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Almanya 

ark ve garpta 
harekete mi 

geçecek? 
-Ribenirop, Alman!}a· 

nın 1'-loskova ve An
kara elçileri ile ist i

- şared~ imiş -Türk .. Sovget anlaşması 
nege dauanıuor? Am•rikan ın <'n büy ük ve V<' ni tayyare gemilerinden Yorktown 

'Şefin Te-1 
şekkür ve 
Tebrikleri 
Ankara, 15 (A.A.) - Riyaseti

; cumhur umumi kiitip!iğinden : 
Milll hakimi,~t bayr::ımı \'l' Çocuk 

1 
haftn'ı miinnsebetiylc :ısil ve necip 

. ,:uygııl:ırı Jı:ı.vi olarak yurdun her ta
i r:ıfınd::ın aldıkl!'lrı tebriklerden mil
/ ldıa"'i' olıın Reisicumhur lsmet l nö-

nii tef.<'kkür \'e karsılık tchrikJ.,rinin 1 ' ~ ~ 
ib l ağ-ın:ı Anadolu Ajan.•mı 13,·~it 
~tmişlEr<lir. 

Mareş al Çakmağın te,ekkürü 
Londra, 25 (A .A.) - Röyter :ıj:ın- A 'k K HUI Ank:ır:ı, 25 (A.A.) - Genel 

sının ıliplomatik muhabiri yazıyor: mert a ı kurmay başkanı Mareşal Fevzi 
. AJmany:ının yukında garpfo y:ıpm::ık Çakm:ık UJu,,nJ - Egemenlik 
ı.~tediı{i harek<'tleri tayin \'e tesbitc - bayramı münasebetiyle alm~ ol. 
Yaramaşı muh~emel olnn bir ta~_ı:n mli- Kafı·ıelerı· hima.. Heyecanlı bir dukl::ıri tebr ik telgr:ıflanna ve bu 
zaker,•l"r Par.ste c.;reyıın ettıgı sıra- j vesile ile ordu ve şahısları hak • 
da f'on Rihentrop, ş:ırktaki siyasi ve d k k d• kınd a izhar edilmiş olan iyi te • 
belki d<! :ı>ıkeri taarruz hakkınd:ı Al- ye e ece llUtU ver 1 mennilere karşı te.~ekkürlerinin 
lltanyanın Mo.ikov:ı ve Ankara biiyük iblağnıa Anadolu Ajansnıı t:ıv-
el~ik:riyle istişarelerde lıuhınm:ıkt:ıdır. zif e ·lemi !erdir. 
Sovyı.tkr birliği_n:n . tutacağı yolun, 20 torpito yoldadır ye- "Mihvercilerle sulh an· ... , 
Alman pl:'lnları ilzerıııdc son derec< ' - ---

Jn r iliz VP. Yunan askerleri bir arada 

Teslim olan Yu .. İngilterenin 
nan askeri ne Balkanlardaki 

kadar? Son faaliyeti 
" Kahramanları filiyatla 

tebcil edelim., 
Almanlara çok büyük 

zararlar verdirdi 
llı.ü~.,;~ir ol:ıc:ığın:ı ~ilphe yoktur. Sov- ni tanklarda çıktı cakbir tuzaktır,, A~ Kf RI' VAZIYET 
•·eıler hirliğinin ;\Jmm:ya ile :ıkdettiği ALMANLAR HASTAHANE GE· ŞiMDi BU SAHA DELiK DE· 
~d<>mi tecavüz paktından .•nnr:ı yaptı-
!(~ en manidar hareket, g.:;çen ilk teş- Torpitolar güzel evsaf- Atlantik mukaveıneti MILERINI BATIRMAKTA ŞIKTIR. HALK ACI iÇiNDEDiR 
rınd.,, karı~lıklı bir yardım paktı y:ı. T. Jk b A C h l d 1 
Pılması hususunda Bulgaristan:ı yap- tadır, Ruzvelt bazı Aa arsa, urası me- ep e er e va- DEVAM ED YORLAR Londra, 25 (A.A.) - Yunanistan 
~ı~ _o lduğu teklif:ir. ~Iosko'.·~~ın b~y- kararlar a)mı tır rika irin tehlikeli bir • de ? Lonılra, 25 (A.A. ) - Epirde tes- \•aziyetini tedki.k eden Herald Tribun d hır mua~ede :ıkdedıle;ı_ıedıgı. takdır- Ş -r ztyet fte lr !im okın Yunan kuvvetlerinin mikta- gazetesi hüliisaten diyor ki: 

e, Bulg:ırıst.-ına bazı ıktısadı :ınlaş- L d 2, (AA ) D ·]' l\1 1 yol olur rm ı tahmin etmek oldukça gü~tür -Eğer İngilizler Balkanlarda faa-
~~tr muk:ı~il~de t~ \ar:ıdflı_ bir ga. gaze~~si~~~ ~asin~ıı -;;rnhe;'b:ri ~h- Vaşington 25 (AA ) - Amerika Düşman menbalarmdan verilen ra ~ liyet gösrermemiş olsalardı, daha fen:ı 
"Uk hı \b'ermeıge azhırf'll ll un ·ıug~ ~~yl· d:rivo~. . 1 Birlesik devİetleri ıİa;iciı·e nazırı P. Alman ve ltalyan zayiah kam lan d:ı ihtivat kaydiyle telakki vaziyet<! düşmezlerdi. Fakat Almanya 
0 a er :ı an ma ı erce ı ~rı suru· · · · ·. • • " l'd ' · bugün daha fena vaziyete dü~müs bu-
lltUştü Bnlgarl:ır bu teklife de knça- 26 tonluk ilk Amerikan tangı, bugün Hu!, mühim bi r nutuk ir:ıdetmiştir . d k" f k etm~ ı ır. . .. . !unmaktadır. · · 
ınaklı. birer cevap ,·ermişlerdir ve fabr ikadan çıkm ı~tır. Bunların çoğıı I Bu nııt.kun gen i~ bir tar.ula zapte. arasın a l ar Bılha '>'-:1 11'. ü~kul olan cıhet, bu 
nıısya, B:ılk:ınl::ır ve Ort:ı Avrupa me- ln~il'.ere~e gonde;il~cekt!r. Bu _tank- dilmi~ sııretin~_a,,ağıya_ k:ıydedi.l'.oruz . RADYO GAZETESiNDE?.': ku\;etıenn biltün Yunan . ordılsıı lngilizlerin insan \'e ha rp malzemesi 
sQJekr!ne t.~m:ımen karışmıştır. l:ıı şı~dı rlalgal:ııı ~:ıraın~ l ngılterc- Bav Hu! sozılne Bılylık Brıtanya. Almanlar İngilizlerin bo;gun h alinde me:~udu~,?n _ne .- kad ar bır kısmını loktasından verdikleri zayiat, bütiin 

Nitekim, Yugoslavp~·n kar<ı hala )'') dogru yol al:ın 20 Amerık:ın torpı- ya yardımın, yerine :ızami miktarda Yunan ce hesinden ekildik! r lni İn- teııkıl eLtı_glnı tayın noktusıdır . Bu ~gil_iz kun-~tler_ine nisbetle _ç?k ~il-
""~patisini muh:ı.f:ıza etmektedir Di- - Sonu 4 iincü sah if<"d., - - Sonu 4 üncU sahif .. de _ .1. 1 . P Ol' dç • .. e d 1• . kuvvetlerm teslim oldukları :ına ka- çu_ktur. Nazıler ıse, Ege denızıne ~n-
' . . . · gı ız er ıse, . ımpos ~gı mıı~a e esır~- d:ır italy:ı.n kıta l armı durduracak ve mış olmakla beraber, burny:ı çok yük-
l(t'r ıs.raftan So\.)C~lerl~ Tlırkler nr.~- D kk d ı k den •oııra düşman_a a!!'ı r zayıat v~rdı- -Onlar a Yunan hududunu geçirtmiye- sek zayiat ve telefal bahasına varnbil-
~1'\cl:ı hnrşılıklı hır ı:ı :ıra_flık pa~tı ı• at e e ı•m, şe er r~ re_k nıuııt:ı:;am bır rıc'at yaptıkl!lrını ce.k kadar kuvvetli oldu klan mey • mi~lerdir. Halbuki lugilizler Balkan 
ı::zalanmı~t~r: Ilu pakt .. b_ı_r teca:ıız bıld ı_rm<>kt..d ır~er. danoodır. harekatına m!idahal den imtina etmis 
.rşısmda ıkı tarafın. sur:.1k_Je~_ebıle- l;~b~·ayn g~ın.ce : .. Atin:ı , 25 (A.A. ) -- Emniyet Ne- ol•nlardı, Almanlar sulh içinde, müna. 

Cı>vi bir mild:ıf:ıa h::ırbı dıı;;unuJ.ere.k b h k \ 1 ~ 1 hall<'_r.er;n:. go~·? Al nımıbr ?u z:ıretinin tebliği : kale yolları harap olmaksızın ve ark:ı-
tapıJmıştır. . . . . . . u ranı yo tur s:ı. !>_nya GO ~ın k•~ılık !>ır ~~"'.v.et ge~ır- · Bir çok Alman tayyareleri, Pire, larınd:ıki toprakların illııreı;ini kendi 

~ov~~t gawtc'<:rın:n, 2 ıncı te~rı~- mışl~r._ ~<'' cud ı40 .b.ı.ıı k'.~ı_lık ~:~ı~ anı Egine, Elen is ve Megal:ı mıntakala- eJlerine alarak bu sahaya yerleşe~k-
d~ Rusy:ının ilçler pnktın:ı dm·~t edıl- k~v\e~ı. ılc burada '.'<!~h\-eı ku_v.etı :-00 rın:ı hücum etmişlerdir. Atılan bom. !erdi. Şimdi ise bu saha, de!ikdeşik v:ı-
dığ-ini şimdi ifş..~ e~·l<>miş buhınm~Jı_ı_rı, hın k:s ı C1lmu-5lt:r._ F :.ık:ıt }!ıhvercıJ.•r bnların bazıları ad·alar:.ı yolcu nak • zirettedir. 
Alınanların çok canını sıkmı~ gorun- ı• • d k ki 1 Sonumu ge~emcmısler, muhas:ıra <'l·• ıetmekte olan Helin• vapuruna ·sa . Al 1 k d d b' 
Ilı kt d' S t R . t' zmır e şe er Sa ıyan arı t'kl . T tır - b'I 0 1 ı 1 d . ı. mnn arın ar asın :ı acı uvan ır " e ır. 'O\>ye ıı•y:ın_ın ~~y:ı•c ı ı erı 0 ııg;ı ı e ··-~marn ş ar ır. -Devamı 2 nci aahifedf'- hnlk vardır. Almanva bu halkl da dii-
bu yold:ı dernııı cdccektır. \ c, Al- Ve bıır:ısı denı.zden l ngılıl dımıınmnsı .. . •. ' . . 
l'ıınny:ının yap:ıc:ıifı i<tiınz::ı~lrırı Rov- d hal haber ve m ı• • ile \A:>m:ı.~ h:ılindeıijr. 00 ş~nm~k m<'cb~rıyetmdedır. ~n!tılter~ 
Yet Rusv:ı drıim:ı kendi nwnf:ı:ıtleri er . r e IYIZ l ngilizler ise Bardiyay:ı km'Vet çıka. i •ıt 1 k nın mııdah:ılesı buralarda Kuızlıng hü. 
hakımınd n k!ırar:ı tabi tutacaktır. l>iiıı schı·inıizd~ki l.ıazı b:.ıkkallaı-, ı-i ı·c esaslı tedbirlerde şeker satmıyan - .nc.,~mı :ı ltnrn &ahffeı.k ngı ere • ra kiımetlerin}n kurul111~3ına_ d:ı m~ni ol-
Sov.ı·N!,•rin rnziyeli hakkında en cloiı- h i~ lıir ~ebcb yokli--ıı ı;eker s:ıtmama- w müşt:>rilerine şeker bul unmadığını -- - · •• b nıı!~lur. Eg~r. umu mı ''.:ızıret mıttale:ı 
r_u t::ıhm:n bedur. ~u~d'tn lı~~ka Rus- ~-1 ba~l~mı.~ >c ~cnılil~ı·indcn >;eker iı;- söyliyen b::ızı b:ıkk~llar t.csbit edilmiş Yunanistandaki sivil in- munase atı edılır.se, lngıl~z h:ıreketı, yapılan mas-
~anın Avrııp:ı h:ı.rıcmoo pponlarl:ı tıy.:-ıı mu~lcrı l<·rıne, ~eker bulıııım:ıdığı ve hakl:ırında takıbata başlanmı şt ır. • _ , r:ıf \ e fedakarlıktan çok knz:ınçlı ol-
alcJ('[tik!<>ri bir p~k~ vardır. . . ccrnlmıı vcrnı:~ıerdiı-. nu h:ılıeı· üz~ri- Ciinkii lzınirdek_i ~akk:ıJla~d:ı şeker gibzler ve muttefıkler . muştur . 

. J:ıııon g:ızcU-lermm, hu ID'' ıııda e,. ne b::ızı kmı>':ler derhal ~lınt:ıka Tıc:ı- buluıını:ımasın:ı ıhtımal verılmemekte- Gazeteler son hareketı 000 
kı ~ar~rctli li",:ı~ı ~ıııhafaz:ı etml'.',~e- :e.t mıidiirliiğü~< '''. cmn/et miidiiı·Jii. dir. lzmirrleki d<pol:ır ve toptancı ma. J ... 

1 b l 
1 <'rı d!kht~. !:;yıktır. So\',\'d Ru,~~- gunc mur:ıc:ı:ı.t (tmı~lerdır. Alını:.n sr -o~ .. amı 3 n<'ii aahif .. .ı ..... - Tehlikesizce lskende- uoguru u uyorlar Suriyede 

kargaşalıklar 
nın, Çıne sılah yardımına d<'\ :ım cdı- • kl d"ld•/ D ğd d 2~ (AA ) l ·ı•· ·ı 
l('('{'ğ: lıakkınd:ı ('ine vcrdiil:i t ·ınin:ıt, y d l • • rıyege na e z r er :ı a • " . . . - ng~- ..:re.' e 
fapnn l!:tzctclcrincl<'ki hu ağız ddt'•ik- ar IID seveJ) er cemıvetı I rak_ :ır:ısınd~~ı muahede hUkumlerı!1e 
lig' . k . h d b'I' isken deriye, 25 ( A.A.) - Yuna • tevfikan İ ngl'lız k ıtalnrıııııı Iraka ıh -

1111 az ~o - ıı:ı c e ı .r. lkoıınrresı• • .. du••n toplandı nistnndan tahliye edilen sivil ingiliz- racı, Arap gazeteler inin b:ışlıc::ı mev-
'11:: - • !er, Selilnikten şehrimize gelmişler • ıuu olmakt.~ devam ediyor. Fak at F rans aya aleyh-

lsta bul Ko .. sten dir. Bunhır bazı hava taarruzların - El ':ıhval gazetesi şun ları yazıyor; n • - • dan başk:ı, hiç bir kuvvet tnr:ıfmd:ın cV<'rilmiş olan bir sözü tutmak, darlık yokmuş 

f . iz:ıç cdilmemi~l erdir. ;tıil.•!:ıkil _ frakın hii~ilıur:ınlık ha_kları \'işi, 2;; (A.A.) _ Suriyede ,en!-Ce se erı Alman istiliis ı :ı refe.>in d e konsoloö ıle hı~ hır z:ım~n bır tez::ıd te~kıl ('!- den bazı ehcmmiı·el,iz hfi.disel~r ot-
luk ve ~liik~~ar m~k:ı~l:ır, İngiliz me~ . Dost ?e.vl~tin t~rihi_nin en teh\:- mu>lur. F:ıkat Viİ,ideki salühiyethırl:ı. 
tebaası ı le dıger mtittefıkler teba ası. kelı denesmı y:ışadıgı bır :ında, Ira- ra gür~. bu hadiseler Fransız alevht1ırı 
n-n teb lig :ıt yapmışlar, ayn i gece k:ı- k~n on~ _k:ırşı_ girdiği tan_hh_ü~leri_ ye: bir mahiyet ::ırzetmemekwdiı:. \' <' 
dın l :ır, ~ocu klar y~ erkekler e~ya! a • rıne g:tırme<ı! ~emleketımızın sıynsı muhtelif ırk ve dinlere mensup ıtrup. 
rın ı b ır:ık:ıra.k fıltk:ı l arla ayrı l mış • veknr ve ı;erefmı muhafaza etmek hu- kır arn>ınd:ı m:ıhalli mnhiwtt<' ge~-

PORTSAID YOLU iLE GAZ 
VE BENZiN GETiRiLECEK 
İstanbul. 2.i (T!'lt>fonl:ı) - EHe!

re o!ılLığu gilıi Köstence ile l-:tnnbul 
:ıra~ınrl:ı h:ıflrıdn iki dA:ı v:ıp·ır işli
l'l'rektir. 

