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Posta ve telgraf memurları 
lıtanbul, 21 (Hususi) :__ Poata ve Telgraf me

murlarının f a zla m esail erin in ödenehilmeıi iç in ye
ni büdceye tah.<isat konulacaktır. Münakalat Veki
li Cevdet Kerim lnced ayı , bu hususta teşebbüıler
d e bulunmuştur. Poı ta ve te lgra f m üve :zzile r in!n d e 
maaş ları art tır ıl caktır. Bunların maa4larına yapı

lacak zam, h;zme t lerine göre ol aca ktır. 

lfı>, 8507 Günü ~mit nüshalar 25 kuru, tur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
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1r---Türk Kadını-- ""' 
Yurd Müdafaasında 

Milli Şefimizin 
f otoğrafileri 

imzalı fotoğraf dün me
rasimle hususi ma

halline kondu 

·-

Vatan Davasında erkeğinin 
anından ayrılmıyn Türk kadını 

vazifeye ça2"ırılıyor 

R~isicunıhııı·ııınuz Millı s,.f lsmcı 
lniiııiiııiiıı imzalarırı Partflilrre liilf.'t
likil•ri rotoıi:nıfilı·ri ıliin saat 011 .ı·crli
ıle P:ırli lıin:ısında ~·:ıpılan bir toplan
tıda n1l1 l'a~in1Jp hn~usi nıah:ılline kon
n1ust LH', 

Evvelk i gün Menemende yapılan Kubilay i ~t i fa l inde n b ir kaç in t iba 
:-*~ .. ~:-::-:~;::..: :.;.:..;..:.~:-::.::.::::S:T•-::: :.::.:.:.::.:.;.~; :;. ::~~.; -:::.;:;.;.:=.;:.; - -~: - · - . ~ • .: :~ :.;: - :::: : : ~;.::: 

Topl:ıııtula. \'ali R. l•'ıı:ııl Tuksal, 
hat-· taba kıc ılığ ı vazife le r ine davt- l Pal'li tnlifl•llisi lst:ınlıııl ıneluısll I!. 

t!:.lip Dahtiv:;r. ·nt'lc-dİ\'C l't1 İSİ ))I'. 
edilm'•t ir. r. h . ' ·ı·· . n· ' ,p tel lJz. Parti rei'i B .. • unıı· ,ıı·-

Bu d ave te icabe t ile derha l h iz. sel, k:ıza Yilfı,vct Parti hey'<>ti ve Ş~hir 
mete koşan ilk ekipler, bugüıı vazi- meclisi azaları ile lıir çok Partililer 

Yueoslavya 
Ktalı Kudüste 

I A.nkara, 21 ( Hu ıuıi) - Bayan 
d'>ııet lnönünün himayeıindeki yar
ı'"' aevenle r cemiye t i, dün T ürk 
'dınlığına hitaben bir beyanııame 
~tederek, Yurd müdafaasında '•k . . . 1 l·· egı nın yanından ayrı ?nıyan 

fe le r ine baş lamış lardır . Baya n lnö- hazır buluııınu~tuı·. . . Kralın tayyaresi hüctı-
nü, bugü n öğleden sonra ord u sı h- Parti reisi AYııkat B :\fUnır Ilırs('l · 

~~tk kadınını vazifeye davet .. ımiş- h iye depolarını ziya ret ederek bu kısa,_ fak_ııt g-ii_zel bir nutuk siiylemi_s. ma uğradı, bir nazır öldü 
Paıtınıızın df:\1-(ı~ınf:lz bn~knnı Bu.' uk ,. .. , )' .. 

ek ip ler in ça lışma l arını tetk ik eyle- Sefiıı hcdiyel:rinin Paı·tilile_ı· arasııı- k. Kudus, 2~ ~A._A.) -.- _Yug~ll~'ıJ- ~ 
b liu beyanname ile Türk kııd ı nlığ ı miş ve yurd müdafaasında göıter- da U\'andırılıgı se\·ınc \'e mınnetı le- ı ah S. :\~. ıkı_ncı Petı O ıle. b.ış\ e .'J~ 

/ 
ltp Paketi, ı~r.r ı ve ilaç haz ırla- d ikleri a lak a dan dolayı kendilPrini barii~ Ntirmiş, :\lüö:;rile~·hin mill<>te gl ?.ner~~ Sımo~ı~ .ve bawekı,l. m~ıavını 

ııı. ;·:ı1ıtı•>.ı lıiiı·iik hizmetleri, haiz bulun- ,.ıno\ıç, ~aııcı;e nazırı Nı_n<;ıç \e 
~ lerviıi ile diki4 k11mı ve gönüllü ı tebrik eylemiştir . •· · . k ı t J !-
~'.'!:::==~~~~~=~~~~~=~~==~~=~~~=~~~~ 1 duklıın m~zi)·et \'C faziletleri anlatmıs ~.ırııy _:ı-:ı ı . n~~ırı ,-nyy.~re ı e ".'; ~

\'e fııto!rı•:ıfl:ınn mahalline ""IJ"la~ını -~ııdeı ı; e ; olı; le Kııdu e ırelmı~leı-

B M M l • • d Parti )Jiifcttisimizrlen rica etmiölir. dır. . • . . ec ısın e llazır lrnlıııi:ınlar . foto)irafinin asıl. l' 1'a~·ya,,~ -~.k~eıı'.z~en geı;erken 
nıH~ını harareti .... nlkı~lamı~l:ırdtr. t L1 nı~ın t.ı.~~.ııeleı ı nın hücuınuna 

P:ırti \'ilü.ı·et iılarPhc.l''r.ti rc:si, ka- n:a.nız.. _k:ıl_mı~ v~ n:ızırlardnn k•mur ve mu" stahdemıerı·n talebe olarak mektebe za idare h~Y'eti rPisi \'e Halk0\'i rei,i, bırısı olmıı~tur. Dr. M:ıçek ffırvati<-' )1illi Şpfim.izc lıu hl•ıliy<>leriııc1°n dnl:ı- tanda, kalmı~tır. 

levam etmemeleri hakkındaki kanun~kabul edildi :~i~\~~~?.':iiı· \"P tazim, telgrafları cek- .:::~-==.---, .:::.:.:::: 
~.~~kara, 21· (A.A.) - Büyük >Iillel lik y:ıp:ınlarla daiı·e \'C mü>'"'"'clt•riıı 
il,, ~ı!><i bugilnkü toplnnt.-ındn_De\'let keneli mcnnıı-ları ic:in al:tıkları k•.ırslaı· 
~~ıryoJlan \'e limanları tekaud s:ın- ı·e okullar bundan mtis\esn:ıdır. 
i;ı hakkınd:ıki knııunl:ırın bazı rnad- Halen yiiks~k tahsile cle\'am edcn-

!erin hcı- 'ı.:'llC sınıflarını n1Lıı1tcızan1an 
g-~cm;1 Jeri ~arti~·I<" mektebi ikınallcrinc.-.. 
mensup bulundukları dnir2 ve mücs:':'
Jerc<' müsıı:ıde edilebilecektir. 
• Meclis cuma g-ünü toplanacaktır. 

lı·;.rini dl'ğisti ı'<'n kanunla, Tllrkiye -
' · arasındaki Veteriner mukııYele

"'ı~·~inin tn"<likini·,·e ordu subayl:ıı:ı 
ı; •tine m:ıhsu' terfi kanununun hı
~t• madd<•<inin t:ıdiliııe ait kanun 

1h:ııarını kabul •tmi~tir. 
l\İ ı ~~lis, Türki~e ile nelcika. Ilulgn

,. ~. Finlandiya, Hollanda, İs\·~. 
~at 

1 
·\icaret ve tPdi~·e ın ıddetlerinin 

~~a 1 rrı~sın:ı ye ls\"icre ile _Finla_ndi~·a 
•ııu teı Ve tediye anla~maları.rle 2" t('m= 
lnJ~ 1940, tarihi! Türk - Alm:ııı husu~ı 
li~~~a•ına mütedair. ı~ot~lıırı~ t~sı~:
~ti .aıt liiyihal:ırın bırınc! ı:ıuznkeıc-

ı~1 Yaparak tıısYip etmıstır. 
t; ıından <onı·a Ant:ıkra ve 1-kendt•
~r~ ~l ektrik müesseseleri_ııiıı B~ledi;·e
qu d •vr:ne Ye vilfıret ıdaı-esı k:ınu
ııı., nda taıl'l ,.e vaıif.• g?rm.ekte ola!ı 
f1, ~Ur \"e miHl:ıhdl•mlcrın lıleıı \·aıı
~~örctlikl<'Ti mlidıktre her hanı:d bir 
\~.ıı rnüe~.-~~C!-;in.~ a~il ta1eb~ olnrnk 
~ı·"llı <><lemiyl'cekiı:>rdir. Ancuk mu_h
~ ıf fııkiilt<•lerd~ ilmi rnrdımcı ,·e a<ı,;. 
~~ btılunanlar vey:İ orta (;ğretim , ... 
ba~~S('~~·lcrincle ~·ardımcılık veyn yn- Yunanistanda 
~ekalliyet okullarındıı öğretmen- M"tt /"k k l . 

-------------- u e ı uvvet er yenı 
Alınan taarruzlarının mevzilere çekildi 

lngiliz topçular ı 

Kundiros Yunan Baş
vekili oldu 

tıyandırdığ' nefret 

4nıerikalılar, göğsii.
'niizde intikam ateşi 
tıı(uşuqor, diyorlar 

~u~e\·york, 21 (A,A. ı - ~cryıwk 
ltı:ın ıı:ızett· ·i, Almanların b?mlı:ırdı-
n~ıt·ından bahi,le di~·or kı: 

~. \{ a-<adığımız mu kabcleih!lmisil 
f,irVrinde kin kini lıe,li;·oı'. flu öyle 
!il dl'vir ki, lı~seri;etin ilk karanlık 
'ı\ nlerinde hile görlilem~z. Buna 
,,rıı dt>nemez . nu. lıiiyiik kii"leleı·c 
•/1ı bir katliamdır. Fakat b~ı. hlir
ıı:_~t u_ğrunda .h~ı-beden bir milletin 
.,. nen kudretını kıramaz . Ru \•ah
.,~ane har~ketten husule gelc:ı kin, 
t· _Rene slirecektir. Alman lıcmba-

~. 'l le lngilteredt• ölen• nya ~:ar:ıla-
i~ 80 hin masum lngiliz icin, 80 

~iq ·ı oıı l ngilizce konu~aııın gii.f:ii"le
qt! t• intikam aj;eşi tmu,uyoı:. Bu 
~)'kıırnın kudrı'tini. onu tııtuştur:ın
~e «ıali gelince :ııılıy:ıc:ıkl:ırdır. Rıı 
''•ı-thnnıet<izce harekete \'Prilecı•k 
·~ nıı, tlaha mPrh:ımet•izce oi:lrak-

l l~llHllllll 11111111111111111111111111111llI1111111111 

llgoslavya elçimiz ve 
konsoloslarımız 

sıhhaitedir 
v ~>..~kara, 2 t ( A.A.) - Ha~ici~e 
ı~ ,lı-ıeti tarafından yapılan bır 11-

'lı ''>ııa cevaben Belgrad büyük e lçi
\~ııbe ~~tün büyük elçil~k erkimın~~ 
t~ &ltup b&4konıoloıu ıle keza bu
l.~ konıoloıluk l\'emurlarının aile
lı.,'Yle birlikte 11hhte oldukları, Al -
~1~Ya, hükumeti tarafından bildi -

""'thr. 

ıııı ıı ıt1111 ııı 1111111111 ııı i ı ı n 1111111111 11111111111 

Dün Pirede 16- Yunanistan nihai 
Alman tayyaresi zafere kadar 

d.. .. ·· ıd .. dövüşecek 
uşuru u 

imparatorluk kuvvetleri 
çekilirken düşmana çok 
ağır zayiat verdirildi 

Yeni başvekil, çetin mü
cadelenin galibiyetle ne 
ti celeneceğinden emin 

olduğunu söyle rl i 
halıiı?, 21 (A .. ·\.) - Orta "ark At:na, 21 \Radyo) - Yun:ııı kralı, 

lııgiliz ku\'Ydleri kara;.giıhınııı tcb. Hariciye. )[aliye w )lilli iktısad ııazı
Jiği: . ı·ı Kuncliı·osu Ba~Yckfıletc tayin dmi•-

Yıınanistanda impnratorlnk kuv - tir. Amiral Sakaleryo Raş\·ekil mua
\'etlcri sol ccn:ıhl<ırıııd:ı harhcdcıı viıılio!:iııi muhafaza dnwkte<lir. Yeni 
Yunan ordusunun hareketi il<> u;-ırun Ra"\:ekil ıııuJ:cmis \"O ı-ath·oıJa Yunan 
oluı--1k Y.?1.lİ n1i.idaf:ın nlC\'Zilcrin~ sirn orclu~nna \'P )'un~ın n1ilk;tin~ hitaht'ıı 
di yah.la~mı~ hulunııyorlal'. Ilıı (f'kil- hiı· nutuk iraded\1 ı•tlk t.1Ztiin1h' rll'n1h~tiı' 
mc\'i setreden Avıısturalrnlı \' Yeııi ~i: 
Zcİ:ındalı kılalaı·ıı; diis~rnnı tehir - Kahr:ınıaıı ıınılı:ıı·iı~el'. ı-:ı .. ıı haı-
ha,ekeli rıarlak lıiı· sur.etle y:ıııılmıs kı: 
\'l' dü~n1::na ağıı· z~ıyi:ll vrrdiriln1 i~ - Ulaj ~te l{r:ıl tar:ıftııdan h:ına 1'{\İ~· 
tir. lijfı vcı ilen veni lıiikiınwt, lıiliı l.·ı't>ıl-

Atifüı, 21 (A.A.) - Yunan ;·rsnıi ıliiıl id:ıı'r)·i ;ıenıhdı· <'lnıeklNl'r . Kralıı 
t,•IJliği: ı·e halka islinaıl eılrn•k, rntaııııı \'aı·-

Arnanıdlukda diı~nıanın ,iddetli lığı ııı(rııııdaki miitıııl?leı·i nihai zafr
bir Jı:ıva faali)'eti olnıustur. Pii•man re kaılar dt'\'am Pt!irnı~kle milli mrn
il,i nokl:ıda ktı\'vctlerimize taarı·uz f:ıatinıize u.ı·J!llll harekt't ettiğimize 
teselıbü~iinde bıılunmus, fakat bii - eminiz. 
vlik zal'i:llla l'C haı- .. krt mevzilPrin - :\liili ı·:ılıdt'tin >e•nılıolii ıılıın hiikıi-
ch·n daha geriye ~ıtılmı~tır. mt•!, """'' ;-,ıiil.•r:nıiz iiniinıl.· lıiirm 0tle 
• Riı- miktar esi:• altlık . rifiJ,.n•k, hnrntta k:ıl:ıcaklttra hiiı·ı·ivrt 

).(akedonyn ve Ti~al~·ad.:l rlr!·ni~ ::-n1in \'C' Y:.ıtanın .1an1us \'C ~~r,\fini 
~dil 'n plan mucibince i:ıdil edilen lrnı tarat•ıık kahramanlaı·n mill~tin eıı 
hatlaı·ımızın hiç hır noktasını. haqı derin miıııwt dıırn·ııl:ırını ar>.rd~r. 
kunetleı·iııin cok şidtletli h:ıı·rkrtinr lns:ıni id alleı· ,·ı('.rıın<l:ı eanıııı fed;ı 
ı·~ğ-mı·n <llisman delem•'mistri. etmekten ıl:ıha uh·i bir rnzifc rnktuı·. 

