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(ANADOLU) MATBA.ASIND 

~ BASILMIŞTIR 

Petrol ve benzin ihtiyacı 

:ıo ncu ). 1L N~!,...dilıniyen :rnılar ııerl •erilmeııı---------~--------.....,,..-------------------------
NQ, 8512 ~ii ııeçmit nUıbalar 25 karıqtUJ'. de çıkar si asi gazetedir. 

1ataııbul, 26 (Telefonla) - Bundan on rilzı evvel 
ben2!İD ve P"trol idhali için Romanyaya ııitmit olan 
hey'et temıuını bWrmittir. Köat ncede vuku bulan 
ıemaalar net" eı>nde istenilen ıeküde bir nla1m fa 
v rilwııt;r Y p•lan ruukavel t.uııUnlerJ iaı2!al • 
n caldır. Ayr Hayfa yoliyle 300 ton petrol ya· 
kında , .. h,.imiı<' ırell!Cf!ktlr. 

Yunanistanın istiklali Ingilizler iftihar 
ve Amerika ediyorlar 1 

Gallup enstitüsünün 
bir anketi Milli Şefimiz 

Londra radyosunun 
ınühim bir haberi 

Halk büyük tezahürat 
yaptı 

Ruzveltin beganatı Yunan cüzütamıarı IAmerika ve harp Teşekkür ve takdir· 
lerini bildirdiler 

Midilli ve Ta -oz lngiliz Başvekili 

Meşhur Lindberg "iiç 
kaf alr yılan., a 

benzeliliyor 

Sol cenahtan Ing iliz ler· HERKES AMERIKANIN HARBE Ankara, 26 (A.A.) - Milli Şef 
İsmet İnönü çocuk lı!lftası müna
sebetiyle Çocuk Esirgeme Kunımu 
B:ı~kanı Fuad Omaya şu telyrafı 
göndermişlerdir: 

adaları 8. Çörçil 
1 

le temas halinde GIRECEGI FiKRiNDE 
K:,hire, 26 (A.A.) - lngiliz ıımu. 

mi kaı·!lrguhının tebliği: 
Yunani•tandn geri çekilişimiz de. 

v:ım Ptmektedir. 
Kahire, 26 (A.A.) - Bu akşam 

Kahireyc gekn haberlere göre Yu -
n:ıııistanda çok şiddetli muharebele
re rağmen Jngiliz kuvvetleri, Alman
lara karşı h~tlarını tam:ımiyle mu 
hnfaza edivorl:ır. Burada bildiıildi
ğine naz:ıl'an İngilizlerin •ol C!'nahı, 
Yun:ın ciizütamlariylc tem:ısı mıılıa
faz:ıcln devam edi:ı orl:ır. lngiliz hat
tına t:ı:ırrıız eden Alman kuwNleri 
Epird<'k i Yunan ordusunan tl'slim ol
mağa mecbur kalma"' nelire•;ndp 
<erbesl knlnn kıtalarla t:ıkvİY<' l'dil
mi•tir. 

Londr:ı, 26 (A.A.) - Taymi• ga
zPte<i, imtih'1n giinii .<<'rll'\·h::<ı ::ltın
d:ıki makale.>intle diyor ki : 

Biilün dünyanın KÖZÜ Yunnni•tn
na ~evrilmiş bulunuyor. Bu nıziyı>t
tc imıınrnto~lu k korku değil, iftihar 
ıluyu~·or. Bu iftihar, ~rnpıl:m mııka-

Bay Ruzvelt ,·emetten ileri geliyor. 

Nevyork, 26 (A.A.) - G:ıllup en~ 
titüsü t:ıra!ından yapılan 2nkete göre, 
Amerikalıların yüzde 83 ü harp bitme. 
den evvel Amerikanın harbe gireceği 
fikrindedir. Bu anket, on nH:ın ile 20 
nisan :ır:ısınd:ı yapılmıştır. 

·arttırmak için bir misli artırılan 
gayretten de bahseden gazete, im
paratorluğun tek ruh ve tek kalb ta
•ıdığını yazaıo:ık fazla harp malze
İncsi istihsali, yenilmez azmimizi teş.. 
kil ediyor d<'mektedir. 

Deyli Telgraf gazetesi de, Yuna. 
nisl~n ve Balkanlar vaziyetinin şim
di Almanlar tarafından isti.smarına 
başlandığını ve kelime oyı1;nl:ırı üze
rinde durulduğunu yazmal..1:a, •öyle 
demektedir. 

Muh:ıreb<', artık Alm:ınya ve 1n -
gi:tere ar:ıBında değil, Almanya ile 
Avrupa ara•ında oluyo:ıo. Şunu unut
m:ım:ık lilzırndır ki 250 milyon Av. 
rupalı Bitlerin bugün muarızıdır. 
Bunlar lngiliz zaferi için candan du:ı 
ctme ktedirler. 

-~,, .... , 3 nt'ı.İ ... w...ı-V:ıAirıı:ton, 26 (A.A.) _ Rtızvl'lt., lmp:ır:ıtorlıık harp i<tihs:ılfüını 
lı;-y"z 'fıraydn k··ndhdni ziy:.ret<' geleni- --------------------
Anı.erikadaki cAhcfa Yun:"ı c~miyeti> 
azasına ~unları söylemiştir: 

Çocuk haftası miin:ısebetiyle Ku
rumun hakkımda izlı!lr ettiği necip 
duygulara teşekkür! rimi ve ve • 
rimli ç:ıhsmıılarındıın dolayı t:ık
dirl<.>rimi bildiririm. 

000 

Başvekilimiz 

Tebriklere teşekki: r 
ediyorlar 

Ankara, 26 (A.A.) - B.-u,vekil 1 
Dr. Itefik Saydam, Milli Hakimi -
yct bayramı ve çoeuk hnfl:ı.sı mü
n:ıo;ebctiyle yurdun her tarafındrın 
:ıldıkl:ırı tebrik telgrafüırıni:ın 
dol:ıyı teşcl;kiirlerinin ve k:ırşılık
lı tebriklerinin ibliiğına Anadolu 
Ajansını üwsii ey 1 emi~l<'.'rdi~·--

_, _____ .. ·---
A ı Kf R I VAZIYET 

Almaniar müttefik cep
hesini yaran1adılar - Harbin hugilnkii safhasının mu-ı 

Val<k3t netirel<?ri n" olurrn olsun Yıı -
nan milletinin istiklfılini ve arazi bü -

rÜnliij!ünü istirdnd <>derek muzaffer o-i ıorent aıoı·ıemez :ı_cafıından eminim. Bu yüksek g:ıye ı 
Uı:rund:ı Yunani'!tnn, Amerikanın y:ır 
dımın:ı ,.<' dostluğıınn güv~n<-?ilir. ~i~ 1 Radyo ga;ı:etesinden: 
lcc:ı,·(iz karşısınd:ı hurrıy..,tlerını 1 Termopil geçitlerinden itibaren müt 
llıüd:ıfa:ı eden milletl<'r<' mümkün olan tefik ordudlınun adım :ıdım Yuıwn 
büt!in maddi y:ırdımı y:ıpmağa karar topr:ıklarını müdafa..ı. eUiği V1l harlıe 
termiş b lunuyorıız. 1 devam ettiği, cephenin Alman ~Un"'t-

~• iıır.t-0n, 26 (A.A.) - Ruzvelt. ! ler i tar:ıfınd:ın y:ırılmndığı bildiri] • 
dünJdi g:ı1.eteciler t11pl:ıntı. ında yatı .. -1 mektedir. 
lıtıcı ~iyn. •t t~kip <len Am~rikalıln- '.'ıfüttefik kuvvetleri, Atin:ınııı şim:ı. 
t~ iir ım etmi~ ve lıunl:ır arasınd:ı !indeki dağlık nr~ziye intiınmln çekil • 
}'nQ\:>('rgin d bulunduiiunu •öylemiş- nıekte<li r. tnıriliz lnın-tı..ri, ~ol c nıılt. 

IJ", lnrındnki Yun:ın knv,~etleri ;ı~~ t.emns1 

lıuıwlt, lıu g;bilNin i•tiklfıl h:ırhi- muh::ıf:ızn etmektedirl.er. Termopil h::ıt 
nin •üc kaf:ılı yılan~ l:ırı olduiıımu ve tına ıı.11nr:ın 'ıirnz d:ıhn P"-:>n:~ olnn bu 
~>:~elmilel .v_:ıziyet h:ıkkınd:ı~i görüş- lı:ıtt:ı iıwi!iı.lcrin biraz daha muknw-

Diin Alman kuvvelleri 
tarafından işgal edildi 

Radyo ııa2:eteıinden: 
Londra, Ra dyosunu n bugün ver. 

diii bir habere ııöre Alman kuv · 
vetleri, Semendrek ve Limni ada
larından batka Taşoz ve Midilli 
adaları nı da iŞJal etm"tlerdir. 

------
Anzaklar günü bayramı 

kutlulandı 

Yeni Ze landa 
kıtaları 

Yunanistandak i kuvvet
ler için her tedbir 

aluınııştır 
Loııdr:ı., 26 (A.A.) - Yeni Zelaıı

da başvekili, mebus:ın nıeclislndeki 
b~van:ıtında YunanL~t:ında harp el
mekte olan Yeni Zeland:ı kuwetlcri 
hakkında iz:ıh:ıt vererek bu kun·et
lerin Yunanistana tam bir i•tişare 
neticesinde sevkedildiklerini bildirmiş 
Romanya ve Bulgaristand:ı Alman 
askerlerinin tahşid edildiği haber a
lınınca ingilizlerin, Yun:ınistaııın yar
dımına gitmeleri gayet tabii 1J!duğu
nu söylemiş ve demiştir ki: 

- YunaniSt:ında bulunan Yeni 
Zeland:ılı kıtalar, şimdi miişkiil va
ziyettedir. Fakat her türlü tedbirle

(0F.VAM1 4 NCO !AH1FEDf'.' 

Bugün harp vaziyetini 
anlatacak 

Bay Çörçil ve re~;kaaı 

Londra, 26 (A.A.) - Çö:çil Bn
yaniyie birlikte hasara uğrayan mın
t:ıkal<ırı dolaşmışlardır. B:ışvekil 
her t.nraft:ı bilhassa Liverpolde h~
}"tcanh tezahüratla karşılanmışl:ır. 
dır. Halk, başvekili alkışlamak irin 

- Sonu 4 iincii sahifede -

lngilizlere 4,000 ton 
daha satıldı •• uzum •• 

~tı nnz rı ıtılı:ır:ı nlın:ır:ık Lındberır<> met gö~t"r<"C1'k!~ri t:ıhmin edilebilir. 
Aın~rikan ordusunda f:ınl bir hizmet Sonra Atinayı IJ>rk ile Kor•nt boj:ızı Satıc mukaveles· d .. 
ı·erilme<liğini ilave (·lmiitir. Cebelüttarıktan bir aöriinüş isttkanıe1 inde çekilm<>yi tercih edec·~k- -y l UD 

•Üç kafalı yılan , Amcrikmıın en !eri znnn·ôdilmektnlir. nundaıı aon r:ı 1 b ld • d d• 
Zf,hiı·li yıl:ınııhr. Am~r:b ·~tikliıl mil- Malta adası tekrar Fransa ve ispanyada !\[eg:ıre. !\favri hattında lG kilomH. stan u a ımza e il ı 
jnd~l ,;i y:ıpılırl.:·n bu i•im, ııe lnı.:-;Jiz- b } d relik cephede bir müd<l~t durduktan . . • . .. 
_(·re, ne ,ıc ingillzkr~ i~ynıı cıl~nl('r<' Omba an l ne oluyor? •onr:ı Korent k,m,,lınd::ın Morn adasına l_zmır ıd~nl:ı~ı. ve ıhracatçı bırlık• ırör-e iki ny<lan beri bilhassa kuru 
11tihal; r-tmiyerPk bit:ı.rnf k:ılnııl:ır:ı ı;.ekilirler:.:e bur:ıoıını Alm:ınl:ırın isti!ii l~r.ı u~umı k~tı~ı. Ba» A_tıf İnan, ln- iiz!im satışları etrafında devam et -
V rilmi~L'.. etmeleri rok giietiir. Korent hoğ:ızı ~ok gılız tıcaret hırlııpyle. y:ıglı tohu~lar mekte olan müzakerekıı sona ermi~ 

Ya•inglon, 26 (A.A.) - Ruzvclt, Cebelu••ttarıkta Amı·raı Darıan doNndu" dardır. iki ~:ıh;J kısmı, dik knyıılıkl:ır- ve kur~ meyve uzerın~ satış .müz:ı- ve 4000 ton çekrideksiz üzümün sn -
R&zı·tecilcr toplantı ıııdn yaptığı bcy:ı. la kaplı<lır .. v~ kan:ıl 78 metre uzun • kcrelerınde bulunın~k ~z~re bır haf- tış mukavelesi dün akdolunmuştur. 
n:ı tn E:rk-;ik .\mt·r; ;,:rnııı bütün ti- lııkt:ıdır. Burasım az bir kuvvetin mü. ta evvel lstaııbula ırıtmıştı. :Mukavelede tesbit edilen s:ıtış fi~t. 
cnrrt V,t·ıni knC"l.l"ril'i ı:·rM\'C etmriri B ' k .. " J .J. SiKi IŞBIRLl"INOEN dnf:ı:ı etmesi miimkiindür. :.'ı!iitearrız Dün akşıırı aldığımız m~lümat:ı -0.-v•mı 3 ncü Sal•ifed- _ 

• nev,mı !' Unefl •Ah:rı>.i' lr QÇ gun muua,aa ta- lJ lbir ordunun bu geçidi silah kuvvetiyle 

llllllllllülllllllllllllllllllllllRlllllllll!lllllllllll /imleri yapılacak BAHSEDiLiYOR aşması ıriiı- \'(' heıren hemen imkan -

1 sızdır. F:ıkat mütt•fik ordunun gcri • SON DAK KA: C'ebdiiltarık, 26 (A .A.) - Dün Cc \'.işi, 26 (A.A.) - Amiral Darlan ~kilişinin bıır:ıya dllil;ru inkişafı şart. 
--- - -- - -·- belii,t:ırık nsk<-ri kum:ındanı kalenin Pıırısten Vişiye gelmiş ve v~zifesiyle fır. n.~kahm ilonr~ki h:ır<'kiit, nasıl in-

ruiid:ıfo:ısiyle :ıliık:ırlar olarak yapı\fi. me~gul olmağa başlamıştır. ki•af edecektir 
c:ık talinıJ.nin bir kaç giin süreceğini, Radyo g:ızetesinden: Haı•a luı1't'ldi t1: 
ilan etmi~ Ye halkı d:ı bu manevr:ılnr:ı 1.sviçreden ves:ıir k:ıynakl ardan al ı- Dün gece ingiliz hava kuvvetleri şi-
iştir:ıke da\·<'t "Ylemi*tir. nan haberlere göre Vişi Fransası mali Fr:ınsada w isg::ıl :ıltındaki nr:ı-

Yunanistanda 
ELiM HADiSELER '.llnlta, 36 (A.A.) - Diiıı öğleden k:ıbi~esi, mareşal Petenin reisli~n. ?.;& bir çok hedıoflıore t:ıarrı.ız etmiş • 

sonra . Tıtll:ıd:ı ncı;r<'dilen resmi teb - dP bır toplantı yaparak amiral Dar- lerdir. Berlin ve Ki('l en şidd('tli hücum 
iL ııy:ı, 26 (A.A.) - Yun:ııı m"t • !iğ·: l:ının P:ıristcki son temas ve müza- lnra uğratılmıştır. 

bııat lıiir<Hunun bildirdiğine gör~. Al- Pl'l'('{'nlıe gilnii öj!:kd<>n sonr:ı Al - kPreleri üzerinde müzakere lerde bu- Bremen, Vilhelnrnhar~n. F.md<>TJ v~ 
llJanl:nııı i tilii ctt:kleri vilüplll'rl<' m:ın t:ı.;yareleri :\!:ılt:ıy::ı y:ıkla~mış • lun:ıc:ık \'(' bazı kar:ırkır alacaktır. Lüb!'k gemi tezgahları ve dokl.'.lrı, Ro
l!ulgr.ı·Inra Jt('Ç(n yerl<·rd · <'lim hi\di • ifir<a da hlkuma ıreçmcmişlerd!r. Ay- Am;rnl D:ırl:ının seyahati hakkında te rdamdaki petrol depo.•u bombnlan -
"<'l~r c<: ·rt.ıı "t n'ii:o b:ı~lamı•tır. Hal- ni giiııiln akşamı. kuvvetli bir <liiı:_m:ın fazla tafsilat ''erilmemekle berabeı ~ıştır. Gündüz°':. Alman. i~ga.lindeki 
kın-:-~~ a•ı yn~mn w bir <:<>k seylH icra ha\"ıı filo~ıı. '.llıılt:ıy:ı yaklaşmış ve t!'ll- l · . .. . _ . . . bır çok yerlere hucum rdılmı.~tır . 
{'diln.ckt.,dir. vir fi~cnkl<'ri.de ort.'llıi(ı aydınlatarak sp.a~).:ının \ ·~ı hukilm<'tı nezdındekı Yeni bir ta:ıJlJ(lre: 

-~_. -ooo bomlı:ılarını :ıtmı~lardır. Projöktör • sefırının :'lfadride d::ıv.et edildiii ~i- Amerikan f.'.lbrlka!.'.lrı ayda 1800 tay 

H•tı ler nçı.lmış, d_afi b~t:ıry:ıl:ırı hemen fa- hi Fr:ııı•anın Mndrid elçi,,; de Vi•iye r:ıre yapmakta ve ingiltereye vermek-
! er ııliyete g~~mışJ.erdır. Atıl:ın bombalar- çağırılmı~tır. -Oenmı 3 neü aabif,..ı,._ 

dan bir çok Y".rlerde ~:ıhı•l:ıra ait h~- Bu dıwellerin, Almanya ile Fran-ı--------------
y b 

, n:ıl:ır hnsarn uııramı.ııtır. insanca z:ıyı. I 
ugoslavyaaa U unuyor at yoktur. Bu ':ıbah bir dü~man keşif s~ :e. ~!:~ııy:ı arast~da dahıı şümııl
:\I:ıribor, •Yııgoslavyada• 26 (A. tayy:ır<'•i. keşif ııçn~u yapmış ve bom- iti ısbırlıgı yapılm:ı . .,~·l<' ~lakarl:ır ol. 