Ôicrendiicim~ giire, Port-::ı:t yolıı 
i:c d~ petrol \'e bt>nzin getiri ] ('\ıilect'k 
tir. l lk parti olarnk dilrt bin ton l!P •. 
leeeklir. 

• 

M. Meclisinde --

lardır. Pan i\< olmamıştır. Yolculukta susundaki k:ıt'i azmini gösteren bir miştir. · 
neşe hii k!lm siirmilştilr. Kafile mey:ı. misaldir.• J{a'd'ı 'hl · tt'kl · ı·!cr 

d l b . ült · R ı· 2- ( ) D N n A ,,erııı cereyan c ı crı ,,, • 
nın :ı ge en, ır m ecı ; . er ın,. ~ A.A. - · • · · · d~. bilhass::ı Halep, Humus ve cPnuhı 

- Yun:ın zabıt-a ve halk ının y:ır • ı:ınsı b ı ldırl\·or: Lü'-ıı" d · · de d'I "t' il" 
d · ı k d p· ld'k B y k ı~ t 1 ki 1 ·t '' .n :ı asa\•ıs ın e ı mı< ır. •• 
d '.m ı ı e a rh:ı an ı r~lye _ge_ l ı ·h. un- t~:ı: h~~: al· m.e~ oshıı!kO rat·tı :ırn .. a.' lcp1cki tedbirİerin, 2 giln ;~in dah:ı zi 
,ın sonra· ar p gemı erım ız n ım:ı- pe ıo, ı'se nınm lı me en mus-:ı rnd 1 l'd' il' .... 1 !l•tür 

ye~ inde l skenderiyeye doğru ayni - ad~ ::ılrn::ık<mn h:~sk~Lm~a sfttılıırn- · • C'~n~~i ı {~~n~~~~1f~:~:ı1;:ü~ııtt; 2 
dık. sını v::ı ·.ak eden lı r lrnnıın k:ılınl e\·. . d 1 t 
Demiştir. lemi~tir. · ıan :ırma yıırn anmış ır. ---000-----oo,o---

Almanlar Yunanistanda 
I $AR E.Tl.E.R 

DON GEÇEN MÜZAKERELER s . Al ·ıe le . . 
Ankara, 2S (Hususi) - Büyük Kadınlar ,., batına Limn.i ve emen· m~~ 1 r yışı 

1!i!Jet Meclisi bugün toplanmış, Deniz. J 'l '' - 1 t 
li mebusu Doktor Kazım Samanlının B_u aöz. artık aaif.ece bir fikr.in ifa· drekı nasıl aldılar aeır aş 1 
t\'.;rii ma.~uniyeLinin ref'i h:ıkkınd:ı t:ı- Kongre azası dün içfmadan çıktıktan sonra bir arada deaı ve hır temennı olmaktan ~ıkmıf. 
Yin muameleye mahal olmadığına ve lzmir Yaı·dım Sevenler cemireti, Alanyalı, nıı. Afife D:ırynl ve mü • tır. Vatan müdafaası, kadın ve erke-
dii:<>r tıazı mebuslar hakkındaki ayni ıınııınıi toplantMnı diiıı öğledı·n <on- rakıpliğe de B. ~fıız:ıffer Uras 'e - 1 iin her hadiseyi yanyana olarak kar
ta'cbin devre sonuna bır:ıkılmasınnl ra Halkevi salonunda P::ırti müfetti- çilnıi~'erdir. ı ıılamasmı 'icabettirmektledlr. Kafa-
karar \'('ımistir. )[Uteakiben jandarma! ~i B. Calip B:ıhtiy':lr Gokerin riyase- Fani ·:ızalık la;·::ı da :ı~::ıı~ıdıı i. inı . V!ız! elleri~iz, kollanmı~ ve her te· 
eratı kanununa ek olan kanun li\yihıı-ı tinde yapnwtır. !eri .rnzılı kyanl:ır <C~ i lmi•tir: ı ynn zl~, mud~faa cepheıınde toplan. 
xının ikinc! müzak~resini yapa~ak .k~~ Toplaııtıd::ı ;kseri~eL hazır lıuhın· nnıı . Sıdıka Uz. H:ıyri;·e Tunç, maklııınıız lazınıdı.r . • Ankara kadın-
bııJ etm!ştır. Meclrn pazarksı gilnu muştur. En-ela cemıyetiıı me<ai rıı- ;\felih:ı. 8alaheddin. Mclühat Serin • , !arı harekete ıelmııtır, latanbul ka-
toplanacaktır. ııoru \'e bilfın~osu okuıımu~ ve itti • !l'd, Sclm::ı Batur, Eribe Öktenı, Ve- ' dınları. da keza.. . . 

fakla kabul edilnıistir. . , . . . , . 1 lzmır de 11raya gırmektedır. Fakat 

S. Bozok öldü 
l,ıanbul, 25 (Telefonla) - Bile

cik mebıı'u n. Salih Bcızok bu 'ab:ı h 
anjin ı:ıuvntrinden \'efnt etmiştir. Ce. 
nnte>I yarın Suııdiyeıleki ~·:in den 
ka'dmlar:ık Ankarayn götiiri\lilp o
rndıı defnedilecektir. 

Duncl:ın sonrıı cemiyetin ni • dıdc h:ır::ıda.n. Emme Dızgııı. ~:ıhı- bize Ankara latanbul lzmir değil· 
zamname<i mucibince yeni idare he- r~ Sard._ lrf~n C_cvdet, Mü_ııcYVP ı· J\k hütüen Türk 'kadınlan; iti olnuyan', 
}'<'ti intih abı yapılmış ve bir inci reis- ~~ 11 • '.\lebıhc Sey_fı, Belkıs Bılm:ııı, Lut- vakti müsait bulunan bütUn kadın 
liğe Rn. Kevser Tuksa l, ikinci rei~li - fıyc Sırrı, \.en.ye Uyum. 1 ve kızlarımız artık müdafaa içı'n ite 
ğe Latife Bekir, veznedarlı ğa Bn. Yeni id-nrc heyeti tarafından bii ·, ıuırılmalıdırlar. Fakat bi:re öyle ıeli
Cemile Çullu, muhasebeciliğe Bn. yiiklerimize tazim telgrnflan d:ı çe- · yor ki, bu itleri turih etmek, tetki • 
:Meliha Sanu, umumi katipliğe Mua L kilmiştir. Mu>affakıyetler t emenni lata bağlamak ta lbımdır. 
ili Rendn, Yedek azalığa Bn . Vecihe ederiz. 1 

' f4'1 ** 

Li ınni be ş s .:ı~t ınu
kavemet etti 

HALK SÜKÜNET VE INTI· 
ZAM iÇiNDEDiR 

Atiıı:ı, 25 (A.A.) -1\Iiistakil Fraıı 
>1z Ajansı bildiriyor: 

Atinad:ı halk ~iikfınet içindediı-. 
Her tarafta mükemmel bir intizam 

Atina, 25 (A.A.) - Alnı::ın kıt:ılıt· 
rı bu •abah saat beşte Çanakkaleniıı 
yakıninde bulunan ve scvlnı key~ e
hemmiyeti o 1'.ln Yuıınnlılnrın Liınni 
adasına ç ıkmıştır. Piyade \'e poli• • '':ıı·dır. Sık ~ık ham tehlikesi is3ret
ıen mürekkep ol:ın küçük Yunan gar leri verilmekle olmasına rağmen. halk 
nizonu mütecavizlere knr~ı b~~ ~aat- bu intizamı bozmamaktadır. Gııze -
tan fazl:ı harp etmiştir. teler, hal kı soğu k k11nlılığa \'e i<tik • 

Daha evvelce Semendrek adasını bale emniyetle bakm::ığa da,•et et -
i5ga! etm~ olan Alman kuvv~tleri mektedirler. Alman ilerleyişi hnkkın
Limniye taarruz etmeden evvel bir 1 da sar ih malfımat yoktur. 

(DEVAMI 4 NCU S,\HIFEDf; ) - Den mı 2 nci Sa!ıifede- _. 
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( SAHiFE 2 ) (ANADOLU) 26 Niaan 1941 CUMARTESi 

1 FIKRA 1 --
Balkanların ruhu 

Bahri Savcı 

San'atkar göçme .. 1 eı.,e 
ya~ dım 1ilec k 

Kahramanlarj İngiltere Anım A Kamarasında Fakat diğ.Jr taraf- Balkanlar garip bir coğrafyadır. 
kamarasında l:lalk:ın- ı tan İngiliz - Ameri- Onun iizerinde, hiç olmazaa onun ka. l 1enemen ek\ raktörler, iş) erini bitirince Soıı hudi

8
eJer, bir müddettenbeı1 

hır ve ~imali Afrika kan - İspanyol miina- dar fa.şmağa değer b;, etnografya •• • d" gırtlaklarını örümcek yuvaları knp • 
,.a.ziyetinin. yakında seba.tının .no:mal ~e yaşar .. Filhakika~. b~ ~.öl!'.ede _türlü derhal Berg.::ı.maya gondenlecekler ır Jıyan bazı milletlere iŞtihah iştih:ılı 
muzukere,ı m ·vıuu M b J hatta saınıl"ll ol<lugu kan asılları ve turlu turlu da~ların l . • • 1 b h 

1 
· ı · t'. K" . nara "avurmak ve zafer şarkıları söy 

bah·olmu•tur• Ba1.ı e US 8rJD hnb rlcri gelmekte- .. · d t:. r· t" 1 .. ruhiyatlarla Sıhhat ,·e çtımaı Mua,·enct Veka- ve u u ustaca emır_ge mış.ıı. oy- k' d' B I ba 
meb' !ar" bLı.nd·ı . ; tlı:r c uhzerın le ur ut luhr ~ ti . mevcut· !eti İskan umum müdürlüğü. h~ricten lerde hic bir göçmen atıl vnzıyefü~ hı- !emek im anını ver ı. un arın ·r· 

us • • ' • •· il · umma ı cemaa z nıye erı . . 1 · . 1 1 kt şında evvela italyanlar geliyor .. La t . ı ·· t • ı "' "'O"l"E'Tl E'R l' 4. memleketımıw ge eock serlıe"t go~- ra <ı mn·ncn · ır. k ıca gos ermış er. sua erı ,, . J , J •• , h:r . . . . • değil, kahramanlar zafer azanmı<-
Ilaş\•ekil Çör il bir Z!Yb'TI: ı Bu co"rafi muhit ile, onun üzerin· mPnlerın yalnız eşy.ılarınııı.gı<lc~e~l<'ı:ı , . , • : • , , 
k .. · · ç t h'ı· Uı'g'eı· tarııftıın d 1 g 'b' 1 b ırl !ar \'?re kadar parıı~ız ııakled,lnıe,nıı. tı- Zıraat 'Vekaletı t,,rnfıııd,ın Meııeme. !ardır. 

aç gun ıçın c ı • arı a aı ı <ayna•an u ' i l ... t kt·· l Evvel• Libv.·a -öllerinin derinlikle-\ kl ·r· d b ı . so,•ı·etler vaziı·eti i'tJ ~ r ~ · .h; • d bir caret eşı m<ı için sahipleri tarnf.nclan 1 ıw gönderi miş olacı ..,.,ş ra or e sey- " ' 
e ı ın e u unmus- F / ' . . 1 ma::ı7ume~ nı, tarı ın ışıgın a "d • • 1 r ·. ı· t .. 1 • • . ~ürdü rinde yüz bini aşan esirler \'ererek 

tur. ı.;,ki nazırla;·. ransa, Spanya Ve dnha e<rıırlı bir nıa- ; olo':k izah cerç~ve•i 'cine sokun, n:ıkli}·e parası o .n'!lesı. l~•ı:n ge < ıgı. ~.P ıın z.arar goren ~.r:n ~ra'.-ı'ı. . · Bingaziye kadar panik yaptılar ve 
dan ve lidel"lerd•n R • . hivet arzetmektedir. ·~:Y 1 

•• k' b rıma.dada yası· nı :ıl.ıkaclarlara lııld•nnıştır ı nılmustur. Bu tr:ıktoıleı, bır kaç gu!ı t 
1 

B lk 
1 1 '! . n.ı··· •, deı·h-·ıl us ya vazıyetı B·; i<ln bizzat Ri- corec~koınız 1ı u yab' b k a gö- Simdiye kadar memleketimiz· gel- zarfında :\1enemen ka•n'lndak faalı- >onra ngjliz kuvvet eri a an ar: 

'oı ne ı • .ı ı'e • '" -- y~n ı n •an ar ır a ım . .. 1 . . .• ti .. b't' · c c k\ . • Ber geçince Almanların yardımı ile va· 
ıe gizli bir içtima teklıfinde bulunmu~,ı.JCntrop me~l'(U. •ı'm. ktadır. Almanya- re. karde.tir. Fakat bir ba • :n~ş olaı'. goç~~·:ı 'r:" h'm<!ı! ·k~.n~ıly? erı.nı 1 ırm!ş 0~·'.c:' :ı~ıntı~n .. ~ ziyetlerini dilzeltebildiler. (Hoş; bu 
Çorç;ı buna da muvafakat etmemiştir. r,n 'ln·kova elç:si Berlinde bulunmak. kım" göre de onlar birbir. ";""Uıhsıl ~a 'tıne J'lÇ•rılını~lıı. g.ıma.ıu nakledılec,kl.~ılıı'. .1r'.ık'.01, me,ele henüz düzelmiş değildir ya) 
Londra haber!,.riııe göre, mebu>l,ır şu.tadır. Gerçi !{ıs - Alman müna eba- leririn canına •U!am•~ düşmanları hımlanlan zır:. ' meşgul olmı.rnn'.a- :~r Bergama ve. Foça ~.azalatıııcl.ı .'':': Fakat Habeşistan ve şarki Afrikara 
iki noktan öğrenmek istemektcdirler:'tıııda zı.!ıircla dı>ğişik!ik yoktur. Fa- ibi özükürler. Bu; Balkanların l't'. ve .aıı'atkıır :ınnlaı:a ıl.m:rcnık, .a.ptaıı zarar gorenler.ı.ı ele ~:azöı~ını Alman kuvveti gidemiyor. Binaen • 

1 ı;arıı ı',tihsııli ne haldedir t ,_ k"t <ov'~nd'•'ine göt•e R;bentrohun ır .. ' .ı:.kl' . ·~ı'nda aeli•en ha•;n bir m~'"angrzlıık vcsaır •an a(lam mah,us surecek ve sonra I'oılJalı. Tıı,, de- ale"h burada vazı'yet hı'• de toz ııen· 
- ı., · · , « ·~ • h.- -h • - :ruı aı ı ımı ı, .. ~ - Y "" 1 1 ·ı k t' , • t• .' · R· • <l k . , l t, r rrfndar~lecrık _, .... 

kilatlandırıımı~ mıdır~ Bu günku ve- . losko,·a;, ı ziyareti zamanır.a dusen '"' tabiatın icabıdır. Asırlar süren Os • l!'a:zem<· Yc~ı me 'll'I' ıv s·;, 1 a " 1 ı mış, •«) ııı ır ~:·1 '.." ··~ ~ ', •. ; • - • be ·değ'ldir. Burnı rağmen yine zafer 
ı·inı ihtiyuca cevap 'erecek cler~cede Alman]" rm Sovyetkl'e, uçleı· ıı:ıktına ma-ıh '1ak.'miyetinin mütecanio idare-1 halını- gel\r' ınıelor r; ,. fık vor,ı ıııüş orahırda ıla hulk.ı hızınc' eclccekt ı. şarkıları devamdadır. İtalyan doııan-
rııiclir? iltiQak tekliflerıni ifşa e~eıı~.~on Rus si b!l"6 bu ba~in tab'ı yumusata?nar.t''.'h j - - co------ ma~ı. bir hayli dayak yedikten ~onrn 