Atinada alarm : Elen milleti, :ısıı·lard:.ııheı·i ır.irislij(' 
Atina, 21 (A.A.) -...lblk. '1fl>kaL 1 miicadelrlerıle, hunun doii:rıılııii:ııntı is

rn yortuları miina,dıeti;·I<> kiliseıle lıat etmiştir. 
:iyin ruhanide bulunurken alamı ve-j İki muazzam impnrntorluğa kar'ı 

-De,.amı 3 ncü ıshifede- -Devamı 3 ncil ıahifede-

A~KfRI VAZIYET 
Yunanistanda 

yeni cephe 
kuruldu 

Tobruk garnizonu 
viye edildi 

tak-

(;~lt•n son haberler<' gör e Yunan 
\'e Libya ct•phcsind(' \·az iyet i;ltırfur: 

()srün Aln1an ku\·,•ctleri ka~·sı~ın

da müdafn·:wa dc\'am ed·Tek fazla 
za\'iat verın~nıek iein imııaratorluk 
ku~·,·etle:-i Olimpos dağı nıınt:ıkı"ını. 
terketmi~l~r, Lflrisn Ye Tırhn~(' O\':l

•ının cPnubundaki dağlara çekilmis
ler \'e e,·,·clce hazırlanan me•:zileri
ne Yerlesınislerdir. Doğu c~p'ıesin
de ~az i)·etin. b~ı şekilde iııki~af: ne:I 
ticesi olarnk l unıınlıl:ır da ıhtı)·a111 
şekilde hatlannı daha geriye a!mnk 
mecburi.ı·etinde kalmışlardır. Yunan
lıların . Ynın-a Ye Pre,·cze istık1 -
metlerini ka.pıyan eski ) !etaksas 
haltına reki lmiş olmalnp muhteme l. 
dir. Bu kısım müdafaa.rn miisa;d ise 
de, Almanlnrnı y 0 ni tazyiki netice
sinde imrıar·tlorluk kuvvetleri yeni 
mevzilerini de miidafaa rdemezleı" 
sr _ ciinkii en ağır A lmaıı taz;·iki bu 
cephededir - sonra motörlli va·ı:tola
rın cek ilme'i gliç olacnğından Yu • 
nanlıların sliratle geriye alınmaları 
ic-abeder, kanaati ndeyiz. Yeni mii -
d:ıfaa hattının en ruh noktası Lamia 
simalindeki ceiJhe kısm ı dı r. Rayed 
İnl!'ilizler burada mukavemet temin 
eclerleı•se, bugiin bahi< mevzu·ı olan 
cndi•eli vaziyPt bcı'laraf edilmis ola
cak ve dah-a dar cephelerde muha
rebe verecek olan imparatorluk \'e 
Yunan kuvvetler i A l manları uzun 
mliddet buradn bağlamış olacaklar
ılır. Bö.d~ bir sey tahakkuk •der"e· 
A l ınıınlaı- plfııılarınd:ı muvaffak ola
mamı~ sayılncaklnrıııdan ihti~·:ır e-

CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

1 SAR E.T 1.E.R 

Kendi radyona, kendi 
gazetene inan 

Vırtandaş; 
Radyo mu din\'yoraun. Kendi iı

tasyonunu ac:; .. 
Gazete mi okuyacaksın ; Türk ga

zete sini oku .. 
inanacağın seı , Ankara radyosu-

nun ıesidir . . • 
Sana doğruyu bildirecek olan 

da kendi milletinin gazeteıidir . Şim
r'ı' bütün dünyada neşir vaııtalart siı· 
temli bir propagandanın t e siri al • 
tındadırlar. Her ve rilen haberin bir 
tarafında, ya hak ikate uvmamazlık. 
yahud da istihdaf edilen bir maksad 
vllrdır. Bunlar, ıenin sükUne tinit ,.·.: 
nİrİn i ve dÜf Ünceni rahatsız Pde bi1ir, 
san a yanlış bir görü~ verebilir. Pro
paganda, görünmez şekild e ateş 
edl'n korkune bir silahtır. Ona karşı 
t~t'k davran 1 

** 

Fon Papen 
Alman elçisi umumi 

rargahta Hitle . le 
görüşmüş 

Yon Papen 

ka-

Bern, 21 (A.A.) - Gazel Dö Lozan, 
Hitlerin, cumartesi giinü"Bnlkanlarda
ki umumi karnrgfıhındn Alm:ıny:ının 
Türkiye büyük elçi>i Fon Pepeni ka
uul etmiştir. 

r ' Bügük bir ınailiz filosu 
Cebelüttarıkta 

Madrid, 21 {A.A.) - Üç zırhlı 
ve bir k ruvazörd en mürekkep yen i 
bir lngiliz filosu Cebelüttarıka gel. 
mit tir. Bir kaç gündür Cebelütta
rıkta demirli bulunan A'rk Roya l 
tayyare l'emiıiyle, kruvazör ler ve 
torpitolarla denizaltılarından mü
rekkep filo bunlara iltihak e tmiş-

tir. 

·Libyada hava 
faaliyeti arttı 

Sollum önünde keşif 
faa liyeti oluyor 

Kahire. 21 (A.A.) - İngiliz ıımıımi 
k:ır:ırgühının resmi tebliği: 

Liliyada: Tobrııkta iş' ara değer bir 
hadise yoktur. Sollıımd:ı keşif müfre
zel~rimiz yenidrn J'n:ıliyet gö,termi~
tir. 

Tlabc~isluntla: Dessiye civarında 
muharebe deYam etmektedir. Daha ce
nupta dii~manı takip eden kıın•etleri
mizin harekatında memnuniyete .:a
rnn terakkiler kaydedilmiştir. 

Londra, 21 (A.A.) - Röyter muha
biri YHZl\'Ol': 

Libya \ara harekatının eh~mmiyeti 
azaltılmumakla beraber. bu hareka
tın, fazla İngiliz tnyyarC'sinin iştira
kiyle iyilestiği intibaı varılır. Filhaki
ka sıırki Afrikada düsman mukaveme
ti kınldığındanberi buradan Libyay:ı 
ta.l'yare getirmek rniimkün olmustur. 

Almanlar, ev\·eJce filolarımızln zn! 
rıf olmasından istifade edeı~k ilerli
ı·ebilmişlerdi. Şimdi i•e İngiliz Hava 
mnreşalı Lonmor, ~nrki Afrikadan 
tayyare getirmek imkanını hulmu~ v~ 
ı-:ıziyet değişmiştir. 

İngiliz l'e A vıı~turalya tayyareleri 
öyle müessir olmuşlardır ki, Mihver
ciler *imdi Libyada müdafaaya ~kil
mek mecburiyetinde kalmışlardır. Şar
k i Afrikadan gelen ha\'ıt kuYvetler i ile 
~I ihYer hurarla mnğlüp edilince se rbest 
kalacak olan Jngiliz tayyareleri, Bal
kanlara geçeceklerdir. Almanlar da 
bunu bilmektedirler. Bunun içindir ki, 
Libyada mukavı:>met etmek ve İngiliz 
tayyarelerinin Balkanlara gitmesine 
mani olmak istemektedirler. Balkanla. 
ra gelince, Amerikadan kafi miktarda 
tayyare ayrılıp buraya getirilirse, Al
man kuvvetleri, hava kuvvetleri ile i~
biı·liği yapmakta bii)·iik müşkülat ~e
~~ceklerdir. 

Almanlnnn Bnlkanlardaki ilerlevis
leri, layynrelerinin acled üsliinlüİfiiıİ
den ileri gelmi~lir. Buna rağmen tn
l)'ilizler bir cok Alman 1aypresini dii

Bundan başka muhtelif milletle re ~iirmiiş ve diğer bazılarını hasara uj!-
8\'d ticaret gemileri de Cebelüttarık ralmışlardır. Son iki gün içinde 10 Al
ta demirlemiştir . Bunlar arasında man ye İtalyan tayyaresi düşürülmüş. 
Arjantinden gelmekte olan iki Is . lıir çoğu hasara uğramış, buna mukn
panyol şilebi de vardır. Bu gemiler bil hic. bir kayıp veı·memişlerdir: 
1 · ı · ı t f d k t 1 d 'I Kahırc, 21 (Radyo) - Resmı teb-
ngı ı:r. er ara ın an on ro e l • r ... 

ın"ştir. 1 ı\ombardıman tayyarelerimiz Lib-

Amiral Darlan 
Hükumete muhalif 22 

belediye meclisini 
feshetti 

Londra, 21 (AA.) - Darlan da -
hiliyc \'ekili sıf:ıtivle Fraıı<ada '.!2 be
lediye meclisini f~shetmiştir. Runlıır. 

r~--------------
Bul garlar Garbi 
Trakyayı da iş
gale başladılar 
Kral Boris umumi ka-. 

rargtıhta Hitlerle 
görüşmüş 

Sof; a, 21 ( A. A. ) - Stcfani: 
Bu lgar kıtnlat·ı, Alm:ınl:ır t •ll'lıfın

daıı tahlis edilen Bulgar toprııklar!nı 
i~g:ıle başl:ımı~lardır. Bulgar kıtalıırı, 
bugiin Eve denizine cloğl'u yiirün1rğ'e 
ha>l:ımıslardır. 

Bu lgarist:ı n, Dede:ı[(ac, l skcl'e. <~ ii
mii Jc i ııe, Kamla, Drama, Seı·,.z ,." n -
motikayı i~ı.::ı l erlecek lenlir. "lulıoar 
~lali\'~ nazırı, ı·un:ıni~tandan ve ı·u
gosln\•yad:ın :ılınan topraklarda pir le
\·anın k:ıç <lrahmi ve kııç dinar.oldut'ru
nu lesbil ve ilan ctınistir. 

Berlin, 21 (A.A.) - Berlinde yarı 
re"mi mahfillerde bildirildiğine göre, 
Rıılgnr kralı Boris, 19 nisanda Hitleri 

;·arla dii,man motörlii Yn<ıtalnı·ına, 
kollarına \'C hava meydanlarına karsı 
t:ınıTuzhırınn d~vam etmislerrlir. Bin
gazi, Derne, Gazale hava ·meydanl:ırı
n:ı :;iddetli ta:ırnızlaı· yapılmıştır. 

------------- --
dan bir kısmı v:ızifelcı·ini Jıh'il;il'lc i
fa edemPdikleri, diğerlel'i i~e d~\"lp
tin si.l'asetiııe muhalif haı·eht ~ttik
l~ı-i il'in fesholıınmuslarrlıl'. Yı•ni bir 
karar nlınıııcavıı kadar hıısusi komi
jpJer !eski! olunnıırntıır. 

Bulgar kralı Boriı, bir alaya 
ıancak veriyor 

Balkanlıırdaki umumi karargahında 
hıı>usl surette ziyaret etmiştir. Kral 
BOl'iS 20 nisanda Sofyayn dönmüştür, 



• 

( SAHiFE 2 ) 

Yugosln vyanın i -o h h b •t kıtanın sulh ve Slildi-
galinden sonra Al- a a arp , , - na knvuşmasma im-
ıırnnya ve ltalyanııı, kfın yoktur.> 
hu !şgnlden doğnn si- meden taksı•m iSPANYA, POR-
~ a~ı me. elelerle me. - TEKiZ ve FRAN-

Gökyüzü 
kavgası 

· ORHAN RAHMİ GÖKÇE 
ırul olcfukları anlnşıl- b 1 d f SA UZEHINDE TAZ 
maktadır. Mihverr~- aş a 1. }"/KLER: insan zekasının, fenni bir oyuncak 
ler Viyanada toplan- Al l haline girerek göklere fırladıJ:ı :ıa-
mıştır. Almnnların P•"'nvam, nıpıyantınk.. · - mantarda, gün gelip de bu maviliğin 
Balkan '.ınm ııdnsı Almanga Balkanları F·~a~ısa il~r e t~~r:~ en büyük dünya muharebcfori iizc-
için ne. dliQündüğ'u I meşgul olmağa başla ~inde biri?ci sa~ta bir rol oynıyaca; 
hPııliz bilinmemek)<• 1 - J • gını tahmın edenler oldu mu acaba· 

1 
c ıgınu c ııır cmmare- . 

beraber, bu kfü·uk parça Jgor leı· me,·cuddur. Ben, zannetmıyorum. ~ 
devletlere istikliıl _ Nev\'orktan VPri- As1rlarca beşer toplulugun~ın. ynl-
\"et \'ererek hepsini 1.., b' ·h· ı._ . nız Allaha mahsus meçhul hır alem · t:n ır ,ıll\'.re goı-e, 1 k h .. 1 .•. 
de Rerline bağlamak v••ı / k- ı·tı . 1\1 . 1 p t o nra ta ayyu ve temaşa ettig: ve 
nrzuı;unda olduğu go .n.o e o ara yaşarnak- 1 1 ~.1 • are~cl .. e/ ... dalgın gözlerle derinliğine baka ba-
;.üHi;·or. ~le elfı H ıı·: i k T R · ı~e ~r ;ı:saJ ~oı~ ~- ka, el açup, mırıldanıp dualar yaptı
\'atil'tıın Pınl:çin an zev aıan onıan- ·~re ·'·b" r,~~_I!Sa.}ld ~ t- ğı bu gök yı.izü, şimdi artık insan de-

h 
r.ır ı~ ır ıgıne a\e d·-· · b ·· h" b b .... k hl. 

rei liğinde kurulu-ya aşvekifinin söz/eri etm~tir. Darlaııln kıgımız kul mut ış,lt u d~~u .. mnt u-
cnktır. Almatl\'ıt bu- 1 b . h· k~tl . un aya. arının a ına uşmuş, op -
rı'-·a bir de elç.i gön · la . nzıt a~l c ketrı- rak gibi, su gibi bir harp sahası hali-,.,' - I I ne ışıırc eııı mC'. e- 1 • . 
<lermiştir. .fa:ımrı- ş MD FRANSA ISPAN· dil' ne ge mıştır. 
fih Hır,·nt hucluclları • • · '\I . F A ·r r Rüyalarımızda yaııyan mc>lekler 
heniiz rizı'lmenıı·~tıı· YA VE PORTEKIZLE MI 1.. • ese a nıı ~ 111

' de gök yüzünden çekilmiş, onların 
v • • • ı-ansanııı cemıvet- . · · ı ·· 

Çiınkü İtal'-·n Dal UG A t k"I k · ycrınde bombaları ıle, mıtra yoz ve ., , - . R ŞILACAK? en çe ı me ararı l ·ı ··ı·· l"k ·ı m~l''\'a sahillerini be- 1 h h"l 1 Al top arı ı e o um saçan çe ı c:zraı -... • n mn · ı, er " c c - 1 d ı h ı 
llı.nı".nnlekte..Jı"ı· h .. er o aşmağa. aş amıştır. 

""' 
1

• • - --- - maııyav:ı oş gornn- ~ · · 
Yugo lav'"nııın şnı·k t"rnfl d k · · b' . • • 1 . Harp baıladıg: zaman, hıç kımse ~ • " " • arım u me · ıçın ır Jesttır. Dıır an aynı za- ..ıı_ • ··h· b" l 

Bu~garlıır almı~lar O~kiibe girmi Jeı ınand<> <>o Bel d' . 1. • . l f -h t tayynTenın bu kadar mu 1m ır ro 
. h· • O ·k ··"' · ı . . ~ . '• - ' e I) c mec 1811•11 l e es e - oynıvabileccg" ine kani olmam ıstı .. \e .ıttıı ıs upte Bu gıu \e Alm:ııı mıı:ıtır. Tulus rad,·osu da bır çok Fran- .1 • • • • 

kıtaları bir gcçid resmi bile yapmı - ·ız genclerinin general DQl{ole iltihak Evet: onu~. tesırı a§ıkardı.. Fakat 
hrciır ·,.1• I< t ki 1 'ld" . b harbın katı safhasını, kanadlarmda • . ı..,. ıı c1ç ı arını )1 ırmı \'e unıın k ld ğ k 

I onclrn rad,·os d b ·· R ı ·· Ü ·ı . . . . l I ta§ıyıp ucurma ta o u una anaat 
kıt;l,.rı .ı I> .d ~. a. ulgubn l ulg;ır on ıı~ geçı. ~esı"ıçın t<:>dbır er ~ı ınm.a- getfrilme.mişıti. Halb~ki ~ecrüheler 

.. " ıı n e eag.ıcı ışgn e aş ac ıgı- ~ını ıstemıştır. Mnresııl Petenın, gıt- . . . . • · · · · 
nı lıilclirmis ve Fge denizinde vliz mil t'k 1 J)"' 1 t .1 d tayyareyı, bırıncı plana getırmıştır. 

