bilmek i
çin muhtaç oldukları kaynakları da 
dü~ünmeğe mecburclurhır. 

(ANADOLU) 
,. 
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·so N HA B E R L E R 

Anadoluya gidecek lngiltere 

olan Istanbullu • 
ıçın 
• lraka asker 

çıkardı 
Biletler hazırlanmaia başladı Halk, lngilizleri hara· 

retle karşıladı 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Ana dolud aki akrabalarının nezd lerine 

ırı"decek olanların biletleri vil:\yette d aim i •u rette h u işle meşgu l olan 
memur ve daktilolar taraf ından h a zır lanmaktadır. 

Trenle gidecek olan lara k ırmızı vapurla gideceklere de yetil b ile t ler 
verilecektir. Bütün bu işler yar ın , akşama kadar ikmal edilt'cek ve d a
ğıtılmasına başlanacaktır. 

Londrn, l!J (A.A.) - Bugün re;· 
men bildirildigien göre, İngiliz - ır~; 
mu:ITıedesi hükümleri mucibine büyU· 
imparatorluk kuvvetleri Irakta münJ 
kale yoll:ırııu :ıç.ınak için Ba•raya i .1 
ıııı~tır. YPni Irak iduresi Said Rni;' 
.c\.li c:-eylıiııinin verdiği ilk temin~ 
<ad ık olarak tnm kolaylıklqr göster.' 
mektedir. \"" imparatorluk kuvvetlı'f· 
ııe kum:ıncla t:'den İngiliz sub:ırın· 
(hoş gelcliniz} demek ve her türlü ıer· 
tibatı ıılmnk sııı·etivle sub::w ile i< bW 
liği yapmak üzere. bir yilk•ek sıİb~l' 
Basr:mı göndermiştir. 

.".ofyodttıı 

Bulgarlar 

. 
hı°r f/iiı iiuii.~ 

İtalyanlar 

Yuqoslavya 
nasıl yıkıldı ? 

Dün Makedon- Şimdi de lsviçrege kafa Ati lJaya gelen Başveki-
lin beyanatı 

yaya girdiler · tutugorlar A • 

soı\a. ın cA.A.) ıı. x. n. A.iaıı- R . 19 ~AA J _ J . 1 n·tt· Askerz harekatın geçır-
-<ı biıdiri,·or: . om,ı. . . ' : . . uı na e - ,ı. d• ~ • h 'f 
~hkerl~ 

1 
.• I· Ü .1 ... 1 b". M· k 1 lıa gazeıe,:ı, İ<vıçre matbuatının terle- ıgı mu telı safhalar 

• • r .\<lt.ı s-..up e 11 c. •1 C<on rnl dcvl<1tin hnttL hHı' kelini gösterir 
va harek;t meıkez komite•i• tesis edil lı·ı ·m·ıı1c bı·ı· t·ı,·ıı· t·ıkı, 1 • lt·. 1.. Atiııa, 19 (A.A.) - YugoHlavrn , ·t. B k . ~! k t 1 D , , • . • ne ıııını. .ı ',ı- . . -
~~; ır. ıı onııt_e.\·e •. -" ·eı onya ı .uJ. nın, lsvitreniıı dostlıığunclmı bir fİıv- başvekilı Sımoviç son hfıdiscler etra-
g-,ılı lanıı keli ımuhını mumcs<ılleı·ı rl:ıhıl da görmediğini müsahede etmek mec- fıııda neşrettiği blı, cleklara<yonda 
ıu unma tacır. 1 . ı· 1 b 1 ı·. ! 1 1 ı· k" 

B. lı .. l .. kt ·b 1 n 1 · t rnrıy~ ınc e u um ugunu. tavan ar, t l\"Or ·ı: 
ır o u · en ı nrc >ll gaı· IH:-1 nr - ... lı ı t ı ki :. · · 