2 - Hariciye nnzm Edenin Yakın gaz.ete! ri neŞl'İyatının, şımaı manalı onu htm kardea hem de ayni zaman- G J · } J B t ki ki 1 iissline çekilip uyumağa başladı. F~-
sarka yaptığı ;eyahat muvaffokıyetl<· olup o!aıııclığı sornlmakwdı.r. Bun- dR dü~man olabilen iki cepheji dü -1 eJnÇ ere açı an, a a } arın I kat •anki hiç ehemmiyeti yok~uj !!'· 
net:celenmi~ miclir w lngilter<>. Yııııa- dan lın<ka son bir knç ''-Y ıçınde ~ov- rü~t tabiatından uzaklaıtıramamış- ı "" bi. Roma ı-adyosu şanlı, şereflı .galı • 
ııistanı kurtnımak için elden geleni yet Rı•-yanın Ba~i<anlat: ve '.ile.carı~:''" tır. Bu düriir.t!üğü yerin• göre ır.aı;il.· fu {}ar kurutulması hivetlerden dem vurmaktadır. 
yapını~ mıdır. ,nıpnıumı~ mıdır?. ııa ksı .. ı takınclıgı vnz;yet. Almıın;a- oız aerkeoliklE're ve mPf'alomanıye ·Hnkkı da yok değil: 

lngilterede bu şekilde izahat bte- 111·1 bıı ist:kametteki te~~lıbüs \'e ha- yükselten Balkanlılar, bu yüzden za· Bal!rnnlarda Yunan ordu;m k1" : 
mek. enı!i,;oye delfılet etm z. Bu. sıkı rekefür;;-

1
e alilkaılardır. Bunların Ber. rarlara bile uğramı~tır. Balkan mu - BU FIRSATTAN iSTiFADE MU" KELLEfLERIN TESBITINE men tc~lim olmuştur. Bu ordu, hangı 

hir kontrole ve miirakabe~·c istinad !inde ·•özden geçirilmekte. n:an~ı ve harebp]erinde, geri','yen Osmanlılla· , ordudur: ;\{e~hur ita] •an fırkaların 
ed,·n c~c~rıkr:ısini;ı tı!bii, bir ieahıclır. -ıümü!l .in.in ara ~ıılmaktı! oldu" tla rın önünde. bir zafer anlaıma" ya·, GEREKTiR DEVAM EDiLiYOR hallaç ııamuğu gibi •avurar-ak dağ· 

f)/(,fJ? .l!ESf,Lf;/,hR: tuhının .;dılnıektedıı·. ı uacak yerde kavıı:aya tutuşan Bal · dan dnğa kaçının, :\!ussolini hücu • 
Alm:ınların şimdı i~tigal ettikleri S01TETLBll . JAPO.\TA: k,.nJı!.,rı bu toy hırçınlığa ve kaskatı· Gedikli Hazırlama Yuvasına lrn;·ıt Gıizelyalıda tramvay deposu civa- munu paniğe çevirten ordu. Arnn • 

iki m,·ı·zu vardır: ..\lmanyaııııı muvafakat, hatla ı·:ır- lığa sü.-ükliyen ruhiyat, işte böyle bir, için ,\·alııız ~zm;rden şimdiye kııclar .. rii- rındaki b:ıtaklığın belediyece kı~ru- ,·utluğuıı yarısını zapteden ordu .. 
ı _ Fransa ve l;panya, ·lımiy!e kurulan bu iki devlet paktın huşune:ten geliyordu. zü mü!ecayız Orta "kul mezunu mu~·a- tulıntısı işine ba•lan"?'"tır. 1:leledıye. Ve n'hayet Alman hareketi üzerine 
2 _ ·o,;etler.. imzası dan sonr:ı, vaziyet az çok ele- Bun:ı. ra~men, Balkanlılardaki, caat etmis ve bıınların nıuayeneler:ııe doks:ın kuru~ gündelıkle işçı bulama \•arı kuvvetini Makedonya cephc<ine 
lngiltere w Anıel'ikadan gelen ha- ğirnıisı :r. Japon gazeteleri, bugün me- hiç b;• maddi menfaate bile dayan • ba~lannııştl!'. . • . .. .. dığı için daimi. encümenden karar i'- gönderip oroda da çarpışan ve ıın -

berter, Almanı anın Fran,;a ve lspa.n- riyet n' •ykiine giren bu paktı az mev- mağa ihtiyacı olmadan mevcut olan, Havacılık daıı·esı ge.ııel dır_ektorlu- tih,ali suuetırle 120 kuruşa amel;.. cak k'1l kat faik Alman kuvvetlPri • 
vayı tazyik ettiğini ıı-östı·rn;e.ktedı;·. zuu balısetm kted:rler. Rm;yanın C';: aykırıhklar VE' ziddiyetlere rağmen, ğüncleıı ~on ah~aı.ı e~ıırde 1~-1~ y:ı- kullanm:ığ:ı bnşlamı•tır. Küciik ha - nin çedrmesinden oııra teslim c>Jaıı 
F'akat Ber!in. Fransa mesele" ıle ıda- ·ıe siliıh yardınııı.ın devam edccegı Balkanlarda b'r müşterek rulı ha • ~ıııda pilot geılık!ıler: ı~ııı asp;arı boy t<ıklık ve su birikiıitilerinin sıtma mü. Yunan ordusu .. 
kadar ıröıüknıem•ktcdir.. Almanya. hakkıııcla teminat vermesi. Tokn1cla kİMcli. Ve bu .her ,eye rağmen kah· hadcl; (1,64). ihlisa• ve teknik muha- cadelesi kaııuıı ve talimatnamesine Mm·akkat bir zafer varsa, Alman. 
F'ransa ile müzaker ·'·i Paristeki P!d- •oi(•ık ,,,,.<]us ( 0

• ri yaprtııştır. ılc v erk,.kliı: ruhu idi. Bütün ip gediklileri için a.;g~ri . boy haddi istinaden kiiçiik say mükellefiyeti vanınclır, fakat sarkıyı •iiyliyen yine 
.si ne bırakmıştır. Ru elçi. Amiral Dar- .-Llll>'RlKAD.l: . h• "tı ile. -ahıi, canavar ve hatta (1,5S) olarak kabul eaılmış bulundu- ile kurtulması için faaliı·ete .Q"Pçi'e . İtalyaclır. 
:.ıı ile müzakercdedir. Fnınsanııı va- Anıeı·fka .. tızun b:r ?arl:ıe haz~r- adi ol ,., Ba an kora:teciainde bile ğuııdan buııdan boyle muı:aca:ıt e~rece~ ce!iinden IJclerliHce ız;;,irdeki mü-
zı ·el. ise bir muanl'n:ı lıalincledir. Hu. Jıııımal nclır. Buı<üııkü pla!ı ~·e tedlıı.r- 1 kaf kini er kliltle lt'Üden b'r Uit boyund:ıkı. gençler ııılot. ge.d:ldı,;ı, kel!Pflerin te,biİine devanı edilmek- Dm't:lu kim çaldı, ııar•ayı kim tup-
J\iınıet crkftnı ara ınrlaki t.esanlid ~ar- 'eı (l'i)rll. ~ı\merikn. bizzli;t ı tırak et-:ın kahraınanlık tar~.fı vardı. Bütün hak 1,.:15 hoyunda~ı •ıren~h1 ~· .n~ ıhtı~a~ Ye tPclir. lu.ror? 
~ılnıı~ gihiclir. 1Iaresal P~ten, Amıml ,ınwsi , tızun. re~ k bır h:n·p hazır-1 sızlıkları, h tta bütün cinayetleri, teknik muh;ısıp .gedıklı<.ı o!arak ka)·- · 

00 
Fak:ıt unutmıyahm ki, Bulg:ırlnr 

lhrlanu \'~rdiği vazifelerden bir kı.'- ığı icin<lediı· .. 1 Balk,.rlı, böyle bir ruh içinde itler- dedilebilecekle~·dır. . I ela kahramandırlar ha!. 
nıını geriye aiarak gibi gözükmekteıl•r. Nev, ·ırktan gehm haber] r" g·ore. di. Bu •·uh, ... dec" şu veya bu komi. Orta okulu ıkmal eden Ye ıah>ıle ele- 1 Me)'iç hududuna kadar bütiin gar· 
. .\nıerika, L~\alııı kabineye girme,in Va•iıw onda yeni w mühim bü'. plan: teci v tahrikci dcail, Balkanların ru- rnm imk<lıııııı bulamıyan gençlerin -·ı·•K-:;· H b l ".:"r" bi Trakya)'!, :Man•tıra, Resneye kn-
itiraz etnl"l<tc,!ir .. Am.rika elçisinin hazırlaıınıı~tır. M.ili mUdafaa ıçın ye-

1
· hu idi. bundan j,;(jfade etmel.erı bılha<Sll• JSa a er er 1 dm büyük :\1akedon;·n parça•ırıı, knn 

\'i;i hükünıet:ııc o t<ıkd'rde müna~ba- ni fabrikalar kunılmaktııclır. Buraya Şimdi bu >1\h· tek kelime ile öl. tııysiy<•ye suynn buluruz. J _,.....,," . ---r- ve alınteri dökerek(!) kurbanla~( 1l 
tı k(·:\~~rek \' ':.:idrn ayr~lacağını bildir- 1.:> tni!vnr dolarlık "arfiyat yaprıra~·'. inüştü..r Onun y~rine politika düzen· o 1 ı \·ererek k!lhramanca zaptettiler. Kı-
dii!i söyJ('nmekt<clir. i•tih,a'lt 2 mi"line çıkacaktır. lnı:ıl:·ıbazlıkları il.,, arka kapısını yaban. ı • lznı;r palamutçular şirketinin se- lıç hakkına canlar feda'. 

Dugün ı.rel.;ı ?ir halı<>_r .~>öb;ino~u!ı tere h 'it hına cephane, t:zuıı me,afelı cılara açan bir .sinsilik ve müki\fet zmır nelik heyet? umumiye toplantı,;ı dün Oııla" da zafer şarkıları söylemek. 
Horiciy< :ıazırlıınn:ı getırnecegı bddı- bombuıdıman tayyarelen ınıal, Anı~- miraoı olarak ölü üzerindeki kefe,...;n öğleden soııra Ticaret odası salonun. te hak:ıdırlar. Amma bu i~galler. Dul 
rilmekteelir. Bu zat. Pari,;te Vi~iyi tem- rika iç'n 2 milyoıı kişilik bir mu~~rııı üzerin<> atı!mağa hazırlanan bir neb. da yapı!m1", Ticaret vekaleti komi • gar milletiııin istiklfıli ve postıınuıı 
,il eden ve Alman elçi"i ile temasta ordu t•chiz erlilecek, bunun 2 mıslı ıcı:ı hulık ıuhu gelmek üzeredir. Nazilli ve Ayd1na teie- s~ri sıfatiyle toplantıya mıntnka ti- ;,tikbali paha•ına yapılmış, ne çı • 
ıuiuııan bir zHttır. Alnıanyanın Togo ele esn-:ı techizat tedar:k oluırncııktır. · caret müdiiı< vekili B. Cevclet ;ştirnk kar? Zafer zaferdir; çarıklı!ıınıı 

ve Kamaroıı müstem!-1.;elerini g-ar.ınti l !.'AKTA: fonla bağlanıyor etnıi~tir. gırtlak yırtmaları haklarıdır. 
«tmesi için t•klifatta buhınclufıu lıildi- lra\>ta ;·abancılara hüküm~liıı mü: Bir deli lzmil· telefon müdürlüğü tarafın- * Aydın mebu u R. Adnan ).[en- Benim merak ettiğim nokta şudur: 
rilmekteılir. •nacles· olnıAk•ızm Muhı\rt;j°1ıerı elan Aydın ve Nazilli istikametinde dere~ Aydından _şehrimize gclmis, tta!yanlar bu şarkıları ,;öylerkeıı 
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1. ıbn. at çr KARiSiN! VE OGLUNU y-aptınlmakta olan otomatik t~lefon Cumhuriyet gazetegi t-ahrir müdürü acaba, imparatorlar imparatorıı Ha· 
Fluradıı vaz:yct mühinıd:r. Gazeteler kan k8ııuııun yeni hükdume '~ı 1

.r ~e - BALTA iLE YARALADI te'i,atı ikmal edilmiştir. Nazilli \'e B. Feridun o man ~fuğlaya gitmiş • ile Selasiyenin davullarının da. mi'· 
Almanya lehinclc ne.-riyat yapmııktn- biri m!, yok>ıı e<asen üşiln Jl1lli :r :t Avdınla İzmir arnsında otomatik te- t' tiyle fa~ist bayraklarının <lalgal:ın • 
dırlar. Amerikan gazctek·rinc göre, •eı· m; olduğu h,cüz m~~hu~dur. Fa- Banııdır kaza>ınm Kurd köyünde Jefoııla göriişnıelere ·akında b:ışla- ır. dığı Acli8 - Ababa afakını çınlatmak· 
fl-'ı·lı'ıı .. ' f", drı·dfl k.·ıı·.'ı :·ı .. ık.<ek .s"sln ko- kat es.ıs i ;ha .• ri.de hük·u· metın .petrol · •1 0 * Bergama, Dikili v.e Menemen 

1 
., 

.. ·' " ' , - ' ' .• 1. k !Jır v k'a olmuştur. :\1ehmed og u s- n,ac.·ıktır. "ı'mtlilik veni tesi,nt üzerin k•ızaları ı'le Kat""ı~ak·ı ıı·ıhı'ye ·ı·nı·n ta olduğunu hiç duymuyor ar mı. :Jlı.·.m,".k\,·ı<lıı·laı·. kıı)·tıl.·ıı·ııı.·ı ,·ııuka,ını. gostermeı. PO • " ' • • · • ' ' • ' • 1 ·ı 
1 ·· m,·ın Konur ansızın delirmis ve eline ı .. .. t c "belcı·ı· nıpılm•• ve ç··ı H ı.. · 1 t k ı Trablu>garpttın gelen ııgı iz ı o --·------ -- -- t:ı..~ınılaıı bu kanun. dıkkate saı-andır. · (en go~usme e nı . · · .ıg i \'e acı ıuseyın er mın a a ann 
1

. 
T 1. ı ;.r geçirdiği bir balta ile ev halkına hü- bazı küeiik noksanların ikm"li irin d.·ı '·o."unlarcl-a vakti."] "ıkmı~ olan nanma. ının top ~esleri ile olsun ııı· es ım oı<ırı t unan as- Af K k 40 ' 'K ·• ·• ' ., k k u·ı .. Yunanisianda .man cum etmistir. O•man onur, arısı tedbirler alınmıştır. çiçek hastalığı lamaınen zail olmuş- az duı up yut unma · ve '· sıın • 

kert ne kadar? yasında Kamile ve oğlu 16 yaşında Os. Bornovn nahiye3inde ı·eni lıiı· te • tur. Veterineu teşkilatı tarafından mek istemiyorlar mı? 
ilerleyişi ağır/aşlı man Konuru Yüı;udlarıııın muhtelif lef<; santralı v.iicude ,getirilmekte · hastalığa karşı alınan tedbirler çok 

-BAŞ TARAF! l NCİ SAHiFEDE- -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHIFED .. E- yerlerinden ağır sureAtdteı· yaralan:ılştı.r. dir. iyi neticeler vermiş \'e kordonlar da -------------·---
het etmiştir. Vupur tutuşmuş ve bir z h Deli adam tutularak ıyeye verı mış, oo k:ıldıı·ılmıştıı·. Btı husu.'>"' dair ziraat YENi NEŞRiYAT J l · ·· ı llern. 25 (A.A.) )[o;,·& ,u rer 1 · it '~ 

Çimdik 

çok yo cu ar oımu" ve yara anmıo . b' . ı·aralı!ar, hastahanede tec avı a ına Z ı l t 1 d k" \·ekaletine de malumat verilmi5tir. 
!ardır. Alman ta•"areled Kea <>.da - Çaytııg ga~etesiııiıı Berlin muha ırı · 1 I d eızc e mın ü casın " 1 ··-·-·-·-·-·•··-·• 

°' \",ı«l\or: :ı ınnuş ıır ır. * 19 mayıs jimnastik bayramı i-sında da bir vupuru bombal'dıman et ,. . -------. ,l< o··y ı· nşaalı 1 , H 1 ,., Ku .. ÇU .. k Menderes ıni~lerdir. Diğer bır grup ~1etanada · Gelen hııber!cr gıh;teriyOI' ki, Al -

1 

Çin maarif müdür ügünde a it ,,iya 
l'olikos hastahane gemisini batırmış. man!fü·ııı Yunani,taııdaki ılerleyiş . , Bü)'ük zelzelede harnp olan Ber- Kalkancının ı•eisliğinde şehrimizde-