A..) _ Hitler bugün ansızın M:ıribora -Devamı 3 oc:U &ahlfed- duğu bildirilmektedir. 
gelmiştir. 

---000---
Fon Papen 

Hafta sonuna kadar 
Berlinde 

Serbest lrlandada 
tehlike var 

Şimali Habeşistandaki 
Italyan kuvvetler; 

D
•• 

1 
ded. k. Italyan umumi 

ova era ı ı valisi 

lfARtTı.cı.R 

Dikkatli olalım 
Afızdan afıza ıualler yıldırım si· 

bi kop.bilir: 
- Ne ded:n? Ne olınut? Ne di· 

yorlar? Ne denin ilh ••• 
Bu meyanda ııene basıluı kulaiı

nızın dibine aeliı-: 
- Şöyle olmuı, 1.öyk olmu9, dur· 

dun mu? .• Sen n .. ıl duydun? Hal-

Çölde bir İngil iz 

lngHiz ve Habeş 
kuvvetleri 

Yeniden esirler 
aldılar 

Berlin, 26 (A.A.) - Yarı resmi • l J k. J A b d 1 • 
bi>- "•ynaktan b"ldiriliyor: ~•hır erue l halk ueT• iman tazyiki uiizÜn• uki öyle eiil, 9öy e imıf, T b k •• " d ' f •~ V " :1 Diyebilir.. Bunları ıöyliiyenler1 l O ru • onun e Vazıye 

Berlinin aiyui mahfillerinde be· k. ı•J" d t /' / l 1 k J • if 

ağır top u 

lng·iliz hava kuvvetleri· 
nin faaliyeti 

Berlin tekrar 
bombalandı 

Birçok sanayi merk ez
lerine hücum edildi Yan ed ildig'ine göre Almanyanın An. hal kır/ara Çe z/me l lT en es zm O nıamış ır mutlaka vatandat 1 hia erı ve vaz e çok zyitfir 

k telikla' leri sarsılmıı inaanlar da ol-
ara. büyük elçiai Fon Papen, dün !l<>yrut, 26 (S. 18,10 radyosundan) Ka~ire, 26 (A.A.) - İy' lı:ıber..:ılaıı mıyabilir •. Fakat madeınki yaptıkla- K:ıhire, 26 (A.A.) - lııgiliz tııııunı! Lorıclr:ı, 26 (A.A.) - Salahiyetli 

ll erlınde bulu.nuyordu. - SerbeRt Irlandn baş\•ekili Dövalera mahfıllcriıı knıı:ıntin<> göre, Almanla • rı hareke t dedikodu, botboiazlık , kar:ırgiihının tebliği: k~~·n:ıklnrdan öğr.eııilıliğine göre in -
F~n Pap~nın ~aft.a ~~n.una kadn beyanatla bulunarak, Jrlanda şehirle- rın_tazyiki neticesinde itnly.ml:ırm !fa kulaktan kulai a havadis yaymaları Tr:ıblusg:ırpta: Tobtuk mıntaka~ın- gılız tn~-y!lrdcri dün ırece Bertin ü~e-

Berlınd .. l<&lacaı:ı hıld rilıyor. rinin talıliyesi lazım geldiğini hnlkın beşıstan ıımuıııi \'ali~i Dük D:ıost:c fenadır ; onlara kartı dikkatli olma!. da d!işman teccmmiiü i<abetli ,.~şiddet rinde uçmuşlar v •eh re bombalar .'.lt-
--~00 kırlara gitmelerini söylemi~ti~. bütün kuvı·etıeı·iyle İngilizlere !<»•Hm g<!rektiı·. Bu ıribilerin suallerine ce- li topçu :ıteşimiz s:ıyc<ind<! nıll\·affa • mışl:ırdır. Eu B<'ı-liıı üzerine yapılan 

f ransaya. y:trdıın Esasen Dublin ahalisinden şimdi~·e olm?yı ı-ed~etnıiştir. Fakat bu ~uret- vap vermedikten başka, kendileri- kıyetle dağıtılmıştır. kırkıncı nkındır. 
, . • _.. . kadar tahliye edileeekler 250 bin kişi 1~ yüzlerce .ı talsan kadın ve çocugunun ne ; Sollunı civarında da deniyc ve top- Londr~. 26 (A.A.) - Dün gec.-> 

1: \ .ı<ıııgl.' !1• 2u. C;\.A. l . - '. 1 "11"ız ol:ırnk tesbit edilmiştir. h:ıyatı tehlıkeye girmiştir. Çünkü Ha- - Arkada~. bu :ıunanda yalnız çu f~aliyetiıniz artmıştır. Dü•mnna tayyarelerimiz tarafmdan Roterdam 
'ıı, , "k1~· l~ıır_:<· ı~~ nıtı •. e~a_ı ~- ~·ım- Basvekil, Irl:ındanın kiifi miktarda beşistantla harp](' me~gul bulunan in- d'nl emek ve mutlaka su•m•k la:ıım· çok ağır z:ıyi:ıt verdirilm'ştir. kanalınrln balırılnıı 16 bin uınluk bir 
~:r \ ('js • c ı•oru.<;mu• '." .:\ nıcı ık.l~ın sili\ hı· bulunmadığını mevcut silahla - gilizler, si\•il italyanlnrı muhaf:ıza için cl·r. Haheşistanda Dessie şehrinin civa - rnpurdnn ba~k:ı H ~ligolandm bir k:ı~ 
r::ın ::ıy:ıc.y~rdım Nmr'> luıumuna ısa rın nncak iki yüz bin' k~ilik bir muha- bir mik~r kun~ti _:ıyır:ımaz~r: °lı!.'.I • Demeliyiz. Hepimiz, biribirimizi n nda h:ırek1\t devam etmektedir. Ce - mil garbında kuvvetli bir him, ye al • 

il 
eylemıştır. faz:ı kuvvetine kafi gelecek miktarda amafih cıvardakı bır takım sıvıl ıtal· ikaza mecbunız. nupta şehre h§.kim olıın mevzilere ye- tında giden 3 dil•man gemisinden ilıi· 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll oldııjımu eöylemiotir. -Dnuıaı 3 ıacll eahJle4- ** - {knllll 3 neli .. hifed~- -Devamı 3 neli 111hif~de- _ 



( SAHiFE 2 ) (ANADOLU) 27 NiSAN 1941 PAZAR 

l_F _I K_R_A_I Kahve Tevziatı 
Politika ahlakı ıM 1 · • • 

BAHRİ sAvcı . utavassıt ara kahve verılmıye-
Yunanistan<laki İn yeni nizam yeni bit Ruzvelt, beyana- 1 k 1 

ııiliz kıtaları kdıi - b d. tında meşhur tay - Köroğlu ve Hemteri okuyan va- ce ' zmire 315 "UVal verildi 
c;,n geri çekilm<±k - dar e yj 1 yareci Lindberge hü_ tandaftan tutun da büyük gazetele-' ~ Akşam - Cemal Nadir - Neler 

Serlevhalar arasında 

le beraber Alman - cum etmiştir. Evvel- rin baş makaleler,'ni hatta ecnebi ı 440 çuval kahvenin tevzi talimat namesinin geldiğini dünkü aayımız- icad edilmeli? 
lıır, İngiliz cephesi- ce Atl-ruı denizini gazetelerin siyasi y:zılarını okuyan da yaz~ışlık: Mınta~a ticaret müd?rlü.ğ~, lzmir idhali.tçılar birliğin- - Bittabi icadı istenen çok şey 
ni kırnı:ığa ,,, yar- Çörçil saat 23 de tayyııre.,iyle geçen vatandaşa kadar herkes politika ile d~n verılen. lısteye gore derhal tevzıat ıçın tedbir almıştır. Kahvelerin vardır. Falmt yalanı tesbit eden bir 
mağa muvaffak ola- bu tayyareciyi, A - ahlak nıefhumunun artık kat'iyyen hır kısmı o var vilayetlere, bir kıamı da vilayetin muhtelif kazalarına makine icad edileydi de dünyada zo-
mamL•lardır. llu - merikalılar bir kah- yanyana bulunmad;ğını söylemekte-' gön~eril~cek'. lzmir şehri ihtiyacı için 3.15 çuval ayrılacak ve yarın raki bile olsa, bir ahlak sistemi ku • 
gün Londr:ı ı•ıcl~·o,u Bugün mu-hı·m b•ya- raman sayarlar, fa- dir. İlim kürsülerinde beynelmilel,. tevzı edıhnege başlanacaktır. Kahvelerın mutavassıt ellere geçmeden rulaydı ne kadar iyileşirdik? 
At!nanın ;;o mil "' kat politikaya ka - hukuku hak ve ahlak temellerine doğnıdan doğruya ınü•tehliklerin, yani halkın ve kahvelerle gazino- Bu makine, imzalanan paktın bir 
'imalinde bir ııok - nalla bulunacak rıştığmdan eski iti - dayana~ ~!imlerin yürekleri kan ağ.I cular•n e~·ne !!'eç~es: için tedbir alınması muvafık görüldüğünden mu- kenarına dokumınca hemen; 
t:ı~·:ı kadar ilerliyen barını kııybetıni~ir. lıyor. Onların karşıaındak,' talebe ve ta:ı:a~aıtla~a hıç bır sur"tl" aatış yapılmayacaktır. Çok yakında fzmire - Y-alan !.. Bu da yalan dolu bir 
Almnnlarn :ı ·'lr za- Ruzvelt, Lindberg efki.rıumumiyeler şafkın Lir eza !"uhım ~ık tarda kah' e daha gelecek ve ayni şekilde tevzi edilecektirY. vesika, 
·' İ;ıt verdirildiğiıı. bildirnıi~tir. Bal - için cii~ ba.,lı yılan• tabirini kullan- içinde, ilmin bu prensipleri ile, bu l•lcenderıyeden 40,000 çunl kahve de memleketimize gelmek üzeredir. Diye bağırırdı. Kocasını veya ka -
kanlardaki muharebenin kar ve za- mı,, Almanyaya .'emp:ıtisi ~ebebiyle realitenin kahredici tezadını seyre· - - rı•ıı11, müşterisini, amirini, şunu bunu 
rar bilan~osunu ynpan Amerikalılar, Amerika orclu<und:• kendi,ine hi,,met dip susmaktadır. ş k ı • d k ld aldatanların dili bağlanır ve yalıııt 
\"ugo,Jav; :ı ,.e Yunaııistanda Yuros.. veri!mi.veccğini be.rnn etmi•"tir. Yüksek mefhumlara inanmış ve e e erı orta an a l• makine•i, rüyalarımıza bile girerek 
l~v. Yuırn!l ve lnıriliz kuvvetlerinin Amerikanın emniyeti: bunların tahakkukuna kend'nı ver_ bizi doğru söylemeğe icbar ede!'di. 
'1ğır zayiat verınis olmakla lıer:ıber Hariciye nazırı Kordel HuJI, uzun miı nesiller, bütün mesnetlerinin ça- Cumhuriyet - Nadir Nadi - Bir giin 
l<:irın da inkar edilemiyecek derece- bir. :ıut~~ söyliyerek mih~·er dede!- tır çatır söküldüğünü korku ile gör- h b kk il gelecek .. 
ılı: biiyiik olduğunu bildirmekt?dir- Jo·,:ııe hucum etm ı~. Amerıkanın em- müılerdir. Simdi bildiklerini ve inan. r an azı a a ar - Hatırlar mısın dostum; 
leı-. Yuııo,lavy:ı ve Yuııani,.tandaki niyetini. ln:ıiltereye bağladığım 'ÖY dıklarını inkar etmek mevkündedir- Bir gün gelecek sen de bana :rnh·a. 
muk:n·emet. Alrn:ııı!:ıra fazla zayiata lemis. mihver devletlerinin tu>.:ıkla- ler. Fakat bu aefer de müteal bir fik- racaksın; 
'ebebiyet ,·ermi<tir. Bu suretle rniit - rııı~a~ı b>ıhsetmi•, mihveı· d~vlctleri •re ba~lanrnadan ya~~manın boşlu· Mısratı ile başlıyan bir şarkı vaı·-
lefikl,'ı" Alm"!ılttrın ,:mali Afrikacla maırlup olunc~ya }rn~ar .nı~ca~el.e- ğundaki cehenneme düşmek var., 15 kişı• ihtikarA nda dır .. Bu Ş11rkıyı, dünyanın haline ba-
f:ı?.l:ı tazl'lklcrinc n'ani ve ln.ıı:ilizLr >e d:, .• m cdılecevını bıldırmıstır. Velhasıl fikri nizam sükun ve izah- t SUÇU D kurak lıir çok milletler yekdiı{erleri-
nıkit kaz:!.nır:ık :1-lırı.<ı tehli!<e<l~n Dunlar Amcı·iknnın mihverle ıı~ Ih fara kavu§ma bakım'.ndan berbat birr dl• •ıd• ne kar.< ı söylesele~ çok yerinde olur. 
l<tırtarmağa muv:ıffak olnıu,IBrdır. hnliııcl~ .olmadığı.nı g-östermektedır. çağ!... . a ıyeye verı 1 Evet, bir g!ln gelecek, ŞU ihtiyar diiD-

Yun<:n'st:ın ve Yugo.'llıwya. Alman Amcrık'.'- ha~ıcı;-e nazırından cl~ha Fakat her şey mahvoldu mu? Hiç, . . . . . yanın ılelik de~ik olmuş sırtında ne· 
kıınetleri t:-rafınclat' tahrip ~dildi - kuvveh lısan kullanan da Amerıka bir zaman belki tam bi tahakkuka, Dazı lı:ıkknl~amı hıç bır :<ebep yok- 7 - Auafartalar caddesınde bakkal ler olacak? 
).(inden A lm".tnya. buralaı·clan uzun bahriye nazırı Albay Knok> " mtrn- vo.ramıyan yüksek mefh~mların kat•• ken ellerrndekı ~ekerleri saklıyarak Nasrull:ıh oğlu Halil Nasride 60 kilo Bugiin - Hangisine inanalım? 
z:•nıan ;,tifudc t>dcnıivecektir. Hal - tul'. Ali,:ıy Knok• demi~tir ki: iflas borusu aon ölüm notasını çald~ '.satmadıklıırını ~e bunlar hakkında ta- kesme ~eker, - E\-et, inanmak meselesinde ne 
hu ki \"i'J.'o,ıı:vnı. Almanların ba•lı- - Hit.Jer g-öndPrdiğimiz harp Ie.'·a- mı?. Artık bunların yeni tekamülle· kılıata .. ba~!•n<lıgını yaz~ı.ştık. ~5 bak- _ 8 - Şndırva.n al!ında bak_!<al .Cemal kadar titizlik gösteı-sek yeridir. Fa· 
~:ı i'tiföıle . tt'kleri ziraat memleket_ zımıııııı lııgiltere;-e v:ırma<ına mu•a- re kavuşmasını beklemek beyhude ' kal. dııklmnlarınd': muhım mıktarcla oglıı Ahmet Çııntazlarda 1u kılo toz kat top yekfın, Allahın birliği kad'lir 
!erinden biri idi. Alnıaıı;-a bu 't'l'Pt- Hdr dnıemektPdir. Biz de bu e'JY:tla- ve hatta aptallık mıdır?.. Beşerinl seker m~vcut o'.dugu halde sat~adı~- ~eker, . keneli kuvvetimize, ka,.,.ımıza çıkn -
le motaznnır oldu ·,ıı ıril.i maııC'l di' mı A tl.ıııtikte batmasına müsaade et- mukadderi mutlak bir itisafın so- lıırı teslııt e<~ıl!_"ıŞ ve bu suretle ıh tıkar 9 - E~refpaşa cadde.-ıııde bakkal cak olanın gırtlağını söküp koparn -
'urltı v:ır.iyett<'clir. Yeni n'zam. yPn' mi.vec. f•iz. Çün~ii. böyle y>~pm:yarak nu g"lmiy~cek karanlıklarına mı ".ı.çuııd~n m.~llı .korunma k~nu~ıu h~ - Hasan o.ğlu Şevket Akıllının dükkanın cağımıza mutlaka inanalım. 
hir ch·•be ele yimi• oluyor •• \ ına•ıl:w, olur,:: k biz maglup okıcagız. . dalmıştır? Kitapların ve nazariyele _ kumlerıne.g.ore ,ı~lıyeye v~rıl'?1ı~leı·dır. ela 15 kılo t<Y~ şeker, . . fl'an - Yuııanistün destanı kapa· 
_\"{'ni nizamı ktır:ırk~tı \vrnpa millet- Bu ,ııretle Amerika~·· en zıyade rin hakka insanın ferd v so5 yal Bunların ı"ırnler~ ve dukkanlarında 10 - Anafartalar caddesınde Alı nırken .. 
l"riniıı keneli arzu!: ri,·I bu 'li?.amR nı">fnıl eden serin İııgiltereye malze_ deferlerin~ yüksek ahlakiy:tına da- bulunan !jeker mıktarlarını yazıyoruz: oğlu Ş·•vket İslegenin diikkanında 2,) - Yok, hata ediyorsun arkadM! .. 
J!'irdiklerini ·Öv!iiı·orl:trılı. ll:111Juki :ne sevki isi oldui';u anlasılıyor. yanan güz:ı dünyaları sadece birer 1 -Anafartalar cadde•inde 135 nu- kilo kesme. 80 kilo toz şekel', Bu memleketin destanı kapanmadı. 
Yuııo~lavya v Yuııunist:ın. bnnıı ar- Amerikan harp sanayii: «muli ~I ),;.ide• mi olacaktı 7 marnda bakkal Bor~ovalı Ahmed oğlu 11 - Anafartalar caddesinde Sa- o. ebediyete kada~ devam edecektir. 
ıılariylr kahııl ı·tm,'nıis ve i,;ti!f. e- Am~rika enılii<!ri~i. yalnız haki - Hayır!. Biz nik iniz bütün t :~kki B. Ali Erloçta be~ kılo toz şeker, kız bııkkaliye majrazasrnda B. Galip ve: Kapan:ın şey, galiplerin şeref kitabı-