' . ı· 1 " k""b 1 t "t' . <'gl'l' un arı unu mac ı arını go.<terıı·- oı·ı···maıı t·ıı·af 1 1 t h ·ı 
.~ırı ~ıml Hen 1.,.;s ·u e rnuvas:ı H c mı~- ter.-:. = İsvicl'enin huna gücl'nnıl'm<•si lii- • ~ < • • ınc an zora a mı 
r. , . !!rlıli~ini )·azmaklaclır. edilmiş olan muharebe vaziyeti çok 
$of,nı rn ( A . .\.) - TJ . :'il. n: Dıl- zım ı...-:ıyri mü•aid idi. Milletimiz bu dere. 

lirilcliğiııe görl' bugün Bulgar kıtııları 00 
' ce güç ş:•rtlarla miıcııdeleyi kabul 

\lman kıt:ıları tarafıntlan kurlıırılnıı' eı·r ce a ~derken bunun nihayeti 
0

hakkıııda 
ılıın Bulgar mınlııkalarrnın bazılarınİ V P hiç bir hayal bc;;lemiyordu. Her tiir-
'ıalkın menfaatine ol:ır:ık sukı1n n lii imkün<ızlığı müdrik ol111·11k hür-
ıizan11 clııme için işgal _etnıislir. Alman l • • B l' d :•iyet ve i~tiklıllini müdafna bahein-

---oo e ÇlSI er 10 e ele çarpısmuğı kabul etmişti. Yega-

· Çörçil 

!AVAM KAMARASINOA BEYA
....:!!_NATTA BULUNACAK 

l.ondra. 10 (A.A) - R'i;-terin 
parlamento nıuheıbil'iııe ııiiı·e. Pa<
kalya yortusuııclan sonra. av:ı'lt k:ı
m:ıııası toplanacak n Çörril. :.'N:t•ıı
lerdc ~öz söylpdiği zam:ıııdan ~on 
~üne kadar olan hi<cli<t•lc>ı· Jı:ıkkıııcLı 
lıeyanall:ı bulunacaktır. 

Kamara bu bcı.•anat i.iz('rintll' n1li
zuk'relerde lııılunacak. fakat rnzi -
.,·{'t aydtnl·anınca. grup •·i~lC'ri kendi 
Jralarıncla müzakere aç:ıcaklarclır . 

Yunanistanda düşürülen 
Alman tauuareleri 

Alina. 19 (A.A.) - Son iki gün i
r·incle ı:ı Almıın tayyaresine mukabil 
1 İngiliz tayyare<i dü~mils. bunlardan 
.ki<inin pilotları kurtulmt;şlur. 

lles:4er !$mit lO!l tipi:> tavvarf'vi hir 
!ngiliz tayyareci<i dü~ür;,;üştü;·. Bu 
tayyareci daha eHel 8 tayyare diişür
mü~, bir o kadarını da ağır ha;;ara uif
ratmı~tır Bu ~eferlere iştirak eden di
ğer bir İngiliz tııyyareci<i. Yunan har
bi ba~langıcıııdunberi şimdiye kadar 
26 Alınnn tayyaresi düşürmüştür. 

h 1 ne ehemmiyetli mesele muknvemPtin u unuyormuş ne kjıclar süreceği idi. ;\[illetimizin 
Deı·Jin, l!l (A.A.) - llu<U'-'i lıiı· azmi ve a;;keı-lerimizin muharebe 

muhabir lıilcliriyor: kabiliyetleri dolayısiy!e harbin uzun 
Yarı resmi meh:ıfile göre, Almaıı .. <iirme);i bekelenebilirdi. Fakat ordu. 

yanın :\loskova elçisinin halen Derlin-. muzun teknik hazırlıkları deri'ce -
ıle bulunup lıulunmaclığı hakkında ma. sinde clüşm:ınla kıy:ı.< edilince çok 
lıimut i<lennıi~tir. Elçi, halen Brrlin- dun bulunuyordu. Miıttefiklerimiz 
dedir. Siyasi mehafiller, bu ziyarntte- arzularına rağmen bilh-:ıssa ihti_vacı
ki maksııılııı hariciye nezaretine ma- mız olan tayyareler, zırhlı ve cüzü
lfımııt wı·mek olduğu fikrindedirler. tanılarla seri 8Urette yardımımıza 