1 tır. Lutrakide bit· • .\iman tap·-.ıı·esi tPmpo,ıı mu~akkaten uğırla;ıı~ı'jtır. • · . "amanın Ovacık ve Dikilinin Kaba • ki liseler ve orta okullar heden ter.. TİP H:ılke\·; tarafından neşrpt!İ -
' .. k ti nnı ı " b' · .. • t 1 • d'' to ı rr.ekte olan btı kii"u"k, fakat zengi 11• Andros hastane gemisini bombala - llu ,·az> et. lngı.iz un·e e 1 ve ı kum köyleri yerine Kızılay kııruıııu ı)·e~ı oırre men erı un P anmış ' 

nııs ve batıı·mL,tıı·. Her iki g~mının dlinıdaıfarının mu ·:wem ı ' tarafından inşa ettirilmekte ohn ye- e a · ar' r ış e · ' l k etlel"r1'n aı'l 1 \' b· zı kar la \'erm· 1 rdı'r mecmııanın 6 ıncı sa,,ışı da miitenev,·ı 
· ,, b ü k 1 ,·oll:ıı·ı ı·t,· r.u ""U "' O"' 'lA" * !Ikokı ıı~ on " f talebe · ·n ve f.·ı;·ıl.·ılı nı.·ı!u'nıııtlıı ç·ıkm1'tır. •iıı·. ele hastane gemı>i olarak kullnnıldı- ma ı ile Lıera eı· m na ·a e · • <.! ... lli•ı. _ • "· ~ ..,. . nı köyler, ll:ıziı~ında tamaml:ınmış ı .. r " ,ını • sını ., ' 

1 b ·de cekı'J p 8 0" A h b 1 · ı·h ] 2° '< J k ele mtıh""l'f fı'kir '.·azıları ilr <>liidlt'I ı:ı u:;ulü daire.• incle düşmana bı diril- lıariı•Ie fakir o 11n u arazı • - . 8 "og.ı::.ıııı, , ., Jaııs a er e~ı,, olacoıktır. Bu köylere zelzelede evle- ını ı ıııı arı " ı. nııc a •on:ı erecr ·. "' 
ınişti. Alman wnareleri ardal'da ıııekte olan ku\'vetlerin yolları tahri- 8,18 h:ıfıt .parçalar (pl.): ~,45 .. Ev ri yıl;ıl:ın köylüler i~kan edilecek ve tir. vardır. 
ı:elcrek Kor.,nti bombardıman et mi,,_ uiııden ileri gelmek!kdir. Beri in, ne ka<lıııı, 13,30 Pı;:ogram, 13,.:ı3 tur~- biııaların tapuları derhııl ııamlarııı:ı 111 
!erdir. 3 Alınan tayrareHi düşıinilmii~ olursa olsun, sevkulceyş bakımından çe ~ıla~lar, 13,:>0 Aans habcrlerı, ·azıtarak kendilerine verilerek ir. TAYYARE Sı"nemasında Tel. 36-461 
tür. umumi \'azi)'etiıı deği•meı.liği kaııaa- 14,o., turkçe plaklar programınııı ~ _ 

Nevyork, 25 (A.A.) - :Neyyork tiııdedır. devamı, 14,20 riyaseti cumhur ban- f '\ 
Tay mi" gazetesi, Yunan harekiitııı- ;-· "'\ uosu, l S filim musikisi (pi.). l~l.30 En Son Havodis 
·'aıı bahı.·le dı'vor kı'·. j • t 1 konser, ı.lı·vleı konservatuvarınd<ın 
u " ' K h t 1 ki o O Arkadaşımız Nizameddin Nazif, - Yunanista.nın k. ahranıanlıgıı.ıı , a ve evzıa ııa en nesriyat, 18 Program, 10, :l 

l·adyo en orke t a ı 18 •o a·• eser ı ki!!ıdaızlılc yüzünden yedi Rydır tebcil etmek içın kelıme seçmege z - s r, · . •" s ~ - -
rnktimiz yoktur. Binaenaleyh iuııaıı başlıyor leri, l:ı konuşma (gunüıı meseleleri), neşredememekte olduğu gazet ... sini 
ordusunun ve milletinin kahrııınaıııı- 19•15 halk türküleri, 19,30 Ajansı htanbulda yer.iden neşre baılanllt· 
"illi kat'i filivat ie tebcil edelim. haberleri, HJ,45 konu~ma, 19,50 ka-
e , EH •lce hmire gönderilmis,· olan 'rısık '"l k t" k. 1 20 l" d m·. İtalyanların, itibarlarını korumak ., · Q • ı ve ur ·u er, , " rn yo 

En. Son Havadis 

Meşhur rejisör FRANK CARPA tarafından vaz'ı sahne edil"n en 
Büyük sinema artistleri 

JEAN ARTHUR - JAMES STEW ART - LION BARRYMORF. 
tarafından temsil edilen FRANSIZCA sözlü 

Para Beraber Gitmez 
AYRICA: 

