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Amerikalılara göre 

Balkan Harbi 

llitıerin plinla
rını bozdu 

~ 

O, hiçbir ·zaman bu ~a-
hada harbe girnıek 

. istemiyordu 

______ ,. ·---
·11ı Kf RI VAZIYET 

Midilli 
işgal haberi henüz 

teyid edilmedi 

lngiltere, Şarki AkJe ... 
1';İZ fi/osunu takviyeye 

mecburdur !{ \'n .. ington, 2~ (A.A.) - >:n·york 
ıı;r::Jc~ 'l'ı·:l.ıiln gaz. tc~inir~ :ıt;keri nm- Rtı/J}'O G.1ZETESISDES: 
ıı· rrırı, H:ı.ll.:rnhır. n.t hır ,·:ızısınd,\I .\dnbrm işg.'.\ll('ri hn'klcında ~<·k ~n-

lor J...i: • Hitler, Kont C'ano rih m:ıllım::ıt yoktur. Gc~en giin Lond-
fn - Hiller bu mıııtak!ldn arzusu hHfı- ı·a rndy.o:m ~lit!ill!~~n .<\lm;ı~l:1r tn~:t-
rrı/~ \{' kenıliısi t:'lr!lfıncl:rn tayin <'dil- Muvaffakıyet- lngiliz t ahliye f~ndn.n ışgn_I ('dıldıgı h!l.hcrını vcrmış. 
k: Hn şartl:ır dahiHndt' h::ırlıe m<>dn11· tı .. ll:ılbu.kı ':'-1m:ınl:ır, _Tnş~z. Seme-n-
ıı~lrntştır. Alnı::ın J.umnnd!l lıey'eti, cc- • ı• v • b b• f ı• t• ılrek .w~ Lı~1nı .ndn:cunın ışgnlm<~cn ?n!ı- • 

Moskovac.lan bir görünüş 

ııı hı Ş.nrkide hnrbe girmeği hiç bir za- sız ıgın se ~ e ı: aa ıye ı ~etnu.cııe~a~·~:>ımdıye kn?ar JMıdı!ıın •. n Italyanlara 
adan ıstemiyor, knt'i nctio ·ye lngiliz ı~gnl <>dıldıgı h.nkkı~dnkı ~?<'r hıç. hır 
d alarından ,.e bllnun yolları üzerin- • k:lyn:ıktnn t~yıd <'dılmemı tır. b k J Matsuokanın 

son beyanatı ~\Ridebile~ğini biliyordu. Balkan Hava kuvvetlerinin ki· Bazı kuvvetler muvatfa.. l.IB't.AD.4.: a 1 ırsa 
~!'!' i, in.snn, mnlzeme ve hnva kuvvet- f . 1 . ..,. d k k•I . . Trablusg:l;rpbn çıkarak )tısır ~u-
la 1 hnkımmdnn bir çojhıııun B:ılknn- ayets ız ıgt o) U ıyetJe çe 1 mıştır dudunn geldikten sonra omda 3 hafuı. 
\' l'ka· naklini ~ecburi kılmıs ,.,, llitlere danberi bir tevrıkkuf devresi gc<;ir\!n Rusya Türkiyeyi de har· Staliıı ve Molotofa tel· 
:ı ıt k:ıyb~ttirmiş1ir. •• • • • tnihv<>r motörlü kuvvetleri rek~~r ' • • • 

ltıinu harp, mtlerin p1Unını !lltü::t ot- Tanklara karşı en mır lngılız gazete/erı, ~·eni ~!r ha~ıe.ile l\Iı~ırın ~im~l snhı~:n be teşvık edıyormuş graflar çektı 
ll'ı ş, İngilizlerin mfülnfaalnrını :ırtır- • •l·~h t d• v: • t h den Suveyş ıstıkametınde ılerı hnreka-
abrın:ı vnkit \'{' imkan vcrmis, Lu eSSlr S i u ayyare 17. L unanıs anın are• tn b:\şlnmı~laruır. Hndud<lnn çok geri-

~Ynnd:ı Ameriknnın hıgilte:reye
11

:r:ır- lnai/izler bu neticeye kel ve kararını !erdeki Britany~ ktıVYetlerinin ileri ~/manya hududunda ted Fakat anlaşma, zorluk-
~llıını (~ciline fırsnt. vermiştir. Diğer ~ unsurlarını teşkıl ederek n,qıl kuYvcte b • l [ ,,r, k l k d. l l il l • J, ., ·ı 
l'jl'aftan Almanya, geniş bir S!ih:ı üze- varıyorlar alkışlıyorlar ctaı::ı fazla hazır~anm~": im'k!inını ':er- ır er a ıgor, Ja Q en l arı l Q e mzŞ egz -
ç ~de Yeni bir poliqlik kiilfoti ile k:ır- . 1 . mege çalışan hafıf İngılız kuwetlcrı de si harpt k . . ~ d. dı d" 
ı.ı_ ıtznıştır. Balknnlard:ı. bazı yivecPk [~ndı:a. 28 (A.A.) .-. Loıırlrn g~~ ~ıdner, ~8 ~A.A.~ .- cra .k.UV\et- bunlarl:ı temas ederek ~drici bir şe- en çe ınıyormuy ır, e l 
l\qj·naklarından mühim bir kısmmı telerı, ı nnan. ve lngılız kuvvetlerının lcrı hey etı :rcıs ve kılı Vü malı.~". 11~.: kilde geriy.e çekilmişlerdir. İngili1Jer Bern, 28 ( A.A.) - Ofi ajansından: Vişi, 2" ( A .A.) - Moskovndan bil-
ll'ıahvctm('miş ise bile h"r halde snrs- ~~lkmı}:ır~akı knhrmn:ınlıklnrını te~n- zın ~ey:rn~tta bulu_n-ar~k demıştır kı. ni<ıl muharelnri geride 'Marsamatruhta Acei namındaki ltaJyan meemunsı dirilb·or: 
llıı.ştır. ruz el tırdıktcıı ~•)ıtra muvaffakıyetsız_ « 1 tınnnıstandakı kıtalarımızdan ver~klcrdir. Bu itibarl:t, son ilerle- . . . • ~ . . . . ' . . . . .. 
":----- !iğin :ebeblerin: ~ıraştırmaktadırlar. b.azılarınm tahliye.-;ine başlanmı~ Ye me hareketinin İngilizlere telaq verme- t?e_yne~mılel sı~a.~ı Yazıset H~. bılha~s~ ~ıfarafhk_ pa_ktıııın tasdıkı munnse-
ka l Ş K Ş ki S:mdcy •ra.rmiı; gazetesi o:ı.~lıca ı:ebe- şımdiye kadar bir kısmının tal~lıye - si imkansızdır. Bu üç hafta Zarfında Amerıka, Sovyet Rusya vazıyetlerını betıyJe Stalın ıle Mntsuokn. arasında 
lflareşa an- ay- e n bi, mütt fik havn kun·etlednin kifa- Pine munffakıyet hasıl olmuştur.~ -0.,nmı a n rU •hiW~ tedkik eden bir yazısıııdn. Rusyanın ~·eniden telgraflar teati edilmiştiı·. 

Y•"'tsizliğinde bulmnkl!\ v~ şöyl~ <lemek- L?ndra, ~8 (A.A.) - Balkanlar - _ Almanya ile hemhudud bulunduğu Matsuokn telgrafında eliyor ki: • zevcesi~in mesajı 

lıagilizleri 
lt.'iyranlıkla 

limlanm 

tedir: dakı harekntın son safhalarJ hakkın- • • b k• • , - t k 1 d b. t k teclb .. 1 «Paktın şu anda meriyete girmiş ol-
- Bu kifn~·etsizlik, Yuııani tanda d!l gelen haberlere ve nıütalenl:mı lngılız aşve ılı- mm a a ar a ır a ı~ .. ıı er ~l- ması miinasebetlerirnizin düzeldiğinin 

olduğu kadar devam ettikr~ lı:ı.;;;mı eı- bir çok ~ütunlar tnhsis ederek nded- ımıkla beraber h:ırbe suruklenmek ıs- bnriz bir (lelili olduğuna kaniim.> 
ntC'k miimkün olamaı. ce 1 O defa ü.~!in düşman ku,vetleri- • tk temediğini, fakat üıkip ettiği siyasete ' l\Iatsuokanm ~tolotofa gönderdiği 

Nkin. mın-affnk olamıyoruz: n_c kar, ı lngıhz dil~~~ı kıt-alarmın nın nu U bnkılacak olursa gayesinin yeni ihti- telgrafta da şöyle denilmektedir; 
Harbı Almanlnra knz~rndıran, t\l- ~ıd~eth mukavemetını ıı:.aret. etn:e~- Jaf13 r çıkarmaktan baı,ıka bir §e\• olmn- «Verilen söze sonuna kadıır sadık 

mnn zırhlı kuvvetlt•ri ve t.nııkl:m veya tcrlırler. Gazeteler Yun:m mıHetının rl w • kt d • knlmnk hususundaki düsturumu burn-
Yugosl:wy:ının çökmesi değildir. tera- uztııı \'C kahr:ımanca muknveınetini Amerika ve Kanadada ıgını Jaz~a a ır. . ela da tekrnrlam:ıkln bnhtivarım. Sizin 

-z:nin kclesini clüşmıı.n lehine niırlaş- v.o Yunan hükumetinin müc~elcyt: lfakal~n;n bazı par~'ll~rı, l~vıçre de .a~·ni tarzda harcltet edeceğinizden 
tır:ın Ş('!yde bnnlnrın da teRirleri \'ar- l unnn adnlarında dc\•am edıJmeıu iyi karfılandı gıızetelerı tarafından ıktıbas ~dılmiş- şUphe etmemekteyim.> 

lir 
dır. Faknt :ısıl yegane iz:ıh, miirlafoa hakkınckıki kararını alkışlamakta - tir. Mecmua ilaYe ederek diyor ki: Tokyo, 28 (A.A.) _ Japonya hnri-

lllllt klibi. sag-.;lam ~~li~dc h~tlunmı ta~nf, ha,·:ı fi.stiln1ii- dırlar. Amerikalılar. biliyor- - İngiltere Harici~·e nazırı gacnle C!YC nazırı J\.~nt~_uoka, A~·rupa seyaha-
t ıtmm temm <'ciem{)z:-~. ·n modm n harp <DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) )loskovanın Londra ıel~i.r;i Masiski tmden avdetı munasebetıyle toertip edi-

li b• k ac;rmrla karada da C€phc t.ufamnz. ./ ....._ /ar ki• ~ra.cnnd ]( "!Ak tl f zl kl len bir toplantıda gazetecilere bey:ı-"Urll lllr 1 azanır ıınrhi, onııırın hava('ıları kaz:ınmış_ , , , a l mu a ~ :~ a n sı aş- naıt:ı buıumırnk demiştir ki= 
tır. Almanlar, en·elfı Bnlgnrist:ındn AJ mıştır. 24 mnrtta furklerle Sovyetlcr « F.ğer imkan olsaydı, y:ırındaıı iti-
kUi mikt:mtrı hm·a ti:sn hulamaym- manya ve ara"ında. imzalanan Ye Türkiyenin bnren milli hnymımızm Alm:ınyada oL 