gelecek vaziyette değillerdi. Yalnız 
kendi \"tısıtalarımızl-:ı harbettik. :\fil
letimizin yük;;ek mnne\'İyatı ve clü.~
nıana cicici! kayıplar kaydcttiıen ha
\'Htılarımızın kahramanlığı ..::aye!4in
dc diiı::m-:lnın ani ve kuvvetli hiicu
n1unun ve i('knik faikiyelinin verdiği 
ilk sOrprizlerden sonr:ı ve şarki Sırp 
ilrazisinin terkini müteakip sarkla 
Relgrnrl haltı üze~inde ve •ima!cle 
Sava nehri boyunca mukavemeti tan. 
zim etmek ve düşmanın hiicumuna 
hir miidclet mukavemet edemek bi
zim irin zaruri idi. Şuras;nı tebarüz 
t•ttirerim ki. Sırp", Hırvat. Sloven 
kıtaları çok iyi carpışmıslardır. 

--- 000----

A nkara maçlarında' 
lstanbul galip 

Ankara. ın (Telefonla) - Bu
gün 19 mttyt:-; ~aha~1nda on hinden 
fazla bfr seyil'ci kafilesi miivaeehe
siııde yapılan karşılaşmalarda Is -
tanbul<por 3-2 Gençlertiiliğini, Re -
şiktaş da 1-0 Demir<po:ıu mağlüp ct
mislercliı-. 

---·00•<>----

Fransa 
( BAŞTARAFI 1 NC I SAHiFEDE ) Fakat Almanların Zağı·ep islikame. 
haberdar etmi~lir. lirıcle beklennıiyen ileri hareketi Hır-

Loııdra, l!J (A.A.) - Röyteriıı dip- vatistıında vazi.\•eti çok giiçlestirmis . 
lomatik muhabiri yazıyor: lir. Yabancı· Ajanlar Alman ciiziitam-

Fransanııı milletler cemiyetinden çe !arının himayesinde Zagrebi işgal \'e 
kilme,;i kararı en büyük ganköt'lük • orada sözde müsta"'I HııTatistanı kıli· 
tür. Hiç bir devlet, Fransa kaclaL· mil- muşlardır. Fakat bu ııiris Almaıı km·
letler cemiyetinden şeref ve ku\•vet te- ,·etleri için çok vahim biı: askeri hft(li . 
min etmemiştir. Cemiyetin umumi ka- -<e olmuştur. 
tipliği 912 elen harbin sonuna kadar Ilir taraftan garbi !lırvııtistaııda 'c 

Antonesko 
Orduyu hangi hazırlığa 

Fransızlarda idi. Nitekim milletler ce- '>lovenyada hiila mukavemette diğer 
miyeti hııkkındaki baslıc:ı itham da taraftan sol cenahta kılalarımızın ar
milletler cemiyetinin Fransız siyase- kası Bosna ve Her<;eğe giden düşmana 

' tine tabi oluşu idi. 1\taamafih şimdi a~ılmı~tır. ~liidafaamız böylece tehli
Fransayı daha fazla takbih edemeviz. keye dü~ünce Biriııanın şarkında mu
Çünkü Fransa ne kendiliğinden, n~ de vatfakıyetle düşman ileri harekatını 
serbestçe lıu kararı vermislir. Bu ha- tutan ordularımızın mukavemeti da-
ı:eket ami~al Darlanın fe~kaliide nü- ha ziyade güçleşmiştir. Ayrıca orclula
luz altında bulunduğunu gösterir. rımıza iis teşkil etmesi icabeden Adı·i-

çağırıyor? 
Ilükres. Muhabir, bundan sonra milletler ce- yatik sahilindeki muhtelif noktalar ela 

smdan: nıiyetinin yalnız versay muahecle<iııin düşmanın eline geçmistir. Alman mo-
ın (A.A.) R:ıclor Ajan-

• lngiliz hava
f aaliyeti 

Afrikada muessir 
Jar yapıldı 

akın· 

Kahire, 19 (A.A.) - Orta şark tn
giliz ha,·ıı kun·etl~ri kumandanlığının 
tebliği: 

Librnda: lngiliz ve A\•ustrnlya ha
m ktıvvctl<'rinc mensup tayyarc>ler, 
cllin mütemadiyen düsmai1 motörlii CÜ· 
zütam!nrına ,.~ asker.i lahaşşütlerine 
hücumlar yapmışlardır. Aral::ırıncla 
bazıları mühimmatla dolu olan bir r<>k 
otomobil tnhrip edilmis \·eyahut hn~n
ra uğratılmıştır. 