ESRARENGiZ KATİL (FEDAKAR KÖPEK) 
MATiNELER: ESRARENGiZ KATIL 2-5,15--8,15 

için teslim ~artları hakkında ·cerdik- l 10 curnl kah,·enin tevzi sekli hakkın- gazetes,, 20,45 faı.ıl heyeti, 21,15 
!eri malumat beliidir. Maamııfih Lon- da Ticaret Vekaletinden °:'11ıntaka Ti- konusma (kitap saati), 21,30 radyo 
dra Yunan mehafiline göre, Alman cııret mCTtlür!liğiine talimat gelmi~tfr. ~alon orke~t~ası, 22,30 Ajans haber- ÜÇ KURUŞ. MÜVEZZILERDEN Para beraber gitmez 3,25-...-6,25--9,20 
tebll.frı'nde de bı.ldı"rı·ıdig'ı· gı'bı·, Yunaıı . k'l l'l- k !eri, 22,50 dans muziği (pi.), 23,25 ARAYINIZ. 111ıiPııiaı;izca:Zr:g:ıiıiiı'nlılııı!e:lrlıi•..;lil2İıİı,3mOİİııİİdilaiııiiiılaiii·vıİıı"ıiı:ıiı"iiıeaiılniıisİİıı:ıı•••••1'11•••••••11 - Çekirdek kah,·enııı ·ı o;u · ~ u- y k' 1 ,.;.;.;.;;;.-;.;;.;.;.;.;.:;:.;.. ________ ,ı L 

~~~~~u A~~=1~/~ra 7eu"1~e~~J~1*~ el~~ ru~taıı •at ılncaktı r · Civar vilayet \'e G~
1

y
11 

;~ :::k~·lei ;;~f 
1

~zul en ., l'liili'!ı •:;:ıııılllllllll!ll!lllllllll!illlll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
muhakkaktır. Alman tebliği gösteri- kıızalaı· ihtiyacına ail tevzi listesi bu- ,~ E L H A M R A s 1 N E M A S ı N D A ~ 
yor ki, Almanlar zafer eklilini hiç 1 gün İcllıaliitçılar birliğince hazırlana- nıÜcıahaı.e edenler § B U G O N ~ 
bir zaman onu kazanmağa layık ol- cak v'' ::\Iıntaka Ticaret müdürlliğü- = 

1
• · ıı·· · d ı f' b' :;::::; 

Dünkü sayımızda gayri menkulle- -;.: Eşi gö:rülmemi"' bir zengin ıkte güze qp ne oyu maz ne ıs ve muazzam ır program :::::; ~ıyan itııly-anlnra bırakmıyacaklar · , ne verilecektiı'. re fuzuleıı müdahale edenlerin ida- .;; • - 1 ~ 
ır. ~ reten tahliyelerine dair bir haber var ;§ H A 1i O R n IA. ıa ~ a ~ 

, -a dı. Mevzu, gayri menkullere fuzulen ;:;:: 16 ~ l.g) 1.5::i O ~ 
lzml·r mıntaka tı·caret mu" du .. rıu .. g"'u" nden •• 1 vaki olacak eşhas müdahalelerinin § ~ 

idareten men'i hakkındaki kanun ;:;:: 1 N G 1 L i z c E :;::::; 
ve falimatla alak,.dardır. Bu kanu - := ~ 

Milli koıunma kanununa muhalif olaı·a her nun tatbiki esnasında her tarafta;:;:: Yaratanlar. ROBERT TAYLOR. GREER GARSON - LEW AYRES ::::;.: 
yeknasak lıir tarzda muamele yapıl- ;:;:: - 2 - ~ 

hangi bir madde Üzerinde ihtikar hisseden vey<:. nı:ısını teillİ,Jl için vilayet hukuk j.~;e. ;;; Çatlatırcasına güldürE"n nt;silıiz bir komedi şaheseri ~ 
l k • ·ı b" dd · ri müdürü 'Ve <liğer nlakaclnrhrdan ;:;:: Y . ~ 

mevcut o duğuna arıaat getiri en ır ma eyı mürekkep bir komisyon toplnnmı•. == 3 Palavracılar At arışlarında ::::! 
ketmettig~ inden şüphelenen sayın halkımızın bu bütün mülhakata tebliğ Nlilm~k iize = ~ 

re bir tamim hazıcJanm.ışt•r. § F R A N S 1 Z C A ~ 
.biler hak.kında derhal kanuni takibata geçi- /'" '"\ § Yaratanlar - Amerikanın 3 şöhretli komikleri RITZ KARDEŞLER ~ 

ıebilmek üzere mesai saatleri dahiHnde doğru- 1 Raşid Rıza Tiyabosu ~ - 3 - ~ 
BU AKŞAM = ÖKSÜZ ÖRDEK Tabii renkli han'kulade nefis canlı reıimler ~ 

dan doğruya Izmir mıntaka ticaret ınüdürlüğü- Karşıy1lka MELEK sinema~ında = -4 - ~ 
ne ve mesai saatleri haricinde en yakın polis FOKS JURNALDA en aon ve en mühim HARP haberleri ve MODA §:;:: 

Habibe Teyze - Seanslar • HATIRLA BENi, 2- 5-S de. PALAVRACILAR, 3,30 - 6,30 - 9,30 da ~ 
karakollarına VC zabıtaİ belediye memurlarına KOMEDi 3 PERDF. - CUMARTESi ve PAZAR günleri 11 de ve 12,30 da ilave seansları '! ~ 
müracaatta bulunınaiarı bilhassa ve ehemmi· Yerler numaralıdır _ DiKKAT. Haftanın her gününde ilk senaılarda UCUZ FiYATLA bu muazzam prorramı kamilen gör~ 

Biletler GONDOZ gişede E mek kabild'r. ,... 

, _.ye-tl_e_il_a_a _
0 ı.u.n u.r.. ---------· , ___ s._tı1_m_•k-tad-ır __ ... 1.llllllllllllllHHllllllllUlllllllHllllllllllllllUIUlllllllUUlllllllllllUllllUIUillUIUlllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflİfITT 
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ıs~. 
ııan 1941 CUMARTESi 

'•el"r için~ f Askeri Vaziyet ZABITADA 
._ .. ,.-.. -·;·-...-,,;;--.;: 

Kadınlar araaıf\41a: 

(ANADOLU) 

Dikkat edelim, şeker 
buhra1iı yoktur Roın nın f,üİbü. 'i f-BAS TARAFI ı Net SAHiFEDE-

~ rııı ak köprü \'" te i~leri yıkml", kuv-
ı\tın bülbülü; bahıı:rı _müjde vetlcrini bunclan sonra gene geriye 
k llıan taarruzile bırlıkte tek- ~ekmi,lerllir Her halde İngilôz mukn
i 'llıağa b;ı,ladı. Artık ltalyan ,enıetl Lurada sertle-nı~ktedir. Hah<'· 

Karantiıınch ~~~ uııce> solrnktıı ~iik 

rii kııı :ı.1 .rnsıncla Hacer. k•skanclık 

- Baıtarfı 1 nci Sahifede -
ğaz:ıları cla sekcrle doludur 

Ş..keri h;teıı b:ıkkalltırııı lıu clrpo ve 

nı:ığazalıınlan clerlıal seker tedarik et
meleri knlıı\' bir iştir. lznıircle nıiibim 
ı>eker stoku vardır. 

'"nda, fahlanmış kara göm- i~tııııda ise, İtalyan ,;skerinin tasfiy~. 
~ ~. Baroelyeri alaylarının, Tos si sütatlc ılevanıcl clır. İtalyan Dükü 

rı, 'tları?ın efsanevi kahram":n: Jloma ile nıuhnbereden 3onra te,Jim ol

c-~ika~iylt• . .\hnıc•t kar1~1 :~;, yas1ncl:ı 

Hamideyi diiYnıüs ve tutulmıı5tnr. 
Kama tnşıyormuş: 

n L r cece masalları gıbı ı nıaırıstıı· Fııkat diğer taraftmı Ha be-
.. ::nuluyor. . . ~i~t:ın. Kralının Adis-Abalıaya ıdrmesi 

i hııh, ~oma radyosu, aynı hı, için haz rlıkl"r bitirilrmk iizerrdir. 
• .. tehdıdlerle karı§ık t~krar- 1 tmparatorun oğlu veliahd <le Harara 

P.r>zyakada Selim oğlu Ha<:ıııııı 

üzerinde bir k:ıma lıuluıımus, z:ılııt:ı
ca mii~adere olunmuştur. 

Ilug-ün piyasaya !}OO ton . eker daha 
eıkarılacak ve gatılacaktır \'e ~eker fab
rikalarınclı:n lzmire pek çok 'jeker ge
tiı·tilnıesi ele mümkünclür. Vaziyet böy. 
le iken ve bu kadar nornııtl iken bazı 
bakkalların maksadı mahsıısla seker 

Sarho~luk: 

'1°Yle bir haber de verdı: git mis \'e idare,·i eline ıılml'lır. )fenıleket hıı;tane<i yoku~uııds 
:1.ltaly';-'9o~~usu'!_'!n: Yunan-ı HAJIBE P,/R Bt\K/$: . 

-1 •. &•rl•rını sokecegını beJ ay 

1 

Yunanislıırdn diin Alınan toıırıı ve 
".ı;~Ylerni,t'. işte bu tahakkuk piyade<i !nıri!iz • Yunan mıidafaa hat
. k Kahraman ordumuzun ·~v tına co~ •İcld<>tli hücumlaı· vapmı~. fa
ı,, '•ıısında Yu.nanlıl.ar tcslım ·kat !ııgiliz tebliğ!eri•ıe gö~. pü,;kür-

Davut oğlll amele Arif Ciir sarho lıık 
"aikıısi.ı·I~ MehmPt oğlu .\hnıı•~i Mİ( 
memesi al1ınd:ln l>lçak'a varah1m1R ~atmamaları ve ~rtklamaları en büyük 
,.c n•kalanmıştır. suçtur. Bu gibiler, şiddetli surette cc-

lıı' bol'..un eğmııle~~ır:» 1ülmfiş ür .. ~Jına;ılar hattı_ ,·aı~amaı:nı~- Kamyon kazası; _ .. . zıılandırılacaklarclır. Yali B. Fuad 

t~f~mın takdırını kaza l:mlır ve muttcfıkler buyul-; bır azımle 
, ~ n .ınukavemeti karıısında. nıuk:n,omet etmektedirler .. Bu •O'l id
~-0•trom ve eski Roma İmpa· dia. Tet'mopilden sonra, Alman tebli
ı'b, hUly:-ları bir ıı:nd': ;vıkılp. ğinde miıhim hic bir •ehir ve kas:ılıa 

ılı 'Vve' n ile mahıyetı ortaya zantedildiğ• bildirilmediğiııe göre ha

Alsancakta H<ılıl oglı: şofor ı,maıl 'T k I' · 1 , 1 t k·ı Tı"c•ıı·et mu·· . · . A.r u ::-a ın emrıY e _, ın u c " -
Sttll\'el ıdarr~nıdn'kı kam).'Onu. • 1 •. • .. ..... • " • • • •. • ·ı··kt .· ta-
oj;lıı Ifa,aırn carptırarak yaralanma- duılugu \e emıııyet mııdın u eı ı 
sına sehebh·et vermis ve tu!nlmu<- rafından bu hu•tı:.ı!a Jıi.zım rı•l.z'l 1Nl· 
tur. . birler alınmıstır. Halkı mızır: rla hıı gi-

SAI\ A: bi hallerde 
0

derhal '.lhntaka Ticaret . d~~a, mahud c ciğer sökınek• kikatP" kabul edilebilir. 
Iİi]~nyamızda iğrenç olduğu ka Almanların, <Ö.l"i<>rliklerl doğru İ•e. 
· .unç bir dalga halinde yayılıF simcliye kadar, Termopilden 160 '1ıil 
~\~ugün onun, Yunan ordu- mesafede bulunan ,\tlna.rn ı?irmelcri 
~i ır kısmının teslim olma ha- l,izımdı. Halbuki şiıml; böyle biı· haber . ~~·t• !•kr~rı, !talyaya :'"i~ o • .-ok,tıır. O takd;rde miitlef'.kler nıııka-

)fenemen!n Siilevnıarılı köyiirıde Ha
sarı o?fo Hnsıırı Kaııtak. bir ~akn e<
naiıncla elindı; bulunan si\'l'i urlu bı· 
cakla arkaclası 1hı•tafa ojllu Hasmı 
RiilbiiJil bacağından ylıralamıstır . 

:\liiclürlügiiııcl~ki Fiat mürakab~ biiro
=--una, emniyet müclürliiğüne. halt:i po
lis karakollarına ve polis ııoklaıarııı:ı 

müracaat ederek ha\ıer \'ermelPl'ı ~uk 
yerinde Lir hareket olur. Hüklinıe: ie~-'lııit •tin hıç bır veçhesını de verneti haberini kabul etnı k Iilzımrlır. -~------:llllJl::ıllllllll'Wli ........ 

• .o~ınuyor: Ayni aczin ifa- ,\T,.MA.\' ZAYl.-l.TT: 
~nı • ··ı·· ·b· . l'n ıgrenç ve gu unç ta ır... Razı ha!ıerlerc göre Al,nanlar son 

ile~ Yunan. ordusunu res~ı hn,·clultt:ı ~·aralanau 23 - :~O bin ki~i
••d~le lakdı~ ederek" teılı~ \'İ Ronıan)"lt\''1 taşımIRl•rclır. nıılgar "· 

:lıı~d nun, serı Alman ılerleyı~r 'andaki hastahane V<' mekt\'plerle ~r.r
~·~ " .. ııeri çekilemiyerek feni\ ,·nr ha>tahaııelercleki mf'\·cudlar he
'~ve du~tüğünü aöylerken, ~unu saplanl'·sa ,·:ılnız yaralı olacak Alman. 
~İhv •~ıyor: • Jar hu ,;un harpler,lt' :.ı.; - 5 hin kisilik 
~ lı;•rııı otlagı faıııt or.dusu, -a,·'at \"<.'l'mislerdir. 
'ta' kuvvet karımnda bıle •· [aamııfih bövle eetiıı bi" nıuh:ırebe-
'~•t~ını.tır.» . . . de bıı kı.clar za.~lııt normnl >ın;-ılahilir. 
~~o 0ına, Berlın n bu ıhtarını iinkü . .\lmarlar ;:eri bir nctic.e :ılmal< 

'>!e . t: B•ıkalarının muvakkat ; in b(ilün kun·eflcrini · iP• hattına 
. •ını h ·ı . d " ı . . !"t~e tnu ayy! esın e ~u5 cyıp okn1u . .,]n.1·, za~·if..ıtA ehrn1nı:yt•t YPrnıe-
'~i ~ kendıne maledıyor ve ni•' ·rdir. 
1 •ahıb · d 'k' t 1 ' • diiırnü ın t;n °? 1 1 .•aa h evve·.'. ltaly:ınl:ır jse, bilmecl,.ıl'İ\·e cekil-
~ ti!.; 1 ':'ılletır.e ııfabo. i bı. nıiş bir düsman karsısında ileri hare
' ~nuı verıyo.r. . kat ,·aptıkları icin lıu kadar zayiat ver
!•İterı"Y~r kı, Yunanııtanm kal meıııi~lenlir. NitPkim .,on İtalyan teb

k erı de ıapa-91lglam olaral< lij;i ıl.ı biitün muharclıelerdc :ıncıtk G 
),;de •ıdilerinin ula~amı)acai;ı bhı kisiHk telefuttan bah:etmektedir .. 
tOat~reta~yan ~?nanma~ı~ın asla Buna iıplnılır:-a, ftalyani·ırın hen1e111 

Ciı-' rnıyecegı Akdenızm orta. hen1en hiı.,• muhar~he vetmedik~~rini 
.ı...,._ ıt ııdasındadır. Buna muka- t.Jbul etmt>k lazım gelir. ('ünkü ::o tü
ı,'İnd:"tlu~ dağları~da, Libya menli!, bir nrclu. bir ı:ü111lt• ·1 . 5 bin, 
"t\ top' Erıtre, So~alı ve "!ahe · haltiı bazt n nh\'alt~ gi-lr :; - 4 n1isli faz. 
.'it· .~aklarında ıse, hakıketen I~ 1.n·i;ıt \'erebilir Yani l 1 alrnıılar 
1 "'<ik'"J .. ti " " k . ~"· u muş cese er aurunme L zun bir mııkavcmet g-brn1.:-deıı tnü~tP-

' •ti.,, . rek z-.('re '·armışhrdır lt:ılynıı Bas-, 
~· '4· ne olursa olıun, tarıh Elen · \ekili ll!ııssolini ıle güııdel'k lJir emir
~·t~-~ttıa ka?r~man ola~ak ~eref rı·:ımegiıut~; "funın1 l'cphc ·İnde hnre
'~t d., yerını verecektır. .. kiıt;a bulunan l.ılltiin ~'lfıhlı kuvve\l('reı 

, ~. il.oma!.'. bunda mazur goı·- meu,up efr,ıclı, 6 aylık ce in l•ir ~<l\"l.<
l;kd~erdlı.gı. ancak merd olan- tan .<mıra ıJiişm:ı~ııı silahlarını almıd 

• derler. ıılma.<ııulnıı dolayı le!J~ik ~derek , hil-
/\~ S. T. ha •n kaıwl:ı hnrp ~ ren kıın• llı•rin 1 
Vi , --- bHyrrıkl.nrıııı y(:'ni Uir a.. ve n:·cilP 

Şçlfe,. eczacılar ve dalvalaııdırmal:ırındaıı do .!)'I tı•lır ~ 
eb ' . • ı·tnı·": . . . . . , 

ıihh eler ıç1n kurs \'atan Mızıııle .ıflıh "edı.rnı ... ı.11 
-<"~· ·ı·e Vekale!ı t.ırnfından ıı, tı- galebe anın.ta, nıılld. ..\rıı.ıı·ııdt:•t 
·e~ ~;czacılar, Sıhhat ınenıu~·ları harhiııcl~ \il 0 ıı ı•vlfıcllnr.ıı.ı _,1111\·ı.r. ,•zc• 

•aı; et- için açtığı kurs ipıtihanlarl- ı;ı.il".<raıı1urn1 1 \C se\'g' hıl'l'l sıı ı. .\·ı.ı· 
'na~ ~~heblerle girmiyeıılerin va::i y,,.,,,ın Kıal ! 
ar ;ara alınmış ye Lıı gibiler iç·ıı llemi 'ir. 
ı._ llıthaıı açılnı:ı'I hakkında \ ' •- -.-------- • J -kı 
i ·~Sıhhiye miic!Urlüğüıw em·r A.lmaııyanıı ~sp l ıya .ı;, · 
itut.lmtihunbnfan ilki diin Epi- k1 1da bir te lcz' b: 

ı ~U 0~ 1 deıı yapılmıştır. 2!1 ııi,:ın 
ı.1 nu kimyahanede gaz imtihanı, 
ı 1,n ikinci günü de ~lemleket ha~
ır. 111de l'e r:.ı.hi in1tihan ~ apı'a-

T:erliıı, ~;, (A.A.l - Yar• rc<ıı 1 
bir mcnbaclnıı hildiri iynı" 

I1ir tRpanyol llt~v~et aıl:ıın1ıı1n .\'• - 1 
ııickn Berlini ?.iynr•l eclcceı>inn ıla r, 

~ do]·"''" ~"yiai"r L~yiin llaı·;l'· <'· I 
g'e li~anları ?ar .. uncıc tckziıı .. clilmi..ı ir. _,_ J 

ihracatı Bugün 
1 

B:siklet yurısı ve ;. tış 

O~ YILIN I ETi NEDi ,.... ınüsabakalürı var 1 "·~. VAZ Y R( Yarın Kü!türparkt:ı Lülg·cler ar:ı> ı 
