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Gıda maddeleri hakkrnda 

80 ncu YIL 
Nf). 8506 

lstnnhul, 20 (Telefonla),- Ekmek ve emsali gıd3 
maddeleri üzerinde ~ npılmnktn olan tetkikler in::ıe 
müateşnrhğıhca buJ..'('iin lıilirilmiştiı·. Yakıncl:ı inşe lş. 
birliği toplnnııcak ve bu tetkiklerden alınan neticele -
ı·c gtiı-e bazı mühim knrnrlnr \'erecektir. lnse i::ı bir -
liği heyeti, miıdaf an, ikbsad, zirnnt ve mUnaknlnt v -
kfileteleri miime~sillerinden miirekkep olacaktır. Netr edilmiyen yazılar seri Terilmez
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Ruzvelt 
41'tıerfkan doktorlarına 

. lngilterege gardını 
tcıt1sıyesinde bulundu 

Kubil 
A. ay ihtifali 

Dün M~nemende çok büyük bir 
alika iÇinde yapıldı 
. . 

Parti adına nutuk sögligel!- Avukat Ekrem Oran harici tehlikeden de' 
bahsetti, s11lhseverliğirnizin hududıınu anlattı 

l>iiıı inkılilp ~ehidi Kubil:1y ve :ıı·- .\ l<•nemen, diiıı t:ırihin dniına nefrN tinin, iı'tica denen zehirli ha~larn1 hort 
karl:t!ll:ırı il·~n ~leııı.;uı n in A:r-Yıldız le y~ıdcder<•ği biı· lıfır!igeyi tcl'm edcın lamn~ına imkan ve fır~nt \'ermiy<'C<'
tcpe mcvkiitt<1e k:ıla'ınlık h:-ılkın i:-ıti- halkla rlolmucıtu. Yiğit Kub:U:yla ar - ğiııi Röylemiş ve dcmi~tir ki: 
rnki~ le bUyfık hir ihtifal yapılmı~lır. kaclnşları ıra~:ın \'e Şe\·kiııiıı h:ıtır:ı- Sayın valiler, S.'lyın komutnnl:n·, a-

l htif:ıldc vali l!. Fuad 'l'ul.-::-ıl. :\in- 1:11·1 Uııiz dilnıi:5lir. ziz yurclcla~l[ırım; , 
ni:-;:ı nıli :si B. Fnik Ti.\rel. P:uti ınüf~t- Tiireııe tanı ~ant• l ı,:w <lan ·keı·! hnıı - Kendilerini mintarafillah gfüulf>-
ıı imiz l~tnnlıul nİebıı;-;n n. <~.ılip Hah- cloııtııı <:aldığı i.:tiklftl rn:ır::ıı ile h:ı::l:m- rilmi~ .Mehdi .-;ayan Derviş Mehmet ve 

tiyar. bt>ledi~·e rei:-:i J)ı·. 1: ·!1cet l'z. p:ll' nıış \'~ hunu nutukla!' trıkin etmiştiı·. nrkndnşlnr1 ve Mcnenı~nirı üç m:ı .. um 
ti \'il11J e1 iclarc ht·ycti arnlaı ı. lıaııka- İzınil' ('. i l. P. \'İlayı•t ııl:H'" heyeti gt'hdııiıı muallim Kulıilay, bekçi Ha -
l:ır miidiirlcri. p:ıl'ti nı •ıl:mpl:ıı•ı. ög - rıclııı:ı :ı\'ıık.ıı H. Ekrem Oı·aıı mıtkun- sntı \'<' ark:ıd:ışı Şevkinin l'tı.nınn kır -
rctıııcnler, izdi ı· \'<.' on lıiı111t1 1ı fazl:ı da, iııkıl:ıp ,. · parti n:ımııın hnlkı se- nııslanlı. 23 kfiırnnuevvcl 9:W . :ıbnhı 
knlnb:ılık biı· halk kiif!c>ı-;İ hnzır hulun- l!ıınl:ıını!:. lıunılnıı on hir vıl önce )le- erkenden u\.':man :Menemenliler hiikfl-

1 

muşlu!'. ıwnwncle gecı1 11 faciayı :ııı'I :ıtmı:;, inkı- ınet mcyda;ıındn bir fe~nrl knynndıi',rı
lzmir, )1ani::ncl:1n, ci\·111· knzn .\ 'C ııa- l:ip içiıı sehit dii,.:ı~ııleri hlirmctlc ynclet nı göı·cı·ek n~ olduğunu aıılnmak için 

N Ruzve lt hhel(•rclc n Halkevi iP ı'kktillPrı. vilfı· mek içiıı to11lanılclığ-ını. ulusal \'fl rlı - ornya ko~mu~lnrdı ve gördükleri mfüı-
lfn~·e\•_rork, 20 (A.A.) - RtıZ\'elt yetler pnrti. htıı>ıı:-:ı miie . .;<ıe:.ell'ı' t:mıfın ğınclaıı doğ'aıı ulu tumhuriyeii koru - tC>krch ın:ınznraılnn deh~c t duymuşla1·
l'ika d P:ırkt:tki villasınd:ın genç .Ame- 1 dnn iııkılfıp ~t·lıitlt•ri fıiıidt>..;İJlL' ~·ii1.cl 'il mağ:ı \ '.(' Ollll (iJiim,.;iiz bir hnldr n.rnk- rlı, nu C~l'nrkeş hezeyanını bertnrnf 

r ~~.1 !1 d<>ktorlnrına hit:ılJen bir nutuk fnzln ('.elenk hıı·:ıkılmı~tıı·. ta tutmağ'n ant içen hi.iyiik Tiirk mili(•- -D,.•amı 3 nrü aahifed•-
kır 1Yerek l ııgiltercnin Liıı karlar dok
~ız~ı:ıuhfaç olduğunu \'{! Ameriknıı Yunan, lngiliz kuvvetleri lngiHz -tayyareleri düş· 
~ilt açının ı·ci . i olmnk sıfntiyle lıı- • • • • k 1 . r 
"in ere~iıı bu trılebini smnimiyclle tn~- gerı mevzılere çekıldıler man uvvet erıne ve 1-
tad;ttığini, Amcriknh <loktorların bu manlarına hücum ettiler 
~k \IUtane harpte gerek sivil. gerek · • 
cıa\.:r biitün yaralıların ynrnınrını t~- Olimpos dag'"' 1 ------
~ac \etntekı~ büyUk hizmctJerrle bulu- Almanlar Tob-
~ını süylemiştir. -- mıntakası 
l'erhis edilen birçok ld ruğa gene hü-

Fransız as.kerleri bosaltı t . cum ettiler 

G. Döeole ilti
hak için 

,.Qrısız müstemlekele
;i11e geçmektedirler. 

Yunan şehirlerine hü
cum eden Alman 'tay,; 
yarelerine mühim za-

yiat verdirildi 
Kah ire. 20 (A. A.) Rö~ t('I' Ajırn-

ı;ı bildiriyor : , 
nurnrl :ı iyi hnhcr nl:rn mııhfill(lr -

12 tanktan dördü tahrip 
edildi. diğerleri kaçtı 

lngiliz Bahriye Nazırı
nın mühim beyanatı 

Almanların 
meıhurka~ 
mandanlan 

2,5 milyon ton hacmin
de Alman gemisi ya

kalanmış veya 
batırılmıştır 

1.ondra, 20 (A.A.) - Bahri\'e na
zırı AIC'k:rn ndr iradettiği uir nutuk-
t:ı Almnn denizaltı kum:ındnnı meş
hur Sepkc,;:ıin öldiiğiinli Krctchcncle 
me~hur bir denizaltı kurdu olup ~im
di 1ngilizl el'İn e lindL• c>·ir huluııdıığu
mı sö\"IPmisti :ı. Simdire k:ıchr'iki hu_ 
c;u k milyoıı' ton· h:ıcminde <Hi~mnn 
gemi:-i y:ık:ılannıış, b:ıtmlmı~ \'Cyn 

Bombardımanı b a h se m evzu. ola n Romada n b ir gÖrÜnÜJ: 
aa rayı 

Vened ik 

Atina ve Kahire boın-
bardıman edilecek 

' oıursa 

Roma 8Bhri bombardı
man adilacık 

~------------------~~ 

İngilizlerin haya'ti diye ~ 
tavsif ettikleri -mu- · 

hare beler 

Atlantik muharabalı
lrinda kullanmak için 

Stefani ajansı İngiliz Vapurlar üzerinde hava
deklarasyonunu tahrif /anabilecek vaziyette av· 

etmektedir cı tayyareleri bulunacak 
Kahi re, 20 (A.A.) - Mü;;t:ıkil Frmı Londra, 20 (A.A.) - İng iliz do -

. ız Ajıınsı bildiriyor: nanma amiralı Çarlle~·. Veçley 
Düşman kuvvetlerinin l\lı~ır _ Lib- kontluğunda bey:mattn hu!~nmu.; re 

y:ı hududu nrasındn rlurdurulduğu bir cf emiı:ıtir ki: 
-Devamı 3 ncü aahifed~ CDEVAMI 4 NCO S.&.HIFF.OE4' 

l __ M_i_lli_K_ü_m_e __ I 
Altınordu ve Galatasa
rav oyunu kazandılar • 

lltınordu bitim ounadı, Galatasarau, ilk ouuna 
tll-iste silinen ga..zılar 

bt~Utih, 20 (A~A .) _... :çerlin~r T~g
ıtıı gazetesi, "F ran. ada terhh cdıl -
~O~ Olan biıı çok Fransız nskerlcrinin 
l'n!!k ~ransız km•vctlcrinc iltilrn 1,: Pt -
t~rn Uıere Fran adan knçarnk mlis
dır. ekQJere gittiklerini ~·azrn-:ıkt:ı -

ele ;;öylcncliğiııt- gÖl'e miittefik cl·plıc- • 
sinin :nğ cenahınrl:ıki Olinıpoı-; dağı İn
giliz ktl\'\'<'ll~rj tarafından tahliyC> erli! ' 
mh;tir. Bu h:ırek~t, hıgiliz kuvvetleri
nin dnhn kı~a bir cephe üzerinde harp 
etmesi iciıı ihtiyar olunmu,;tur. Plfrn 
mucibine.: Ül) yf\l"•lerimiz. Ye zırhlı 
ku\'\'etlcrimiı ~i<ldctlc fonliyet }~Ö:-;t 0- ı. 
rcrek cl!işmnııııı c:ekilnwkte olan kııv
\'C:'tlerimize hiictım etme. ine mani ol
mu~ Ye d ii:ımınn :ığıı• zHyint ve r dir -
mh~tir. B:ılk:m Ynzh·cti hala ciclrli te -

k~ııdiııi. lıaıırmı~tır. Almanl:ır l'.P el ~- nazaran daha mlkemmaı bı"r ouun ao" stardı• nızaltı ıle. ne de uzun me. afı•lı ta\'-
ynrrlerlc i;-;tcdikl cri .,eyi cl~e cdc~~i.-ı Dün Alsancak ~ahnsında rn:ıli kii
~·oıı.ar:. I_>,.~n:'.ııman:ızın :-;n·~.ıl .seıT~-.ı me mii-ıabnkal:trını seyııctmeğe ge -
ıl~ ışbıı lıP. ı ~ 3pma .. ı cla du~m .. n z.ı - l~n halk, ~aha\'l clo\durmu~ttı. Birin
,·ı~~.ınııı :ırtm.a:-:~ı!l. ınta~ ... e~~ıyor. ,..nu j ci müsabaka mi afir Fenerbnhçc ta
z~.· ıntııı dah.ı ıı~ nde J ubcl~ccgınc kımı ile_ Altınor<lu ıırasınd~ ceı'<'\'tı.n 

~ı:ah~İ:s Polis müdürlüğü. Almnnlaı· 
ııı~. •nc 6200 dıYnr ynzhını :-i lcliı· -

ır. 

İOF..VAMI 4 NC:ll SAHIFF.OF. ) / ~AMI ·~ NCO SAHIFEHE \ 
şuııhe ~:oktur. Bu hal Atlantık mıı- etti. · 
harcbe:-;ı el e k:ıznn~lınrnya ı:arlnr 1 

H:tkem: AlfaYda~ Ba\· Hasan Ya-
<lc\ .. am e clc•ccktıı-. nık; oyunu yak.ındnn t~kip eclchile-

Orta şark lng iliz kuvvetle ri kuman
danı ge neral Veyvel 

Knhire, 20 (A.A.> - Orta ~ark İ n
giliz kU\'\"etl<-ri umumi karargahının 
tebliği: 

Yuaııistandn: 
Yn :1nıı \'C İngiliz impnr:ıtorluk km·

\'C> l l" ·i cliimd:ı ı· Y<' him:ı~ c kun·C:'tleri
ııin . Nir hareketiyle geri ç<>.kilmektc -
dil'l ı>r. :Mahirane hir manevra \'~azim
li muhnr~hel erlc iyi hir netic~ nlnıı 
cliimd:ır kıt:ıl:ınmız. dfbmaıı ileri hn-

Uzun menzilli· 
Alman toplan 
D11vres üzerine gene 

ateş açtılar 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) I..ondrn, 20 (A.A.) Fransız ı->a
------------ hillerindeki uzun menzilli Alman top-

cck bir enerji göstermiş ohıyc1ı ida
resi daha güzel olacnktı. 

Fenerbahc:e : .Misafir t-:ıkımın mii -
dafaa~ı uhdesine tcrettiip eden vnzi-

Almanya - Japonya ara
sında bir anlaş~ıya göre 

Jauon deniz cü
zütamları 

Amerika birleşik dev l:ırı, bugiin öğle iizeri Duvres üzerine • 
• at<•ş :ıt:mıı5larchr. Jt'rans ız sahilleri sis Bır kısmı Alma'llyaga 

(etleri hükumeti içinde i<li. Bir knc biiyük ::alvo at<>.şi f • • 
aı::mış, fnk:tt mNnıil<'r insnne:ı zayia- ,,verılecektır. Anlaşma 

Yugoslav hükümatini 
meşru tanıuor 

:ı sehf>biyet verf™'diı{i gilıi hnsnrı rl:ı B ı · ..1 l 
ınııcip olmamı~tır. er ınue yapı mış . -

' 
-- b • .,atan ..... "4 u o 

Vaşinglondaki Yugoslav Temiz lik ve vatanaaş 
Londrada n bir görünüş elçisi nıücadefe hakkın- iki k iti konuıuyor: 

londrada ,' bazı.:tarihi ı /ngiliz tayyarelerinin da beyanatta bulundu - Temiz lik it le rinde n kim ıneısul? 
- Be led iyeler .. 

eıerler harap oldu • Berline yaptıkları Nrvyl)ı·k . :!O (A. A.) - N~\.\'Ol'k - Pe k i, ya va tandat bunda vazi. 
Taymi:-; ~az.ctesiııiıı Vaşington ımılı-:ı- f~dar ve meaul dei il m i? 

şiddetli hücum hiri, Amerika bil'lc·'lik hlikumctiııi ıı, .• . . Avam kamara- iltica c•tmiı:ı dl:ııı Yugo,;Jm· lıiikıimeti- - Be le diye, h er dakika, her aani-
«-l llllft SIDll .. rlftd8ft ııi ıne~--nı i1nktımı'l olarnk ta111yac:ı- ye, gaipte n hir göz sibi te ker te ker 

ğını hilclirmi~tir. he pimiz in dükkanına, aattıimuz teY-''hB b• bomba Yugo:; lavy:rnııı \":ı ::ıiııglon r·lr"·•i . le re, yiyecek e.raaına bakamaz ıüp-
qa ır kanan mektup ynpt..ığı lıt ~ :ınnh:l, Yugoı:l:ın·:. 11111 het\·Z ... Be le diye, ıehirlinin kı.-ndi i-

du··,tu•· Y ıııfü·a<lel.:.:e dc•\':ım e<lr.cC'i{iııi, ı:nıı ~ çinde hatlar. Temizlik v,. titizlik , 
lı:ıft:ı h:indı' ııı ed('llİ mill et lc;·i,1 mli- he r şeyden evve l, fe rdin k endi malı-

8 ı· • b••t•• f ki c:ıdc·l<•Yl' i~tir:ık kin Yııgıı,;ln\yanın dır. Evimizde, mağazamızda, . çalıt· 
lr er ınıo u un u u arın- gü~tel'Cliği hareketi t:ıkdir cttiklC'riııi tlğımız ve it le ttii imiz , g;'rip ejlendi-
~IMARA O SIRADA iÇTiMA dan yangınlar görünüyor "ı>r 1 t'·n~is ~·(' <1 1·ıni ~t ir ki: . . ğimiz her ye rde , bütün te mizlik m e-111 1 ' - Zafer, fııgılh:re. 'ı unnn: rnn aelele r inden e vve li biz meaulüz, aon-l IOE BULUNMIYORDU ekipler koşuşuyordu \'(• Ytı?11--l:nya tnrafıııılan l('mİıı pı}i_ r a bele diye .• Biz, kendi nefaim~zde 
l:o ' 1 cC:'ktır. bu te rbiyeyi t eu"ade ne kada r geri k a-

~'·ı nd.'.~• 20 {A.A.> - Son Almnn . Lonclrn'. ~O ,{A.A.~ - lı~giliı hav:ı • Budapeşte - Yu gos la v e lciai: , lıraak, hem , ikiye t hakkını kaybet-

fe~·i bihnkkm ifa etti. Ve hakim O\' -
nıyan Altınordıınun tehlikeli bir k·ac 
akınını mahiıaııe hamlelerle kc~ti. 
Fakat Fener müdafaa. ının gösterdiği 
bu mevcudiyete mtık-abele edemi,·en 
mL1hncim hattı, takımın mağlfıbiye
tiııe fimil o1clu. ~fi~nfir takımda nk -
sıynn regane hnt baştan bn~:ı fena 
oynıyan muhacim hatb idi. 

