
Nüshası her yerde 5 kuruştur 

Mümtaz Fa ik F ENiK 

Akdenizde mahcup lta lyan filosu• 
nun yüzü daha ziyade lngiliz donan
lnllılı tarafından kızartılmaktadır. 
Aınirallık daireain·n verdigi tebliğle
~e töre ~S bin tonluk Littorio sınıfın· 
~h bir gemi ile Kavur &1n ıf ından 
;kıııci bir gemiye yapılan tam isabe t. 
nden sonra, yeniden 2 ltalyan kru

h•zörü ve üç ltalyan destroyeri daha 
lı •hrılmıfhr •. Bu suretle ltalyanlar 

1,"r görüldükleri yerde sanki muhak. 
ak batmak lazımmış gibi harC'k et 

etınet., hatlamı9lardır. l kinci l nöıı ü zaferinin 20 inci yıldö . 
. Öyle &Örülüyor ki, artık «Akde- ııiimü . müııa><ebetiylc dün şeh rimiz 

l~hıuLııl, ı <'l'~lef.Jııln) n u usı l d:ır !erin ~la . 

hı i.ın ynpıl:ın tctkiklL·r bitııı: tir Hu htLuııt i pru

'j7,""y;kiiid!i Büyük • fill«t . leclninp \' erilt' r~k'tlr . 

Alman - Yugoslav mii
zakereleri kesilmiştir 

• Şef 

Genç Yugoslav kralını 
tebrik elli 

Ankara, 1 (A.A.) - Yug<>•lav
ya Kralı Majeste lkinc' P iyerin 
hü kümd3.rl11[1 e le alnlaaı ıniin4 a 

s:ebe t iyJe Reisicumhur İsn1:!'t Jn .. 

önü ta raf ınd an kendile~'ne t<" l -
gra fl a tebr ikatta bul11nulır, u1 ' ve 
müşarileyh de aamimi ıeıekkür

le rini R" isic u m hura tel gra fla bil ~ 
dirmiştir. 

~ · z p;ölü • ta mamiyle hülya alemine Belgraddan bir <ıörünüş H:ılkevi salonunda bir toplantı y:ıpıl-
.•rıtmaktadır. ltalyanlar, ln r ilizle- y } ı• • ı• } ~ty:ıı"d~~iztd~ tam mı a'.'~•!Y1" 1 1ha!<i· ugos avya ngı iZ er ;::;~ıu~~n~[ş~~~.ı ,-ı ıdönumu hnratttıe iHIRVAT SEFLERI ZAGREBE 

d erını e&ı& etme erı ıQ n .. erın - Toplantıda Vali n. F uad Tuk~a:, DÖNDÜLER!!!! ...... 
Eden Belgra
da mı gitti? den reldiği kadar yo.rdım kararında. :ı.ıustah kem Mevki komutanı General !ii "'!t' :ıı. ~ 

b "'1•r .. i t in en dikkate t ayan tarafı, Mu·· dafaa hazır- Yugoslavyadan )lnhmud Berköz, P:ırli nıiifetti~i ı •. 
~ hup bittikten sonra da lng:Jtere- t ııbul mebusu B. Galip Baht.ıyaı· Gö-

h~n Yine denizlerde eskisinden fazla 1 '-' • • d ker, Belediye rei:;i Dr. fleh~et l:z, Pa r. 
ç~~ ı.k•wvet iktisap edebileceğid · r. ıgı IÇf n e çekı'lı•yor ti \'illiyet idare hey'eti reisi Avukat 
.. ;"n .ü ~aten. ortalıkta Alman bah - ) Hinir Birsel, daireler müdürleri, mu-

Y•.11 dıye bır ıey kalmamıttır. Bir vak tle F f allinıler \'e kalabalık halk bulunmuş-
.. 1 r ranta : ıe mü&avat esasını evkaıa·de tedb.rle ald tud 1 l r ı, I' l Al b tıır. ;\fornsimde söylenen nutuklar , 

1 en talya ise t imdi tonaj itlbariy· H' J • ı. d ta yan ve mıın te aa- okunnn şiirler. hop:ırlör tcsisutiyle d tam bir zafiyete müptela olmakta· ıt erın p anı bozul ll •r. Si da taşınmaktadır şı>hriıı m11htelif yerlerinde toplanan 
ı.· halyan filosunun Akdenizd<! böyle (DEVAM! 4 NCO SA.Hlf'EDE ) 

.. •denbire celadet keabe tmesinin se- seıa· nig"'e taarruz Yu 
lı~bi nedir? Malumdur ki ltalyanlar f .. 
t'! .?>llddettenberi, denizlerde pek gosıavuada fena 
y 0 •.,nmemek politikasını takip rdi-
li 0ı:rdı. lngil.İ.%lerin ltalyanlara ka-

Belgratta galnız elçilik 
memurları kalmaktadır 

t . muharebe kabul ettirmek ~çin karıııanacaktır 
~~ıp ettikleri bütün usuller iflaa et- Y 
b 1tti. Hatta 9 ıubatta Cenova bom- Il ııdape.te. l (A.A.) - Diin Bnş- Ilelgrad, l (A .A.) - l nıriliz elçiRi 

-----Ilı. ·---
A ~ Kf RI VAllYfT 

Balkanlarda 
Y •rdunan edilmiı, ve bu suretle hal- \'ekil, Hariciye ve harbiye nazırları ,.e Kaııb.?lliıı talebi iizer:ııe hemen bütün 
,j" filosunun meydana çıkmuı için ordu kumandanlar ı :ırasında Yugos- İngiliz kadınları dün ak'iam lstanbu- Al } 
8 den gelen gayret sarfoıunmuııu. ıav 1ıadi~eıeri hak.kııına görü~meıer ıa gitmek üzere nelgrad ı t<>rketmi~ler. man ann Yugoslavya 
k~ nevi sahil bombardımanlarının.,... yapılmıştır. d' y anı' t t 
8

1 hahriyelilerce bir mana&ı vardır: Hudııd muh:ıf ı zl:ırınııı tak\'i\'e Nli- ı r . Ve un S ana aarTUZ• 
, .una sahile hakareti » derler. Bu, l<'ceği öğreııilmi•ti r , · n elgrad, ı ( A. A.) Belgrnddaki }arı ihtimalleri 

İ r.giliz ord usu 

Biran evvel mihverle 
, ~baika sahillarda kar

şılaşmak istigor 
Londr:ı, l (A.A.) - Rövter A İM· 

• ınııı diplomatik muh::ı1ıiri- yazıyo:• : 
Eden ile Con Dillin nni Atin:ı ,j. 

ynretl.?rinden bah,edeıi mııha!·rir, bıı 
ziyaretin Yugo,;lavya'daki ~-;,ııi ,•:ızi
yetle ::ılfık3h bulunduğıınu \'e Adna
da ııı.••l'edilen tebliğden de nnia~ıla
cağı üzere harbin Balkanlara va,•ıl • 
mama'ı esnsl:ırını ihtiva ettiğini ~öy. 
!edikten sonra y:ızı<ını ~ö.d~ bitiri -
yor: 

ülus•olinini 11 Mrki Afrik~ imn:ı -

~!0Yu harbe mecbur kılmak için ta- Delp;rad, 1 ( A.A.) - Rö;·ter :ıj:ınsı Alm:ııı koloni~i, elçi l iği ve koıısoloslu-1 
11> edilen eski bir usuldür. Fakat Ce. hildiriyor : ğu mcmurl:ırıııın :ıneleri Alm::ıııv:ıva Son Yugo~l::ıv hiidiseleri, ge;;en h~f- ' 

~ova bombardımanına rağmen ltal- Almnns:ınııı te~a,·üzü ihtimali k::ır- dönm<•k iiıere hususi bir trenle -B~J- t::ı Yunaniswn::ı ~:ırşı ?ekıenen AJ:1uın 
hn filoıu yine meydana çıkmamak ~ısında bazı tedhırler alınmı~tır. Bu- . dd h k t t . 1 d' . l I · ta::ırruzunun f.{ecıkmesın.e \'eya planın 
t~kını ihtiyar etmittil Şimdı' birden- tün mrkt.cpler k:ıpatılmı~. demiryolu gı n .a~ are e e mı~ er 11 

•• t::ı :ı::ııı değişmesin<> .ebeb ol mu~ gibi görül-

c ,•:ıtorluğunıın b:ıkayn"I etrııfuıd:ı'ki 
~~nber ne kad:ır çabuk <ıkışırs:ı, ha•. 
ka mıntakalarrla mihver tecavüzleri- • 
ne muka\'emet için Britany-:ı imp:ıra. 

Hırvat Partisi lideri Maçek t!\rluk kuvvetleri o kadar çabuk ha • 

..:.• .. lng~iz karnelerine kartı taar • miiıı:ık:ıliitı ıahdid '('dilm:~tir. Hiç bir kolonısı de hareket etmektedır. mektcdir. 
"l.' geçılmek ceso.retini kendisinde Yugosla\' rngonu, Yugos\::ıvyn hudud- lki \'C) a ilç gün ~onra gerek B<'l- ilk plfinda Seliinik cephesindeki Yu. 