.., .. • - 1 çe g~nera ogo e emayu c en o 1 h b' ·ı k d" • • •• Jik bir nh·ının Bulgnri~üıırn verileoe F fk. . .. 1 de .. ,. o onva ar ı ı e en ısını gosteren 
g"ini bildlr~istir · ' - 1 rla~gız e ·barı umı..:ıu~ıyesı ~.~1 'kmt ud~a- bu hakikatten sonra, İngiltere - Al -

.. . cee\e mec ur o uugu goıu me e ır. d h h"k" · · ·· 
Bulgar rııd,·o. u vnziveti şö\·le bil- iı . . t 1 • p ·t k" . 1 manya arasın a ava a ımıyetr u-

dirmistir · • · · · · t k J°1'1~1
1 . ga_zt.et"fe ekrı, 

1 
oı e ızlın c e a1 ~- zerinde baslıyan· ınüthis miicadele 

.., . ı ngı ız ı ı a ınc an a~rrı ma-.;ı a- t b k 
- Bul~ar kıtnları, Almnnl:ır tnı-a- zım geldiğini bildirmektedirler. ı ve l{avrt e / ınız: 

1 
..:· 1 k" 

fındnn kuı·tarılan Bulgar . topraklnrı- Bir taraftım da İsparl\'n matbuatın- .ordu ar, ~.nanma ar, şe ır er a
nı iıwal etmektedir :Vhkedom ıının 1·!: 1 'I"h b -ı) k "f ·d 1 1 mılen onun hucumları altındadır. Bu .. .,. . . · • ..- a .l ı ,. ı~ ag ı ı ı n e et en yazı- k d · ' ..... ki 
gali tnmamlanmıstır. Şimdi g"rhi 1 b· 1 t . '!· . f'h b ·ı uvvet. me cnıvet,n ~!lpfı nrını .. •• ar .ı. nmış ıı. •' aam.ı ı un ara d t• b" t "b" T ·· ·· S<t 
Tı akyanın işgali uaşlnınıştıl'. rağmen İı;panva re mi mahfilleri nele a. e a ır -~un gı ı sı ?o su~ur~~ .. e-

.. Stt>fani ajnmmıııı verdiği bir hu bere 1.>ir cleğ-;şiklik 'yoktur. dır. Her·gun her da_kıka gok yuzun-
gore Bulgarlar lskeçe, Gümülcine, De- den ;rere ve ~.uya d~gr~ yapılan ha.m-
d:.?ağaç. Knvaln, Dratııa, . erez ve I>i- kAHVE YETiŞTiRiLMESi lel~rm, no.mutena~ı hır .~e~.efat blıı.n-
motikııyı işgal edeceklerdir. Kral Bo- ;osu daha _çık~rdıgını. goru~or~:z· 
ri~in Hitleı·le bir giiııhik miilflkatı, lJtı iÇiN ÇALIŞILIYOR Fakat bıze oyle gclı~~r kı, gokler-
mesele ile alfıkadnr göriilmektedir. de başlıyan yarış, hen.uz tam .. kıv3: -

j\lmanyanın, Makedonynnın diğer Akdeniz sahillerınde, kır, ku'ru ol- m_ın~ ~ar~a.mıştır. İngıltere .g.oklerın 
kısımlnı·iyle ~eliınik hukkınclnki tasm•- mıyan ve cevvi hadi. etere maruz bu-' hak~mıyetı~ı. mutlaka ken.dısıne çe
\'Uru malfım değil ede, bir kaç gün ev- lunmıy:ın kuytu yerlerde kahve ağacı ~-:bılmek r çın hummalı bır gayret 
\{') l\lareşul Göringiıı bir muhtariyet- yetiştir:J bileceği yapılan tedkiklerdeıı ıçınde durmnda.n çırpınm~k~~ ve ç~
ten bah ... ,etmiş olduğu hatırlardaclır. ı.ınlaşılmı~lır. ilk yerli kahve . .Mcr:-in- lışmaktadır. Brı!3:nyanın ıstıl!"'sı .pla: 
~elfıniğin bu muhtar idare içine gir- de n. )Iahir Özciı aclındıı bir vataııchış 1 nını. yakan lngılız tayyarear, şımdı 
me~i miımldincHir. Dikkate layıktır ki tnrafıııclan yeti.~tirilmiştir. Üç yıldnıı~' Afrıka, Balkanl~·'" Almanya v_e Fra~
Göring istiklali~etton değil, muhtn- heri de Antalyada kahve istihsal edil-1 sa sahasında mucadele .halındedır. 
riyetten bahsetmi..,tir. Belki de bu m::!kteclir. \ F~kat ~sıl be~lenen, yer~· safha, Y.a
muhtariyet Almnnyaya tabi olacaktır. Ziraat Vekaletinin, yel'li kahve is- nı, lngılte~e?ı~ .t11;m ~ır ten1po ı.l.e 
Avusturya - Mucarhıt..an imparatorlu- tihsatatını artırmak için tedkikl~r rap- t~.yyarq hakımıyctını tesıs e~erek bu
ğunun Sehlnik üzerindeki emelleri mn- tığı ve miist:ıhı-;illcri le~dk eclcC{!gİ öğ- 1 

yuk ç~!'ta .. taarru~a geç~_ce~~ znmıı~-
lılmdu. o znman Çarlık Rusya iyle renilmi. tir. dır. Çu.?ku ha~bın. bugunku aldıgı 
Bnlknn clevletlel'İ bıın:ı ipıkan bırak-1 Ş h" d f . . §eki~ gore, ne~ıceyı hava taarruzları 
mıyordu. Buglin ise küc;uk Balkan dev- e lr e te bş er· teıb1 t e decek~ır. . . 
!etleri kalkmıştır. Binacnnleyh A vu ._I Belediye .N!İ i Dr. Behçet l!z. cliiıı ,,, , A many~ şımdıye kadar ~aydettı-
turyn impnrntorluğunun varisi olan şehrimizin muhtelif yerlerindeki iıı- gı ~aferle~ı nasıl tayyarelerıne borç· 
Almanyanırı rıyni ş2kilde hııreketi bek- .şa:ıtı, çarşıda gıda maddeleri . atı- ~~ ıse, l~gı~t~re de davayı kaza~mak 
Jeııehilir. lan bazı diikkaıı ve mağ:ızaltlrı teftiş ~çı~ a~nı sılahı lrnllanacaktır: Gerek 

Ancak Almanyanın uiltlin bu proje- etm~tir. ıptıdaı maddP, gerekse fabn·~a.~yon 
1 · h b" t• · ı. -ı d Ç'" k'" ö·ı d L I d' d . bakımından Almanyanın aynı surat-€rt ar ın ne ıcesıııe uag ı ır. un ·u l.( e en Mnra e e ıye nımj en- 1 k r f 1 h'. h k 
Almnnya hurbi kazanmış değildir. Yal- cümeginin yaptığı toplnntıd-a bazı e, . a ıte v,.. sayısı az a .ır ?-va uv. 
nız doğrusu şudur ki, l\lihverin bu trık- 1 oknkların ktrnalizmwon ve kalclırını Avetıne.kmalıkdol~ası 

1 
ımkaı~~ızdhır. 

• J • u ı ti h k k k d I · h kk d k • 1 merı a ve omınyon arın muza e-ısım erı eve er u u una ay ırı ır .. ın~antı :ı ın a ·arar ar alınnw•1ır. . .1 .. kl . d d · 1 ·ı.. · İ 
Çünku mağlüp da ol..:a bir devletin va- r~t! ı e go erın - e .. erı :>:: er gıoı '!1-
ziyeti nncnk .t\Ulh masa:;ıncla halledi!e- Mekteplerde İmtihanfar gılızce ko~~şa.c~gı ~~nler g~le.-:cktır. 
bilir Her neresı ıstıla edılırse edılı11n, her 

..,linu dn unutm.ımnk lazımdır ki, !>ün ~ehl'imizcleki Li.::elerclc Lise lıi- hangi zavallı millt>'1°n istiklali Alman 
Balkanlar taksim c<lil"e bile muvakkat tirme imtihanlarına başlnnmı~tır . .Bu mezarlığına götürülürse götürühün, 
ımyılmalıdır. imtihanlıır 6 mnyıs akşamına karlaı· harp. gökleri feth*ıdecek olan f ncilte 

ROMANl'A _ MACARISTAX: de\"nm. edecektir. . . renin istediği şekilde bitecektir. 
Romanya, Balkan hadi. elel'inin in- Bugün de Devlet ort:ı. okul ımtıhaıı- ORHAN RAHMi GÖKÇE 

kişafına seyirci kalmıştır. Bu devletin ları başlıyııcak, bu lmtıhanlnr ela 1 ı M t k T k d 
Almanyaya yardımı, Balkan harekil- n:ıuyıı.; çaı-.,.ambn nkşı.ımı ~ona e~ecek- a SUO a O JO a 
tında topraklarının üs olnr:ık kullanıl- tır. • "J'okyo, 21 (.A.A.) - japoıı haril!i-
masına inhisnr etmiştir . .:\1acnrlnr BaÇ'- ı 1 ye nazırı Mat uokn tayyfü•e ile 1'ok-
lrnyı işgal etmi.JN, Almanlnr dn Ba- (E~ Q ırce a yo_y_ı_ı _g_e_Im_iş_tı_·r_. ________ _ 

natı n11!'ı !ardır. Bura~ıı~ııı. Romanya- ~ i2) YENi NEŞRiYAT 
) rı tcrkı me\•zuubahs değıldır. UZUM 

1 
Diğer tarafüın Romanya ile Mnca- g K s "'·-·-·-·-·-·-·--. · 

riı'trın arasındnki ihtil!if artmıştır. l\In- ' K. · · · Bergamad-a 107 Üzlim tarım 23 ~5 car radyosu, Romanyada hükümetin 
2

., 
;ısayişi temin edemediğini, Antone.sko 78 Rıza ihracat .• :H Fikir adamları 
rejiminin tehlikede olduğunu bildir- 185 Bergama Halkevi, Bergama müze 
miş; Rumen rnclyo~;u buna ağır ce-
\'aplar vermiş_tir. 250137 1-2 miidlirü nrkadaşımız Osman Bayatlı-

Manmnfih butlin bunlnr Mihvere nın <'Rash ve kıymetli çalısmaları ile 
karşı isyan değildir: Bilakis ~i ihvere 2:>0322 1 -2 im nam altında 11eşriyat111ın9 uncu~u-
"adaknt hu ·usunda bu iki devlet adeta No. 7 17 nu vermiştir. EQer, güzel bir tetlkikin 
birbirleriyle rekabete girişmiştir. No. 8 22 mnhsullidiir ve iki kısma ayrılmıştır. 

Me elii Hitlerin doğıım yıldbnümli No. !> 27 60 Birincisi en eski Bergamanm, ikincisi 
münasebetiyle Homıınya Başvekili An- No. 10 31 Tiirk ve Osnrnnlı devrinin Bergnmnda 

mnl az yetişen \'e bulunnn şahsiyetlerini top-
tonesko bir nutuk iracletmiş Ye şu ciim- No. 11 yok lamaküıdıı·. 
lt>yi de kullnnmıştır. 7 ~ u fQF. Üçüncli bir kısım i 1\laarif hare-

cAvrupn kıla ında, bütün devletle- 150 C. kul'u darı !l 75 ketlerini tesbit chnektcdir. Hu kırn1<>t-
re ü tüh, sbzilnlı dinletecek, elikte ede- 25 ç, :ıusanı 28 50 li etorlu, karilerimize, bilhııssn ~~laka-
c~k bir devlet me\Cud olm~ dıkça bu 22 ton nohut 8 50 darlara tavsiye ederiz. 
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(ANADOLU) 22 NiSAN 1941 SALI 

Sıtma mücadelesine Hususi idare 
ıslahatı 

veı1ilecek • 
ıye e 

Esaslı tedbirler aunıgor. Her vatandaş ua üç 
gün çalışacak, ga bedelini ödegecektir 

YENi PROJEDE ViLAYETLE· 
RE BAZI KOLAYLIKLAR 

GÖSTERiLiYOR 
Hususi daire büdçelcrinin nakdi uıh· 

sililtından yiizdc 2 nisbetinde ayrılan 
Geçen >:en-e bir kıımu belediyece ku- ettirecektfr beden terbiyesi tahsisatı, hnzırlannıı 

r~tulmıış olan Güzelynhda Üç kuyulaı· Sıtma mücadelesinde kullanılmak veni bit· kanunla vüzde bire ve bin!! 
bataklığ"ınııı tamamının kurutma nme- lizere fz01ir Belediyesinin haftada 5-6 ~·ergisi kanununa göre yüzde 12 tcsblt 
liyesine di.in ba laııacaktı. 00 kuruş ton mazota ihtiyacı varclıı·. Şimdiki edilmiş olan vergi nisbeti meskenlerde 
gündelikle kafi miktat'cla isci buluna- \'aziyette kafi mazot bulunamamakta, yüzd 14 e, diğer binalar dn yüzde 16 
madığındnn Belediye Eaş ·hekimliği fakat llelediye, bu husustıı elden gelen ya çıkarılacaktır. Bu kanun layihası. 
vaziyeti Belediye reisliğine bildirmiş. gayreti yapmaktadır. • yakında meclise sevkedilecektir. 
120 kuru~ gi.indelikle iş~.i çahştınlma- Bulaşık \'e hala çukurlarını üstleri nu suretle idarei hu~usiye varidn· 
ııw mü ·:uıcle istemiştir. Keyfiyet. Be- kapalı hale getirmek lazımdır. Şehrfo tında f:ıılalık temin edilecektir. 

lediye daimi enciim~ninde karıır altına her tarafında bulunan lağım menfezle- Ayrıca Dahiliye Vekaleti, muhııs<'· 
ulıırncak ve sorra 120 kuruş gündelik- ı·inin ü~tlerini yazın teneke \'eya lama- bei hususiyeye. ait kanunların b:ııı 
le amele 1<1dnrik cdil<•rek işe haşlnnn- riııa ile k~matmak lazımdır. Binlerce maddelerini tadil eden bir kamın pro-
caktır. menfezin kapatılması jçiıı piyasada je ·i hazırlamakfadn·. 

Belediye, \'ilfıyet Sıtma mücadele kafi teneke ve lamarina yoktur. Yeni projeye göre: 
komisyonunun aldığı kararlar rlnire- Beleıliye Baş hekimi Dr. Süleyman 1 - İlk tedri at muallim ve muıı· 
"inde şehir civarındaki bataklıkları, Çoruh Sıtma mlicaclele.:ıincle kompetan vinleı'İnc verilmekte olan mesken be· 
Sıtımı ~Hiradelesi knnun vEc• tnlimntna- olmnk itibariyle bıitiin bu i~lerin plfüı- deli. 
m~si gereğiııce kiiçilk sfn· miikellefi- lı bir tarzda viicuda getirilme:;i ve İz- 2 - Hususi idare blidçelerinin talı· 
\"e\i ilt> kurutml)k için fanliy~te geç- n1iı·deki Sıtma menhıılarının ifna:-:ı için si~at ~ekı."'ınuııdan nyı·ılmakta oJ~ıı 
migtir. bir program hazH"lamaktadır. yiizde bir evrakı nakdiye itfa kar.şılı~1 • 

C:iizelyalı ile lnciraltı plajı arasında Hıırp vaziyetine rağmen mümkün ~ - A rnzi vergisinden tefrik edıl· 
bulunan bataklık da lıu .,niikellefh-ell• olan her şey \"apılacak. lıataklık \"(' su mekte ·olan ylizde 6 ni:sbetindeki zjrıı· 
urnlarak kurutulacaktır. lzmir halkın- birikintileri tamamen kurutulacaktır, at baııkıısı hissesi, 
dan 16 - 65 YHS arasındn olan erkek- Beledi.'e ele esa::en hınalizasyon te. i- •l - Yol \"erghdnden ayrılan yiizd<' 
ler, hu mükellcfi~·ete tnbi tutulacaktır. ~atındaki ııok~anların ikmnli için blid- 15 N'rıfia \'ekfileti his~e. i kaldırılncııJ\· 

Her mükellef. bataklıklnrdn üçer çesinin imkanı ııisbetincle inşaahı ele- tır. Ru hi!'!Selerin kııl<lırılnuısivle hLı· 
giiıı calıs:ıcaktır. Calı~mak istcmi~·eıı vam etmektedir. ~ u~i idare büdçelerinde mlihim nıikta;: 
\'e içtimai vaziyeti bataklıkların kuru- BQRNOVADA SITMA iLE ela par:ı knlııcak ve bunJıır vilfıyetıerıı 
tulına..:ında calışmı~ a mii..:airl olm1yan- nıuht<!lif iı:ılerine :-::ırfo<lilec(!ktir . 
lar ilç giinHik amele licııetini Heleclire- MU-CADELE ------'•--------~ 
\'e ,·erec•ekf · r. Beleclive !zmirdeki mii- 1 i 
kelleflerin miktarıııı. tP.sbit eltirmPğC' Uorııovada Sıtmn mücadele komis- ~ 
baslnmıstır. yonu teşekkül edere'k. e\'lere mazot da- ı K ~ H b l 1 

Rıtma miirad~·lesiııdE> \'ahııı bu ka- ğıtılmak suretiyle sıtma ile müc11<lcle- J.;,a a er er -.J 

dıırla iktif<ı eclilmi,\""C!.'kHr. En mlihim \'e başlamıştır. Halk blıyiik bir gay- -, 1 
nııı~p]p o.:phrin kaııaliza ·von te>:batının retle bu miicnclelede yer almaktadır . 
rıok:-:ııısız ikmnlini f<'n~iııılir. AtırlPst- Köy ilttipr he,,•'ctleri de mlicndele- Ku:adası knymaknmı B. Etem, duıı 
hanelerin ı:ifoıılu olması hizım<lır. Bu ye lıaşhyarak Ul.zım gelen tNlbirleri ~ıl- şehrimize ge]mi • kazaya aid ;ı:lf{ 
da <:>n az on senelik lıir ç:dışın:ıyı kat) nrnkt:ıdır. içiıı diin \ ila:ret mi'.L'knmındn \ali 

Fuad ')'uksnlı ziyaret etmiştir. 

Şehir Meclisinde 
B'uz ve otobüs mesele· 

leri görüşüldü 
Be1ccliye meclisi diiıı ~a-nt 16,30 

da doktor Behçet Uzun rei. liğiııde 
to pi aıımı!'J.ır. 