Takıml-:ır şöyle dizilmişti: 
Fcncrbnhçe: Cihad. Le bip, A lj Rı. 

- DEVAMf 2 NC I SAHIFEDF.-

lngiliz imparatorluk kuv 
vetleri lraka muva

salat ettiler 

Bir harp tehli
kesi takdirinde 

' 
Irak Kralı, lngiliz kra-
lına bütün kolaylıkları 

gösterecek 
Londr:ı, 20 (A.A.) - 1mp:ııntorluk 

ktt\'\etlerinin B:1:<rm a mll\'n alatı ile 
:ıl:iknd:ıı· ol:ırnk :;tı t:ihet hatırlanmnlı
dır ki, lııg-iliz - İr:ık ınmıhcd sinin 
cti)rrliiııdi madde< nıucilıiııcc i.ıİı' harp 
\'C•yn ·' :ıkıı'I Liı· h:ırp tchlikt=-i t:ıkdiriıı
<lc J ı·nk krıılı, İngiliz krulın:ı l rak nru
zi.,indc ıl .. nıir) oll:ırınııı, .şehirlerin, li
m:ıııl:ırın. ınyy.ı r{!leri rı \'e mii ıınknlt• 
rnsıi:ılfil'Jlllll kull:ıııılm:ısı da rl:ıhil ol
mak iii'.eı·c clindı> huhııınıı btitiiıı 1,oln\·-
lıkları ve yımlımı gö,;tcre<"ektir. • 

lmp:ırııtorlıık kll\'Yefü•l'iııiıı nııı\':t
"~atı murıhedeniıı bu nındde:-;i muci -
lıinc~ ~·ukua ırelmiştir. 

Yen i Delhi. 20 - (A.A.) - Bimli~ 
t:ındaıı Jraka gönderilen Hinci kıtal:ı
ı·ı. 17 - 18 ni:'andn lraka vasıl olmus
t .ur. l!>30 m:ıyı. ında imz:ı edilen l ngi
lız - lr:ık muaherlj.>siyb lrak nıiiıınk:ı
le hatlarında ve Ş<>hirlerinde Irak rnii
nakalesini korumak vazif.('sin j.. l ngiliz 
onlu. u für.erinc :ılmıştır. 

bir telgrafa göre, :\1abuokıının Berlini 
i~~ ~ucumlarıncl:ı A mm Knm:ır:ı:,1 kuvv0tlerıııın son de ta Herlme yaptık- l\foskova, 20 (A.A.) _ r.ucl:ıpe~ _ mit olur u z hem kendi muhitimiz de 
u ının <:vin<' bir bomb:ı dlişmii tiir. !arı hiicunılnı·111 c:ok şichlctli olduğu ve tcdt~ki Yııgo:;lnv c•l<:isi \(' P)cilik m·e- ve ,ehı:rde' t emizlik mücadelesi ya· 

• • zi::aıdi esna~ında Almanya ile j:ıpon-
. Japon baıvelulı Pren a Kon?.ye . ya ara ında aktcrlilc n bir :ınlaşnıa mu

Londra, 20 (A.A.) - ?.ıuııtakıl cibince japonya, Almanyaya tayyare e\•, ara~ lann bulunduğu 'mıntakn- m!ihim tahribntn sebebiyet \'erdiği bu- rnuı·ları, dlin l\loskovnYa gelmişler- 'rım kahr •• 
-Dnamı 3 acG aahlfede- - Devama 3 neU Sa~fede- cli1'. · 

** Fransız Ajansının $anghaydan aldığı (DEVAMI 4 NCO SAHIFEDt; 1 ., 
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( SAHiFE 2 ) 

1 Amerika hazırlanıyor 1 ~~~~ 
Senede bir dolar maaş Fransa, mevzu 

oluyor 

Ford, 

alan adam ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Meşhur ve maruf inkırazı ile, dün. 

A 
• k • • k A · yamıza agkeri olduğu kadar tarih, 

merı a sanayııne ar.. politika, milletlerin ruh ve terb'yeıi, 
ideal ve realite bakımından bir çok 

Çalışma tekıı.f edı·yor 'nılbah verici tetkik ve miitalea 
SIZ mevzuları getiren Fransa, nı=hayet 

An1erika, demokra.sinin ter:-;ane~i ile nıeşguldürlt)r. Buick 1200 beygir- sert yumruklarla nakavt olmu.ş: bir 
\"C fabrika:o\1 h!t!inc girmeğ'e karnr ve-· lik Lir motör tipi yapmı~, b~ğendi11 - boksör gibi yava§ yavaş ringte doğ
rincc B. RuzvcJt filaıı veya falan 1 mis ve seri imaliltına geçmi~tir. 1'"a- rulmakta, fakat asıl hasmını bıraka
ıncmuru bu isin hasına gec:;irr.ıcği bh· kard ,.c f'ord A,\·rı ayrı tayyar'? nıo - rak dişlerini f"ski dostlarına karşı 
sani\'a icin bile düşünıııeıııistir. ,\mc tör tipleri yapıyorlar. Eskiden beri gıcırdatmaktadır. Eldivenler gerçi 
rika~ın ~anayi \"\! ticaret ha.\·atınd:ı tayyar~ m~>törli y·:ıpa.n Rayt fatırika- mareşal Petenin bile.kleıı'ndedir am
nıneli :'Urette. piş:-ııi~. ~n verin1li, '.!n sı e~kı fuh:•ikasını geni~let{ikten ~011- ma, evveli Lival, müteakiben ami
teskiliıt~ı dim~ğı .. ı ~t-:ınu~tır .. "iha- ra dört ,l'eııi fabrika yapını tır. ral Darlan, &ık sık bu eldivenleri el
·'·ct ge:ıcra! ~Iotor.< fabrikalarıı:ııı 1 Krııy:<ler fa_brikıısı orta büyü.klü_k- lerine geçirerek lngiltereye bir krote 
umum nıücliiı-ü \\.illianı ~. Knud:";o- le tank ınıalatına nıenıur eclılmış- indirmek ic/n, İle mümkünse yapmıı 

.. . d 1 1 t" B . . K 1 ei.-l icaıı Ve yapmaktadırlar. Her ,eyden A&r-nun uzerPi c t.urnıu:-;.ur. 1 ır. - unun ıçın ray:-\ er evv ' . ' 
Rıızve!t, Kıııı<l-o:rn sıı teklifte bu- eden fabrikayı vücuda getirmekte fınazar, yalnız ve ıadece insan ola-

I··nınu~tu:ı:. . _ .. . . j ~erhr..;.t Uıı1ıkılmı::.t~.r. 'I'e:·dsat . kaça rak büyük bir utanç içjn ki.fi gelen 
- Anı erık~ıı.!a r.!ıllı ınudataa ıs - nıal olursa olsun lnue:-:se:;eye yuzc\1.• 4 bu karakteristik hidiıede, beynelmi

tihsallcrini ida!.·e tcskiliıtının ba:-tıııa kiı.r 1Jıı·aknıak e~ası üzerine iılikiı - lel i.lemin bugünkü vakıalarının Üs
ı.!t•~er misiniz? Si~c- ·ayda on bin .do- met t:ırafından öclvnn1i~ti1·. Bundan tüne doğru h'r Şrümcek ağı gibi ol-

.. \ lıa,_·ka viicudıı guleı1 bü.~·ük fubl'ika sun atılmak edası vardır. Laval, dün 
•· r 111.l<lS \"{'l'~CejıflZ, ""' k k 
Knuıboıı şu tc\·auı vermi~tir: "'nede bir dolar mukabilinde Krays_ hu ağı kuran ilk beceri siz örümce · 
- Rcnim,cok sükiir geçinecflffeim Lt>fl' kiralanmıştır. Btı sayede re~nıi ti. Köıeden temizlen'p indirilince, ay

\ ar. Bd~·le vntani hir i:-1İn ba~ına geç .. bir n1ües:.-~:-;t!yİ bir hU:-iU:-ii f·abr;ka gi- ni yerde amiral Darlanın faaliyeti 
m,.k Öyle ~ir ~el'eflil' kı maddi 'men- bi serbestçe icla•l'. etmek mümkün o- görülüyor. Fransız tarihinin dıvarla
l:ıat görmek '"'"~ti.de bunu azıc!t - il laraktıl'. Bu fabrıkada t:ııık yapıla- rında Alman ıalya!arı ı'le batlıyan 
nıak islt!mrnı. Çalı.:.mama 111ukalıi1 c:!k ~·e masrafını ~raysJ:re_ :ri.i~:rl: on bu yen~ Örme faaliyeti, şimali ve gar
:ıncak :<encdc lıil' do!n . m'1:ı:; Kalıııl kar odemek guretryle hukunıet ode- bi Afrika sahillerinde ilk akislerini 
rdC'bilirinı. yeeektii'. Rı.: yeni fabrikaya tank göı;terriftİr. Franıız donanmasını, 

•Senede bir dolar• maaş laleloiııiıı imaliiıı için ilk <ipari:; ,ıbmk maretal Petenin malümatı olmadan 
hikmeti var, ";'\.mPl'ika kanıınlan. üc- 5:1,000.000 dul:ı!'lık bir sipat'İ~ ve - bulunduğu yerd~n Fransız sahillerin_ 
ret.-.ıiz n1emtır kullanılınasını 'llene • rilıni~tir. d~ki lima'.'lara çağıra.ca~ kad8:r iler! 
dt•r , teberruatA mü<:ıade elmrz. Bu Fo:•d, nıilii mti'dafaa kontrantları- gıden amıral, Mısır ısh kametındckı 
ıııın için bir ad:ım hükumete para"ı'l. na mukabil fabrikaların kar arama- ı Alman ve !talyan .~are~~tında da 
hizmet etn1eği \'P.\'a mesela bir ,,,.;ni. ~ına saldetle muhaliftir. Eğer diY.er mesul ve alakadar gosterılıyor. . . 
lıir )·alını pa~ası'l. kir:ı!amağı trklif lıül'ük Lıbrika!ıır da ayni e"ı'ı kıı-ı Fı"lhakika, Alman kuvvetlerının 
ttiği zaman ka~ıuııuıı icabı yerine buİ ederse kendi sfıyini ve fabrikala- !ra~lusa çık'.':'~~ındaki ~arar düğümü 

:,!e):-;İn rliye bir dol:ır s~nelik ticrct rını Amerika hüklın1etine senede bir 

1 

uzer~nde bu .orumcek agl~rın.dan ha· 
veya kiı·!\ kc~ilmesi itdct olmu~tur. dolar mukabilinde bahşetme:{t~ ha_ zı nışanelerın mevcudıyetıne akıl 
Hunun için Amerikada çok uııgiıı zırdır. ve ma'1tık itibariyl .. hükmetm•mek 
.ıthm!ar irin latife makamında .-e- Kırnlbon bütün >Rnayi ha; ,•kelini ı li.zımdır. Şu halde, _D'a~lanın çok ya
ncde lıir dolar kıız:ıııaıı adamlardan. bir merkezden idare ediyor, i;.;i da-ı k!n ~c~tu ola~ ve. ~ımdıre kadar v".
<lır> demek ad.et olmu,tur. rnlaril"!e uğraşıyor, 'ham marl<le dil- ,., feaı'?•n ma~ıyı:tı. ~·vlık bazı kelı-

Btı Knud~on, .. eri imnllitı U:-4Ullerini ~ünüyor, halk ~ı-a'-\ındn proo~ı:~anda melerın çerçıveıı ıçınde kalan gen~
rnilli nıüdafaa snnayi:n<..1 tatbik ede- vapr\·or. 1 ral Veygandın da Tunus ve Cezaır 
•<k byle harik:ı!:.r göst<>riror ki har- · Geçen gün Alii:<-Chalmers fabrika- ikametinin sebeplerini de anlamakta 
lıin 1"- ıma:<ı şarti)·le Alnıan,·anııı ı.arındıı l(r"'"· çıktığı zam~n .Kn;ıdson. ı a~la ınü?.kü.li.t .çekilı!mez .. Bü~ü.n v~
bıı s-ridise muka\·emet etn1esi ;Jıt;mal fabrıkeıı. ~ahıpleıınP ve ıscılerc ayrı zıyet, hurrıyetı ve demokraaıyı mu· 
haricindedir. ayrı telgraflar çekerek d.erhııl an - ı dafaa edenler,. karoı sinıi bir ~ekilde, 

llii~üııüıı bir ker~ ki yalnız Ford !asmaları hakkında vatani hisleri - tevcih edilen gizr kapaklı bir Fran -
fabr!ka~ı gl1nde bin tnsyare yaı,mnk ne" müracaat etmiştir. Bunun üzerine 1 aız hareketlni ifade etmekted'r. 
t•sası üzerine tadi!I~r Jı(eçiriyur. Gün- i.~çilerin üçte biri hemen i..'3e dön -j Vişi iatikame~inden her ~evzuda 
cı~ bin tayyaren;n manasını .;öyle bir mü1:5 diğerleri de ertesi günler takım gelen her ses, hır falsodan nışan ve
clü ünün ... İngilterPnin yalıHz Kana ... takı~1 çalı~ma.~a l>aşlamı~tır. \ ri~.or, lngilterenin hattıhar~keti ile 
da, Anıstııı-Jlra ,.,. Hiııdistancla elli Knud<on nerede yeni bir fik r bu- munasebettar her şey, lngıltere .. -
hin pilot yeti~ti~nıekle meşgul <>ldu- lııl'sa derhal harp maksadları için 1 le_y~İ~e .~ir hareket .veya fikirle ken-
ğunu da hatırlıyalım, Yarın icin ha- hundan istifade etmektedir. 1Ieselıi I dıaın.ı goaterme~ted~._ . 
rn kun·etine ait öylı· ihtimall~r var- henı denizde, hem ~arada giden harp Mıll:tler cemıyetının temel ne ıon 
dı' ki Avrupa şaı'ilariyle bunlal'la 1 tanklarının imalatına girişilmesi bu k~~~agı ıokar~k bu zavallı teşck · 
boy tHçü~mek hatıra bile gelemez. l sayed.! olmuştur. kulu Cenevren~n afa~ına. oavuran 

Büyük bir bombal'dıman tayy-al'e- AnıeHikanın mi.ıhim bir köprü mal- ~ar~an,. Atlantık sahıl!erınde de ye-
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Manisa da Milli Kiime 
-BAŞ TARAFI l NCI SAHiFEDE-' ,[ifade eden Galatusarıl\· 14 nc;.i da- KOY iŞLERiNiN ISLAHI 
za. Fikret. Eg:ıd .. Ömer, Rebii, ~iy:ı- kikada Eşf:ıkın, 18 nci dakikada 1Ianisa, (Hususi) - Hu~u"i muM· 
zi, :"<aim, Naci, Fikret. Bülendin ve 26 ncı dakikada Selahed sebe müdürümüz Baı· Ha,an Gülef• 

Allınordu: • 'ecati, :\uri, Şeref . diıün attıkları :ı golle galibiyeti €11- rnlinin verdiği diı,•kÜf cerÇ<''·e,;i i n; 
Ali, E:<ad. Cevad. Namık, IIrımdi, rantile~tirdi. Alta)· üçüncü golden de pek boznk olan vilayet köy !şlcr:•ıı 
Saıd, Hüseyin. Jiuammer. .sonra takımında bir değişiklik yaptı ıliize!tmeğ' calı.,mAktadır. 