,• :ııi•lerdir F:ı k .t i iHi edilc!l mem miyet hakımındnn dei!il. k"yfiyet u ur! rının ölçülü v: realist bir nik- 2 - l\lüfl.iı sokağında bakkal Mus- ortağı İbrahim Duranda 53 kilo toz 1 dır. Çiinkü bir avuç milletin üzerine 
PkPd •ele hulun:ııı .\'m:ın kun-etle- !ıııkınıındaıı da iistlinlük temin et - bin lik ı·adrosu içinde tahakkuk d _ tafa oğlu Alı Ertacta bes çuval ve 30 ve :J,5 kilo kesme şeker, • 130 milyonla hücum etmişlerdir. 

riıı',ı -ıktif ve.rn ıı-ı.•'.f rniicadcle~·e mekl~ı{ir: ~5 tonluk )·eni ta:ık'~r. in- btlece;;~e inanıyoruz. Motörlü ctüe- kilo toz şekerle 5 ka~a ve 2.') kilo kesme _ 12 - ~adı~van.altındıı b~kka} Nail En Son II>lvııdis - Arp~ hırsızı! .. 
,Jr : r.1 rı 'Cburiretiı"\" kahıcakln:q ,"'.\ C'clıl:ıı"lıı·. Almanların Yu>Jan1' - menlerin müthiş ateş keoafeti ·'çinde ;eker, . oglu Avnı Naıl Lıbbusun dukkanında - Acaba kahvehaııemı acacaktı 
ır.hiiılir. Yı. •n·dnn. ılnıı :t~leı1 ha - tanıla kJllanclıkları ağıı· taııklar ı milletlere kolayca. birer boyunduruk 3 - Kere~tecılerde loytancı Şemoel 5 cııval toz ve 350 kilo kesme şeker, dersin'! .. 
ı, rl»·. <'°'"''ı 'ı.1.i •' ' ler;n hali • 16-17 tun!uktur .. .\merikalıkr. Awu- imal etm...ıc süratini temin eden e- oğlıı Avrunı Koheııde hır kasa kf'sme 13 - g,k;mahkeme önünde kuru - Son Posta -Tobrukta alınan esiı" 
' ''" bı.Jn111lt·k':ın t·ıı·zıııcl3d:'· . Bu µaı\a iı'"a edil-en tayyarelerden d:ıh:ı deniyet tekniği yanında asıl ha;:;ki t·e (;0 kilo toz şeker, kahveci Ahmet oğlu llrehmet Hulusi ]erin sayısı (1500) i buldu .. 
. nrı·t'c f.,L';l:zıeth Y ~ırnni,;t:ınn .ı·m 'eri t:• .. vy:ıı·eler de inı;a etmi<le:·dir. ve özlü m<'deniyet ken.İı rolünü oy- 4 - Anafartalar cnchlesinde bak - Gürcünün dükkanında 75 kilo kesme - Yahu, bu gidisle İngiltere munı 
ıl•ın kı•,forı c ;;.,d"r'"""l" i-<abet et- Lorrl Tfalifnh, biı- kac gün evvelki namaktadır. Buna göre de ahilik knl Ali oğlu '.\!ehmet S~tkı DöYmede Reker, zam bir ael-ar ordusunu besleme• 
tikl,ri l,ilı!iriJm,·kteıli?·. beya""'ında bunlardan h:ıh<etmi~ - <"saslarına dayanmıyan politikalara 2,5 kasa kesme ve 160 kılo toz ~eker, J.t - Şadırvanaltında bakkal Feh- mecbtt:•iyetinde kalacakhr. Yazık 

y,rııı :k•·-, <~~t 2:1 de 1 
.• o:ıclıa tir., .. . felah yoktur. Baskaaının çe.,e•ine 5-Evkafhanı.'.1da.bakkalAlioğl;ı mi ofrl~ı Rü~tü Mutlunun dükkanıııd:ı değil mi paralara? 

rr•drn·tt"• 1 ~ l.ııril"z !;~·,•ekili Cilrcll. N.ııkı.ıyatt~ Groeklnd me,elc<ı de yumruğu yapı~tırıp onun elindekin. Mehmet Yenıcede ,,o kılo toz ve 20 kı- 10·1~ kılo toz ~eker, . 
'·,. ırn!11l: ,;•iyliy"c'k. hnrıı t·:ır..y»tiııi renı lıır •nfhadndır. Ruzvelt. beya- den b"r parçayı zorla kapmak bir Jo kesme ~eker, la - Anafar ·tl:ır c:ıdcle•ınde bak- ÇiMDİK 

.1h rclecrk. lı"lh:ı,,a ;J~lkanl:ırıl:t!<' n.atnıd;.' Gruelaıı.dın !l!oıır?e kaide- zaman icin bir dereceye lcadar müm· 6 :-- Sadır:aıı altınd~ bakkal.Al~ Ri- k?l Tayfur oğlı~ Me~met Denıirhi~ar'.lıı 
ıılıaı·eheıı·ıı -<On l':ıziyetini anbt:ı - <ının .""mulün~ gıren Anıenkanııı em- kündUı· belki ... Fakat beynelmilel z:ı o.ıılu .l•maıl Hakkı I•.roluıı dnkkunın bır sandık w oO kılo ke<me ve,, kılo 
.k'ıı·. nı;·f·~ııı? tııaBuk ed_en topı k.l,nrclan ahlak prensiplerini kundak sokarak ıla 60 kılo toz >eker, • toz şı>ker bııhınmııştıır . RADYO AıTierikada ne dii U ülüyor: olduguı1u o · lenıı:-ı.tır. AmPrtKanın yaktıktan sonra ba~ka yollardan 
Il!ılk:ınl:ırd~t.ki hat titın ~on inki m1 udva!:ıkt~\f olmnrlıkça da bu t'lp··ak, menfaat elde etmeie \.l ira.şan poli· 

,,•ıfılll'.] Jıilhrt'lS,3 .!\rnı•ı°ikftdü 01Üe~...::jr n euı• lT"mez t'l 1 } L' b' k ' ' ' · . . ı ca ar esas ı r>'Ç ır ~ey azanmaz, 
.,J<lııl[ıı bildir:lmekteı!fr .• .\ merik:ıdıı Ruz' elt, adanın mıhver kun·~tleı-. ancak serefini kaybeder kevinde demişte llUGONKO PROGRA."t! 

z:ım:ın zam~n anketler :ıcan C:nllııjl tarafınrlnn i~gali mümkün oldujlunıı. · · 
9.00 program, 9.03 ajans haberleri· 

9.18 müzik: marşlar ve hafif rrog • 
müe«e .... ,l. miil1im lıi· :•nket tır"llı~ - fakat llir:e~ik Amerika tarafındnn 00 

Resiın sergisi açıldı . Cezaeviııde kanlı bir ram (Pi.), 9.45-10.00 ev kadını - ye-tır. ı:,ıJ!i•ıı lı•rlı· J.:.,ı ırırncl:ııı r•:vP 1 i~ıınliıı rn:ıui olmak için tedbit'!er a- Traktörler 
arıh:ın tı!'kettr . .\_nl ·1·ik::111n . .\vrupa hndı!(nıı ~öylemioilir. Ru -;nretl~ lzmir Halkevinde resMmlarımızın hadise oldu zik : tek ~arkılar, 12.50 ajans haber-

l 
mek listesi, 12.30 program, 12,33 miı· 

lı:ırlıiıw miiılnh~!.· -din etmiyPce- Grnelaııılın Amerika kuvvetleri t:ı
~,; hrkkınclnki ankele ~·uzcle G!l l<i~i ı·:ıfınd• ıı i•ıı-aı edileceği tnhınhı oluıı
.. J•:yet.e cevabı ,·orrı1i~ti. l)ün \·apılrın makt:ırlır. Bö~tle<·c Kan~da - tn~ril'tc·
! 'r i-<1':•nclil. Rıılk·· ,.,ıardaki hiırp ~n rP arıı ında veni biı• •imal vohı :ırıl-
·,·ınrn . .\ıner!knrııı· h•p•lıl' i~t;ra!..: "de- nııs ol:ıı:aktır. i 

l·P•!"i ~eklinrl•11 J'P\' \'<'J' n1rrin yii7,rlp fn~iHcreyi n1üclaf;1a rC:'nJİyPti. Rnz_ 
~~ "rıktııYını 5.""Ci"tı·'"'nıi"'tir .. .\rı1r-,.tkn-i \·plte nıiir:tcant fdPrl'. .. l.: h?'"Jl m:t!Zı" -
cl:ı t?fkfirı un1umir<>ri'l dt!:i "~v:•.::etl nıe.~in;n .. Aınerikad:nı 1ng il1erP\'P sı•\"-
07.flt'indP ~imil o!cin.ru unııtuhnan-ıaJı. j kin<IP .\nıcriknn harp - .r.?ı.;nı:lcı·in:n 
<!ıı·. Bu itib:ırla hıı :lnketin PhPnımi -ı terfi\.:ipi i<otemiı:tir. 
.ı·rti biidlktiir. 1 Atin:ı. rallyo1unun hi•abe•i: 

E~:ı...:pn hir k:ır ıriiıırli..'r R11z.yelt Atj11·· rnrlvo~u. ~1ltn 1'ıınan nıİIJ!'-
fiull \'P J\nok:-111n \·:ırıt1k}~rı hp·,.~..,ı"\ tinP ro~· miiP---~:ı 1 ı1r h t·ı':>e<ff"! bul•.111-
t"\n rl:ı .-\n1Prik:ının h:ırhP v-h·ı:-('•\f!i muRtıır Spiker, 1~unnn millet ve or~ 
nı:~na...:ını c·ık~rnı=ık n1ü'TlklinciUr. P,11 ıhı;:untın -!,~ .. e..-li 1ıı•ic''1•.1Plı·~:ude11 ~J'.ıh .. 
i'ı· <h'ı•!rt :ırbnıı tırnfıncfon vnp•lan '"d~rek hnlka 'iikı1n ve itidal b,.,;_ 
hpvnn:ıttn .~mP,.·İ·::ltt''L AYrt;n~ hrr·· \'C etnıi8, ı.:erefli \~·pı:ın n1iJ1eti.,:n t .. k 
h!np k::lr"ı nl=ırı • n?.i,-~ti. hO-.hiitiin r:ır dirileC~ğin1 ... ö~·lnmii-itİI' 
"'lı·ahntlo nn!n~ılnı'.lktndır. 

ZABIT ADA KIZILAYIN YARDIMLARI 

tertip eltiji;i resim sergisi dün saat on Ö . . . . leri, 1:ıo5 müzik: şarkı ve türküler· BERGAMA YA GQ. NOERILE veclide kalabalık bir davetli kütlesi hu- demış hapı~hanesınde bı: vaka 13.25_11.30 müzik: radrn :;alon oı·· 
· ~unıııda vali Bar Fuad Tuksalın bir ~!mu tur; 'J'.ırenın Cambazlı koyJ hal kestrıı81 (violonist Necip Askın idn· 

"MIYOR, YOLLAR MOSAID nutku ile açılmı~tır. Törende parti mii k:ndan katıl su.çundan 1.9 seneye mah resinde), 18.00 program, 18_03 mii· 

DEG
-l.l fettişi, belediye reisi, vıtli muııvini, ~~m .ve_ Ödemı~. cezaevınde bulu.nan zik: radyo caz orkestrası (İbrahirrı 

parti vilayet idare heyeti reisi, banka ~ak.ı oglu Tevfık Uysal, gene Tırelı I Özgür idareo<inde), 18.30 Aııkııı·:• 
Bergama kazası dahilinde ziraj müdüı·leri clevair ~11eri de bulunmuş- v~ katıl .suç_undan. 15 s~ne haps.e m-ah 

1 
Keçiören çocuk yu~asının mesaisi 

tetkikler yapan vilayet ziraat nıüdü- !ardır. k.um Alı ~gl~- ~okçenı t~neffus ye-, hakkında bir Dialoır, 19.00 mi.izik: 
rü Bay Refet Diker şehrimize dön_ rınd<; gezındıgı sırada, bU: çakı ıle çifte fasıl, 19.;ıo ajans haberlel'i· 
müştür. Haber aldığımıza göre ı\le- ~ ~albınden ve başından agır sur~tte 19.45 konuşma: ziraat takvimi, 19.&0 
nemen - Bergama şosesinde bazı yer_ Evicame l' aralamıştır. Suçlu hakkında takıba- müzik: saz eserleri ve kıırrnık s:ırkı· 
ler arızalı olduğundan Menemende .IJL,ır ~Iollası müteveffa !:;aid efen- ta başl~nmıştır. Y:arıılı Ödemış has !ar, 20.15 konuşma (çocuk esirgeme 
seylaptan zarar gören araziyi süren dinin lo.-unu ve mütekaidind~n Bay tahanesınde tedavı .al~ına alınmış~ıı·. kurumu adına maarif \>ekaletindP 
5 trakrörün Bergamaya götürülmesi llamdi Atlıoğlunun kerimesi B-ayaıı Vakamn sebebı, eskı bır husumettır. Hıfzırrahman Raşit Üzmen tarafırı· 
muvafık görülmemiştU.. Hatta mah- Suna ile mülkiye müfettişi Bay Hik- 000 dan). 20.30 müzik: solo sesler, 2ı.oO 
zur bile vardır. Bu oobeple traktör- metin oğlu Bay Enver Soymanın Bugün bölge bisiklet ı müzik: meşhur operalaıı (Pi.), 22.30 
!erin Bııyındır kazüsına nakledilerek akidlcri, dün İzmir belediyesi e\'len- '.\femleket saat ayarı, ajans haber· 
orada seylaptan zarar gören araziyi mc dairesinde, parti müfettişi Bay y<.rışları var 1 l~ri ve ajans .. •f?or servisi, 22.liO ;nii· 
>ürdilrnıek kara,.Jaştırılmıştır. Bayın- Galip Bahtiyar Gök er, paııti vilayet Bugün Kllltürparkta dört bölgenin zık: dans muzıği (Pi.). 23.2!l-23.~0 
dırdan sonra Tire kıızası dahilindeki idare hey'eti reisi Bay Mustafa Mü- i~tirakiyle 125 kilometre üzerinden bi. j yarıııki program ve kapanıs. 
mlistahsillerin arazisi .<ürülecektir. ııir, doktorlar ve Lir çok zevııt ve da. siklet yarışları yapılacaktır. Bu yarış..!~;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:---

Ankaı·a, 26 (A.A.) _ Çivril kaza -
00 

vetliler muvacehesinde kıyılmıştır, !ara Balıkesir, Manisa, Denizli ve İz - , { °"'1 
Hıraızlık e•ya mı? ,;ıııda ~ıı baskınına uğrıyanlara yar - Genç evlilere ~aadetler temenni e- mir bisikletçileri iştirak edeceklerdir.

1 K~recilerde ı :ıo1 nci sokakt.ı eskı- ılım 'çiıı Kızılay tarafından bin lira Çekirge çık ı der, tebriklerimizi sunarız. Saat on dörtte Kar~ıyakada Bostan-
ri '.\[nstafa oğlu Sim:ıvlı ;\flı•t:ıfa ,.e Kııji;ızm:ııı kazasının '.llu tat köyü- Men<me k d . 

1 
B , it alanında lzmir ve civarı atıcılarının 1 

En Son Havadis 

Arkadatımız Nizameddin Nazif, 
kağıdsızlık yüzünden yedi aydır 

neşredememekte olduğu gazet<"siJli 
lıtanbulda yeniden neşre başlaml-1' 
ht'. 