Cebe açılınca meclis, azadan mer 
hum eczacı Bay Faik Eıwriıı ha\ıı n
sıııa hürmeten iki dakikalık ihtiram 
sükutuna davet edilmiş ve bunu mü
teakip belediyenin 91 ı ·ıh v1\rıclnt 

biiclcesinin miizakeresiııe başlanmış
tır. Karşıyaka otobüs ve "trnmvay 
idaresi varidat biidcesinin knbuliln
elen sonra mezbahtı biidcesi miizake
l"c edilmiş ve bu esnada söz ahın ba
zı hatipler: geçen . ene çekill'n huz 
sıkıntısına meydnn vermPmek ıçııı 
şimdidE'n e ·aslı tC'clbir alınmasını \'e 
fiatlerin ucuzlatılma..:ı Lemennisinde 
bulunnıuşlaoıclıl'. cıtobti ... varida: lıiid
cesiııin müzakeresi sıra. ıııda konnk 
önünde bir otobüs durak mahullinin 
inşa edilmesi zaruretinden bahseden 
hatiplerin mütalenrına cevap veren 
reis, vaziyeti hazıra ..:ebelıiyle bunun 
şimdilik arzu edilir bir şekilde ya -
pılmasına imkfın olmadığını ve bele
diyenin· bunun iizerinde durduğunu 
bazı p;..ojcleri lıulunduğunu ve za -
maıüa bu i~in ele sehirP lfiyik bir ş~
kilde halledilcre>yini bevnıı eh1istir. 
:;\f<.•c·lis ırnzarll'si glinii toplnııaca1dır. 

---000---

Atıf inan 

lngiliz heu 'eti ile 

*· 1hrncnt birliklerinin meyzulıı 
dışında knlan maddelerin ·e: be"· Seferde dövi:t.l c ihraçları hakkınrla Ticııt~ 
Vekfıletince hazırlanmış olan t:ıh • 

Haber verme teşekkül- m-ntıırıme, tnmimen ~ehrimiz tic:ırC 
mlidiirlliğiine gelmi tir. 

lerinde çalışacak olanlar * Aydın mcbu u B. Nuri Gökte! 
' A vdına. Si\'as mebusu B. )Iithat şıı~· 

Hnva taıırruzlarınn kıırşı korunnm · l\I~ 
lrnnununn ek olar.ık veni kabul edilen ri.i Bleda Ankarnya gitmişlerdir. • ı 

., arif VPkaleti müfeiti~i U. E1em · 
kanun alakadnrhıra tebliğ olunmu~- taıılıulnnn şehrimize gelmiştir. 
tur. * Vililyet fiat .mu:•:tkabe komi:-~· 

Buna göre fevkalade hallerde göri.i- llll, bugliıı mıntak:ı ticaret miicliirl· 
lecek .. liiz~ım i.izeı~ine ~abcr verme t~- ğ'ündc \'"ali B-lıv Fuad Tuksalııı rr · 
şckktıll<'rınc aşagıdakı va~ıfları haız ı·· · 1 t ı · kt • h ı k b k 1 - k!T ıJ.pııc e op nnrıca ır. 
e al g ne k'llu rı_nn}y , at . ~n ıkgı t". 1

1
1 * llukfımet konağı kalorifer tc-

' e cm ve ·ı erı l<!\' e ının arnrıy e t 1 h . · h ı ·oj 
h . t ~ ı b'I ·kt" sa ının ı-. a ı ıçın a~ıı· anan pı 
ıznw e çagn a ı ece ır .. ı · . ·· k 1 t 1"tl" 
c-~r h r 1 b"T. f ildd t" \'e go:•e Jll' nllma ·:urn U('ı fnış ır. t 
.x: er a 1!1c e u un sc e~ m e 1 ~~- İniı"lıt 2GOO lirm·a mümki.in otncıtP 

ce ve fevkalade hallerde mucldct ve lıı- k 1 e · · · ı k ı ·r l, ,·~ \' k'll h • t" t · 1 \'e ış ı l \'sımınc e a orı er l .• 
zumu e ·ı er eye ıııoo ayın ° unn- bulunan hiikılmet konağında :-olP 
cak z.ımanlarda hava haber verme tes- 11 .. ·ıı · kt' 
kilfıtı dahilindeki vazifelerclQ bulun- ve*mı~~!'acı· ar ~1'"

0rJl m~·ece kırt. ,,
1
•8 .. d k ...,ım ıve \nrıal' ı -OJ>ra • ('\',. 

mak uzere ye e subnylarclan yaş had- 1. • . ~ · 1 il( 
dini ıışnıış \'C 1076 sayılı kanunun 22 llH c\11 • ısi ıfı~cle l de?1em1 . 0. an ·t~lf ı 
inci madde. i mucibince yedek suba\·lık- menl~.ı e dcı.hal topı nk te\ zı edı .. 11 
tan nffcdilmiş olanlar, hizmete çağ~·ıla- ve ~1~:-tahf;ıl vazıyete gı;eme.lcı:~~~i 
bilir v.e bu hizmette bulundukları mi.icl- temıı.11 ~ak~ıı!~-a : ıhhat, v_e •c~:rııı • 
detçe subny elbisesi giyerek ı·ütbelcri- mu f~ eııcıt : eknlelı~ıd;n .ılııkad.ırııı~ 
ne ait üniformalarını taşıyacaklardır. rn. n·~ .. ~ ~mrm ge~!11ıstır. Ay.rı.cn ;\.ıcr 

Hava haber verme teşkilatı için biz- ~clıf ko~ l~rc1e }~ocmeul~r ıçııı ~ritl • 
mete alınacak mük-ellef erat ve g dikli ın~:ı ct~ırılme~ı de ~ll\ a~ık~ f!v e
crbaşlar orduda mlikcllef dahili emsal- mckt:dır. Ev !nHa ~d.ı lme~ı lazın~ııl· 
teri erat ve gedikli erbaşlar gibi mua- leıı p;ocmen nılclcl'ıllm mıktan s 
meleyc tabi tutnlacnklarclır. muştur. tf 

Romanyadan lstanbula 

· getirilen e§ya 
Ronıanyndan t tanLukı getirilen 

1, 700,000 liralık idhalılt eşyasının 
muhtelif vilayetlerimize ihtiyaca gö
M! tevziine başlanmak üzeredir. 

Bucada yoksul çocuklar 
sevint\"rildi ·ı~ 

!!.3 .ni an ba'Vromı dolnvı.i\'lc 1
• 

okull~ırımızdaki 60 yok ui coCl1~ 
Buca çocuk esirgeme k'l.lrumu o~ 
önliiğ{i vermiştir. / 
--------~ 

l:H•fi•I t ·ıı· Gelen eş)~a arasında sıhhiye cşya-umasa gı 1 Si, ~ı.ızefo kağıcl!,_ sıgara kağıdı, ·am-
balaj ve \"azı kagıdları, boya vo ec- BUGÜNKÜ PROGRAM 

1n?ilJ_z_ ~orpora~y~nları 'l'iirkiy~ n~~7 z:ı, kimy:~ maddeleri, :ıte~ tuğlası, 
nıe'!ısıl~ıgı ı~e !:!11ır ıhracatçı~ar bırlıgı j kanaviçe, ka~ıdlı jütten yapılmış Ç'll~ 
umumı katıplıgı arasında y:ıglı tohum- vat, lokomotıf aksamı, tckeı·lekleri. 
lar ~·e .. mu~teli~ kuru meyvalar, bilhas- kazan ve yedek pm·çaları, çelik çu
sa uzum uzerıne ynpılncuk satış mu- buklar, petrol ve su boruları, muhte
~av<:leı;i 1!'ii:-ul~eı·clerinde. bul~nmak lif demir eşya ve parçalal'l, elektrik 
u~~~ şehrım~z ı~ı:n~at \'e ıdha1atçılar ve motor ve aksamı, pil bobinleı·i, 
bırlıg: urı:um_ı ~atıbı B. Atıf inan ls-

1 
alilt ve eqevat, sclliloz, göz cihazları, 

tanbula gıtınıştır. demil'den mamul kii!Ji,,etli miktnrda 
Haber nlclığımıza göre bu defoki. nn- inşaat malzemesi, bılıuk demir ve saç 

laşmu, dört milyon lira kıymetıııcle mamiilnt, fnhrik:ı ve imalfithunc in
ı:ırn.~telif n:~hsul iizerine yn~ılaca~tır. santına mah. us bir çok demirden 
qzum ve dıg-er kuru mey\•a frntlerıııcle mamiil oeşnı ve parçnlar vardır . • 
bır miktar yükseliş olmuştur. · 

---000---

YARQIMSEVENLER 
CEMiYETiNDE ' 

------
KALP LiRA BULUNDU 

8.00 program, 8.03 ajan· hnber11 
ri, 8.J 8 müzik: hafif progı·am 0'1: 

~ı . 
8.45-9.00 ev kndını _ yemek list~ ~· 
12.30 p:..•ogram, 12,33 miizik: 'fur. 
çe pliiklar, 12.50 njnns haberıcrtf 
l !t05 mlizik: Türkçe pliiklar Pr:'~: 
rnnıının devnmı, 13,20-14.00 m:ııı $ 
karışık program (Pi.), 18,00 ptf )• 
ram, l 8.03 müzik: cnzband (l' ti· 
t S.30 konuşma: Çifitçinin cı:ııı oO 
1 S.45 müzik: çiftiçinin san ti. 19· 11• 
:.\Iiizik: Gençler mandolin tnlc•~t" 
1 !J,30 ajans haberleri, 19.45 kOll\: 
ma: ziraat takvimi, 19.50 müY:\ 

= E [ H A M R A SiNEMASINDA = 
:E • BUGÜN .. §:-. 
=: Eııiz zencin program, 2 büyük film birden =- lzmir Yardım-=l'venler cemiyeli • iıı S _ 1 _ Umumi hcy'et toplantı. ı 25 4 lfHl 

Mustafabey bulvarında yapıcı Ke
malp.ışalı Ahmed oğlu Mustafa Sabri 
alış-,·eriş esnasında biı· gümüş kalp 
lira verdiğinden tutulmuş, bu parayı 
Ali Rıza oğlu bakkal Mustnra Cevdet
ten aldığını RBylerniştiı-. 'ruhkikatn de
v:ım ediliyor. 

solo şarkı ve tU1'kii ler, 20.15 r:t1{ııı 
gazete ·i, 20.45 milzik: Radyo ~ıı ı • 
orkestı-a. ı (violonisl' Necip A~kı!l ll~ 
dare-iııde). 21,30 kon':lşmn (çO~r 
e. irgeme kurumu umumi mcr ıı\' 
başkanı Pr. Fu-at Umay çocul\ ·b·ıl~ 
ramını açıyor.) 21.45 milzik: J3il~1:, 
fn!'\ll he\·' eti. 22.30 aJans halJClpJ l 
22 45 müzik: J)nns mUziği < J<ıı' 
23.25-2:.>.:rn yarınki program '"~ 

= = Cuma gtinü aat 17 de Hulkevi saJo. 

K 1 V 1 R C 1 K P A Ş A := ııuııdu yapılncaktır. 

! 1 ( Raşid Rıza tiyatrosu:-' E TORKÇE SÖZLO TÜRKÇE MUSiKiLi §§ 

j B ı r CüAida~·~ kalV;bmo o~~ 1 EJ"lkm;:~;~~';?~~üz,, 
~ Yaratanlar: MYRNA LOY - WILLIAM . POWELL ~ Biletler &"ündüz Hnlkevinde sa-

- tılmaktadır. Temsillerden sonra § JURNALcla - En son dakika, BARDIYA'nın İngiliz donanması tarafıııclan lıomlınrılımanı ve mocla .. = otobüs vardır. 
=.:_-SEANSLAR: Bir Adanı Ka'-·boldu 3-7 de Kıvırcık paşa 5-!> da. cumarlc si ve pazar günleri l 1ve1 de b,nşlarS ' 

"' 2 U 4 rJ4 l J>aşembe 
5 O 1 K K A T ı Haftanın bütün gün !erinde ilk ~can lnrda ucuz fintlarln iki filmi de görmc'.k kabildir. § K A R ş ı y A J( A D A 
§ ,. Fi: 20 26 30 S İLK Tl.;:'IISIL 

•1111111illllllll11111111111111111111111111111111 u il lllllllllllllll il lll llllllUllllUIU mn 1111111111 111111111111111111 il lll lll lll ll lll lll lll l lll il lll lll lll lll l l il ili y (( f ll k l ı v « {J on lm· K onfro l 01'ii 

PAMUK ZER
0

ı°YATI ARTTI e.;...1~-/ı1n_ı~i-şt-fr.--------:. 
Zirnat Vekfılelince ynptırılan ted- Miistahsiller, ekin işine dört ell~rıi 

kiklere göre pamuk bölı.,l"('lerinde bu yı l, rılmış lııı l unuyoı·lar, Bu ~·JI .rekoıte
~yıla nazarım_d~~~pa~.21' .J~~~ğ!.Jahmin .. edlliyor.~ 

TAYYARE Sinemasında Teı. 36-
46 

Muvalf akıy~tle devam ~den 

Zanzibar ve Yarının Kadınları 
Fil imlerinin son günlerinden istif adc ediniz. 

BAYRAM münaaebetiyle matineler: t.45-3---5,40--8,30 -~· 

tıı 
c· 
d 
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22 NiSAN 1941 SALl 

Acıyorum 
1) .. 

J.,. ll~~amızdaki cehennemin a lev· 
it, 1

' Role yüzlinü bir Tanrı itabı gibi 
111 
ıo.•tırken hayalhanemde yıkıl

oı'1• Yıkılmakta ve daha da yı~ılacak 
~ı'n Zavallı, ihtiyar, baba Avrupa-l ~"~İ canlanıyor. 
'•t~ıın, sadece bir merha metten iba· 
lııu ır. Aldatanların, ıarlatanların , 
~n hte~iılerin, ıaf çehreli hllebazla
ler-İ hürı-iyeti ve aamimiyeti seve n .. 
'İ>t e Ona düt man olanların , a limle
" ' t.pa.ıların, f e n adamlarının ve ka
lıt~ bu·aı.zlarının, iyi l~rle kötü lerin, 
ı,ı:~delelerle saadetin, serve tle se
'•k hn, çok çok ıeylerİn; ele le vere· 
~.)· kurdukları o alemde kime ve 

1 e •~ınmaz k i l .• 
'•• dealist değil, fa kat mükemmel b i. 
fı.r otomat halinde koıanların aki -
'İil tıı~ mi, ParJııte Sen nehrinin köp-
1\ 'l:nin altı,nda eoki halk cephe.ini 
"~}'ıh!•Y•n aosyal iate mi, aeai hi li 
l•nl ali. Majinonun dehlizlerinde 
~'Yan ve bugün Parla barlarında 
•in~ZUn bacaklarını Alma n a sk erle· 
~,1•n burunlarına doğru işve ile ha -
t,~jndırıp rakıeden artiste mi, kı'
IU •rının üzerinde ni.ıı kalan kül· 
~~ •danuna mı, Tuna n ehrinin ha· 
t,h "~ meraret d6lu akışına mı, Sava 
S1, 'j, kenarlarında şarkı söyliyen 
~o:. ızJarına mı, karnı açt fakat eli 
ı.ı · a havaya kaldırılıp Faşist var i 
ki~"' veren ltalyan balıkçısın a mı , 

be •cırnazaınız? 
ku en, Lavale bile acıyorum. Çün
ltrıe'~ra~ını toprağa aürıe, bir kum 
'•kt~ lııle ona yapışmaktan çekine-

ır. 

1110. · ı · ftr g up olan lta lyanın, Alman za· 
)e,· •dımlarını duyunca ( Hap ) diye 
~e •n~en fırlıyarak ıarkı aöylemesi
ıu,1tıU, mezarlıktan ka lkan eski po -
c;.· 11

, ve çarıklı Makedonya ihtili.1 -
lnın .. .. 1 . . de.-· ruyaaına mı, ıoy eym rıca e· 
Aı..ı.ın., neye acınmaz .. 
cıyorum· 

d.~~~kü, ke~di"-'zden bat ka ve biz 
'•ı 0 tede olan her , ey hakikaten 
~ın"ıtıağa li.yiktir. l ıpanyol kızları. 
~. l kastanyet tıkırtıları artık eskisi
ih uenzemiyor. Portekizlilerin soğan 
~<o.tı azalmııtır. 

' ' t.rlanın yaptığı ıfın, m erhamete 
>uY'rı olduğuna hiç fÜphe e tmiyo
r,~'. Puroaunu lı ' r kenara bırakara"k 
~ 'ikaya kotan lngiliz işçiai ile 
,,,~ parkın eıki siyasi hatip lerinin 
ı.,ı.tııe diiştükleri hata lara, bir so
.. ,,.1.<>ııarlörü aıibi bajiıran Göbelae, 
di;Q 

1 1•i Madam Lü eıkonun kolunda 
Y, (' &ehayatine çıkan eıki Roman
sı;. ıt•lına, Akdenizdeki balığın pia 
f•t J:kan bir gövde üzerinde ziya -•c,• Onuıuna aiz de benim kadar 

ti'ıYor muıunuz ? 
Ot ;j•da baharlar artık boş geçiyor. 
~,~ ~ •rtık ne galip gülüyor, ne de 
~, tlup .. Kat'iyyen h iç bir şeye İnan. 
''ıı "10.lıdır; oradaki oefalet ve ıztı
'l.,( her ikisi arasında müşterektir .. 
ıi~ er lıorulariyle girilen yerlerrlt.>n, 
t , 1'!Jeleri bırakarak gitmek endite~', 
ı.dıplerin burun deliklerini tıkamak· 
~ ır. ' 

1) .. 
'ı "nyada tatlı olan şeyler, pek 
~, '!".'ıttır ve onlar da pek az yerin 
~e:ıı.ı olmuştur. Eskiden büyük fela
•t 

1
.veya saadetleri, felek dediğim .. z 

oı" h• diye andığınuz, « alın yazısı• 
dik~ak ad verdiğimiz feylere atfeder-

~•lbuki hakikatler meydandadır: 
'( el" fey, inıanların kendi eaeri·Ji.r. 
~tP•n biziz, yaşıyan ve çelcen de 
ı .. 

y 't llnrının veya mistik kuvvetlerin 
,İ!kYÜzünde olup bitenlerle hiç bir 
'il~ ası yoktur. Burada olan şeyler, 
'il ~",has.ıran, ıu yedi delikli kafanın 
'•ıfetıdir. 