:\1aç. Fenerin ilk dakikahırda yap- fakat Galatasarayın 'WT!üdafaa~ıııı 1!erkez köı· bü .. osu tcskilfLtınd:ı d·• 
tığı seri hamlelerle başladı. Bu ham- yaracak ·muhacim hattına mai ik ol- ha faal bir vaziyet temini için bazı ek· 
lelere A!tınordu, ayni sliratle muka- matlığından sarfettiği gayret <emere !ı'işiklikler yapılmıştır. 
bele edince maç; zevk ve heyecan vermedi ve devne de 3-0 mi<afir Ga- Kırkağaç hususi muhasebe menıu • 
uyandırmağa başladı. 10 ncı dakika- lalasara\" lehine bitti. ru Ali Dinçer terfian 25 lira matı<1 ·' 
da :\iJ<tZi, Naciden aldığı bır pa•ı, İkinci. devrede Altaylılar mağlii - köy bürosu şefliji:ine, köy bürosundak· 
kaleci} le karşı karşıya kaldığı hal - biyeti hafifletmek azmiyle oyunu Bay Salim ayniyat muhasiplii(ine tı · 
de top'1 keııçcledi. 4 dakika s•>ılra girdiler \'e dakikalarca süren bir hfı- yin edilmi>. Kırkağa(,' memurlultıı0· 
kaleci ('!had llüseyiniıı yerden bir kimiyet tesis ettiler. Fakat hozuk da ora tahakkuk memuru Sü\e\'nın~ 
~ütunu p\on.ionla kurtardı. }fj ncı oyıııyan muhacimler seyrek rılarak terfian w naklen getirilmiştir. 
dakikada :-<iy:ızinin mukabit vole:<i- elde edilen fırsatlardan h;tifade ede. Jla)· Ali v 0 Süleyman çahskmı trıl'." 
ni A!tınordu kalecisi <ı)·ni 'ckilde nıediler. 30 ııcu dakikada Eşfak Ga- mıırlanmızdandır. Kazalarda tctk 
gole nı'!ni oldu. 20 inci dakıkada latasaı,ay kalesi önünde llyasa gayri ve teft'şte bulunan hususi mııhasclı<' 

ldan ,\·aptığı s ri bir akın netic(',in- nizami bir favül yaptı ve bu suretle müdürü 11anis::ıy:ı dönmüştür. 
Jp Fener kalesine kadar sokui<lu Ye Altayıı peııaHıdan bir gol hediye et- Görülen lüzuma binaen kazal.cr ııı•· 
<ağ :ıcık J!uamm~rin' ayaj(ında:t ilk ti. Bu goldeıı'soııra gene oyun Alta- murlarıncla vi!Aı·etiıı muvafokatb 1' 
•olünü kayda muvaffak oltl'll. . yın enerji ile inkişaf eden hücumla- bazı değisiklikl~ı· yapılmım tasav,·ı r 

Bu gol takımları daha fazla ç:ılış- riylc geçti. Fakat netice Yeı•mekteıı edilmektedir. 
m~!Ta \'e daha seri bir orun çıkarma- cok uzak olan bu akınlar semere ver- l'rtlirıhı teftHrri: 
-'.a se\'ketti. Top saniyeler i-ind~ ka- medi. J1aç d" 1-3 Galatasnrayın ga- \"alimiz R. Faik Tilrel Turgut!•· 
!C'den kaleye dol·astı. fakat bnska Jibiyetiyle neticelendi. Akhis_nr. ?i!lcymıınlı .ro)larınııı. yaP\. 
ı:ol olmııtlı ve elen~ 1-0 Altınor<lule- :\1ısafır takımlar; bugün Bandır- m:ısı ıslerını tetkık ıçın o havalıre ıı;ı 
hine neticelendi. ma ek:<pre<iyle t<tanbula hareket eL 1 miş ıve •lOnmiiştür. • 

İkinci devrede misafir Feııl'rlilcr; mişleı·dir. 1 Al aş >hir. (IIu•usi) - Rııracla ııt 1· 
beraberliği temin etmek iciıı daha Bisiklet kotuları: sadeı·c •dil<•n on çuval kahn' hrh • 
fazla bir gayretle oyuna girdi\Pr. 3 3 haftadan beri devam etmekte o- kilosıı 150 kııpıştun bflediy~ marıf , 
ncü dakikada misafirler kazandı1<1a- lan bi,iklet koşularının üçüncüsü bu-' ti;·Jc h;ılka İ€\"Zi dilmegE' ba lanmı~. 
rı kornıl:<den istl'ade cılemediler. gün Kürtürparkta 100 kilometre ü- tır. A' • b:ı ı·ıa :!.:;o - j()O gram wr 
Bu devrenin ilk yirmi dakik.,,sı tama_ zerinden yapılmıştır. I mektecl r. 
miyle misafiı· takımın sarfettiki e - Kosu çok alak-alı ve heyecanlı ol - ---000----

nerji ile gecti. l\itekim o anda ~nim mustur. Ve kalabalık bir halk küt-1 BiR CiNAYET 
mi-afirlerin beraberlik golünü cıkar- lesi. ta:afından takip edilmiştir. Alı-1 
mağa muvaffak oldu. nan. der~~:leri aşağıda bi!diriyor~z: Mcneme_nin ~miralem ıınhi.rcsiıı.dr, 

Beraberliği lıozmak için harekete Bınııcılıgi :ı saat 12 dakıkada .ıak Musta!a oglu Kaclır A;yıldız ,.e k·.1~ 
gelen Fenerliler, aksay-an fena oyun- Bcnbesat deşi Ali Ayyı!dız, amcaları a) , 

la:,, yüzünden muvaffak olamadık - İkinciliği bir tekerlek farkla Ah- köyden Mehmed oğlu Süleym-an ~\) 
ları gibi :10 ncu dakikatla Saidin şah- med Zübül 1 yıldızla bir bakla tarla"1 meseJe,;ı~1 • 
si bir hücumunu kesemediler: Ve Sa- Üçüncülüğü bir tekerlek farkla den ka\"l!"U etmişlerdir. Kadir Ay;·ı 
id 18 rizgisi üzerinden ~ektiği kuv- lsmail Borna ' j dız, amcası Süleymanı sopa ile ~~ 
vetli bir sütle Altınordunun son ga- Dörclüncülü~ii bir tekerlek farkla şından yaralam!"" .. sü~~yman da .'r 
libiyet sayl8ını kaydetti. Bundan Cevdet Köseoır!u \ ıı~ı ıle Kadırı ıkı kuregı arasına ,u., 
soiıraki ç11lı~malar semer~ vermedi Beşinciliği biıı tekerlek farka Ah- mak suretiyle öldürmüştü!'. ı;::ıd~ 
ve maç Altın!'rdunun 1-2 g:ılibiyetiy- med Çelebiler kazanmışlardır. rin kü ·ük kardeşi Ali de Sülc•yn'I'''. 
le neticeleııdı. ANK 1 · sopa dar.bel eriyle elinden yaı alaııı 1, 

Galatasaray - Altay: ARAOAK MUSABAKALAR tır. Katil ;nıkalanl)11s aclliyc'Y<' 1 

Hakem: Bar Esad, kendiAinden Ankara, 20 (Hususi muhabiıi'11iz- rilmiştir. 
ümid edilen .\'üksek idare\"i maalesef elen) - Burada İ:<tanbu!spor ve Es- 000----

gö<termecli Galatasaray;· misafir ta- ki>;ehir Demirspor takımları ara<ın - ZABIT.ADA 
kım lr:ıgünc kadar lzmi•,e gelen bü- daki mib~ıbaka 2-5 L,taııbu!sporun. 
[ .. 1 ı f k' d • ~ .......... - ............................ .... 
ıııı ta um arııı ey ııı e l::\iı· oyun çı- Re.~iktaş - Gençll'rbiliği arasındaki - - - - - - -
kardı. flütün hatları, Üzerlerinde te- miisabaka da 2-3 Beşiktaş takımının Hırsıztık: 
reltüp <'den \'azife~·i bihakkın if:ı et- lehine neticelenmiştir. Kaı·sıyak"da Nuhlıey sokaf:ıııd 
tiler ve pürüzsüz bir galibiyet ka - Eskischir takımı, çok enerjik bir Lezar oglu Mi~el, )lapolyon . ''~ 1 

zandılar. oyull o~·namı~sa. ela oyunun sept bir 
1

1 

Arm<ıııdenin enııden 60 lırasını <' 
Takımlar: sekil almasından bir oyuncuları:ıın mıştır. 
G'llata,ara:-·; Saim, Faruk. Adnan. ı·ıkarılma·iyle 10 kişi ile oyu'!a de- Yorgancının marifeti: . 

!Talil, Enver, )[u·a, ~fehme<l Ali, vanı etmistir. j Çor;ıkkapıda 971 nci sokakla l 
F.şfıtk, s~din1. TiülC'nd, ::-;elf-ı.hf'tldiıı. Birinci Cıe\'re 1-2 goll~ !-'Ona Prmiş... gancı llalil, (1alip kızı )Jledih:t 

A tar; Fikl'et, Raif. Halil, .'icla - lir. 1 evinden ma"a satı!i, haYlu vcsıı 1 

herlcliıı. Ömer, Osman, Yunus. Saim, İkinci devrede Eskişehir [,ıkımı , çalmıı;. tutulmustur. 
Faruk, İ!ya<. Muharrem. cok ~;tlışmı~ ve muvaffakıyet gö•le- Anahtar çalmıı: . 

1 
Birinci devre: rır gıbı olmuşsa ela gol çıkaram,.mış- _Basmaha~e ~ıeydanı:ıda . )[oo, 
Altay rüzgılr ve güneş altına düs- tır. Bu devrede lstanbulspoı•lıılar Uç oglıı I!useyııı, Kazım oglu Ccl:ıl 

lüğü halde ilk be~ dakikada iistün gol daha atmışlardır. Rağıbııı 'otomobillerinden 2 kon" 
bır_ oyun ç:kardı. Bu nw;·-aııda «'me- Beşik tas - Gcnçlerbiriliği !11açı, anahtarı çaldığından tutulmuştu'· 
resız J(c cen bir firikik te kazanclı. Fa- hevecaıılı v~ alıikalı olmııs ilk devre Yankeaicilik: j 
kat Altayın hücumlarını kesen Ga -1 2-2 !!Dile berab~rc bitmi,, ·;kinci dev- füL·mahane ista,yoııunda Nazi( 

0
, 

lı\:a:<ara,r m~ıkahil <eri h:ım!eler,Je ı ı·enin son iki dakikasında solaçık 1~ Mustafa, 16 ya~ıncla Latifenin cır 
hucuma geçtı ve r\lla.\"I ııı<ıf <aha<ına ~crefiıı kafa darbesiyle Besil<ta• bınden 95 kuru~ para,ını yaııkC>1 • 
·"P:,'!mc·ğe mecbur f'lti. Bu fır<athn iiçiiııriı ve galibiyet golünü at,;;ıstıı·:' lik <U.•etiyle çalmış ve ,yaka!anJll~ 

I 

sin in dört yüz elli bin perçine ihtiyaç zemc.'i falmkasına direktörlük eden nı. bır m~n~vra~ın ~letı olmak.tan. çe
gösterdiğini tasan-u:• edebilir misi- Roebling adında: bir mühendis geçen kınn;emıştır: Nı tekım, en~ışelı ve 
ııiz? Bu perçinlcrin çoğunu elle yer- ;ene feyezan!ar esna ıncla Florida - asabı Amerıka ;_ Dakar .v~ cıvarınd_a 
!erine yerleştirmek icap ediyor. Ford da buııınuyormuş. Kurtarma va~ıta- Fransızların muzaheretı ıle gel~ış 
fabl'ikası perçinleri otomatik sul'ette !arının 1ızlığı \'e kifayetsizliği dola - bazı ~lma.'.'lardan. bahı.etmek~edır. 
yapmak için bir u•ul bulmu~:u:· ki yısiyle yilzlerce insanın boğulma'1- A~!a!'tık ~ucadelesı bakımın~a.n ç~k 
çok gizli tutuluyor. Bu sayede tan·a- na yüreği yanmı~. olurmuş, hem ka- '."u~.1~. bır ~evzu _olan~~ h_adısenı:n 1-j' "k• • • ıvı· ıı• 
re imaliıtı birden bire büı·ük bir ,ü- rada hem denizde gidecek bir tan- ıç yuzu henuz malum degıldır. Fakat 'I! a . 1 mı ye tı ı 1 ye 
ıat kazanacuklıı. · kın pİıinıııı yapmış. Planlar ·tecrübt•- tahıs v" o •ahıa hakim zihniyet ma- A 

tır. / 

ve QADYO Amerika otomobil ve kamro:ı ,;a- ıe. ge~,rmi•, muvaffak olmu,. Tank, lüm olduğun_• ve es~rleri de mey_d~.n-
ııayii bu "ene yeni modeller ~ıkar- yedi buçuk ton :lğırlığındıı imi~. Elli d~ bulun~ugun.a gore,. yarın obur- ç k b 
mamağa, otomobil istih~alini a'gal'i üç kigi alacak yeri varm"l. Y~ıni bir gun, .g~r_b_ı _Afrıkada hır Alman .ha- ocu ayramı 
dereceye indirnıeğc ve tezgiıhlurının fezeyıın .<aha:<ına dalarak ~:ı kişi reketı ışıtılırse, buna şaşmamak ıca-
büyük kı"mı ile ham malzem~ıerini toplıyarak ve suları ve aradaki kara- beder. 

BUGUNKO PROGRAM 
\ r Program, , ,03 Ajans hnlıe( r ~ 

milli müdafaa ihtiyaçlarının ~mrine lıırı tışarıık <eliımete kavuşturuyor - ,l nıa~, s~k SIK şu noktaya taktlıyo~; Hazırlanan programı na~redı'go .. uz 
tah8is etmeğe kaıar veı·mİ.\(l•rdir. muş. Amerika bahriye nezareti. bu Çok r~tıy~r .':'lan ı_naretal Petenın lly 1, 

Z1ıten her türlü imalatın e~ası o - tankı kendine mal ederek tadıller fren vazıfeaı gormeaı daha ne kadar ıı· 

8,18 ~füzik, 8,45 Ev kadını, I~,.. 
Proırrnm, 12,33 bcral~r ve tek ~~ıı1ı 
!ar, 12.50 Ajafö haberleri, 13,05 ııerı
ber \'e tek arkılar progrıımıııııı ıte'. 
nıı, ı:ı.20 Kıırısık program, ıı; pl'''.g1 ı' 
ram, lM.0:1 r:.tdyo caz orkeRtra~ı, l~ & 
radyo ince~az heyeti. lfl.15 hnvtı.ı.' t 
parçalar (pi.), l!l,:IG Ajaıı:ı haberler 
19,15 ziı-:ıat tak\·imi. 19,50 karışık~. 

• d · d b"I""? H akınıiyeli milliye Ye Çocuk ba.v-!an otomatik tezgahlar, Amerika da yap mı~. teçhizat ilave etnıi:;, otuz' evam e_ e. ı ır... . er _şey, maYeta-
"eni'. ölçüde ".• aııı!makt:wlır. Tezgıih altı kh;i n~a toı> tüfek nakledecek lın saglıgı ıle mı kaımdır? icabında, ranıı hafw<ı programı hazırlanmı* -
6 • ' 0 1 L il k tır. Bu programı a.sağp:a '·azp·oı·uz: 
ve aiet "apan tabrikalar gen•iletil - bir va:<ıtıı haline koymu~tur. Tank- ar an ve ava ere mu avemet e- · ' ' , 

' ' ., d b"I k b" F · d 1 - !Iakirtıi)tli nulliye ve Çocuk miştir Ve bunlar·ı bu sene i"in ikı !ardan gemilerden karava asker çı- e ı ece ır ranıız ıra eve şuuru ... . .1. . • . • . .. 
.. ' • ' · ' ' . . . . · · k ı d . k ı d ? • u.ı; ramı lalı ı Nısanın yırmı ıkıncı gu-

yuz elli,mıJyon dolarlık sipariş ve- karmak ıçın Js(ıfade etmek n1U!11 - aymıtl ',11 1 11 •b .. ~. mamh'I'§ mı ı1r·;· 'j nü saat on üçten \)aşJamak Üzere 23 
rilmi<tir Bu tezgıih ve aletlerden künmü•. ar ıgının utun uceyre erı ı e 1 ,.. .. . 

' · ' . d k F b" b - "ıs.111 gaye<ıne kadar devam eder \"üzde 30 5 u ordu ve donanm;ının Am'rika bugün cidden büviık bir emo rat tanınan ranaa, ır re rı 2 . . . . .: .. 
· '.. . · · · • · . · - . · .. .. .. · · d" d h ı· - 2.ı Nı,an 1941 çarşanba gunu em>:ne '"UZde 21i 1 i Amerıkan hH·ı tabrıka halıncledır. ;\(ı.lı mudafa:t ha yuruyuş nızamının um arı a ıne h . . . .. .. . 

.. .' ' . .. . , ·. . . . , ' gelebilir mi? eı taıaf ve but un nakıl \'Usıtalıın bay 
sana)ıme, ;uzde 28,8 ı İngılteıeıe, zu·lığı ba~ımındıın Amerikanın ha - 8 . 1 . d d" raklarla süslenecektir 
\'~Zde 2 2 si bizzat tezgah ·apan u en<'• şe ve sorgu ar yerın e ır. ., . . • - .. f b ··k· 1 • .··.el 

3 4 
.. h l"f kıki reisi Knudsondur. Bu ~alışma - Çünkü bugünkü vakıalar ve istikba- •> - Her tarafla çocugun degerııtı 

a. kıı. adl~ra 'tJhU~. e d. ~I ~t~u teBı !ardan git.gide Avrupada eşi tas3\'\'ur !in hi.c'ı'aeleri ile yakından ali.kadar- ve manfı,;ını canlandıracak yazılar ası-
ma sa. ,~ı-a._ a. :-;ı:-; .• ~ ı mış ıı. • ,, ~ı dır. Jucaktır. 
ulllumı . ekuııd.ın • u~d_e 9.9 u mıılı edilemi-yecek ölçüde rnrim alını,l'Or ORHAN RAHMi GÖKÇE 4 - Her ailenin çocuklarını 23 N'i-
muda!aa mak:<a~lları ıçındır. ve alınacaktır. İşte Almanlar da bu- san hed yesi ıle sevindirmesi temen _ 
Do~Pudan dogruya tayyaı:e yap - nu bildıkl >ri i~iıı bu kadar açe\e ecli- Tekirdağlı Hüseyin niye şayandır. 

mak ·~·~ kur~lm·ımıs olan bır .kısım rorlar. ' 5 - 23 Nisan günü Çocuk E"irııemç 
otomobıl fabrıkal.arı t~yyarelenn ba- gene galip Kurumu tarafından rozet dağılı!acak-
zı kı-ıml:ırını serı halınde yapacak - BELEDiYE MECLiSi ],tanl.ıul, 20 (Hususi muhabiri - tır. 
!ar ,.e bu kısımlar sonradan diğ • mizclen) ~- Bu"ün Türki.ı·e ·erbest 6 23 ,.. ı h t • t 8 30 
l . t . . 1 ·ı h ·ı· r. 1 il •lı's bııgu"n a t 16 '10 " - nısan sa ı:ı ı am sııa ' 
ıır mon aı yerınc e a)·.rarc a ıne .e e :yem,., '• ı,. gilrcş şampiyonu Tekirdağlı ııu,e - da her okulda tertip -eJilecek bir prog-
konulacaktır. da belediy de tophnac:ık, reni yıl yin. İzmirli meşhur pehlivan Koca rum dahilinde bayram töreni yapıla -

Amerikan otomobil fabrikal:ırının büilce ı üzerinde müzakerede !una ;\l e,hmedlc güre•miş ve 17 inrı daki- caklır. Tören okulun başöğretmen ve-
hemen hepsi t:ı)·.rnre mötörü imalıilı cak!:r kad" rakibini tuşla yenmiştir. ya bir öğretmeni tarnfınclan çocuk se-

• 1111111111111!' 11111111111111111111111111111111 1111111111 llllllll lllllllll IJlllUll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ilil1111il111111111~ ~~·~~~~eu~~~ ;ı d~~u~~t~ ~~~~ l~~~çi \~!~~ :_ E L H A M R •A S 1NEMAS1 N DA :;: tir. 
_ /"\ B U G O N -===.,,,.. 7 - Her okul ikinci devre sınıfları 

Etıiz zencin program, 2 büyük film birden - ile umumi tören yeri ulan Cunıhul'iyet 
_ 1 nıeydanıııda saat ona kadar ve geliş 

K 1 V 1 R C 1 K P A Ş A §=_ ~:r~:~;.ı: [:;~~i~;.~~ct~~u;~~~,'.~~~ı!~l~~it: 

. 

yecek olımlar birinci devre öğrencile-
- = riııin eğlencelerine kııtılacııktır. 