Belgrad, 1 (A.A .) - Belgrad gaze- zır bulunacaktır.• 
t~l~ri , eski Yugosl::ıv Ilaş\'ekili Svetko- Berlin, 1 (A.A.) - Bir Ajansın 
vı~ın ve 28 martta azledilen <lijler na- nerlin ~iı·asi mahfill<>riııden öğı eııdi-·~-"'~ldu ? l:ı rınd:ın dı$:ırı çıknıı,·cıc.~iüır. ıır:.d a, f.! rek biltü ıı Yuzoalavsad.-ı :~\ n~n r>r;hı<u h~d<'fli. Şimdi i>e ~u iiç 

le •l\lselerin inkişafı şeklind~n öy- Belgrad radyosu, müdafö :ı hıı "Lısla- nı z Almnn '"' llalyan elçilik v" konso- iht i nı :ı l vardır: -De-v•m• 2 nci aahifedfl! - Devamı 2 inci •hifed@ -

le ~nll.fılıyor ki, ltalyanları İngiliz. rıııa :ıit hir t ::ık ım t:ılimat neşr{!tmi~-' losl ıı k ların ııı erkek memurlariyle bir l - nir k1.<ım kmveti Ytıgo~l:ıv Al e harbe sevkeden en büyük ii.mil, t:r. Easvekil general Simoviçin emir.I kaç g::ızeteci kalacaktır. ordusu k:ırsısınd:ı bı rakmak üzer<> n>ıl 
bu ~~n tazyikidir. ltalyan filoounun namesi, her s:ınt ba,ınd:ı r:ıdyo ilc 1 Belgrad, 1 (A.A.) - Kral emirna- ku\'\'etlerle Yıınani, t :ma ':ılrlırnıak, Arnavudlukda 

Yeni zaferler 
kaydedildi 

Yunanlılar 
İ'u llln İçin Almanlarm elinde oldıı- tekrar <'dilm'~t:r. 1 me.•irle Belgrad belediye rei.5i Jevru tJlFVA.MI' Jllf'fl ~ t. HIF t::n" ' 
toka dair elimizde sarih malumat (DEV A.Ml 4 NCO SAHiFEDE ) Tomiç v:ızifesinden azledilmi~tir. Yeniden taarruza geçigor 

Şeker fiatine 10 kuruş 
zam yapıldı 

Atinada 

Türkiye Lehine 
Tezahürat 

v tur. Fakat Alman kurmaylarının 
d: Alman zalıı'tlerinin karada, hava
d ' denizde kumandayı ltalyanlar • 
tıak alacaklarına dair haberler dola
r r en, hatta Bingazinin 280 kilomet
~ •en~bunda Elagelio mevkiindeki 
~ re1katı Almanların yaptığını biz • 

0
jt to.lyan tebliği tarafından itiraf 

d.,11~11rken , Almanların ltalyan 
uı.i :ı. kuvvetlerine de kumanda et • 
ı... "•ıne inanmamak için hiç bir •e- Bazı mu·· esseseler bu akşama 
ıı,}' Yoktur. Aksi takdirde ioe yine 

Eiçinıiz, bir kaç defa 
balkona çıkıp halka 

teşekkür elti 

Almanlara göre, Yllna· 
/ta/yan zayiatı ağırdır. nistana lngilizler gel
Keşif müfrezeleri mu· mekte, Yugoslav/arda da 

vaf fakıyetler gösterdiler hareketler görıi.lmektedir 
Atina, 1 (A.A.) - Mütenddid k ü- !\evyol'k, 1 {A.A.) - D. N B. :ıjan-

tUk hücıım müfrezeleri dün düşman sı bildiriyor: 

Ü' nıhanluın ltalyanları Akdenizde kadar beyanname verecekler t"' •rbe mecbur ettiklericfr . Bu su-
/lle lnııilizlerin bir Balkan cephe • 
'Rde Yunanlılara. müeu ir ynrdım Ankara, t. (A.A. ) - Koord inasyon heyetinin 130 aa.y ılı kararivle şeker 

hatlarııııı hiicnm etmişler ve ltıılyan- NPvyoı·Jı Taynıis g:ızetesiııin Bd-
lıı ra ağır z:ıy i at verdirmişlerdir. gracl muhabiri, Bitoldan l.'<'kliği bir 

Bu harek:it esnasında bir çok P~ir t('lı:,rııft:ı Yuııanhl:ıl'ın Ohr i göliinden 

)'~l>rnalarının önüne geq'lmesi dü, ü· fiyatına 2 Nısan Çarşanba e•mi.ınden itibaren kilo ba,ına on kuruf :r.am 
nııırnu, olabilir .. Fakat hadiseler ta• yapıldığından u .. ta rihten itibaren şekl'r alım, satını ?.'°am~leleri bu 
~•ıniyle ltalyanların aleylı.·ne inki- zam <'Sularına gore yapılacaktır. -Devamı 3 nt'u sahıfedt!-

Atina, ı (A.A.) - Atina ajans ı, abı.nm.ış •. otomot.ik siliih lar iğlin::ım Ad r iptik s:ıhill ~ riııe kııdııı· dayanmak 
gazetelerin Yugo."ı:,v kralı Piycrin cıı- edılmıştır. Ağır topçumuz yürüyiiş ha. iizeıe bir ta:ırı-uzn h:ızırlanmakt:ı ol
liisıı münasebetiyle paz:ır günii yapı- 1 lind~ bulunan düşman kıta:ıtın:ı ve dıığunu bildirmi~lir. 

~-~~~:'.:!ti:~!?.:~il~~iİn~lli:a:U~i':,,: 
1 
r , ııııııııııuııııııııııııııııııııııınııınıımııııııııııı 

~··t ~·filelerinin hare-ketlerin .. kartı Askerlı·k ı·zmı·r ve 

lun ruhani ayinden sonra kalabnlıkl n~kl~ye kollnr ı na t:ım isabetler kaydet- Yunııııistan:ı, lngiliı ku\'vetl<'ri Yağ. 
halkın Türkiye eltiliği önü nde samimi mıstır. mııktadır. Bir tııraftan dn Yııjl'oslııv-
tez:ıh ii rat y-:ıpt ıklannı ~·:ız2Utıııı hii- ttııly:ın topçusnnıı.? ve ~a\'aıı topla- lıır, K:ıraclağ hududıııııt mühim kuv-
clir iyor. -Devamı 3 ncu Sahıifed"- -Devamı :ı ıinc!i ~:ıhif"de--

1 ç' hır şey yapamaz bir hale gelmek-
fe 1U1lınamı1lar, bizzat kendi müda-
.:•larını da çok mu,kuı bir hale sok. Karşıyaka 
ilt~ılardır. Bllnd•n sonra hadi.oeyi I o t • 

Kalab:ıhk halk kütle.<'. , evvela Yugos- ·--·---- ---- - ·- --- - · · · • -
l::ıvya elçiliği ne gitmiş, orada tezahii
r:ıt y:ıptıktan sonra Türkiye elçiliği 
önüne varm ış, 'l'ü rk:.ı e Cumhurreisi 
l nöıı ünü ve T ürk m illetin i ııclfımla- 1 

m ı şlardı r. 1 

dı~ .cepheden mütaı,. etmek ı•zım • I av e ı Halk evlerinde 
1 

l - Eier mihver Afr ikada, bilhaa
.: Libya cephesinde, bir hareket yap. ' 
, j,k İ•tİ>Orsa , buraya sevkedilecek 
1ı 1 er ve malzemeye refakat edecek 

11
•rp gemilerinden mahrum kalacak

tır, Bu mahrumiyet daha ziyade ma
.'ı.vt. ve ruhi sebeplerden ileri gele • 

1 e hr. Çünkü bundan sonra elde ka-
1•n ltalyan filosu her hangi bir lca(i
~)'e refakat edemİyecektlr. 
t' 2 - ltalyan ana vatanının &ah·lle
tı 1ıittikçe daha mUdafaaıı x bir hale 
• ecektir. 

.. sıı~ıerimlıi şöylece hülasa "debili

.,~, 

<I ~~neral Cunninr ham kumanduın
v ''<l ordu, Hararda ilerl'yor, Oireda. 
l' Ullda, Adi& • Ababa, Cibutl demir . 
b?hınu keatf,ti rünlerde Amiral Cun
l~"aho.m kumandasındaki Filo da 
lıtlıya • ltalya yolunu kesnı·şıir. iki 
hl ·~der ara11nda lam bir fi.kir ve it 
• •lıif i vardır. Hadiselerin seyrlnden 
t~ladığımı:ıa rllre artık ltalyanın Af
)' •da!q· ıömUrge imparatorluğuna 
~ llrdım edilmeıl ıllyle dursun, blz • 
likt ho.lyanın mo.ruz bulunduiu teh -
Ilı eyj önlemek imkanları da kalma. 
lıı!'tır. Bu tehlikenin ayni zamanda 
1. tver., müteveccih oldujiunu da ka -

b edebil'riz. 
t Son haftalar içinde mihver bir kaç 
Al>h<'de birden mağlüp olmuıtur. 
r·~d,.niz, Mare Nostrom, o methur 

0 
> ltalyanlar için kurumu4tur. 

Mlimtu Faik FENiK 

327, 328 ve 329 tevel· 
lütlüler çağrılıyor 

Pusla bekien1nemelidir, 
bu i , a1ı kafidir 

BORNOVA ASKERLiK DAi
RESiNDEN: 

A - Talim mak;adiylo silah 
:ıltıııa celb~ıli l cn 327, 328, 329 
doğumlıılnrın dn ire bölgcsir1e :ıiı 

olup geç!'n >ene silıi h ~!tına ıılııı
ııııyaıı aks:ınıı bu sen!' nyni mnk
:ıtla \'~ 28-2-9·11 nrıhindeıı iti -

baron "iliıh ıtltııın davet cd'lmi~
Jer ,.e peyderpey nınhalli rniiret
teplrrine ·~' k<>dilmektc bulun -
mıt~lardır. 

Ç k l 
• k l . k f Türkiye s"fi r i, tez:ıh ilrat yapan hal. 

o a a a ı, yenı on e· kn teşekkü r i<;in bir kaç defo b::ılkon-
1 ranS lar Verilecek da görü nmüş VC halkı selamlamıştı r.' 

1

, Gazeteler, bu giizel tez:ıh iir~ ::ıit bir' 
çok re~imler b:ısmışlardı r . 

------ """'" . , . 
1 ~AR E.T !!.tR_ 

Latife ıatıı gerek 
Dün, 1 nisandı. Ve bittabi bir çok 

nisan balıkları audan çıkarak hava • Şarki Afrikada 
da dolaıtı. Fakat zaman o zamandır ---------- - - - -
ki, mua,eret ve ıoayal hayatımızda- Akdeniz harbi 
ki eğlenceye bir hudut tayin etme -
nıiz lazım gelir .• Halbulr,' aramızda 

İngilizler 

bir lngiliz tankı 

Afrikada harp 

İngilizler ı bunu idrikten i.cix olanlar da vaT • 
, dır. Nitekim, dün biriıi, itfaiY"Y" tei lefon etmit ve Beyler sokağında bir 

·'I doktorun muayenehaneainde yangın ltalııan kuvvellerı·nı' Durmadan ilerliyorlar 
frtia çıktığını ı.,· ıdirmiıtir. itfaiye de solu- ::r 1 I .,,...:fi ğu bu sokakta alm•thr. Fakat ortada l WlA tt ·ı ? A manyaya da yeni hava 

yangın namına bir ıey yoktur, guya nası nıal! up e l er. 1 t l l 
bağlı bulunduğu ~ubcsince namı- ~· . ve sözüm ona latife var .. Fakat, kos- l:<keııderiy~, 1 (A.A.) - Rö;•ter' aarruz arı yapı dı 
n:ı ~ık·arılan ,;:iıh altı pu<ulal:ıri- . •koca bir şehir itfaiye•inin tahrikinin :ıjansıııın hususı muhubi r i bildiriyor: Kahire, 1 (A.A.) - llöl'teı· .\jan-

B - Knidl'teıı her milkell<>fin 

lc davet edilııwkte iseler <h' !ı ,•r- ' ~ j ne demek ve ne kadar masrafa mal Ju tlaııd deniz muharcbesind~nberi .· ınııı Keren cephe,inde bu.lunan mu-
hnngi bir ,;cbcple kayıt h:ıı'ic i Bay Müıntnz Faik fenik 1 olacağ ını, ayni da~ikada. batka bir l lngiliz h::r? gemileri ilk defa .ola~·ak habiri.' J:'ereni i•g:ıl ed~n lngiliz kııv. 