'il l<afamız bizi ya mezbahaya götü
Y r, Yahud da cenneti andıran 1,ir ha. 
•ta .. Bundan hiç ıüphemiz olmatın . 

Kundiros Yunan Müttefik kuvvetler yeni 
başvekili oldu mevzilerine çekildi 

-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHIFEDE
g'iri~tiğimiz mücndele de lıunun delili- rilmiş, fakat halk ayin in ~onuna ka
dir Bu mücadelede ölenler. tarıhten dar k.ilL·elerden ayrılnı-'1mıştır. 
asl~ yok olamazlar. Bugün canlarını Alman hava akınları: 
feda edenler, bu vatana layık oldukları- Atina, 21 (A.A.) - Alman tayya. 
nı J•bat etmekle beraber, vutanlarını, releri Pire,. Elösi.< ve l\fognı o, mınta
ana _babalarım ve çocuklarını, yarın- kııların<ı biribi urkasındnn dalgalar 
ki nesillerini zulümden ve milstevliler halinde hücum etmiş. bombalar at -
hakimiyetinden kurtarmış oluyorlar. mışlardır. Hasar ve telefat vardır. 

Arn:ıvud l uğun, :ll:akedonyanın ve Beş tayyare düşürülmüştür. Alman 
Tnıkyanın kanla yoğrulmuş . dağları. ta;naı•eleri Altika mıntııka•ını da 
ovaları, ası rlar arasında şerefle yad bomlnılamışlardır. Bir köy mitralyö
edilecek yerlerdir. Bu dağlar üzerinrle ze tutulmuştur. Sivillerden telefat 
kurulacak hürriyet abideleri önünde, vardır. Ha•ar azdır. Lutraki mınta
hür ve medeni milletler ebedi)·yen sec- kasınııı bombardımanında da ne ha-

Har, ne de telefat olmuştur. 
deve varacaklardır. Pek sehrinde de bir miktar iilü ve 0

Bü,,ük ölülerimize kar~ı böyle vazi- · 
, ha•al' vardır. 2 Alman fayyaresi Ege femizi yaparken, kahraman ordumurn, 

b 1 deni7.inde Lir adanın koyundaki mo-denizcilerimizi, su ay arımızı •elam- t .. 1.. .1 . ·ı 1 .. t •
11
,us 

lar, vatan uğrundaki kahramanlıkla- or u gemı en mı ra yoze u. · ' • 
d 1 ·ıı t· · t h' l · · !ardır rıııdan o an mı e ın mınne ıs erıııı •r· · 1 • b b d d·lnıı'•· 

b 'ld' · "m · " ıso ongı om ar ıman e ı ., . 1 ırııı · . lı b ı· · h · · h· llelerinde Kahramanlık, Yunan larihınde ilk om a at mu acıı ma .ı . . 
defa tesadüf edilen bir harlise değil- pat l.amıştır. Telefat ve. ha'-:ı~ vaHl.ıı. 

· . · · d' k d. · · .. , Bır İtalyan tayyaresı de 1':ılam.ı -dır. Elen mılletı, ken ı en ını ıd,ııc k lı b d t · t· s
1
·,.1·1 te 

l h kk d · t' .. d 1 ayı om ar ım:ın e mış ır . -
etme; a ·ını aıma çe ın mucıı e e- 1 f t d B' h t h el, bom 
ı l t · t · t· B .. 1 e a ı az ır. ıı· as a aneve c • 

f
erke emdm ,e.mı~ ır. l ug,~n da_rl'.< a. ~u ba dü~mtistür . Giridin muhtelif nıın-
ar - var ır ~ı. sız va nız :n.en ınız ıçın t k 1 h. t ua.,-amıs 

d - ·ı · (ı eb· ve zoılü -a ·a an ava aarruzuna ~ , -
egı • !1ynı za~an. a c !~ . ·· ~ı (ır . Fakat zariat voktur. • 

pençesı altında rnlıyen sıııı mılletlerın 10 Al · t · · d " "rüldü 
k t l · · 1 ]" ·· .. . nuz " man ayyaresı uşu 
.ur u u~u ı ı.ııın < e < ovu~~yor.'u ·: ~u - LondM. 21 (A.A.) ~ lııviliz avcı-
~um, kahır altında mılyon!arcn ',nsan lan cuma günü Yıınaııistanda büyük 
ııılemekte. karanlık gecenın ,salı,ıhıııı f 1. t .. t · 1 1· R·ı· Hari 

kt d. B lı h f ... ·., aa ıvc go~ ermı~ ere ır. ı -
bekleme e ır. ıı sa a ın şa agı ıse ken ian-ar, filo ·ti Mesr Snıit 109 
·ık ıdır Millet 'izinle hemfikir ola- · · ' " ' • · ' ~ı 11

• : • • ~ •• avcı tav\·arcleri hin1ayc..:inde n('nn 
rak nıhaı zafere kadar muradeleyc az- 10 t"n · ·.,,. k .. 87 ı· ıı· ıd'' .\lnıan 

1 . . y . t B lk 1. . ,,nt• ı un eıs • ıı ı · • 
mey emıştır. .. unfüııs an, a. an .aı 1 hava bombardıman kafilcsi ile kıı· -
l'e Anuııa mustevlılercl.eıı lemızl~'.ıııı- ,;ıhısm.- ve dörde kar,ı bir nislıelte 
ceye kadar hıırbcdecektır. Yuıfaıııslaıı 1 · - a·· · muh·ıre 

· h' · · t · t' O az o ma~ınn ııagnıeıı ver ıgı ' 
hurbı . ı~ hır zan1an ı:-; enırnı!~. ır. ı:- Ue,·i kazannııslır. Filonıuz kur~un jz_ 
dan daıma sakınmıştır. Keııdısıı;.e kaı. leı:i tasıvaı-:ık. ü"üne dönünce hir 
sı sav:ış. aç.'lı~_c.a .da:. vahın! 111, muclafna pilot iııİibalarıııı anlatarak; 
ı•tme"ııı lııldı~ını gostermıstır. . _ Tesulva mıııtakasına veliııce 

Eleııler; mucndelc }·ollaı'.ında daımal Almanlarm. kuvvetli lıir filo"' ile 
güller bitmedi~ini çok iyı bılıy~r~u~ıız.I karsılas(ık . Bunlar a<keri bir kafile
Yolumuzun, dıkenlerle dolu ~ ıııı . ıs-

1 
"e pike nqııvorlardı. Bunlardan hi

mıııı~ kısa ol.m~s.ını.. te~ıenı~ ı . e.~ı·lı~. ;,; pike )::ıııa~ken hen arkasma yel -
Tecrube!erımı~ ı.''.ı gosteımışl~t k~ .. :'.lf~:. nıiştim. ilk ya)·lım ateşim onu alev
cadelemız celıııdı.~·· .. Fak~~ bız, z.ıfeı' 1 ıer için ele bıraktı. İkinci y:ıylım at"'
alıııcayıı ~adar clo''.uş<'cegız. te nıvarlaıımağ:ı basladı ve lıir teııe-

Yuıı~ıııstan bıi'.un dostluk .v~ muı'.- 1 niı; vanıacıııa \aqıarak parça!.ıııdı. 
hedelerıne •adık kal~c:ıktır . _Bızı~ )31- Demiştir . Ayni pilot bir tayyare 
dı:_nımıza k_?·'an Bı ı~aııya. ımp.aı ato.~- daha düşürmüştür. Bir gün zarfında 
Iuıı-umın ası l ve necıp. ~,ılkı.n~. kaı~ı Yuııanislandn 10 tayyııre t:ınıaıııeıı 
mıı~?eltarız: Demo~rasııım .lıuy.uk. mu- tahrip edilmiş, biıı coğu da ciıldi 'll· 
dafıı B'rl esık Amerıka da bı~e)aıdım- rette hasaı-:ı uğratılmıştır. 
c ı dır. Davam ı zı n h aklı olduguna ımıı- Pirede hava harbi: 
ııı~ızla. böy~". lı~yük ya ~·dınıcıl:~rımızla Londra. 21 (Rad)·o) _ Atinadaki 
gıılıp gele~egımızrle ıı şuphe cdılem~z. lnıı;iliz hava karaı·gahınııı tebliği : 

Zafere ımunla lıakı.nız; Her t;hlık:- Bugün Alman tan·Rreleriyh rere. 
v~ m~kavenıct, her tu.rlu .~ad~ı .feıl,ı- rnn pden bü\'ük bir hava nıuharebe
karl.'ga .ka~.sı taha~ı.mul gosterınız-_, . ,inde Pire ci·,.,1111nda 16 düşman ta)·· 

.Şım.dı gosterec.egın:ı'.z ~e.'· !eda~~ı- rnı:esi düşürülmüştür. Bunlard:ııı :-·e 
lık, esare~ ~!tında goıeceg~!11 1~ zu ~nı dısı Yunker~ 87, Leşi Meser Smit, 
ve şerefaızlıkten daha hat ıftı~·· D~ıs- ih•i tayin edilemiyen tiptendir. Di
manın ~ah le ya lanları na , . va ı d l{'r ı ıı e ğe r tay yarp·Jcr i ele h a.~ara u_i(r atıl -
kapılmay ı nız . mıı:;lıt·. 'rarvaı·elerdcn ikisi n i bataıı-

\"a~ası n Elen ler, yaşasın ordu, yn- \·ahır 14 ;lü de avc ı tav\· a ı ·rleri dü-
*as ı n kral, . . ~ürn1listür. l~edi Brilany~.i avcı tayya-

'(ANADOLU) 

ZABITADA 
tt'ar-··a .. =mr 

Bıçakla yaralamıı : 
Anafnrtnlar cadde~inde Süleyman 

oğlu Nuri ve Mu8tafa oğlu Hakkı; 
alacak meRelesinden Fehmi oii'lu 
Necmiyi bıçakla b<tc:ığındaıı yarala. 
ııııştır. 

Sarhoş luk: 
Bucada Yanık kahvede Ya~ar oğ

lu llır,ıhim sarho" olarak nara attı
irıııdıın fotulmu~tur. 
Kadın yüzünde n : 
Kahramaııla~da ÜRman oğlu Ra -

mazan ve Ahmed oİ('hı Fethi, kadın 
meı;elesinden Mustafa ol!lu llüseyini 
taşla lıu~ıııdaıı yaralmlı'klarıııclan tu
tu im u şiardır. 

Araba kazası: 
Karsıvakada 1700 ncü «>kakla 

Ali oğl~ Ali. idare,;iııdeki :İr:ıb,ısıııı 
e_~en1al oğlu 6 ya*ınrla 11ilrt·Puınra 
çarptımı~ ve yaralanına~ına ~f'hPbi
)'et vernıislir . 

B irbirini dövmüşler: 
Kaı ı.\':ık:ıda Kemalp:ısa r<ıılclesiıı

de Hüsnü. C'cl:il. l\lustafa, Arif ve 
Ahmed içki' parası me>elcsiııden 
kavga ederek birbirini dövn1ü~h1rdir 
C'eliıl tabanca d:ı çektiğinden y:ıka -
laıımı~tır . 

Hırıızl ıklar : 
Eşrefp:ısada Pazar )'ehııclc• Ah -

nıecl oğlu Salılmıs, Rasih kızı ~IP<li
hanın cebindt>n 62 kuru~unıı r:ılar
ken tutulmuştur. 

Eve t a a rruz: 
lkicesmrlik\ .. 572 nci ;;okakla 

:\[ehnicd oğlu Tliigeyiıı, sarho" ola
rak llırahiııı kızı 17 'nsnıda 8ıclıkıı
nın c\'inc taarı~ıız el1ı1i~. yakalanını~
lır. 

Otlak kavgası: 
Bavmdırın Yakacık köyiinıle Sii

lcym~n oğlu "fehmecl Pla'" tarl:ldıı 
hay,·:ııı otlatmak meselesinden }fı1"
tafa oğlu :llehmecl Bendeni)·i\'i lıı • 
cakla sağ kah:ısıııdan )·aralam• ştı r. 

Avda kaza: • 
ToHıalıııııı DaJi;kızılca n:ıhircsiıı • 

d~ donıuz !'{iil'Pk avı csn .. \:-:ında 1Trı -
~an oğlu O'm:ııı Yanı:ııı. lıir kaza ne
tice>iııcle arkada"' l>mail oj;lu Sami 
\rnıri cift" tiifeğ-i-\·le basındrtn ~·n -
r"ladıi(ınrhın tııtulmııslur . Y:ıı-ı ı tz .. 
mir n1rnılrakct ha ... tqhanPsİ'l<' ı: ·ii -
l'ihniı:ıtir. 1 .. nra~ı aı{ırdıl'. 

Neden acaba ? 
f\ehidlrrde Kıizım kızı 20 )':t<ııı -

da Rukiye•. miin:ıka~:ı yiizüııtlrn Alı 

oğlu 27 ya~ında $.tbanı n:-ı 1 ınla lı~~ -
:-:ından ~-... 1ralan1ı~tır. 

- - - oou----

Resim sergisi 
• 

I 

26 Nisan Cumartes günü ""'t 17 ele 
Halkevinde, İzmir re~samları rc~in1 
ser..-is! açılnc:ıktı)· . Bu tör<'nt" hlltiiıı 

yuı·dd;t.~lnr:n iştirakleri tavsiyl• olu .. 
nur. 

ANADOT,[f - Yeııı B:ışvekıl. uzun resi clüşmüs. üçünün pilotları kurtul. 
zaman Milli 

1 
Yunan .~taıık1·•1ı~ı1 mustur. Alman tan:ıreleri Rl'it:ın) a Hasta baktcı aranıyor 

müdürlüğünde hu unmuş, !11~ eac c" ha\'a meydanla•ıııa bir mikt:ır za -
beynelmilel konfcran~lara ış~ını~ e~- rnr ika etmislerdir. P.ir Doktor pıııııcTa gerek muayeıı~-
mi~ ye Y.unan}staııda çok scvılnıı~. lııı: Bomba tayyarelerimiz clü~maıı hanesine ,.e gerekse kendbine bakabi-
~ııhsıyettır. o9 yaşındadır. Tahsılıııı kolhrıııı, ha\·a merdanl:uını lıomlıa. lecek: geceleri mtııı)·eııehaııede kalmak 
lngiltere~le yapnııştı~:· . lamıslardır . Kateriııa "ivarınchki bir şarliyle bir hastalıakıcıya ihtiyaç yar-

Bat Pıskoposun sozlerı: . me)·dand:ı çıkarılan y:ını:m 100 ki. dır. Arzu edenler Anaılolu gıızele~i 
At iııa , 21 (A.A.) - .. Atına . lıa~ lomelredeıı görülmü~liir. idare memunına müracaat edebilirler. 

P i"kopoxu paskalya nıuna"ebctıyle ----------------- ------:---------
~~e~ya hitaben bir nutuk irndede lzmir Defterdarlığından: 

. •- Yaşamak, tekrar hayar:ı \'e 
hürriyete kavuşmak için Allahn iııa
nınız., 

Demiştir. Baş Pi•kopos millete hi
taben demi~Lir ki ; 

- «Hür ı•uhlarııı mezarı olan kor
kaklığın, benliğiniz i sarHnıasın;ı mey
dan \'eııneyin i z. işte bu hür ruh i\İn 
Elen çocukları kan hır ı nı döküyorlaı·. 
Ve sizlere, bizi tak lid ediniz diyor

llırahim l!, .. lu~iııiıı o:rntu. ak ,,uoesiııe oh.ıı 4020 lira milli emlak s:ılıs 
oedeli lıorcunclan dolayı haciz' eailen lıir:nci karala~ mahallesi tr:ıın
vaı: caclde.,inde kain 123 t:d •ayılı \'e 1750 lira kıymetindeki dükkı1ıı vi
layet idare hey'eti karnriyle 21 gün müclcl 0 tle müzıı)·eıleye \ıkanl
mıstır. 

Taliplerin ıa :lf:ıyıs 941 Salı günü saat 15 ele Vila.vet iclaı" h<•y'etine 

l:ır. • 
---00,0----

Bir mavin gemisi iki 
tayyare düşürdü 

Loııdra, 21 (A.A.) - Amirallık 

tebl i ği : . . .. 

müracaatları ilfüı olunur. 22 28 2 8 1;;02 

1 

2 

;ı 

4 

lzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
:llüstahd0 min için Yerli :11alıııclaıı \'C Uskımlaıı olmak üzere 158 
çift iskarpin ve 66 çift fotiniıı imali 22 4 9H tarihinden itilıareıı 
on lıe~ giın mliLldetle açık eksiltme ile münakasaya konulmu tur. 
:11uhammeıı bedeli beher çift uyak kabı ıçiıı )erli buçuk lirıulır. 