- TÜRKÇE SÖZLO TÜRKÇE MUSiKiLi güzel elbiseleriyle iştirak edeceklerdir. 
- 2 - Okul kıyafeti mecburi değildir. 

Güzelliğine doyulmaz nefiı, meraklı eş•iırı bir film ' 8 - Her okulun birinci devre öğ -
- ~· a

0 
ır· A ©l rencileri dokuzdan on bire kadar ken-a ~ nA'avlk. (QJ ~ Q n n di okullarında ve öğretmenlerinin i-u U U ~ lbO ~ dare:ıi altında eğlence ve tezahüratta 

Yaratanlar: MYRNA LOY WILLIAM POWELL :;: bulunacaklardır. 
- 9 - Törene Cumhuriyet meydanın-

- JlJRNALda - En 80n dakika, BARDIYA"nın lngıliz donanması tarafından bombardımanı ve moda .. - da tam saat onda askeri bandonun çal-= SEA. 'SLAR: flir Adam Kaybo:du 3-7 de Kıvırcık paRa 5-9 da.cumartesi ve pazar günleri 11ve1 de başlar= dığı istiklal marşı ile başlanacaktır. 
= D 1 K KAT ı Haftanın bütün gün !erinde ilk sean.,larda ucuz fiatlarla iki filmi de görmek kabildir. = Nutuklar verilecek, şiirler okunacak -
g§ Fi: 20 25 30 = tır. 
i 1111111111U111111il111 11111 il il il il 111111111111111111 U llllllllll il lll il il il lllll llllllll llftll il il il il 111111 il 111111111 il il 11111111111111111111111111111 l l l il 111 111111. wş~~ ~~ ~~r bf: ~:b~~: ~ ;; ~~ile~ 1~~~i~ 

lcr h •ykele konacaktır. 
10 - Kar;;ı)aka, Bayraklı, 1lcr~iıı

li, Bornm·a ve Buca okulları da ayni 
saatte mahalleriııd<ı yapılacak prog -
ram dahilinde eğlence ve tezuhqrntta 
buluııacaklıtrdır. 

11 - 2<! ve 24 Ni>ıan günleri öğren- kı \'e tllrkülcr, 20,15 radyo gaı:cte~ 
ci!eriıı grup ha!iıııle ve sınıf öğretmen- 20,45 yaylı sıızlar kuar~ti. 21 dini<'~ . 
Jerin;ıı nezardiııdc Kültürparka duhu- istekleri. 21.~0 koııu,ma, 21,45 rn; 
liyesiz girmeleri tcmiıı edilmiştir. orke,.trası, 22,:JO Ajan Jıalıcl'kl' 

12 - 21 ve 25 ;'\i<anda ,;ehirJ!-İn;;:;;ü 22.~;; cıızbancl (pi.) 2. 2!i Ya'J'1'
1 

larında tertip edilecek hu~usi seans - ııroırram \'e kap~nış. 
!ardan öğretmen nezaretinde gidecek ,,.-------------"""' 
olan çocuklar istifade edeceklerdir. 1 

13 - 2:3 Xisanda lzmir Halkevinde 
saat on beşten on sekize kadar, l\Usa-
kı }filli, Yıldırıkemal, Şehitfethi, Vali 
Kazım, Kars, Ülkü \'t! Sakarya okullR· 
rı larafrnclaıı bir çocuk eğlene si ter • 
tip edilecektir. 

14 - Karşıyaka okullnı'ı füır~ı:·nırn 
Halkevinin tertip edeceği rğlenceye 
iştirıık edeceklerdir. 

15 - 23 Nisan gilnU •aut on dokuz
da Hıikimi)·eti ;\lilliye mevzuu U1~rin
de bir konl'~rnn" vet'iletek ve bu kon
ferıın• hoparlörlel'\(' ne•rNlilccektir. 

Raşid Rıza tiyahosıl 
' BU AKŞAM 

Halkevinde 6 iNCi TEMSiL 

Bir aşık lazı111 
Komedi 3 perde ,. 

Biletler gündüz Halkevinde ~ • 
tılmaktadır. Temsillerden sel'' 
otobüs vardır. .,ı; 
KARSIY AKA TEMSiLLERi I'>' 
YAKINDA BAŞLIYOR / 

-ı 
TAYYARE Sinemasında Tıeı. 36·' 

BU HAFTA 1 
ı-;,rareıııriz ml'mlekdkriıı hurikıılıırıııı .. Alev ...ıçan Volkanlllrı ... ıı:ıJt~ 

girmemi~ ormuıı!ıırın veh(•nncnıi muhitinde :ıslnn, kapl:ın :ırl:ı, tinıs~hl~ 
arn•ındH lı<.>yaz bir kadın.. ,,. 

nC:-<YANfN 3 • ·re SÜPER F1L~ll - J .! , 

1-Zanzibar 
(/.\'GlLlZCE SôZLtl) 

2-·Yarını. n Kadınları 
(FRANSIZCA SÖZLÜ) ,r 

MATİNELER: 3 - 5,40- 8,30 Cumartesi, Pazar glinleri'l,45 de bsşl 
El ilanıııılaki matine saatleri muteber değildir. 
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21 NiSAN 1941 PAZARTESi (ANADOLU) 