.lkseliıı .. vinde I.ıi:•cok hırsızlık es)":l ııedekar,·efırtııındanevleriyıkılan-- 1 . 1 • ..• n.·ııza•ın auçyel'(e, ı_ıyın- I ''kAhl iştirakiyle atıcılık müsabakaları ya _ı 
bulunduiiu zabıt:ı.v:ı ikih.·et "dil- tarn yıırdırn için ele iic ı·üz lira gönde-ı'.uca doıt yerde, ~ar~ıyaka nahıye - ~I a anma pılacaktır . Zeııgiıı bir program tatbik. 

" ' ·1 ··t'. · sınde hır yerde çekırge çıkmıştır. İn- Bayan G.u.'zı·ıı Ar·slan ı·ıe ga- 1 
mi•. )'!ıpılan araştırmad·.ı 2 batt:ıni- rı mı< ıı . Ccıır tak! b' ıı· . edilecektir. 

~ . ı. mın arının ır ırıne çok uzak zctemı·z muha". ebecı·.oı· ar·kada - ----o---- 1 ı·r, .,4 yat,ık çar~:ıfı \"P battanive kılı Jd - d"kk 0 ·> 

r 1 k o ugu nazarı ı ate alınmış ve zira- .<ınıız Bay Cavid Turhanog-lu - B d • 
.rnııılaıı tahkibtta lıu eşyayı Ferhat t db ı •t "h u • ' 

l • 5 l(Öm e ·. 1:: don bulunnıu~tıır., 1 at ~iidür.ltiğünc.ı ona göre mücadele n··'tın nı·ka.hlArı du""ıı evlenme daı·re. ergama a zerıyat ,
1 

·ı 'I h l F"d ı © p;;:ıı '.: .... ~ e ır erı ı tı az edilmiştir. Çekirge ·nde 0 ok b!ly··k · g·· "d b" · kal·ı Bergama kazasında btı Mı1ekı· Y"Z-nır u ·• e nıec ı anı an ,'1tın aldığı ~ U :::_ ·~ çıkan ~aha! d hl !" il del sı y u \e uz ı e ıı . ' - ~ Q 1 
:ınla*ılnıı~. ~Iehnıcd Fidan da yaka- . ar a ze r ı m. ca . e ya- balık muvııcehe"inde kıydmıştır. lık zeriyatın geçen yıllardan fazla e- Oç KURUŞ_ MÜVEZZILERDEl>I 

En Son Havadis 

Janmı•tır. ---------------· pılarak bu zararlı haşerenın ımhasıı Yeni evlileri hararetle tebrik eder kilcliği ve bereketli olacağı yapılan tet-
Bıçak taşıyormuı : OZOMı kararlaşhı·ılmıştır. ı s:ıadetlerini dileriz. ' kiklerdeıı anlaşılmıştır. ı , __ A_RA_Y_ıN_ız_. ________ ~ 

Kececi1°r cadd~sinıle Mehmod oğ- 345 Rızıı ihracat l~· ~o ı~· s. Pronosiu boo ~ j d h lllfUIHlllllfüfi llllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllnl. 
lu HU<eyin ve Turan lsta•yonuııda. 251017 1-2 ag ar a a- == E L H A M R A s İNE M As 1 N DA ~ 
P.ekir oğlu Yahrad:ı birer hı~:ık bu-

251362 1
_
2 

zırlanan mücadele ~ Bu G ON ~ 
lunmu*, zabıtaca m!l"aclet·e edil mi~- 7 Ge eı ~ b •

1 
d ::;: Eşi göriilmem iş bi..- :ı:enginlikte güze lliiı'ne doyulmaz nefis ve muazzam bir progTam ~ 

t • No. 17 ç ı ~ne ag ar a zarar yapan ::::: • ;:;::;: 
ır. No. 8 22 Pronos haşeresine karşı bu sene alı- = -1 ~ 
Kız kaçırma: No !) 28 nacak tedbirler vilayet ziraat müdür- == l1-JI A T o R n A fC5) re=' ~ n ·o ~ 
Güzelyalıcla 60 ncı sokakta Meh - ~o. 10 35 lüğünce hazırlanan bir tamimle bütün := lr1J l!::::ı ~ o;;;;» l5:ıı U ~ ~ 

nıed oğlu lllustaf:ı Özu.vsnlın, evlen- mal nz kaza ve nahiyelere bildirilmiştir. Pro- := ~ 
ınek vadiyle Emin kızı 16 yasında No. 11 yok noslu bağlara derhal göz taşı atılacak := 1 N G 1 L 1 Z C E ~ 
ı;:atma Aynacıları kücııdığı zabıtaya ZA.&.;tflF• ertesi gün kilkllrt ve kireç serpilecek-§ Yaratanlar_ ROBERT TAYLOR - GREER GARSON - LEW AYRES ~ 
, 75 Ç. bakla tir - 2 
sikayet edilmi~ '"'' suçlu tutulmus, :rn 1-2 ton baki~ 8 8 25 · := - 2 - ~ 
h kk d t k 'b t b ı t 2 f ' Ifazırlanan bir broşür de ziraat me- :::;: Çatlatırcasına güldüren mısilsiz bir komedı' •aheaerı' ~ a · :ın a a ı a n :ış ıınmış ır. 5 ton asulyn 19 murlukl:ırına göltderilmiştir. Bağcı - :::;: ' ~ 

A YYARE Sinemasında Tez. 36-4 
Meıhur rejisör FRANK CARPA tarafından vaz'ı ıahne edilen en 

Büyük sinema artistleri 
JEAN ARTHUR - JAMES STEWART - LION BARRYMORE 

tarafından temsil edilen FRANSIZCA sözlü 

Para Beraber Gitmez 
AYRICA: 

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

Pazar ııünleri 
Para beraber ııitmez 3,25--6,25-9,20 
12,30 da ili.ve seans 

lur, derhal ziraat memurlarına mürn- S: 3 p } } At Y J . ~ 
caat ederek ila~larııı nis~tini öiı"rene- = a avracı ar arış arında fi 
bileceklerdir. § F R A N s ı z c A ~ "'\ = Yaratanlar • Aınerikanın :ı •Öhre ili komikleri RITZ KARDEŞLER ~ 
Raşid Rıza Tiyatrosu - - 3 - ~ 

BU AKŞAM § ÖKSÜZ ÖRDEK • Tabii renkli ha11;kulade n~fis canlı resimler ' ~ - ::;: = -4- ::;: 
- FOKS JURNALDA en aon ve en mühim HARP haberleri ve MODA ~ 
S: Seanslar - HATIRLA BENi, 2- 5--8 de. PALAVRACILAR, 3,30 - 6,30 - 9,30 da ~ = ~ = CUMARTESİ ve PAZAR ııünleri 11 de ve 12,30 da ili.ve seansları "°"' 

Yerler numaralıdır ;;;;;; DiKKAT _Haftanın her gününde ilk senaalarda UCUZ FİYATLA bu muazzam programı kimilen sör~ 
Biletler GONDOZ gişede := mek kabildlr. ~ 

Kar~ıyaka MELEK sinemasında 

BOBSTIL 
KOMEDi 3 PERDE 

___ sat-ııma_k_ıa_dır __ _.. iıı ııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııuuııııııııııııı1111111wııııınııııııııııııııııııı ıııım11111111111111111111111111111111111111ıııı 
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2? NlSAN 1941 PAZAR 

Salih Bozok lngiliz ve Habeş lngiliz hava kuvvetleri-
kuvvetl~ri nin faaliyeti 

Cen A B t f 1 . s h 'f ede - Baıtarfı l nci Sa hifede -aze araya . . . a.' a ra ı ncı " ı sine de tıım isnbctıcı· kavdedilmistir. 
• • nı bır gırış yapılmıştır. , .. ' 

nak\edı\dı Çok büyük Habeş vatanperver kuv- t b1)?!~c~ra, 26 (A.A.) - 1ngılız hava 
~bu! 26 T ı ) o· f ,·eti simdi bu mıntakada imparatorluk e 1.gı. 
a·ı •. ( elefon a - iln ve at k .. ·ti .· ·I . ıı· 1 ... halindedir Dun gece bombardıman tayyarele -1.ecık mebusu B. Salih Bozokun u\}eı eı~~/~ ~ş ır ıgı · rimiz tarafından yapılan haı-ekiit es -

.., 
1 

bugün Suadiyedeki kö!\kün - ~ • .° 0
. ad.~Btı: . t 'h ' ııde Sudaıı ma~ınd:ı Kiel, Berlin, Bremenhafen, 

"'t top b .. · d ·ıd • ı ıı-nıı or ııısan arı ı V'llıel h f E d L bek h ııra ası uzerın e o uıı.ı .. d f k tal· . :ı.r ta kale·ini zap ı ms a eıı, m en, u ve 
b·andonun çaldığı matem mur - mu.~. a.a 1 aıını'.ı • Q' ' • " Fridiriçhstacl ile Roterdam da bomba-

' ır tnüfreze a.•kerle kaldırılmıs 1 tettıgı anlaşılmıştu. .. · lanmı0 ve petrol tesisatınd•ı vangınlal' 
•;;:..._ · 1? italyan z'ıbitı ve vilzlerce mus- ' • • • · 
;:~Şa garına getirilmistir. Ce - t -1 ke a· :ke . • ··r ah~nıı•tır 2 t~p çıkarılmışbr. 
~ iki buçukta hareket edeıı eme ~ rı ~· 1 

• ' • • •• Londra, 26 (A.A.) - İngiliz bom r 
~nkurayn götürillmfüıtiir. Ce - v.e çok n,ııklnr.d.ı har~ malzc~es~ ı~- burdıman tayyareleri dün geceki açık 

::•rytsiminde Vali Dı'. Lütfi Kıl'- tımım eclıl'.'1ı:tır. D~·.~t ce~u:!~~i~~ havadan istifade ederek Kielde dıniz-
bır çok komutanlar hazır hu - ~ı~t.ak~l~ı da_ ha~·\r•af etmektecliı: altı ve deniz üstü gemileri inşa eden 
lar Ye tabuta ç<'lenkler kornrn•- ıeı1ıcı b

1
!1

1 
ta:zda 1!1 1 " k· · tezgahlara taanuzda bulunmuslardır. 

· nrıı ız erııı zayıa ı yo : T d • b .. ··k· 
I · ı . ?6 (A A ) _Bu sabah Lon aa r ruzun sonuna ogru uyu yan -
,onc ı a, - · · · - ı kt • b ı -ıncıa 

' 

drncla öji'renildiğine göre, 24 nisan sa- ~ın cl~~ııı kel ı~: v,e . u~~~\ ış~~la; Ugoslav kıtalar' hahı ~afakla beraber düşman piyade- da_ ıger .. 1 .. et·~~·ın$.ıdsad ti' b 0~ .\esi-
. t nıu··zahnretivle Tobruk mü ıgı goru muş uı · • 1 e ı araı a ·. -

" opçunun , . . . - . - t ... 1 " • . hep" he-

1 
dafaalarıııa Akroma istıkametınde ne ısıı:mcn 11JYUte eıımızın 81 

~E TAYYARELERi ORTA taarruz eylemiştir. Taarruz daha mii- de~e.ı·ıne varmışlar ~e b~mba hanıu~-
dafaa hatlarına varmdan topçu ateşiy. lerını bo~altmışlardıı. V.lhelms~afe ~ 

ŞARKTA 1 le kırılmıs \"e bir çok düşman askeri kar~ı .ı:ap!lan taarr~z . da çok şıdde.tlı 
~ . 1 ölmü•tür .. Bütün giiıı fasılalarla mü • ı·~ ay~ı nısbette tesırlı olmuşl.~r. Dun 

~.Udü.~. 26 (Radyo) - Kahirecl 'i dafau hatlarının garp kı<mına karsı gunduz ~orv~ç açıklarınd~ .duşmanı~ 
kı ıl~n bir re•mi tebliğde, Yugos - 'laıırruzlar vapılmıs fakat bu taarruz- 1500 tonluk bır petrol .g~!" ı.~ı y~k.ı l~IR 

ıı.,4tat ve tavvarelerinin müttefik 11 • ff. k 1 'a ı"tır Gu'·ndt'lz·u·n ı·p bu çarpışmada motorunun bırısı u-'"11 . •• . uı nıuva a o anı ın , . · - . · tek 
ern·le omuz omuza birlikte !il. d " .. b . · 12- asker e ·ir rızaya uı.rrı~·an bır tayyaı'l'nıız 

etın -k ( smnn arı o _,,ı a\ ve .) < s m r· 1 .. " d" b'l . t' 
, e llzere orta sarka varnıı> ıılıı1mıstır İngilizlerin zay;atı roktur. o or e ussune oııe ı mış ır. . 
·•rı bilclirilmistiı·. K h'.. ..,6 (AA) K h"renin dog- Londra, 26 (Radyo) - Ham ne-

. a ne, ~ · · .- . 11 ı .. zareti teb liği: 

(ANADOLU ) 

lngilizlere 4 ,000 ton 
daha üzüm satıldı 

-BAŞ T ARAF! 1 NCI SAl\IFEDE
leri şunl:ırdır: 

7 numara 24 kurwı, 8 nuın.ır:ı 27 
kuru~. 9 numara 34 kuruş, 10 nunı:ı
ra 42 kurııs. 

Satılırn 4000 ton çekirdeksiz ıizüm 
15 haziran tarihine kadar teslim edil
ıni• bulunacaktı~. Bu müddete k,ıdar 
te~lim edilmi.• olan miktal'ın azami 
miktar olarak k:.bulü hakkında iki 
tarafça mutabakat hasıl olmuştur. 
15 hazim·ı:ı k~dıu verilmesi :ız mi 
miktar olarak kabul edilen üzümler. 
den sonra bu tarihten itibaren alıcı 
Ye . ..;atıcli&r ~e~·bcstiJerini muhafaza 
edeceklerdir. Kana~üımıza gön• çok 
iyi şartlar dahilinde ,\'apılan hu çe
kirdebiz kıını üzüm satışı, aliika
darlara azami istifadeyi tem in et -
mi' ve mü•tah~il sınıf ellerinde hulu . 
nan mall,rı, en iyi ş-artlarla s:ıtmak 
imkanını bıılmu olacaklardır. Piya
snflıızda .\700 ton kuru üzüm bıılun -
duğıı fesbit edilmişti. Binaeııa'erh 
memleket menfaati bakımından ya
pılması Ji'ızım gelen i•. elan ellHinde 
üzüm tutmakta ola'lhıı•ın, bu fır~at
tnn istifade edere!< mallarını ellerin. 
den rtkarmaları ve bu eatıştan ;,t;fa_ 
de etmeleridir. Bnı· Atıf inan. \·arın 
!staııbulclıın •ehı·i~ıizc dönecel~tir. 

--~oo~--Ylln -.-l--<>---.- t "ki Al • Tru bhaı::r ala~ _malıf~lle~~· 
1 
;.?şmaı"ın· Diln gündüz büyük faalivet ı.rö•te-

anıs anın ıs l a l 1 o ru a yap . 1 ıı: 1 m~ ea H ~cum ar- ren tayrnrelerimiz, H~Uandacl. sker""ı Vazıeyet 
A "k dan buradakı ıngılız garnızoııunun tmovdı' · · h . d k' a . e eelı'k Ve Tl 1 ... tt•-· J 11 He rın e 1 enıır V. "' 

1 me a Alm~nları hırpalamaga d~vam e .ıgı fabrikalarına hücum etmis, .l'üksek - BAS TARAFI 1 NCI SAH IFEDE-
~Şl'~Fl l Net SAHiFEDE ) ~ana<ı~ı ~ıkarmakt~dırlaı:. A.lmanl.ı • bir infilak bombası, 25 metııe alçilk- lediı; Buıılarııı ara.'1nda halen nıuha

ril+ıtıı:dıgıni söy mı~tır_. Ruzvell. 11 ~ bııı:ı~l.ı faz!~ ııııktarcı.:. ııısan ve tan fabrikanııı tam bacasına ısabet rip devletler tarafından kullanılan ttıı · 
~. ·tt hakkındaki noktaı ıı:ızarını m.ılzem.•ı e malık olm:ıclıkl.ıı 1 zannedıl ettiri l mi~tir. ı·arelere çok üstün evsafta t:ıyyareler 
·n edecek tefsirlerde bulunmaktaıı ı mı>ktedır. . , . . . Bahrin ismindeki Alman acl:ısında de Vardır. 2 bin beygir kuwetindeRe

na e~miştir. Fakat bir buçuk ~ . Sollum ?~~~takası!ı~a . ıngılız zır~lı bir fahrika da bombalanmıştır. Hol- popliken Tandorvolt adında çok yük 
t dlıen. bitaraflığ~ ~orumağa. me - : kı:aıarı, clevıı;e_.t~a~ı)~tını artırmı · : l~nd.a vp Danimnrkada demin,,~llurı. sek vasıflı bir av tavvaı"sini Ameri -
li evr ıye gemilcrnıın Atlantık sa - c~ıL Sollu'.11 sehıı, ikı ~il~map hattı a Danını arkada 2 radyo istıısyonıı bom kalılar kesfetmi~lercii~. Bu tav.rnrenin 
ti ~d,.n bin mil me<afeye kadar h:, [ 1 a'ın.da k.ılmış bıılu!ıu; ?r. bardıman edilmistir. • müıııen·iz vasfı, uzun olma•ıclır. 