Diğer cephelerde tayyarelerimiz dü~ 
manı hırpalamakta devam ctmislerclir. 
Şarki Afrikacla cenubu Afrika hava 
kuvvetlerine mensup ııvcı tayyareleri 
Konbalşa tayyare meydanına muvaffıı 
kıyetli bir mitral.ı'ÖZ hiicumu yapmış
tır. Yerde yedi tayyare tahrip edilmif<
tir. Siyamanla tayyare mcydanm.a ela 
hücum edilmiş \"e burada ev\•elce ha
sara uğratılmış olan bir Korponi tay
)·aresi tahrip edilmiştir. Eiitiin bu 
harekiitlan bir tayyaremiz geri dön -
memi~tir. 

Alman faggareıerinin 
ıngiltere ve Yunanistan 
üzerindeki f aauuetıeri 
Londra, l!l (A.A.} - İngiliz hava 

\'e dahili emniyet nezaretinden: • 
Dün gece iiç dü~man bombardıman 

layyareı;lnin tahrip .edildiği lrlldiril -
mektedir. 

Geç~ıı harpte lngiliz ve Hindi<t~ 
:ıskerlerindcn iyi hatıralar muhnfB1i 
~tmi~ olan mahalll halk impar:ıtorl~ 
kıtalanna hararetli bir hü•nü k,bU· 
gö<termi~t ir. Bu harekatın icra<a~f 
Irak makaml!trıııııı gö•terdiği i~ bı r1 
ği Londrada iyi bir intiba yarntmı' 

1 pek ;·akındıı iki memleket :ırıısın• · 
daha noı·mal müna'\elıetlerin tı>•i•i "' 
-11idini .-ermiştir. 

LondP:ı. 19 (A.A.) - lmp:ırnto'. 
lıık kuvvetlel'iniıı Ila<raya çı!o~JM· 
lngillere • frak arasındaki mua!ı. 
elenin şu dördiincü maddesin~ i'tı' 
nnden vuku bulmuştur: 

«Bir harp takdirinde veya b•1 

harp tehlikesi vukuuncla Irak krnl' 
lngiliz kralınn Irak :ı~nzi'<inin. ıl · 
miryollarınııı, nehirlerinin, limanl_~ 
rının, ta;·_varelerinin \"e münııkn!O' 
vasıtalarının kullanılması da cin~' 
olmak üzere elinde bulunnn biit~ 
kolaylıkları ve y-:ırclımı taahhiid eı 
ler.> 

---000---

Almanlar 
Libyada iyi düşünme~ 
mecburiyetindedirler 

Tobruk düşman ayağı 
için bir tehlikedir 

Londra, 19 (A.A.) - H:ıva ve ela- Loııdra, 19 (A.A.) - Alman k•' 
hili Nnniret nezaretinden: ti · L"b d · 1 · 1 nı 

Dün g~ce clü~man tavvnreleri cenu- \"e ~rı 1. ya. a yenıc en ıler eyeme. ~ 
. . • 1• · ' . lerdır. Nıtekım son Alman tebligın. 

bu garbıcle ve şımalı •koçyacl:ı hafü el b d b hsed"I k'·~· ( 
h f 1. t" .. t . 1 d" A b e un an :ı , ı meme ...,._,ır. 

a\•a aa l\"e ı gos crmış er ır. z om 'I t·· lil d··rı it 1 f rV 
b t 1 "t H · · t '' man mo oı· ve o a yıın ı . a a ı mış ır. asar az, ııısan zayıa ı _ da .. kk 1 b k ·etT 
, ·oktur. Bııııun harici kaydedilecek 'ııiç sın 'n mu re ep_ o. an u ·u~' .. 
j · f ı· t 1 t ~rareşal Graçyanıııııı yapamadıgı v 
ıır aa ıye o mamış ır. ha k t" ı ki d.. ·· J11' 

Ati na, 19 (A.A.) - Yunan emn;vet 're ·e. 1 na~ı yapa~a. arı uşünııı. ,r 
nezaretinin tebliği: - g-crektır. Çıın~u Sıdı Baranlre k,a.,... 