[ 'f eni Çin zaferleri l ca l'll\ılch!nr. F:ıkai bir ay ~'llışar:ık, Alır bir müoadılege beynelmilel bir ihtilit' halinde Sovyet!e- rlnğu gibi bir kontrole fabi tutulması-
4 o knclar t:çuılar l)i, mfıstnhkem mev- Irak hi.diseJerİ rin bitar:ıflığına güvcnebileooği şeklin- nı isterdim. Faknt böyle bir Ynziyet 

lea ndra, 28 (A.A.) - .fareş~I. Şan- ki!<'rl. t:ıhkim:ıtı, n:ıkcı· tc<'cmmi.ikrini, ıırııııır•ı•r ooki beyannamenin, 'fi\rkiye~·i harbe bizim jçin heniiz kfiğıd üzerinde bir 
h/~~kin k:insı radyoda lngıhzle.re mün:ıkalfttı, ü-l('ri, limanl:ırı Ye her 1 teşci eden bir eser olduğunda şüphe proje hnlind clir. \·akın Almanlar da 
tiı-a~n hir nıesaj nec.rcdcrı>k <loemış- tnr:ı.fı h:r. durmudan homb!ırdıınrın et- b d . . yoktur. bıınu C\'\'Cla böyle bir kağıd U1..erinde 

kı; tikr. Ve <liism:ın t~1yy:ır~k:ri hizi y~ A lmanlar, urada a :Ne\'j:o;k •. :?8, .<A.~.) :-- lng~ltere Mecmua bu meyanda, So\'yetlerin, ha7.1rlnmışlard~r. F:ıkat jnponynmn 
Jıaı.Cın, dört ~ned.:ınbcri muka\'C'met Yuıı:ınlı!:ırı hir r:1h:ıı hır:ıknınchlar. ~·ı l .., BaşYekılı Çörçıl:n_ dli!ı .. ıra~ettiğı nu- Alman kit:ılarının Bulg:ırisfann gir- böyle .bir projeyi tnhnkkuk cttiı:meğe 
ıırıındt'dir. Bu mllddet uırfımln üO-tiO Btll1tın i)niinc anı:'.al~ nwı foyy:ır~lt?rl ga, l av anmıyacagız tuk, J\.merıkaıı mılletı uıerın<le. ı_af~r mclerini te<!s.~üfle karşıladığını ve bu \':ıkti yoktur. So\'yetlerl<' akdettiğimiz 

1 ~·~n kişi hicret etmiştir. g~<'b;lir .. Filhnkika Almnıılnı· bizinı d• l h:ı.~kında knnn:ıt ••e. l'esnret verı~ı. lı~r devletin sulh temayUllcrinin sndece pakt, jnpon:rnnın hnlen karsılac:-tığı 
ll:ı (~ın milleti ııamına ,lngilill.cri ,~n:· ~lıitfa.H1r \f' IJ:1ril<<"?1 t.nyynrelcrimizc l!JOr ar tesı: Y7pm~ştır. }ngıJ«:re .Başvekı!ım~ 1 naznri olduğunu dn knyd€tmektedir. zorlukları izn!c ·tmiş değildir. 
h' :1 \'e lın~Tanlıkln selftmla1·1m .. Hıc .-1~.yanam:una'klnrlırlnl'. lns.rilt~ı "n:n Cem, 28 ( A.A.) - Lo Süiat ga- hakık:ıd !{ızlemıyen b.~ ırı .an oln~ak _____________ ....__ __ _ 
~ Otdu, miitemnd:yen harp k~zana- n1üdn f:.ıa~ınrtaki hu . eyi, n~cien ornrl:ı zet e1'inin Berl in muha bi ri y azı _ tanınm:ıc;mdmı <lo1:ıyı ;;oz!crı, hed-efmc 
l)ı • Hiç bir zammı bütür. cephelerde kullnnnm:-dık? f'Unkii or:ıda bn "1"tC'm- var~ış~1r. . . . . 
lcaU\'~ffak olamaz. Fnkat bir milletin d"' :uıcnk hil' nnıc tayynr"miz rnrdı. yor: Çorçıl;. Alm:m!arı.n )ngılı~lerı Lıb-
,1 lbı \' ira~ • ..,j • aylam knldık<·:ı ve \'3- ~:·1iıhi\·ctinr bir 7.at; A lman dyasi m ahfiJlerinde y:ıda ~"zım~te_ .ngr:ıtlı_gın~. ı:ıknt i'Iı-
!tı laları elinde bulundukç.ı. orciıısu - Hu ııl~rdrın 100 t:ıiıe dnh:ı. ta~ yn- J ,·ak hadi~eleri d ikk a tle t akip s~.rd:ıkı. vazıyetın tl.lh~ıkclı. oll!'adıgını 
Utıfıka ıaf<>re kavmmr.~ remiz olsnyrlı, rlii..;m::ını ınağlf\p c<!(l)'- t! dilmekledir. Bu ınmtakada lngi _ ~oylemış, fak:ıt umumı va.z:yetın geçen 

~ÇUnking, 28 (A.A."> - f'ephcden tOf.VAMl .. NCU SAHtFJ.:n1-:' se~<'~i kadar .nazik olmn~ığını bildir- -
~~\ln haherl ro J{Öre, Cinliler mulıtı"'lif - --- --·--·- -·-- rz lu ta larmın takviy~ai, BHlini m~ştır. ı:u _beymıat, .Amerıka~ıl:ı~ı t:1~· 
~I tl•·rdt' rılU\•:ıffakın•tli mukabi! ri 1 " i:!k "•drmi _: t·ılir. son der~ce a likaJarl t-ylemekte , mm cetmıştır. Amerıkalılar şımdı bılı-
~ .. ı-ruzlnr y:ıpmı~lnr, S<'kyang snhil- J'O('l'Olll n. c. ırnp s:ıhill•'rinıl<' bulu- fakat «Almanya bu m m takad a d a Y?rla~ ki, nr~ık müı:ndeleye girmi~ler-
i l'tnde l\'.i~u limanırıı :ılrrıı~lrmh r. ili- rınıı S:ınvlo ıc;t ı ı·rl:ıcl Nl:lmiı:ı, ciiğcı· bir gaf il av lanmıyacaktırı> denilmek., dır. \ e bu mll<'.ndelP. ağır ols.c:ıktır. 
~~ lJ·t' ku\'\"ttin pişt!lrl:ırı dn Y{'ng.çu l'.) nlett' ek> muhtdif n ·k<'ri ml'rkezler tedir. K .. tN.4.DADAKI AKl.W~J.:R: A 

~ıhkimlannı 2a1>t"ttikt('n onrn şeh- j:ıprmJanl:m geri nlımnı. in·. , · Kanadadn da nutuk bOyuk bır alaka ---= ------- · il~ kar!'lılnnmı~tır. Ru nııtuk, harbin 
m uzaff~riyetle · netioelenf'ceği hakkm· 
da İngilizlerin cesareti için bir ilham Mataban Burnu~ muharebesinden intibalar 

8u harpte l talyanlar, 
13 parça gemi kaybet-

mişlerdi 
~1.h~ıyaııl:ırm zırhlı, kru\'!lıöı· 
ltı·flı<lo olmak üzeıc 13 p:ırc:ı g< -
~ırı' . J\:ıybetmcleriylc neticelenen Ak
~· n.zd ki en büyük harbin re: 
tı·'ttıleı·i g-.. Jmiştiı·. ~fat!1b:m bur
k ;,ı deniz hurh:ni t~ bit eden bu resim-
1}~; yuknrıdn, bir İngiliz destroye
t-,?ı. ıremileri batmıs. olnıı 1t:ıl) an gc
ı.· ı.: l<'riııi suclsn toplark.._ıı \'<.' iki f n
"'i' ıı ı~ ıırhlı~ım dum:ııı perdesi cılrnrır-
~~ ~Cirliyoruı. Aşnğıda, bir lngiliz ge
tlik inin yaum!'ı <ilişerek :-.u siitunu 
b~lt~n lt.nly:ın obilsOn(ln infilakı 
ıt eriiJmiıtfr. 

knynnğı olacaktır. 
K:m:ıda rnahnfiline göre, Orta şark 

acil vaziyeti memnuniyet \"erki değil
se de, bedbin olmni'a da sebeb yoktur. 
r nziyet sadece· C<'-cı:n~t ve hareketi icap 

CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

o • .. ........... ... 
f$AREtTl.E.R r 

lngili:ı vr Hind tayyar<' filosu piya.d~ t:ırmi yaparken 

İNGİLİZLER Habeşistanda 

Dessı·eyı· de bulunan sivil Vatandaşın vazifesi 
Hükume t, pahahhkla mücatiele e- zaptettiler 1 İtalyanlar 

diyor. Bu miic:adelenin zor 'Ye miihiın ı 
olduğunu itiraf ediyoruz dei il mi?:· • Ab b . ,. .. 
Fakat sene aöylemek lizımdıt' kı, Aıus- Q a, ırnparator Dukun ve Ronıanın lıa-
yalnız hükUnıetin aayreti mabadı • • l { i l i ·ı t. hrl k 
%Or tem!n e debilir. Mutlaka ve mut- ıçın ııazır anıyor. arp ası ı e .e . l ıe arşı-

laka vatandatın da yardımı lazım-,1 inkişufltıdır suıda bulıınuyorlar 
dır. 

Bu, bir .fUur, bir hauaaiyet bir va· Kahire, 28 (A.A.) - . '!lırkı .Afı'ilrn- Londnı, 28 (A.A.) - Diik Daotı:ıa-
zife ıne,eleaidir. daki impnratorluk kU\"\'etl~ri umumi nın g:ıyrj kabili ictlnnp olan te !imi 
Günd~lik hayatımızda, bu mevzu· k:n·urgahı t~hliği: gecikti~Çt, Itnl~ an ktıwctkrinclen kıı-

da r örüp duyduklarımızın ü:ıerinde lfalıe~istanda hnlynnl:1r wrnfınd:rn çnıı yerliler, heniiz. İngilizler tarafııı
tam bir dikkatle durmalıyız. Şüphe- anu<l:ıne !Jir f:Okildc mfidnfıuı. edilen daıı il'lgal edilmemiş bulumm .mıntaka
lenir veya kanaat getirinek, h·ç dur. Dess:e ·~hri, ~ti niı..an eumnrt<"~İ g{inii l:ırda vahşiyan~ hareket etmek fırs:r
madan. emniye t, belediye meı;n!lrla • I s..•ıııt 18,30 da imp:ıra_fo~·luk ku\'\'etleri tını bnl~caklardır. Bu v:ıziyei. DUke, 
rına, tıcaret müdürlüi Une, Vllayete I tar3fınd:ın z:ıptectılmıştır buradnkı İt.ılr::ın erkek. kadın ,.e ço
veaair makamlara habet' vermeliyiz.. . J..ondra. 28 (A.A.) - ltö;rterin cuklnrınm hayati bak1mı11dnn mllhilJl 
Pahalılığı dütür~k ı:çin ihtik&rm Adis-Ab:-ıh!lrlaki lımıu~i nnılıabiri bil- ffi{lSUliyct) ükfome>ktedir. 
kolunu, kanadını Jnrmak serektir . diriyor: G<!ııeral Kaniııgnm İtalyan Dilkilne, 
Bunda da vatandatın vazifesi var · Bir lıırnftan kuvvetlerimiz son düş- işgal sahnsındaki tl.alyanların hayat-
dır. man rnuka\'emet merke-.ılerjni muha!'la· lnrmı kendi mesuliyctine aldığını bil-** -De•amı 3 ncU •hlfetle-: (l)EV AMI 4 NCO SAHlFD>l l 



( SAHiFE 2 } 

YENi NEŞRiYAT 
Kült ür 

Aydında Kültür ism'ndc ay!?; biı· 
mecmua !lesrine l;aslanmıştır. Fikir 
t·e kültür hayatını keneli muhitine yay
mak, Aydının zengin m~mıbii ve buna 
ıı it etüdl~ri incelemek ve bu suretle 
memleketin vu güzel kösesine aid 
derli toplu tasnif ecljlmi~ malümat 
vermek H nihayet gen~ istidadlal'l 
anımak ve tanıtmak gaye:-:.iy~A ne~-

rec!ilen bu mecmuanın ilk s-:ıyı.ı ya
rnıa aicl hak iki bil' vaiddir. Mi.inle -
~!erini tebrik ederiz. 