Habe aldı ğımıza göre I· mir ve yerde yangın çıktıgı takdı rde bunun !;·on demzınrlc duşman gemılcrıylel \'etlerının A•nııtr:ıs:ı dogru 16 kilomet. 
ka l mı~ ol:ınl:ırın d :ı bu şerefli ,·:ı - Kar.şıyaka Halkevlerinde' yzenideıı, ne ne.ticel~r ve~eceğini. dü,ü~me~ek, ı ra rpışmış ve. 20~ mil. me~afo ~ahiliııde r:lik yeni bir h:ınıle y:ıptıkl::ırını bil-
zifeyi ifadan m::ıhrtı m kalm::ıma- c;ok alakalı konf~ransl ar verilecek • • h~n.~ı kelıme ıle tavııf edılebılır?. l ~i.ı·an . gemı lerıne şıddetle hucıım et- dırmek.tedir. 
Jarı için bu davetin ayn i zaman - - DEVAM! 2 NCI SAHIFEDF~ ISoz'!n. kı~·~ ıudur: mışlerd ı r. 1 Kahıre, 1 (A.A.) - lngiliz nskeri 

,_ .... ,.o.. .. •.-a;;.;m;o.' .;.4 .-nc;;;;li;,;;aa;;;;h;;;lf-.•d• .. •---· lllllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\ Utıfe latıf olmak ıerek 7 ** TöE'v1AJt4şNC~a SA<j:~l~!a) Ye 1 ,iizcü~'.'..:.~:!!~a/ı~g:~li~k-



SAH il"~~ 2 ( A flf AOOLU) 

Yugoslavya mese
le;-;i, dünya cfkiirı 
umumisesini ulP.ka
dar eden en ehem -
miyetli mesele o -
makta de\·am eı.li • 
;·oı-. lngi.l ter • hari
ciye nazırı Eelrıı ile 
genci kurmar bns -
kanı Sir Coıı Uilliıı 
Tıelgrada gi•tiklrri 
hakkındaki halter 
bütun dikkatl .. ri llr' 
grada çekmı~+ir. 

ALMANYA 

Tehdidini git
tikçe artırıyor 

Fakat Hırv'ltla r 
Sırpl arla ar tık 
anlaşıyorlar 

Çöküyor: 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

l\Iııamafih ak~am 
üzeri Hırvatl~rla 
Sırpların mutabık 
kaldıkları öğrenil -
mi'ltir. Biııaenale~·h Temeli olmıyan veya temeli çürük 
Yugoslav hükU~e _ buluna n her çatı , karfıdan arzettiği 
ti beyanname~inin heybet ve ihtit am ne olursa olıun, 
bugünlerde ııe,ri riyazi ve mantıki bir kaideye ta bi o-
lıeklenebilir. !arak mutlaka çökecektir. Tarih in 

Bulgar gazetele _ her yaprağında birer m isali bulunan 
rinin neşriyatı, Yu- bu hakikat in, hiç bı'r fevka lade tara
ı:o>lm-;·a vaziyetin _ fı da yok tur. Devle t ve millet g ibi 
den Bulgaristaııda maddi ve manevi hüviyet i ta beyne!. 
endi.·e edildiğin; gi!;; m ilel a lemde bir takım siyasi, coğra
termektediı'. fi , ıktısa di, hukuki, stratej ik veıair 

imille r in tesir daire sin e da hil geniı 
Bulga~ radro~u • bir taazziden sarfınazar, ferdin bile 

_ na göre Almanya, h k ,. 1 L' k ki" 
1 TllylNLARA GORE JA meseleyi kolayı'a a re et ve p •a n arı .. r ta ım a ı ve 

' halledece'ktir . Bu mantıki tahdidlere, b ir takım reel za. 

PONYA HARBE GiRMEK ruretlere ta b idir., . s.·ekil, "ekoslovak -
' Beşeriyetin önünde, Faşizmin kılıç 

Filhakika ,\ l:n:ın
yanın R'ittik~e aıt:ııı 
tehdidi kar51;1ıı•la 
Edenin \'e J!eııeı a 
Dill'iıı Belgraıh !?it
mesi vr 'l'nrro~J:ı\' 
hükumetiyle miirn -
kerelerde bu!nnma- TEN ÇEKINMIYECEKMIŞ rnnın uynidir. 

Dı·g· eı· taı·aftan şakırtıları ile ve eski Roma efsanesi-
nin ıayıklamaları ile göğe çıkarıl an 

,ı tabii görül < lıilir. Fakat hu haber Yugosl:ı\• kabine.,ınde devlet ı1azırı Jt
11

Jyan imparatorluğu, itte bu ka!de-
RHlinden vcrilmL;tlr, henüz Hd ta;·in rdilen ~fosko\'adaki Yu;ro~lav ııin otomatik faaliyet ine tab i ola rak 
traddııt te.yit edilmenıistir. el~i'i ı;abriloviçin ~IoskO\·ada kal - cl:H<üyor .. Roma ta r ihin i hep okuduk. 

Almanya ve lt<ıl ·adan ı:rr eıı ha ma'ı muvafık göriilmü.,tür. P.el<'~ad Biz 0 ta rihi, bazı ltalya nlardan d a 
bı•rler. Yugo.-laı·ya üzerindeki :az) i- hükiJ.nı ti, hareket etmek üzere iken iyi ~(liriz . Faka t eski Roma, bugün 
kfn a•:ıitıdaki ;ki sekilde devam •·t - kencli<i ıe Mosko\·ada kalmasını telı- ancak bir tarih , bir hukuk ve fe lsefe 
1ii?ini lJildirmektediı·: liğ etnı' \'('bu mühim zanııında ora- bakımından mevzu ola b ilir .. Halbuki 

f~iri, yapılan kiilü bjr takım iddia- dan arrılma.~ını istemeıniştir. c:ıu, Akdeniz sahaıında toprak, de-
l arclır. Alman resmi i-tihbarat ahıı;- Sov,,·ct hükümetinin, bu 'Ur••tle ni~ ve havada eski eserleri ve meta
-•. sa:ı.ttıı bir Yuırnsla,·yacl~ Alınan - Yngo•la\-;·a hakkında yakııı ~ılaka ları ile kaldırıp reatore etmeğe te -
iarın hakaret gö:•<liikleri. döviilclük - güslt•rnıesi sa;'aJJt dikkattir. şebbüs olunursa, evveli bizatihi bu 
iNİ. Alman kö,·lrrinin ,-akıldı .'"'· Al- .Japr.n.vn Haı·ici.ı·e Nazırı lliut•uo _ 1 • 

.: J .~ ~ser er ın dayanacağı zem in v e on un 
n·an ~ehirlerini ııosteren "in~ma ııer- ka bu"lin Romaya gelmi~tir. Drrlin üze rin de tarih ve tetekkü lle r ini yap. 
ılelerin!n ;· ırtılclığıııı bilelirmekl. ,•dir . . {iJrlismelerinin netice vermediği, mı, mH!etlerde n mütetekkil rea lite 
:u ebeple Yııgoslav,ı·adaki Almaıı )fnt.,tıokanııı müzakereleri Tokyoya İsyan eder . 
.. 'baasının çekildiği bildirilm~ktr ı·~ bilclirrc~Jii, ce\·ap aldıktan ~onra Al- Romanın y ıkılmasından b•J zama

uir sürü tehdid ~:ıvrulmaktadır. n1an.ra.\ ~' ce\'abıııı vereceği anJaı;;ııJ - na ktt dar Akde niz ve onu ihata eden 
İkinci~i Yug-o~lnv birliğini ~aı ... nıak mı tır. topraklard a ne ler değişmemiştir ? . 

i ~in yapılan proııavnnctadır. Jlın:ıt- llabor \'erildiğiııe göre Romadan Ne ınill etler, ne dille r doğmamıştır!. 
nrın üclü pakta !:ır.ıftar oldu'i;ı ilı•:·i flerlin• dönünce ·l Ni'i:ında llTatsuoo A l< c!<.>n iz artık lta lyan değildi·. o, 
lirülerek Yuıı;o~la\· l>irliğ"ine nifak kn fle l<'krar P~r1inde nıüzak21·elcrfl a y ni zanıanda Tür k, a yni za m a nda 
"laılmağa ~alı'11nıaktadır. lıaşlaıııtcaktır, F akat :\Iatsuokanııı Yuna nlı , lngiliz, Fransız, Mısırlı, T u-

lhtkiki vaziyet ııeılir? mi11'·er ııayitahtlarını ziyareti intiha_ nuslu, Ar ap, Cezairl i, Yugoslav ve-
.\\':tl:ı Ajan,.ı tarafından nP-;redi - !arı i) i neticeler vernıemisliı·, Roma raired ir. iş te lta lyan İmparatorlui!u

ien aminıi bir izah. hakikati bildir~ rarlro<tı ela hunu <ınlamıstır. Fakat n a aıılanan fa ,<'•t egoizminin ga fil 
ın~kt ~ctir. I1elgttadd:ıki hitar;.ıf mi.i - '1u ziynreti , İtalyanlaı•ın n1an'!vi~·atı_ kaldığı, ihmal ettiği e n mühim nokta 
alıitler tarafından \'ı•ril~n nnllımat nı .'·ük•eltmek maksadiyle İ.<tismar ı rl 

" ll ur .. 
ı·1 u sl'kilrleclir: tnwkted ir . Roma radynsu su .\·olcla K~ 7 yürüyüşü ile sokakları ayak . 