ti~!tniz ticaret \ıC ~annyi ndaRı Li Klct ıı:ü~abaka;-1.1 ve oğledrn sonra 
b'ık lıürosu trrafınclıın hazırla- da K:ırşıvakada Bo tanlı ahıııncla atışı 

• ~~ i~tati !iğe göre, 1940 ~enc~i mils:ıbak:ıJc,rı ynpılacaktır. 
~·" lzmir limanı hariç olmak ü. n: ,ik'.et rederasyonıı tarafından kr-. 

'e,.;ııe mı:ıtakasınııı mu htclif is- tip edilen ,;eri nıü-abaknlarınııı dür- 1 

"n nden dış m~mleketkre_ h:r düncli haftasına l25 kilometre üzerin-
·lı2 604,:3!JO lira kıymetıncle tlen Kültiirp:ırkta devam clilecektir. 
: t·ton muhtelif m:ıh,;ul ihrnc e- Bu kn'U\'a program mucibince P.ıı-

~ •r. Jık~ir. Ll ~:zli Ye Manisa bisiklelçile-
ı7~tcıı. 475086 lira kıymetinde ri ue ııehrimizcle iştirak etlecckl<'rclir. 
~l ha~ hayvan ihraç edihıişt!r. Koşuya suhah tanı saat 8 d~ baş!a
•h O seııe~inde bu iskelelerden eıı n:ıcuktır. {)ğled.n ,;onra f<ar~ıyakada 
< l'rıcat italyaya yapılmı~ıı'. İtal. ilkbahar :üıs mü,alıakal:ırı .cra edile
ııı;1·15~.2!H'I lira kıymetinde, Yu- ceklir. 

\!q.:'na 12!J760 lira.ık, Am~rika,·a Mükafatlı oian 'ııu atışlımı Ş<'hrimi-
i ~O lil'alıld, lngi!f~eye 1!:!,1)00 zin piltiin a\'cılnrı iştirak edect·kliı~ 
t lt:ıtyan adalarına 75g1) lira- Duhuliye voktur. Gerek bisiklet \'C Z<'· 

~~ L .:·a 45600 1iı-.1lık ihrııct ~·a- rek." atı< ınü8ahakalarwın mer:ıklıla\' 
•1 ~ır; Bu ı-kelelerJeıı ihracnt ya. anıs•nda büyük lıir a)iı.ka uyanclırclıi(ı 
, ~11ıer memleketlPr de B•ı lg-aı·i< görü'ır"k!e<Lr. ~'uclbol nıacı ve at ko-

li.\ \te Yugo lavy.adır. şulnrın 1 n hıı ~HlZar günii oln1an1a:4l clo .. 
~~----------~·clıarı ·~le tertip e<W"n lıu rııü•ah:ık:ıla· 

. ~ "i!o ve il. 
Rıza ihracat ,....___ 

.,Sn 
'öı l ' -2 
lrıı·ı--

. 1-2 

K , 
20 
15 

j '!!1 ':.:.:!" ıılfık t~plıyacağı tabiidir . 
/ZJJ/I'. JJ/':U>Dln.;s/.VDEX: 
T:<1~ı bo~ tut_ıılnp !erııizli~ ~şleri h~·ı 

1{ ll I na ! e. !im rrlıleıı bıı· he)·gıı·rn vc,aı,; 
:ıı S. ibrnzh 'e ,:ıhibi c~kınndım takclird<' 

16 ~O ~ 5 ıı4ı ıırihinrl ... llayrnıı. pazanna 
cıkarılarnk aleııı nıurn\·0 ılr ıle satıla-

~ cağı ilan olunur. (1552) ,-
Dahi Öke 

Halis Zeylnnyağından mamul kilatiyle halkın el birliği, ,,n seri sP-

Ömer Muharrem 
Sabunu 

ldlde ihtik>•rııı önünü alır. 
İstanbul 25 (Telefonla) - Jlükiı

met, *eker pancarı i"tihsalatıııı ar -
tırmak ve mibtahsili teşvik etmek İ· 
l:in pancarın kilosuna on para zam 
yapmı~tır. Ekim için köyliiH avans 
para da verilecektir. Seker fi\·atl:ı -
rına yeniden z<ım yapılmı)·acaktır. 

Çamaşır 
TOPTAN KiLOSU 

Kur ştur - ·----------------·-·· --· 

Salihli beledive rivasetinden; 
Salihli ka,;:ıba.-:ıııı.ı ı Haz ran 1!141 tarilıinclen 3 '.Mayıs 1!1~2 tarihi

ne khdar C'lldrle p sokaklarııtl'ı temizlik i~çiligi 11 l !J l1 tarihinden iti
lıaren 20 !~Ün ·nüd<Wtle açık ck,illmt>ye çıkarılmıştır. İhalC' günü 1 5 9'11 
I'.r~cnıhedir. lste1tı;ıerin seraiti anlamak üzere s,ılihli Ilclecliyesinl' mü-, 
r:ıcaatları i!a:ı olunur. 26 27 2R 2!l (15-18) 

lzmir Defterdarhğından : 
Satış ~o . 

il l!l 

--•) ,).)_. 

lj. 1) 

(, 1 

Gıı: 

ı iki ıd K.ıml:ış D J•:,-ıuı Sn. 611 ada, 12 paı.,cl, 
(77 ~12, 81 ka.ııı ~:1 1 tnilı Aı·sa 
( Ür'iindı ı;: ı··";a~ S:ıh~hat Enwriye ve Kemaled
(ılin So. G;;G llıla 1 par. d .J 11 M2. 10 12 k:qıu 

(N"o. !u Ar>tı 

( !'üzı• ,·alı rrc 'cltliiıl y,. Seliımet So. \Hl7 ada, 

( 1 par~cl 177 ~12. 1 l 2 kapu. ·Lnıaralı Ar'a 
((;iizvlya!ı ~lıist.eca!ıi So. !ll 1 ada, 11 parsel, 
( '4 ~12. 68 kapu, r.o 1 taj .ı Ar~a 
<tki.ıei l\:araııtina llalil ltifııl pa~n c:.ıddt•sindc: 
(ı;,11 ad:t, :22 _ınrsel, J;;r,,:>o ~t~. :!IHi k;ıını, 2:~0 ı 

( t.ıjlı .-\r"a 
, niı ıı~t:ı l\a ·:na~ ·::;2. ·o. hı İhi~ ~~g-a Su. GlH ada 
\ ı n nrs~ı. lıl7 ~12 72 kapu l·l ta.ilı Hane 
l r'"UI .:u I\.ır:ıt." l<lühnıw Ciridi :,\o. ü6~1 ad:ı, 

( p3r,el !lO ~12. li kaplt :n lajlı Han· 
( 1 ctlııc" Kara"~ !lali' Rifn~ pa~:ı So. 6.-tl ad.ı 
\2 1 pd 1 ~G ~12. :ı!H t kuııu. 2:~0 ~hj ı .:\ r:-;a 

( V':dır·ar;1a 1 Lr ~.:ııru<:ar ı.1:;:ı ~''· lıı l·:nıin f'[~nfli 
tSo. }.~j~ .~(l;, 1.ı par lJ, I~ )l~ 7 :\'~fii ı·; 

(t· .ı ı Hane 
(!\:. r;ı,,·:u .... ı J::·harİ.\C 1X7l ."o. lu Şetnr~l So. 
< lli~ nı. ,ı, 1 1 t• ıı-eı. 1 ıı:l,50 M2. 1 taj lı A ı·<a 
(T,.,f~ı,,ı~;ı A ~yl~y JG61 :\o. lıı '.llimaı· Ka,;ıııı 

(80 .. , .ıda 20 p:u"•t·I. '.i\i~. ~r:ı. rn :w k:ıpıı, 20 

\t.ı.ılı Arsa 

(Kaı ı: nk:. J:.ı<!,ırlı :llekl<'I' ;,;n, ııı:ı ıajlı 

)1tıhan1n1en lt 
I~ira Kuru:;. 

20 00 

1 ,j ı 90 

17 10 

7~ .ıo 

:11 011 

:);) on 

::oo 00 

1:) Otl 

1)1) 

:~oo (il) 

ııa 110 

(Kah\' lıaııe 15 00 
',_':.ıkıırul:- ' . zıl · ı·nı\:dir ıniilk yct'P"İl11-' lıid:ı.\·et~n lalip zuhur 1..-•trı1P-

1v =-n ~l 4 ~111 t1rihind n_itihar<.!1.1 !~ı~vün nı.ü~ltletl~· ~enıd.d(• kalrnı~tı~ı 
!h. J ri 2 ,\laı"'' !141 t:mh ııclt•cl I'. 1 a.ıplerır ı· •\" ıı nıezımr,la :il.Ilı 

ı····n'; k nılirliirluğünrl:" ıniilı·~<'kk l :-;atı~ korııisynnıın:ı nııir:ıcaatlaı·ı ih1n 
ohınıır. ...:(:..:1:..:;:..,;c.:ıe!.) _______ _ 

lzmir gumrükleri Başmüdürlü-

~t~ı~K~:~~ncıı.-n ,.c mai ·et. m<·nınnı sıfatını iklı»ılıe talıp vlaeak
JfH ait imtihnn 2 G ~} J l günüıre mü~~u.lif pazarll·~i gi.ir il ~aat 9,:~o d:ı 

Ha. HiitHiı•li..ik dairt. .... ~ndt• ya 111"aettğ'1ndaıı i~i klilerjıı JOD;; sa)·ı Ye 19. 6' 
<J2'İ larihlı Cümrük knmisynncı·laı·ı 1< ı• ununun :ı üncü ııı:ıdcl~sincle ya
z fı ... , ·af \'..! ş ı l ~ haiz bu ndtıklnrnı<ı dnir }t;zu•11lu '1.tıikaları haıırh~ 
):ıra'~ iır..,h.ın gıinlindt•ı n 1h.ar('t lıir gli 11 e\'\"PI hraz t..•frnek ~art:yle im
t'han gunüııde }}aşıııücHirh.tğlirıli\zle h:ı 07 11' lHılunrrı.l\arı nfın olunur. 

26 27 ( l!\41) 

KASELERİ .. 
' 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

( SAHiFE 3 ) 

:••••••il ••••••••• 1111111. 1111111111111 ................................... it •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llzmir l.ev zım Amirliğ · İlanları~ 
p•ı•-·••"••••••••ııu•ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••ıuıııı•uııı•ııııuıı••••• •o•~• ·•••••••••••••••11••• 

lzm'r Levazım Amirliği Saim Alma Komisyonundan: 
1 - Bt'heri takriben ayakta 260-l\OO k lü ağırlı •ınrıu o mak ıızen• 

250 ba~ etlik sığı,: alınacaktır. 
2 - Ayakta beher kilo-unun fintı '11 ılı olarak 26 kurıı,;tn · 
:ı - '.lluhammeıı lwd,,Ji 18200 liradır. 
4 - Eksiltme 2-5-!ı.tl cuma giinü saat oıı lıe~te Hadınıkü)Jnrl,• 

nıüleşc•kkil konıis, on tan,fıııdıııı icra edilecl'ktir. . 
Talipl-erin ihale saatından laakal bir ııaat eı·vel kati trr,ıiııat 
]arı \'atırarak konıi"·onda hazır lıulunmaları sartıı:ın•c· n• 
cvnık komİs)·oııd11 nı~vcııtlııt•. İ<tekliler görl'Lilirlı•r. 

lzmir Leva"t:ım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Sirkeci istasyonunda 50 bin ton e~ya tahmil n t:ıhliyl'>i mü

teahhit ııanı Ye he<abına p3zarlıkla <'ksiltmnc koıımus+nr. 
2 - İhalesı 2!l-l-!l41 sa:ı gilnii •aat 15.~0 da Tophanede k~r'ıııl 

Je,·azım amirliği ,;:ılın alma komis\·onuncla ynpılac:ıktır 
'.J - Beher tonun tahmin bedel, 45 kuru,, ilk teminatı 1687 l'r:ı 50 

kuruştur. 
4 - Şartn11me,i konı.isyonda görülebilir. 
5 - Taliplerin L"IIİ vakitte komi~yona gelmeleri. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 
1 - 10 ton lıakırı !,t. levazım amirliğinden aynen verilmek üzen• 

2 

aşağıda cins ve miktarları yazıl• kalemde Lakır k:qıla: pa 
zarlıkla ,·aptırılacaklıı>. 
Bu kapların cinsine göre her birine ciheti askeriyPC<' müt" . 
ahhidine a.\·r1 ayrı ücreti imaliyl' vl'rilecektir. Hu i ~c :h1.ı :--aı-t-
nan1t> ile yapıluc-ak kapların nu:ı1une ve t•\·safları her glin ko
mı,;yoncla görülebilir. 

• 
:ı -isteklilerin bu şerait ve evsaf d ahiliııcle bu bakır kaplarının lıı•r 

birine istedikleri ücreti bir tek'if şeklinde 2!1 4-!141 salı !':Ünü 
saat on dörtte Tophanede !st. l.v. amiı·Iiği salın alma lrnnıis-
yonuna verrneleri. ~ 

·l - En ucuz ücreti imali~e teki if eden<' avııi günde ihale nıpıLı!ıı
JeceitiıHlPıı taliıılerin kanuni ve;aik ,.e ilk te'lıinatlan ;ı., Le
raUer komi~·\\'Oncı geln1eJeri. 

Büyük kazan 
,Küçük ka2an 
Büyük süzgeç 

Saplı tas 
Kepçe 

Yağ tavası 
Kara\~ana 

l1akraç 
Aşk1ıbı 
Aşk-abı 
Ask-abı 
Aşk-abı 
Aşk-abı 
lfakra 

Adet 

:rno 
245 

1086 
518 
606 

2777 
9~58 
3663 

13207 
20128 
66797 

8.J76 
9142 
:~ ~)ıj 2 

inhisarlar Jzmir başmüdürlü-
2-ünden: 
Halkapınar llirn Fabrikamızda lrlarece imal cdil .. cek lnızıın nıua,-,ı·en 

1J.l' nıüclclet için ,,,Jı~ hakkı Liı- ml'lt•ahbiue \'l'rilecektir. 
Taiipierin ~artnanw) i lla~mücliirlüğiimiizcleıı :ılamk tekliflerini derhal 

tahriren Baş ~liiılürlüii~ lıildirmeleri ilan oltı'lur. (J~tn) 

lzmir Nafia müdürlüeünden: 
İzmir hüküııwl konağı kaluı·ifeı· lanı"ı-n!ı 2616 li!'a :!5 kuru• kesif 

Lı•tleliyle 20-4-!'I il tal'ihincleıı itibaren 15 gün nııicldetıc açık. eksilt. 
meye konıı'duj;uııcl:ııı i-teklileriıı 2-1!! O s, yılı yn<a hiikiimlerine göre 
hazırhyacak lıırı t ·nı inntJ.u İ.\ le birlikte.- .)-1\1a\·ı~fl.J1 p:ızar'te~i glinli 
'4a·at 11 d·=- nafıa nıiıdürlüğtinde mlite~~T<k·J koıni:.:ırona ha~vuı·ınaJa-
rı. 20 26 11R9 

Çamaltı tuzlası müdürlüğün
den: 

~nrln:tııll" in~ ı .. , fikan U!l ınctre mikap kereste nçık ck"iltıııeye kon
'" st r. l\lulıaınnwn betle i Gi!O •r.ı !ll kuru· ,Ik !C'miııalı 50-1 l'radır. 
)al"ln:ınıesi hPr ı:ii . lütül'iiiğiimiizde \'P lznıir H:ış miiıliiriüğünde görii
l;;hil r. l>teklilerı :.'X 1 !I 1 l l'az:ıı·k>i ı;üııii sa<ıt 1 1 ıl<> ~l!idül'iüğümilzde 
nıtj C':-'t·kkil J,0111 ,yı nda hazır hulllnnıaları. ı:ı :!O 26 {1385) 

• 

1 

Oıei - Gı.zino - Lokanta ve Pastah,uıesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TE ~IZLIK 'iE SÜRATLI SERVtS 

C. Ziraat Ban kas 
KURULUŞ TARİHi 1888 

Scrılhtycsi 100,000.000 Türk lirası Şube ve Ajan odNIİ 262 
Zirai ve ·ricari lier Nevi Batllı.ll l'ı~ııaıneieıcri 

T':1r~ 1-iı'.ktir 1ılert• :;,:::,l\OO Lı. 11,:•:l" .~ t· ,"\•ıf·t· K 

Ziraat b.:ınkas:nda kumb .... ra ve .i.hbnr:uz. l:ı!llarruf heı;ar>larında en 
az 50 lirası bulunanlara Sf'nede <lôrt dt:f,\ çe!cilecck kur'a ile aşaf,ıdaki 
pli.na göre ikramiye dağıtılacaktır . 
• 4 Adet 1000 L.ral•k 4,000 Lira 

4 Adet 500 Lır:ılık 2,000 L;ı a 
4 Adet 250 Lr:ıl•k 1,000 Lira 

40 Adet ıno Liralık ·1,000 Lirn No. 
7 
8 
!) 

17 
22 
28 

1 17.MIR A~KERI HA5TAl-'ANES 
KULA •, BURUN ,,,. OCAZ 

H .t.ST !..IKLARI MÜTEI·' 11.SSlS! 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOGUK 100 Atlet 50 L.raJ·k ;i.000 Lira 

10 
) 11 
ı "-'·'IR.t, 

:~;J az n1tı' \'tır 
yok 

i0n nohut 
•0rı P. çekirdeği 
•Uvaı M. dan 6 

9 
6 25 
7 50 

1 ALClNLIKLARI, DERMAN kate- l:lO Adet 40 Li alık 1,8110 ı.;ra 

!eriyle derhal geçer. icabında giin· 1 GO Adet 20 Liı•alık :1,200 I.ıra 
l!.ı:inci Beyler •okajı Nn. (80) de l-J KAŞE alınır. DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli l'radaıı a~ajiı 
Hutalarını her sün Öjlleden ooıır& dü§miyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde yirmi fazlaaiyle verile· 

k:ır.IHal ,.e tedavi eder. HER ECZAHANEDE BULUNUR cektir. Kur'alar aenede dört defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart, ve --------------'1 lı•••••••••••••••••••••••••••••ı•' Haziran tarihlerinde çekilecektir, 



( SAHiFE 4 ) 

K. H ul heyecanlı bir 
nutuk verdi 

( BAŞTARAFI l NCJ SAHlf'EDE ) 
ve ..ı1 • ul'fıtli bil' --ekildc• varııı ı:ıı ıc ıı 
lımımhı İC'dlıil'lt.•ri Lıılrıı:ık iC.ıJi <>der. 

Gördeste 
YENi ŞEHiR PLANI VE 
P.AHALIL IK VAZlYETI 

C'iınılı·,;ivl<' b:ı:;f~ınıs lııı tcıdlıiı l ·rin 
· · 1 ·· l;iil'ılc.-;t~: llt•\'('laıı lıetkı·~iııde !Jir ııe gıhi ~ey cı· olaı;nğııın dail' hiç lıir · 

sc\ sövfemeınis ve \'alıııı biitıın AmC'- 1-ısım <.!\'IL·riıı yıkılması \'e geriye ka-
rikalıl~ırı blilli;ı feı:df<'ride <likifeı·e:k lanlal'ın ela yıkılma tehlikesine mnru:r. 
Bil'lcşik ·devletler hiikiimetiııin miicln- kalması .. üze:ine ka:;a~~ının bulu~du~u 
faa-.:ını en k:ıl'i bir surcttt• temin ''" yerden uç kılometre *ımalcle temız bır 
techiz etmek İl(in tek bil' adam !17.tniy- havaya ve güzel bir manza;:aya mali~ 
l<' işe s~ınlmnğn davet etmiştir. olan «Ta~ harmanı> me\'~ııne. nak~ı 

lfay lf ul IJtı ıHl:ı ıı sıııı ı·a mihwr ıl"\'- k :. rn rl:ı~lı l'ıl ıııış.ll Bu J enı ~Phır yerı
Jetleı'İniıı tliınJ :ıya fnh:ıkkıım etmı:k 11111 C\'\'t'l<'c lı:ırıt~sı ya~'L!rılmB bu <~?
projelerine .Anı ri~:tııın <fa muhakkak f~ı <~'l ıı~anı tan7:~~ .~!tır!.ıe~:~k .. v.~afıa 