TAYYARE Sinemasında Teı. 36-4 
Meıhur re jiaör FRANK CARPA tarafından vaz' ı sahne edilen en 

Büyük ainema artiıtleri 

J EAN ARTHUR - JAMES STEW ART - LION BARRYMORF. 
ta.rafından temail edilen FRANSIZCA sözlü 

Para Beraber Gitmez 
AYRICA : 

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

IPazar ıiinleri 
Para beraber gitmez 3,25--6,25-9,20 
12,30 da illi.ve ıeana 

578 
251360 1-2 
251940 1-2 

No 7 
Ko. 8 
No. 9 
Ko . 10 

No. 11 
Zl\Hi~~· 

30 ton M. da r ı 
1750 kilo nQhu t 

48 Ç. bakla 

17 
22 
28 
35 

az ma~ Yar 
yok 

7 

28 ton p, çekirdek 

7 50 
9 50 
8 25 
6 25 

!l9 ' Nis:ın/194 1 SALI 

HAT BIEN o 
INGILIZCE 

Yaratanlar . ROBERT TAYLOR . GREER GARSON - LEW AYRES 
-2-

Çatlatırcasına gü ldüren rn isilaiz bir komedi şaheaeri 
' 

3 Palavracılar At Yarışlarında 
FRANSIZCA 

.Ynratanlar - Am.,r ikanın 3 şöhretli lcomiklefİ RITZ KARDEŞLER 

-3- " 

l 

• 
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29/NiMn 1941 ~ALI ( ANADOLU) 

kiye Askeri Vaziyet Libyada Alman ileri 
harekeH ne halde ? 

-BAŞ TARAFI 1 NCl SAHIFEDE-
«n_U ar.tık sevmı·yorum >> İngilizlerin bma_\·a Habeşistandan çok Kahire, 28 (A.A.) - İyi hul.ıl't' 
Vl'I 1' kuvvet getirmiş olmaları pek muh- alan mahfillere göre, Sollumda deni~ 

~~isi de bir semtte bulunan ayrı ayı·ı mu ortaya dökebiJmek için }:ıirer ve- temeldir. ze doğru inen yamacın ccnııbunda 
'td~plerde okuyorlardı. Genç kız ge- sile oluyordu. Hele akrabalık etiketin- Süveyş kanalına, Britanya atlası ka.. şarka doğru ilerli:yen iki düşman mo_ 
~n ıgı büyük tehlikeli hastalıktan den istifade ederek bu buluşmalar res- dar ehemmiyet verildiğine göre. ana- törlü kolu Mısıı• arazisine girmiştir. 

l'a kendisini bir zaman toparlıya- mi ve devamlı ziyaretler şeklinde de vatan dahilinden bazı kuvvetlni de Seyyar İngiliz kıtaları tarafından 
du rııı~tı. Yakacıkta tedavide bulun- tecelli edince alev büsbütün bacayı burcaya nakletmiş olmaları ihtimal ha- adım adım peşleri bırakılmamakta -
nı~ sıralarda akrabası Tarık ile ta- sardı. Her hangi bir vesile ile Tarık l'icinde değildir. Bu da doğrudur Ma- dır. İleri hareketin derinliğinin de. 
!lı:ı~ıştı. Tank, yaradılış itibariyle Şevkiye ile bir odada yalnız kalabili- demki Britanya adaı-ıının istilası· eski- nizden ilibaı·en 25-30 kilom,

1

trevi 
bıi!~~r ve küçücük kafasının içindeki yor, münakaşa edebiliyordu. Yalnız sine nisbetle 7,.. 60 azalmıştır. O tak- gecmediği samlmaktadır. · 
ıa;.'UI. ~ayaletlerle de herkesi kendi Şevkiyenin kendine mahsus hususiye- dirde atıl kalacak bir kısım ordunun, l ·r l D • . J doıı1?e.~ınden aşağı gören garip bir li hırçınlığında idi. Tanka karşı ezici bu hayati ehemmiyeti haiz olduğu biz- ngı l Z er essıeyı ue 
eıl~andı. İlk nazarda aldahcı hüvi- bir mukavemet gösteriyor ve muhak- zat İngilizler tarafından söylenen yere zaplettiler 
~)le muhatabı ü7,-erinde müsbet bil' kak onu sinirlendirmiş olmak için ar· naklinde mahzm· voktur Almanların tıııır bırakabiliyordu. Çapkrn bakışla- zularının daima aksini yapıyordu. Fa- Süveyşi de ıele gec·iı:mek istedikleri bö.r- ( BAŞTARAFI 1 NCl SAHİFEDE ) 
~~· nıaskeliycn gözleri altında müs- kat ne olursa olsun sevgi, gönüllerden le bir sırada 4 milyon askedn, Bril:m- ra ederken diğ€r taraftan imparator 
lıe ı nazarları :-;ahte gururunu alda- dudaklara doğı·u ilerliyol'du.. ra adasında seyirci olarak bırakılaca- Haile Selasiycnin payitahhna avdeti 
~b 1khir hüviyetle muhafazayıı yarıyan Nihayet iki tarafın <la izhardan çe- ğına ihtimal verilemez. hazıl'lıkları tamamlanmak üzeredir. 

}l·uvvetli taarruz vasıtaları idi. kindiği hakikat bir gün bir sinema bu- HABEŞ/STANDA: Evler Habeş bayraklariyle donatıl-
Uıı ır roman yoktu ki, okumamış ol- luşmasiyle nihai safhasrna intikal Burada çok mühim bir şehir olan maktadır. Habeş cengaverlerine men-
eıı' ~?plantılarda orta asrın parnesi- etti. Dessie İngilizlerin eline geçmiştir. Bu sup kuvvetler şimdi, Adis-Ababa tay-

bij b~aırleri gibi dilleri çözülür ve ta- Nefi~ bir aşk filmi bu iki sevgflinin !\uretJ.e İtalyan umumi valisinin ku- Yare meydanına hakim bulunaıı kale-
bı..ı. ır ihtiyatla elde ettiği konuı:ıma kalplerindeki düğümü çözüverdi. mandasındaki kuvvetlerin mukavemet- ri kontrol1erine almışlardır. 
la;;'ekesini bir Yunan hatibi gibi kul- Bu hatıra Şevkiyenin hayalinde ebe_ leri kırılmış değildir. Bu kuvvetler. Bu arnda cephelerdeki harekat da 
ha arak karşısındakileri mebhut ve di bir haz ve ümit olarak ya~adı. Tarık tahkimat hatlarından geriye çekildik- nıemnuni;yel verici şekilde inkişaf ct
ııer~an. bırakırdı. Onun bu ,vük;;;ek ve tla Havvayı aldatan şeytan gibi genç !erinden bulunacakları arazide, artık mektedir. Dessieye hakim Komboça 
dt: 1~ ~ıı!abeti ciddi mevzulardan ziya- kızın ille ham lezzetini büUln bir işti- mukavemet gö~teremezler. Bu sur~tle geçidinin cenubında cenubi Afrika l.;ı
tözasıkane hasbıhallerde <)nha ziyade ha ile bir kere daha tatmı:-: oldu .. Fa- şimalden inen İnuiliz ku'vvetl.e-rivle taları, 8 kilometre daha ilerlemi~ler-tııu e Çarpardı.. Bu kadar bütün ve kat, hakikat hiç de hayal gibi olmadı. De~.Hicyi zapteden kuv,·etler kısa bir dir. ' 
hıı l<e?lmel oldui;runu zanneden Tarı- Araya bir çok dedilwdular girdi. Biz- zamanda bh·lesecekler, si mali ve orta Debra Markos nı ıntakasında Sudan-
~i l~ıı: kusuru vardı ki: onu daima ~at Taı·ıkın annesi bu kalp oyununa Habeşistırn isi halledilecektir. lılar l\Joga kalesin•i z:ıptctmişlerc.lil'. 
a~ ~çın kemiren bu üzüntU bo~· nok- .;oğuk su kattı. Bir gün hiç beklenil- Gondar ve Cima mıntakalann<la ka- Adis-Ababaııııı şimıı.linde Hi.ş.e mınt:t

lctı hgı idi. Fırsat ve vesile buldukça bu mi.ren bir zamanda ortaya lıir balon lan perakende düşman kuvvetinin de ka~ında Niger ktı\'\'ctleri. İtalyanların 
~ll ~tunu iltizami şekilde b::ıhi~ me\'- uçurdu.. k1i'la zamanda temizlenmesi mi.im- rnotörlü \'asıtalarını tahrip etmi~ ve 
İtitı e~er ve hiç olmazsa muhatabınm - Tarık Beye annesi kız arıyor- kiindür. düşmanı dağlara ilticnya mccbul' hı-
l'azırle kendini teselli ederdi.... muş. Genç kızın gururu huzin bir te- YEN! BiR TAYYARE: rakmışlardır. 

llıt;- Aman Tarık Bey bu ela bir kusur ~elli ile kırıldı. İçinin bütün sevgisiy- İngilizler, Hariken fa\'varesinin mü- Düşman takip edilmektedir. 
cııs Sanki.. Keşke her erkek sizin gibi le isyan etti. Yalan! Yalan diye için hendisi tarafından im~l· edilen. 2400 Londnı. 28 (A.A.) - Dük Daotsa-
taı ~klindeki cemilekar hitaplarn için haykırdı. Hatıralar biı· ri.ira gibi be.ygir kuvYetimle motörlü. saatte 400 nın son merkezi olup İngilizler tarafın

ı: ]!.an olduğunu biliyorum amma söy- ~özlerinin önünde eanlandı. Demek al- mıl kateden, top ve makinelilerle mü- dan işgal edilen Dessie şehri, Aclis
bi •1t.'ll' ağası hosumn gicliyon der gi_ <latılmıştı. Demek biiti.in o nevazişler, cehhez ,.e hava ti kısımları zırhla mii- A babanın 220 kilometı'c şimali ;;nrki
tenı~hte jestlerle hol iltifatlarıııı eı'İr- iltifatlar yalanmış ... Gururu sevgisi- cehhez çok süratli ve yeni bir tarrare sindedir Buraya doğnı harekflt. 4 ve 

1.>ekten de geri kalmazdı. ne galip geldi. İntikam almak hır:'iı daha imal etmişlerdir. Bu suretle ha- 5 nisanda bitirilen Adis-Ababa \'E' 

lı l\adın karakterini çok iyi aıılamıs- ~ahlandı. Hem öyle bir int:kam ki, sa- \'a hakimi.vetleı·ini, Alman topraklan- Adua hücumundan sonra inkisnf ct
~-?nlnra hulı1l <;arelerini nüyazislt• ıle Tarıktan değil, bütün c>rkeklerden nın derinliğine kadar j{ötlirebilecek- mistir. Simdi nılnı;1, Tana gölüniin şi
~a~l aksi telakki \ e taarruzlarla ya- bu intikamı alacaktı. Tarık sarısın bir !erdir. h1gilizler e~a:<en hakimiYeti tecl- malinde Gondar \'e Adis-Ababanın ce-

r~ ı.. • kı;1,la evleni;vormu~ diye bir riYaret ricen evvela ada İ.İ"\tlinrlen Ma~şa, son- nuhı garbisinde Cimada bir nıiktıı.r 
dan'81lı~r bir kızın ~ anrnda saı·ıf.!tn- ~ıkn1115tı. İçin için güldü. Tarıkın ken- ra Almanya içine uzatmağa başlamıŞ- İtalyan kuvveti rnrdır. 1talnınlar sar. 
h:ın. sarı bir gülün yanmda ~smerden ılisine söylediği ~u sözleri hatırladı. lardır. ka doğru çekilirlerse ark~ları k~~ile-
IJ.ı~~erek hissen tahrik etmesini iyi - Sarışın bir hayaldir ~·avrum es- Bugün boml>.ınlıman tnn.areleri bilecektir .. Şimale doğnı gidel'lersc, 

1' tırdi. • nı~r bir ideal.. Sen ~nim :.>bedi idea- ttün<litz Kolonya civarlna hiic'n.mln hiı' burada şimalden gelen İngiliz ktl\'VPt-

Vi • arık, uzak akraba~uHlan Şevki~'€- limsin dem isti. fabrikayı hombalamışlarclır. le.ri ile lrnrşılasacaklardır .. 
ıııı ıs.te. bu sinsi tfibiyesiyle. ele geçir- Dişl~ı·ini sıka sıka hnin eledi. S~lhte- t DENi Z NAKL!Y A 7'1: İtalyanlar Desslcde :~ a"1ık \'İn'ct>k 
~~tı. Ona kah güzel~iı~ elem is. ktth kiır, gönül hırsızı hain!.. Şimdi artık l Mihvercileı\ şimali Afrikada kafi biriktirmiı:;lerdi. Dunlnr, ~ehri.n ·alın
~U Utlarını, hatalarını ın af~nzca ~·ü- o intikam arzulariyle ynn:ın alevden miktarda malzeme stokuna sahip ol- mıı:-;i~·le iğtinam edilmi!slerdil'. 
ııı·llıe \'tırmuşl11 .. Onu hakikaten ~evmis lıir kadın olmuştu. Gönli.inii esir ettik-ı duklanııdırn bugiinlerde ~·eniden deniz .i ·ormal zanuın<la şehrin nüfıı:-ııı 6 
~i? tc~ı ~onı;a esir etmenin :o:ııTını öğren- nakl.iyat.ını artırmaları Uizımclır. lıiııi ltal,\·an olmak üzere 36 bindi. 