l/üklımct darlw•ini takip r tıt•n ııe•ri~ut .\·apmaktadır: !andırmak pekala mümkündür. Fa_ 
;:!lnler. nıilH·~r tanıftar l ann:ı kvı1'ı .Jııp"n.ı·a. Ruzı'elliıı etr11fıııdaki o- kat bu yürüyü,le, b üyük bir tarih ve 
bazı ,·:ık'nl:ır ulmıdıır . Fak·ıı <İmdi trıkr· tlar nleyhinrle harbe girrnP1<te? imp~ratorluk vürüyüşü yapmak im
lırr tar:ıfta tam hir siikünet \'arc'ır. cck i ıınıiyecektir. lt~lyan ı;raz~t?lerı. ka:t"?dır. ltalyayı, ke ndi çizme•ine 
\·p hi~cff. ... -.ı. lerin inJ,;i ... afına intizar va- .Ja.p~n~av ı h~rbe g_ırec~~n11 gıb• g~ ... - 1 doğ: .. u, en ağır, e n e zici darbele~le 
;'ı;·cti muhafaza ~ılılmektedir. teıeıek ltal~an ;~ıılfet~nı anırnıaf(a ' ilı'p fırlatan k uvvet de yine bu reali-

Alman)·•ıııııı lıu unıda gitti1<~e ar- r:ılı~maktadır. fılhtıkıka bu :ııada tedir .. 
t:ın tehclidleri. Yutr""ladarı \orkut- ltaı~:•iU milletinin büyük ye~< ve fii- Suna inanalım : 
mak maksadına i liıı:ıt etmektedir. tur ıtıııde lıulunnıakta oldugu anla- lta lyan impara torlu "u cöküyor. 
flelgraddaki Alman elci"i l!errn. Yu- <d_ıyor. Denız ve karada lt_al,ranlaı:ııı Cün kü real iteye kıymetgver~emiş t ir. 
J!O•l:ı\' hiikunıPtiylc nıııtıin tem:"lar- bu.~·uı..1, kayıplarDı vadrdır. Ki erP

1
; 1du.~-, Ve bu kuvvet, simdi muhayyelit ile 

elan lıir netic e alm:ıclığı icin Be1·liııe m~rn, ~,:ıraı_• ve . re ava ııgı ı z erııı 1 kendi arasındaki nis bet ve farkı, Ro
Vitmi,t'r. F.lçi. YııvrHlav hiikfımetiıı- eh?". ırrc?~"· 1tall~n cl~na~ı~:ısıııın 

1 
manın külahını z ıplatacak şckild~ 

den kısmı m<ıhsus ' n' uzdaki 'alep - mu hı~ bıı kıemı \o~ edılmıştır. hareket e tmek ted ir. 

Orhan Ra hm ' GÖKÇE 

if'rde lıulunnıuştur. Yugo•laı· ordu • ita. ·an radl"O u hereııde]l bah9e
sunun terhio<i ve p ktııı tatbiki dilrk- ılerken ltalyan kuvvetlerinin burada 
!erini ihti\'a edrn bu teklif. Yugos - en mühim müelafi iktidarını gö<ter . 
Ja,· hiikümctince reddedilinc Piçi, 11'klerinl şövliyer<'k övünmU,,tiir. 
e.ma~lar hakkında doğı·udan doifru- ltaly:ın harp ıremileriııin 'ıatı•ıııı lngiliz tayya re akı nları 

ra Hitlrre malünmt wrnıek irin Al- h<tfifletnıek için ele bu harın~ clahıı 
mar)·:ıya gitnıistir. Ancak Yı;go-la\· cok İn iliz gemısi battı)(ıııı söylemis
hükümetiniıı beyanname--i okunma - tiı'. Fabt halk, arltk bu tcı'illerr al
dan :\ lnınnyanın k:ıt'i karar \'Crece- ılanmıyor. Yug-o,la\' \'azi.ı· eti de ltal
ıii sUıohelidir. Yugoslav hiikuın• ; de ı·:ııla !'ndi-e uyandırnıaktadu-. Cüıı . 
bunelan rvYe! Hı:•\ · ıt vazi,·etinin tas- kü lta!l·:ıııın iasesini temin eden lıir 
fiyesini istemektedir Hırvatlar Iid~- vol ela bu suretle kap·:ınmı. bııltıııu

voı·. 

Londrn, l (A.A.) - İngiliz bom
bardıman ta)-yarelcrinin dün gece Bre
men ile Emılendeki hedeflere hiicum 
dtikleri öğrenilm ·~tir. 

---x---

HIRSIZtAR YAKALANDI 

Şehir meclisi dün me
başladı • 

saısıne 
• 

Reis, bir nutuk iradederek büd
ce vaziyetini anlattı 

Bl•lcdiy,• me~lisi. dün sa:ıt l~,:ıo 1 den hazırlamıştı~. l\luhtercm mecli
cla lıelcclıye reısı Dr. Beh~et l zun sin, büdce üzerindeki tetkik \'e mü
reıslij(i :ıde toıılnnnııs. nisan de\•resi, zakereler esnasında halk hiznıetleri
nıe~ai-.:ine haşlan11*tır. RC'i~ CC'lseri n-: ni nazarı itibara alarak icab~den e
cıııc-,ı ı:neclis :ıza mı seliımla~ı~~. ge-ı ~aslı kararları alacağı tabiidir. Bu 
ren nıtlz:ıkere zaplına ait hulasa o- lrnrarlarla, tenakus eden v:ıridııtımı
kunarnk kabul edilmiştir. Sonıa ıre - zııı telafisi belki de mümklln nlacak_ 
len e\"l'ak. ait oldukları encümenlere 1 tır. 
sCYkedilmis, mı·zbnhanın 1940 lıüd- Yeni büdcemiz mütevaz inrlir. Borç 
ce3indf'n yeni . .-ıl biidccsİııP 31.iiOO li- lar nazarı itibarn -:ılınn1ıştır. Bu sar
r:ılık miinakal , :ıpılması hakkında- sıntrnız \'e normal bückede amme hiz 
ki teklif le ulidc c encümenine giinde- metlerini görmek için lüzumlu tah -
rilmistiı'. si•:ıt ayrılmıştır. Bütün amme lıiz -

~!üten kılı<'ıı Dr. Rrhçd l;z, kısa :netleri normal devam edecektir. Yük 
bir nutuk söyliyerek denıistir ki: · t'k meclise budceııin umumi e;;a~ları 

- Ilu içtima cl~vremizin en mlihim hakkında bir kaç rakk:ım arzecle -
isi. !n.Jl lıüdccsidir. Yeni )·ıl büdcesi . im. 
n ' >' iiksck huzunınuza arzedi;·orum. Beledi;·e ida~e ve hesap işlerine 
Delecli.n i~lerine ait blldcemiz Biı 214,8:l6 lira. sıhhat işlerine 181,147 
nı'l;" >ll ~sı ,:ı21 lira iizı'riııdeıı h~zır- lira. imar Ye tez;·in islerine 379,140 
lanmıştır. Yeni yıl büdccmizin \·ari- lira, tem izlik i~leriııe 103,520 lira. 
rlatında geçen seneye nazaran 150 ışıkl:ınelırma i•lerine 79,320 lir:ı. it
bin 821 lirnlık bir tenakus Yardır. Bi fai;·e islerine 45,600 lira tah•is edil
liı·orsunuz ki gecen seneki biidcemiz mi;;liı-. 
2:2:12.000 lira idi. Mülhak büdcele - 1916 •cnesinc kadar ödenmc•i df'
rimizelen mezbaha biidcc'i !l15.150 \"il'11 ~rlPCck istikraz borcunun ~u sc
otobü• ve tram,·aylar idııre•i biidcesi neki aksiti için de 150 bin lira a;•rı!-
1!<0,000. fuar biidcesi 162.000 llı:ı ını<'. •ı-. Belediyeler ve Cunıhuri:ct 
üurinden tanzim edilmiştir. Varidat .\fc-rzr-k lı-:ınkalarına kanun! hiS'~le
ı·e m:ı'1·~f müt.''vazindir. ı·i tahsi' olunmustur. Büdce~·i ten<;p 

Helcelıyc daımi encümeni, hazı va- buyunılur'a blidce enciimenine Yere. 
!'ielattaki tenakusu nazarı dikkatr al- !in• En-eliı orada tetkik edilsin. 
mıs. halk hizmetlerinin de tanıamiy_ J:p'sin bu teklifi kabul ediln•j,, ve 
le ifasını göz öniinde tutarak hiisnü r .11.nnmedc baska madde olmael•.i•ın
ni ,,·etle vr uzun •üren cnl1'nıalardan dan iiniimüzdeki pazarte•i giinii t;,. .. 
<onı•t mülhak büdcelfrle birliktr ;·e- 'anılmak üzere cel•e,·e ".J" \"e1·ilrıı;';;. 
ııi ,.,, lıii<ke<ini 2.081.000 lira üzerin. lir · 

Telgraf 
TAHRiF MI EDiLDi? 

.l!illj Küme futbol müsabakaları 
es:ıslarının lstanbulda teslıiti esnasın 
da lzn1ir murahhasların111 ve ezcüm_ 
le bu ınüzake .. elerdc İzmir bölgesini 
temsilen bulunan lzmir futbol ajanı 
B. 8uarl Yurdkorunun bu sene lznıir
cleıı :\lillı Kümeyp 4 kulüp takımının 
istim ki talebinden feragat ettiğini bil 
diı·diği hakkında gayri nıki bir i~'ar 
iddiası üzerine Ray Suad istifa et -
mi~ti. 

ncı1"tı t<>rlıive"i g~nel dir•ktörü 
g nem! Cemil ·Taner sehrimizde bu
luııdııı/:u <ı~ada bu me\'zuu tetkik et
m>~. murahhaslarımızın feragatleri -
ne dair kaydı ihtiva etmesi lazım ge_ 
len telı:raft·a böyle bir knyıt hulun -
madığı an l a~ılmış ı•e B. Suad Yurd
kol'll yine \'azifesinde kalmı.tır . 

Bahse mevzu telgrafın, f,;ta :ı lıulda 
telırnıfhancye verildiğ i su·ada tahrif 
~dilmis olması iht imali iiz erinc!e tet
kikat yapıhc:ıktu·. 

İZMIRIN HASTAHANE 
VAZİYETi 

\'ilit)·d Umumi mecli•iıı, İzmir :\lem-

Karşıyaka da 
PARAŞÜTCÜLERE KARŞI 

MÜDAFAA 
Kar~ıyaka cival'ında paraşiltt:ülert:ı 

k:ır~ı yapılan tecrübe, tam lıir muvnf
fakıretle neticelenmistir. 