ai erde bulunduğunu söylemiştir. .lfılıar kııvvetlerı nwdafaa~a: Londı·:ı, 26 (A.A.) - lns.riliz tay - I«ıfiİr. ıırı-in~ drvı-i)lı•: 
.• ~gazetecinin suaiine verdiği ce ,- Lo'.ıclra, .26. (A . ~.) - ıı~:.ıı Tel~.1:ıı· yareleri. dün gece i~gal altınclilki Aıııerikan deniz mütehassısları. ka-
~ ltı da Ruzvelt, garp yarım kürresı- r.111 

•• g.11 P çolundekı muhabıı ı bıldıı ı • Fransada Alman tayyare meydanla- file sistemi yerine 50 destroyerin 2 biıı 
il U~afazasını temin için devriye ~oı · . rını bombardıman etmiş ve mitral· millik Atlan tikte deH';·e faali~«·ti güs ( 

llı<ı:r.ın.in daha uzaklara kadar fan- B.u~da~ d~ha. ~ 11 be~ gilıı e~vel lif~ · yöz ateşine tutumuşlardır. llfühinı termek sureti;·le ticaret gemilerini hi-
·G'1nı temdid edec !derini bildir - "'~. 1~111 cı.ddı bıı _teh!ıke .t .. ~kıl ettık.: net.iceler alınmt8ttr. nıaye etmek mümkün oldıığııııu bilrlir-1 
~~ r~lnadın mihverkun"etleri tam l~ıı •tı.retıncle telakkı edılen garp ço- Kudüs, 26 (A.A.) - Kahirede ne,._ mislerclir. Anıc>rikanııı, bu u•uHi tat
' .n ~ıındi hükmen i~gal edilmi~ sa- lunılekı Al'?ıın "·" ıtalyaıı zı~hlı. kııv- redileıı bir tebliğde. geçen perşenbe lıik edeceği ve kafile sisteminin kalılı
~. bleceğini söylemiştir. Bir gazeteci- ;etıeı:ı, ~u.gun .mucla!aaya cekılm'.ş b~ı- gün il ingiliz tay~·arelerinin Bingaziye rılacağı tahmin olunuyor. Du ı.>lfuı. AL 
tındu hnr.ıkelin beşinci k~l azası. ta- u~uyor!.ıı · İyı mal_ıımat a.lan m~hfıl: .rnptıkl:ırı hüc~ım!arcl:ı atıl.~ı~ b~mba • lan tik muharebesinin İngilizler tara -
, Uıı yapılıp yapılın.ıdıgı sualıııc; leıde be).an. olu.ndııg.u!1ıı gore, .ta.ırruz larııı nıenclerege ı"<ıbet ettıı.rı, bır J>et- fından kazaııılnrn'!ıı:ı miies;ir ol:ıcıık -

'l~ ltayıı·. Cevabını ,·ermiş Ye Gril· te~ ''~bu<u şımdı ıı~g.'lız~e.rııı elıne. geç- rol gemi<iyle bir ronıoköriin ha•ara tıı" 11
n işgali için lüzumlu her ne,·i ~ı~tır .. :olıruktakı ıngıl~a garn ı zo!1 u ui(rııdı)(ı, a•keri hinal:ırda yangınlar ------------· ----

'~ t, Amerika hiikümdi tarafından ıe .:\11" 1 hududunda heı an. a r tan 1.n- eıktıı{ı bilclirilmistir. 
~~1 1tır. Groelaııda baskaca bir te- ~ılız kuvvetlerı, atıl bır v~zıyette du~- · Tnbrukta dörl 'gün zarfında 21 Al -
~~ ~lın ıyacağına kaniiın.. m~ııın ta~rruzun~.· . bekl.ıı·ec~k yerde m:ın t:ıyyare.,i dü~ü rli1müs~ür. Tayyıı· 
\'~~·~tir. nıutem~l~ı~en cle\tıye haıeketıncle bu- relerimiz, 19 ııi.,and:ı 15 ton, 20 ni•an-
'~l~ıııgton , 26 (A.A.) - Ruzvelt, uı~~ 0t1 aı. / 

.. . ela 10 ton, 22 ni,ııııcla bü.l'ük bir gemi-
.· ,gazeteciler toplantısında beya- Kırhı. 1'-'<126

1 ıı(cAıwA1.) ! .
1
., d ye isrıbet NL'n infilak bombaları atmı~ 

'l;l)ı •ıuJunarak vapur kafilelerine a ıre, • · · _ - ııgı ız or .~~ Jnrclır. 
.. 2•nıileriııin refak-ıti si ·temi de !arı umıımı karargahının ne~rettigı ---------------