~' Vkiye geçirdiği hastalıktan sonra nı~tı. ktrHfıııdu per\'ane olan genç Şımdıy~ kadar :-ıc\•kiyat ~·aptıkları liyata tesiri ohımaz Binaenaleyh ı-im
~n bir rıaı<ahat devresini ~akin \'(' g-öniilleri su·\adan bir bardak gibi ~·e- · Sicilra boğazının en dar mmlaka''l 80 <.Ji :\Ialtudaki c.leniz kuvvetlerinin, Lib
r k:ansız yaşamıı:ıtı. Fakat sonra g<'- re atıyor kırıyor Ye kırılmış göniill~- mil. ymıi l ;;o kilonwlrcclir. Oda ı::iirat- \'atlaki mih,·er kuvvetlerinin deniz ta
. ldığı merhaleyi bir anda a~mak ı·in hazi\ı manzaragına vahsi hir ze\•k- teki gcmilt'r hile bir gece içinde Ye rikiylc iJ..mallcrini rapamamal:ll'l iç!n 
~ t?rmu:>< gibi gene ona ~·anlım ~tmi~ :e bakarak.. -Oh cliyordu, simcli biraz Fraıı . .;ız kara sularıııı tnkilX'n kola\·- foalijelc geçnwlel'i lazımdır. Diğer ta
' ~ılmiş gii?..elleşmişti Tarık Şe,·ki- daha ı·Hhatım... ı !ıkla ırec;ebllirkr. Rnrarn karsı en mil- rnftan da sark! Al\denizde Yunaııi:·ünn
'1/1~1 bir.az da hayvani bir i~tiha ile :-;e- Zavnllı Ş<;-vkiye, bütün lıu kin v~ in· ·"ait İngiliz kontrol i.is;ii ;\falta oldu<ru elan .Jlı:-:ıra ve muhtelif harckiıt ~aha
~~l'du. Dolgun kalçaları, mevzun k:ı- iika1n arzularının sevgidt•ıı doğ<luğıı- iciıı .Almanlar ı-;oıı lıir a.v içincle miit~- !arma doifrıı ahval icabı olarak ,·apı
ee\t l \"ıf üzüm karlar si~·ah gözleriyl \ illi cünkü o; ilk a~kını ve Tarıkı hala ımıdı,\'en lıu aclnyı bomb:ırdımHn etnıi,<; lacak ntıldiyata kili'"! lrn kısımdaki t'i
d~l'~elenmiş güler yüzil ilk nazarda cl:ı hem de ııe cılgın bir nrzu ile ~vdiğ'ini lerclir. f:-;kf.nclcri~-c üssü 900 mil<lil' ,:~ !olarını takdye ctnıelel'iııin l.ıil' zaru
hakııı ve foce tedkikte de htı 1'-eVgiye 1)iliyorımıs gibi kend i~1i :ıldatıyordu ... lıu racl<ıld dona ırnıa nııı. 8!cilyndan ııHk- ı-.et luıli ıHle olcl uğu kanan 1 i ııcleyiz. 
Oıı kazandıracak husu:;iyetleri icli. Hayat aldatmak oldugu kadar ald:t11- ı 1 • z· t •• d •• •• ...., •• 
Oka hazan gözlük oyunu yapHr, ı:·öz- m:ık elemek ele değil micl~t"~.. . • • zmır ıraa mu urlugunden· 
liıı.ı_camlarım parlıy~n bir ayna ı;ek- Jl<tlımııt />ıtıllcı A.} ı .... c T ı . . • lı:ıt maskeledikten sonra, rahat. ra- Zıraat \"~kfıletinc-<! Sekiz acld Plalt :-:istemi yerli toplu Cırcır nıakinası 
eu Ve uzun uzun Şevkiyeyi :4iizerdi. .11TA.LJK AST,ll'E f{('[\("l( JJ.J...I .;:ıtııı alın:ı<::ıldır. Bn :-:iı<tcm Çıl'Çll' makiııası olanların h~r ~Un öğleden 
ki k~Yımu o kadar maharetle yapardı f\"lJJU<i/NDEN: '11ıııa ~ir:ıat .\[tidiirlüğfüıc mlirnc:rntları. 2fl 7 (15~5) 
QJl ıırıse onun aynalaşmış göıliiklc>r Ayvalıkta Fitnat Kafacl<ır tarafııı-
ta 1nda nereye ve kime bnktığını anh· dan kocası İzmir Damlacık Burc sok:tk Saeır, dı·ısı·z ve ko"" rlerı· koruma 
~a7.d1.. 12 No. da Hasan Kafaclar aleyhin~ 

etrıı a~at. bu gizli komedya çok devmıı açıla.ıı bo~anma clH,·asuHla ınüclclPia-\ 
k(!t]edı. İtirafa benzer sözlt:r ve hare- leyhııı adı'l>...;ine gönd"ril..:n davu Hl'l.tı-ı 
Lah~r bnş göstel'rli: Me~rn daima ~·a- hali mumaile~'hin mezkur :ıdı·ı:-,,;tc bıı
hu.ı arı 'melrtebe gıclerl,en tesadüfen lıınmanıasıııdan <lol:ıyı tcblifr edilPın ,_ 
l;ı~Uşma1ar sıkla!lltı. Konuşmalar tatlı- mis ve hu m·zuh:ıliıı ilaııeu tebliğine 
ille ı gene kızda resim, Tarıkta arfo;t karar verilnıistir ı 

takları uyandı. Bunlar iç duygula- Mi.iclde.i .. ~>anı. a nuhııl i nele koca~ı-
nın kenclısını dövdüğünden ve hakaret 

ISVlÇRE INGILTERE -. ettiğinden ve aralarında ~idcletli g't'-l 
1 • çiınsi1.lik bulunduğundan boşanma ta-

l İleru, 28 (A.A.) - İngilterenin lep etmektedir, l\Iüdcleialc~ hin bu ila
(İ~\·ic;re el~isi, İngiliz ticaret oda!':lll _ nın n<'sri tarihinden itibaı~n 20 giin 

ıı~ki bir topbntı<la beyanatta bulu_ zarfında dav~1 :117.tthaline ce\'ap ver-
•lt·::ık, mesi lüzumu \'e dava arzuhalinin b!r 

I suretinin mahkeme divanhanesine asıL 
~ .- . ngilteııe, cliiı:m:ma karsı tatbik mış olduğu ilanen tdıliğ olunur. (1565 

1.~h~dıği me~ru abluka ile kabili te- fi , ,_ r • 

t~r olmak üzere, 1svicrenin h:n-ati ih- 1 
~:aç.larını temin için elinden geleni Halis Zeytnnyağından m a mul 

Pnınğa h-nzırClır. Ö 'A IJ ı mer ıv.1.uııurrem 

lngiliz başvekilinin 
nutku 

~~ASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
1 rmek ted i r. 

~ Londra, 28 (A.A.) - Bu sabahki 
tı· ~dı·a gazeteleri, Çörçilin dün iradeL 
:ı nutkun vakur ve cesaret verici ha
~sın~all: !lham ~lmakt~dırlar. Gnzete
i . Çorçılın mezıyetl{!rınden bir tane,
~ın de hndiseleri hakiki şekliyle gör
lıı t ve ona göre, doğru hüki.im vcr
~e olduğunu kaydetmektedirler. Ga
~t leler, Veyvelin vaktiyle gallbiyeti 
ıı:afında kendisini fazla nikbin bulu
i r_ların, şimdi Balkan muvaffakıyet-

<t ı iklerine ve Orta şarktaki tehdid 
ıı~iz vaziyete rağmen Çörçiliıı sövlc-
k~rini itimadla karşılamaktadırİm·. 

ta Çi}rçiJ nihayet, harbin, ı::arkta veya 
ııa tı>te değil, ya Britanyanın istilasın
\' • Yahud da Amerika<lan gelecek mua
~.netin kesilmesinde biteceğini ı=:öyle-

ı.ı.ı ve zafel'e itimadını bildirmiştir. 
ti ~azeteler, Atinada Alman hakimiye
~ın te-essüsünü kederle ı "rşılarnak
~ı ırJar. Maamafih aded ü.ii,i·:eti kar
~~1.nda gerilemek hususundaki hare
Jı~ ı tabii görmekte, Yunan kahraman-
~ını tebarüz ettirmekte \"e 

~d:-:- Bu hadiseler ne kadar müteessir 
~ 1cı olursa olsun, Balkan harbi boşu
~~ &"itmemiştir. Almanlar, hesaplama
te ltları bir şekiltle harp vermiş, nisbe
.tı çok fazla insan, malzeme ve mU-
1ltunat har~amıelardır. 

Çamaşır Sabunu 
TOPTAN KiLOSU 

35 Kuruştur 
.. .. llİIİI .............. .. 

ALSANCAK 
lataa:roaa karııamcla :reni açıla• 

EGE 
hususi Hastahanesi 

!abiJ.1 ı DOKTOR 

A Dı L 
OPERATÖR 

BiR 

Her ıubere aicl hulalar kal.w .. m&
tehaaaulan t.arafmclaıa tecla•I edilir. 

Müessesede her zaman 
el 29 

klırumu başkanhğından : 
!l 11 yı_llı1,: umumi_ kon)!l'<'llliziıı i'ıııüınüzdcki 4-G-941 tal'ihine nü\~adif 

P_~z· u: ~.mıtl 11.dke\'ıncl,• saat 11 Lle icra c-clilcceğin<lcn az:llarımızın tc:-
rıt l<'l'ı rıch olurıuı". ::-

RUZNAME 
1 - Geçen ;-;ent·re ait hl•s.abatın tetkik \·e kabulü 
2 - Nizamııanwııin kıs.nı'-'ıı teptili. ' 
;~ - l\Hicldeti hfümı bulan id:m• h~y'etinin seçimi, 1 r>G2 

lzmir tramvay ve elektrik Türk anonim şir
. ketinden: 

. Mayı~ 1!)41 ayı zarfında şelx·keıle y~ pılması icaıı ellen ameli\ at 
sıyle : · 

l - 1! Ye 18 Ma~·ıs l!l4l Pazar günleri ~aat 7rleıı.17 jC I,ııclal': 
I Daragaç C. Ravraklı 

2 

II Tepecik D. Tt;ran 

III Alsancak ~~ Karı-sİraka 
1 \' Basmahane 
IX Eşrefpaşa 

XV Küllürpark 
11 ve 25 Mayıs 1941 Paznr 
V Çarşı 

VI Bahribaba 
V 11 !Uırantina 

VIII Güzelyalı 
X Konak 

Bornova 
Buca 
Kızılçullu 

günleri saat 7 den 17 y.p kacla r: 
XI Gazi Bulvarı 

Xll t.Iezarlıkbaşı 
X.III Aı:>aıısör 
:Xl\' G:ızi Bulvarı 
XVI Gümrük 

dolayı-

Sektörlerinde ceı·ernnın k~:>ilcceği 
olunut-. • 

Sayın halkımızca biliıııııek ii:.-.Pı'<' ilfııı 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1941 lkrarnige Panı 

-

Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 Ikincj
teşrin tarihlerinde yapılır 

1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

1941 İkramiyeleri 
Adet 2000 Liral ık -

< 1000 < -
c 750 « -
c 500 < -
« 250 « -
c 100 c -
< 50 c -
• zo c = 

• 
2000.-
3000.-
1500.-
2000.:..._ 
2000.-
3500.-
4000.-
6000.-

Lira 
« 
c 
< 
< 
< 
c 
c 

Ttild1• lı Banbama par• yatıriliakla yalıiıs para ltirildlrmlt .,.. 
fali alm olmu. a;.t ........ talillllı:I de .t• .. mli .ı ........ 