Si\'il ve diğer mücl.afaa ekipleri, bir 
mıııtab.rn tayyareden lıırnkılclığı far
Mılilen para~iitçiilerılen çoğunu, d::ıhn 
h:ıvacla iken imha etmis, :·ere inenleri 
ele yı•t' ·nrı•k yakalamışlardır. 

---x---
G. Cemil T a ner 

Beden teı·biyesi g~ıwl direktörü 
genernl ('emi l Taner dün Ankara fre 
ııir!e ı..:~aj(a gitmistir. Usak \'e Af -
.vondıı beden terbi.\'esi teşkiliitı:ıı lef
!is ettikıe n sonra Ankaraya geçecek
tir. 

·--------

f HALK DİYOR Kİ 1 
ri '.\l açek, yeni lıükiımet füte<inıl e 
i>asvekil mua\'ını gösterilmi."e el 
henilz .\'emin etmeıııistir. Hırv:ıt liel!'. 
rinin miimeS'ili, Belgrad n Zag-reıı 
ara. ında bir müddet mekik dokumto~ 
tur, H ırvatların t>ndi~e,;i. 193!1 <ıı!ııs
lo.;uııda yapılan , ı: • p - Hırvat anln'
ma~ının y.,; ni vn7.i~·ete intibakını le • 

Kaı·antiııada 256 ıncı sokakta 1 J \·a
• ·--:· 1ında T;ıh.,in, lli ) :.~ın<la lbrahim ·ve 

Eden Belgrada mı gıftz? ı 12 y:ı~ııııia Cahid i~mindeki ~ocuklar, leket hastahanesinin umumi mü\'aze-
" ı ı· ı f, · • · · ney<:_ aiınması ve Ege bölgesi Yiliiyet-

Parsada domuz müca
delesi arttırılmak gerek 

Parsl<, (H ttsusi) - Kasabamıı ve 
civar kö~·Ierinin \ariaları ~·abani hay
van l arın ve bilhassa domuz sürüleri
nin hücumlanna maruz kalmaktadır. 

minrlir. 

BA STARA F I ı NCI C\AHIFEDE l "" e< ıye za Jlta mii ettışı B. Hü,eyının . . . . 
· .. t ''t H -. . . e\·inelen 20 l ira para ile bir tabanca lerı ıhtıyacınııı ııa1.arı dıkkatte tutul-

h"ınP g-nre llP' ı ı eı·c aı·u:ı\·t· 'azu·ı . k 1 1 1 - ı· ın·ı ·ı '"ili · ı·I İ nıird.e n\·rıca büriik bir 
Ed ıı Hel;traela nım·asalat •tmistir. "";mı. ı·e yal a un,mıs anır:· la ıra ~-,e .'. s ,, hı et hl. •· : . 1 '• h. kk ı 
' 1 1. ı k · 1 ·"'. l:tv:ıııt.u t>lC c edı erek :-;nhıhıne vflrı - nunınnıe .a~ :ı nnesı ,ıçı nıa'"'ı a ıı -tıene xurnıar )H" ···ını gent•r'.t "ır . . · ı . . .. . 

ron ıı· ' lin d• kf.nrlisi:ıe refakat .,1 _ nıış:ır._ . . . . . . . 1 ılak ı temcnn1"ı yakında hır mazbata 
,ıPkte olduğu ve Enenin. Yu!'"n<lav '::k_" laıJ!crnıı, şıkayetın nıkuun- • halimle viliıycttcn Dahiliye. Sıhhat''" 

Parsanın avcılar birliği teşkilatı 
aza bakımından kuvvetlidir ve av si
Jahlamıa da maliktir. Fakat hiç bir 
yardım görmemekte, levazımdan mah-

2 Nisan 1941 ÇARŞANBA 

RADYO 
BUGONKO PROGRAM 

8.oı, Pı·ogı-ı .. nı, 8.03 Ajans habc..Jeı}· 
8.1 S :\Iiizik: Hnfit p:ırçahr (J.>Lİ . ı;.~~j 
fl . O\ı E\· k~ı ' tııtıı - l~ernek J!..;lc~ı • .ı t.<> 
pl'Ogr :m, 12.33 Müzik: Hafif şıı r~:ıl~{ 
12 . ~" Aıı.ııs lınberl<'ri, 13.(.1~ '\fıı Z:. 
Ha,k :ta·i<ii'Ni, 13 20 114.00 Muzı~· 
Rad~·o salon orkestrası (Vi~ioo:,;t · e
cip Aş~ııı uıvresi nele), 18.00 Prr. ıır'.ı~ 
!~.03 ~Hızık: Oda musikisi (p .. J, 1~) 
Koıl'ı~f:ı iD,~ pol:tika hadbel~!''; 
18.15 ~ Pcuk rnati, 19.15 Çocukl:.r '~;, 
ınu<iki. Hl.30 Ajans haberleri, l !L:. 
K<>r:u~.n:a: 7.ir:ıat takvimi, 1960 ·''' . ... 
zık · Gocıt p •-oıtramı, 20.15 Rtıdr J '', 
zctf>;, 20 J.'.. :\Iüzik · Tek w IJ?ı"iıb<· 
~arkıl:,r. ~l lQ Konuşma, 212'1 ) f\ 
zik: R;ıdyo küme 8:tzı _ Sn~ ı• . .erlff~ 
:!l. ·1ı> .l((i7i1;:: Riya~eticumhur ba~J, 
.<u ıSd : llıs~n Küıı~.er), 22 30 Aı''r, 
h1 ~ı·rlnr;, 22.45 ;\Hlzik: Cazb,ı•ıd <r1 • 
.,., , .... ,, . .,. .,,1 y. . ı. . ,, ... 1' 
wJ • .-•I ... ., • • J ,ılJn \• progr~tm l 

p:ını~. 

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

iKısa Haberle~ 
* lzmir mebusu BB. Meh met /.· 

demir .\nknraya, Aydın mebu~u ;<ı 
mi To;ı çuoğlu Aydına, Denizli ıııl 
b~su Yusuf Ba~kaya Deniz l iy~ ır1( 
mıslel'Clir. Mnnısa mebusu Saırıı 

. ··ti!· zel An karadan şeh«inıize gel rnı-." * lllaarif Vekaleti tarafından ~ 
ııat okııllarında yaptırılarak veY~ V 
yasadan ~ a t ı ıı alın~rak mub te~ 
merkezlerden meslek okullarına S 
derileıı mobilya ve eşya ambaJlii lJı 
rında ki çivilerin, piyasadan çivi te ~ 
rikinde güçlük çekilmekte. olı~P ~1 f 
dan dolııy ı , eşyanın gönderildı~1 ) 
nat okullaı ma _ nakil masrafı a rı 
okullarca verilmek ~artiyle- ayııe~ 
ade'i muvafı k görülmüş' ve bu hUj 
<a dair Vekaletten şehrimizdeki ı 
kadarlara bir tamim ge l mistiı'. 

ZABITADA 

Esr a rcıl ık: .:J 
K• çecilerde :\1ehmet Ali oğlu· 

min üzerinde 40 ""1ntigram csrnr 
lunmu~tur. 

Hırsızlık: !l 
Kiiltiırparkta Yusuf oğlu Mu,ı.~. 

lı!r .padyoııelaıı 30 lira kıyrnet 1

1, 
vıtrın camı çalarken tu tu lmuşt~r· 

~feııcmeniıı Helvacı köyünde.' I' 
lafa oğ"lu l brahim Ayd ının c'\'~) 
bir yoı . ,.-aıı, bir masa saati, ve b •~4 
lim çal.ın Hasan oğlu Dtıı«alı Jl· 
adliyeye verilmi~tir. 

Bir münakaşanın neticeıi : . 
1 

İkiçesmelik cadde"inde l brah;0ı 
lu Muzaffer; müııaka~a yü7.0~t 
lbrnhinı oğlu ismeti çakı ile h, 
ğıncl:ın ,·nralamıştır. 

Yugoslavya başvekilinin 
bir emirnamesi 

iikıimPti~·le tcm:ı.<:ı gecın'< lıulunılu- tl;ın lıil: saat o<Onra meyda~ıa çıkar~n içtimai :'lltııl\·eııet \ 'ekaletlerine bildi-
,-~u lıilrlirilmekt.:clir. · l~aı:aııt•na l\l~rk<:z baş ~omıserı B. Nı-

yaz1 \'(\ komı~er filtl[\\T!JlJ n .... TihflcfJfl rilecektir. 
rum lıu lunmaktadır. _.../, 

Belediyemiz aliikadar olmuş, fakat 
1
:;;;;;;;;;;;:;,;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;..o 

- Baıtarfı 1 nci Sahifede 

zırların tekaüele sevkedilmiş oldukla
rını yazıyorJar. 

Belgrad, 1 (A.A. ) - Dün Hırvat 
lideri Maçekin murahhası olan Hırvat 
köylü p:ırtisi reisi muavini Koşovic, 
B~lgradıla hükumetle tema~ ettikten 

. •onra Zagrebe dönmüştür. Kendisi-

tir. 

lz11zir ve Karşıg.aka 
Halkevlerinde 
Başta rafı 1 nci Sahife de 

Yarın ıaat 18 de latanbul üniversl~ 
tesi fen fakültesi doçentle r inden Ta. 
rık Ar tel tarafından ( ilim dili ve ha lk 
di l,') mevz ulu bir konfe rans verilme .. 
:ı i muka rrerdir. 

n1ııvn rr.l !\ ıye tlerini kayclcırl i.r0ruz. ---x:---

KIZ KAÇIRMA 
llikili kaza<ınela kı oğlu lbrnhim ÇEKiRGE MÜCADELESi 

elli liradan fazla yardım temin edeme- ı 
miştir. Zi raat memuru vasıtasiyle ya
pılan mürncaatler de netice vermemiş. 
tir. 

Alakaılarlaı·ın nazarı dikkatini cel
bederiz. 

Bir bahçede 2 defa vu
ku bulan hırsızlık 

ııı; S. Süleyma. 
63 .J. Taranto 
as H. H. Muslu 
26 )[. İzmir oğ. 