Alman tavyareleri Lamian bonıh:ır. cl<!!vam ede~ çol sahasınclr., ikr:ınl .. ı, 
.· . . . · lukları malumdur. ,...~~en •rıh gü"u • 

clıman elmışlerdır. Sıvı! halk nra~ın- . . ""'· .. · \,1 
ela az ölü ve evlerde hasar vardır. cı_I~ adan yapılan sevkıya~a karsı - ,, 

---000---

Hindistanda Alman 
esirleri 

Bomba~-. 19 (A.A.) - Dörclii su
bay olmak üze~e 17 kişilik bir Al -
maıı e•iri grubu orta sarktan Bomba. 
ya gelmi$•ve üsera knmpına ı:önde -

gılız donanmasının ynptıgı harekrt_. 
ı:östcriyor ki, bu donanmanın vaıil 1 

bundan sonra, Liby:ıduki harckiıtııı I' 
kişafı ile y:ıkınclan alakadardır. . 

rilmi~tir. 

Slratosya mecmuası da bir mıı~-f 
lesinde Tobruğun düşman :ıyuğıPO' 
bir tehlike ve bir tehdid unsuru· Jı, 
ıincle bulııncluğunıı, burada bir gU~' 
de 22 Alman tayyare.<i ile 10 tıın~'' 
tahrip edildiğini, Balkanlarfüı ise iO'" 
paratorltik hrftla •ının taarruzları. 

---000---- mukavemet ettiğini, Yunan ordu~", 
Romanyaya giden hey'et mın vaktiyle tek basına harbett i~~ 

cephede şimdi garp cenahıııı tut-:ır,,r ' 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Petrol düşmanı her zaman karşılıyac:ık b' 

ofis nıüclüril B. Talha ile salış mlidiirü kahramanlıkla harbettiklerini, lıı{ 
D. Nejad dün şehrimizden Romanyaya !izlerin burada işe kuvvetle ~aı·ılclı 
hareket etmişlerdir. !arını yazmaktadır. 

Paskalva müna:<ebelivle basvekil ıtc- yıkılma'1ıı:ı clPğil. ayni zamanda nazi törlii kıtalarının ~imali .şarkide Bar • 
ncl'ııl Antoııt<:<ko, radyo~l:ı siiyİecliği bir akidesine de muhalif olduğunu. cemi- daluka ve şimali Dalmaçya istikametin 
nutukta. milleti ittihada dav('[ <'lnıiş )"!'liıı hemen hemen ölmesinin ele miinı de seri ileri hal'ekellel'i ve ayni zıını.1n. ooo 
,.e nııluy:ı her ihtimnl<' karsı hazır lııı- kün bulunduğunu, buna delil olarak da da ~imali garbi Sırbislanı müclafa:ı e- cephenin tutulması için kat'i ehemmi- SiYAM . HINDl-ÇINJ IHTI· 
lunıııasıııı Jı:Jilirmi~lir. şimdi milletll•r c··miyptincle yegiin~ bü- ılen ordularımızın cenahı üzerine rn- \·eti' hııiz olan yolların siir':ıtle ve liiZL' 

Aff:ı layık olanlarnı «'l"lı«sl lıır:ıkı- yiik devlet halinde Jngilter(•nin kaldı- pılıııı tuzyik umumi kararl!'iihın ~oıı ;ıııı vı><;hilc> organizesiıw mtıni olmıı•· LA. Fi TAZELENiYOR MU? 
lac·ağıııı \':ıclc>\·!ı·mi~lir. !{ıııı yazmıştır. ıııukawıııeli tnnzim ctnıl·ji;i cliişüııdiii:W tur. 
.~-:::~::~:~~:~~=========================~~::ı:::~::::•ıı::::ı · Ilang'ok , 19 (A. A.} - Siy~ıtl. - Nihavet ma<um bir nef<>rclir. ( • ' daha yıınlarına y:ıklaşmağa mc>clıur Ilindidni: ihtıiliifı tazelenmiştir. ~· 
Zava llı. m