( SAHiFE 3 ) 

ıı;;.;;· .. ı~;~~;;""J;;;;ı;ıi"'jid;ı~;;ı 
- . ............................... . 

1 . L ·-····~·····················"···········••H••····························•ıııı•ııı· zrm·r eı•a-zwı Amirliği Satın Atma Komisyonundwrı: • 
1 - 60.000 kilo Sığır eti alınacaktır. Pazarlıkla cksiltnwsi ~O :;\is:ııı 

941 çar~amba günü şaat 15,30 da İstanbul ToJıhane lt>\'azım amir-
i Jiği satın nlma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli -28500 Lira olup kafi temi;ıatı -427!5- liradır. 
3 - Evsaf \'e şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - Taliplerin belli gün ve saatte komi--~ ona mürac:rntl:ırı. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundanı 
Miktarı 

1000 Kilo beyaz peyn iı• 
2000 Kilo kuru ~oğan 
2000 Kilo kuru fa~ub e 
1000 Kilo kuru nohut 

800 Kilo çubuk makarna 
800 Kilo arpa şehriye 

Yukarıda cins ve miktarı~ azılı altı kalem erzak avrı H\Tı rıaz:ırlıkla 
satı nalınacaktır. · · 

Taliplerin :30-ni~an-941 çal'şaııba gi.iniı .-:aat iın lıc~te kı~bda iz mi r IP
vazım amriliği .~atın~ konıisyoı~uıw mi.irac>uıtla!U. 

lzmir defterdarhğındah; 
Sül:yman Sıırının .Kar:şıyaka .;:ubesint! 6019 lira milli. emlak ,..atı~ 

lıedelı borcundan dolayı haciz edilen Bayraklı .Manav kuyusu pırYki-
inde kain bahçesivle içcri.,incle bulunan damları 2300 lira kırnıC't 

üzerinden vilayet idare he~"eti knrariylP ~l gün mü<ldetle ıııii~:n«•
deye çıkanlmı·Hıı'. Taliplerin 15 mayıg 941 pcrş<'nbc gilııii ~fütt lö .de 
vilayet idare hey' etine mürar::ı.atları iliiıı olunu!". 23 29 G 10 1;; ı :-: 

s~,ihli beled.ive rivasetiaden; 
Salıhlı kH:-:ı.basının 1 llazıran 1941 tarihinden 3 ::\layı:;/1942 tarihi

ne kadar c~ıdde \'oe :;okaklarının temizlik işçiliği 1 l / •1 941 tarihinden iti
baren 20 gün miiclcletlc açık eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale günü 1/ 5/ 941 
PN~nıheclir. İstt>klileriıı şeraiti anlamak üzere Salihli Belediv~sine mii· 
r:ıtaallan ilfüı olııııııı;, 26 27 28 29 o5.ıs) 

lzmir defterdarhğından: 
Alemdar zade St•yil Ali oğlu i\Ie\'lii<lün yeni nıali)e şubesine olan 

:1697 lira milli emlak -atıı;. bedeli borcundan dol;ıyı haciz edilen Ah -
metağa :\I. Anafart:ılar e . .ıddesiııde kfdn ~49 yeni ~a~ ılı ve 1~50 lira 
kıymetindeki dükkan 'ila) et iclare hl'y'eti karariyle 21 glin mücl -
ch•tle müzayedeye \lkarılmı~tır. Taliplerin l 5-3-941 pcr~enbe giinü 
;-;aat 15 de dl ayet ida:"e he~ ·etine mi.iracaa'tla l'1 ilfın olunur. 

2~ 2fl 5 10 1517 

lz~ir defterdarhğından: 
l - !~mir lıiıkıınıı't J,oıı:ıgı J,aJorifer 1esi:s.ıtıııııı tamiri 24!10 nLL 

maralı kanun hlikiıııılerinc te\fik::ı.n açık C'k:-:iltnw.} e konul -
muştur. 

2 - -:\Iuhamme n keı:;if b deli 2616 lira 25 kuruştur. 
:~ i\.Iunıkkat t e minat akçası 1 % l iı~a 22 1\ııruştur. 
4 - Eksiltme 5 mayıs tı41 pazat·te:-;i güııii :-;-:tat on b e~te Derler -

darlık binası 'anındaki rnillı L'mlfık müza~·ede :-;alomıncla va-
pılacaktır. · · 

<> - Talipler kc~ifııame \'e ~:ırlnanıclC>ri milli emlak miicli.irliiğiiıı-
<lc görebilirler. 

G - I~k.siltmeye girPcek obnların bu gilıi i~leıi yapabileceklerine 
<lnır n:ıfıa mi.idüı:lüğiindeıı \'csilrn almaları liizımdır. 

19 29 1474 

. Sülyen ahnacak 
J)EYLJl,'J~ lJE!lllln'Of,L.:1RI 8 l\Gl ISLRTMFJ J{QM/Sl'OSUNDA1\': 
(1640~ hra ınuh~mm~n bedelli 2000 ki lo SiilJ·en mi.ibayca eclileccktil'. 

Ac.;ık c.ksıl!.me smetJyle ılıale-.j 15-5-!111 pcrsenbc günü :-;aat 15 de Al=-an 
c:ıkb ışletme uiııa:-;ııır1a konıisyotrnmuzca yapılacaktır. -

1ste~dileriıı { J 2:~) li:·ıılık L teminat nıakbuzlnriylc manii kanuni bir 
lıalI:rı olmadıgına d,m· lıeyannamt:ı vermek ~:ırtiyle muayven \'akitte 
kuı~ı~~yonumuza g-elıneieri lazımdır. Şartnamesi işletme kal~minde .... örü-
lebılır. 29 3 6 9 1&74 ° 
- v-:D7oü,,·-.A~lı~U~h'~N~C~J:-;Jş~_~L~E~1~'ıl~I~b'~M~Ü~D~ü~' R~L~a~· G~~v;.;ı..r:,.::D;..E_J\._1 :-- -

ldaremi1.i ıı Haydarpa~a Limanında bir ::;ene zarfında deniz vesaitin
d(.•ıı supalaııa ve ı:ıupalaııdan vinçle v<>ya ar],a ile vagonlara yerilmek su
retiyle gelecek olan tnhmiııeıı ı:,2758 Ton ~taclen kömür~ le 558 Ton Kok 
ı~omünınün t:.ıhmil ve tahliy~ işi 2 5 941 tarihine miisadif Cuma günü 
:ıaaL 11 de Haydarpa;;a gar binası dahilindeki 1 nci İşletme komisyonu. 
tarnfından kaııalı zarf usuliyle münakasaya konulacaktır. Bir senelik Ma
den v~ Kok köımirü tahmil Ye tahliyesi için 17::!31 lira 46 kuruş muham· 

nıen bedel konulmuştur. 

12!)2 Lira 58 kuruş muvakkat teminat ile lıu iş için kanunen ibruıı Hl· 
zı~ı.ı jeleıı vesaik \'C teklifleri ayni günde "aat 10 na kadar komisyon reis· 
lıgrn nrııı~k lazımdır. Şartnameler İzmir 8 inci j..,lctme Mr 1" w- .. d 
A ııkaı a 2 iııci l~letme ::.\.Ii.ic.lürlüğüııden , e Havdar,,;.::a Lı'ınaııHRU rl t guıB

1 

eıı 
·· r t • ı · -. ı • ı ~· ı 1 mı aş-

nı u c tış ıgın<len p~ırasız olarak verilir. 14 18 23 2!) (2768/136:3) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesaildir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 



( SAHİFE 4 ) 

Yunan başveki
linin nutku 

lngiliz hava 
kuvvetleri 

Zaferle beraber yeni bir Almanya ve Afrikada 
Yunanistan doğ·acak geniş taaliyet göste~iler 

Kahire, 28 (A.A.) - Guma g<'ce-
lüıdüs, 28 (Radyo_ Saat 22.ı;;) - ·i_. bomhnrdım.~ın tnyym·:lcri •. ~in~a

Giridcle bulunan Yunan bnsvckili zıye tekrar hucum ctmışlcndıı. Lı -
Cudero Yunan milletine hitnbf'n bir man ,.e nskeri hedefler bombalan -
ı~utuk i;nrlecler~k. <'n son be ·er mu- mış, }:u, tcltfon tesisatı ve or<lu ka -
kncldcratınm ona liıyik iki ndn, )"!llli r:1rgahı hom~abnmış, . .rang~n.h ~ ~ı -
Britaııya ve Girici aclal.ırı üzerinde kaı:ılmı .. tır. Lınıancl~ı . ıd<letlı ınfılıık~ 

(ANADOLU) 2!Jı Nisnn/1941 S~LI 

,. ' 
Milli Şefin parti teşki-
latımıza armaganıarı 

Ani< ıra, 28 ( ltu:uıısi ) - t.ı.lıi 
Şef ve Rcisic umlıurumuı: hıönü. 
nün Kütahya ve Bolu i'arti 
teşkilata ile Halkevlerine arııınğan 

ettikleıı' imzalı fotoıcrafileri mera. 
simle ~eref mevkiine konmu1 ·ıc bu 
vesile ile Şefe karşı derin sevgi ve 
bağlılık hi.sleri tcyid l·dilmişt'i·. 

. . ··s ·o N 1-1 .A. 13 E ~ L E R 

Mecliste ~eÇen müzakereler 
Evkaf idaresinin faaliyeti tcikdir 

edildi, bazı temennilerde bulunuldu 
tckfü;iif etliğini. iki millt•tiıı lnmıcla l.ır olmuştur. . 
cesaret ve metanetle ~on ha<ldC' kn- Dcrn<' ile füırdıyn. ara:-.ındn petrol 
dar çarpışnc-ağını, cnnm arca hiı se- t:.ışıya~ di!._~1ıın '!nkıl v:\:-;ıtal~rı t~.ıh
lin Avrupnyı kapladığını, in:-.anlık il?. e~lılmıştır .. Bıl' tayy~_remız dtı.!" -
tarihinde böyle hadiselerin görül<lii- m_uştür. Habeşı. ta!.ıd·a, cluşmall ıstıh
ğilnü, fakat nihn~ et onlara karsı ga- k:ımlarma, t~hı~_şşud .~oktnlar~nn. \'C 

ll'be çalmclığını söyk•miştir, Daşve _ b .~· ta,\ ynre uıs..:-ıune hucum crlılmış . 
kil bundan :-;oııra, G ay müddt> Je l>ii- duşnuı~~ ~.ıaı·ek.ıt111:ı t:rn.ı·n.ızlar ynpıL 

MACARISTANOAKI ALMAN 
EKAlLIYETI 

Anknrn. 28 (Hu"usı) - Hiiyiik .\[il. nin ılc)(iştirilmcsi k:ınıın pruj<>si ile eski mimari Yaziy t \'e vhsırtarUI 
lct • lecH i bugün Şem.!lcdcliıı r.tinalt:ı- \':ıkıfl:ıı· l1iiıfçcsilliıı ınUznkcresiııc g<'- araştırdığı icin miitehns.c;ısl:m:i:lll )<()' 
yrn riyn ·dinde lopl:ııımı~. Aııt:ılya \'C çilmiş re lın sonuncu. bazı lıntiplcrin misyon te"kil <!dcl'ek rapor a1dığııı~ 