K b·lay ·ih.tifali ilkbahar at yarışlarının 
'!llA.ş TARAFI 1 NCI SAHİFEDE- pıenkii hı~ı. lıizc ve bız<lc_n sonra gele- h f t 
'nıek içııı vazife alan 'ehit Kubılıi), cek ne,limize. yüce i.ıık~abımızıı~.ya · sonuncu a ası 
~Starkeş mürtecilerin b:ı&ı olan Der- şama<ı ve yü\rnelmesı ugnındı~ g?;ı!Pr· • 
./' ~tehm<·diıı l!li,11 cumhıırjyct uğrun diitimiz azm~n en he •ccanlı hır ıfa<le· 

~~~~i;.~ıu;;~~~u~ş~.\cY~F~\'ın~hı:.l~~l siıı;.~~- Türk anaları! Y~tiştı.ı«~~ğiııiz iiz Kalabalık . segı'rcı· o" n·u .. nde gapılan garı~ıar 
kıp ettı. veren cvl5.tlarıuızla O\'ununuz, onlar . Y 
Aı·kadaşl:ır ; sizin ,-üzüııilzü hiç bri vakit kara ~ı - k ki' h 1 t' ·ı~u aziz ö!GIE!rimiz cumhuriyet bek- karmıyacaklarılır. Ey Türk .analarının ÇO zev 1 ve egecan 1 geç 1 

~ ıgini~ ~emboltidürlcr .. ·e mutlu ~le- bağrından doğan yiğil Tlıı•lc. evHi_d~ın·ı, 
Ilı nıenlılcre ki irticaı clic<llHn göm • sizler Tilrk anasıııın. teını.z gutıy!e, İlklıah:ı~ at yarl.'llarının altıncı ve 

e]( onlara nasıp oldu. Türk anasının sönmez Ulku ıyle yetış- sonuncusu dün yapılmıştır. Koşula
Bundan ~oııra ıbarici tchlikeiTuıı bah- tiniz. nıı ;;onu olduğu için dün loca ve tri-

~e~ hatip, aözüne şöyle devam et Ey kahraman hir mill_e~in kahraman bünle:, ve _çamlıktaki H:tha kesöf in-
ıştır: olarak yetiştirdiği Kubılay, Hasan w '"'n kulle.'lyle dolmuştu. 

!
:-Daha yeni bir tehlikenin berl<ıraf Şevki adlı yiğit yurddaslar sizleri t<'b- Zevkli ve heyecanlı gc~en koşnla-

~ ıldiği hal'ici ~hlikenin hudııdları _ cil ediyoruz. Siz de ey alçak ruhlu Mch- rııı neticeleri şunl'llrdır: 
hıza pek ziyade yakla~tığını, hattiı diler. ey cana\'ar pençeli mürteciler! Birinci koşu: 'Üç yaşıııdaki yerli 
r·~dU(lJarımıza dayandığını görüyo • Atıldıi{ınız cehennemin bucağıııda gör- ya"1mkan İngiliz erkek ve dişi tayla. 
vuz: S:ı ~ırada bu hayırlı toplantımııı m~ş oldunuz k.i, canına ~ıya~.'.'~ .top . rına mahsus o}up me~afesi 1600 met
ı.~rıle ıttıhaz edel'\'k bu mevzuda da siz raıı:ın altına gond~rmek_ ıs.tefü.ıı:ı.~ız Ku re Ye ikramiyesi de 295 lira idi. Start. 
'l le hasbihal yapmak için emir al _ !ıilüy ve arkadaşları, gonlumuzun tah- la öne 'Bir>enle Selçuk düşmü~lerse 

1ın. tına ·çıkarak >İzin sefalctinize yük•ck- de biraz sonra hücuma geçen Heves 
Aziz kardeslerim. · ten gülüvor!ar. Onlar güleceklerdir. rakiplerini geride bırakarak birinci 

0 
l'ürk müte~anit kütlesinin birliğini Sizler de.günahlarınızın ateşiyle ya!ıı:ı gelmiş, Selçuk ikinci ve Birsen de 

1 .0%ınağa yeltenen dahili tehlikenin beı· \'e ağlayın. . üçüncü olmuştur. 
1~taf.edi!diği bir günün senei devri . Bunu müt akıp Manısa~ılar namın:~ İkinci koşu: Üç y-::ışıııdaki hali•· 
i· 1 nı . anarken harici tehlikenin pek. Ga1J okulu basöğretmenı ve Halkevı kan Arap erkek ve dişi taylarına 
1 
'.Yade ya·k!aştığını tebarüz ettirmek\ reisi n. Azmi Önakın. l\Ienemenliler mahsus olan bu varısa iki tay işti· 
ıır vazifedir. aclına Kubil:ly okulu basöğretmcııi R. rak etmşitir. Mesafesi 1600 metre ve 
ta Ili!iyorsunuz ki komşumuz Bulıı:ııri.•- Kemal Önder ele birer nutuk söyl~mis- ikramiyesi de 320 lira olan bu ko~uda 
1
. ıı '8tik!a!ini yabancı kU\·,·et!ere te,ı- lcrdir. Sahra rah::ıt bi~ koşud-::ın sonra birinci 
kın etmi · 've hududlarını harici tchli- '.\[enemende belediye tarafından t 0 l'- Güleç de ikinci gelmi~til'. 
ı eye açmıştır. Diger komşumuz ve dos tiıı edilen topluluklar ~·apılmış w ihti- Üçlincü koşu: Dört ve daha yukarı 
(luınu .. z olan Yunanistan ise kendisin . fale son verilmiştir. Nutu)dar hopaı· - yaştaki yarımkan İngiliz at ve kıs · en raklarına mahsu~ olan bu koşuya 
bi ustün kuvvetlerle uğraşırken yeni lörlerle neşredilmiştir. dürt hayvan g irmiştir. Mrı.'{lfesi :ıooo 
•ler htaarruza daha uğramıstır. Şu hal- --- metre ve ikramiyesi de 390 liı'!ı idi. 
llıı ari;! teh~ike lıi~ yakl~ş!'1akla ~al- ATINA VE KAHiRE BOMBAR· Heyecanlı safhalar arzeden bu ya -
kiı degı!, azız. varlıgımtz ıçın tehdıd -

r bır mahiyet almıştır. DIMAN EDiLECEK OLURSA 1 --ı·u~al~uki insan cemiyetlerinin lıli -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHİFEDE- LONDRADA BAZI TAR Hİ 

rışta mücııclele çetin olmu~tur. Al -
CC')'lanla Olga birbirleriyle mücadele 
ederek önde koşarlarken Nirvanad11 
onlan takip ediyord•u. Bir müddet 
kosu bu şekilde ce,,~yan ettikten 
sonra Nirvana açılarak rakiplerin<' 
yetişmi~ \'e biraz sonra dn gecmiştir. 
Neticede Nirvana birinci, Alcc~·laıı 
ikinci ve Olg-a da üçiincü gelmi~lir. 

Dördüncü koşu : :ıoo lira ikrami -
yeli ve 2600 metre me<afeli olan lıu 
koşuya döı1. hayvan ginnıiştir. Dört 
ve daha ,-tıkarı yıı~taki İngiliz at \'t' 
kısraklarıııa mahsu~ olan bu kosııda 
Komisarj birinci, D:ındi ikinci V<' 
Şıpka iiçüııcü gelmiştir. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki haliskan Arap at \'e kı<rak
lnrına mahsus olan bu kosuııun me
safesi 3500 metre olup ikr~myie"i de 
355 lira itli. Günün l'll uzun mesafe
li koşusun'1 ancak iki al girdiğ-inden 
Yıld.ırım kolaylıkla lıiı"İnci gelnıistir. 

AL SANCAK 
lıtaıyonu karııamda yen i ac;ıla• 

EGE 
hususi Hastahanesi 
Sabilı iı DOKTOR OPERATÖR 

ti., erı tarafından yutulması muka<l- · ESE L H AP OLDU ~- r olduğu nazariyesini biz hiç bir ,·u- z~ma~tl.a M1'ırdı~ halkın kuvv_eı manc- R ER AR 
l ıt kabul etmiyoruz ve etmivecei(iz. vıyesıııı kırmak _ıçııı bazı ~ay!ıılar. ç! - -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHİFEDE-
~te bunun içindir ki bernelmiİel mil _ karı~mıştır. l!ıgıltere hukumetı_nıı~, dadır. 

A Dı L BiR 
nasebetler·m· d b' · • ·h . t' · d Kahıre ve Atına bombardıman cdıldı-l 

1 
ı ız e ızım zı mye ımız " . . . l . . h k ti · · 

~u unanlar la bei·aber olduk. Biz sad:-- gı takdmle ngı!ız avn ·uvve ~rıııın 
te kendi emnivet ve müşterek sulh ve Romaı·ı bomlıardıman edPceklerı ha~ 
;nsanlık davas·ı için taahhütler ;.apmıo kın~n neşre.ttiği de~lnrasyon çok iyı 
hUlunuyor~z. Bizim ulhseverli~imiziı~ n_et!c! v~rmı.ş ;e y~ı:ıııde olmuştur: A
k~dudu azız varlığımıza yapılacak en tına)~. ya~ıl.ıc«k .. ~ıı hucuma gelınce 
Uçü]( bir taarrıhlu mahduddur mede~11.yetı~ beşıgı ve hava mu~arebc 

r 'I'arih boyunca glisterclli{imiz kah _ len ıçın hıç .ha?-ırlanmamış o!,ın bu 
t:ınan!ıklar, müstevlileri bu hır~la • şeh!~~e ,IK'k buyuk_ ~ararlar husul.e ge
~-ndan vazgeçirme~ velmezse 0 va- lebıh! dı. Deklara,~ ~ın, Almanlaı ı .. ~e-
1~ biz Türkler yiıt rü°zgarJar gibi ese r~ddude sevk edebılır: Romanı~. ~Joyle 

:giz, fırtınalar gibi gürliyeceğiz. •im. b:r. bll".ıbardıtf!na T?~<aa;le ettıgı tak
. ·kler gibi çakıp, .nldırımlar gibi ya- munıku~ıdur.- .. fnıı:ılız_l~rın . tayyare 
~aeağız. mek mumkundur. İngılı~lerın tan:are 

Avan1 Kamarasının Tayn1is nehrin.e 
bakan pcnçerelerindeıı bir çoğu da kt -
rılmıştır. AYam Kamarasının toplantı 
<alonunun çatısına da bir bomba düş
müştür. Fakat o sırada Av:{m Kamara 
,;ı içtima halinde değildi. )'[üstahdemin 
nra~ında dn zaviat olmamıştır. 

Londra, (A.A.) - Almanların Lon. 
rlraya vaptıklan son ham hücumunda 
geçenlerde hasara uj;;ramış olan me~
hur Sen Pol kilieesinin yeniden tonlar
ca bomba isabetiyle hasara uğraclığı 
alftkadarlar tarafından bildirilmiştir. 

• 

E 

Her ıubeye aid baetalar k a ltul -.e mlİ 
tebusı•ları tarafınd•n teda-.1 .. dili• 

Müessesede her zaınarı 

( SAHiFE 3 ) 
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11.zmir Levazım Amirlfği İlanları~. 
~ ... ~ ...... ~.,. ..... :............... ........ ... . . . . . ..... ................................... . .............. ........ : 

lzm;r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - E~kişehir ha,·oı okulun:ı be~ 1ııgilizce tere ima!l •llı•ıacaktır. 

Azami iil'rct 210 liradır. Talip olanl:ıra yapı.acak mtih:ıncJ,ı 
güsterer«kleri bilgi liyakat derPl'P'ine göre mlihal' hevdiıwe 
takdir Ye tensip ~dilecek ücret \'er>!el'ektır. 
..\~ağıda ki \'.ı>ıfları haiz hulu nan i:: teklil€riıı okulda teşki <'· 
dilecek bit• heyet tarafından imtihıınlan 1-5-!l l 1 t:ırihirciı- ı n. 
pılacak, lıdipleriıı 25-1-!l41 tarihine kadar Bski eh.ı· ha\'a 
okulu koın1ılanlığ111-::ı müracaat etmeleri ve imlih:ııı giiıı;i olan 
1-5-9·11 tarihinde 1':.•kişehır hava okuıu kot!' ut:ınlığ•nılı> \ıu
luıım:ılan ilnn olunur. 

A) Türk olmak rn ecnetı; kadın aı la t>\' ı olıııanıak. 
ll) Askerliğini bitirmiş olmak 
CJ ::\ll'ckııi•h:ıklnnmlan m-ahrıımi)"et cezasiyi<' mnhklı n n

ya dev!Pt için muzır te~kii:itlar:ı mensup ııJnı,ınıak. 
D) iyi nhlak hnbıııdaıı olmak ve haysiy<'l"" namusu mu

hil fiilcrle ve alelıtlak ağır hapis vey-a ıı derece ceza_,·ı 
. ınü,tclıim bir fiili ile mahkiım olmamak. 
E) Sıhhi ahvali vazife görmeğp müsait olmak (raporln). 

.., l~isP v:~y.a 1'!1uatlili. ta h.::;ili g-Ciı-n1ü:-; oln1ak \'t.:Ya devlPt 
m~ımırıyetlerınde hızmetı ml'slıuk olmak rn !ıuıılar:ı ait 
ve:; kaları .lıraz l•tmek. 

Il) En az üç sene hizmet edec"ginc ela'. noter ik~c mn<acl-
clak taahhüt senedi Yermek. 19 21 2~ 21 

Toprak mahsulleri ofisi umum 
müdürlüeünden: 

( Eksper ve muhasip alınacak .. ) 
Alım nıerkezlerimizu(• ~alıst.rılmak üzer• Ek,-prr ., ,. ~lllha,ip ~ e -

tiştırmek maksa<liyle 1-5-!!41 tarihinde .. \nkarada 2 - :ı haftn dernm 
edecek iki kurs açılac:ıktır. Kursa i tirak edenler kurs•rn sonunda \'a
uılacı~k mü abak" imtihananma glreuek kazandıkları takdirde aı:ı -
cakları derece sıı·asına göre a•ı.t:ıri 60 \'C azami 1011 z r kadro tahsi • 
satlı vazifelere :l65D - :l9G8 sanlı kanuni·. r nı•ıcibinc" alaLilcc·el,J<'n 
ücretlerle tayin edilecektir. 

EKSPERLiK KURSUNA: 
~1ecburi hiznı.:te titlıi olmıyan ziraat ı kt bi ıııezunlaıjy!e en a"ıı(ı 

orta veya buna muadil lah.-il görmü~ olup zahire 1~\·rincle tecrübe ye 
ihtisas s-ahibi olduğunu te\'sik edenler ve 50 yasını ır<·~nıemis bulunanlar 
' MUHASiPLiK KURSUNA: . . 

Devlet \'e)'l• müe•scsat muhasebe ;şlerinde çalı~mıs bulunanlardan 
en az orta veya buna muadil tahöil görtn Ye ~O yaşı, ı geçmemiş o!anlar 
ı.:ire bileceklerdir . 

Kurs sonunda yaıl'iacak mü,-abakn iıııt.haııında kaz:ınanlar<lan An
kara haricinden gele 11le1~e kanuni harcırah ve yevn1iye!eri Y<'rilecektir. 

İ>tcklilerin asağıda yazlı \"e.<ikalaı iy" nihayet 25- 1-941 aks:ınıına 
kadar bizzat ,·eya yazı ile Ankarada umu,.., müdiiı!Uk zat isleri m!i • 
diirlüğüııe mür:ıcaat etmeleri htzımdır. ' 

1 - Xüfus hii·;iyet cüzdanı 
2 - l\Iektep şahadetname ,-~~ a ta.diknnmesi 
3 - Var:«ı hizmet vesikası. 
l - Zahire işleri:ıdcki ihtbasın:ı dair resmi w ik-a 
;; - Askerlik terhi,- tezkere:;i 
6 - Doğruluk kiigı<lı 
7 - ~ıhhatlerinin rn.zife ifa;;ına mli>ait ~ duğıın:ı dair rapor. 
8 - 3 adet \CsikalıK fotoğraf. • l!l 21 1•156 

lzmir Defterdarhe-ından: 
-llundan şüphesi olanlıır, denemcğe !erle Romaya hucum cttıklerı. takdırdr 

~eltenenler ,ahlanan Türk varlığının İtalyanların hazı;ladıkları hır f.ılo _ıle 
!ıtlere )(adir-olacnğmı biitün dünya ile evvelce e~de et,mı~ oldıık~:ırı ıngılız 
beraber görüp anlıyacaklarclır. • l.ıombalarıyle \atı kana hucum edecek
•. ~u muazzam varlık daYa~ında birin- ~erı hakkında malum.at alınmış oldu 
el ~livenlmiz knhrıımuıı varlığımız guna ~e!daı:asyond~ ızahat b~ıltmrna • 

On s~kizinci asır bidayetinde ~·apıl
nıı~ olan bu tarihi kili:<enin bir kısım 
nıozayık camlarının hepsi ele hasara 
uğramıştır. Eski Kiclri kilise \'e ha, . 
ta haneleri ele ha'<ırH uğrıyım binalar doktor bulunor. Tel 
a rns ı nd aclı r. 

<)QJO ,; . ... 
Nihadın Karşıyaka şı besine olan 647 lira 39 kuruş :'.!illi Eı:nliık Halış 

bcd«li borcun.lan dolayı haciz edilen Karşıyaka De<lclıa.,ı ?ıL D~deba§ı cad
.ı .. inde kain 248 s.ıyılı 600 llrn kı1,netiı <'eki c\·i Vil!y t iclnrc hey'etı kn
rnr yle 21 gün müddetle ııınzayedere çıkarılmıştır. Taliplerin 1 .Mayıs '!)41 
Perşembe günü sa;ıt 15 de Vilayet idare hey'etine m!iracaatları illin olu-

ır. sı, atı ıçın lıır tenıınat nıahıyctınrle .. 

Atkadaslar • rtir. f • Q f t d 1 "' d il d" ' h' b' d b' k 'il 1 Loııdra. 20 (A.A.) - Almaııya ha· zmır e er ar ıe-ın an: 
tin b·. un):a ar 111 e ır ço mı ct._e,- va kııv,·etlcrinin Alina ve Kahire~·i 
•lük ıı blrı ardından yıkıldıklarını g_oı- bombardıman ettikleri takdirde Roma- Satı~ 
IUniu~~kat bu :1~ı~ır~. has.ımların~n ü~ · 11111 ingiliz tayyareleri tanıfından l!oııı \ :--ıo. sıı 
likJ., gu_nden degıl, kendı \at~nse\eı. • bardıman edileceği hakkında !ngıltc- _ •. 
•etin~ının k~hraman ve fedakarlık hı."- re hükumeti tarafından ııe~rcclileıı n 
,.,

1 
•. ın azlıgındandır. Başında Nk b;l- <l ki· .. . N Stof·ııı· Aı'aıı<ı t·ıhrif ~.Hl 

., ı tee "bel' f d k' k h e .11.ısıonu. , , ı . • 
•ub'· ı·u ı, e a ar ve a rnman l kt d". B' aell' levh iııcri!iz hüku-

uy ve komutanlar bulunan \'e en e m~ . e ıı_. . 111 
" • " ~•ıı 