:"Mırl\'• .. .. fevkala-ıle tebJ"<r· l\.enıaJpa.~cı icro ınr1nurl11.<ı"u11drt1ı: ·,, ' istemi ara. ındaki farka i. a- « · ı,. · 
~~~demiştir ki: 2 1 . 25 .'ıi~an ıı:ece• i ı)Ovı lıa r~ı m:ııı C:erdeııeden kıırı" ı HatiC<>ye S70 li-

l'tt' \'aııu k fil !erine refakat, tica- ta,ı',varelerımız Tralılusa tekrar şıcldt•t.. ra birikıııis nafak:ıyo borç lu 8 ülc>yman 
~anu rıarnnaı t e lu bir halde ve dii~- lı h~cumlar yapıııı~larclır. Anlrepolarn oğlu Ömer in köy :ıltı me,·kiincle 

ııı,.,n te"""ü .. d op k . •k Mvk et- deııız tayyarelerı hangarlarııı a ve res- 22 2 911 t:ıı·ihli w 12 sayılı tapu ~
.~ ~ "'• zun en oruvar" ~ , b' 1 t · l ti' 1 b ı necliylı• ıııuta'S:ınf oldıığıı 200 lira mu 
"t! ~ktir. De\'rİy<' ~i~temi is.e va- ~ı 1

.
11a.ura nın 183 

>e 
1 

.1onl a ar H - hanııneıı kı~·nıetli ~ 0kiz dönünı geniş -
i ~n gececekleri garp yarım kür- .ılı~ıı~tıı ·.. .. · · lii•iııdı-ki tarl:ı'1 s:ıtılı~a rıkarılmı~tır. 

•n lıılarında mütecaviz gemiler bu Son ırnıılerde. rlıı~maı~ kul'v~tlı>rıııııı 
lıij~~huıunmad ığını tavin irin kııllaııı hlicıımlıırı. genış harekat eeklınde.ııo: 20:; 941,,ılı ıı;liııli «tal 11 -12 de Ke-

.. ıı.,ıı.ı <kmektir. · nilıneıııekle, k.üriik bn~kınhırclıtn ıler; nıalpas:ı icr:ı ılı.iresiııd 0 aypılacak bi-
ı':'t~u Yu.oalav hükümeti: gereıııemektedır. Dundan. Lıby:ıda Al- ı·iııci artırnı:ısınrla teklif edilecek bedel 
».. ı ı ı ı tlc h ı ı ·ıı11h;ın1nH''1 kı.,·n1efin .vüzde '·etmis he-'ıı""'llgton, 26 (.\.A.) - Hıırk. iye :naı.ı arı.n az .a <ııHe •. rı. u.u:ım:ı; ı- , . 

l'J l<ordel Hull, Amerikanın muit . gın,ı hukmedılmekteclıı. 1 "h ı uga ~oıı siııi bıılclu:~u takılirıle ihııle olunurak
'~ v,, ıne~rıı Yugoslav hükümetini Ye ı·:ıp!lan h~.cumıla .ıtııl.;·:ııı .kııvvetlerı.' I~ tır. :-.loks:ın lıir lı~clel 1eklifi hıılincl~ 
, hükümetiıı Vasingtoıı elçisi ~'otic:i ?n·.lıkte ;·uzde. ellı nısbe!ınıle Alman artıranın ta:ılı!liidli lı:ıki kalmak sar
, 'llıuJtta devam edel'eıi;ini söylemis- ıslırak c.tmı .. tır. Jlalhııkı .cnelce .. A.! - tiyle artırma ıııliıld"ti on vün ıızatı -

man ,.~ ıtalyan kuvvetlerı ayrı cuzıı • l:ırak !W-5-H41 rıııııa günü a;·ni saatta 
tamlar halinde hlicunı etnıeklf' idiler . \"Upıl:ıcnk ikinci a 1 ·tırn1asınd;1 ı•n son 

\'. . 
ı '~1 !lll'ton. 26 (A.A.) - Ruzvelt, 
~ "."rıst:ınln Yugo. lavyn ve Yunaııis
n "tasında harp me\'cut olduğunu i
& etıniştir. 
·1.~suı-etle bitaraflık kanununun tah 
~.· ı, Bulgaristana tatbik edilecek-

~~'Odra, 26 (A.A.) - Taymis gaz,,. 
~ nın Vaşington muhabiri, Ruzvel
'lı-ı·llıayı~ııı iptid:ı8ıncla bir nutuk 
1ı,%ceğini bildiriyor Bu nutuk ga
•t~ıler toplantılarında yapılan beya-

td:ın daha bü)·ük bir kuvvet ve 
~&iletle vaziyeti izah edecektir. 
\~fıratcıhır ıı.e di11rırla.ı·? 
• 8~ington 26 (A:A.) - Demokrnt 

• ~~ azasından L. Groelandı1'. m~hver 
.·~etı~ri tarafından i~gal edılebılec<'

. d.aır Ruzvelt tarafından yapılan 
anat münasebetiyM> demi~tir ki: 
h" • 'azikr, Gr~lancla girmeğe. le -

~U• ederlerse mani olacağız, gırcr
'ı: . oradan kovacağız. Ruzveltin ~öz-
·~0ın maı:ı:ısı budur. . 
,J:ınhurıyetci ayan azasından ve ın
~ılarrlıı.n N i, R uzveltin Groela nd 
•ı~ 1 1Uclaki beyanatiyl~ Amerikar. hal
''tı·-~orkutmak gibi bir maksad gö -

•gıni söylemiştir. 
~1>1.erikıı11 devri11e1ti: 

t;, aşington, 26 (A.A.) - Ruzvelt, 
'iıi',~cileı°" ingiltereye ı:idecek gemile 
;t1 •afile hnlind<! ııeyri Ye muhafaza 
~l'\ nda •evki me~eıe,ine d~ir sorduk
\r •ııaUere ka•den müphem cevap -
'-n ı·~ı,mektedir. Bu suretle Ruzvelt, 
'lj~~~ıııi dinliyenleri meraka sevket
~ ,ıııe de nihayet Amerikan devriy~ 
~ılerinin daha ilerilere gidebilecek
. ni töylemiştir. Bu da. kafile ~iste

·• ne ınüncer olacak demektir. Ruz,·elt 
devriyeri vaktiyle Avrupııdan A -

,/!kaya muhaceret devam ederken 
.pıı.:,,.in bu h icreti haber veren öncü-

bne ~nzetmişti~. . . . 
(j •vı·ıye gemile.n, tıc-:ıı t o•'mılerıne 
lenıı~rin yaklaştıklarını derhal h.arp 
''ıııllıılerine bildireceklerdir. Şu cıhet 
~~ Uıniyetle kabul edilmektedir ki 
lıe td.~J Hull ve albay Knoks, perşen
'1 !tunu söyledikleri nutuklarda ka
\~e ~istemine llizum gö!rtermi~lerdir. 
~U~Velt, •orulaıı biıı ,quale cevaben, 
'l'ı 1 ve Knoksun kendi noktai ııazar-
1- nı söylemiş olduklannı kayıdsız 

!'ak bildi tir . 

Ye t'n fuzla \'t'l'ilPc"k hedellt' ihalp olu· 
nacaktır. 

Almak i .. •ti,,·"1ıleı·;u yüzde yedi lııı -
çıık nisl>ctiııde cl<>po :ıxr:ısı ve~·a ~im 
"C ıııutebt-r biı' banka nıektubi;-le iha

-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHİFEDE- L• vııkitlerinde claiı'cde hazır hulıınma-
ba atıııaınıHtll'. lan '"' f:ızla iıahat isti\'enlerin bu 

Malta adası tekrar 
bombalandı 

• l ıtUııden itibaren arık bulunan sar!na-
Şima/ı r/andada meyi !!örüp tetkik etmeleri ,.e bu miilk 

Belfost, 26 (A. A.) _ Jngiliz ha \•a lizel'iııd~ bir güııa hak \'e alacak iddia
kuv\'dleri umum i kıınıanclmılıı{ı ile ,i. sında bulunacak kinı,;eleriıı on beş gün 
mali ll'landa dahili emniyet nezareti • içinde ve•ikal:ıriyle birlikte ıııüracat
nin müşterek tebliği: !ar ı, a.lrni takdirde hakları tapu sicilir

Şinıali Irlanda üzerind~ uçan bir I~ Habıt olnııyanl~nn pay!aHmadan ha
tlüşman tayyaresi görülmü.<, rlafi ba • r ıc kalacaklan ılan olunur . 
taryaları derhal ate~ açm ı ~tır. Bomba lzmir belecliyesi·ııdı>ıı : 
atılmamı~tır. 1 - Şeh itler caddesi, 1515, 1516, 

Cebelüttarık, 26 ( A.A .) - Hicle- 1 5H,.15 1 :ı , 1506, 1422, 152;), 1.523, 
rin muavini Hesin .Mad ride ı:elcliği 1520, 1518, 1517, sayılı sokaklar ağız. 
hakkındaki haber, Almankırın '1lev- hırınduki dösemelerin ~ledivece ve -
cud kuvvetlerini İ.'panyadan Cebe- ril~cek kesm~ taşlarla esaslı. surette 
lüttarıka -erbest~e geçirmek :sl0diği tamiri. fen isleri müclürliiğündeki ke
hakkıncla deveran ed en sayia lar bir şif \'e ~artnanıe<i vechile açık eksilt -
çok tahminlere yol acmJRsa d a Cebe- meye konulmuştu!'. Ke~if bedeli 1567 
llittarık kil lesi, den izdeıı "e karadan lira 50 kunış muvakkat t.ı>minalı l W 
yapılacak hücumlaın karşılamağa Jiı·a 75 kuruştur . Taliplerin teminatı 
hazu· lıulunduğundaıı bu haberler , is bankasına )'alırarak makbuzları ile 
Cebelüttarık kumanda eı·kan ı:11 h iç ihale ta r ihi olan 12 5 94 l pazart~si 
bir endişeye sev ketme mektedir . Bir günü saat on altıda encilmene mllra -
çok "iYiller. şimdiden Cebelüttnrık- caatları. 
tan tahliYe edilm iştir. TehEken in 2 _Şehirlerin muhtelif semtlerinde 
rakla~tığı hissedilince b-aşlıca müte- mevcut :ıso adet lağım muayene bııcıı
ha.,sl' lnr müstesna olmak üzere ~- sı rad,·erleriniıı viik•eltm~k surelid~ 
hir halkının hepsi tahli.re edilecek- tamir( fen isleri müclürlüı(üııdeki ke

0

sif 
tir. ı·e ~artnamesi "''çhile acık eksiltme~·· 

konıılmustıır. Keşif bedeli 2011 Jirn 

l muvakkat lemiıı:ıtı 151 lir:ı 5 kurııs -
fngi/iz er iftihar tu r . Taliplerin t«minatı is bank:ısın:ı 

ediyorlar yatırarnk makbuzları ile ihıılt> 1arihi 
ol:ın 12-5-9·11 paza ıtesi günü ,aa t on 

< BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) altıda encilmene milracııafüırı. 
Bir yolcu tren'ne taarruz edildi: 3 - EHki Osmaııh·e caddesi 914 ün. 
Ati ııa, 26 (A.A.) - Emniyet ne- cü sokakta :ı 12 :ı.11<.İa 28-38 sayılı hıı-

Zal'etinin diln 11kşamk i teb l iği: ııın üst kııt odalarh+ altındaki 26-18 
Dün bir Alman tayy:ııc teşekkü - ve 30 ~uyılı clükka°nlaı ın yıktınlnıası 

lü "[egara mıııtakasın a hücum et- a lana ait olmak üzerr enkazının kai
mi•tir. Bir vaı>ııı· enkazı bombardı - men oatı~ı . .razı işleri müdürlltğünde
man ed i lmiş ve bir yolcu t r en i mitral- ki ke~if ~e '<ırtııaıııı>si nx;hile :ıçık a r
yöz. ateşine tııtı~lmuştur. Ne ha~ar ne t~rmaya kunulnıııst~ıı·. K.~if .bt'deli 13!! 
de ııısanca z-ayıat olmuştur. Meg:ıra 

1 

lıra muvakkat tı>mınatı 10 !ıra ·15 ku
vadi~in ed e bomJı.alar atı l nı1'tır. rnştu r . Taliplerin teminatı iş bıınkası
ev yıkılmı~ ve fakat insanca zayiat na yatırar:ık ıııakhıızlariyle ihale tııri
olmamıştı r. Diğer biıt tayyare teşek- 1 hi olan 12-5-941 pnzurlesi günü snal 
külü Klea adasına h ücum etmiştir)! on al tıda encü mene müracaatları. 
Yapı l an hasar ehemmiyetslzdir. 27 1 5 10 1561 

Şimali Habeşistandaki 
ltalgan kuvvetleri 

-BAŞ TARAFI 1 NC I SAHIFEDE
ı·anlal', Aclis . Ababap gPlmişlerclir. 
Hab·,slilerin it..ılyan rnlmüne kar~ı in
tikam alm:ık ııı:ıksadi,l'le hareket etlik. 
!eri göı·ülınenıiştir. Yalnız .rerlilerden 
bir kı~nunın, c;apull·tı <.'t>tt•l<>ri tt-~kil <"· 
der<>k baz.ı n1 1ntakalnrcL.1 f::tflliyet • gt•C". 
tikleri hcı.lıer alınnu~tıı·. 

Kahire, 26 ( A.A.) - C<'ntıbi Afrika 
kıt:ıl<ıı ı, simdi Dessieııin lıir kaç kilo
mdr~ uzağıııcla bulunuyorlar. Des<i{', 
llük D:ıost:ı ordusunun toplandığı hir 
nokta olup Aclis - Ahabaııııı 22i\ kilo
metn' simali sarkısiıı<l 0 kfiindir. 

('pnvhi Afı·fka kıtalan. eal'~anba !!Ü 
nü ~hrin ılı~ müd:ıfaa hattını s:ırnıı~ 

1 
bu lunıı.rnrclu . 

Kahire, 26 (A.A.) .. Riiytcı· Aj:ın-

~ı bilcliı İ\'nr: ' 
Jlabesistanclakı Ccnııl•i Afrika ku,·

retleri Öe<sie mııhareb!Siıııle 200 ital
)"<111 öldürnıih. takrilı"ıı 500 ·'·erli :"ker 
e.-;ir alrnıstır. Diğ0 r :~OO itnlyan <'sir 
ele rnkıııcl:ı Arli•. Abalı:11·a getirilmek 
üz!"r~·dir . 

( 'i 11 r .4. si i J/f' nıo h kt' oıt .~ i ı>d c 11 : 

Çine kaz,ısıııııı Çifıl'k kö;·ünde nıi

"ıfireten oturmakta ike~ ölen Anlı -
nııı Köprülü n1ah:ıll('sinclcn Hasan oğ
lu Aydınlı hoca nanıiylP anılan i\lusta. 
fa ,.e karı,ı Salih kızı ::;:ıid.nin tereke 
!eri hakkında yapılmakla olan !etki -
katta: Bunlarclaıı Saiclenin 9~7 \'e 

~Tustafanın da 9:18 sılınrla ölnıii~ bıı
luıımalanııa , .e yapılan tahkikata gö
re varisleri tcsbit edil~menıiş olduğun 
dan Türk kaııuıııı medenisinin 5aı cü 
maclclesiııe tevfikan cilü :'vfustafa ve Sa
lcleııin ilan ta r ihinden itibaren üc ay 
içindı• \'arisleri çıknıaıljı Ye müraca
atta bulıııımaılığı takdirde tPrekenin 
hıııint>~'l\ de\'İr olun:ıca~ı ilfiıı olunur. 
-------------

ALSANCAK 
lataayo11a karfJ&ında ye11i açılaıı 

EGE 
hususi Hastahanesi 

!lahiltiı DOKTOR OPERAT ÖR 

ADıL BİR 

Her 1ube7e aid haatalar kaltvl Ye mll
tehauıaları tarafmdaıa tedaYI edilir. 

Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 

{ SAHiFE 3 ) 

~ ....... , ........................................................................ , ............................ -
: ... . : 

~l~mir Levazım Amirliği ilanları~ 
: : 
: • • . ~ ......... . .. ff .................. ............... , •••• , ....................................................... . 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
Pazarlıkla on ton odun satın :ılınac:ıktı~. Tal p'eı 2~-ni,:ı,n.\1 il p:ı 

zartesi giirıü ~ant on lH~~tr kı~laci~ izır? r e\1tz1 m :ı"' frligi atın ~ılmu 
kon1isyonuna n1üracantlar1. 

Menemen belediye. riyasetin
den: 

Belediyemiz depo,uıni:ı mevcucl 40 milimlik -Ambuva,m:rnlı - az n'Üs. 
tamel 1000 nıt'tre tul borunun arttırma<ı neticesinde teki it •ılileıı f;:ıt 
layik hüd ı.rörlilmt•cl:ğiııdeıı '11·ttırma ı;.,;.9.ıı pazarte«i günü 'a :ıt 1:; ,, ta. 
lik edilmi<tir. Aliikaılaı·anca ınalüm olmak üzere ilan olunur. ı -,ı; ı 

lzmir maarif müdürlüe-ünden: 
Resmi l'e hususi lıseleriıı biı·iııci Ye ik.ııci sınıf tale!x-leriıaleıı 11.;kcrlık 

derslerinin •özlü imtihanlarına girmeden kt>ndi okııllaı•ınd:.ıı an ılııııs 
olan talebenin imtihan!. n bulunclukları .V<'rlPrdcki ı·esmi Ji,el•rdl' 
müracaat halinde Ye·üka al'annıak~ızın ~'"':tpılacağındnn bu g,hiler'n iz-
ıııirdeki li·elert' has vurmaları hizınıılı•. 27 28 1560 

lzmir kadastro müdürlüğün
den: 
Bayraklı s:ılhaııesi ınahalıcsindcki gıı,r; nıenkııllel'iıı k:ıda.<trn<u ik

nl{ll edilmi~ v~ bu ~~a .. rl n1enkullerin mal al1ipleri. ~aha, hnr<' Ye ~·~--irn 
nıiktarlaı mı gösterir eedveller /,met pasa nıahalle,incl<' Saçm:\l'I 
hamam eokağıncla 20 numaralı kacla<lro ıhıit'e<irıin kapı ")'anındakı r·:ı-. 
mekana asılmı~tır 

Bıı ced\'elleı· mündercrntına itirazı olanlanıı 12-6-1 !l·l l tarihine k'1-
dar idaremize müracnatlan liizumu ililn olııııu•. 155•3 

Harp okuluna havacı subay yetiştirilınek Üzere 
sivil liseden nıezun olanların kayıt 

ve kabul şartları 
1 Liee olgunluk iıııtilrnnı nrmiş hulıınnıak. 
2 - Aldıklan mezuniyet dıplumai:ınnılaki 

çok i;-i bulunmak. 
ka11:lat notu ıyi \'<"Ya• 

3 - Olgunluk diııloıııa t·1rihindeıı lıir senı·tlı>n fazla miicldet geç -
menıi~ bulunmak . ' 

4 - S:ığlık durumu ıilrıt l ıık hizme ne ıııiis<ıit olmak. 
5 - Yaşları <'il .ı:ııkarı 21 olmak. 

Not: Tliliilrnre lı:ı\'a nıuayeıw he\ 'etı ı :ırafıııclan yapılarak ınuaye. 

nede <ağlık dıırıımları pilot! ık •ıı'ıfıııa nıü.,-ait giiriilnıiyenler 

isterlf'rse harp okulunun clii{Pr ~ınıflaı·ına verilmek gibi hi<: 
bir meclıuri.n·!ı tahi utulıııazlaı" Tanı scrbe,ttirler. Kendile. 
rinin arzularına göt·c muameleıy • tabi tutulurlar. 

• 

Okul 'r•clri"ıtı L>-)!a.ns-!l·l l ele lıa~lırac-:.ı!(ıntlan talip olan'n
rııı, bııluııılııkLı ı askeı·lik şubelerine müracaat edeceklerdir. 
Askerlik ~ııhelı•ri, yttplırac:ıkl:ırı sıhhi mu:ıyenPd• mii,bet ne
t'ce alanlar enakları ııc harp okulıı1111 scvkedileceklerdir. 

10 1~ 17 ~o 24 27 ~o 4 7 10 

lzmir Defterdarh§ından: 
:\'ihaclııı Kar~ı.rnka ~u ıı..i ııe olan ()47 lira :rn kıını~ ~!illi 1'mliik Ratış 

ht•dt.•H ho r-çıınclan doJa}ı h.:ıciZ t·dil ·ıı .Kursı_,tık.il l)p<ff'b;ı~ı )T l>t.?clt,Laşı C'ad
desinde kitin 2-18 &.ayılı f>OO Jira kı_,·n1ct iıuif'ki evi \'iltıyt>t idare hey'eti ka· 