Bud:ıpef;.tc, 28 ( A.A.) - M<ıc:ır }faş- Burdur elektrik müe SCi "lerinin şehir ..:(',z sövlf'meforineı imkiln wrmiştiır. bunu ıla kii.fi görmiverek e::ıki eserler~ 
\'ekili, ~facal'istfllıclnki Alnıı ıı ~knlli- bclcrliy<>lerine dcn·iııe, memurların Refik Şevket lnC'c {:\I:ı.nhm) ecdad il~ mizl ıedkik eden \'C bu mevzuda, ~· 
yeti reisini kabul cderck kendi il" tahsil miiesscsel~rinc gi<.k•ıniy<'ceklcri- Ynsı~·nıı n . il a!'asındn irlibnt tesis tap s:u:nn Fı·nncnz proresörii Gabrit't' 

~·lik hir impal'atol'luk ku\•vcılerini ye- ·~~~~· ~ut~n ta~ :raı·<'l<'rımız veriye 
uzuıı mlidd<'l konıışrrıııstul'. ni, vilfı~·c.t idrır:..,!eri lrnııununun G rncı cl<>n Vakıföır idnr<'sinin m!!ı:aisini !in el raporumı aldığını, fakat ~ 

madd(lsıııın ~nd1lınc ve memurin ma:ıs- takdirle anmı~. eski eserlerin mııha- rılmış c:ini ıını·ı;n!:ırımn eski ycrJ~rı~ 
lıırııım t<>.vhıd \'e tt'mliililn <.lnir olan faz:ı-smdan b:ılıı:wtmiş w TUrk hnyır- konmnlnrı imkfLnsızlığııu görUnoc f.\ 
knııımn l>ır ııumnrah cech·c·ldeki Riya- PN'\'eı lik v, siynsi idnı~siııiıı lıirC'r ni- k!ıf ichtr~siııdeıı, cvv~lce hımirııttn 1'1• 
S<\ticumhuı~r~ a_it memuıbr:ı :ıit kı. mı- ~nnc:-i olan Vakıflnrn niL yazılnrı il\•- !anılmış çinilerden ontın :ılındığını ~ 
nın ela de r~şt ı.rilmesiııc clnir nlnn kn- ride okuynlJil•~(l{'k rrnite-hassıslnr Yt·tiş... fonliy<'tııı clc-vnmtl:i <>ltluğunn stiy1ell1· 

ııeıı Yuırnn nıillrt • ve oı'du..:unuıı uoııııı~lştur. Almanların Ing·iltere ve 
kahramanlıı.pnclan bahislt· d,•mic:tiıı . BPlın-ad~ı a~kc>r t:ıc:ıyan tnyy:ırr .. ~er(• 
ld: lıucıını <'thlmıR,_ ~~ııl:rnı rnıt ıalyoZ!l! Malta ya taarruz.arı 

- Oı·dularmm: uuııchın ·oıır·ı Al- .ıtl'S acılmış. Jm·ıc:ı t::ırn:ınıen tahrıp / . . 
. .. • ' ,·, :: . 1~ . ' . _ ı·ılilmi , cligC'rleri nğır hnsuı·a ıığl':t- l~oııdrn, 28 (A.A.) - lııgiltere 

m.111 mutl'cn\ ızh ı e \ e bun .ıı 1~ 111 •1 
1 t . S· ·k" 1 · ı. . 1. k" j ·1· 1 hava '\'l' dahili emııiJ et nez~ıreti,ıdmı • 

kine)CrİllC karSI da "0 g{ıtl llltiddt>tle ti mı~ il . ._,11 1 .;lu~ fü el 1 ngı iZ Hl- J .. •. . • •• 
mınlnl'ın ikınc1 !nCbıkcır.el<'riııi yapmıs tiı"!.lme. ini :stcmiştiı-. F'eridu.ıı Pikri tir. i 
ve kahul ctmiştıı._ d<". Hiı'l.)(' \e <.·arnilf'r tamiratıııclaki bn.- Buııdan .=;Mrfl Osm:m Fethi UJud 

mukavemet ~tmisl~ı~Jir l >o·t \'(' dti~- \ .ı kııvvetl<'l'İ dtişmaıı nakliyl' lm~l:ı- ~uşnınn!n .dun gece~ı h~v~ fnalı-
1" • ı. "'.. 1 : 1 • "k b:. ı ına bomba \'e mitnıl\•özlcrle hiicum :--c.tı J.;'l'Cc!.ııı~ ılk . ·nıttlerııı~ ınhı~:ır et_ 

m~n .u ımızııı t.l) ı an ıg~1-a u' 1 11 t kt ll, 1 . 1 1• l" . .. mı., ve> buyuk mikynstn olmamı~tir. 
mucad ·lpuen soııı·a m·ıglup olduk c mc e. ,ı Jeıwrtnnc n .ı .ıat \<'mu- , . . . . 
1, k• h d ' k d · ııakalatıı t·1ııı·ı·ıızl"ı' "nı>nı•ıkl"lrlııl·ıı· ( eııııp s:ılıılh'rınrlc hır ~chınle •:1 at sııvn~n urn ıııı .;onuıı.1 · .. nr ' .. ... • • . • · 'd,.l" ı· ı ·. . . , . 
l .. 1 : ,~,. ı· .. 1 , 1 · k l .\hımak:ı ıny_rrıl'e meydanı ı:ıhr•ı> e- şı ut t ı m nkııı Jnpılmrn. bazı h:t -

c l'\ .un cc ec egız. \.t .1 \ <' rn ume l'I · t ' C 1 • · 'k ı · ~r·ıt tıl ııııış•ııı· 111s"ı1 .,a .. · 1 "''\'"' 
1 . l· . k 1 ··t· K I • 1 k ı ı mı!'> ır. eııu )ı Alrı ·a tay·vm·<' erı • ~. _ . · ~ . " ,,,. .• ı a ı '·"'"' 
Jll .ıc •l) a çe ı mıs ıı. 0 e o mnınn ı f ı· t 1 ~ 1 d·ı olu nıık-+·ıı·ı çok ·ızdıı· · · ı ·· · · ı · ı i' ı ı e a~ ıyet cc ıı· er · ... • . . 
ı~ın ıurrıyelııı ~ıı topı'.ıyı~.a ~e l ı '· l oııdı··ı •>g ( \ A. ) - Dil ,r .. el"· Ceııubı g:ırlıi \'(' lıskuçvrının >ıiınal 
'\akında Yuıınııııstıuı·ı donu ne<' 'al- ' • ·.... / · · n bun uz .1 . • . ' • 1 .. · ' 1 ı · · ıombardımnn tnvvarclerimiz Kolon sahı let·ındc ele taarruzlar kavclcdıl-
ııız orn ı ıtırrıyet~ ve snııc l'lP .. avu-ı- .. • · • · - · ·ı · . ,, ,· l kk ı ı :. h' 
m'ıkJa kalmıyncak \'Cni \'e hli\'lik \"O :<chrının garp kı~mırıcln Lir fabri- n~ış il. nıt.} ıat Hl • 111< n ıenuz ıc 
b: '-: • · t ' ı y. • ki . · il.ayı ,.e yakındaki askeri bir kanıtlı lıır. lı:ı.ber ~clmenııştir. Pazartl!si ge 

nene uugUnkli celgetle, 'J'iirkirc f:;-ı zı nolcsanlıklnra temas etmiş, mütea- nur ndaki Yıesil t"..'lıni;n tamir snfhıı~· 
\'İÇt~. Tilı:kip• - I•,iıı lmıdiya t irarct ldl.>ı:m ı iyn C:~ · \'heri . Bursnda Y<ışil en- rı et rn fıııd:ı n1alilm:ıt \'ermiş, hntnt.ııt; 
muaheclele~·ının tasdiki ile 'I'lirkiye - m: tnrhe~iııin tnmiri üzerinde <likknt- ..::ıymı~. lmnl:ırııı hnli tıslilorine ırctı111• 
lııgilt·('t'<' tH':ıı·et ııııuı1ıcclrsiııiıı iiçiincii 11! durulma ıııı h:ıtırl:ıtmıştır. i-:temjştir. D:ıha bazı lırıtiplerden ~ 
mnddt"'sinin tndiline ''" Tiirk - Alman Bunun Uzfl'inc kllr . .;liye gclt:'n :\Iaa- r:ı V:1k1flnr umum mticliirii Fahri "ı: 
hu~u:--i nııl:ı~ııuı. ııun ln::>llikiııo, Tur: rii \'('kili Hnsaıı Ali Yiicı·l, \'ekalctin. ıwr söz al:ırak Yesil camideki inŞ.q!" 
kiy<' - Bulgnristnn, Tiirldye - Hollaııda Yeşil türbenin tnmiri ii1.erin<le, 2 se- tNlkik. hntal:ır varsn tnmir cttiJ"eCef'. 
\"~ Tiirkir? : f<.;\'CÇ nıu:ıhed~lcri t:ıkas il(! ıhmlıığıınu . öylemiş, yirmi beş se· ni söyl~miş, m:ıddelcre g~ilel"('k IfıY 
mlit.ldctlerrnın uzatılmasına ait kanun_ ne ev\·elki bir tamirden bnhi le, tın- lıa kabul edilmistir. . 
l:ırın miizakcı'<!si do bitirilmiştir. kftmcthı ıaalett:ıyiıı hir re..qtornsyon ~Ieclig çnr:::amb:ı giinü topln.nrıc:ıli 

Iluııd:rn sonra Denizyoll:ı1-ı blillcc~i- rnpnınk niretintle olmnıh)(ını, ('Serin Jır. __..,,, 
ır 'ım:ını!-1 an ı o~~cn 11. t 1 . ı· . ··esı lı ı· clı .. ı,n1"11 l"' . " .• 1"' .. ·-ı ıom Jarılımmı ctmışh~ı·ı ı.•. Ihiı;man ... :. .. ' ~ .. ·•.\ .\ .ırcsı c uı;uı u -

Egeye gelecek 
İstanbullular 

'ı.;gaJiııdeki Hollandachı lznıo,·den mu~tıır. T • k k d doklarına \'<' biı· iayy:tre ııı. ,\ d.~ıııııa ·~r al.ta. 28 (A .. A.) - fü~snıi telılik: ·---· u· r a ın 1 
hiicumlnı· .\ aııılmıştır. Fran-;n ;;ahille- Sakııı gt'çen bı,• gCCPtlen son 1·n !Hl- r 
ı iııtlP bil' gemir<' i-ıalıetlcı· ka~ detlil. z~ı· · abahı <!iişma.ıı tayyareleri cok 
ıni:;ı ve gemi :ilevlcr içinde ,\~mıa doğ. yuksektcıı Lııı: keşıf ıı~uşu ynµmıslar, 
1 u fazh bir şckildC' yattıi{ı ha'd" bı- IJuıı.~ m.~ıtr;~ıkıp avcı hava clevı·iycl<'ri e b k ' 

l ı<1rafındmı Hollnııda uzeriııdc de clenız u :-une mıtrnlyoz atesı acmıs-
Trenle taşınacak mkıtmıştır. mr avcı teşckküliimuz ~·rın.'.1r1:~' ·t.~ır. nı!nıar~: n lıil'~ i. bir JŞ aşına . oş • 

lsta!:lbul. 2~ ~Telefo.nla) -. Anado-
1 
t.ıarNız uçu~ları yapılmış, top me\· _. tır. 

hıyn goçmelyı tıy<!!ılerın ~c:~·mı_ş o~nu.k. zileı·i ile bir iaŞe treni bombardıman ---000---

J1~rı !.>eh ylllrnnmcl~drııı ktn~r11 : bı~~ıı~ı~. l' dilmistir. Tayyarelerimiz bu hare- TOTALITERLERLE SULH 
•.ge nyza ınn gı e~e · ~ 311 ~r >an. ıı- kattan kfımile~ dönmiişlerdir. Bu ~a- OLAMAZ 

ma yohyle ve trenle ~onderılecektır. bah bir dlişman tayyare ·i. bir gemi- lstanbulda bir toplantı 
Bir ihtikar hadisesi 

miz tar:ıfmdaıı düsiirlilmüştilr. 