242 

x, s. 
H 56 
22 
16 50 

13 
ne Hırvat mebuslarından Şoti \'e Çi
moşjnn da refakat etmişlerd ir . 
Koşaviç, oğleden «>nra :\laçekle go-ı 

ı-ü:ıcrek izahat \'ermi. t ir. Sinir harbi 
.Belg:Ud• 1 (A.A.) - Haber alın~ı:: Cuma günü aktam ıaat 18,5 da 

Hamlar iy:clcıı iyiye ı,;ıııdığı i- Ç·,ıkal, Rifat oğlu Arabacı Demil' Ali 
<'İn ıreeeıı sene vihiyetimiz clahilincle Damacı ,.e. Bekir oğlu Cemaleddin 
\ ehirg" zuhuı• etmi~ okın yerlerde bu oz bil'liği ederek kadın arknda~ları 
: ene d çekirge zuhunı ihtimali yar- ile birlikte tarlaya ~,ılışmağa giden 
dır. Ziraat mücliirlüğii bu ,·aziyete Ömt'r kızı 19 yaşında Ayşe Girgini 
kıırşı ~ i mdidf'n tedbirler almıştır. Çe- zorla kaçırmı~ ve beraberlerindeki n_ 
kirge etktıj(ı haber veı·ilinc,. çekirgeli ıabaya koraMk hay\'anları dörtnala 
o<ahnlarda seri mücadele tatlıik edi- kalclırmı~lardıı·. 
!erek uekunn baslamaclan bu muzll' Hadise faille r i, ~·aka l anmı~. kızı 
haş:ıraı )'erlerinde yakılarak imha 1 "'";trelık l a n sıra d a ilzcrleriııde hulu-
edilccekiir ·ıaıı ıdlfı h larda e. lclP e d ilmiştir . 

Seyyar muhabirimiz Bay Yusufun 244!ll0 1 2 
Karşıyakaya bağlı Şimikler köyünde- -~-
ki bahçe,iniıı bekçisi Ahmeclin odasına 2l'\Fi2 1 2 