~urette dnhıl olduguıııı l::-ıııiıı etmis \', \ J .. tl<'lı F'~n ısleı ı rnuduı lugunden 
dcmh~iir ki: · L! t:ı~dikli olarak P.elec.li.rc.\e gündeı·il-

- Bu mmıızam haı·pt<> kimin galip mi,,,tir. 
cık:ıcağı ııı e~lesi bizim için h.ay:ıti ;Ü)08 sayılı kaıımuı ek olarak bugliıı
ehemm iyet i haizdir. f:linkü Lu tttkcli r- !et'de hiikfünet tarafından .. \1 illet .\[ec
ele ılenlz hftldmiyetini elden kaçmms !isine lıir !ftviha verilmis hulunm·or. 
ol<ıl'flk clliıı~;ırln kalnıı 8011 iilkeleri \'nl: Uıı la,,·iha k:~nuıı hiikmüı{i.i alınca ·zel
ııı1. kendi km•vetlel'imizle dört ınt'arn 1.cl('. heyel:'.tn. seylfı.p vesair fifetl~r do
kar~ı nıiicbh:ıle etmek zaı·m·-0tiııde ka- l:ı.\ ı-ıiyk• n:ıkilleriııt' lüzum ve zal'urel 
l:ıl'ağ'ız. Diğer t:ıkılil'de j,;p ııiz:lmını h:ı ;ı l olan xclıir ve kasabala!' :ır:ısıncln 
mlidafaa c<l~·ıı bir <liiııy:ı içiıııle kemli d •\' let biidçeHiııılcıı \'eı·il<'cek 250 
nwvkiimizi hiı de muhafaza erleceKiZ. lıiıı lİl'a l:ıh:.:isııtla Giird<!:-ıin ele insaat 
Am"ı'ika l!irle:;:;il, c[e,·Jet!cri lıiitiin mil- vv kurıılına aıııe!ivL•siııP lın:-ılanacal{tır. 
letleı· için fevknlfıdc ıığır n tehlikeli PAil.lLlU!,· j·oı,C).'IJA: 
olun bir devı·e.ı'i -' a~amal,laılır. Ciinkii Z:mıl'i maddeler, gün geçtik~e ala-
hiitfüı Avrup:ı\•ı re Asra\'! kanlı lıo- iıildiğ-iıı<' J>•ıhallaşmaktadır. Halkın n• 
- l h t. hl'I ı · · lıiiha.;sn mfü;t:ıhsil bu hadden :ı!'l. ı·rı g:m Hı urp e ı ,c erini muzaffera-
ne ilfm eden fenalık ku\·vctlt>rinin keıı- · r:.ıtıcı· lrnrşısıııda iştira kuweL ·ve 
eli haklarıııı muhafaza etmek ve hiiı·- J,ıııfrLııt i azalmakta ve kesilmektedir. 
ri~·etıc•riyle .ra~anıa k istİ)'t'ıı, m uk:ı ,·e- • :ıttığı ucuz. :ıld ığı ,.t> nlncnğ'ı çok pa
mel cclcıı ve kcıı<lilcriııi miiılafaa eden halıdır. 
nıilft•tlel'c k:u·;;ı h:ırb:1rlık devrinin bii- t~le hil' kıı<; lılis;ıl: 
tüıı usullt'rini İwllanan l.ıir l(':-:allüt hur- Buğ"dayııı <1yarı (Otuz kilo) ~."50, 
bidir. Bu ınnzaffer kahrnmaıılar cısa- ırpa 180, nohuıl 2:rn. böl'ü\ce kilosu 
r~t :ıltına diiştiiklcri her milletin her l :! kuru.-;. iizcrinılen p:ızarda serhe~tce 
hakkını arazisini, hiddnıiyetini \'C cm- ~:ıtı lnrnkta iken bir mette hn:.nıa GO, 
J:lkini '. 1 (' ı·inc geçirmek fikriyle hare- ıir kilo mal ... aı·nrı 40. pirine 50. zcvlin 
ket ctmC>ktc<lirl<:>r :ıııe . .:i :rn. knhve -gizli ol:ıı·;ık- 600. ku-

Bu cihangirler ellel'ine g·eçiı·clik- ·ıı::ıl ur. 
!eri her memleketin bi.itiin uha- Sıı halt• göl'<' zi.ina ve köylii halk 
lisini e:ıirler derecesine indirerek on- tnz kilo buğday :-.atmakla yarım kilo 
ların hürriyetlerini, haklarını, kanun- ,ılwe alnınk imkfınına malik olanııvor 
!arını v · dinlerini yokctmek e mel inde- ' mektir. . 
dirler. Onlar hayat ta ,\·üksek w gli7.el K<ıhv(' z:mıı i biı· ihti\·:ıc~ m:ıddcsi 
ne var;;a hep~ini muayyen bir si ·tem ~ğilclir, fakat \ok ileri bi;· iliyacl hali-
dahilinde yıkmaklu rnüftchirdirler. "' gelmişti!'. 

Uzun tııcrüLeler bir lie.\· hıbat elmiş- Bıı hahi:-te ihtikitrn yegüne yol aç:ın-
tir ki o da e~kiy<ıl<trla dolu bir şehir- ır knhvl'cil~nfİI' \'e muhtckirferc bu 
de zengin Lir ndum kendini nasıl tu- ilfıhı Yerenler de gcllc onlardır. Çün
arnızdmı masun acldeclemezse her ne- -ıi kat'lıılırlaı·. Altmıs pa1·;1 ve iki ku
rede buluıım·:.;a l.ıulunsun hic bir mili~- ·u a ,;ııttıkları bir fincan knlı,·e\'i bu 
tin de bu rnüLearrızın hilcumundaıı "lıeb!e be~ Ye .reeli kunti'a 8atı~:orlar 
kendisinin masun kalacağını dü:;ün- ·' böylece el aha bi.iyiik kar \'e knzanç 
meğe hakkı olmadığıdır. Dü~ünce ka- temin ediyorlar. Halk btı \':lziyett-€11 
biliyeti olan her şahıs bu cihan~ümül ,urlanlmnlıdır. 
taarruzların kurbanlarının liste:-:ine Küclik k:ı:-ıabnlarda fiat k01ıtı·ol \'e 
bakarak bunların birer esir mertel~- !lılımkalw te:.:ekkiilii olmadığından 
sine indirilmiş olduğunu gün geçtikçe 'lrnhlekir daha serbe,;tçe Mreket im
umumi ümidin bu cihangirlerin mağ- 'dn ıırn maliktir, bu cih!'te rlikkal <.'t-
1ı1biyetinden başka bir .~eye i;-;tinad ede- r.ek h1ıınııiır. 
miyeceğini derhal takdir eder. A. l\crnrır 

fate A vu:,.;turya, ~kog\ovakya. ~>o

Jonyu, Norveç, Daninrnrka, Hollanda, 
Belçika, Arnavudluk, Lüksemburg", 
Fransa, Bulgari:ıtan, Romanya, )foc1ı
rista.n, i'ugo . .:ıluvyn ve Yunanistan: Lu 
uzuıı kurbanlar ~ilsilesini teşkil etmek
t.edirler.» 

Bay Konlel Jlul mııharebeııin uzun 
müddet devam etme:-:i ihtimalini i:;iaı·ct 
ettikten sonr.ı adalet, hürri)ct \'e r.m
niyet mefhnmlıırının nihai zn fNi le
min edec.:ıklerine kafi bir im:ını oldu
ğunu söylemi~ ve diııleyicilerini mu
vakkaten gayri mü~aid haberler gı•l<·
r~k kolay kolay iimidsizliğ<' kapılııı:ı
malarını davet ctmi:2tir. 

Ameriku Biri-eşik devletlerinin ta
rihteki yük:-ıc:k mevkilel'iııi, ancak teh
likeler büyüdükçe ve müşkülat artLık
ça daha nzimkür olmalarına medyun 
bnlunduklannı ka~·dcdcıı Bay Hu! 
nutkuna ~öyle dernm etmi~lir: 

«- Hadiseler hiç Lir ~ey~ meytlmı 
bırakmıyaı.:ak surette ifade etmi.1tir 
ki bu yarım klirenin Ye bu memleketi n 
emniyetini mukavemetin eıı ziyade ıc
sirli olacağı ,Yt!rlen!e mukavemet gü'"
terilmesine bağlıdır. Denim fikl'inıcc 
bizim emniyetimfa icra ve teşri kuv
vetlerinin açık siyasetine tevfikan ln
giltereye ve umumi harp ceı·eyanıııa 
muknvemet eden diğer yerlere tered~ 
düchıiiz yardımda bulunmaklığımızı 
anı irdir. Bi nacııale?h bunu yapabil
mek v:ısıtalarmı bulmahyız. 

Ferdler ve gruplar bugün milletin 
umumi refahı aleyhine olarak .bilhmı
sa kendi !5ahsi menfaatlerini korumak 
endişesiyle dü~linmek ve hareket et
mek hakkına malik değildirler. İngil
tercnin mağllıbiyeti ve açık 4enizlerin 
müstevli eline dfü;me::ıi bizim kendi mli
ilafaamız ve milli emniyetimi2 içi ıı 
muazzam bir tehlike yarutacaktn·. \'e 
denizlerin· genişliği belki bize biuız Z<t

nıan \'ermektedir. 
Fakat emniyt>l değ-il.. Bnıniyet, 

r.;ulh SC\ en diğer milletlerle i~ birliği 
halinde, her hangi bir mütecavizin 
denizler hakimiyetini ele almasına 
mani olmamızdan doğabilir. 

Bay Ihı! bundan :-1oııra halen her 
Hil'li.i sulh yapma teşeb!Jü~leriniıı a
leyhinde bulumırak: 

- )[ihver clevletl<"ri.rl ..: bir ~ ulh, 
bir tuzaktan hnşka bil' f)ey obmnz. 
Uir tuzak ki ona bu diinya fe thi te -
~P.blıi.isüni.iıı ilk ıle\'irlcriııclc lıunuıı 
hakiki mahiyeti, henüz nıalüm dı•ğ-il 
iken miiteaddid mill~tler dü ~~ıii~ ler
clil'. 

Bay Hu! İııgilteı·eye .'·:11·1lınıı11 h<'r 
hnng-i bir miitecanzı Amcrik:ıya 
hiicum ettireceği ihtimalini ıle mcv
ztıtı b-ahi,; ile: 

- Ih;. bir millet Amerika Hiı·le :ik 
de\ Jel J'"'riıw sırf kendi menfaatimizi 
müdafaa siya . .::etinden dolnrı hücum 
etmiyeceği gibi ~ırf onn ıe~kiı12 çalı
sacağımızdan doln.\'l da l.ıizi rahat 
bırakmıyacaktır. Katillerin felsefe -
sinde hiicum her def.asındn kolay gi-

lıj göıii ktii[rii her yeı·de ı •' on l:ırın 
isiııe yaradığı her defada l).aklı<lır. 
İstila ordularının girdiği her yerde 
<·vler berhava olmakta, aiJelcil' ru -
\'aların<bn atılmakta ve acık kalmak 
l:ı \'e ı;iviller lal'lalarda ölmektedir. 
M 11 hare be bitinc·e m üsleYlin in idaresi 
ni« bir ~·ardımda bulıınmamaklnclır. 

Ocaklar vağ-ma edilmekte, aileler 
L!:ıı{ılmakta: kili::ıeler k'aputılmnkta
dır. YiyPcek Vf'l'ifmemeklC' ve h!'men 
e:-are! rl'jimi kurulmaktadır. Askeri 
lıal'lıin <lehşeti yerine $h·ill<1l' tcthişi 
ikame edilmckl<.>dil'. Ferdi LNlhisle 
rnnıetmcık Ye zapteclilen aı·aziyi yc
ııi tecavüzlet· ikaı icin li::: gibi kullan_ 
nıak "uı·etiyle ihlisanc znliim orgnni
ze eclilmi~ biitiin ka~·nukl.-m haı·r.kctc 
p;el'irme kt.edir. 

Henüz hiir hulun·!'l n memlekı>tlcrin 
en kt~a z:ınıanda en fazla silui1lan -
nı:ı~ı vı· me\'cudiyellerini m:ldafaa 
tedbirlerini almaları zamanı coktan 
gelmi~t.it·. Her yeri i,,tih1. mürecaviz
f,,ı·iıı emrine h:11fı. hlil' millPtlerc lrnr~ı 
mtkadclt:d:.- kullanılmak üzere dnha 
uliyük kaynaklar vermektedir. :\fn -
kavemet edenlere \'ardımımız bil' 
r!linya velinimclliği hareketi değ-il -
dir. Bu rar<lını her ııeı-eclc olur!'<a ol
:-;un her· hür milletin halci hüı· olan 
ı,o tii ıı milletlerin bir kalesini teşkil 
rttiği sarih bir fikre d:ıy:rnnMktachı·. 

Ilay Hut. Almanların ).lanş ı ırec -
meğe ıntı\':ıffak olum;tclıklarıııdan 
.\tlmıtiğin tehlikede olmadıklnı·ını 
:->\~· !iyen lere karşı demi~tir ki: 

- ~lanşın gec:ilememc,;iııe ~c bep, 
İngilizlerin M anşı kontrol Ye mu h-n -
faza ctmelel'idir. Kahramanca mu -
lrnvemet edeıı İngilizl e r adnlnrmı mu 
nzzanı ve mih•ll<1h bir u~ hali:ıc ge -
tinnislerclir. 
ö.~·İe bir ü:-; ki bumdan dtır:ırndmı 

ılalg:d!tl' halindt• clPn;z ve h:n·a kll\'et 
lt'ri ~·ıkm:ıktac!ıt. Yolu k:qrntan de
ııizler değil. İngiliz deniz kııılrdinin 
' ,..jJahlarının azmidir. Eğe.r mukn -
'emel eden milletleı· denizler h:i.ki -
ıııiyeliııi kaybediyorlnr:-i~ Atlnntik 
bir mfıni değil, fakııl illi icin ~~ırba 
doğru bir yol olacaktu·.» 

Hay Kordcl llul gözün[i, stılhn1ı 
sirrıdi yapılnıa-ı icap ettikini :-;öyl i -
,\'('il lerin lıu fikıi etrafında ıniitalı•a -
!arını karı')ılıımış ,.e <l emistit· ki: 

- ı :ıınurı miimklin olmasını nnrn 
(>{!erim. Falrnt clcğifo!lirilemiyecck bir 
\•nkıa, bi1yl.: biı· hal .;;uı•etiııc milni ol 
mak'tadıı-. 

.\l uh·~u·ip taraflardan hir tanesi bi
zim tlii şii ııdüğ-limi.iz tarzda bir :-:ulhu 
.nılnız arzu etmemekle k~ılmamakta 
1'a kat keli ın<•nill tam maııa:-ıi v lt1 ~u 1 ha 
iııanmam:ıkta<lır. O tar·af icin !l tılh, 
ilan C'dilmemi~ 11ir halde içten içe ya
pılnn harbe dcvarı1 hususunda trajik 
bir perdedir. Ve bunu Fransa re da
ha pek çok milletler kendi felıiket.le_ 
rine olarak görlip anlamışlardır. Bu 
sulh kelimesinin himayesi altıncta o 

(ANADOLU) 

Balkanlar ve 
Afrıkadıı 

ş. 

/11glli.zler, Al"uınlara 
zayiat verdiriyorlar 

Alman ve ltalyau esir
ler de alındı 

Kahire, 2G (A.A.) - inı:iı ;~ or
trı >i:tı·k km·\·t'tleri kuııı:ııı<l:ııılı"ı tcb
liğ'i': 

Yunani.-..tand:ı ku\'vtıflleı·irniz cli.ls
mun-a ciddi zayiat \'erdircrC'k i!ıti ·_ 
zamla yeni bir geri ~ekilııw h.ırt>keti 
yapmışl:ırdıı·. 

Libynda di.işnrnn Tobruğ'un dı~ mü 
clafau!'<ın:ı. 'kar~ı yeni bir hücum yap -
nı~. fakat ağır znyiatJ.a pfüıklirtül -
nılıştiiı·. Bir miktarı Alman olmak ü
zere :! su lwy, 12fi ıwfr·ı· esir <·diJm iş
tiı·. 

Sollu nı da k~i r müfreze_. leriıniz vr-
ı ı i hiicunılar yapmı~lardır. · 
Hahe~istunda Des~i} eye doğru 

ileri hareki"tta yeniden drvanı erli! -
ıni4ir. Dünkii lıarPkiılta dfümı:rna a
[rıı· k:ıyıplar vcrdirilmistir. Simdive 
1·. atl::ır 700 den fazla esiı· ":ıyılmı~tir. 

AcJ~, ..... AIJalnmm ış4mal.i . earbisindc 
. n1kıncbn takip edilen diğer hir ital
.v:rn koltınrl:tn 11:~ kişi fl<ıiı· edilmh; -
ı ir. ' 

Oiğ'cı· biitüıı bölgc·lclrdc tazviklc-
ıimiz d~vnm etmektedir. -

. 
Macciristan - Türkiye 

Ticari müzakere neticelendi, 20 
· milyonluk mübadele olacak 
İstanbul, 25 (Telefonla} - Son günlerde hükunıet:mizle Macar hü· 

kumeti aras.nd a Ankarada yapılmakta olıın ticaret m üzakereleri bu. 
gün neticelenmiştir. ' 

Muk aveleyi Mı:ıcar hük umeti. nanıına. ticaret ateşesi B. Cik i p rnf e e t · 
miştir. fuas mukavelename 1 Pe"tede im zalanacakhr. 

Bu mukaveleye göre ka>:-ş ıhklı olarak )ı!rmi milyon lira kıymetinde 
mal mübadele edilecekti.r. Mesela Macar u tana pamuk, yapağı, t iftik 
ve deri vereceğiz. Buna mukabil manifatura eşya.ısı ve demir aksamı 
alacağız. Bütün bunlar knrıı ve deniz:dt>n T una yo\!yle yapılacaktır. 

-----·---~ ...... cu-oocııı:ı-,.__..~~~--

1 s tan boldan taşınanlar 
Hareket tarihleri tesbitlendi 

lsta nbul, 25 (Telefonla) - Vilayet, Anadoluya gidecekler hakkın
d~ bugün bir tebJ:ğ ne~retmiştir. Bu tebliğe göre, b ir Ma y11ta şaat on 
dörtte Tırhan vapu ru İneholuya, on sekizde Aksu vapuru Zonguldağa 
hareket edeceklerdir. iki mayısta An k ar a vapuru Zonguldağa, alh 
mayısta Samsuna gidecPk ve ayın sekizinde Akau vapuı-u Sinoba var a. 
caktır. Bütün bu iskelelere inecek olan yolcular, hazır bu lunan tren • 
lerle isteditderi yerle re kad ::ır gide bYleceklerdil-. 

Rusya .Libyada 

26 Niaan 1941 CUMAR1tsJ 

Amerika 
1
bahriye 

zırı söyli;yor: 

Bu haro biz' 
harbimizdit 

Gemilerin batırılma 
~ 

müsaade etmiyece ' 
------- ,ı 

Nazırın ifadesine g 

Rusua, şimdi bir Hl 
tehlikesi karşısınd 
);°eı-york, 25 (A.A.) - lı 

Bahriyı:> nazırı, Knok.~ perşelf; 