llıoclerıı harp vasıtaları ile mücehhez metu~ıı~, ' atıkanı bo~ıbanlımaıı <:tme: "· 
•ıl~n ordularım d . mek ıçııı en sıkı ve !uzumlıı kdl.ıır!t'l'I 

iZ il · d • k .. J " 1 ' k 1 liududlarımızı bek!iyen 'kahraman al ı~ıııı açı.:ç~ "'Yem ·g~ ıır ·e~~ 'a-
~ehmetçiklerimizin tun~ çehrelerinde ha luz_um gorulmuôlıır 
~~U~aı? azim ve irade hepimizi temine IHGILIZ TAYYARELERiNiN 
afı bır izahtır. I 1 
Bütün bunların üstünde en büyük BERL NE YAPTIKLARI ş D· 

~uvenimi~ milleti". ,._e devl~tiıı_ başın- DETLI HOGUMLAR 
ta en çetın gunlerıı111zde mılletı şeref- . 
~n şerefe koşturan, zaferden zafere -BAŞ TARAF,! 1 NCI SAHIFEDE
\'la_ştırnn "iilli Şefimiz, sevgili tsmet r~ra _gelen . ha~rl7rden anla~ılmış\ır. 
noniinün bulunuşudur. Türk gibi yıl· Şımdı Berlıı~deıı Lızbona gelen b~r zat 

l'rııran kahr.ımaıı bir milletin. bu cm- en yeııı lngılız bombalarından bı ı· ta
alsiz şef etrafında sın·'11maz, çözül. nes~nin Bt!rli.".de _ lıir upartma_n bluku-

llıez bir kitle halinde toplanması gii _ na ısabet ettıgıııı ve blokun yok olclu
v.enlerin en liüvüğü durumların en üs- ğunu, muazzam binanın parçalurınm 
ltinüdür. · ' tü 500 metre ileriye fırlamı~ oldııgunıı 

1 
!ler hangi. bir tecavüze kar" ço • ;öylemi~ ve demiştir ki: .. 

Ugu ile çocugiyle, ihtiyariyle, gencide - Geçeli U!mmuzda Lond.~ada ıdını. 
~a~ı:ırında şef ile bütün bir millet top Orn<la ~a Alm~n .tayy.ar~ hucllm~arı -
lekun karşı koymaj'.ta hazırız. Türkün nın nehcelerını gormuştur:ı· Flk,ıt .b.u 
harpten çekindiği yoktur, çekineceği bücumlar~a. yapılan tahrıbat, lngılız 
ele yoktur. tayyarelerınııı ve bombalarının yaııtı-

Türk, ana ından doğduğu günden- ğı müthiş_ t:ıhribaUa asla ~ı~·as ec~ıl~
l:ıeri barut <kokusu ile beslenmi•tir. mez. Berlının en buyük abıdclerının 
1Iı:rp bizim ze1i !;poı·unıuzdur. Gt>le- lıulundıığu merkez bölgesi~de çıkan 
!:egin gelecegı \'arsa goreceği de var. yangın Luf.anl~rı! çok m!lhım ~aı:"!·lar 
<lır. · husule gctırmışlır .. Muazzam ınfılRk -

Sık •ık alkı~laııan hatip sözlerini lar, bu eserleri mahvetmiştir. OntovH-
ııu cümlelerle bitirmiştir: zen ciYaı·ııuı b!r çok bo.n;oalar clıı~mu•-

5!16 

5!lD 

GOO 

601 
602 
60:1 

60 J 

60~ 

606 

::\luhammeıı il. 

Kar~ıy:ık:ı Bostanlı rnı ı . 'o. lu karakol :mkak 1:1:16 

ada 11 par<«! Hll M. )1. lt\ ta.ilı arsa 
Karşıpka IlııHtanlı JHl 1 No. lıı karakol ,;ok:ık l:l:1G 

ada 1:ı ııan;('] 670 :'il. :il. 20 1 tajlı arsa 
Kar ı;-aka drınaıımacı 17:!7 l\o. Kurtulu~ <okak 75 
aıla :ı:ı par~ \ 128,;;IJ :11. :il. :ı taılı hane 
l\:ar~ıyaka a a~ 1 H.'Y f•skı sütçü. yPni hünk::in1 :-;okak 12 
ada 1 p:ıı·.;d 7:lG :il. :il.. 18 kapu Gl tııjlı ar:;a 
ikinci Kıtraııtirıa ::\lısırlı caddesi 17RI ada l pnr<..I 
:ı:ı6 :\!. :il. 170 kapu, 161' tııjlı hane 
l\.ar:]ıyaka lh)stanlı 1700 No. yalı cadd~~i 1:~51 ada 

:ı paı·>c 180 :il. 1\1. ·l!H 1 tajlı arsa 
1\.arşıyaka J;u~tanlı ~.nK1 ndifer c;ıkmazı 1:160 ada 16 

ııarsel ı.ıo .:-ı. ~!. rn;ı tajlı '""" 
l{ar~ı)":tka I~ostanıı 1807 ~'"o. Köprü F-okak 1!370 ada 
1 ııarsl'i 7 l:i5 :il. ,\!. lıila :\o. ar~a 
!{uışıyaka J~ostanlı 1KOa :\o. n1el~tl1 p ~okak ı:~Li:l uıl:ı 

6 par;el 1103 ;\J. l\l. !\ laj :\'o. lu :ıı'"' 
Kar~ıyak:ı Bo<tanlı 1~16 !\o. lu ,;okak 145::! .ı.la :; 

paı»el l\l70 M. :il. bılıi • 'o. l:ıı'ia 

Kar~ıyak:t Bostanlı 1700 No. Yalı caddesi ı·ı;;G acl.ı !l 

parsel 2fi7,2;; ,\1. :\!. 520 tajlı arsa 

Lira Kr~. 

16~ '.!O 

167 50 

'160 ou 

51~ on 

150 00 

l~U OU 

10 no 

l J!) 1 00 

2~0 ()() 

l!l7 00 

l:ı ı 00 

Bornova çalgıcı "°kak 10.50 lif. :'il. 1 k:ıpı 1 taj ı Iır.ne 120 00 
• \.iirbüz :<okak 20 )1. )!. 3:~ kapı 31 tajlı uda 10 00 

Yiizba~ı lLrahim Jlakkı ,-ok:ık 8!J ~!. )1. 22 
kapı ?-!o. lı ane. 120 OU 

llornorn ıı~ağı~aı 12-!l lııı~ine hissesi :ı k. :ı tailJ hane 2500 00 
' • Kli~!jkça,ı· sııKak 'lll5 ::\!. :11 19 kapı. 21 t:ıjlı hane ;\511 0(1 

• Ll~~lncii yaka sokak 210,!;() :\1. ;\!. ;ll I ta; • 'o. 
- Şanlı ölümleriyle dahili tehlikeyi tür. Sabahleyın :"ıat. ·3,:J~ da _tehlık<'; 

~hediyen yok eden Kubilay Ye arkacln~- ııin bittiği jşaretı \'enldıgı vakıt ~lelııı 
l~n buglin için alınacak en bGyük der- taı-.acasına çıkarak haklını. U_ı uJdıı ;•rsa 
~1 d,, \'ermişlerdir. her tı.ırafta yan,ıpııl~r devam edıyor. • 607 Dopıııp ;·üzlıa~ı tbruhiııı Hııkkı ,-4,.J.; 18 .~ti ~ I ~(. 7lJ 

;\~ IH) 

Bu dersten ibret atmasını bilecej{iz. du. Her tarafta jlfaıye ve yardım ck•p İcabında Türk milleti harici tehlikf·- !erinin durm.a.dıwı ı;aı:~tıklannı, nnıh- K. 6:l tıı.J '•,,, lu h;;ne ,.e ı\l'Mı 70 00 
den de kurtulmak için' caıııııı bu kah- telif l.itikametlere dogru ko u.~tukb ." Yuk:ırıcla yazılı •nırn;in ıııüll.i~·etıerl !!l .J •l.JJ tııdhinılcn ,tiban·n 
t~ll)an!aı· gibi S!>~·e sew fcd~ ed~cek- rını' gürdüın Çüıık~ Alma,nlaı· lıı_ııılll on ;·,·ıli gün müılılell. müza\'{'deye koı•ulnıııştur. !Jı,1 1clt·ı·i ı; ;, nıı t·ırihi
t.i r : · hava hOcumlarııuıı ~aptıgı talırıbat'ı ne rııu.,a<lif ııcrs ııb~ g-liıHı suııl on ıliil'lt ... ıır. Tııliplerin ıııııl;:ınııııerı lı<.· -
Yaşıı,ın 'l'ürk milfoti Ye onun ha • hava hilcumlıırıııııı ~·11ııtığı tahrilıat 1 1 1 1 ~tnda bulunan kııhrıımnn İniinü '""n est•rlcrini tlerlıtıl lı.;ılılırınNl<t«, 1ı .. r ıa.· <le l~ri iizrı ind•·n 1 üıı e W< i l.ıuı:uk t pnıito :ık~a<ı yıılır:ırnlı y<·ı·nıl m"~· 

arslan :!\fehmetçik... ' ·' · rafı tr!ıı~z~emek!P ,,. bıııılun }ıalkııı irnrcla ıııillı <'nı.nk ntıiıJıı..Jıiı.ıiiııdı· ırıiilbPkkll •atı~ koıııiı•ynnıınıı nıtlra • 
Bund:ın sonra • öğ!'<'!nH'nlPr ndııın görmesını 1"fem(•tnl'kwılirler. c.ıııtlıııı flfuı Pluııııı, Zl ~ J 1~5 

~ii r~~.vc çıkan öğretmen D"mir Topuz D.eyli :\ft'~·i! gaze~"~n'u. Llzlmıı mu. 1 1 ıııkılı~bııı korunması ~·olunda ba~lıınııı ha!ıll'l ele, bır_ Aıııeıık~!ıy.ı Alm"ıı~a. zn ~ir gümrük eri Başmüdür-
\1e ı·mı~ olan J(ubilay ve arkada~larının ela bulunaıı ııı~anlı~ı lıır Almıın k_ızııı· , 
>'attıkları abidenin ifade ettiği l.ıiivUk <lan gelen mektuplan hazı ınalı.ı_ı_nat lu" n-u"' nden.• 
lııanaııır kurşısında clİ.ıyıılnn heyecaııın vermektedir. Nıısıl"a Alınan :<an .• ar~- c; 

, ~<ınsuı olduğunu nnhıtnıış ve ezcümle nün gözUnılen kaçan b~. satırlnrıh A.- Te,Jıit Güml'lik 
Lira 

Kilo Cinsi 

nur. 12 16 21 27 (1382) 

inhisarlar Çamaltı tuzlası mü
dürlüğünden: • 

&nc\'i 60 lira muhammen bedeli ical'iı Tıızlhmız ka. ap clükk:inınııı ;}l 

lı B-12 ye kadar la iiJine ihalesi 1;; gün müddetle açık artırmaya konul
tııu::otur. 

Hu baptaki r ·ıısi şar•ııamc her gün mLdiirlıiğümüzde gôrülebilir. İs
l<•kliflerin '' 1,:; muvaKkal teminat ak\elenyle birlikte 2 5 911 tarihine 
nıüsadif Cuma glinü saat 14 de Tuzlada müttsrkkil komisvona miirncnat· 
!arı ' an olunur. 17 21 25 Ü·l28) 

lzmir Defterdarh~ından: 
::\Tchmcl kızı Dudunun Basmahane şubesine olan 217 lira 50 kuruş 

.il: i ı:ml:ik satış bedeli borcundan dola~, haciz edilen !smetpaşa mahal
:r.• ııin ll'rind yiik•ek ~okağında kilin 23 kapu sayılı ve 75 lira kıymetin· 
ılt ki nr,usı Yilayet İdare hey'eti karariyle Zl gün müddetle müzayedeye 
çıkı' rı!mıştır. Taliplerin ltll!ayıs ı 941 Perşembe günü saat 15 de Vilayet 
ldc.re hey'etine müracaatları ilan olunur. 12 16 21 27 (1380) 

Toprak mahsulleri Of isi lzmir 
ı şubesinden: 

~· l><.m lE ait mlisl:mıel l'n çurn!Joı·ı ın ııiz.ımi şekilde tamiri işlerı 
ç k (·billmere koııulmu~tur. ;\Iuvakka1 depozito ak~u ı :ıoo ı raclır. 

Ek i!tnıe 2 ;llayıs 19-11 Uırihıne mtisadif Cuma glinü öğleden evvel saat 
lll d;ı ı·apılacaktır. Pnzlu lat'~ilat için ~ulıı:mize müracaat <>dilıııe.i i!iın 
nhq•ıır. 17 19 21 (1 UO) 

~Uııl:ırı "öylemiştir: man hlikOmd!nlı•, 1ııııılız ha\'a Iıuc~m 
Savın lıilvüklerim · lan kar~ısında aciz kahl<!'ıı. lıavn 1ıa -

No. 
11 r; 

Ôı;silz ve' sonsuz \:arlığını manası- kimiyetinin İngilizler'ıı le!ı•ıı., ctilı: • 
lıı v şuurunu Atatürk rejiminde bu . düğ!i ve Berlincl~ .~uazzam. ha>arl~r 118 -

1 1 Hl -
R. 
Kr. 
oıı 

Kırnwti 
r:irn Kr. 
2·18 15 10 Pamuk kan~ık ipekli per-1 

delik tlil 

laıı Türk milletinin mutlu hayatının vukua ıı:d<ll~I lıllclırılmektedıı» 30 
1~miı duruluğunu bulandırmak iste - Kiralık ev 

00 Adet motlı!•süz fener~i?. bi
•iklet 

Yukarıda cin" \'e miktıırı ;-azılı e~ya ile lernzını scr\'isi il!ııı tıthtıı
>ınclıı y.ızılı eşyalar 2 5 nH nının gUııü "ııııl on dllrtt.c açık artırmn ile 
salılııcağındıııı mürnyNlew• istirak edeceklerin yüzde yedi buçuk pe)' ak. 
ça"ını ay i gıin sanl on ik:yı• kuılar ba~ müdüriyet vezne,ine yatırmaları 

120 00 6 

Yen h r hnııgi bir eli bileğinden kopnr
~nk, bu yurdun :ıydın gôrüşlil çocuk- Asri konforu haiz fevkalade gUzel 
arı için tı..r zaman kut•al bir vazife- manzaralı, Güzclyalı N'uri Be)' sokağı 

<lir. 54 üncü sokakta 6 numaralı ev kira-
Ege denizinin gelip eteklerini öıı- hktır. 

tüğü şu Türk toprnlUurı üzerinde gök- Her gün öğleden evvel ayni evin alt 
lerin derinlikler ine doğru y ükselen bu katına müracaat. D, 6 

pey akÇMI j';lt)rın ~·anl~rııı nıüzayede~·e iştirak dtirilmlyeceği ili\il 
olunur. 1466 (893) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

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



( SAHiFE 4 ) 

4Itınlar, Ameri
kaya akmakta 

(A NADOLU) 21 NİSAN 1941 PAZARTESi 

·soN l-IA.:BEl?L E R ~adıköyde 
DÜN PASiF KORUNMA TEC· 

ROBELERI YAPILDI 

Halk tipi kundura 
GÜNDE 5 BiN ÇiFT iMAL 

EDiLECEK 
ı,.tanhul, 20 (Telefonla) - Hu - 1st:rnlıul. 20 ('l'clcfonl.ı) - ·rıC'ıı-

lngilterede SON D:J_K~lf__A_: lngiltereyi istila 
esastır 

Polonya, Hollanda, Da· 
nimar .. ~a, Norveç, lsveç 
ve F ransanın altınları 

nasıl nakledildi? 

f'Un l{adıkiıydc pnsif koı•unınn t.·l'-ı I et Vek:ilf'ti, ınınl (•dilı t l'k ol ın u - iki ayda Yunan Kralının 
ı ulıclcı j yapılmıs ve nnıvaffakıyct- ~uz h.ılk tipi k11ııdur.ılaı ıyle ,· .1kın· 

lr neticelenmistir. Kachkoyluler. h-a- d.ın :ılnk~1dar olmağ:ı lrnslnnır><dr. 66 Afman tayyaresi bı·r hı·tabesı· Taymis yeni delillerden 
'adnn gelen tehlıkeyc karşı ycrincl(' J:u lınlk tipi :t.\ nhknbıl:ı:•ı :..ıindc du··şu· · ru··1mu··şıu·· r bahsediyor 
tecllııı·ler nhııışlıır Vl' yere inmek isti_ ııol'llı:ıl ol.mık l1t'" 0111 1;iıt ,\ .qıılrı-

YC'r ylizüncle mevcut :ılt111lıııın ılort. yen ml'fıuz p.ıın~lih:ıılC'ı·i imhn <•t - ı•ak \1• rtz!tıtıi nlıı Jir:ı.ı·a s.ıııl.ıı ıktır. l.Aındın. 20 (AA.)_ lngıliz h:w:ı M ( k' t• • fRANSAOAKI ALMAN TAYYA· 
tt" uçuniin Amerika.rn gittiğ111i geçen- mislt rdir. 000 ku\'v<ıtl"ı i istilıhnıat lıiırnsu hil<lirı - em e e ın namus ve IS• 1 o 1 
l<>rrlc A_Jımsl.ır h!ıber wı·misti. Aı;ru. ooo-- . l ngiliz tayyareleri diiş- . oı: tiklal mücadelesine RELER M TEMAO YEN 
ııntla lııl' lnıhrnn çıkınca mııhtl~Jıf Yunan lngiliz kuvvetle n lııgıliz hnv:ı kt1\\\-.f lcı ııw ııwıı ... ıııı AftTlftlllYORMUŞ 
lllC'mlckctl('l'clC Jll{'\'Cllt :ıltmların ):e. ' matl kllVVef/er İne 'l.le li- gel'(' m•cı ta,}')flt!'lt11j pılotl.\1'1 2 :t)llfill devam ediniz 
ni Diınya~a nkın etme:;! otcden~rı geri mevzilere çekildiler J /; - t i ·ı 'fız biı· muıldflt içinch:ı lngiltere UZ('l'in-' '> • Londra, 20 (A.A ) - Sundcy Tıı.Y 
t<>nmul hükmüne gırmı!-llt. Bu dcf:ı . . nıanıarına lUCllm e l er de 6G clu~mırn 1:n·, nıcsi duo;;uı mü~ler- 1.oııdı·:ı.. _o (A A.) - 1 uıı~•ı kr:ı- mıs gazete~inin havacılık muhabiri. 
l\.ırp ba.,,ladıkt,rn soıır:ı. bilhns·•ı Ba,tarafı 1 ncı Sahıfede - Ba§tarafı 1 nci Sahıfede - dir . . . . • . lı bJ OrJ, bu geccdYun.T mıllC'tı_ne ~,\. perşenbe guniı Londrn uzcrine yapı· 
mııhtelıf memleketler ıstilfıya uğrn - hikkı edilmektedir. Uğradığı ~ideli z[ı- reketrni tehıre nıll\':tft:ık olnıu" \'e tlus. .:\l:11't :ı~ ı içinde 21 Alman tayy:ır'-.:ı ~\en ftına .r:ı /0~ 1)/ ~aptı~~ d 1: l:m buyuk Alman h:ı.•:ı hücumıınuıı. 
yınca Amcrikayn altın akını şiddet yiata r.ığ'men yeni muhim kuv,·ctleıhıi mana aziın za.}int \eı·cliımişle.ıdır. · du .. ul'lılmuştuı. nu :t\' içincle ise yalnız 1 .ıbe~/ t~z~ı~m c ,.o.r. c ~~em~ ·

1 
c 1~· gC'çcn "on bah-:ırda İngiltere üzcrıne 

kesbetmiş ve clcnılebılir ki, mihveı· dev hrırp meydanlarına ·n\•k etmektedir. Lilı) ada: gece a\ cılamnız 4:> diı:?man rnvyaresı -1. kut'{! ı ve :ızı~ t~ıAt -a:a. rnpılan Alman gtincluz akınların • 
letlerı mu te~rnıı. hemen hemen ek er Kahire. 20 (A.A.) - lngiliz hıl\·a l>lı~nMn t:ıı.ıfııı<IHıı Tobı·tık nuicla- diışliıınuşleıdiı Ccı.:e elclc cltığimız •;ı~m e e 1~ namıı~ '':' ıs 1V ~~ mlıca- d:tki gibi muvaffakıyet:>iıliğe ııi(rn· 
A\•ıuıı:ı dcvetleıınin altın .stokları ımvvetleri tCblğiı: l.ı.ı 111~\zıleriııe \enı lııı Jıiienm \'apıl- nıuv.ıt'f,ıkıvctlerı go~teh'll bu ı.ık.ım- ıı'e~nkıe l(C\'amdecfınız ~ 1~ ~nı ;.;o - dığını. takat l>u muhim hfLdıgenin 
Ora,_., ... ••ondeı·ılmı~tı'ı. ;'merı'k". )·.~ı bu vu1ı,"nı·,.t,•ıııcl.·ı n\•cı t.")"l·nı·"lerinin t ) d · k h .• d 1 1 · · 1 . h ı·ı b nunn ·:H :ır mu n aa eıme ıvız \1 ı · t kl t ·ıt · ·~. 