,• 

gı_na gure, Almaı.ıpnın Belgrad ~iç; <l yine Halkevinde evvelce radyoda ko
d Un ak'}am Berlın;, ha_reket etmı~tı.r.I nutmalarını büyük bir zevkle dinle
Alman Yugo~lav munaııe.betlerın •n diğimiz Ulus gazetesi netriyat mü -
kat'i safhaya g irme•i muhtemeldir. dürü Mümtaz Faik Fenik tarafından 
Elçi Hitlere şahst>n izahatta buluna- çok alakalı bir konferans vard ır. 

~~~ \'e IIitler de kat'i tedbiı'ler aıhaiik~aku·-- Harp cephelerı· 
Almanlarııı yeni Yugoslav 

metiyle. yaptıkları müzake.releı· aşağı-1 Genç ve dei er\' ha tip, cumartesi 
daki !jekilde cereyan etmiştir. aktamı da ıaat 21 de Karııyaka H a lit 

1 - Hükümet darbesinden sonrn evinde bu mevzuda büyük b ir zevkle 
Alman rnallarınn yapılan zararlara dinlenmeai lazım gelen bir konfc -
kar.-ı tam bir anlayı zihniyeti göste- rans verecektir. 
ri lme<ıi. 

2 - Üçlü paktın alenen ve tam ola- luk Hiyas<'ti takip etmektedir. Ve hep-
rak tasdiki ve teyidi . 8i ile en iyi komşuluk ve dostluk m ü-

" - Yugoslav ordusunun tarhisi. nııse.betlerinde kalmıya çalışmaktadır. 
ilu son taleplerin kat'i olarak Halk rahat etmeli ve gerek hariçten, 

reddi üzerine müzakerelerin kesildiği gcr~k memleket içinden çıkarılan ya
')İ(renilmektcdir. lan haberlere kapılmaksızııı mutad iş-

Dün akşam Almanlarııı Yugoslav- !eriyle mesgul olmalıdır. Binaenaleyh 
ı·aya bir ültimatom vermek üze.re ol- sebelısiz n! zararlı ııetiC(!]er verebile
ıluğuııa dair Bclgradel:ı şarialar dola- cek h!'r tiirlil ikamet mahalli veya yer 
''Yordu. deği~tirilme<ini yasak ediyorum. Dev-

Bclgrad, l (A.A.) - Dün Başvekil lelin ve milletin menfaatleri şunu em
General Simovi.ç, halk arasıııda eenebi rediyor: 
ajanlar tarafından yapılan telaş veri- Herkes evinde oturacak ve icııp eder
ci haberler müna~be.tiyle bir emirna- ~e , ·eya mukaelder olursa caııını vata
me neşretmiştir. Bu emirname şudur: nııı, kralın ve milletin iyiliği için ka· 

«Hü.kümet bütun komşulariyle dost- pısınııı eşiğinde feda edecektir . . 

giren meçhul şahıslar. sandığındaki 
: ... , ........... ,. .. .... .. , ...... .. ....... ... ........................... , ........ : e~yası nı calm ışlardı r. \ r ak' a f ail l(\J'İ 

~-- ~ Bugün matinelerden itibaren ~--mi!' meçhu ldü r . 

E
-·L····· .. ······ ... A ........ M ........ R ........ A ......... ".s''"~'""'""""""'"" ı clıni::ı::Y~iı~~neıı.~~ı'·a\~~/;;a\~kı~P~~~; 

ıneması kırmışlar, bütün gece zevk etmi~ veı 
Ze\'kine doyulmaz Iıüyük lıir NEŞ'E PROGRAMI takdim eder. kaçarken bir iki parça adi eşyayı \'e 

_ 1 _ lıahçe tulumbasının elini kırıp gitmiş- 1~~70 ırnu 
l"r. vıık'a faili gene meçhul kalm ıştı. ZAHIREı Y:tlııız ço uklar tarafından, çocuklar için yaratıımı~ giizcllij!iıtc Alakadarların nazan dikkatini cel-

tloyulmıız ~IÜZIK - DA!\S ·AŞK - ŞARKI filmi \,;>deriz. Buna bir nihayet verilmelidir. ] 50 {\• \ :d 

No. 
7 
8 
!l 

10 
l J 
/.'. YA<?! 

40 

n:ık l ıı 

$ 
K. S. ' 
8 50 

Bahar Çiçekleri 
) :ırnf:ınlnr - Jud}' G A R LAN lJ - ;\1'cker lt O O.• E Y 

- 2-

TAYYARE Sinemasında Tel. 36~4 
SürLikleyici hey~caıılarl:ı NEFiS BİR AŞK l\IAC'ERA8 1 

Hayat Güzeldir 
FRANSIZCA 

Yarnt:.nl:ıt ~ Clauclette C O L BERT - Jame~ S T E W ART 
AYRICA: T· vşanla Kaplumlıağa maçı renkli nefis canlı reMimler. 
FOK~ .JUlNALDA - En son ve en mühim HARP haberleri. V. S. 

SEANSLAR - R. Çiçekleri - 1.15 - 5 - 9 da H. Güzeldir. 3 - 7 de baş l ar 
Cumarte> ve Pazar günleri 11 de Hayat Güzeldir ile başlar . 

DİKKAT : Haftanın bıitün günlerinde ilk seanslar UCUZ dur. Fİ. 20-26-30 .................................... __ , 

2 Ni"an 19 ll Cıır;a mbıı gününden itibaren ...... ; 
.. '11 t l t l l l t 11111111 ...... ti 111ıı1 1 uu11' 1111I'111 ........ 11111 ti.......................... ~ 

: ~ 

TÜRKÇE SÖZLÜ - SAZLI - ŞARKILI : 
; DOKTORUN AŞKI 1 
: ................................ .. ............................. . 
l\IÜ.'.\IESS!LLERI: E Mi NE RIZIK . -SÜLEYMAN NEC:;.jl. 
OKUYA:-ILAR: :'lfÜZEYYEN SENAR - .'.\1USTAFA ÇAÔ J\~l 
AYRICA : Gayet gülünçlü ve muaikili ÇİNGENELER ~rtt 
~IATINELER : 1,45 - :ı, 1 5 - 5,15 - 7,15 - 9,16 CuJll 

Pa1,ar l,Hi te başlar. 



2 Nia&n 1941 ÇARŞANBA ( AP4ADOLU J SAH!FE 1 

Yunanlılar Arnavutlukta Afrikada harp p =ı ~ ' EGE Mıntakası. J!aicıla-taamza aıçtıer Battaraf ı 1 nci Sahifede - -BAŞ TARAFI 1 NCJ SAHiFEDE- Halia :aeytia1afu>dan mamul 
rının ateşi çok zayıf' olmuştur. tan ~olll':ı şarki Habeşis'tana doj!ru Omer Muharrem 

Atinn, l (A.A.) - Resmi Yunan cekilen İtalyan kuvvetlel"inin. Adis-
( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) tebliği: Ab·abnyn 160 kilometre uznktn Av- Çamaşır Sabunu 
\'etler toı>lamaktadırlnr. Mu\'nffnkıvetle neti~lenen mahal- \'aş ırmağına İngiliz ktl\'vetleri var-

Arnnvudlukta da Yunanlılarla nıüŞ- li muhnrcbcl~rdcn sonra düşmanın bir madan cezri biı• mukıwemet göster- T O P T A N K t L O 5 lJ 
leteken harp etmek için taarruzun muka\·enıet mevziini zaptcttik. miycccklcri nnlaşı lclığını söylemitıtir. 35 Kuruştur 
~l~ıcını tayin (!tmek Belg~acla Ru me\'zideki düşman kuvvetleri, Kerenclen çekilen İtalyan knwetlP.ri- ' 
~ıdtr. ~nç Yugoslav zabitleri, Ar- tamamen ihata edildiği için itlaf olun- ııin de Asınm·a 0trafın cla iRtihkarn _ •••••••••••-
navudlukt~ki ttalynn kuv\-etlerine Yıı. muşlardır. G sı :subay olmak iizere 202 lnr bulıınmadığı i<;iıı huradn nıııka
nan kuvvetleriyle birlikte tanrnızdan esir nldık. nm<'He lrn l uıımıy-acakları nnla~ıl -
bahsetmektedirler. P.u merkezdeki biiliin harp mnlze- mak1adır. 

Cenubi Yugoslnvyada Yunun irti- mesi elimi1~ geçmiştir. Ha\'a clafi bn- Lonclrn, 1 (A.A.) - İngiliz hava 
bat zab"tler' bulunmaktadır. Bu irti- tarynlarırnız, bir düşman tayyarc:c;ini ku\'\'Ctleri, l\1nn~ clC'nizi iizcrind<' \'C 

bat b"ıtl .ı B 1 . dl y · tnı diişürmüştür. ı:ıgal altındaki limnnlnra ve Alman 
za ı t>rı, c gın a unam ' 1 :E'mııivet nezaretinin dtinkii tebliği: rnvvetlerinc el'i hücumlara 1Jn"la -

arasında gidip gelmektedirler. . Diişm'3n tayyareleri, Zanta ada~ını. mıslar<lır. 
Muhabir, Yunan hududunda teftış bilhassa şehir hastahnnesini hedef it- Padökal<' boğazında bazı hedefle-

Z AYI 
934 tarihinde Dualepe ilk okulunun 

dördiiııcii sınıfından t:ı:-ıdiknamcmi nl
dnn. Ve her nasılsa znyi ettim. Yenisi
ni cıkarlacnğımdan eskisinin hükmü 
knlmndığını ilan ederim. 

lzmir: Rozyaka caddesi Hncınğa
bey sokağında ı.ı Ne.. hı evde 

1337 doğumlıı Hnsnıı oğlu 
M eh nırt ()raklo· 

Yapan bir İngiliz generaline te;;adiif tihaz etmişlerdir. Atılan bombalar ·e r>ıke 1nanuzlar, düşman gemileri_ 
ettiğini bildirmiştir. ha taha11e etrafında patlamış, fakat ıe hücumlar yapılmı!'ltır. Evvelki gc. 
_(!eker "iatine 10 kuruş hasaı: v.e insanca zayiat o~mamıştır. cc Brcst limanına vnmlan hücumda -------------•• 
yı /i Atına. l (A.A.) - Atına radyosu, İııgilizll'r, ilk defa. Almanların ~:mı- Doktor Operatör 

zam yapıldı Amavudluktaki İtalyan hareketinin horst ve Gnayzennv r,ırhhlaı•mın bu 
tamamiyle durduğunu hilılirmiştir. 'isf o htı lııııcl ıı ii'unıı hilcl irmi-:lerrlit·, 

"""'8AŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- Spiker elemiştir ki: Diin M--ın;; iir.crinrlc· fn gili:r. \.,, A 1-
Şekerli madde imalatında teket'i ip. Gece, giindi.iz oophede hit: bir İtalya- n:rn hava kuvvetlel'İ ara-:ıııcln m'l -

lidai veya tali maddeler halind~ kuL nın hnı-.ekeli göriilmemişlir. Yunan rnr<'lı"IP·· olmu;;, İn,ı.riliz nvcıhrı, 1liı · 
laıaan miieueaelet'le ıeker satanlar 1 keşif kolları mevzii hareketle rde mü- A im n n bom lınrrlını an tn~'yare~in i cliL 
Niaan aalı günü akıamında t:caret - him neticeler elde etmişlcrclir. Tel ör- qiirn1üslerdiıı. 

Dahi Öke 
IZMIR A~KERl HASTAHANESi 
KULAK, BURUN ve BoGAZ 

HASTALIKLARI MOTEHASSISI 

ikinci Beyler aokıı.~t No. (80) 

Haatalaruu her •ün öf leden aonra 
kaLul Ye tedavi ed~r. 

hane, depo ve mağazalarında ve şu- güleri kestikten sonra düsı;ı::ın hatla- Uzun menzilli A lmnn toııl:ırı. <l!in 
ı.e-.c1e buluaan tekerlerin cins, rınn giren hiı· Yunan ke;ııf kolu, bu n uvr srhriııi kıı·k he.!: dnldkn t<.p n
trıiktar •• aakletlerini hirer bevanna- hattaki düşmun kuvvetlerinden bir fec;:inC' tutmustuı-. Bir knc ('\' h'!l;;ar~1 
ille ile 2 Nisan aktamına kadar ma - kısmını öldürdiikten soııra bir mikt:w ıı;!ramı!=:hl'. f n.!'lancn zavirı~ olmamı::;-
h.Uin en büyük mülkiye memurları- ela esir almış ve <lönmiiştiir. · L". ._ _____ ._ ________ _, .. , 

"- bildireceklerdir. Ellewinde safi Daha kuvvetli bir kesif kolu da, tel r 
1\İz kilodan ataiı ,eker bulunanlar, örgüyü keserek ilk hatlara g_il'miş, bir 
laeyanname vermeğe mecbur değil - ınitrnlrfiz ve bir mikt41r ('ı;ı rle nvdet 
clirler. etmiştir. 

Muamele vergiai kanununun 5 inci Üçiincü bir kıeşif kolu gene tel örgü-
lrıa~deainde vasfedilen müeaaeseler, 

1 

~ünü kc.;;miş ve ltalym1 nöbetçisi ni öl-
1 Nıaan sala. aktamı'!dan ~vvel ~ahi - diirerek dönmüştiir. Cephenin diğeı· -•t ta henüz yerlenne gonderılme - . . -ı· b ı k ı d L- t::ıraflnl'lnd:ı Henagll\'erı taburuna ... f u unan fe er er e ueyanname· • · 
)e yazılacak ve fiyat farkı müşteri - mensup miitenddid esirler alınmıştır. 
den alınacaklar. Yola çıkmıı, fakat Arırnvu<lluk cephesinin lıiı· çok ycr
eUtterinin. de eline _var~~~1u1 şeker - terinde teşebbüs Yunanlılal'ln ellerine 
L r, yerlet'ıne vardııı gunun .ıkşamı geçmi~ bulunmaktadır Miiteaddicl 
ueyanname ile bildi.,:lecektir. "' · ff k tl' 

B 1 d 1 "kt küçük Yunan kolları, mu,·a a ıye ı eyanname er e yazı an mı ar -
l&r, alakadar makamlar tarafından faaliyet göstermiş ve düşman hatları-
ltontrol edilecektir. 111 geçerek hücumlar yapmış, bir çok 

Radyo gazeteau;d~n: 
Bugündf'n itibaren ıekere on ku -

~f zammedilmittir. Bu karar, dev -
-.ıte reni b'r selir temin ve ıekr.r pan 
c-rı müıtahaillerine icabeden yeni 
Fiyata vermek içindir. 

esir ve otornotik silahlar almışlardır. 
Yunan topçusu, kesif ateş açarak h::ı