:llurnkkat teminatı 126 liradır. 

İngil iz Bossct mayin gcmısı dun 
ik i dü•man hıy;-aresi tahrip etmişt i r. 

ç J M D 1 K Gemiye dört dilşnıan ta,-yare~i ta-
~-------------- arı·uz etm i~'e de hasaıı olmam ı ~tır. 

b Bu tayyarelerden biri havada par -lttaJtaya hücum çulıınmı~. diğeri ynna r-.ık den ize düş_ 
müştüı·. Bir diğer tayyare de hasara 

İhale-<i 6 5 911 tariiıinde Salı günü saat U,30 da hn ir P. T. T. 
l\Ilidürllıİ('Ündc teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılncııktır. 
İstekliler her gün :11üdürlük Levazım kalemine mliracuutla <art
nameyi görürler ve daha fazla izahat alabilirler. 22 28 (150()) 

Üç İtalyan tayyaresi _uğ_r_am_ı_şt_•r_. - ------ -

düşürüldü . 
t ··~ alta, 21 (A.A. ) - Cumartesi 
ft~l\U akşamı gece basarken bir kaç 
la lııan tayyaresi, mUçferid Lir mın· 
'a~~Ya bombalar atmışlaı•dır. Pazar 
ll] ""h ı şafak vakti de bir filo tlolaş
t·~ • fakat sahili aşmamıştır. :\lünfe
~· Lir Yıınker,; 88 çok ylık,ekten bir 
lııeşi( UÇ'lı .. u ynpmıs, bom1'a atnıa-

1~lır. 

t ~ir müddet ~mıra Savoya 73, Kop
ı0.ııı 4 12 den mürekkep lıii)·Uk hi r 
~/l>aıı bom ba rd ıman filo•u lı iı kaç 
~ı ·er Şmit himaye$inde ada üzerine 
~ Çtııu , attığı bombaların mühim Lir 
t:lı~ n:ıı denize düşmüştli r . 3 kaproni 
~~hıze düşürtilmti•tür. Bir dördüncü. 
h~ de ll'"üne dönemiycr 0 k şek il de 
ı "-qara ugram tır. Bir ııııo uara-ıüt. 
~ deııize atlamıştı,. . Fakat buluna· 
hı ntnı. tır. T ayyare Ye iıı,;an zayiatı. 

ız )"oktur. 

- - - <>O<>----

Grup birincil kleri--.;;
Ankııra. 21 (l l ysusi) - Fudlıol 

~~tıbu liirincllik musauaKuları ~.ıkın· 
.. a başlıyacnktır. l\lerhzl r Balıke•ir, 

·ınıııun ve Adanadır. 

AKHi SAR ASLiYE TlUKUK II.I. 
KIML/GINDE.V: (14W!) 

Davııcı lstaııbuldıı Topha ne Eski 
Salı pazarı \'oku~u çıkmıızıııcla 4 1 1 •a
yılı Evde lİ ü"Cyi ıı Akdağ tarafından 
hmirde Sinekli cııdct~•inde ~ l ektep 
sokağıııtla 2 ~arılı evde iken .ikametgii. 
hı meçhul Hatice aleyhlnclekı lıo>r& n nıa 
cluvasıııın 2·1 3 94 1 ce1'e~lnde d.ul'us
mıya yelnıediiciııde n muamelesız gı
rnp kararının tebliği ielıı ıluruşmanın 
inuallak bulııııcluğu 12 5 9 11 pıtzal'~e: 
Hl günü sual 10 ila bizzat gelnıeıhgı 
veva bir \•ekil g1\ııclernl<'diı(i t:ıkdmle 
gı;.,ıbıııda tııılolacıığı Wııı ohııwr, 

İzmir defterdarh2-ından: 
l!usan kızı Saliha Kızıllıa) rağııı 5~8 lira 78 kunıı; ~ ! illi Emlıik Salı~ b 

deli borçunılan dolayı haciz edil"ıı Göılepe Fe\'zipa~a sokağıııda kflin ;, t:ıj 
sııyılı 6fa0 lira kıymetiııdeki ~vi Viliı~·d irlar·' hey'eti kımıriylL> 21 g-iiıı nıüıl. 
tletle müz:ıyedt•ye çılrnıılmı~tıı·, 

Talipleriıı ı~ , ;'<layıs 9.U Siılı gUııtl •aııt 15 t!CJ \' lıiy~t 
mürac:ıatlaruilfın olunur. 22 28 2 8 

idar ht:y'ctiue 
(1503) 

KAŞELERİ 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

( SAHiF E 3 ) 

., ............................... ............ ............................. ................... ................... !. 
• • A • : 

~lzmir Levazım Amirliği ilanları~ 
: : -:. .. , .......................................................................................................... .. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Gosteriiecck yı rde 1 %2 ira, un 'kur• 'Jetle! kc• ifli bir bin.ı JJJ 

zarlıkla tamir l'ltiı•ilccekt.r 
2 - Pazarlık 24-. ·i,aıı-9·11 ıwrşenlıc g-u,>ii saııt on lıc tc kı~l:ııla iZ· 

mir lt•\·azıın anı:rli~,.i ~atın alma kon11~~·oııuı.cl:t y-.1tH1acaktır 
3 - Taliplerin 20;; liralık teminat kat'i'yell'l'iyle · rlikte bell t:üıı 

ve saatla kunıi.~_,.· uıın nıliracantlar• 

l zmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan 1 

Miktarı ' • 

11000 Kilo taz» lı:ıkla 
4500 Kilo taze soğım 

• 

Yuk::ında cin ,.,. mıktan) ~zıh iki kıknı sebze pazarlıkl.ı •:ılll' ıılı
ııacaktır. 

. Taliplerin 24-. 'i":ııı-!141 p~rscnbr giiııü aat on lıe te Ki'lııd.t iznı'r lt•
,·az1m amirliıii salın alma 'konli:-:yonuna ınliral·aall-arı. 

Emlak ve eytam bankasından: 

J): 5 lrnıircle Ahınecl ağa nıa-~. 2 .• \, altlı 
halle,; lıiriılC'i kordon ko- i.•tlii 
nak \'apıır iskelt•si karşı- cll'pn 

~--ında cl:~0:1 ~r2. , a<l1t :!O~), 

paısel 2 

Kıynwti 

ı 10.oıın .. 

depozitı'ı:-.tt 
T. I .. 

·~~.01\0.-

Yukanda yazılı ga·vri menk ıltiıı •:ı,ıs lıecll'ii tanın lıC>n (lP$iıı olr•rak 
ödenmek üzere kapaıı zarfla ,ıı1:tırmay:ı konulmııstııı·. 

1.- !hale lıirclir \·c kal'ıdil'. :!.J 1-1!l.J1 tarihim· nıüı.aclıf JH'J«eı:bc 
qünü ~aat t2 .;1o. da izn1irde banJ,a hina:-ııncla ynp1 l:ıc:.ık ır. 

2.- Alıcı olanlar L~nknmızdan alae ıklaıı <artnamcv ok•ıy:•r:ık 
ihalt· gününtı 1P~acllif edl'll 2·1-·l-lD·ll JH·r~eıılıı· giinii şartnnıned~· t::
rif t>clildiı(i ,·e(' hilt• teklif zarflarını tckl:J sah ibinin lıiı· \·esika ı'otografı 
ile ... a:1L . 2.!10 . Z;ı karlar Utırad;Lki ~uh nıizt· tt·V<li etn1t•:t·ri \'L' ela ha r~?.lu 
tafsilüt aln1ak L fi.\ •")ıılt•rin hPr .t{iin IJankanııza n1iirncaatl.lr!. 1 ıt~:! 

Parke Yol Yaptırılacaktır 
lzmir vilayeti daimi encümeni 

reisliğinden 
Kapalı :ırf usuli; le cksılt ııır'.'e ~ıkarılnıış olan l '\1'0~8 lira :ıs lrnruş 

ke~if lı~cll'ili Paralıkiiprüılen Bayraklı ya katlar :1602 nwtre ıızunluğundıı 
Parke knldırını irsaııtıııa lstPkli rıkıradıgı~ııaıı eksiltmenin hit i~ tarihi 
olan 21 1 rn il den itilıar<'ll L.r ııy içinde pıızarlıkla ihalc>sine karar \'e

rihnistir. 
isteklilerin lnpla tı gü 

yiıw kaıl:ır \'il:i.1c•l llaimi 
er. olan pazar! >i, Jıl)ı·şeııılıc günleri clc ôğle
!'n('Ü!l1eııine miiraraatları. 22 21 (1.509) 

lzmir defterdarh~ından: 
Jlü>eyiıı nİ('lu .\! lııııe,ru Dıl'lımık sıılK•siıw olan :ıoo lını '.\[illi Emhlk 

'atı; hed<'ii •ıııı·cııııclan dolan !ı:ıciz edi!Pn İkinci Karata• mahallesinin ikin-. . . 
Y ui IJar sok.ıi:ınrla kain 6 - S <ayılı ~·" 100 ::ra kıymetindeki evi Vil:l

y.t id:ın' hcr'c(i karıır;ylc 2 l gti ı muılcıetle miizayeıleyc çıkarılmıştır. Tll
lip!t•r;n ı:ı ~f:ıyıs !l I ı !:'alı piiııü ;:ıat 15 ılc \'ilayct ıclare ht-y'elinc müraca-
atları il:1'1 olunur. 22 28 2 R (1504) 

O obüs a n cak 
lstanbul Elektrik tramvay ve tu
nel işletmeleri umum müdürlü
ğünden: 

l 

2 

lclarcm z ihtiyacı için Amerikadan 25 • 40 O ılıiis mektupla teklif 
'skmek suretiyle •atııı alıııacııktır. 
Teklif:t'rııı lcrnzımdan ııarnsız olarak tedarik• cılıleceği ~nrtnamc
re göı't' en geç 5 :; 9.Jl Paz. rtcsi günü s, •. 17 ye kadar )!etro 
hanın ~ ncu katındaki levazım '.\lüdiirliiğiine imza nıııkalıiliııde 
\'Crilmi~ olması lazımdır. (11\ı:ı ;!061) 

-~~~~--------~-----=== 
Vilayet daimi encümeninden: 

716 lira 99 .<c<uş k ·~:ı' bedeli üzer·n, ıı k,; ltnıe>ı ilan etlil:p i•tekli çık
mıyaıı lzıııir. Kemalpaşa-Turgutlu yolunun ·fo 000 - 51 ~ 800 ncü ki
İ•JtıPlrclerindeki menfezlerin tamiratiyle 33+000 - 31+000 kilometreleri 
:ırasında Kuru ı>ere inşaatı eksiltmesi 22'4!941 larihinden itibaren on gün 
tızatı .ıgıııdan isteklilerin 2490 suyılı yasıı hükiımlerine göre 5 :lfayıs 
U41 puzartc,;i günü ,;aat 11 de Vilüyet Daimi encümenine başvurmaları. 

22 28 (1404) 

Vilayet Daimi encümeninden: 
3 J:>3 lira 2 kurn~ keşif bedeli üzerinden yapılan ıııüteaddid ilana ta rag

m~n ta ip zuhur ctmiyen İzmir-Kemalpaşa yolunun 30~ 036 3 j-736 ncı ki· 
lonıet releri ar:ısınclııki 700 metrelik ~oscniıı esaslı tamiriyle "alhınııı kat· 
r.ııılıınıııası ve :jehir içerbıııe r:ısılıyan iki tarafın kalclırımlanma•ı işi ye• 
ıııd ıı 16 4 041 lari·hinden it.haren on oc~ gün mUdrletle açık eksiltmeye 
h ınuldıığııııclaıı isteklil<"rin 2490 s:ırılı >·asa hükümlerine göre hazırlıya· 
t•ıklan trmiııat 1 ariyle birlikte 5 '.\Iııyıs, D·H pazartesi günli saat 11 ele \ 'i· 
!ayet llaimi encümenine lıa~ vurmaları. 16 22 (1418) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastaha ne.si 

Ege bölgesinin en muhteşem·bir icik mües~sesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 

• 

• 



.. 

• 

( SAH iFE 4 ) ( ANADOLU) 22 NİSAN_1941_SALI 

frakın işgali Amerika- Kana
da anlaşması 

Sikorskinin 
beyanatı 

·soN l:-IA.:BE~LER 

!ürkiyeye yar
dım imkanını 
arttıracaktır 

Anzerika, Karıadaya Ka11adadaki Polonya 
lıarp 1nalze1nesi verecek ordusuna A11ıerika 

)l'evyork. 21 (A.A.) - Rei~icumhur gardını edecek 
Ruz,•clt ile Kanncla I:uş\'ekili :vrakenzi .. 

Istanbuldan Anadoluya geçecek 
olanlar yakında yola çıkacaklardır 

Almanların ta are1erle King dün llaydparkta Reisicunıhlll'llll . ~e)·~·o~·~· 21 (A.A. ) - Tas :tj:uıın 
YY evi nele yaptıklan miilıik:ütmı ı-;onra lıılclıı 1~ 01 

• D • d • )) d t d b• J t burasını iş r: a} Ümitle ri bir deklarasyon neşı·etmişlerclir. Ru Polony~ flaş\'~kili V<' ~1a,~ıııııaııclanı emır Ve eDJZ yo BrJD 8 e 8 Jr 8 Jnmış Jra 
•• 0 •• •• cl<'klarasyonda. iki devlet :ıdamınm Jıı- ~{'l~eı·:ıl ~ıkorskı gazcl.~·cılen kalı.ul ccl"- • • • • • • • • 

suya duşmt-:ıştur . giltcrcye ve gaı·p m,;ıf k.ürcs..inin mli- 1.~k _ıı~z.\eıu{' 01:~ 1 ~ ınuzakc.ı:d('l'lll mu: 30 hın kışı de kendı uarasıle Anadoluya geçmıctit 
ı d. 2 G• , . · <lafa:ısına yardım için şımalı Amerika \,ıff.ıkı~dle IH tı~leııme~ıncle ıı çok • y 

gT~~n .13·B 1 (A.A.) k ı.ıtctcleı 
1
ln- istihsalatı en seri bir tnrzda kullan- ınemnuıı olduğunu. ı\nıel'ik:ıııııı Poloıı- l:-;t:ııılıul. 21 ( Il ususi) - L~taıılıııl- ıleniz hattıııa ~evkiyat bittikten ,;onra, dan itibaren Ankara - İstanbul ar.ı· 

mı ~:_1erı.11•1 
11"raynl a

1
s ·ekrt çdı ·a

1
rma arı m:ık çarelerini tedkik ettikleri lıi!diril- ynya ela icar \'e iare kanunu ç:!r<;İv{'si dan Anadoluya geçmek i:::ti\·enlerin )larınara \'e Ege ha\·zalarına gidecek sırıda bir \'~lcu treni il~ve e<lilmis· 

e"" e:sı ı e meşgu o mn · n ır ar içincle y-ır<lını edecctriıı' s·· ı · t· b ı · t · k · k 1 ı ·· ı ·ı 1·1 ı· · · · ' T • . I' .. k., · ıncıdeclir. ] 
1 

• ~ .., ı <ı~ <'mı~ ır. ey:ınn:une erı :mzım \'e ·ı~ıın ı..::ım o nn nı· ){om erı ecel\ ere ır. Liı· nu tren l 4 '>5 de Ha\'(larp:ıs:ıclnıt 
< ~.} rı;;s _< k~-~ 1 1 · k L ·ı 

1
, k Deklıırn yondn denilmektedir ki: lk ynrdın) ~aıı:ulaılaki Polıııı~ n cır- tefrik edilmiş huhınm:ıklaılır. Saın,;u- Hundan ·om·:ı ela kara yolu ilC' gide- k jk.. k . , 6 · ;~ d A, ·k : • le· 

\ . u ~ı c '1 gere . . onc r~c.~ .. g~re cA meriknnın biltlin kaynaklan . c- du~un:ı muhtelı f m:ılzemc vc ı ·nıck su- na kadar gidcc('klcı'İn li.:->ft1 i, :ılfıkncla r cekler hareket edcceklcrclir. Bu hu.:->ııs- a .uca 'c ·~·> e n nr~~ 3 
ge ,. 