MEKSIKADAKI MiHVER 
GEMiLERi 

1 ·ttıııbul. 28 (Telefonla) - Yiiniş 
mağaza ındn çalışan .Mustafa nnmın-ı 
da bir meınuı-, a metre kumnşı 60 li-
raya sattığı için ihtikür suçunclan te\·- l\lekcıiko, 28 (A.A.) - Meksika 
kif edilmiş v~ Adliyt'Ye \'Cl'ilmiştir. bahriye nezareti, .Meksika lim:ınla -

rınclaki Alman ve ltalyan petrol ge -
BiR AMERiKAN TAYYARESi nıilerini :wcksika petrol kumpnnyala-

rınıı devı;e k'1lrnr \'Crmiştiı'. 
.\!anilin, 28 (A.A.) - Çok bü~·ük 

bir Amcriknn bombardımnn tuyynr -
~inin .:\fnııillaya gelmek iizere Sing:ı
purn vm·dığı bildirilmektedir. 

---<ooo---

Afrika da 

Hariçten ithalat 
Ankara, 28 (Telefonla) - Ticaret 

ofisi hariçten ham ve mamlıl <leri . 
m:ınifotıır:ı eşyası . kmıçuk Jfıc:tik id
h:ıl f'deceklir. 

Harekat ne vaziyette iaşe müsteşarı 
Kahire, 28 (A.A.) - Ortn -'al'k l tanbul, 2 (Telcfonl:ı) - Şchri-

kuvvetlcri tebliği: nıizrle muhtelif hazırlıklar ve tetkik~ 
Libyada: ı 
Tobı nkta hiç bir değişiklik yoktur. erle meşgul olnn iaşe mUsteşnrı J'a -

rın Aııkaranı hareket Nlecektir. 
Sollumdn geç-en nkşnm hududdım .x---
ta kribeıı 8 kilonı~tre kadar iN~riye __ 
giren Alman kuvveileri, dün pek az Jstanbulda bir yangın 
terakki kayıletmi.,ler, ynhud hi~ hir I , ( ". . , ~ .. 
ilerleme yapamnm~lnrdır. , :-ıt:rnlıul •. 2 Tt lcfoııl.ı) - ı.u~u.ıı 

Me...,hur bir İngiliz. zırhlı fırka~ının 
1 

'ı: ıldızd:.ı bu: rnng-ı~ olmus ~·r. polıs 
hafif un::mrlnrı diişmanln yeniılcn i<'- ı :ı~Pkt~•uı mu.~t•·mllatııı&ııı ıkı k-ailı 
ma a gelmişlc-.dir. >ıı· bın:ı ymımıştır. 

Cıımarte~i günli Dcc:~il'ye ·enu1) -
tan ilerliyen bit· müfrezemiz 1 nrnfın
dan zaptedilrniştir. J~sirler YC ırnnn
im hakkında tnfsilat yoktur. 

Vaşüıgton, 28 {A.A.) - Amerikn 
ııın c ki P::ıri elçisi Çine l'!lrdıın ce.. 
miyeti toplantısında bir nutuk !rnd~
clcrck demi tir ki: 

- Çine ve f ngiltereye yardım.., 
.\merikayı h:ırbe stirükliyebilir. Fn
kat totııliterlorin cebren kabul ettire_ 
rekleı·i bir r-ıulh gnyri kabildiri. 

Peynir narhı kalktz 
lstan bul, 28 (Telefonla) - Fi\'nt 

miiıınkabe komi-:yonu. taze ka~~ıı: \'I" 
p e.rııiriel' iizcrine \'nkth·ln konmııs 

• \ i " 

olan nnrkı kaldırmıştır. 
---000---

Muvaf fakiyetsizliğin 
sebebi: 

Halide Edip, istiklal harbinde 
olduğu v:ibi, bugün de 
hizmete hazırız, dedi 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Ankaradan bütün Türk kadın ve kızla
ranın, erkek kardeşleri gibi vatan mi.\dafaaıının cephe serisi ku~mında 
vazife almaıt etrafında memleketin muhtelif yerlerinde başlı yan ha
reket, burada da ınüh'm akisler yapmqtır. Bugün latanbulun en ileri 
ve güzide kadınlnından 200 kişi, Parti müfettitimiz lzmir mebuıu Re
şad Mimaroğlunun riyaaetindf' bir toplantı yapmıılardır. Bıh· cemiyet 
teşkil edilmiş ve riyasete valimi~ Lütfü Kırdarın refikası Bayan Hay -

riye Kırdar seçilmiştir. 
Reiı ; 

-BAŞ TARAFI ı NCI SAHiFEDE- - Ankaradan yükselen ses bizi bu toplantıya sevkelti. Vatan mü -
dik.. dafaaaında yerimizi alacak, vazifemizi &Öreceğiz, 

Demiştiı'. Rıı belki ileri bir süzdiir. Ded'. · Profesör Halide Edip dl" müzakeredf' bulundu ve aö.z alarak, 
F:ıkrıt 100 yerine 200 t:l~Taremiz daha - İstiklal harbinde olduğu gibi, bugün de Türk kadını canla, başla 
ols::ıydı, Yngoslnvyrınııı • bir kısmını 1 hizmete hazardıl". Sokak süpürücüli.i ğünü bile küçüklük addetmem. 
kul't.ımıbilirdik. Gazete, lınvacılık sa_I Dedi. 
ıınyiinin nrtırılmaımıı ileri siirmekte Müteakiben neşn:yat, haatabakıcalık, çocuk himaye kolları intihabatı 
ve ynzısmı Ameriknnın yardımlnrınn yapıldı. Yakı.nda yeni bir i~tima >:apılacak ve mesai prof(l'amı etrafın. 
knr:,ı m<'mııuniyetini iftıılr etnwk sıı- da daha genış kararlar Vt!rılecektır. 
ı~tiyle hitirmektcdil'. .-----------------------------

Otrcn·er gazete i <liyoı· ki: Ayni gazetenin hm·acılık muhnbil'i müteh:ıs.qıslar yetiştirmeli \'ı"" onları 
P.cnzeri ,ı::-örillmemiş bir i'ndii"frj de şıınlı:m yazıyor: h:ırp :::ahasına göndernıeliyiı. Bu su-

ga~'l't•ti zamnnı gelmiştir. Ruııu, ,.im- cYunnni. tan ve Fransacla ecre- retle Y<'fiştirilccck olnn pilotlnr, <lur-

Son Dakika 

Amerikan harP 

• 
gemileri 

Mihvere ait gemileri 
. araşbrma k üzere de

nizlere açıldılar 
Londrn, 28 (A.A.) - Dün ak~ 

Dnş\'ekil Çörçil radyoda, İngiliz irıts 
ratorluğuna. ve Amerikaya hita ~ 
şarkta Hitforin muvaffakıyetlt'ri .:_;ı: 
ne olursa olsun, hayati mücadelt-j 
Atlantikte cere,·an eden milcadeledl 
d11ğunn söylediği sıradn, Amcrik~ ti 
Londrayn çok mühim haberler ~lı~ 
clu. Bu hnberlere göre, 200 Ameri 
hnrp gemisi mihvere :ıit gemileri :ırF 
tn·mnk U1~re denizler<ı açılmış bulı.ıf 
ror. 

Dest.royel'ler, denizaltılar ve nı~ 
tarama gemileri \~ bu yolda deniz t1 \'arefori lngilteı-eye mal götilren /( 
purların rnutad olarak tuttukları 
niz yolunda cfovriye geziyorlar. ~ 

Bu gemilere diğer hnrp gemil~rl 
iltihak edec<>ktir. 

füıy Çör~ilin dediği gibi Amcri~· 
gemileri harp mmtaknsı h:ı.ricind 1~ sahnd:ı. muhnripl(.'re ::ıit dcnizaıtılll~~· 
\'C:yn harp gemi!t.'rinin me\•cudiyet 
den oiitün memleket scy1'isefni11J!I 
lıa berd:ır edeceklerdir. 

sonum dOetı ıü? 
Knhir~. 28 (A.A.) - Rl5yter bil' 

diriyor: r 
Seluhiycili nrnhfillerde bugün ~· 

yan olunduğunn trön~. ~fısınn h ıı~ 
ducl şehri olan Sotlunıun dil~rtl 
clind" bulunduğu z:ınnolunuyor. Diğer blitün mıııtakalnr<l:ı harı• -

k~1t şnyanı memnu11iye't şckild<> dl' -
\' ant etmektecliı'. 

MEMLEKETIMIZDE ZELZELE di hepimi~. Jl!iidr~kiz: IHikfımclin :"mai yaıı eden harp, 'tanklara knrşı en mü- madan tanklnıııı üzerine atılmalıdır. 
nhndn muhım bır cıda! açmn. ı lazım- him sUühın tayyare olduf:tı.mu giistel'- Nasıl ki Atlnntiktc tayyarelerimiz 

Anknra, 28 Uiusu~i) -. Dliıı . :ıat dır. Ynlmz düşmana km·şı koymııklı- ıniştir. Tam zamanında zırhlı hir fır- ztl'hlıl:ıl'l:ı işbirliği yapıyorlarsa, knrn-
1 G,2 Fntsacla, l G,5 cin l':ılecle, Hi ela ğımıı kufi gelmez. Ondnn iistün olmak- knrı durdurmanın yegiine r!arc i, ha- cin dn ayni u~u1ün tntbiki lftzımdır. 
C'nnkırı d:ı zelzele olmııslur. Ilnsar lığımız icap t)c!C'r. lş<'i adedini :ıı·tır- rel<ilta ıloğnıdan doğruya hava kuv- ll:w:ı. kıın·etleri, geı"\!k t:ıarruz, gerek-
) oktur. Zil<.>ıleki zelzPlede c·,•lerdt• hazı mıılı. tel'l ib:ı t alnrnlı \'C tnvv:1relerimi- '<'tl<'rinin tesirli müdahalesidir. ,H'u- S<! nıüdafMıl:ı çok mühim roller oynı- 000---

h:ı<.\nrat olmuştur. zi ıluha fazla 1N~hiz (•tmdfyiz, mı Fı·n.nsn<ln da gördük.. Rn nlwd:ı yabilirler.. . Macar zayiatı ---x---
/ngiliz tahliye f aaligeli 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHIFEDE

Observer gazete~i diyor ki: 
cNc İngiltere. ne Avu. tural\·n, ne 

de Yeni Zelanda. Yunanistana kar ı 
olmı tnrıhhüdlerini ifa cttikl.eı i icin 
t<>essür duymnmakbdıl'lnr.Gaylık mu 
knvem('tten Ron~\ teslim mechuriyc>
tindt• knl:ın Yunan ku\'\•etlcri hak -
kında hiç bir şikayet mcvı•ıubalıs 
olamaz. Hükumetin Giricl adnsında 
Kan<liyaya nakline gelince, burası 
Yunan azminin efsanevi kalesi<lir. 
Burada ve diğer adnlarda Yunan 
milliyetperverliği ve i tikliıli, cleniz 
kuvvetlerimizin kontrol mıntalrnsmcı 
dahil bıılunmaklnJır. Milletine lıiyik 
bir kral olduğunu i:ıbnt eden kl'nl 
ikinci jorj; mHletiıH~ ve do tl:ırın-n 
karşı kusursuz bir dül'fürtliik gö,:. -
termi~tir. 