şam ı Amerika g:ızct.ccileri ceJJ1l. 
ilanat kısmı farafında.n veriJCJ1 
yemeğinde bir nutuk göylerni<ı 
yo ile ne~N~dilnı iş.tir. . . 

Bahri.re n~zırı, diinya. v!lzıi't 
rnamiyle objektif bir gözle te 
ı::onra, d<'miştir ki : 

Lonılrn, 2.3 (A.A.) - R<ivtPrin 
J)essi;ı.'c yolundaki kuvvetll>r nezdin
tle lrnlunan hil' muhabiri bildiriyor: 

Son ya pıl:ın har<'ki'H e.sııa,,,mdn çok 
siddelli ınuharebelerd~n ;:;onra. crnu
b'i Afrika kuvYetleri Adis _Aba banın 
225 kilometre şimali g·rırbisiıırlcki 
l>e•siyc önünde.ki i~tihkamları zap -
letmi~ ve di.i~manı hezimete uğrnt -
nıı~tır. D 1.ik Dau,.tonun kuman el nsrn 
d:tki kuvv.etler, bu suretle son mü -
daffalarını \'ermişlerdir. Düşmandan 
lJir cok esir :ılınmış ve kendisine aı{ır 
zayi:ıt ve1'dirilmiştir. 

Garp hududundaki tah
şidat devaındadır 

Hitfor gönderdiğimiz harp ıe . 
nın ve gıda maddelerinin ttıı 
varmasına miisaade etmettle 
Böyle hareket etmekle maiJOP 
gıncla ~üph~ yokiur. B iz de btl 
rııı Atbrıtikte batırılmasınıı 
etmemek mecburiyetindeyiz. 

M *h ·ı • 200 000 bl:iyle yapmaz.cmk biz de mnğlilP 
l vercı erın ' Rizler lniilter e:fe muav-enet 

kişilik kuvveti mi var? yerine getirmcğ(> mecburuz :~~ 
sonuna. kadar yaJ)3cAğız. Cv 

Kahire, 25 (A.A.) - Orta . şark 
lngiliz hava kuYvetleri kıımand:rnh
:~ının lebliği: 

Londra, 25 (A.A.) - Vişidc naş.. 
l'edilcn bazı ı·aporlnra nazaran Lib
•yadaki Alman ve italyan ordusunun 
;,,evcudu ·200 bin kişiden ibarettir. 
AJmnnlat" evveHl 60 bin kişilik bir or
cın nakletmişlerdir. Fakat daha son
ra hava yoliyle mühim takviye kıta
hırı almışlardır. Tanklnrkı kamyon-
lrır, pazartesi günü filo tarafından 
şiddetle bombardıman edilen Trab -
lu<;garp limanma vapurlarla getiril
mi~tir. 

:ı.?nl<la hareket hem ~mdiki. ~ 
t:1kil emniyetimiz için kat'ıJ. 
zımdır. Bu har p bizim bar~ 
Ameril~::m mflleti totalitıerıer; 
br.~i ile n:ısıl bir felaket geJec.e~ 
kettiği i~indir ki, bugünkü sı~· 
z:ı \'armak üzere ittihnı etmiş 
mıız teclbirJer i ekseriyetle krıbtl 
tir. 

Libyada düşmanın nakliye ve mo
röt'li.i cüzütam!arı tayyarelerimiz ta-
rafından bombalanmış ve mitı·alyöz 
ateşine tutulmuştur. Deme ve G-nzaL 
li mıntakalarında buiunan tayyareler 
hombalanmışlır. Tobruk üzerinrle av 

Londra, 25 ( A.A.) - Stokhalm :vo
liyle Berlincloen alınan haberler Sov
yıetleı· Birliğinin Uzak Şarktan bnz1 
nskel'i kıtalar. çektiği hakkında 1:>011 
günlerde japonlar tarafından verilen 
malumatı foyit etmektedir. Temin e
dildiğine göre, Sovyet: _ japon paktı
nın imz:lsı üzerine Moskov2 uzak 
şarkta. bulunan bazı ordularını tam 
mevcutları ile ve bunka·ı bilhassa 
Baltık sahillerine, Sovyet Polonya.~ı
na ve Be~ar:ıbyaya çekmeğe karar 
veı·mi~tir. 

- - - o---
ALMANYA, BRITANYAYA HÜ· 

nu hü..kfımetler ayni ıaıntıll 
tn n nçığa bizim düşmanımız ol 
nı ilan etmişlerdir. Ve .aral3f1 

üçüzlü pakta bağlıdırlar ki btıf· 

ı ;'ti rııd:ın doğruya bize karşı y:ıP1 ' 
ngı tere duğunu hiç bir vakit saklııf'll5 

CUMUNDA MUVAFFAK 
OLAMAYINCA .. 

3 ZIRHLI DAHA HAZIRLIYOR dır. G~riye n~.ım atman:ız:a. i . . 
tur. Bı;ı: lıu dunya harbmın ıÇ1 

r.ılarımız dii~manın dört aYcı t:ı 1:va-
rcsini düşürmüştür. · · 

Londra, 25 (A.A. ) - Kral Beşinci mıı? bulunuyoruz. Eğer geri}'t' 
Jorj sınıfından denize indirilmiŞ ohm ğe kalkıı:ıac::ık olur~nk lngilte~ 
pı·erts Dö Gal zırhlısı gibi, 3 zırhlı d:ı yiik felfıketıer içinde yuvıı.! 

. Si.?ney, ~5 (A. A.) - .• Ilütiiı~ par: ~ne sonunda biti rilmiş olncnktır. iciıı galip bir Almany:ı ile nııl 
Yunani::ıtanda bir avcı byy:wcmiz 

diişmü!3liir. 
tı~eı.1 ~cmsıl e d en harbı~ ~ c~cümenı Yeni zırhlıda 10 tane yeni tipte 35 rine tek başımıza bütün dün) 
bır ıçtıma aktederek vazıyetı konuş- santimlik, 6 tane da_ha kilçUk çapta şı koymak g-ibi ezici bir ;-U~ 
muştur. İçtimada harbiye ve bahriye top vardır \·e bunlar 8 kule içinde bu- kalmış olacağız. Bizler mütccıı' Dii~nıan bil' tay.rare merdanımıza 

hücum ctmi~ ve bazı ha~arlar ikn et
miştir. 

nazıtı da hazır bulunmuslardır. Har- hmmaktadır. !<'ketlerin knzanmnsına meyd 
hiye nazırı, toplantıdan ·evvel bev-:ı- Londr:ı, 25 (A.A.) - Röyt"r mu- m~·m.<>si Hizım geldiğini ilan c ~ 

Halıc~islanda tan·aı·elerimiz clü.ı;
manın n-akil vasıt~larrna ve motö~
li.i kıtalarına hücumlar yapmış V<' bir 
çoklarını tn.hı·ip etıniştit'. 

ııatta bulunarak demiştir ki: · ha birine göre, yeni geminin balırılma- le ~ır .~ale1!eye mümane:ıt ~· 
·· k" .;J ~ 'ld' • B"l ı · · t<>rnın ıçın lazım gt>len her ŞC)ı _ İmparatorluğun kalbine hücum sı mum un uegı ır. o me erı, .ras v .. .. • 1ı 

l. f • edilmesi mümkün zararları telafi ede- ga donulmez bır tarzda. taa.h 
( :L O:t~va fak ola_.mıya~ Al~an}a,, Bunu söylemekle bizim i.~ti.k 
~andı ımparntorlugun bunyesıne deh. cek ~ekilde imal olunmuştur. Geminin .. .. . . ~ 

Almanlar Li1nni ve Se- şetli, rak-at öıdurucü -0ımıyan darbe vıaı1ıarı~ be~inci Jorj zırhlısının plan- ?.ut un. tngııte~: ımpar3tor~l: 
indirmektedir. Şimdi nn'an elerimize !arındım clnh:ı gizlt tutulmaktadır. tıl-:balı &reeesmdc \~ bugü 

mendreki İşgal etti/er k~r.şı büyük bir $!1.dn.knt güstı>rmeli - Bu gemi, en mükemmel tertibnth, tında inliyen H-0llanda, Skıı~ 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- yız. diinvmnn en kuvvetli z1rhlısıdır. Fr~ns:ı v~ Ilnlkanlar derece • ., 
iıltimatum Yermigfordir. ~ -·Y · ku altında buJunduğımu ktıb 
. Sen;cndre~ ada~ı Limninin :w mil f Aza ki arın kahramanlığı Çocuk esı·rgeme kuru- bulunuyoruz. 

~.ımalı şarkı~ındedıı·. B~ mesele huk- . Ba.hriye ·n:ııırı bunda.n ı;otl 
kında ne~rolunan r~smı Yunan dek- BAŞVEKiLiN, ORDU KUMAN· muna teberrüler Z{'llCirinin .son tokasını Ruı;) 
larn..syo~Hmd.rı. deniltyor ki: . . • . ponya. arasında yakında :ı 

~ıı:nnı Yalı~, Semendrektekı Alman DANINA MESAJI Ankara, 25 (Hususı) - Çocuk Esır~ 1. 'ht"!Af t "ı.n tt'Cr'ni 
\'~ılısınin Limııi ~ıda~mın tecılinıini geme kurumuna, Bağdaddaki yurddaş- ~ .rn 1 1 a mm e: c .ı., ı 
I.ımni makamlarına emrettiğini Yu - Londra, 25 (A.A.) _ Avuatralya larımızdan Bayan Şevkiye K\mtay Japon hnrp t..'lraftarl:ırım ~ 
ııaıı hükümelinc bildirmic;ti. başvekili ::.\lcnzi, orta şark ingiliz or- 100, Afganist:ındaki Yurddaşlarımız n<> ~iiph~si olmariığrnı söylı~ 

Alman iiltimatumu c::ar~mııha gii - dulan kumandan muavini olan A _ 309 lira teberriide bulunmuşlardır. mi'?tir ki: 
!1ii gece yaı:ısı ~ühayet b~luyordu. vustralyn ordusu başkumandanı ile Çocuk bayramı münasebetiyle memJe- - ,Jnpoııyn ile Uusrn arn:ı1• 
tlmanl.ılar Ld~~ntı akdl~C\ıl mbtıE;lıhlnııe tefJ,- Sidnl'ydeki başvekalet muavinliğine ket dahilinde dahn bazı teberrüler de r.nzarhk bizim <>trafımızd:ı1' 
ım C'C ı m ·.' ıgı a ·c ırc e u ac 'flYl cc l birer mesaj göndermiştir. k t ~ki b be R !ı 
ı·eıı isgal Pdec·('Jdcl'i tr.hditlinrle bulun Başvekil general mcsajmda; vardır. sı ış ırm.1 a. e ra rı usY 
ınıı~ lal'clır. Vali talimat i-lediği za. - _ Sizi ve kahraman askerlerimizi tarafından gelecek her h:.ıng 
man Yunanistanın şerefi icabı olıı - ~elılmlamakla bahtiyarım. Azakların Akdenizde tehlikeli cuma ayni derecede mn.ruz b 
rnk \'azifcsini yapmak C'mrini nlnmı- yüksek cesaretlerini ulvi bir şekilde ta \·~ buna mukabil japm1yııY 
tır. .. . . idanıc ettiriyorsunuz. Tarihimiz mu_ mıntaka nm Uzak şarktaki her hant( 
Du~man bu sab-:ıh favvarelerın hı- vaffakıyetlerinizle zenginleşiyor. 1 - L d 25 (AA) A · il k · 

nuıye!o:iııde Borni\'e lim~nına ~eil'11 :.rn timadımızın fazlasın1 gösterdinh~. . ~:m ra, . . . -;-- . ~nıı·a ı dahalesı korku~undan kurtsr. 
keri n·ıkli, rr • ·1 . 1 ·k . kı D"mektedı'r. daırcsı, Akdenızde sefam ıçnı mev- Bunu askeri bir ifade ile bül' 

• ~e "e_mı r.rınc en as e1 - ç cut tehlike mıntakasının genişletildi . . . - .. · 
tal:ıı·ı. ~ıkarmaı:ra .b~şlıımı~tıı:: Ac.l:ı - 000 ğiui bildirmiştir. Şimdi Mısır ve Lib- ıcap ederı::e bu ıhtılaf, but~n. 
ıkı~!ı .!11~ acte ~·c polısıııden murekkep Amerı"ka. kafı"lelerı· hı·- \"ı sahiline ila:veten Türkive Yunanis ya üzerinde t:ıhakkiim hill~ 
ııc-uk O'arnızoı1t1 S""t dok d!lıı c:on , - • · · • ' • 1 · " · .... · uz ~· tan Arnavutluk Yugo~ıavya açıkla- den japonyaya daha ziyn,e 

raya kadar mukm·emet etmistıı·. d k d' ' · .v . . . 
Yunan hrk - f . . · 'b' mage e ece rın a baıı mmtakalar da buna dnhıl v~ rdıgı halde nazılemı, 

C.l' bu"l,t"ın y' ume ının elmrı mn~fı ılıı- clir. Maamafih, bur:ıların muazzam f"'Lhı' rrı·b; bı·r taa.rrtızları iht tınan memur arı \'azı e e- < BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) b' . h ı· · ·ıct·-· .. - "' · • .. 
ri h:ı~ıncln bulu ı y lnJ · dosuna inzimam eden vardımlar ola- ır mayın tarla::n a ıne getırı ıgı an şı"ında Rusyavı d:ıha ktı\"-·e 
il.\ n, ,· n en' 1111·\""tntı~a· ?rc tıL .. m~an 1'.,:.

11
- " !aşılmamalıdır. Bu mah1mnt, sulh '1,,,· l•o'-:m"m.ak~~"'dıı· ~· ,- • ., n, zırı ınını va sınc caktır. Torpidolar, üsleri Manşta buhı- h 1. d k' 1 k t i .el b'l k " '·" .. k• • 

·ı:a<rıd•ık· t lo. f .. d . ··t·. n·uı \."' Akd ·z k"fı·lcl"rı'ne h.. _,_ a ın e ı meme ·e ere gı e ı ece 
· " . ' .• c .JI a 1 gon eı mı" 11 • • . ., enr ·" ~= ucum gemilere rl-.ıha evvelden bildirilmek-

' 
«Lın~~~n. z-ayıf kuvvetlerini .ı:ıcf f'r- ·ec.l~n Alman ~erı vasıtalarını y:ıkala- le. buralara haber verilmeden mayin A N A D Ü 

lıer ·ttıu l'J" ı ı · l .,,. makta "ok muvaffak olncukları gibi ·~'. t'> ı • -. c Vl' nyvnrc• erın ıım .... e ., dökülebileceğini hatırlatmak i('.in i-
<'.l 1ıgı~ mi.istl'Yli!ere kar.~ı mııh~u·ebe ayni zamanda kafileye refakat etmek .şat·f't edilmiştir. 
) nptıgınıza daır p;öııdercliğiniz rnpor cvt1afınt hnizdirler. Bu yirmi tr>rpido, 
Liitün Yunnni,,tnnı derin bir tarzda Amerikndan lngiltcreye veril<'ct>k 20 
nıiiteha:-:sis etmiştir. lki imparatorlu- torpidonun ilk pnrtisidir. Cebelüttarık kun1an-
ı{:ı k:ır~ı h:ırp eden ~:uılı mC'mleketi- Va~ington, 25 (A.A.) - Amerikan danlıgw 1 
ınizi11 milli mcnkıbe~in.~ yeni bir .ı:·a- <lonaııması Atlantik denizindt kar.a-
h k<1I clol:ıstırmak ta~avvnrundadır. Rıı Londr:ı, 2G (A.A.) - CebeliiUank 

ifc ilave eden Linıni müclafilerine g~miler ı·ıı •rı'liz nak1i'-·e ll'en11'leı·ı·ı1ı'n ~-.·1- k l · l 1 kAt · · · 

.. ............ ....,. 
&.ı.hibi w.• Başmuh..'lJ'f 

HAYDAR R0ŞT0 Ö 
--::-

Umumi: Nt>şriyat Mü.d 
HAMDI NOZHET Ç,. 

-- .. --bu teJgrnfıının iblıF',ını ric-a etlerim.:& 
1 

'"' " 6 ı uınanc anınm müs em c u ı~ıenne 
,, dp eltildeı·i ba~lıca yol lizerinde gidip tayini üzerine vaktiyle Framadak! • Ah Yıllıi'• 

--· gt>lec(•]del'dir. Ne\'VOrk lıele<liH' rei;i- iııg'iliz ordulan bnşkumandanlığı vn-1 one : 6 l'-'yhi 
Lar~ıf kirı ve ııif ak sa<'ma01/a çıı.Jıo:ı.mak · ( · ı · 1 "'" 

nın >tt:wa<inki beyan<:Lı da hunu tc- zifesini .v:ı.1rnı1 .'i. olan general Gort fa- 1 tadır. O tnl'af su lh halinde bu)ıındu-- ri<l <".Vlemcldcdir. yin <'dilmiştir. 1 

Yabancı m~tnleketlere 

--::-g-u memleketleri oı·dtıların c';;.·:ırdi al- Va~ingtoıı, 25 (A.A.) _ lyi haber x ı 
tına almnk işini kolayca bitirincey(' nl.:~ı.ı rna~fillcrde diin akşaı;1 ·"'!ylenAil- Karşılık lı hava akıııl:.rı idarehane : İkinci Beyler 
kadar zayıflatmak i<:in hücum, if~;at clıg-.nz gorc, Ruz\·cll, Amerıka ımalat- - ı .-
ve mah·:ıllt kaı·gnfialıldnr \':t 'ıwlarını hanesinden İngiliz ateş h:ıttınn ıtömle- 1 Lonclr:ı, 25 (A.A.) - l nıriliı h~v:ı GÜNDELiK T AKVI 
kullanmaktadır. rilen harp malzemesinin h ' nın.r<>si ı ,.,, dahili l'mniyel nezıwetlerinin teb-ı 

Anar~i ve milletlerin en iptid.'.li hu. hukkıııda bil' karar almı~tıl'. nıı hu;:;m;- H:-ii: 1360 Rebiülevve 
kukuııa riaycL-izlik karşısında \'akit üıebr.~krı nıaJUnwt ~dmmamakl:ı h tı ı·n - Dün ak~:ım dlişnrnn h:ıva faaliyc-
ka~·bedilemez.> bC'r. Rıızveltin harp m:ılzemesi nrıklc- ti ufak mikyasta. olmuştur. 

Amerika hmciye nazırı :-ıon si.iz ola dPn ''npurları Atlantiktc Groelnndn Londra. 2:'.i (A.A.) - Saliı.hirettnı· 
ı·ak demiitİr ki: ~ \'ey:ı Jrl::mdaya kadar belki de bin mil m:ıhfillere göre ingiliz bombardıman 

dliiniyet, adalet ve emni:retiıı ye- m~snfede Amerikan hnrp gemilerinin 'tayy·nrelel'i, dün gece Almanyanın 
nirlen tefevvukunu lemin edec<'k o- himnyc:-:i altına nlmak niyetlnde ol- ~imali garbiı:ıindeki neniz U<.:ılerine 
!un znfcre imnnım vardır.~ dıığn znnnedilmektedir. hUctım etmişlerrlil'. 
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