J ~n.ka~:ı1.ı . ~em.~~ı:ıı) c~lc. 1•1f1ı;;ı~.ı.ııa- ferbeı· <.'dildiği talnlil'<le her iki ıhwlt•t ı·etıyle b:ışlıy:ıc:ıktır. makam t:ır:ıfınclan Devlet ıl<'niı yolla- t:ıki bütün listeler hazırlanmıştır. C'('ktır. Bu trenııı yolcuları ıstedeı . .,r. 
~.ık~ıı · ı~ı~ız .h~kumetıı~ın .ngılız - l.ıirbirini temin hususumh rnutnbık 1 ---000 ı·ı iılarc~iırn hildiı'ilrni tir. Şimdi re kadar l f'tanbuldan kemli E~kişl'h i rdc>ıı lzmire \'(' Ankar~Hl~fl 
l ~~.- ?1~n ~ e~nınk t~ın~ :ır r~ıld~ t~t- kalmışl.ırdır lstih. nl telif 'edilmiştir., Mı·h • k b lıfarc im hntta W!l'eceği \'tqıııruıı ha- paı·nsiyl~ .Anacloluyn geçC'nler de otuz ıla geçerek şarka gidebileceklerdi~· 
:: ;'11 b~~.1 ınt t n~e 3'.'1• ı::mt~} el ~ap ı- Kantıcln sc;ıede 200 ilı1 aoo ınilvıın verın ayı J rl'ket ~Unliııii bildirince, l)('\'annmne bin kisİ\'İ bulmusttıt'. 2:ı nisandan itibar en de her lfÜO bır 
~· eş~ ~:". ~ mın e ıcı ne ıcc cı· ver- dolarlık' müdnfıuı maddc>-.ini Birl~şik lk. 1 f J s:ılıiplt•riıH' l;iletler tevzi ccİilc>cektir. Aıık:~rn, 21 c'A.A.) - Yolcııbrın trün Ankaradan l'i d<' kalkacak vr. 

1 ·:..~. nzKı~oı.~kl .. 
1 

ı-· t hl'l ı\mcrika'-'a verebilecektir l ııa faua 283 fay- ilk kafile hcış hin kişi olarnktır. Knrn- cogalma<:ı mlinasehcıti\·Je 22 nisan - 7. 15 de l stnnbuln varacnktm . .... ıyuz ronı şoyc uıı· a 1 vn- ,} . . ___ _:.,_ _______ ..:_' ....:.::.. _____ __ ....:· _ _ ____ ______________ _ 

pıyor: · .nunn ceııhn.ne, ha.rp malzcmcsı, al~- yare diişiirüldü 
c lr•ık bizim elimizde old 1. . T nımyum, gemı vesnır maddeler dnhıl-

k .ı'-·" ~l ıh\'"ı."ın ı)· 1• tec .. 
1
,,u"z·· u ,ç,ı_. u1r- dir. iki devlet aı·asın<inki miibadelc, . Londra, 21 (A.A.) - Röyter a-

"" .ı~ " 1 • une UglaC 1- .. Ü .. i k' k ' • d f 1 1 J'lllSll .. - rw• .. '} ğı tnkclirdc bu me mleketin muknYcnıc•. ı on muzt c ·ı sene e:; ·ı. 111 .en aza n :ı- . · ım .o?rell( ıg111c goı:e. .m.ı wer 
tini hkvive ed"c.,..ktı'. T "" rkl ,. o • • cnktır. K:ınadanın Amcrıkad:m yapn- dcvlctı:rın~n tayyare z:ıyrntı ıkı h~f-

• w "" ı. u ere na::;ıal - b ··ı · "b l · ı 1 k 1 hclıı· k b b'. d 1 ... 
ko .. ı·f"zı· 1·1 0 

Iı"ıkt ,, 1 l k .. c:ıgı u un mu ayaat, ngı tere{ e ·ıı - • ı, ı;oı ıı·ı ar ıııc an yuzu !\'l~Ç. 
". ~ , an \ .1rc ım e me mum 1 1 k h 1 - k ı· mekt r G h ft 'h -ı kiindlır. Ruz,·eltin Ameı-ikn gemil:!l'ine anı aca: cep ane erden olclugu ta "l ıı·- • . ec ır .. ~ct·en. ~ a mı ver ı .ı .~ 

nasra yolunu da açma;;ı muhtemelrlir. ~le, lngıltere bunıaı:ı ynrdım kanunu ~a~) are kaybe_tmıştıı:- T!unla.~·d:u~ 28 
B .. ·. t , k ·k 1. .. ılc ehle eclec{!k \'e Kanacl:rva verl'<:<'k- ı Almandır. \ c lııgioltere uzcrı nde 

u \azı)e n.ızı ıo.; acınrn 011 ucunu . . · tahrip eclilm· r. Diw•~. 8" · ı Jt 1-
aşındu·acaktır. rıı · . 1 11 · geı '· · .' t e :ı 
ı 'b el • . • • ooo ~an \'C Alman tan·:ıreeir)dır \'e Or-
.ıı yn a uznnaıı ıkıncı uç da gev.şemıs t·t Ş"ı·'·ı·ı tah · 0• ,· t 1 ~ ·· .. .. .. s 11 a d d o··k D ı· · " " . . ~ır unmuş ur. o gun 

gorunuyor. o um a .tn~rruz. ur u- u aust tes un içinde mihver de\·letleri b b . ·-
rulmu tur. Tobruk elımızdedır . om a 'e a~ 

Ak 1' -. 1 ) • 1 ·b )" . .. oJmıyacak mı? cı tnyy:ıreRı olarak 28!1 tnyyar~ k::ıy-. {.enızce<! son {lll e, cuşmıını ınu bctmisleı·dir. 
hım hır n,;kerı ynrdımdan mahrum et-
mi:;ıir. Du tekrar eclilchilir. Hntt~i ~evyork, 2l (A.A.) - Aso:-yeted 

J>re: [ıjansına göre, llabeşi. tnıı<lnki 
.Jfihveriıı tehlikeli lıiı· yoln girmi~ ol- ltalyan umumi vaJi,;i Bük Dnust, kıı
cluğumı da rınl:ıtm:ık miimkünclür.• 

~ ıdsız şartf;y;. te. lim olmaları hnkkm-

- --000---

Jngiltere Üzerinde Al· 
man faaliyeti az oldu 

Dc>yli Telgraf suııl:wı yazmnl<ta • cl;ıki l ııgiliz talebini rcddC'tmiştir. 
dır: Loııd:ın, 21 (A.A.) - Bav:ı \"C' cla-

«Almanlnr, belki lral,"l. tnyy:ır. ler-
000 

hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 
]p il ker naklini cliişıinmüs olab:füler. Avustralya başvekil mu- Diişman tayyareleri Kent ~ah illeri 
Fakat şimdi bu tııyynre meydanlaa iizerindc ve hkoçyanın şimaıt şarki-
dlınmıııiır. \rakın. harbin buf~ütıkli avininin nutku ~ind~ faaliyette btı1tmmuslardır. Pek 
safha. ıncla scvkülceyş lıakımınılaıı Sidney, 21 (. ,,\,) _ naşv<'kile \'e- az ha~:ıı· o!nnıştur. ' 
biiyiik ehemmiyeti \"3rclır. Almanlar ktdet eden !<'adden, dün yaptığı bev:ı- . ~.ondı·~· 21 (A.A.) - Bava \'C• d:ı
Türkiyeye ta:ırruz <.'dcr~e. Ir:ıkın e- nattrı, Yunnnistanılaki İngiliz ve imİıa- lıılı .~nmıyet ı~.cz.~ret,lc_rinin t~bl ı ğ.i: 
hemmi.veli hir k:ıt dah:ı :ıı-ta:!aktı.r. k Dlttı 1r

0 ce hlı \'llk T r t" "' rııtorlu · kuv\'etlel'i mliclnl'aa hattının h" • • ·ı "ny .. ıızcrııı -

'stanbulda m·ağazalar 
ve eğlence -yerleri 
Gece yarısı kapanacak 

lstaııbul. 2 l (Hususi) - YPni rıh - Yiyecek :ı:ıtnn mana\', bnkknl, pa~ta. 
ııa11 bi ı· karnra göre. !'leh rimizdeki ga- hane ve~mirc gibi mahaller <le ı-:aat l <le 
zinolarla, içkili yerler, barlar ve kah- kap:mmış bulunacaktır. Sahnha kadar 
'chaneler geceleri ~ant 2.ı de k:ıpann- bil:l istisn~ hiç bir dükkftn açık hulun-
caktır. mıyacaktır. 

Memlekette • 
ıaşe 

Sıkıntısı bahis mevzuu değildir 
f ~taıı bu I, 21 ( H ıısıısi) - İa~» mi.is_ lI iiktı met her yerde hal kın ihti~::tcla

te~arı Şefik. bugi.iıı belediye \'e licn- mu mahallinde temin edebilmek ic:in 
ret ecla<;ında tetkikler de hıılıınmu::- biiti.in tedbirleri almı~ \'e nlmnkta
ıuı. ~Iii!'<t~ş:ır, gazetecilere• Yerdiği dır.» 
beymınttn demiştir ki : Haber vcrildii:{ine gcire. iaşe mii~ -

- c i\Iemlekcttc ia~e sıkıntı;;ı hiç tcsarlıı(ı hariçten !$t'k<'r de irlhal ~de. 
hir zaın:rn 111C'\'Zuuh:ıhs değildir. l 01 ktil'. Ve nihayet. imdiden sened<.' ch.irt son 24 saat zarfmcla yeni mevzilere çe- de diişm:ının h:ı,·:ı faaliyeti olmamış_ 

milyon tonu bulan ı~trol i. tihsolini u- ki imek mechuriycti hasıl olma ·ınn rağ'- tır .. Alınan h[ı beri ere gfö·e, lngilte-
mıtmamalıdııı.» m"ıı snrsılmamış ol<lui,ruııu söylemiş- ı·enın şark ve tenubı garbisin ele h:ı - 1 da Yugoslavyanın taksı· mı· 

Deyli Hernld ela ·öyle diyor: Lir. Ji':ıdden. AvusturnJwı kıt.ılal'llıın zı yerlcı·c atılnn bomlı:ılal' hit• hn~nl' Yugos avga çete mu-
«Daii-<laddaki hiikumet t"hcclttıilu' 1 • , .. ıı>m·"m1°tıı· t ı""n" · t 1 k ,., • " rn\' \'ı~i maııcvi\·cleriniıı mükemmel ol- · • " ~ · 1 "•• a z:ıyı:ı c a JH! • 1 • 

neticesinde Ol'b\y:l çıknn lllf''l lelerin <luğuııu ve giı .. iştikleri şiddetli ınuhn- azdır. harebeleri devam edigor me&e esı 
~~rı~~;~{~ı·~~ıl~~f~1 ~~~.;{ i:~;.~~> ':;~~.~~t ı·cbelerde büyük bil' re~ıret göst~rc- Z i' . . b Pe:5te, 21 (A.A.) - Ofi: 

.• ' . ' " ' ' • • r~k tcmuyiiz ettiklerini lıildirmi~ VP a er lÇID ÜyÜk feda• Husu~! menbnlarılan :ılınnn hnbcr-
lerindc kaıışıklıklar cıkarmak ıimid- Yunan Bns.vekili Korizisiıı \'efntı clo- l 
Jcri hayal su"kutuna miincer olmu::;tuı·. :t k,. l ki ) ,. d v •k b ., · 223 lerlle hildirilen A lmanya- tnlyn hnri-hıyıııiyle Yunnn milletine karşı besle- ar 1 ar azım ır ~açanı ogazıntia ch·c nnzırlannın Vi~·ana görüşmeleri 

Yeni kararlar ıliği muhabbet rluyguların ı ifnıle et.- Lnn<l l'a , 2 1 (A. A . ) _ ll nvn m:ırc•- tank imha edilmiş h{'niiz re,.rneıı t<ıyfıl edilmemi;:s:::c d<>, 

ld
'Laf- ı·hraÇ ma J Je/erz· mi.~tir. şuh Sir Brok P epin ingapura ,·aplı- Almnnya Balkanlnr rn h u clud m ~ •lelc-
fl uw t I;:-ı~clınj A\•usktur:ıl~·:ı kıth:ı11:ırının nkm- ğı bfr . CJ":tha t Yesile:::irle ra;l,rnda T Xe~·.rnrk, t21. (A·~~.) - · h~~v~·oı·k ri h:ıkkındaki kararını pszartes i n~yn • · ı· l f b •t d'/ k :~oı. ·ı-ı_ ıı!:ıı:.a y~nı ceıı e ere ~ev c- yuptığı konuşmada. bu ~e,·ahatiııin , :ıy nı ı~ g:ıze csının nern mu aoıı·ı \":l- ~:ılıya ltaly:ıy:ı bildirerektiı". 

lÇln la es l e l ece clıldıklerını soylemış, bunların dnhn C\'- harbi kazanma gavret \'e enerj· ~·n·n zıyor: İtalyan taleplerinin neleri ihtiva et-
Anlrnrn. 21 (Ilu:u.i.) - Yııkınd:ı ' ':-!l ~~illete . hnber ver~lemiyec~ği~i, ııe bliriik olduğun{ı gfü:terdiğini,~ö~·-1 Sırlı!· tanda bir mahalcle hulunan bir tiği mnlum değildir. Fukat son ~I ihvcr 

intişar edecek bir koordinn::;yon kara- <;l~nk.u a;;ken csrnr oldugunu bıldır- liiyerek , demiştir ki: · Sırp dıplom:ılı. Yugoc;lavyad:ıki va~i- murnffakıyetleri kar::ıı:-ıında Dnlmac.-
riyle Ticaret \"ekaletine liizum gördü- mı.Jır. - Fakat im:nnlm•. daha fazla \"Ct hakkıııda bana ma!Cımat \'ermı~- ya iizedııcleki emellerini iler i ;-;ürınUş-
ğii idhal ve ihraç m:ıddclel'i için rint gayret ve daha çok fedakfı~·lıklar t:r. Il~ıı~a gö.re, bariz cliişm:mlık har.e- tür. • 
~e,;bit etme ve bu madd~le~·in .idhal ."<' T bl ) d gö tcrcbilirler. Bugiinkii harp, bu sa- ketlc.rııııı~ dıva~ııhuı·ple~·dc nıuha~c~~ Ko.inc Zm~t ~:ı~etcsi, ~al~h.iyc~ta.r 
Jhra~J111 nlC!ll'ylemC salahıyctı verıltı- ra us yo un a h:Hla w heniiz en yüksek haı!de varıl- teh<iıctierınc. :ag~en :sı~p Ç~.t.CCJl~t ~' ltHlyaıı mah! l01lerının kmıantını b1Jd1-
cekt11'. maclıgını anlatıvor. Alman clevrı)Clcı me agıı za) ıat \el· r<•rt'k, muhtelıf de\'letler tarafından 

Bundan bnşk:ı hHkum ·lçe akdNlilen Bir petrol gemisi tor- Mnre.şnl, fngllterenin kal'j :t.:ıfcı·i- ıl~_rmeğ'e devnm. c.tmekted!rle~-. ~s~~i- yapılan iş~:ılin kat'i olmam:ıkla bc-
mııknwleler \'eya husu~i· anlaşmalar • ne ol:ın itimadını da bildirdikten :iOll b~m cenubı ~:ırhısıncle. ekız_ lıın k!~ılık r:ıbcr ınnnıdar bulunduğunu yazıyor. 
ılolayısiyle bazı maddeler de füıhili ve pıllenerek batırıldı ra ~özlerini şöylece bitirmiştir : b:l' g_~·uı~ • . ı unan ku\'\'etlcrıyle bırl.eş- Yeni ~fac:ır hududu hakkında, çarş:ını-
hnrici. atış fiati arasında fazla kfü· ol- Londra. 21 (Radyo) _ Amirallı _ - Ancak hepimiz miitemndi bir n~ek umıdı~ le ~arbetmekte ve kenc)~le- b:~ günkü umumi kongrede ~lac:ır hii-
duğu takılirde. hundan ne knclar fon ğ-ın tebliği: gayret gö. ieril'sek kı!'la bir zam:mda rıne yol nçm:ıga ('_alışm~~t:ıd~r. Dıger kumeti temin ·~<lileeektir. 
ayrılacağını Tic:ıret \'ekflleti te::ıbit Trablusa gitmekte olnn ag•ır vüklü nazilerin hakkından gelebilii·i:t.. ccphel~rdc de vazıy;,t boyledır .. Sırp Biikreş mahfilleri de, bu kı:-;ımclan 
edecektir. " 000 çcü•rerı, yollara mayınler yerlc~tırmck- lıir sc,·leı· heklcmektedirlcl'. 