Habeşistanda bulunan 
sivil ita/yanlar 

Zozonuıı okuclu~u bu tezkere. Al- r • 111 K:ırım ol:ıc-~k ol:m kadındnn şUp... Budapcşte, 28 (A.A.) - .Mnc!lt 1~ 
m:ın ca. us teşkilfııının umumi mcr - VATAN AŞK he.lcndiğimden !. l\Ialiimualiniz Novel- ~ intı lıakkmcf:ı n~şrcdilcn resmi b(. 
kC'1.indcn gelen bu wsik:ı müntehir odn- ve li ile komışurlrcn kaş, göz, dudak işa- t bliğde, Macar kıtnl:ırınm Yugosl11611 
cı .Novcllinin iizerin<fc buluıımuş olan ı~tlcri ele oluyordu. Odacının casus ol- y:.da Bnçkaya girişlerinde 5 sub.'lY•1'et 
emrin aynt'n sureti idi. duğu t.ahakkıık ettikten sonr a omm da :.~ker iilmilş ve sekiz subay 290 :ıS t· 

Bu tczker~ye cac;m; No\·elli: s()ylıı - bu har<>keliııi ylizünc \'llrnınk \'c ken- d<' y:ıralnnmıştır. 15 n!iker de k:ıyıptı 
lıiı~ıj~f~~ıf.\·e elmi.:ti. ' Karım seni gakalıuorum' casussun dinin de ifnd<>~<>ini almak için!. 000 

:\lir:ılny d:ıy:ınamn.clı. Jfahknha ile y 1 ki bl ke 
Umumi merkezimizin t:tleı> eltiğ'i htı I - 1 123 1 f{lildii; Unan a ac a arı O 

malumatı; Entelicens ..:el'\•iı.;iıı, Jllaiye- - Hcl(' .şiikiir -d~di- ııasıl oldu da edildi 
tinde çnlışnıı memurlıırıııa '9.ıptıvıj nnın ucuna basa basa orl:ının ılış kn- l:!r lıihza, şöyle bir fikir nklıııd:m bijylc ı,riizel bir kadının canına kıyma- J' 
mahrem bir tamimin ele geçirmcğe pı:-:ına ka<l~ır geleli rn anahtar deliğin- ı,reı·t ı; ğa karar ,·erdin 'l Hn3 r t !. Pekala; \ ' aşiııgton, 28 (A.A.) - nuz''~, 
muvaffak olduğıım bir r-ıuretinden, te-ı elen odanm içine bir göz gezclircli. Vaziyeti, cınfrh<'r.e anlatmak \'C 1 gidebilirsiniz. Temenııi e.livoı·um ki Yunani.<;tanın Birleşrk Amerik:ıd91', 
min etmiş bulunuyorum. Emrin aslı- H:ıııımııım y:ıtmnrlığnıı: bir knna- onlıp vasılnsiyle ylizb:ışıya hilrlirmek !. oııtınla bcr:ıbt•r hurnya gel;.,iyesiniz. krccii ve alacaklarının derhal bl0 

ili: g ce, do yaf>ına koymak iizere alı- pt"'ıle cıturınuş olrlıığunu, elindeki kfıC~ı- Jı:ıkat Hene; kendisine: ('linkli o takdirde; z:ıtıaliniz koca <'\"- erlilm"sini bugUn Pnıretmiştir. ~ 
koydum. Elde ettiğim m:ıliimntn g(lliİl_ eh okuıluktan ,.e bir ~eyler ynzdıkttın - C:iiı·c:ct>li;iıı hr-r hangi hil' hnrckct.i, ele ~·nlııız kalınıı;ı olacaksınız!. iJ 
ce: bunu seri bir vn:-.ıt;ı il<' bu gece cep- .,oıırn kiığıdı, ort.'I nuıs..ınııı çekmcc('si- il<' o.lurs:ı olsun, yrılnız bnnrı hildire- fü•n<': mira la) ın hu mnııidaı i. tilı- A N A O Q L 
])('ye giindC'rnıek mcchuı·iyctiııdn~•iz ni ycriııden <:ıknrtlıktan Aonra o kağıdı eı:ıksm \~ hmıdan ılfl l\imscııiıı lınhl'l'i znqındnn ınüt!\<.', ir uldu. J<'akat bu 
J!u itibıırln, n~ağıdn m:ı l'<tf hııwıle ·i- oı·ulımla uir yere ·ıkladığını göı elli \'C clmıyacak !. .-der mukabele l''tnıc:>k kucfrı·Line rnn- ..... _.___ 
nin mikttırını gösl<:r, :ıltın.ı imza et. ve tilt'edi. 1Jcmişti. Bu ilfüarla, hu C!.5ı·a-rengiz lik değildi. Bu itibrtrln kl'ndini mii - Sahibi ve Bnşmuharriri r' 
bu kuğıch nyn!'.'n geri gönder. (';(?'<' - • c:ıba lıu kadnı· itina ile ~akln- hadiseJ i <!ıııirberc ö~ li~cmezdi. Çün· drı~aıi ·demedi. HAYDAR R O Ş T O ö K T t: 
olunca ~ı ile 10 ara<:mda aı·kadac:!:lrdnn nan kfığıılm kıymeti ne iıii '!. kii lıü,riik biı· mes'uliyet yiikü :ıltındn hs:ı.ı:ıNı karısının odacı Novelli ile -: :-
Liri. i. Apaş kıyafetiyle viniziıı kar- .\1eı i: <lerbal kapının önünden ayrıt kalaLiliıdi. Bu fikrinden vnz 1reçti ve kc!ıfcdil n Ynzi\·cti k<'n<lisini hiisbii - Umumi • ·eşriynt ~IiidilrO 
sı ındaki köşede hekliyecck. Si%e: biı· dı. Ve ayııi rlikknHe yiirilycrt!l~ merdi- \" lizhaşı,vı })('kJ.1ıneğ knrnr verrli. ttin PN'İŞ!Ul etmişti. Korkuııç bir eıı _ HAMDI NÜZHET ça.NçAP. 

, dct'n ök ·iirm<'k \'E' brışını üç defa kıı- Vt'll ımısındaki oda. ıırn çekildi . .. .. eredc i~ :.ıkşcım oluyordu. dişe knf:t tasını p:ıı·ç-:ıhyarak kncüır ~ 
:ımak ul'\.'tiylo-- kendini t:ınıttıracnk. J·~rnirher: Zo?.Oııun 1nhmin etti,:(i gi- O Jl'iln yiizbası füme; o<lncı ~O\'elli hcyniııi knrıı::tırmnğ-u başlamıştı. 1 

- BAS TARAFI 1 NCi SAHiFEDE- Küğıclı .• rfn koy h:ızırla. Arkatl:ış ge- hi u~ umıyor<lu. Meri: kendi inin yu- harli <·siyle ınP.şgul olmuş. rnzıhnn<'- _Devam t>decek- ı 
rlinn1.,ti. Nitekim llirede\•:ıc!a katlin- liııce mazı·ııru ııcncerf'rlen .·okıığa nt. I k:irıyn ı•tk:ıc:ığıııı ı;(iylryince . bckl<'mc ;;iııcl.n bir dnkika olsun nyrılrn:ımısh. 
mm öniin", hahanl:ırm buradaki mu- Arkad:ı · ınrfı :ılncak ve bize 'etirec<>k- nöbetini iizcrine :ıldı. P.u iUbıırla l\Ie- Hfüli"P nıııhallin<lc bıılunaıı m<'mur v" ı 

- ::- "'' 
Abone • Yıllığı 1400 , 

• 6 Avlaiı sOO 
Yabancı m~ml,,ketl~re 27 lir• 

k:ı\'C:metine rnğrtl€n s •hı·in lııgilizlC>r tir. rinin dP t ~ k~ar !ışnfrıyn innı "iıw .. rn-
1 
n.;J<cl'lerin it':ıılelel'iı.ıi almı ~. fakat z:ı- ·AVUSTRIL YA SANAYii 

.1rafmdan tanı zamanında wpteclil- Zozo. :ıyni fozker<.'ııin rıltınıı: wm yoktu. J..s:ı·cn yorgundu. O guıı: bıt \':mıkn mı tunznıı eclel'k<'n NoYel- -::-
mN.ı iyl<' geçilehilmi~tir. hcılrnıı mulrn- Bin Fr:rn!-lız frangı wriııiz., b:ışlı ba~ın:ı \ekim. eden lfıl'c\ım _gör- lid tnkip cn<'n <':ıvuşun ve emirberin FAALiYETTE 
\"Cmeti, C'immada olduğu gibi muv:ısn- gınrini ~ nzclı w~ imz:ı Nti. Sonra meden koca <'\' i tcnıizleınişti . ııyn i z:ı- k:ırısı h:ıklrnıdn.' f:\'VdCl' vcrdiklC'ri nı: 

idarehane: ikinci Beyl~r Sok111' 
- -- . ~ 

layı geciktil'eeek olurı.;a, bundıı lngi- ki'ıi.{ıclı bi'ı· kac kata kn·ırdı \·e orta nrn- mnnda muttrnhın lıiitiın işini gi•nnii~- bnrı d<'rhahr ederek elindeki ~. n'ı 
ı:z kumaııdrııııııın bir mcsuliy-0ti olrnı - Ka çekmcıcesin:n dııyanclığı t:ıhüının lii. Bu itibnrln birnz islirahnl ı•fmck ol'tııda bır:ıktı , " komut:rnı mira:l:\\ 
)'ncaktır. Diğer tnraftnn Hnbes cenı::-iı- ıiznrinde, ,\'ani çekmece i)(' knidt~ nra- için ele gcçirdifri. fır~-ıtı kncırmnk i - Rişnrın yanııla giderek, evine kf.daı· 
\"<'rlcri her ttirlii intikam hnreketlerin- -ıınclnki bo~ltıkta Mıklaclı. t{'me<li. g;tme1;i için ınii~a:ıde ist~cli. 
den tn akki edilmesi hakkında impn- Meri; hanımının bu cı-mırcngiz h:ı- F:ıknt hanımının esrarengiz v:ıziye. - E\"imc kadnr gitmek Jiiıu~n ha-
rntorlal'lnın \'erdiği cmr<' mııt:l\'aat rk:!ini, nı~~htnı·. deliğimi 'il kol'ku V<'I ti; ~:ıva.l.lııım. ~Hf:ıs;ııı altiist ei.~nişli:v .... ıı oldu: komnlımım? 
etmektedirler. h.ı~ ı etle takıp ettı. < .. orcluklerını yuzbagıya oyl ·dıgı - • r ·rf<'ıı buna liizum gciriiyorsu-

Gencralin teklifi Romnya bildir il- Hizmetçi kız; Il<'nedeıı nldıKı di r('k- takılirde, mulırı khık, hi r f clfıket~ mey- ııuz ~. 
nıi ... fnkat Roma, bunn mu\·nftıkat et- tif !izerine hareket cdeN!k; hanımı.! nan vcr!'.'ceğini düşiiniiyor, vir.<lan :ıza_ Rene; miralay Rişnrın sunliııe, tc-
mcmi~tir. oclıı~ınn çık tıkt:nn birnz sonra nynl~ln- bı içinde lm·rnnıyorıhı, rcddlid giist~rmedf'n ccvnp verdi; 

Siııdn<'y, 28 (A.A. ) - Avuşl\.ırnl _ 
Y: rııc. :ıi nazırı, J ... oııdmdn h·ılunnıı 
.\ \' llsturalya b!lŞ\'C'kilinc uir mps:ıj 
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~•"nde ııcrek demiştir ki: 'f.'VKAT 

- Anı -.turaly:ı .ı-nnayiin<le l}u hr!ln S. lJ. 
mewutl olchıihı h:ıkkınd:ı <ltismnn Sabah : 5,02 Akşaw 
knynaklarmdnn \'l'.\l'il"n h:ılJ!'.'rler asıl- • ile :12,1 ı Yatsı 
. ı.ıllır. A\'tısturalyn snna.rlinde hiç ikindi ,l6,02 imsak 
bir y:wn~lt1mrı glMilmemrktedir. __________ _..---

1. 