0

emnuniyet \·e hazzımı ka- VA~ TAN AŞK ·ı kaldı. O sırada da Zozo, onlara te>elli yamlılar, Fransızları kendi topr~. 
"ıııınak içiq ıH' .rnıımak Jiızım geli - bahşeden slizler söylüyordu. !arına tecaviizle itham ctmekted • 
•Or.<a vapı\'Ol". ve Emirber, hiç istifini bozmadı. Bilıi- !er. j:ıpon tayyareleri, Fransız tnPt· 

Diye cHiŞıhıüynrdu. nu itibarla nt'· kis nnzarı clikkali celbctmemek i~in raklnmndan kalkarak b:.ızı h:ıre~e 
ferin bazı müna,;ebetsiz nıüıl:ıh4de - - arkasını madamların bulunduğu tara- !erde bulunmuşlardır. ~ 

ı .. ı~ı~;.~;'.7r:~r~~ıı~~-~~-~.:':~'.ıı;i, daha ,,,fı_ Karım seni gakalıgorum, casussun :;~ı~~~~-d~~~~ ~~~~~f;~~e "e.v::~~:ıı;~~~ A N A D O L U 
lama bağlaıııı~tı. ••••~iiiiiiiiiiiiiiiiiiil 121 1 bir vaziyet aldı. 

Hizmetçi :\!eriye ııö,Lerdiı!i ııeza- O anda: sayanı ha)·rel bir sekilc!C' 
k t 1 t · ı k keri h:ı<taneye "İlme<.e ve zabitan ai- Hanımının müthiş bir he,,·ecan geç:rdi " ıı· · ı ki e ve ıha e •:ıycsını c ma;unı ·ızın " " .,o,·e ı yıne meye ana çı · ı 
·ada katini temin etnıis. onu arzu et- l0 lorini mua)·one eden ebc> doktorunu P-iııi hissetti. Yanına sokularnk: c Ba,;kınclan canını kıırtarmaf!a mu-
tiği şekilde kendi<ine ıı;r <ilet halin ziyaret etmeğe mecbur kalmıştı. Hal- - :\1adam -dedi- bu acı hakikatler- vaffök olan No,•elli ertcsi ı:Un bermu-
""ı· · t• lıuki o gün ilk bü.vük "afı is.·ledi. IC' karşılasac:.ık vazi»ette deg" ilsiniz .. ı t ı ı h t ı· · ·n hL··ı ,, ırmı~ ı. " . , a , a e"a ıa ene ıcnn< sen·"' -

Zozo. dilber Yahudi kızından enıiıı Salonda doktoru beklerken, eli.iter Hamile< iniz çünkü! .. Heyecan sizi hııs- rosunclnki vazifesine gitti. Seb~bi !. 
ui. E,;:ısen hakiki vazi~·eti kenclisine z:ıbilan aileleri arasında, yakalanan \"l' ta edebilir! Kurnaz casu<, t:ıkip eılildif!ini hi$-
'.ıildirmiş cleğilıli. Bu ilih:!rla MPriclen !eda,·' altında bulunan Alnrnn casus - Frölayin clel"in bir nefes aldı.. ·~fe- -edince. p t.<i ne dii~en me<;hul adamı 
1\.atiyPn endişe lnıiynrclu. !arının mi.innkaşaı·H oluyordu. J'in musum tu\'siyesi, kencli~inde gal'ip iğfnl elnH.~k için yine dii~mnn t(l~kilfı. 