1 t b ld t 
~ .,. bir düşman pebol gemisi, Pctrnç te ,.e Almaılhll'I bu :rnllara :;evketmek- · 

s an u a un s o n..u tahtelbahiri tarafından tY.ıtırılmış - Ka' hve geıı·yor tl~ılirler. n u suretle. Al manlar çok ölii ·--- --- - ---
vücude getirilecek tır. \'e yaralı \'ermişJerclir. ka t:ıyyaı-c:-.i dii~iiriiJmiiştiir, 

Londr:ı, 21 (A.A.) - Petrnç de - lstaııbul. 21 (Hıısu.:;i) _ Porl ait Son günlere ait alınan ma!Umai:l'gÖ- Alınan haberlere göre Almanlar, 500 
Anknra, 21 (llusu. i) - :Koordinas

yon karariylc. l tanbul şehrinde un 
stoku vücucln getirilmek lizere t~tan
bul belediyesine bir milyon lir:ıya yn
kın bir kredi açılacaktır. 

nizrıltısı Trinyon sınıfından en ·on limanında lıulurıan ·10 bin cuval kah- re, Alm:ınl:ır mütarekeden c\'vel hcş il:i 750 hin kişi tahmin Nlilcn kun:et
~i-tem bir denizaltı olup geçen hnzi- venin bütÜn muamelesi ikmal eclilmis- giin içinde yalnız Kaçnnik boğazında !erini azaltmak ·öyle tlur:-un, arttır
rnııda Xorveç snhilinde 8 bin tonluk tir. Bu kahveler y:ıkıncl:ı yola çıkarılıt- 22!~ tank kavbctmisler dir. 9500 ölü \'e maktadır. B ulgnr \'C Macar kıtıılnrı 
clolıı Lir iaşe gemisi batırmakla te - <'aktır. Dugiirıler(l<ı Dr<!zilracl:ııı dn ~rn bir misli fa;.l:ı da yaralı vermi~lerctir. jşgal ••itikleri mıntakalarda asayişi 
mayüz etmişti. l 0!)0 londuı·. 10 tor - biıı çm·:ıl kah\·e vola çıkını~ huhınacnk- Hava hnrckfdmcl:ı Ü: ki.ip dvarındn iic: nıuhaf:ıza için biiyiik gii~lüklcrle kar-
pil kovaniyle miicehhczdir. tır. w • giin içinde yerdeki ,·:ısıhılada 18 Şto- şıl:ışmaktnchrlar. 

Garbi ıımaıua 
bombalandı 

Berlinde tahribatın bÜ· 
yüklüğü anlaŞılıyor · 

Lonclra, 2 1 ( A.A.) - lııgiliz hn,·11 
ııt'zarctinin tebliği : 
nomburdıman tnvvarele11imiz diitt 

gece Koloyendc'Ki h~deflerc hücuJYl 
t-tmi~lcrdir. Büyük yangınlar ç:ktıi1 
mi.iş-:ı.hede -0dilmiı,tir. Başka tayyar e· 
k ·imiz de Du.-eldorf Ye Ek~nlş:ıpel· 
ılc>ki hedeflere \'e Alman.}·:ı ile Al· 

l nıan i~gali nlhndn 'bulunan y~rıer • 
deki nıiiteaddicl tnyynrc mnrdnnln • 
i'lna hlicumlar yapmışlnrdm noter. 
daınd~ki petrol depol:ıriyle Dunkerl< 
\'e Ostnnd noklnrı da bombnrdımsll 
c>cliı'mıştir. 'raf~'are l erimizdcn ücO 
dönmemiştir. Tayyarelcııimiz H ollııtt 
d:ı ve X on·eç ~ahilleri nçıklarınd' 
bir iaşe gemisine tam i~bet kaydet• 
mi;;Jerdir. ' 

Berlindeki tahribat: 
Lizbon, 21 (A .A.) - A lm:innıılfll1 

Lizbona gelen yoleu lar, Berlihin mcr· 
kezinde <;ık~rıhın ynngınl:ır bir ço1' 
ıııah:-ıllcılr.ri !!ilip -slipiirdiiğünii ~yJe.
mişleı·l! ir.Tempel l lndhden h11rektl 
Pılcn tayyarc•lcr, A lev deniıindcJ1 
yli}\s~liyorml!$ hil'l~ini vermiştir. A!' 
!er oteli yakınlarında da bUyUk bır 
y:mgın cıkmı~tır. V ilh<• lm~ Sitruzr.)r 
miitcaddid bombalar diişmii~tor· 
Halk acele ı:ıı{ınakl:ır k:ızmnktndf1'• 
Bombnı·chman l arın Alman h!ll]\I 

iiz"ritHlcki te:;iri a~ikfırdıı·. Ha!lt 
İıı~ilizlerin kütle halinde bomb:u~ı· 
ınmın muktedir hulunmndıklnı·ı hnl<
kındaki Alın~n icldi:ılnrının do~tf\1 

olmnd'ı~ını nıılamıştır. Dl"rlin r-nfü·~ 
~u ı:on gilnlerde h:ılka hnva telılikeı:ı 
t:ıv:ıiyelerini tekrarlamı , e\'lcr<le ~tı 
,.l, k·um torbaları, el hılumhrıları b:ıl· 
t:üar buhmrlıP•ulma.:rnı har::ırC't1~ 
ı:ıv. iye l't miştir. 

1 

Almangaga tiftik 
gönt!ereceğiz 

f:-. tanbul, 21 ( Husu:-i) - 21 miJyol1 
li:•alık Türk _ Alman anla~:nasın!l 
göre A lmanlara verilecek olan 200 
bin liralık tiftiğin kontenjanı nvrıl· 
mıştır. Bu hu:rustnki anlnsm:ı oı;gii11 
imza edilmi§tir. 

İngilizler de ycnide.n memlekC'ti· 
mizden 20 bin liralık teftik nlmak i~· 
temc_kt{!dir. 

Hitlerin mareşal Petene 
• 

mesa1ı Alman tebliği 
Beri in, 21 (A.A.) - Alman r~ . mi 

tebliği: 

Emirber; hiç lıir şeyi gözünden kn- " • iltifat e<ler onn... Nc\•yor,k, 21 (A .A.) -. Vişiden ge· 
çırm:ımıştı. Zozo; açık olan znrfııı 1 VATAN AŞK _ T:ımam !. l~te bu adamı soruyo- len ?ir hnbc;e göre, !!itler , Balkanl.nt j 

Yunanislnndn kıl.alarımıi yeni ._r
hir ilerhıiM doğru düşmanı takip edi
yor. Pindo · dnğının ilerisinde g:ırhe 
te\'ecciıh ecl<'n 1500 metrelik bir gl'çid 
elimize geçmiştir. Golos, llarkis V<! Ak
denizde dll~m:ın gemilerine lıiicunı 
edilmiştir. 

~lııllncla diişmnn iisleı·inc t:ınrnız 
edilmiştir. 

Şimali Afriknda diişmanm Sollumn 
karşı bir hücumu piiııkürtiilmiiştiir 

lskoçy:ıda Mnns iizeı·incle cerernn 
eden hm·a h:ıı·binrlen bir tayyare <lii
şüriilmiiştür. 

İngiliz tnyyareleri Almanya üzerine 
:ıkıııl:ır yapmıştır. Evler hn:-arn uğrn
mıştır. P.ir kaç ölü \'C yaralı \':trdır. 
Bir cliişman bombaı·dımmı tayy:ıresi 
tin siirlilmüştiir. 

Askeri Vaziyet 
-8AS TARAFI 1 NCI SAHIFEDE
clilen zahmetler ele bor-a gitmic; oln
cnktır. 

Trahluıgarpta: 
Lilıyacla Sollum mıntalm~ınd:ı nıii

him bir yenilik yoktur. in::rılizlcr 
Tobruğu terkctmediklerine gi.ir<.', bu. 
rıuanı diişmanın yanına knrsı tulnrnk 
istedikleri anin. ılmnktadn Gelen 
bir habere göre fngilizler Tobruktaki 
gnrnizonu takviye icin denizclcn kı
tnlar r•knrmı '"l'\-dır. Tobruk lııgiliz
lcrin rAnde kalctıkca, tabii ')ı,'l1·ak 
Almnnların muvnsala yolları clnimi 
tehdid altında bulunacnk ve bu saıt
kır :ılbnda da Almanların clahn Beri
lere gitmeleri pek miiınkiin olmıyn
caktır. 

muhteviyatına bh· göz gezclircli \'C • ı·um !. · cl:ıkı umıımı karargahmda.n Mareştı 
zııl'fı çantnsıııa attı. Ve - E,·et t:ınıyorum, fakat ismini, l l'<!ten~ bir mesaj göndererek, Vişi jl~ 

gnıirbeı· safi kulak ve güz ke:il - cbmini hil~ivorum !. Almanya :ı. rn:ııncla tekr:ır jşbirfiğiııı 
mişti. Gayet ma:um ve apt:ılc:ı~ına - - Ru rıdamı yeni mi tanıdınız, yok. Pi: nlın:ığa muvafakat ettiğini bildi!" 

bir tavır nlclı. Novcllivi selamladı. 'arım sanı· uakal gorum a C::<kiılcn mi tanıyorsunuz'! ınıştr. hatırını ~oı·ıhı; soıı~:ı lı·aııımına ıliinP- ft U 1 t casussun - )[ nd~ım! e\·~cn.meclen (;ok C\'\'CI .Irlandada tedbirler 
rck: 1 123 1 t:ııııdım . E~kı <!\'ımız~ de sık sık ıre- • 

- )lrıdam -decli. arkadaşlarınız . liyordu. Fakat muııt:ıznm bir kıynfct- Eelfast, 21 (A .A .) - ~imnli lr • 
nyrılctılar. Doktor, mun\'cnelen• :\IH:ımafıh: hHkikati bütiin çıplalfüğiy- ch·:ırıııda clola~ırken mczklır h astaha- le!. lhıtla ilk defa olar ak buraya gel- landa c>mııiyet n eznrcti, ~imali I:•hu1

• 
bn ·lamış ol ;-:ı gerek!.. Bari ; ·yüzbaşı- le mey<lnnn çık:ırabilmek için bu ıztı- ıwyc No,·ellinin girdiğini gördlim. eliğini görünce, madamdan sordum., danın h ey eti umum iyesin i ih ti\'3 e
nın mektubunu zam:ınında verelim raba k~tlnnmıık m('cburiycti tahtrncla ~azarı. cUk~at!mi celbetti. Ben el~ ar- Kıyafo~i hoşuma gitm~di ~ünkü !. Oda. <l~n do k uz f!1l~t-:-ıkayı ~illi mi~d:ıf~~ 
ele zatıalini~ için hususi bir alftka buhımı)orclu. kas ı_ncLııı gırcUm \'e bahçede hast:ıha- cı oldugunu anlayınca doğrusu hayret nızarnnamesıııın tntbık edıleccı.c 
göster::;in ! ıozo: aranan bir kaç :-aniye geçtik- ııenın her tarafını görebilen bir knııa- ettim!. 1 mmtaka olar ak ilfın etmi~'tir. 

- Sor bakalım! .. Baş clııktoı gel- t:m sonra cevap ver eli; ı~ıle oturdum. ~ovclli h:ıliiy:ı doğru ı - Neden?. 
di mi? . . - T~~kkü~ ~derim}:. Fak;ıt mele- \'iiı·üc~~ · Ab~leHt bozar gibi olclu: F~ı- - Çiinkü bu aclnm. k<'nciisini büyük 

Fa~~ıt emırber: hastah:ıneııın yazı- tubu: bı~znt goturmeklıgım lazımdır : kat boyle b ı r şey olmadı . Çünkiı der- bir zengin gibi gö teriyordu. H atta 
hnm:sııh' lrndnr gitmeğe liizum görme- No\.·ellı: a~Tıhlı. Fakat c·a:;u::;u ilti hal oı·:lltan aynldı. Elinde bir zaı·f bana hile bazen ('.:ırşı<la ıney\'a ve\·a 
di. Bir kaç metre ileride haRtnbakıcı- kişi tnkip ediyordu. Bunlardan bir isi \'nrdı . .:\Iezklır zarfı yüzb:ışı Renenin hıul baska bir sev almak idn gönd~r
lrırdaıı birisi; bil' nrkadaşiylc konuşu- peşine clilfıt.ii: Diğeri de hastnh anenin karı. ına \'erdi Kadın ıln m:ızrııfıı c:ııı - 1 eliği za~:ın bol,. bol bahşiş· veriyordu. 
\'Onlu. Oııcl:ın sordu. Ve doktorun c:nk- nöbetç i z:ıhıtıne giderek hiiviyeti n'i hi l- .a~ı ııa kordu. Jl nlbu ki bir ndaC'ınııı m:ıası. ne ol:ıbi-

A~ADOLU ............ 
&nh ibi vo-Uaşmuharriri 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTE~ 
-- .. -

lan gelmiş olduğunu nnlndı. clirdi. Ve telefon etmek için miil'lancl~ - Emirberi yanında mı?. lir'!. .... \ 
- I~vet ! Bnş hekim, bir saattir bu- :,;te<li. . . - E\'et !. _ IInnımla. hu~u. i bir nlfık:ıcıı mev- Um umi N'cşriy:ıt :'ılüdUrli 

r::ıdadır mncl:ım !. Hirnz sonra hastahırı • ...- Eııtelıcens servis ile temas ecler - Ü~·J c i~e sen yiizh:ı şı Rcııenin C\'i- cud olcluğuıııı hh:~ctin mi?. HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
t 0ftişe çıkacak, elediler. Bu itib:ırln, e ğim -d:!di- miihim bir h:icli~eyi ace- ne kadar git \'C hu \'aziyeti kendi ine _ .Ncı gibi efendim?. 
münasip gorllr:seııiz mektubu bendeniz le hildirnıekliğim lazımd ı r! .. Iii. aa<lr- hildi r !. - Ynni cvisivoıfar mınlı ?. 
götüreyim ve Doktora takdim ede) im~. nizle yalnız kal::ıhm l. 1 He ne: o aııcW! mi r:ılay Rişnrııı mli- - 1 J usııc;i :ılftkat:ırı h<'rlıalclc \'nı•-

. Fakat ~~velli: lıundan bir kaç . n:I Nö?e.tçi. 7:abit; .r:ır:ıcı neferine çık- nad.es.iyle_ C\'İn·e g!tmiş ve hizmetçi clı. F':ıkat seviştiklerini Lilmi):cırıım !. 
nıye evYel Zozoyn mazruf tezkereyı nı:ısı ıçın ış.ıret \·erılı; :\[ ('rınm ag;mıd:ın laf koparm:ıkln meş- - Bir gliıı ol~un, onları takıp eltin 
\'erirken heı·kcsin i ittiği br yiiksek- 1 

- Kapıyı kapat \'egelen olıırs:ı: kim ~~ıılıfii. mi? Komıstuklarını dinlemedin mi'!. 
12~te,. clikkat ediniz, i.,,nrctini vermişti.! olur. a olsun içeriye giı·mc>.sine mii :rn<iı- . Hene; bilhassa ~ovelli m ct'lc>si iiZC'- _ Ne i~ime geli r ? :\fadam e. n:::eıı 
~ınıılı kaşlarını nıkarl\':ı kaldırmış ve rlm<1 !. nrıde durmuştu · . . : 
Üdnci defa ohı;ak R.;-nenin karısınn Emrini \'ereli. - Meri sen N o\·elli denilen odarıvı ı h~r <ırtıc;ltı.. Dunclnn h~ı.,,ka C\:~ dah:ı 
cSnkın: verme> işaretini veriyordu. Telefon lıaşınd:ıki, Alman ca. us te~- lanıyor mmmn ?. J, ımlcr gelmıyordıı. l htıy:ıı·. pıs kıya-

Enıirber: miiskül;1tln kendim• hfı- kilillııı111 Selfınikteki merkezini meycln- Hizmetçi k ız, Ren ımi n kimi ııordu- t'<!tli clilenciler, t:ıllı !'atıcıları ... H ele 

- .. --
Ab v ınıi• ı 400 iV· one : 6 Ayl·•· soo 
Yabancı memleketlere 27 lira 

-- .. --
idarehane : ikinci Beyler Sokak 
·----- , _____ ~· 

GÜNDELiK TAKViM 
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kim olu} ordu. \'akın; hnnımı ile Xo- na çıkarım maruf gedikli <)anıştu. ğunu hirclcnJ,ire nnlamadı. hiı· terzi hiç ck~ik olmıyordu. Genç \'e F.Tl\AT 
\'elli . m:asınd::ı ~er{!ya~ eı~en ~u e!'ir:ı- Telefona: Entelicens reiııi miralay - K imi .-;onırnrsuıııız; nff eclcrsin iz giizel biri:->i icli. Fakat :\fad:ım sizinle s D 
reııgız ışaretlerın muhıyetıni bılmh·or- Riş:ır çıktı. Ça\•u:o;, a l mış olcluğıı paro- nim ın h ., • 1 1 1 · k k ld b b h ·5· · 
du. Fakat herh:ıngi noktadan olursa in ile kendini tnkdim ettikten sonra. :ı ' 1 

'' m · e\' enmcc ~n >I~ :ıç ar mu ac .. em ~ı 1 a a : .12 Akşam 
olsun böyle ~i!p~eli hareketlere .şahicl şahid ~lclıığu hfüliseyi. kı:-;nca anlattı. - Eiiromuzmı ortacı ·ı NO\·elli; hnııi g.~ııç .'~rzı Selunikten tagayyup ettı. ile :12,13 Yab• 
olmak, kendısını kızdırıyor, ruhunda, - l\.omutanını -declı- bemlcniz. en- tek-tük e\·e geliyor \ 'C ::ıeıwt getiriyor. Kımbılır, ne oldu! ı iki d' .16 OO 1 k 
müdhiş bir ı ztırap urandırıyordu. su"ların mahpus oldukları ha tnhnne - E\'ct, e\·et tanıdım .. :l\Tn<lnm çok - SONU l' .11R - , '••n-·l •'-.;..' --·'·m-•.• __ _...-"'f 