J" ,., .... " 
1 

" "' " " " mış ır. L uşman tan · ı, şe nn ış :ıru ı enız uzerınc e ım n ec ı en ır •• • .. · · ı man arın gı:1ış ı · erı ngı ereyı ı~ 
ııltm akınını mılatmak içın CV\'elfı hımaye. inde hareket eden Almnn pike nıud:ıfııa h:ıtl:ıı ınn girmiş, fak~ll .şid- çok cliışmrııı t:ıyy:ıı-csi dnhil cleğilrlir. Muttefık mudafaa hattı til:L harbinin bir bnşlnnğıcınn dC'lıl 
Polonyndan bnşlı)nhm: bombardıman uıyy:u~leri kıt:ılaıımıı Lletlı at<~ş karı ınd.ı tanklaıcl.rn dl)ıclu Lonclı:ı, ~o (AA.) - lngıliz hav.ı ollhtğıınu ynzmnkt:ı \'<' şciylc de\·ntfl 

Polony.ı hukuıneti, Alman orclula - uzedne ve Halk is; lım.ınııul.ı" bulun.m t 1hrıp cdılnıış, geı ı k.ılnıılar t:ıı·deılıl· ve d:ıhıli l'tnlli) Pt ıwz.u etlcrı nın teb· hiç Sarsılmamıştı f Pı mc.ktedir. 
rınııı yıldırım sürutiyle memleket dnhı ':ıpurlara hücum tesebbiisiinde bulun- .niştir. ı.rrı: 1 d ., ) (A , ) '-' Ualkanlnr ve ort:ı. sark üzerindelo 
1• 1 ·ı ı· - .. t h • t d" 1 d d . 1 mız ,., .on ra, .. ı .~. - ı unan m:ıt- ~ 
ınce ı er ı)eoegını a mm e mc ı - muş ar:>:l a evrı)e gezen avcı nı·ı · ollum mıntnknsın<ia· Bir knc düşman tan:ııe,.. 1 ııhil cı- buat nezaretınin Atinn radyosu t~ra_ ınuharel.H'lerin meddi cezirlerin<> o· 
ğinden altınlarını emın bir yere mık- lar:ıfıncl.ın onlcnmişleıdır. Avcılarımız Sen nr ımıfrezüleı imız ve ke. ıf kol- ,·arıncl:ı uçmu~tur ... Fnkat dnhılde hir fınct:m neşredılen hu aksam ki biılte- hırsn ol:un lnRıltere harbi cs!lıStır. 
!etmek içııı hıc hir teclhir almamıştı. Layi.ıta ıığr.ımnk ızın on .Alman tayyıı. ı.ıı·ı~ı~. chısm:ma hucum Pcif"ı'ı;k \<'lll hfıdıst' bılclirılm~ktcdıı O dn bu >::ıbnh nırıde, bazı nokt:ılaı•ınd:ı d<>ğişiklık I>uşman. lngilt.ern hmıbini bitirmek 
Alman orduları V:ıı şova kapıl:ırının re~ı diışuı meğc munıffıık olmuslaı \ e rnyi.ıt \'et diı nıışlerdıı · :ıimali ::nı k~ ~.ıh ılı uzerin<? homlrnlaı· ~-.qıılmıs olmasına rağmen muttefık ıçın lngıliz adalarının btilaı;ı li\zıJ!1 
yakınlarına dayıındıkl:ırı zrımnn 21 >ir çok düşman tayynreleriııi hasara Hubesi;;tanda: atıldığHhl'. lııs.ınca zayint .,oktuı. mudafnn h:ııtının hiç s:ıt ,ılmamıs ol- geldiğini l>iliyor. Almnnyn, şimd1 
milyon İngiliz lir:ılık nltın çubukl:ırı - ığratmışlarclır. Dessic uzerine ~uru~ en motoı hı km· · cluğu bılclirilmekteclir. Fran~:ıd~ki tislerindc bulunan h~n·ıı 
nın nnklinc tcşcbbus edılmi-.tir. F'a- Atına, 20 (A.A.) - fııgiliz hava 'etlcı ımız. ;;ctıı vazıföı>ı goıcıı dus - Yunanİslanda Bultende Almanlaıın, butun Yu - kınntlerını arttırmaktadı r. PcrşNt· 
kııt bu altın çubuklarının nakli kolay <tı\Vetleri umumi kar:ııgfıhıııın tebli- mnıı ktı\'\ctlerh·c tema~ etmi~lerclir. nnıı \e lns.rılız CC'phelC'ıi bo~unc.ı bu- b.! gunu Almanl:ırın en b uylik bonı· 
bır is değıldi. Otobusler" vaı ıncıy:ı l{ı: ":mdiy~ kacinr :!00 esir r_ılıııırh..:::tır. ~hı- yenı• kabı•ne _,·iık l.111 sidcldle hucuma d(•rnm <'ttik. b:ırdımnn kuvvetlerinin Fransa u~ııı. 
k:ıclar butün nakıl vu ıtulnrına a keri · lngılız bombardıman tnyy:ııelcrinin harelx• deHım ·tnıekteclıı. l<'.'ri, fak.at s tiratle ,.e kat'i bir netıcc ıinclen uçtukları nnlaşılmıştır. 
ıhth·:ıçlar için el konmuştu. Şofor eııa ham şaıtlarrnn ıağmen cuma gü. C'eııtılıı II.ıbeşisl<ıntla· ESKi HARBiYE NAZiRi ALEK almak ıçın yapılan bu gnyrf!tleı.-ın -a- lngıltcıc. bu hava hi.ıcumlarını h<'· 
yoktu. Mmınuıfih her tehlike~ i gbzc ıu mutemadi ~urettc clu~man ınmın - nı it:ın.\ :ı ku\'\'.ellerı. 1 icut ~<lcıı il:11· • kamete uğrndığı tehnrıız ettırilmC'k· ı:tiz tam mrın!i.<:.ıylc k:ı.rşılıy:ıcak kn · 
almış on şoför çıktı. Dunlrır eskilik - rnlfıtma ve koll:ırına hiıcumlar ynptı- \ :rn kt.l\'\.·etlerini takip etmekte ve mik- SANOR BAŞVEKiL OLDU t l dnr kuwe11cnmemiştir. Ancnk l !14'.? 
l"rı'n" ır". bııı· a:oknri idare tarafından el rını 1·ı'lclı"ı·mektnd11·. Ilombal,ırın biı {.'( ıı·. . ·ıkl "h" l t ·ı· 1 l k •"v " " " u "' t.ırı gıtlıkçe nı tan Hnbe,; \:ttmıpc>n·er- Yenı· Yunan ka· bı·nesı· ı . '·' .• rınc a ngı ız er, u1,·n ·uvı;" 
konma mı::; beş eski otolıiıs bul - oğıı motörlu nnklı) ,"! vasıtalnrı terem. lcrindeıı hu~ uk ,·,ırtlınıl.ır g-orıııektc- Atinn, 20 (A.A) _ Atin:ıdan hı! . ll·ı inlıı misli göriilmemiş kadar sc~t 
mu~lm·clı. Polonya mılli bankasıııın nuleri aı,ı>:ıncl.ı infılilk ettığ'i giJriıl - lııleı. <lll'lldığrnc goıe e~kı lf.tıbı~c N:ızırı Lon<lıa, 20 (AA.) _Yeni \'ıın.ln \' ,• derın dnrb'clcrle Alman ~elıir!crı· 
yer :ıltı boclrumlnı ında mahfuz bulu - nu~tur. Ayni zamamla ke!!if tayyare- Knhirt>. 20 tA.A.) _ Orla Surk ln- R. Alek .. nndr )lazarakıs b.ı~\'ckilliğe k:ıhine;;ınc bızzat kııal Yorginin n- ni \'ı> a~lH•ri te:-;ıs:ıtırıı tahrıp eılecek· 
nan altın çubuklar. e ... ki malı.} e nnzır - "ri, trıarruzi keşiflerde bulunmuş - .rıliz hnrn kU\"\"Ctleı i tebliği. getırilccektır. Y<!nı k.ıbiııeyı tc~kil me- yn<:ct edeceğiııı bıldirmiş!ir. Yur.nn lerdiı• 
l:ırından nlhny • fotuszav~kinin ku · ııı·dır. Tııyy<ır<_•lcrımızdcn ikı~i elim - el ilin giıncluz Ye dun gece fııgilız bom mur edilen Atiııa umumi \'alı~i Koçy:ıs doııarıması genel knı·may bnşkanı Ob,.,en'<!r gazetesi ele, yeni model 
marnla.ıııda \t' nezcııclı alhndn kıı-- •':!mi~tiı. ıı.ııclımnn \'C ııveı tayy.11dcıı Bing.ızı kı:ılı zı~.nct edeı~k h .\lıh,ızıı· \'!17.l)Ct ~~ıkelar~o h:ış\'ekıl muavinlı~ı ıı.• ve fng-tlız t.ı)~arcleriyle yeni model 
men bu otobuslerc yükletilmiş ,.e yola Atııı:ı, 20 (A.A > - Yunan ::.ozcu - \'C 'l'r.ıbhısg.u·p mrntaknlnı ııula ditsnın karşı .. ında b.ışrnd.ı Liı a~kcı lıulun,ı- bahrıye nnzırlığına fayin e<lılmı:-:tıı· lıomb~lurının _gittik~e artmakt:ı oldU· 
çıkarılmı tır. ·lınün dün .ıkşam \'erdıği m:ıhimnt:ı aııı :ıskcı i kuvvetlerine ,.e malzeme,.,i c:ık biı· k:ıoi!ıc. te~kiliııın muvt\fık o!:ı- l\::ıbiııenın dığeı az:ıöı şunlardır: ğunu, giinduz muhnrcb<!lcrindo tn · 

Yolların Alman tayyıırelerinin ut • 'Ore Yunanlılar yeni mucl.1faa hatları- •ızeı ııı<ı siddclli hücumlar ynpmıı;lnı, ı!;ıııı bılclıı mıştır ~Iuhtelif maı uf şnh- Harbive nazıı 1 General Paııng:ıko gilı7. h:w.ı kuv\·etlcrinin a~tiınHı1' 
tıkl.u ı bomlınlar<laıı hrı ı ap olm.ısıııa ıı tutmuşn bcıızıyorl.ır. A rnavutlukt:ı ·ığıı znyi.ıt \'C h:ı~.ır ik.ı ctmı .. JC'ı clır ,., 1 ,·ctıeı ın t'ıkrinı al.ın kı .ıt. n Aleksan ha\'a nazıı 1 general ~ıkohidiı;,. mti· teman edecek kadar takviye_ eciilnıİ" 
rnğmen şofoıler cmılar1111, dic:lcrine ıım bir intıznm kıncle c<'rey:ın e<lc>n çc I>u ·m:ının Akromn, El:ıdeıı, r::ıı _ dıı zi}:ıt"\~t Nleı.:!k Lilh.ıs ... a askerlerden rı:ıknltlt nazırı genc ... :ıl Kory:ıq h:ıri- buhıncluğunu 'y:ızmnk'tndır. 
tak.ırak otobii !eri, az,lmi sür:ıtle u ı ;< ' ime harek.etleı·i ıizerine cliişman l~r- li) a ve :\I.ın:ıstıı ta) ynrc meydanları- te. ekkül edecek bir kahine ıt;in yardı- cıyc, m:ıliye ve milli iktı~a<l nazırı Alman vapurları batırılıyor: 
mu~ler ve Bre.-.t Litovsk cihetinden hu rerı mıntnkn:oınd:ı Yunan hatları_na na biı çok motöılu nakıl v:ı~ıtal:ııııın mıııı istemiştir. Geneırıl Alek~andr, )e H Kiberos, clahıl~·e \'P. umumi emnı- l.ondra, 20 (A.A.) - H:ıvn nezu· 
<hul:'I varmak ıstemişlerdi .r<ık~ışnuık teşebhusundc bulunmuş J!'lC hucum cclılnıı::;tir Bu :mıbalaı .ı hom - nı kahine.' ı kuı m:ı,Ka l'lllışmukt:ıchr. ,.et nazırı B Adnkis, ıhhıye vı: mat- ·ı tı tehlıği: 

Alman tm·varclcri Polon va ,..emnln- .le y ıın.nn topçus~ıınm \'C h:wan. topla- 4ıalal' ı~,ıbet et mi~ ve mitr:ılvoz ate~ı Yeııı nazırlaı ııı ı~ımleı i, bugt111 bıldırı- lnrat nazırı n. Nıkoladi:.;, k-nbınf'I azn- Dun gunduz bomlıardım:ın tn-.·,·:ı-
rınd:ı arılar· · gibi dol:ıştıkİan cıhetle rınm şıddetlı ve ı~nbetlı ateşlcrı kar - :ıı;ılnı ıştıl'. I>erııc hav:ı rne~·dnnıııdn lcock \'C kabınc and içtikten sonra cfoı _ ı-ı 11, 15 de \'emın et ·~ ve hunu ı·elerımız lI ollnnrldl sn hı ileri n<:ıkia · 
:ıltml.1 yüklu otohu. ler, gunclıızleıi şı:suıda bu tcşeblıus durclurulr_n~ıştur. motoı-tiı \'i!.'<:ıite hucum ,·c h·a~:ır ika hnl \'azıfesiııe h:ı~lıy!lc:ıktır. ıntilenkip ılk içtımnın akdt'.') IC'mi.' _ rınd:ı du~mrın gemilerine kAr=Jl hiı ~ 
o-ımanlar icındc ~aklanıyorlar, knran- A\·~ı m_ıntakad:~ ~ıtalarımızı ızaç.ct - Jluııımı~lur. Beıkn h.t\'a meycl:ının:ı tir. ruml.ırına dev:ım etmi..; ve bcs biP 
lık h.ısıııca yola çıkı) ol'lurdı. Alımın- mcge ugraş.111 bıı ıtalyaıı ~ı11t rczesı mu la ta.ıı ı uz edılıni~tiı· tonluk bır ıaşe gemisin·, b:ılırmışlar· 
Jar. c;ısuslıırı wı:-.ıtn:siyle altıııl:ırın kn- h:ırebc.'e ba_._,ınmndan .dagıtılmı::-tır • Tanrı·uw de\'ri;·e u~u!'lu yapan h:n·.ı /ngi/iz/erin haqati dige T h• d•J b• k lal'dır. Kuçük kafileler halinde ıltr· 
çııılmakta. olduğunu bğrcnrliklcrı CI - 'Ao:-;:-;Ull şım.ılındt; 1 u~n~ top~usn kU\'\"etlenıııız, lliİŞman nıotiırlı'I ine ·ı ·kı . er IS e 1 en ırço li)ıi>ll gemılere hucum edilmiş. iki 
h ·ti<! tayy:uderın ultrn hazin •yi ~·.ı·~kn \'(\ Atlllı'Omık.ın ıstıkametıncle \'e Cazznle h:w.ı nıenl:ın111.ı bonılınl.ır iavsı ettı erı Fransız askerleri ''tpurun hn~a•a uğradığı gi)rldmil~· 
mıkletmekte ol:ın ııtolıusleı·iıı e"kiıl ııı ı : lc':.lı·' ı·ıı lııı lt:ıl.r:ı ıı motııı lıı kcılııııu ı tmışl.wclıı" l!ıı nı<!v~l.ı ııda S. 71 tipin- muharebeler t tlr. Da h;'l ~onr:ı. hı mn) e nltınd.l ~f''J°' 
radyo ile bildiriyoılar ve lıu nrabala - cl~ıgıtmıştıı. Andronıkoııun ~cnubu g,11 .!c im tnn·nl'c tnhrıp Niilmış "~ C". ıt. ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ı·l'cl<'n \ •d ı bırı tonluk bır \':mur:ı 
rııı her ne suretle o1urs:ı ol:mn durdu- lıhı!ıde hulunnn mevzı.l;ı ımı.ze ~:~ıkla~- 1~ tipinde bazı tnv\·arelcr has:ır:ı lığ- - Bat tarafı 1 n~l ıaahifede - Yeni K a le donyada; hucum edilmi~ ve iki tam i~abe kııf· 
rulmasını emreclborlnrdı . nMgcı teşebbus edt!n dıgcr bır du . nrnıı . usiı. · · - A\'rtıpa r.:-rnav:ır•\'I~ y..tpılan l..ıu Londrrı, 20 (AA.) _ Yeııi Kale- dedilmi~tır. Tnn·areler n)rılırkcn bil 

.Alman 1.1d~ol:ırının bu tnııııııırnı ufr. re~ekkuhı ele aii-ır 2n_,·ıat veıdirıleıck 1
'
11c1 t"'zzı.l ele,.. "'tc -c Şm't 1.--n muh.ırebecle zafer hizrlı' k~l.ıcaktır 1 ,·apurun b.\tmakta o1duü-u .,iir!ılmıiŞ. 

.: 
0 

• 
0 ı e uzeı ııı ., Ü s-: ı ı "" clonyactın hıldırıldığıııe go.1e ıırr:lte- " ~ 

renen nlbay ~lntu ZC\':>ki ne ynpaca - piı.-:kiırtiılmuşti.ır. Hıı· ıniktaı· e~ıı· alın- ta~-~·:ıı~·- İ :ı,·cıl:ınını; tar.lftıHl,ın <Hı~iı- 'tJç
1 
muhi~1 m11.ha1ebJ 1;<11

1
·!i· '· ııcl.-~~·ı:r. tur. Aks:ım hnvn kaıarırken ımhıl 

[,rını ~:ışırmış, Var~ovadan jcnı talı - ntbtır .: J 8~ -· n.thntık nıııh111,, ll'·t 1 cctekı lhiı Fran~ızlnr mustP.:nlek:tt mu.ha faza te .. kılatına mensup üın·tı· 
mat :ılmng-r:ı !uzum görmustil. füı ~ıra- \uıttcfıklerin sima! cer>he~iııcle :\la- rtilmust1ur. 1'.ruıı,ker1~ ':-' tiı~indl c dlıi.:;nı:ın 2 - İnO';ltere munart1l-Je~ı'. ı .,ulıe"i mudill'iı Do Driuo Yl'nı K:ıle· ı eler Bre. t hmanına ta:ırr•ıız "tn1i.;· • · · • t::l\ ,·arc erı o >ru' uzeı ınc e c en·ı,·e , "' • ..--
da 1\'ı bir te aduf .ıllıavın \ aHlımı· na"1ıı dnn g.eleıek gaı bı :\lakedony:ıyn l r. 1·+ rı \ 1 • \'cıl \.mı 1 k ~ıl· ~ - Orta ı:ark :ııuhnreheı:ı, donyada Nongerde halka hıtabon lı~ı-. atıl:ın bombal:ırın hır hnvu 2 el• 
na ko'şmuştur Altın yukl~ı kn°myonlnr f'İıen Alm.ın kuwetlcri dun ıleı leme· 

1 
l :j ·~ 1 .ıpjn '\. < ! 1 1 z .t 1 •

11
-: ·'':- Bll muharcbclerın •lk .kı-.i h.ıyati hiı· nutuk ~o:rlen1ı~ ve: \'aı md.ı patladığı forulmuştur. JW 

~ohta akatlmımış biı· Alnımı tayyare- mi;;lerdiı·. Bundan başka Gıeben \t! ~~ış. ~u 1\j'1''1 aıı Hll"_! <ttTırutmııs \C ııı:ıhıvcttcdil'. Dığerı ele bu\·iık ehem' - Yao:ıu~ı;ı General Dogol. \'n~a. hnrckat:.ı ı~tırak eden tan·arcleri • 
:;ıne rn tlamı~lar \e şoforler çHlı~arnk Alvakeıı 'nelisi ve Olımpos cl:ığı :sıl.si-ı 1~~og~n n. ı:ı~nr:ı uıef,.1 mı;; 1;:· nııYetı h:ıii:diı· Şunu h:ıtııl~~ınız kı: sın cbcdt ve hür Fr:ın~:ı' Diy; ha - ıniz'g~ni~ mikyast:ı ke~1(" uı-uşJ:ırı 
Hı~.\nıe.\i tnmıı etmişleıdir. Allıay :.\l:ı .e ... ·ı mınt::ıka:sında bulunan duşman kol h' - · nrlı a1n.gec1_e .. ı ' 1

1
11~1z1ı ınrn1n~- fngilterenın vcgfıne ~an-.ı .\tı:ır.- ğırmı!-1 \'l1 hür Fınnsızlar tnrnfoıd:m \'Utımı~lardı!i. nunlardan biri ussünC 

" Jk' . ) t'l·) l'C llCUm e 1 mıS, ınl:tlH ll ııll Ull,111 )1J t k h ı. •• b wl ! 1) 1 k L' k } l' tusze\•ski bu t:l.}) areye binerek hn •. lııı ı e\·ve ı gun ışg.ı et ı:ı\ crı nıC\'Zl- • t ı.. tl k 1 1•1 • t ı mu areuesıne aK ıc il' oıı:ııı • c U::im:ına n:-ı~ı ve r ran•anın ~ır tu u- ( onmemıı;;tır. 
·ı 1 1 \' ' 1 1 t Al !!cmne ' 1111 ı:ı:\'Jc Pı !l\CC< 1 mıı:: ır. k 't' l l J) · · f d"I t h Mit 1 h h ' h''ı ımıha ·:ıra. cdı meze en C\'Ve ar - lerde clurc uru mu" ur man tm·\•nı·e- 1, ht 1 1 1 kt - . . 1 nı:ımıza co ı ıma< ımız v:ın ıı ıı · su ırın -;ar e ı en garr<' ın e em mı. a aya yapı an a va ücumu : . ~ . . - • "ı ım ar< a \'nngııı ar ('l • ıgı goı·u - . _ · 