rariylc 21 gün ıııüdıl< · ı~ nııiz~~eck.re r kanlınıştıı'. Taliplerin ı 111ayrn. 9.Jl 
Perşembe günü "na\ 15 d<' Vilayet idare lı~y'etine nıüracaatlan ilan olu, 
nur. 12 16 21 27 (1382) 

lzmir Defterdarh!?ından: 
~Iehmct kızı lhıdunıın Ba. ıııahaııe şube,iııe olan 217 1 ra 50 kurıı~ 

:\1 ili Emlak salış lıt•ılelı ı.rırcunJ:ın d~la,·ı hneiz ed.leıı lsmetpa~a nınhal
le«iııiıı llirinci J·ilksek rnknğıııda kii;n 2:1 kapıı 'ayılı Ye 75 lirn kıymetin
deki ıtr<ası \';Ja,r l İdare hey't•ti kar:triyle 21 gün müddetle müzayecley<' 
çık:ırılnıı,tır Tal:plcriıı ; .\Jayıi 9.U p,, 'enıbe günü >:ıal 15 de \'ilave! 
lrlaıe hey'etiıı~ nıilnıcaatl:ırı iı:in oluıı ır. 12 16 21 27 (1380) 

Salihli beledive rivasetinden; 
S:.!ihli kns.ıbıı '1 ıı l Hüz'raıı t 911• tarihi.ırleı :ı :\Iayıs, 1942 tıırihi

ııc haclar c.ıclde ,. ' '<;kaklarıııın t ·ııı'zl'k i~~ıııgı 11 4 9·11 tarihinden iti
• .. ren 20 ı.rıin ınüdıUle :ıçık t'ksiltmeyc çıkarılmıştır. İhale günü 1/5/941 

ı · .. r~enılı<'<l '" bteklilerin şeraiti anlamak üzere Salihli Belediyesine mü-
nıcaatlan iı:ı.ı olunur. 26 27 28 29 (1548) 

lzmir gümrükleri Başmüdürlü
ğünden: 
'"'" ı Jk Koıni,yoncusu ı·e maiye• nıenıurıı,sıfıı1ıııı ikt·s:ıl,,c talip olıtcak

'ara a,t .nıtih .. n 2 6 !141 gününe l)lii.'a lif p:ızal'lcsi gıinü g:uıt 9,:ıo da 
Bıı~mı düdük daires'ncle yapılataiiıııdıın istek ilerin lO!la •a;ı ve rn. 61 
!J:2'j t~n ihli lıüınri.ık kl>mi~yoncu arı knnunuıı~n 3 \inen n1Hdcle~111de yn· 
zılı Hsaf ,.,. ~ero li haız lıt .urıdııklnrına ılaır luzumlu ,·esikalaı·ı hazırlı
ı·arnk inı•ih:ın gününden nihayet lıi gün ene: Hır!1Z ctnwk' şnrtiyle im
tihaıı giiııüııdc BasnıüılürliığümOı<e h .zır lııılıı malan iliııı olunıır. 

• !!6 27 (15-11) 

, 

O tel - Gazino - Loka.ıta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 



( SAHİFE 4 ) 

Amerika ve Atlantikte 
işliyecek vapurlar 

A • 8kA 
erı a u ... 

m et • tedbirler 
alıyor 

Dü 
k··m 
lzmi 

yapılan 
müsabak 

(ANADOLU 

Demi ve Aktan 
lepleri .çarpıştılar 

• 
ı-

Mili" Şefimizi 
rmağanları 

Çizıne altı11a düşenlerin 
lıali 

takımları yenildiler, 
Istanbul takımları da An

karalıları yendiler 

HALKEVLERINDE ŞEREf 
MEVKiLERiNDE 

iki V 8 0Ur da ağır yaralandı. Anknra;2G (A.A.)-Ankıırll 
k•ıd• k~\·i ile Çanlmya \'c diğer ltııZ~ Demir vauuru havuza çe ı ı Jfolke\·Jeııine V(' psrti idnrc 1ıe)ı 

Lonclrn, 2G (A.A.) - İngiliz. rcsm: Ankuı·~ı. 26 (Hust1:::ıi muhabirimiz- Az -oıırn Alta~cl:ııı ı::~ı}:' iç llyas, ri reioliklcrine. Milli Şefimiz tv 
n1•ıhfı'll"ı·ı· Hull , ...... Knokstıı.ı 0,.~··ıı•ılı .. 1 • • ti k lstnnhul, 2G (Telefonla) - Buglin hırsa da ~nrpışmanııı öniine g~cme - in önünün imznlıyarnk hediye et 

· "' " "" elen) _ I:ugtin Ankara. E:<kişchir \'e guzcl nr şıi e tn ·ımının yegw:c sn- K 1 · 0 b' k ı · 1 d' f f 1 b rıı hnkkındn henliz mütale.ı , •irütmU' or- yısmı yapmıştır. arac enız c ıı· Y:ıpm· arnsı o mu~ • mış er ır. . . . ri otogr:ı i eri, ugün mc 1'; 
lrır. Siya. i nuıhfiller, Alm.mlnrın Bal- İzmir fudbol takımları arasında mil_ Jstanbuldaki maçlar: tur. nu mUJsad~mede Dcmıır ş!khb orta- şeref mevkilerine konmuştur. 
k:ml:mln kazandıkları muharebelerin 'i klime mii~abakalan ynpılm1ştır. lstmıbul, :rn (l[u"llfıı) _ .\ı:m kii- . Zongulcl:tktnn kömlir yiiklii ol:trak dnn yam anmış ve sıı f ı~'lgat nş/" - müfettişi, Arnnsya rnebuRtt BM' 
Amerikııyı hatnyn scvk~tlcmcrliği ve l~skişehir Demir:spor ve A ıtınordu 1 ş f t d d d htnnbuln gdnı~kte olnıı Ak tan vapu- mrntır. ı\ ktan vapuru c n a~ ara ın- rraz ıla mernsimde bu~pnmu~ 
bılllll)l J>uz\·elt \'e ,•ırk,".<l····ı.·11. 1 t'ır.1fııt- k 1 d 1 . b ml~I m~c. ıırı.na • ere .. s .. a .. m. 11a ;\•anı ı•u, Kefkcn önlerinde karşıdan g<'len dan ~ nral:mmıştır. Yarala.nan dern:r. lıir nuluk sö'-·la'-·en ,•ilih.·et pnrl,i " .. ,., ,, . t·ı ·ım n ... ı arasın -n yapı mı musn a- ere ı nııstır '1000 se~ ucı unlın e ~,Jas d k " " ! ıır 
1 ·· ı k k " ·1 , 1 ı 't k 

1 
• : 1 - Demir şiklıh'lc karşılaşmıştır. Bn es- ::>ilc>hi Yoluna devam e emıyer<' · g"erı P. lbrnhim Rnuf • .\ya~lı. millcts 

l nn soy enen mıhı lard:tıı :ınlaşıldığı k:u'ln :1-5 gollC' I>emir • .qıor takımı ga- ·esııc1 .ı· \'~lkıhan Jtu a ·ım ~ıt·ı ara~ınun rnıda her iki ·knııtnn Cin <liimeıı kırmıs- ;ınnmu"",; W! havuı:ı alınmıştır. ?\Ülli Şe!;miz lnöniine ·ka1'sı olııtı 
mütnlerı<ııııd:ı Lulunuyorl:ıı. lip g<'lmiştir. y:ıpı anı : ~aç a oyun mu :c\·azın c.r- · ~ılmn:1. "'a "'rhlık his) • i t'cbrırtlf 

Hull, hıgilwrcy.e sevkecPlt·n Ameri- Birinl'i clcvı-e :~-O \'nziycU~ l>cmir_ l'M':ııı etmıstır. . . . ~ g erın 
kan hnrp mrılzemc:-.inin him~tye;;i hal,- '-JJOrun lehin" bitmi::ıtiı-. Bu dcncdc Dc\·:cııiı~. ·mnl:mnn .. doğru ~tan - A d ı k tır~;.~tıJ:.~ To ya, ~ungurlu, fo.; 
kmcln heıınz bir sey yapılmaclığını SÖY- E:->ki ·chir takımı, çok enerjik oyna- l~u~sılo:·l~hı. <lahn guzel o~ namış, na o uya geçe ce va- 1 1>nrta, Gir:csun, Sorgun partlı 
lemistir. F'nkut, bu mnlz<'ınenin iııgiJ- mı" olmakJn beraber iki tnkım o~·uıı- ıııkat ıkı rarnf da g~l çıkar:ımam~.ş- kPvi \'~ halkodnl:mna göndr 
tereye bol bol evki için tedbirler alın- culau nrnsmda tnm bir anlasmn tc- tır. Anknrn takımı, bır pP.naltıchm ıs- d ı • e h 1 k k tı· r to r·ı d t' Jllt 
musı lazım g~ldigini beyan etmi,tiı·. ..;i-;i mümktin olnmamıstır. tifHdp ~el memistir. . . tan aş ar 1 çın a zır 1 l~;·i~: kon°mJş~n h1e~r te~n~~~~ )'iP 
Bu -:c:beple Ameriknnııı :ılnbi!eccği lii- Altınorılu takımı, ikind <lcvnde I~ ınc ı dcn~<IC' l\Iaskesporıın ıkı tl'zahii~atlu mil1etin sonsuz bll~ 
zumlu tedbirleri ima et.mi ·ayılabilir. Ilamdinin ayağından ilk golü yap - r,-olune mukabıl 1 gol -atan Ltanbul- . ,.f' sev . dltl: ruları b"r ker a~h' 

Vaşington, 26 (A.~.) - \'n~mg - tıktnn ısinrn :ı~ ve 45 inci dakik:.ılnrd:ı =-POI' takımı 2-1 vrızh·ctte gnlibh·etlc tstnnbul, 26 (Telefonla) - lstnn - lbt-esi rlüıı devlet denizyollnrı ışlctmc 1 't. 1 
gı t - g 1 e ' 

ı il ı nk' .. " h'tl . f'k . . l. h ,.. il . l 1 \ l't 1 h l 1 1 . . k 1· . l 1 "]" t"•.. ·ı . t' II <l JI o mm: ur. o <" ·ı mu;;::ı ı errn ı Tınt.> l{orc, >.ı - < ıger go crı ynpmış al'l ıı· .• ~ moı•t u ·a aı :ın :-ıyrı < ı. btıldan ·cııc 1 nrzulnrı ıle ve ı ev \?t ve- muı uı· ugunc v~rı mı~ ır. ay arpa - • 
riye nazırı nlbay Knoks t:ır:ıfınd, ıı /:t- · kımı, hiç de iyi oynamamıstır .. \1- Be ikhı lTnrbiye takımları ara - saitiylc meccanen Anadoluyn gidecek ı:adan trenle gidecek vatnndnş.lnrın lis- Y .. __ F_"'°"___ ~ 
pılnn beynııattn Amc>rikuıı mnllıırrnın tay \'e Ankara Geııçlerhirliği 'takım- "ınc'lnki ikinci mü :ıbnka uzun ll:'l!;- ulan vatandaşlnrm sevk iişlerine ait tesi <le bugünlerde devlet dcmiry<ılları 4 uksek f 3 llSlZ ınetJl 
Atlıınt:Hc Latırılnwsın:ı .\mer'karıın !arı :ıra.;:ındnki m{ısnb~ıknyı 1-:J ırnll" lııl'ln. dıdı!l heyecnıılı şekilde gecmiş. hıızıdıklnra d "\':tnı <"dilmckt<"ılir. rnlidül'Hlğiine V'1rileccktir. 
mü~nnde edcmiyeceğinin ı:;ö)lenmi ol- GençlN·birliği kaznnmıştır. Ririnci ilk dtvreııirı ~G ııcı dnkik:ı~ındn Hak- Tasnif edilen be\·nnnnmclere göre, Bütun bu i !er nıuntaznm bir sekil-
nmsı Amcl'ikaııın .ı\tl:miikte i..,li~ecek levrNI<' Gcnçlcl'lıirliği ilk goUinü ıi kı ilk gr,Jıı yapmıstır. ' .fnrm~lr~ı hnvza..,11\n gidecek ol:ınların rle cerey~n etm."ldcdir. 
\'apur kafilcl,•rini Amerıknn hnqı g._>- ıcı ılakikndn atıms, oyunun sonuna ikinci clr\'l'Cıle lln~bi\•cliler-. Be • 
mil<'ri tarnfıııcl:rn hima~·e Ntir ~.eğfoi ,:ıclaı· iki tnrrıf , rıh:ıi o.\ tınlar gö.::ter- <;;ikt.1 nı~ıf sah:ısma ycı:le~l'rek ' ne -
~nrnh:ı. ·ıı gfü-ıtermekt.cdiı. ·ni:;;tiı-. Crııderlıirliğ-i dnlın clti7.ı.riin -;ikt:ıı-1lılnra ıniiılafıt3 u~ uııu tatbik 

• 

Albıı.\ Knoksun nutnkıı, l{uzvcltin- ı\·nnmı~tıl'. C'tti r·n'ıis, frıknt .::oıı dakikslnrda Sük-
ki isti:sııa edilirse şimdiye kııdnı· söyle- ikinci <lc>vrNle 1 () ııcı \'e Alt·w kn-ı rfüı{ııı J:e~iktn~ lehine ikinci golüne 
nen nııluklarnı en :ıçığıclır nu nutuk - LCİ~iniıı çılm~ın!lan i. tifnılc c'<lel'ck 17 mrıni olaııımııı~lnrılır. nu "tıretle 'A •k h 
larııı harı> uzeriııdeki teı~iı·lcri ıı:.znn ııci dakikfl<h f;<'ıı<'IPı, iki gol cl:ıh:1 nt cıyuu 2-0 golle Bcşiktn~ falrnmnın ll'- , merz a{z/ara ntÜ İnl 
itibara nlınnrnksnkında Rnz.\•cltiıı dt ·1rnJlardır. •hine n<'ticcll'nmiştir. -;bir h itabede bıı/undu 

Lord Ha lif aks 600 ton kahve 
ldha1atçılara aid kahve

ler de geliyor 

GI. Dögolüıt 
lehinde 

BU MEMURLAR ŞiMDi 1 

AZLEDILDILER nutku lıekleım1C'kieclir. . ... 

j·,•ız~ .• 'lel~ı·k,:to:ı'ı'ıı· ·.T:ıynıi ,; g:ızel<'si <le .. ö.\Jp Yun~ an Harbı·go nezaretı•mMistanbul o··g"'retme11 letı" \'işi, 26 (A.A.) - D. N. n. >-r • " U V:ışingtorı, 2G (A.A.) - lngilt;e • J~bnbul, 26 (Tclcfonl:ı.) - Yeni te- l.il<liriyor: . t 
cAme1·ikaıı halkı ile nçıkçn görli,.e- kongresi renin Va~ington hüyi.ik elds~ Lord şekkiil eden ticaret ofisi me~aisin<ı baş ~'raıısız müstcmlckat neıarctı, (ı 

ceğiz. Y:ıpncnğımız şey, Alman~ :ı ile Haliı'aks A1alnnta baro~untla bir mı- lnmnk tızcredir. Ofis m: iş ol:mık 600 l'<'t erkanındnn dört yliksek 111eıı 
,,onuna kadar mücadeledir. ÇlinkLi haı E . k l . h kk d İ:stanbul, 26 (Telefonla) _ ~chri- hık söylliycrek lngiltcrcnin, Yunnni _ ton kah\'C getiTU:?cektir. Bu kahve ya- g<'neral Dögol lehinde ç:ıJıştılı, 
bın ingilterenin mağlubiyetiyle ııetice- pır UVVet erl a l n 3 ıni:t. Ciğl'etmenler yardım C"miycti tana kar~ı olan tnahhtidlerinden hnh- kında şehrimize gelecektir. Ayrıca ye- tc.-;bit t"?<lerek vnıife)erindcn ~ıte.~ 
Jenme.ine mu :ıade edemeJİZ. teblig"' neşretti hugiln toplanmıştır. Kongre. e\•lc - c:etmiş ve demiştir ki: ni ~nh\•etcklifleri de vardır. Bu husu:;. tir. nunlardan biri ncznrotin j'İl 

Londrn, 2G (A.A.) - 1'nymi:s gaze. ııcıı, çocuğu olan Ye h:ıstalnırnn öğ- - Yunrinisbntlnki Alm~ınların tn tem!l:>lar ~:npılmakt.-ıdır. Öğreneli - erkanındandır \'C Gabon valisi 11 

le. inin \'nşington muhabiri. Amerikı. Atinıı, 2G (.\.A.) -. Yunan hnı·biyc retmenlcrc <le ~·nrdım ynpılma~ı bize kar~ı gösterdiği kuv,·etlcr neti- ğimc gi1re, ~hrimi?. ithalatcılar birli- le :ı.nılmnktadır. Diğerleri de fı1' 
dtın göndcrileıı hnrp mulzeme·dnin in n<'zaıeti t:ır:ıfındmı nc~redilen bir teb- hnkkınctn yeniden bazı knrnrlnr nl _ cc almaktan uznktırln~. nu hnrp, biı- ğinin C\'\'eloc sipnriş ettiği 40 bin cu- Kongo u, Knm~1·on \'C Frnnstı ;ı 
giltereyc hiç bir krızuya ıığ'l'aınııdaıı ligde ~()~·le dcnilmrktccİir. Krıhramnn ıııı~l ır . :nıık~n·emct harbidir. Yıınani~tandaki vrıl kah\'e dl! .. rnla çılrmıştır. Afrikası i~!erini tedvir etmekte ıır 
\'arabilme ·i için faaliyet sahasının kU. ordumuzun . on glinlerdC' maruz kal miidnhnlemiz, cok makul 1 olmuştur. - ?rfoskov!l, 26 (A.A.) - Fr~ıı 
çıiltülerek iııgilizlerin ~·olunu nzalt - dığı ka.\ ıplardan bihaber bulunan hn- ---.:t--- nıınun içi.n a kcri • cbcplercle ffi('\' - mnn,y-:ıyn knrşı kendi mcnfan.tl<'rinizi yl'ni dçisi. hu sabah :\foskovny!l ~ 
nuık için Amerikaııııı tedbir :ılnl'ağmı zı kimseler. ôolnşan şayiala ra göre, /ngiltere üzerindeki t.:uddu. Yunnnist-ana hnrp malzeme- korumnk için değil, ıınzi t~hlik!'sini ~!1hn etmi.~tir. 
bildirmiştir. hnrbin talih:-;izliklerini Yunnn sııbrn-- c;j idhnlfttının muntazam gcliı:ini bnc;tırıp bu tehlikeyi rlHnyadan kal_ 

Albay Knok:s, bey:.ınatında cgönder- lnrın:ı atfotınektedirler. Hnrbiıı sÔn hava hücum/arı . ekte.re uğ!'atmamak için Yunanis-
cliU.imiz her ne,·i harp malzemesinin ,. tiıı giinlerind"' 'Eı>irdel:i kahrnnıan tnn harbe clc\·am mecburi~·etincfo i<li. dırmnk için alak!l \'l! yardım göstc-,,, " "' LOJH.lrn, 2ti (A.ı\.) - fngili7. J 
lngilWl'eye zı~ nn uğramadan varma- oı·dumuz. ara ındn er '\'C subnylni· ol- \"a tebliği: ltalyn \·a knri31 Yunanlıların giriştik - riyoraunuz:. 
sını istiyoruz• dt'miş '\'{' bunu ima el- m:ık iizcre \azifclcrini hakkiyle ifa e- Dü~maıı diin gN·e bilhn:=:~n lııı(l . !eri harp, Hitlerin işine gelmemiştir. Lord Hnlifnks, d niı. cndi.istrisin
miştil'. clfrek Uırilıe san ,.e şeref .. ~:ır.ifcJeri i- reııiıı ·'iim:ıli şarki:inrlc faaliyette bu. Frık:ıt Alm:ın müd:ıhnle:ıi, bih:ıkkın den bah ed~rek Almanynnın mcvad-

Şeker fiatirıt 
Zam yapılacağ·ı asıl~ Bull de. cdü:;ımanln anla mak, :n - hıYe etmişlerdir. Bunu Elen hnlkmn lunmustur. ntı hiicum şiddetli olmuş, Alm~nyn~·/l pahalıya. öd!'tilmi5tir. '"dı iptidaiyesi -aznldıkç:ı. hissedeceği 

ı.ıınlamı c!iişmnn çizme. i altınn dü" - ilfın c,1 iyonını. Hnı·p har~l:idının ia- gece .ran.ına kadar sürıniiştiir. Ba?.ı ,;\futtc>fı.( ordular, ın an \'C malze- . 1 . d k f 1 1 tstanh ı •>s (T Jcl ı ) 
mesi elemektir. Çünkü bu 1:izme :ıltımı lilısizlik ~-eklinde tecelli etmt>si, Yunan nıcce ngyır za\'iat verdirmeden Al - tN;a· erıp c pe nz n o a - .. · u' .. . c on 3 . -

' hasar vuku bulmuştur. Yaralmıaııln- · y ı mııstcs:ırı B Şefık gaY.?l<'cılcr<l dli~nlerin ne hnle geldiklerini göl'cllik» ulınybrımn harcketlcd nclir:csi de - mnnlara bir k:mf; toprak vermemiş- cagım söy emiş, Hitlerin uzun t.t ~b· 1 · nk U 1 d '!!Vr 
1 . . .11• , .1. . ı·ın fazla olduğu iii{renilmiştir. Fa - 1 1. P. • t .. 1 . b tl d 1 1 ı d h t .. nn a u tmaT <!ZC m.e emı,-" 

ı ''mıştır. ({uı:r. 'ı: unaıı ordusu. ingı ız ımpnra - kal tilli miktarı azdır. Sahillere Is_ erl ır .• n zayra oy e nıs e er e o - c C\':lm e en ayre \'Crıcı _ Soı glnl&1rd halkı iht.iP'. 
Albay Knoks dac :ırtık denizl~rin toı-ltık ordulnriyle birlikte clli~nrnnn koçyaııın şimali şarki~indc, s.nrkt-rı ve muştur ki, Almanynda öğ!'cnildiği Zilfcrlerinjn o vakit hiç bir kıymeti f la ;"k 