Hakikaten \•ık ':ımiıni \"e sadık o- Zozo, cerqan €den İııünaka~al:ıl':ı lıir limit uyandırmıştı. tının ic:ıı ı altıncl:ı olan m:ılfım bos h:ı-
larak t·auıclığı lıu hizmr'tç'·--inclruı c>n k:ırı~tığı gibi, lıif aı-a<ıncla: - Harbin bu zavallı kurlıanlarnıı, ratıeyC' girmi~, oı·,~cla nöbetçi bekİi;·cn 
l.ıüyilk clarlıc)·i y'~·ec-efıini ııa<ıl talı- - Acaba onlan ııiirmek i~in mü.sa- lıal"iarda gı:çirdiğim zamanlardan lıl'l'i rnsus. merlnıl mııakkıbini pe~ine clü -
miıı cclelı lircli"! ı.cle cdPrlcr mi"! tanıyorum. !Ier ak~am bara gelir, bol ~iirmüs, w onlar ııra<1ndıı, .\'nngııılık 

llillıc, \f Pri. dizlı:t<I Reıırclen Diye sordu. Zozo, melaıwlini nıu - bol parn sarft'derlerdi. Yazık oldu on- :ırasıııclıı m:th1nı h:idise rer evan eder-
l(Öl'diiıhi :ı 1 ü k a \'' varclını hafuza c>tmck için bütün gayı·etini s:ıı·- lam!.. Acıdım dof!rnsu!. ken fır<attıııı istifacle ile arkn sokak-, 
<ayc,inde Fran<ız zabitinin ,;ağ cena- fı>lmi~ fakat he~·ecan(]an k•:ncl'siııi Emirber cevap vermedi. Fakat s:ıh- •:ıl'cl:ın ka~mı~. fakat arkacla~larıpa 
hını te~kil etmi~li. kurlaramumı~lı. ;\fahkümlar y:ıt:ık - te biı· tee<sürle hanımnıın vanıııdııı •:iher verm~ğe vakit bulamamıştı. Rıı;i 
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GÜNDELiK TAKViM 

1360 Rebiülevvel 23 Almnıı c·asu< te~k lıilının merkezi h:ııı•sine yakla~mıs, hainlet'i pençere- ayrıldı. iki liç metre ileride ' durdu. ıa rağmen Fran<ız teşkilatının tııki -
ba<kına uğraclıkt:ın bir kaç gün sonra den ırönince. çehre,inin renııi al mı» Zozo; hnstun2de tanıdığı iki zalıit ai- 'ıiııden kurlıılmamıstı., 1 , E l ' KAT 
Zozonun ııebe olıluğu tahakkuk et - ı licudunu ııal'itı bir titreme kaplamı~- lc«iyle beraber ııcn~erecle durmakla ve• Novelli at'k:ıda.5larının kısmı külli- ~ 

Ş:.r<t Almanlar buraya 1100 lmık 
\"e a~~arl bin tayyare getirn1i~ler~~. 
bu, Libyayı tekrar ttalyayn ;nıı. et -
mek için değildir. Bu <0 beple Almau
ların münakalat güçlüklerine, benzin 
ve su ihtiyaçlarına nasıl bir çare clü -
Qilndtikleri RorulabiJir. 

m'.~ ve• miileha"'ıs bir ıloktoı-a gitmek tı. kafaları ile elleri s:ıı·gılarl:ı b:ığlı olan ,ini knybclliklen sonra \'nzifenin bil- ' · D. 
liizıımu hasıl olnıustu. flu :mırla hainlerle konusmakl:ın ela hainleri seyretmeğe ve fırsat bulduk- tiin yükü. üdeta omuzlarında kalmıs- Sabah : 5, 13 Akşam 

llleri . evin temizliğini yapmakla ve keııclisini alam:hlı. · ~a onlarla konusnuıkla devam etli. tı. Bu itibarla tı·k kalan arkadaşiyle · ile :12,13 Yabı 
ayni zamanda yemek tedarik etmekle EmirbN-, Zozonun biitün bu hare - Emirber; konuştuklarını, durduğu dahıı, fnzln çalışmıık mecburiyeti hasıl ikindi ;16,00 imsak 
meşgul olduğundan Zozo emirlıerlc, as- kiitını masum bir tavırla takip etti. rerden duymuyordu. Bu itibarla biraz olmılştu. - SONU VAR - , ___ ..;....; ____ .;,;. ___ _. 