şova.r:ı donmuş ve ertesi gün, Polon - leri Yunan ~ehırlerını bombardıman 1 • l I · nanmn, her şeyı harekete gJJtırerek. yetını anlatmıştır. Malta, 20 ( A A.) - Dun ~lnltnyıı 
\'a bank:ısınııı lıodruml.ır111da k:ılmış 1 tmcğe de\·am etmcktedırleı. j mus ~ r. , , . fi. • • tır. Donanmanın, geçen harptı' 'Jlılıı- Büyük bir muhare~ : ııesrt:>dilen tebliğ: 
~lan mutelıakı allııılaıı taşıyan di - .\tin,ı. 20 (.\ A.) - Emnı~ct ıwz.ı- A~ 111 g:c~ 11 .ılıhıs~.ıı !' lım.~nın.ı d.ı ğu g!hı tıc::ıret gemıleı i zavı:,rı nıe- Koptavn, 20 (AA) - Cemıbi Af- .\Iuh ım bir duşmıın ta.} varc tcı:ek· 
ğer on otobiı~le, cvvelkı otoblısleı i bı- ret inin teblıği: 1 ~~<ld ~tl~ hucum <'\lılmışlıı · nı~ı.ı\ a tn~- ~cıc~ıııi h-:ılleclcceğine itimacl 1m rnr- nka huklımeti bfü;\ ek ıl ı general kultl, sabah erkenden )lalt:ı fızerirıC 
rakmış olduğu yere donmilştiir Alman tayynıeleri. dun chılg:ı halın- ııbcn. 1•> ton ~~)1~rn atılmış. ıı~tıml:ııa (ııı·. . g_mub, yaptığı bey:ınatt.ı ccnuhi Af~ bırakın yapmıştır. 

Almnnlnr, l>unıı da casusları \a~ı - de gclcıck Lamy:ıyı bombardını:ın et- tal ısab:\ıeı hkt· dolun.mu,ştuı . ht Lo!1dra, 20 (A A ) - Veylı Ske - ı ık:ı kuvvetlerının yakında A'Hlenız ProJektorler faaliyete geçmiıı, flB• 
tn:;iyle \akıt ve zamanırnl,l oğrennıi~- ınışlenlır. spnn.}o 11 ıınııı.t \e g:ııp 1 ~ ımı- cın ~cvyork,muhabııı bilclıııyor. nıtıhar~besine istııak cclecegı?ıı, bu- \'a clafı topbrı ateşe başlıı.nııştıı-. 
lcı· W! 15 otobusu ~ akalnmnk ıçin her Razı evler h.ı:sara uğrnmı:;ıtır l>ığeı· na hır c;ok bom ha ısabct "tn:ı':'tıı nır lngılte·~clen nnkleclılecek 3\'Cı tay nun ıçın miıcade-lede, faalıv.etinı :ırt- J hişm:ın tnyy:ırelermdcn birisi du~ü· 
çareye baş nırmuşlaıdır. Fakat tnhh im fılo. Hnlikisi bombardıman ederek cok ·hon~b.?l:ır. dıı r!.htıı;ıa .b.ıglı tıc:lıet y:ıreleıı icahıncl:ı derhal h,n·'.llnna - tınuak ı.~zım geldıf:'ııı ;;ö)·lc:ı1i5 \e : ıiılmü~tılr. l\fuhtC>lif yerlere bombıı 
bu defa Almanl:ıra değıl, Polonyalı la- insanca zayıata sebel.ıiyct veı mıştir. gemılerı uzerıne du::imıışlllr. c:ık \'e kafile~ i mhd:ıfa.:ı. eder.ekler- llemintır ki: dtl1'mih ise de hbldimcc ~ınnlarınd:l 
ıa ynr çıkmış, Polon~ .t h:ızıncsi s:ılı· IIns.ıı· azclıl'. Agrıyon Votaııı koyu d- '~lcı ınc intiz:ıın ılc clcvam cclh· oı lar cliı·. \'apurlard:ı ona gorP. tedbır alın- - .:\Iı:-;ır.t gıdcceğım .m içın si::lcre deldi ha-ıa'r olmamıştır. Razı Y"rıer· 
men Karaclenızde Kb~U!nce lım:ınınn varııı<la hir Alnımı t:ıyyaı i'si duşurul- Almanlarn karşı .:\fok(ldoıırnclııkı ha nwsı. Anıcı ık:ı resmi mahfıll"rince hıt.ıbımı heklcJ ınız. :\fısı;ı mu hare - de hu-usi mulklerclc buyuk hasarltll' 
gelmiştir. Albay Matuszc,·ı;ki bu hnzi- muştur. Alman üıyFıreleri, Agriyonu ıel<at ıwtıcesindc Arn,ı,·utluktaki kı - kar:ırla~tırılmıştır bt•si, hiıJ uk bir muhnrehe olfü·nk1ır. olmuştur. Diğer yerlerde h:ı ar nz· 
ne~i n:ıkletmek için hir .... ovyet vapuru bomhar<lıman Ptmişler ve mıtralyoz a- tanlımız iz'aç <.'dilnwk.:>izin mu\·:ıffnkı. Amcıik.n mnhfılleri, hunun için ooe>-- clır. Biikfım~tc :ıid hır bin~ h:ımp ol· 
kiralam.ık teşchbiısünclc lııılııııınıış i:;e te::-ınc tutnnı~laıtlıı· Bir ltrılv.uı tny- Htli lıir ıicat m.ıııcvrrıHı ynpmıslaıdıı plfüı hazırl.ım.ıkln mc•şgııldürlr •. nu ALMANYA. JAPONYA ARA· muşrur. 4 ki~i ölmüş, R kışı nğm 1 
de Sovyetlerın Polonyaya tccavuzleri - yare gı ubu ~lol':ı Mthılleriıııle b.ılıl.<·ı Dıı~ınan, kıl:dnrımızııı haıekiılın:ı lı:ırekElın, korsan gcınılcrıııe \'e de- kişı h:ıfıf ,\ nr:ılanmıstır 
ııi oğrcnince bundan vazgeçerek altın kavıklnrını bomb:ırdım:ın etmiş!'le de nı.ini olmağ':ı teşebbus ettıkçe km·,·et- ııi..:rıltılnrına kaı -:ı muv-:ıffakı,·etlı te- SINDA BiR ANLAŞMAYA GORE rumaı1:eLi gunıı ~Ialtadn Ur 
ları başka bir \'apur:ı yüklemiştir. V:ı- hiÇ lıır netıce elde edememiştir. Bir leı imiz d(ımnu~leı \'C düşmana ağ'ıı ,.,iı i olacaktır. ~ııarm verilmistir. Ta\••vareler jf alttı 
pur Türk sularrna hnıeket etmiş, al - Alman t.ıyyarcsi. Sakıt. adası 117.-el'iııclc ~·a.\·iııt \'elllııcıek pu~kuıtnıuşl•'Hlıt· Diğeı lar:ıft.uı ı\meııka hukfını..tı < BAITARAFI 1 NCI SAHiFEDE) ch'anndn u('m

0

tı:jlar;:n°Cta bom'h; atıl· 
tınl:ır soma şimcııdifcrlc Suı i~eye ıı.ık :ılcuktnıı uçıııııs ve bın.ı ç.ıtıl:n 1111 nııl- Bu hııl'ek:lt t';ı11.1H11Hl.1 hıllım;,.,a il,ı .ıla- ılk ol,ı·•,tk lııgiltcıc\'r gıdecek \'n.ınıı·- \(' harp m:ılıcme--ı mukabılıncll' b.m rııamıstır . . 
!olunmuş oradan da iki Fransız knı· r:ıl)oz eh_•şiııt.' tutmuştur. Ha!!ıır \'f" :aı- \'lllllz tenHı\'UZ etmi~. \t' s:mcaklıııı oı- l:ırn Anıcı·ıka h,ırp gcmılt•rmııı ıPl:ı- d~nız cuzlıt,unlnrı devrecler<'ktir. Sa-
\'azörünun him:ıye:-;iııdr Anıerik:ıy.ı \'i:ıt olınılnuştır. Ju emri ye\•misiııde zikıfldılmıştiı. ~ra. kat Ptmesıııj nrnwıfık gıırmi.i~tıi!· Ay ıııhlı){ına giir~. bu deniz cUzutaml:ırı 
gbnderılmiştir. Atimı, 20 (A.A.) _ 177 ıııımnı:ılı kctloııyad:ıki luııckiıta gelince Alınaıı- nı ztımaııd:ı şaıka gidt•ctk hiıtun va- iki zırhlı kruvaziH"iı, :t kuçuk kruvn • 

Hollanclıı \'C' Pn11inw1 Jwy:ı gt1 liııcC', Yunıııı li•lılıği: lat ııı lıu mııılııknd:ı lıir ilı ı ı h:ııvkı•tı ptıı l:ıı·a lop V!'~.uı nııulnl.ıa v.ı~ıt.ıtaı·ı zol'iı, 1 W\'ahuıl {) tcırpıdo mu hı ıbini 
hunlar Poloııyaclnn claha tedbirli dm·- Aı·ıın\•tıthıktaki 'kılaatımız ınucnclC'- lıildirilııı(>ktediı·. /t•ı lcştırıleeı>kiıl'. ihıi\·.1 c-<lcc<·ktıı. 

ranmışlar. tecavü1.e uğı amazıfon (!\' - ·~~~~~~~~~~~~~~~~========::::::::::::::::::::::::-:~~:~•••••••• 
ve! 172 milyon in~iliz lirnlık alt111la J %01.p da artık eskisi gibi scı b<>t de- " • ~l(lıi; 
ı uıı v.ıkıt ve z:ımanİ\·lc Anıı ı ıkav:ı ı:{ılcli. V~ıkı,ı oıı<lıın ıstıfade ı•tınek 1 VATAN AŞK - Hanını: Fı·an=:ıı a~kf'ı 1 h!ısta. 
)'Oll:tını. larclır. umidı kesilmenıiştı, amma ııe lrn<lar ve lıanesıne gıttı ! 

N'orveçte ı c v:ızi~ et bh) le olmamı~ oba evli idı. \'c ~-khı gıbi niksek <"'enıbmı \'erinCl' rloı{ruca ha<ıta • 
tır. Norveç Alm.rn istil:ısına uğrndığı yaı dıml:ırı dokunamıyordu. A~ 11! zn- haneye geldi 
z~unan T~ mı iyon iııgıliz liı .tlık :ıltııı- m.ında Zozo. ,·iı..:lıası Reııc ile ı~eçi:.,. - Yuzbası Rene· 

- 1 Kar m seni uakalıuorum casus - Ac.~ba ·, bu hl'rif knrımb hıı· dn. lnı 1111 hıç bir Y<'l"('I gonderememişti. eliği C\'lilik hnyatııı<lan umtlu~u gi ıı 1 sun 
Zil'n hıç bil' zamıın taarruz.1 uğr:ımıya ı. lifadeler gül'emiyordu. t ha -knrşıl:ışır"a nyni goz, kas, clıırlak 
cnğını tsnıııyor \'C :ıltrnlnrmı ınemle - Bu mcvantla Almaııva ve miılte- - - ı 122 1 h.ııekc:tl<':•inde buh n:ıcnk mı? 
ket ılışına grindernıcğc !uzum gormu - fıl,leı ınin. Sel:ıııiktc işğaı ~ttikleı ı km- ti 1 Duşliııce~iyle t~zkcreyi Non~}li ile 
,_·ordu. :\Iunın_nfıh :-.:oı veçli vatnnper - ceplıcııiıı .sevklilceyş nokt.d ıı:ıznrııı- teclılmiş, duşnı'!ln ccphesiıırh' t g-oııdf'l ınei'{i clahn ınitn.\~İp M•H'müs-

kllll(, !)ı·r ı·"hııe ""tlını tı Zoıo, 'esiııcl 0 1ı ne vııııtıtrını lıilmı- tı'ı. verl<>r. kadınlnrın d.1 ynrdımiyl\~ biı· dan en mühim mıidafan ııokt.11-11 O· " ' "" • 1 ' ' " r.-

kl _,.t 1 ıı ı '-'k t hk t ı · J Nılekim, . crc;.ı;, Dnınııı, Kn\•ııln. \ orc u. Çunku .}·:ıı>tığını mudrik cıl · .·Ciıvcllı' ·, ,":;keı i hnst:ıhlnM c S?İ -fıvoı da be emd ('I o an onım:ı şı e- .an " Ta mu~ a em epe eı ı: ngı· " 
" eı)lıe=:ı111 nıuclnf·ı·ı .,....ıeıı c\ıı ·mnııın nıus, ııl.:ı,ı,·clı ·, t .... bi•ı olarnk, hentlz. ''a- rıııc" r~OZ'l\'tı h"~t". oi."tl nıc\•kufla-lıiııe Norveçin altınl,ırıııı nnkledip yuk !iz , Yunnn :ıskerleri taı nfmd,rn znp. c • • • .... u ' 

1 
" " " •·• ,, •. • .... " .. 

h 1 . dulg:ı.• askerleı ınch•n nıutPşek!:ıı ~ol ı a aı ı lt><hrl ı dılmı•nıış hnlnlel'i, te- ı·ııı ko\'lıslnrıııcla lınskn k .ıclı:ı 1 arl;ı lemişlerclir. Şilep hu kıymellı amu erı il' t ı k • ' 
aldıktnn sonr.ı Nm·york yolunu tut _ rak Pnı·is ıi'l.erinc yürumcğc bnc.:la. cenahının merkezle iı lıbatı kesılnıck ..;e ı e me {, l'rı,.,ıtı Pt \ c:nnıe · gıl>i z ı- bcı nheı cloln~ıı k 211 g<h clu, fak•lt gtir 
muştlır. · dıkları zsm:ın Frnn.:ızlar. al~liıcele tehlıked başgıjstermi~ \'C .bu -:;ıırc>tle nıaırn lı~ gun olmıyan hir hnrel\ette menwzliğe gPlcli 

ı h k - . • ,,_ ~ h "h \ ıız küs('ıı· mil\'on fngılız lirn-.ıııı ge- bu ha\'alıyi mUdnfnn eden cliı;man bulunm:ızdı. Yiizlıa~ının ,·e:d ı ği znrt' :ıçılc'ı. I'İr-
svcç ü umetı, • orveçwıt (ıa a 

1 
• ;.en altın stokl.ırını bır Fı·aıht7. knı- oı clusu bıla hnı p Kıl kış c·iv.ıı ı:rn l'P· ı:mıı her oııl:ırı clıkkaıle dıııle<lf \'e ~att.ın ıst lt arl<' ~nwk Jazıı11gcli1<11 

ti~ atlı clavrnnmış \'C nitın mevcudunu kılmeg-re mecbuı kalmıRtı hııfıza,.,ıııcl.ı not :ıldı. Zozonun bu eP- Hu" itıb:ı,,la tt•recldild etmedl'ıı has. 
'loı·m<ıın"'ca \'fiJ)Ul'llll'l bındir .. ı·ck "me \'UZOl'lİne nıklwerck Kanndn\. 'a gon- . 
.\ ., .... ~ ' ' ' ~ .-ı • - " Dulgnrı,..t:ın dahilinde ele. h.11·1ı a- .. areti emiı her nef~rının n~ahmı tnh- '1'h1111"11·ııı 0• ı kn t,nr,1 1"ın..:ınki !wl:tla. 

k ..:ı - oln "ıkarmıstıı· \1•1nıı dermi !erdi Fak~t kıuvazoı yoldn "• ·- ·• " • u rı nvn ııogru Y ... • • · ,..,, - l".vhiııde niım:\.\'i<:. li>r baı;;l:ınıı8, cep. rik etm~ti J":ıkat ıticlnliııe h:ikinı oL ı :ı git'Lİ, oı ,a ı rok tc:ııhn ıcli. Kıınchı-
1 lt 111ı "' len tııgı'lı'zclı' Alı11·111lıır ık"n Frnn~.ı Alman.\ .1dan mııt.ırcke .... · " rıııı l\Ul : nS • ' " hHI<· lıazı n111"'~11· .ılavlm ı Hl asında clu. 1 :' 111111 il•ındeıı uf-ak lııı kfığıd (') -

"'01'\'CC" gnl<l"ıkle.ı·ı znnı"'n \"tpııı· "'11111 taleı> etligrinden kruv.ızıir \ ' :> suv.u·ısi n •• 
"' " " •• .. • 

1 
- ıs.\· ,rnkiıı bir \',ızi.vet zuhur cıtnıis. tı \ ıızl,:ı~ı Reıw. lı:ımıle ol.ın k,·!lrı ı- lrltı dı \'e :l'·ık obıı zarfın i('İnp ko\' . dJ.h~nı lı"nı·ıııınd" bulııntı'·oı du Knp l'ctmn hıikfımetınclcn nldıg·,ı t.ılımat ' 

l! ' " J • ' • Kı a bı:· miıdcll1t i•·inrle lıirb•ıhıi ııın lıera\ ı nıııa.\ l'ne askeri h:ı naha- r!ıı tnn. vakit ve ztımnıımda geminin hamu mucibince altınlarını karaya ç:k:ır - "' 1 le dcftcriııi yok (!tmiş V<> v:ıpur 1:-;veç m ıksızın Kanadaııtn !Talıfaks lirna- l ıkip eclen bu hfıdi,,cler, ikı uç ele - ııC'· ıııc gH eceğiııı IHliyordu l:u. Almırn c:rnıs teşkilfılınııı umu-
l 1 l . ıııncl!ll1 r•ı,·aı r>k l•"t•!lJl."." ı'll.ıı·r.."ı'ııcle m.ıncltııı ıha ret kalmış ol.ın .\lnı,rn Yazıhancı-;in<• gıclınce; k:ırı:-.ını h:ıs mi nwrkezındı·n gelmi>: ~Oll tn! ımatm bnndırar-ıı altını a jo una< evnm ctmıFJ- . ""' " · "" ""' h k t k ı bulunan ;,\J nrdnık a<lnla: nııı gitmi& , c:1su teskılfıtını ~er~ m lıiı hale gı•- l' ·ımc a ·c ım etnıı•k !Jzım ı•ı"diğı· lııı· ~u t-c•t ı ıdi. Vı• ga> ,•t ine<· lııı k.iğıd 

tır· 1~ h h' L Frnmnz hazıne .. ini ora,_·a "ıkaı mı tır. tirmisii. nı cluşuııe:ıek derhal IJir ta\'siye vaz- iızerinde ınikro:-kobik 'ıızılarln \·.1~ 
•rnn:-ıa nttmın ıç ır z:ınuın ge- ... ll:ımile kalan Zo~onun: ber:ıyi tlı ve tezkerC>\• İ; nı:ızruff'n No\•elli ile zılmı~.·tı 

çilemiyeceğini zannederek ımı:ız - Bugün Fı ansnnın mu:ızz'!.lm hazinesi 
zam altın ;;toklarını başka yere nak- Jıu acla<la kiıin kalenin yeraltı mah - muayene a,,keri hastah:ınesine gıtti- kaı ısına gondcı·<li ~ovellinin: al'tık :Zo7.onun \':lnına 
letnıeğe tuzum görmemişti. Fakat zenlerinde .sıkı bır muhafozn :ıllıııclll ib gıin, Almaıılaı i\ın çok acıklı o- l'\o\ellı t'\\Pl:i )llZh'flşmııı rviııe giime.-:ı icahC'derdı ı;mhberi ıanlet-
Alnnmlar. Fransız cephe ini .rnra - bulundurulmaktadır. lan bi>ylc bir znınıııuı tes:ıdilf etmi,. - gitti. l>ılher Znzoyu Ol'ndn bnlıımndı. t'flyin hiı n kcr znnnederek sabık ar-

VREME GAZETESi 
BAŞMUHARRiRi 

. ,Belgınd, 20 (A .• \ .) - f>. N. JJ 
.rJtlmıı hilclirh·or: 
Yt•iıı Y11go: .. ı av hukUmetı ta:-afııı • 

<lnn {L'Ykı f edıler~k Yugo~lnv\•ad:l 
bir tuh~ş.şucl karnımın. götüriil:nÜş o· 
lnn \"~eme g:ızet{'siııin sahihi ve bııS: 
nıuhurrı ri Grifori<' Alman ku ,·vctıerı 
t.ırııfından kur~ulmııştur gskı bns\•e· 
kıl Sv<'iknviç ve hnrich·<' nazırı :Mtı -
rinkovic de serbesttir." 

---~ 

INGIL TERE · VENEZOELlA 
ARASINDA 

Londıa, 20 (A.,a.) - l ııglltcrc \'0 

V r.ııezo,·lla arasındıı Pnryn körfezi· 
rıin ~im:ılincı<' buhınrm tngiltcrn·0 

aicl adnnın Veııezoell:t\'-:t dcvrı rnu: 
k:thilınde kor fezln r_,n.ubıındn ,ı.t"!lY1:" 
nıt'skfın k.ıynlıklnrcl:ı fng-ilız hfıkirrW 
yeti tnnırımır;tn. 
--~-~~~~~~~~~~.,...;.,.. 

!istin \'anma .nıld:ıştı, lJir l'C'\'cl'nn~ 
v:-?ptı \'C mazı ufu krııdisiıır nz:ıttı' 
Zoıo. sordu: 

- Xt• 11, l'\on•lli? 
- Efendım, kor.anızın h:ış doı.-to: 

r:ı hn.ıhcn y,tzdığı hir tm·şı.renıırı1 "t 
clir. Doktor~ verecek iniz \'<' dikkıl 
edeceksiniz! 

Cev:ıhım vereli \'e tt'kr:ı.r goz. k~ı::, 
chıcl,1k n~nadı; 

- Devam •dec•k-

d 