1 
l ld ·klnc , ~t ıarı'ıı 

devi!, ku\·vetlcrin durdurncag·ı a!ronk -nuknb 1 <>tmLtir. Altı a.v c!e\'am eden zaman te ·ir· ('ok geniş olncnktı knlmıv·ıcaüını Almnn milletinin de · l17. • .. ~ er 8 1 rı 'e ış 11~ 
e. " • =-imnli garbidC' bazı ıwktnlnrn on bom 11• • l ..... 1 l .. • .ı·k'I • l :· "l 1• · ·r. ,.,k 1:.... ' tti•. . ö l ı::- m':=Jljnc çıktığı öğrenilmi~tir . .v ..ı 

clii,.mana karşı siliihlnnmak zamaııı - '•tiı1 miicndcl<'lc>r netic<>.:-.inrle Arım - balar atılmışsn da hurnlnı<ln hasm· ~:·kp 
1
a eının<bP 1ugrenmeuı f.!1•r\ı1 )ır l1 ~ uL.ı 

1
e\· ·.a4~1.1;~ •• arzu e gını s Ye - zumsuz bir harekettir. Şeloore zıw 

.nın geldiğini• :söylemiştir. H:ırp lm~lı- \•utluk dnğlnrıııdn miihim zaferler el- ve zayiat az olnmştur. ~e~ a mamış l~ un_an gcnera ey - nıış ~c !.e~nışdr .ı'I: • . pılncnğı \'C ve.siJfaya tabi tutll 
yalıdanberi muhru·eb ııin hakiki vnzi- .~ cclilmiş, Almanya harbe girince __ _,000___ Hl "e. gcme~·a.l ~anıngnın. ynpı~ı:ıcnk - ?\,çın. dııh.:ı f~zln .. ~\.·ın~ göster - qınialnrı dn kfimilen asılsızdır. 
yeti, hiç hiı' zaman Amerikan milletine Yugosl:n· ordusunıın çökmesi iizerine ı:sey lcrı <;:ok ıyı bılmekie ve tnthık et- ml;ruruz. Hı~Jerm nıhaı znfcrı knzana• · 
bu kadar :ıçık sekilcle gö~terilmemiH - mt l>zul motorize \'asıblnriyl!' miicch- Uzun menzilli Alman mektedirlcr. Bu harp, geç.en harplcı·- mıyacaj(mı b!li~·oruz. Fakat biz, bu 
tir. So,·yet - japon pnktıııııı, japcm e- h~? bir orduya ilfı\'t-teıı yeni bir Ol'lltı- le klyn.:- c.dil~mez. nu hnrbin, geçen znfcrdcn eminiz. Büy(ik Rritanya yar· 
mellerini kolayca tnhnkkuk ettirir Yn- 'Hın l.ınrrıızunn nıaıuz kalınmıRtır. topları hnl'bc nazaran milletlerin rııhlnrın- dımını:zla. zaferi kaz:ınncnktır. Hitler, 
ıiyettc olduğunu cin ·öylemiş ve tchli- Böyle bir \'nıb·r-t" karşı. ındn bulunan Londı·a, 26 (A.A.) _ Fransa f;f.lhil- d:ı daha az derin yarnlnr a~ncağı bunu bildiği için şahdamarı kesmeğe 

Halk tipi 
keyi işaret etmiştir. , " dii .. mnn hnva kuvvetleriııin fası in - ı~rin<l~ki uwn ıııcnzilli Alman toplnrı anlnşıhyoı. İngiltere, medeni)' etin çalışıyor. Fakat siz bize yardımda de-

.Nevyork~ 26 (A.A.) - G:ızet ·l<'r. sız hücumlnrına uğrıynn hu kuvwt.ler, cliin iiğleoen ı-onrn bir ~nat faaliyet csasl-nnnı kurtarabilirse millet kal- vam cclerı;cniz hepimizin giriştiği· mil Ucuz elbiseler yapılıl 
Amerika hariciye nnzm Korclel lhıll luınamen yardımdan malınım kaldık- rröstermişler<lir. kınabilir. Siz de hu tehlikeye maruz c:ıdcl.e<lc Almanynyı tc~bbilsl-erinde ıtf 
ite·bahriye ıınzırı albrıy Knoks tnraCn- hırı lıal<le HiO kilometre tlerinliğinıle Rıı topçu nteşi iizerin\' Dll\•erılc n- bu~unrluğunuzn bildiğiniz icin bize ::ıkim bırakmak ıçın hiç bir sebep Istnnbul 26 (Telefonla) - (IU 
rmdnn söylenen nutukl~rı, biiyiik lı:ı~- lıir mMki Lutnrn.ğn 111u\•affıık olrnuş - 'iirm işareti \'et·ilmiştir. :Ne hnsnr, ne ynı·dım <'diyorsunuz. Alm::ııılnr, Bri- yoktur. (~en hnrpt{', Amerikan de - ciye Vekfilctinin t:ıvnssutu ile ı~ 
Jıklarln tt>baı·iiz <>ttiı-mcktcdirler. L:a - lar<lır. Faknt Yunnn orrlu~u. :?cvkul • rh.• znyint olmuştur. yan - Kelloj{ paktını imza Nmişler- ııiz te.:slilıatı bizimkinin üzerine ~ık • dnn celbedilecek mnddc.Jcrlc lı9, 
7.t>teler, alhny Kııoksıııı bey:ın:ılınrhın ccyş ic~ıhntı olarak lııı y.erleri, ılü~mn- ıli. Diğer memleketlerin istilfl~iyle bu nuştı. Amerika, bunu şimdi de yapa - Jıi aynkk-abıların imaline mn)

1 

dolayı tic~ıret g~mi kafilelerinin yakın ırn tek esir bırnkmnk,,,ızın ve ağır zn- ccplıe geriıc•riylc U:!ması kesildiğini gö rı.aktı ihliil <:tmi~l<'i·dir. Ru vaziyet , b;lir. Amerika deniz inşaat tarzı, şim- yınd:ı başlnnncaktır. Aynk~t c 
cin hinı:ıye :ıllıııcla se\'kinc kurur veri- \ iat \'Crclir<'rek lerk etmiQ V<' diinynnm ı lince cliismnnln mütareke akdetmiştir. sıziı~ memleketinizin ele nleyhiııedir. di çok değişmiş \'C artmıştır. Binncn- azami 660 kuruşa kndnr s:ıtı 5ı 
l<"ceğini y:ızmnkt:ıctırlnr. Gazcteleı·. lwyranlığınıı nınzlıaı· olınııstur. ye ııi- nu ~erdİi h:ıl'cketl<> <le hiç bir hntn 'T'arıhte em.:ınli olmıynn bil' v!lzi:.rct alcıyh k~ndl rekorunuzu kırnr.sanız hiç tır. Bundan başk-a hnJk tipi .r~ 
Gallup mües ese:-;iııin son nnketiııin h.ıyı:>t Epil' ordusu, miiıınk!llatı ve mevcut değildir. knı·şısında bulunuyoruz. Ynlnız Al - dı .. hnyrct ctmiycceğim. t<>tkikatı rla hayli ilerlemiştir. V' 

hiiklımeti Ü~8ir nltıııcln lıır.ıktığını cin ·~=~~:::~:::-~::~============================:~~::~::~::~~~~~~ bü,eler de 20 liraya kndnr ~ıJ!ll kaydelnıektc \ e ingillcrc iimit.-ıiz vn - Faknt bu hareketi bcldiyen yüzbaşı, /# • racakları günlin tesbiti ve ficilen bil _ znnnedilmektedir. 

ziyette knlmm gemi knfilelel'inin hj - sliratle tnhnncn:-ını <:ekti. . . ~ 1 VATAN • AŞK dİı'İlmesi.» •·--------•---.-".f'f 
nıa\'(':;i lehinde'.' buhıııınustur. Gn7..<'te- : Cn lld yiizbaşınm bu hm-cketını gor. ve Alman erki'inıharbiycsi o malilmnta A N A D o L lJ 
cilcr. hükumetin her Jrnrnrıııa. miizn - nıcmiş gilıi eri bir hare.ketle mendili- glire Alınan tı'ıhtelbahirlel'iııi tahrik 
hnı:.ct varl<'tmişlerdir. ni çıknrdı "'"' alnıııı kaplamış ohm so - edecekti ve Selitnik körfl)zini bir knç ~······-

---.x • ({uk teri ·ildi. P.u hareketi o kndıır se- - ~nnt eV\'cl muhnsnra edecekti. &:hibi ve Başmuharriri ~ 

A k l .. .. b l'İ oldu ki yüzlınşıyrı SÖZ :ıöylemek fır- Karım sen·ı uakalıgorum casussun Dii~mnnın böyle biı- teşcbbl.lste bu- H A y DAR R O·ş T o ö K 1 nza ar gunu agramı . atını bile vermedi. y 9 luııncağını ve SeJanikt:eki rasus t.e.şki-
kutlulandı r,nsus, ~~phe~iııi yüzbnşıy:ı doKru -- 1 126 l mme e r Jfıtı vnsıtnsiyle vapurları batırmak için --•. -- .. 

c:cvirdi. Ceketini, gömleğini, tnbnncn- • . . L U z . . ~ . tedbir :ılacağmı müdrik olan mllttefik Umumi Neşriynt MUdi.lrLI ~ 
-BAŞ TARAF I 1 NCI SAHiFEDE- :.ın ı harikulfıde bir nezaketle, kıhfiy- m~ıgı .~kl.ınn getırm~m~ş ve u sure. c 1.'0~0 • 3 n~:ınış oldu~~ı Rcııenıny tczke- ordug&h, muhtemel olarak her hnngi HAMDI NOZHET ÇANç> 
rin nlınclığınn \'C herşcriıı yrıpıldığı- 1 be. be. 1, ·d Kıt le ·den biri- hu muthı~ c~nı,..uıı ıntıhnrın:ı. sebebı - e:'!ını havı m:1zruf ıçıne koydugıı Al - Lir te nbh ... 1 kt.e. • t k . . --: :-- " 

' . · e ı a 1 çı mı ı. 'nnpc 1 \'et 'ermicıli mnn casus tecıkiJiitının umumi merk"- ·. usı se ~ e ugra ma lÇın r 
na hükumetimiz knnıdir. Alnrnny-:ıyn nin üzerine fırlattı. Tekrar elini pant.:1 • D kt b · d k'k . . 1 ld' :\Hin zinde · 1 ~ . ' . . cntc>Jicens S1:rvis volivle m11knbil tcd - Ab Yıllağı ı4{)0 
kar~ı kovmak Jiizım gelir. e g~ne ay- )onunun :ırka cebine getireli. • Icnclili- t h" 0• ·kort eş ~kl "! ·.n ıfcınc ~ g~ ı. "tt'ır k. :'ıg~ ın ~c CI! eınırnlanıenı]n s 1 gı nbr a birlere baş \'Urm'iış Z·c vnzivcti mir:ı- one •• .6 ~ --J·:Yı -"'1 

· k. • ı k b · · h' t . • ., h .. k 1 'T' e ırı ·ur arma· ıçın cnnın 1caıı e - • ıc ı uzerınc \'nzı nıış o nn n ı u - 1 R' L' . . . • .6'-,)" .... ev--
nı .. ~a.~alrı)ı tacn ·~~.e~r~zun ıçın ıç e-,nı rı~ıc.,adl~ı. <.;e rcsrnı ·apıyan oum rliği blitllıı tedbirleri alctı. Fnknt nnfi- lundu. . a~c·· ış:ır~ ıl<lll~r~ıtştıb. "'Abı•V• . Yabancı m f'mlek e tle re 27 Hı-' 
ı·et111U< ~os crmı~ cc gı . l'''rını ı-ı ı. 'e B Jk 1;.. d h b .. t •. ·a.ı t• 1 ıısus .... ove ı, ıı:ı e u ıA: ıgm surc-

s· 1 ')6 (AA) Az kln·<rl'ıii J' k t ı·ı· · · 1 t' · · .. a nnur n; arp u uıı şı uc ıyc t• · 1 · "·' ff k 1 t ·· 
H ney' - .. · · . - .~ : . ..1 ,., ı ~ • n ·a . mt•ı~< 1 1111 rerıııe. ye~ eş ırıı· • <':,:sus iki iiç dnkikn soıım Ph('(liye- \'e miittt>fik!crin t:edrk.:ın tcv~ıli ecfon ~nı .e c ge~~rmc~c mu.va .... ~ 0 muş u. - · .- il 

hayımmı muıın. ebetıyle dun öırlne) - k •n nynı cehınrleıı ufnk hır .., ışe çıkar- k ' t Z"f 1 . 1 d _.:ı• d L' "I \ c lıu sun't.le, ele gecırdıgı bu evrak!. ldarehan l"': ikinci Beyler 5_::/"' 
1 b'' "k l hü t , ılmı~hr y~ 1 • d «1 ·a\•usmuş u. " cı· crı\· e cvam eul\'Ol' u. ı~ on ~' n- 1 dil A k . . • • 

t.c _uyu· _eza ra. ~aıı ~ · «!- 11 ve soru: . . . . . F:ıcia cırnn:m1da miralnv m~nı· cin keıızen ~rdusu Xi ve.Bosna lforsek ~: şnıan umumı m"r~zmın ~ml'll~ı, 
nı bır Aııtk Mdusuııuıı flnlknnlnrda - Bu har<>kctıııızın .:-.clıebını ınb - I r N ll' . . t ~ ... cc l ~ 1 l k'l ş.. .k t•· l bovlece bnşlı bnsınn verme gctırmcg" O 
harbettiği , u ırada uıı hnyram tezn- madım \'Ü7.b~ş1m, 11. şmı hinlenlıire A"~'. < ı. ove 1Y.1 0 v~zıre~~~ goruıı t ag arınt a. Q~ .ı nıeKc ve ·n ~ meyt nn ıntıvaffak olacaktı. · G NDEltK TAKViM /f 
hüratı çok hevecnıılı olmustur 1 l tı·. k"l·ı . ~. ~ l lndı J~ıır \ ıızl.ıu~ı Rcneyı tedbırsızlıgmden dola- muhcm~bcsı ıçın hnzırlanmagu hn.,.la- F:lknt t:ll'h' ·a. l l Almanvn 1360 Rebı·u··ıevvel Jv ' " ' • • • : < e ı~c ı şe 1 ue .ıgı ımaga ın~ · ,,, cok knl n 1 i · li nnla tenkit etti Fll- mıstı · • • 1 1 J 1 0 mac ı. • -
Aznklar•abidc~i önünde 40 hın kışı numa hiı·az kolonya çekersem belki ge. k t ... :1: ) ı. ~·t'' · \r • .. ,,t b ·k 1 'k \I nın Ye müttdiklerinin pn.rlnk ufukln - ·1:1,Trı:.~A'I' 
toplanmı tır. Cenubi yeni Gal ,·afüıi, ı ·er n ış .ı~ en gcçınış .1• • • azı~c . 2-1 mcıı eze~ 1 en, J man rındn kıı:nrgan habf\r veren kar:ıbu. "'' r n 

ı}ı·r nutıık ı·r"dctm'ı den'z asırı mem 1·J d' b' 1 1. ·d • 1•6 ... t .. ık Bu ıtıbarla eııtclıcens ser\'ls, kcndı er sus t<.'şkılntı, )Jnrsılyndnn ve Tu - 1 ti · d ..: y · b ·l <ıtı S n 
.. ·• ı " c ı .\'e cc ınc en çı ~nı ıgı l\ ... • •• d 1 .ı '"· • ı.~"'] ı·v· k t ütt f'kl .• t k ti 1 u ar ogmaga aş anıt., . • · · 

le.ketlerclcn Azakhır lınyrnını miiıın- .· •· ı · · ·· kl· t · n"t · l lu ıncı 111 e S(•ııc eruenucrı ut:" eı ıgı or- nwı nn m € 1 eı 111 n7..e uvev ere '"' ı:- 'k " h · d <lü~ma ı S b h 5 02 Ak . . '. · .' ~ı:;:c; 1 mı nun,ı :.\ '1 .ış ırıı ..,,ı 11 0 < • kuııç Lir en usum kurtulmu~ oluı.•or - 8elfmik c i(' p lı esi ıı i lnk\'i\'<! ' e .uu c~p csın e, ·· 'nın so a a : • şam 
sebetiylebırçokmesa1largelmıştır. O sırada çehr~si bü.bütlın ~araı-mı .•• lı F·'··t··.· 1 n· ~ "·kı <l(;'"'kl .. l t·l. T · c·~ııtıhmı'teskilcdenBulgnristnnıntnki g· le .·12,11 v..-t• B\ ı 1 da l g'liz k-ı tının f k .. 1 • k . ~ :i k 1 Yü c t. an..1 mıra ıl\" ıı,ar, cn~usun x - ·,-c er111ı ın Jl tı n u s t a n 1 . ,. S d r . 

'
111 ~rırl n:a ·dn • n 1 

' ı a ·at go~ erı an ıç~ıH c n mışt,ı. 
1 

:- lıctiııi (\ şekilrl giiı·nwK istcmi\'ordu. bir kaç rnpıır a ·kcr rlolu o - J:ne memur .... unnhıı vebe!!~ k or usu ikindi ;16,0'.l İmsak 
mes.'lJI a 'nı ır. başıya k.mdan~ne bır bakış .ıır ~t ı. Eııt.el~cen:-< scırvi$in biltün derdi 1 l !:ırak meçhul biı· semtl' hnr·•ket ettik- Kılkış meydan ;ını. nre ~1!11 nzaıımılj .. ___________ _.. .... 

. S?nrn, şışe<\~kı :u) u yıldırım . uratı:; le F'rlila .. \ n idi. Onu J11t'Ytlan3 <;ıknrmadık- lerini haber almıs \'C rıldırıml:ı Selil- P.ulgnr ordu~n ınhız:ıma ugrıyarak da.. 

H ık b ·· ··k t h ·· t <ıgzı~n boşa .. tı. . . . . .. . <'H, :oııktılnmaılıkc:n rnhn1 ·tmiy c<'k - nikten malfınıat istemi. ti. ğılmı.,t.ı. . . .. , •-----------a uyu eza u ra Dort, be,, .nnıye IÇllHle ~.ıpl.ın lıu "i Tezh~ ı F'")]a\'lla h't·b ... l" O.manlı dedNı ınut,ırt•ke t.1lcp et.. Dok t o ·r 
3 

ph ~ınrckctin uniine geçm<'.'k imkfını yok - : · _ . 'ovclli bu s kilde gebermcmiş 01 bir yrı;,ı r~~~dı: 14 
'· • ı '

1 
en soy u miş, Ye muv[ık~~t sulh ~'lrtlnrınr mü • 

Y .u. 1 , ık· , ,. h ' . . . . • 'J' t .ı d. h .. h ı l · ~a~.ere etmek uzel'e •mırahhnsıarını Behçet u~ 
B S ı "f d . h. . . . . t 'h t . say ı ı; ıe · ı nı :ı ışeıı ıtı ızını me~ • « ııııııs un «11e ı em1z m<'r u ·ı r 1 . . 1 :\Tond r ıs r .. N 
aıtarafı 1 nci a u e e . asus, zc ırı ıc:mış, ın ı rır e mıs • dana l'lkımır.ık olan bnzı şe\•ler öğrt>- ,·erıı bir lrnc vapur. :ı k<'r ve' mlihim - : 1 r.~nı !!( mnnın • '· ımnnın:ı gon. 

olrnkl.ıra çıkmı~tır. ı. ı ·ı· J'k • , t 1 l J k Ak t · · •· 1
• ' 1"'·orclu. Ç k H J kl fl p . 'h . ] .. 1 1' il(' )1 ır< l . nM (o u o ar:ı. ( e111zın aı·l\tntl ...... t' b'T' dehoot' 1 Al ocu asta 1 a 

• • '.u ıntı ~ır,. t:~ı.:1.nmıy e. )'tı?- Hı~ı ~c - lasusım <!lbiscl ri iizeriııdc eııteli - ı.lcığm ~c:ılnm:lnrclır. , eli'ıııiğfl l:ık\.·ire c~~n ıı~ u .U~n bn" 
1 

ıy,e .ımm~? 
Hacl, o g_.,nzete..:inc göre, İııgilter<' ıı_enıı~ t.e.~lbıı·:.ızlıgır~ct _ n ıleı:ı gelmıs - c n::; ser\·i:-ıiıı nılihim bir l'\Tiı.kınııı ım- kıüı:ıh gömİ<>ril ceğini Paris biiro _ \·c mu~tefıklcrmı • ş ~a . çökmeg~ Mütehassısı 

brışvekili <;öııçil, buglin sanı:. :!::t de !.'· Ç_uııku Renenın, evvela casm;ıın rcti bulunduğu .Lı"ibi büyük bir cep sııa- muz hnber vermektedir. )[arsilrndan hnşlndıgı b.uA!lnda &!lun~kt~kı Alman 
Londra radyo .. uncla miihim bernnat- uzerınde buhmclurmnsı mııh~cm<'J n - . . . . _. • . . • 1 • , . .. . ... .. : .· . casus teşkılatının son ıs~ınndgil~ı o-

1 
Hastalarını l ı,:rn da.n bire 

1
\ 4 

t:ı bulunacak, Balknnlal'd:ıki \'!lZiyet lan her Hangi bir korkunç ilahüın ve- tı. ırıı~rle mıkro,.,kobık t.r fot~grııf 1~~.ı- fi~ nı zmnnııdn ml~hımmnt) uklu ıkı 'n- lnıı Frölnynın yıl<lızı tin i-ltlratle sönme Beyler sokağında Ahenk ına 
''e muhnrelıel"r haki ındn izahrıt \•e- yn rnacldcclen tecrit etme i ir.ab eder- kıııe5ıı \'e sonmdrrn nnln ıldıgmn gort ... pur hareket ctmış veya hareket ede - ~e hnşlnmıştl. j ıanıpd .bbul er. 
rccekUr. k n hiddetinden böyle bir tedbir al - bundnn bir kaç Aant evvel ha tnhnnede c-ektir. Hnbcr mcv l ı klur. Selı1niğe vn- - Dnam edecek-