ı~kfltın inkişafına ya1·dım etmiştir. 
Ağır topçumuz da düşmanın hare~et 
halind~ bulunan kıtalarına ve nakhyc 
kollarına taarruz etmişlerclir. 

Mevzii muharebeler oer~yan ed<'r
ken tavvarelcrimiz, cliişmaıı hatlarını 
ve mühi.m nH.!\'Zilerini mitralyöz ate~i
ııe tutmuş. ltalyanlara ağır zayiat ver: 
dirmişlerılir. Ta~·yurcleriınizin hepsı 
tilerine <lönmii~lerdir. 

Şark Sanayi Kumpanyası 
T.A.Ş.den 

-

lktı sad Vekaleti san:ıyi umum miidürlliğU 28 Eylül 1940 tarih v' 12486 
No. Ju tezkeresiylt• vaki olan t.ebliğe nazaran mamuJatınıız pamuk ıplik ve 
kaput bezi fiatl.Jd aşağıda gösterilmiştir. 

İplik Va~r }{atlı 
No. Kuruş Kuruş 

12 
14 
16 
20 
24 

Kaput bezleri: 

90 cm 

-
660 
585 
-
655 
705 

Tip D. 

852 

---
595 

---
7~)0 

'fip K 
-----

Biikiilü (kıvrak) 
Kuruş 

-
-
-
690 
---

Tip G. 
---
-

85 cm -- 879 -
75 cm 750 -- 710 

Gerek iplik ve gerek kaput fiatlerimiz beher top için fabrikada teslim 
peşin fiati olup ambalaj ve ııakliy.e masrafları müşteriye aittir. 

J··········································································································· .. 

1 

nna ılan 
İzmir hariç olmak iizere aşağıda gösterilen mıntnkalardn Kükürt satışları 

Ziraat bankaları şube .ve Ajanlarınca hizalarında yazılı 
olan fıntlerle yapılacaktır. 

.tz:nire lınğlı , Knr.şıyaka, Borno\"a, BalÇO\'a Yeni kale tımarı, Buca 
Seydıkoy, Torbalı, Tepeköy, Bağcıları, ihtiynçları olnn Kükilrtlerini 3ir: 

ketin ( !znıir ~apa/ı Yemiş Çarşısında No. 41) 
razıhnnesmcleıı lxıclel.ı mukabilinde alacaktan tesellüm kfığıdı ile Taş 

iskelede ardı~eden tesellüm edeceklerdir. 

. K~içük bağcılar ise az<~mi iki torbaya kadar olan ihtiyaçlarını Kuru 
ycmışçılcrde Ray C'.cmal Alışan ardiyesinden alacaklardır. 

D·ıkkat: İkinci eller kaldırılmış olduğundan bağcı olmıyan
Jara Kükürt \'erilmiyeccklir. 

B.ı{•cıların alacakları ktikürtler gösterilen ınahnllerclen başka yer
lerde . ntılmıyacağındnn aldanmamaları lfizımdır. 

Satış 
Mıntakaları 

lzmir<le 

Cinsi Keçiburlu 
Fi atı 
--

460 

Alaşehir Z. B. 497 
Akhisar c c 495 
Aydın c c 500 
Ayvalık < < 510 
Balıkesir c c 505 
Burhaniye c c 510 
Ba~ ınclır c c 490 
Bandırma. c < :115 
Rergarna c c 515 
Çeşme c c 505 
Çanakkale c c 515 
l~dremit c « 51 O 
Karaburun c « 500 
K<?malpnşa c c 490 
Kırkağac c c 495 
Kuşadası c c 500 
Manisa c c 487 
Menemen c c 487 
Salihli c c 495 
Seferihi nr c c 49!1 
Tire c c 490 
Turgutlu c « 490 
Urla c « 490 
Ödemiş c c 49::> 

Kükürtlerimiz kurşun mlihürlü (50) şer kiloluk torbnlnrdn satılığa 
çıkarılmıştır. Bernelmil<'l şöhreti hniz Lonclradn (DANlEL GR11'"'FTH) 
liıbornllı\ arımla yapılan tahlilde kiiki.irtlerimiziıı ) üzde 99,51 safiyette 

>iduğu anlnşılmıştır. 

:Kiiktirt erimiz son derecede faydalı 1ınssaları haiz muzir maddelerden 
tamanıiyle iiri ve en ~ iiksek ecnebi küküı·tlerine muadildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

Ceçen aene martın dördünde şeke- _ 
l'e Qn kurut zam yapılmıştı. Bunun 
l>it- kıamı verıiye, yani devlet ttelir"
lle, bir kıımı da teker pancarı müa
l-haillerine tahaiı edilmi,ti. Ondan 
&anra zamanla havayiçi zarur:ye fi
tatlara artauı Ye devletin varidatını 
'•·tarmak lüzumu hasıl olmuştur. 
'-Harp aahaıına bu kadar yakın o
t il memleketimizde munta'l:aman 
~dltirler alan hükumetin yeni gelir 
~d zuu üzerinde yeni karar almaıı 
'tahiidir. 

ALSANCAK 
İıtaayonu kart11ında yeni açıla• 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi ı DOKTOR OPERA TOR 

il r.mir Levazım Amirliği ilanları! . -................................................... -
lzmir Levazım Amirliii Sat;">:i;;;~·,. i(;;;;;i;~·~~~~d~~,:·•••ou ............ . 
Paz,ıı·lık l'Hll"<'t ·~le muhtelit' beş kalem boya satın nlınacaktır. 
Tnlipl rin :1-Nisaıı-941 Peı·şenıbe günU saat on beşte Kışlaıla İzmir fo

' :ızırn : m;ı •:sri sııtııı :ılnrn komisyonuna müı·acnatları. 

lAs. Fb. u. Md. izmir silah Fb. Sa. Al. komisuo
nundan: 

N·~llerinde teker bulunanlar iki 
1-an a k ı a m ı n a kadat' be -

)annamelerini mahallin en hii
f.6k millkiye amirine vereceklerdir. 
•lkın, bu yeni vergiyi iıtı:yerek ve

t'eceğinden eminiz. Biraz fazla fiyat• da olaa iıteditimiz kadar şeker 
'Alınalcta hiç bir zaman zorluk çelc

~·Yeceiiz. Bunu ıeker fabr!kaJuı 
~lrketi müdürü de geçen gün 1'Öyle ~ 
~İtti. Bu huıuata hiç bir endişeye ma_ 

•1 yoktur. 

Doktor 

Behçet Uz 

ADıL BiR 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Her fUbeJe aicl haatalar kabul •• .mii· 
tehauıaları tarafından tedavi edilir 

Hu. talarını 11,30 dan bir~ kadar 
~yler sokağında Ahenk matban~ı 

Müessesede her zaman 

iÇmr<la kabul ccl<>r. doktor bulunur. Tel 2918 

T. C. Ziraat 
KURULUŞ TBIBI ııaa 

lenna,.ı 100,00,000 TQrk liruı Şube w Ajan adedi U2 
........ ,. .. ,. HtW Nm Bcınk ilaca~ 

Para birUnircmıere ıts,oOO lira ikramiye verec4 
Ziraat Daakumda kumbara ve ihbarm tuarruf b419aplarında en "'° liruı bmunanl&ı'a Nllede dört defa fekilecek sur'& il• aşaj'ıdak.i 

tl&ııaıöre ~· daj'ıtııacaktır. 
' AtW 1000 Liralık 4,000 lira 
' c 600 c 2,000 c 
' c 260 c 1,000 c '° c 100 c 4,000 c 

100 c &O c 6,000 c 
ııo , 'o , t.soo c 
1IO c 20 c S,200 c 
DtrıA'l': a .. planndakl paralar bir .ene l~lade eU.l liradan •talt 
~ ıtramıye çıktıtı taıdirde ydtde yirmi fazluiyle verilecek· 

Ku'alar ...ele d6rt defa, 1 e1lll. 1 buind lrlnwı. 1 mart. vo lha
... ..a.J ıtak teld'ırsttlr. . -· znıir p'.lmuk mensucatı Türk Anonim şirketinin 

Kaput bezi satış fiatleri 
36 Metrelik beher 

Tipi Eni Sm. 
topun bedeli 

Kurut 

D sa 818.-
E 90 916. 
E 85 879.-
F 85 874.-
F 75 800.-
G 85 778.-
G 75 710.-
H 8S 749.-

flatJer fabrikada teslim beher topun aaht fiatidit'. 
.. 115 kana amı.aı&· ücreti mil teri e aittir. 

Belı~r 

-lzm:r Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 
l'azıır.ık :-ıurctı~ le c2•J> adet DO ilfl 150 votluk ıınot bntnı·yn.-;ı butın :ılı

ıım; .ık 11'. T.ıliplerin ::-~i. aıı-!1-11 Pcr.._embe günü :;ant on beşte kı~lada 

lzmi:- :'-'\'.ızıııı :.mir!igi satın alma konıisyCJnunn nıürncnatları . 
lzm"r Levazıan Amirliği Satın Alma Komiıyonunda:7---·-· ··-
l G:-ıou L.racı.ııı ;: adet l~W Tonluk w beheri :>500 lir:ıdan ~ adet 

l Ofı tonlııh y~ııi mm·n;ı ımznrlıkla ı;atın Jllıııacııkhr. 
lh:ııc:si 1-4-911 ('ıım:ı günü a:ıt 15.30 d[ı Tophııneclc İstanbul le
\< zım :ınıırliğ: :satın :ılma koıııi:;yoııuncla ~ ::ıpılac-aktır. 

4 J 1 t•p,,iııiıı lUları -:J0,500- Jiraclır. 

5 ili, tenıiııatı 2287 lira elli kuruştur. 
6 - TalıJı!erin belli v:ıkiltc komisyona miirac.:ıatları. 

İzmir hususi muhasebe mü
dürlüğünden: 
1darl'i Jlusu:;iy<•i vilayete ait olup Çaııdarlı .i\ahirc·:.;.ine bağlı l>emirtaş 

köyiimiıı N:ım:ııl:ır tepesinde !JOO clöııiim \'e (.,'arıılarlı ııahiycsiııiıı Ko~ı

çay ıl' mc\ kiiııılc ı-:oo döııiim mu·'a üc: H<:'ıw müddetle kimya Yerilmek ve 
icar beıleli iiç mi.i::sa\'İ taksitle Ye peşiıwn tediye Nlilınek üzere 1-1-941 
tarihinden itibaıen 15 gün mlicldetle nıiizayecleye çıkarılmı.,tır. Mczkfır 

otlaklıırın kirn ına talip ol:ııılann ihale tarihi olan li>-4-1141 gunun
<lc Dikili l\luhaı,;(!bei Hususiye memurluğuna müı·acaat etmeleri ilan 
olunur. (1252) 

İzmir pamuk mensucatı Türk 
anonim şirketinden 
H:ılkapıııardu kfiin fabrikamız tumi rntı clolayı~iylc l • risan !l41 Salı ısa· 

bahmdaıı :~ • rı~~m !)4 ı perşembe sabahına karlar kapalı lnıluııııcnk \'(> a 
Xh;aıı !) ıı P. rşcmlıc sabahıııdan itiba reıı mutnt rncsai:sine dcvnm edece 
ğiııdl'n işçilerimizin mezkur giiııde· i ·lcri başında lıulunmalarını müdiil'i-
y~t !·~en eyler. (1249) 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Kıym~ti Depozitosu Tnj Nevi 

l<::~ms !'\o. Yeri N o. su 
D. :> İzmircfo Ahmet ağa ma- 2,2 ' A. Altlı iisthi 

lıalle~i Birinci kordon Ko- 2 B. IJC'po 
nnk 'apur iskelesi knrsı 
:ında 1.;0:1 M2. Ada ~09, 

\ı:ı l'Sel 2, 
< •• l :iO zm ·r Ahmet nğn ma- I.:1 :l 

lı.llll'si İkinci kordon cacl-
dt>si Aclli~e claircgi knr!5ı
sıııdn C'unıhu riyet lıul\·a-

ıın'>ı \"<' ya
rım ııı:umra 

ill l. 

T.L. 
] 10.000.- 28.000-

11 n.OılO. - 22.000.-

rı 1344 M2. Ada 209, 
parsel 1. 

Yuk:ıı ıcla izahatı yazılı <'nıl;lkin ı:ntıs \~eldi tllnuımen peşin ularnk Mcıı-
mek üzere kapalı zarfla rırtırma~ :ı konulmuştur. 

1 - lh.ıle birdir ve kat'idir. 16 4 1941 tarihine milsadif Çnrşambn gii
•1ii snnt 14,30 t1tl İzmirde n:ıııkn lıin!'l:ında ynpılacnktır. 

2 - Alıcı olıııılar Baıılrnmızclan :ılacaklnrı şartnameyi okuyarnk ahalc 
ırüniinc te acHif eden 16 4 1941 Çart'lamba günü şartnamede tarif edildiği 
~t>çhile teklif zarflarını teklıf sahibinin bir vesika fotoğrafı ile saat 14.'30 
.w kadar buradaki .. ubemiz~ tevdi etmeleri ve dahn fazla tafsilat almak is-
tiyenlerin her gün Bankamıza müracaatları. 27 2 (1124) 

1 1 İzmir Silah f.ıbrik:ısı ihli) acı kin me' cucl .artn::ımesi veçhilc 
(3481) lirn (50) kuruş mııhammeıı bedelli ıı~ağıd:ı cins v~ mik
tarı yazılı dürt k.,ltm kihele açık ek iltme ile sutın alınacaktır. ' 

2 · Münakasa 11 • Tisan 941 Cuma günü saat Onl>e~tc Halkapınar 
Siliıh faLrika~mdn müt~ .. rkkil l\omi ~onda yapılacaktır. 

:: - T.ılip\ı>ı·in (261) lira (11) kuruşluk ;Jk t(>minatlarını 1zmir Mnl 
s: nclı~ına ) atırı ıal, alacakları makbuz H' Ticaret odası 940 yılı 

vc~il,:ı. ı ve 2 HlO sa~ ılı kaııIJntın 2 V(> 3 iincti mad<le1eri mucibince 
icnp eden H"~aild h:ımil<'n b<'lli t.><lPcıı gün 'c . aatte komisyonda 
bulu ıımnl:ı rı. 

- Şartname her guıı saat (~) dpıı (lG) ~ :ı haılar İzmir S"lfıh fnb
rikwsı :\liidiil'liigiinde görülebilir. 

:'ılikt:ıı ı 

1 ;)Ö Kilo Sarı vakete. 
100 ,Kilo Si~ .ıh \' .. kett>. 
4:30 1\ilo ~hah yağlı kösele. 

430 Kilo Sarı sabunlu kösele. 
24 29 2 7 (1153) 

Izmir inhisarlar başmüdürlü
ğünden: 

Be. nanı inhisarlar idHrchnııcsiııde yııptıı ılacak tamirat pazar ığa 
konulmuştur. Kesif bedeli 626.19 muvakkat leminuh 46,96 liradır. Ke -
sif \'(' sartııameleri levazım şubC'mizde g<irulcbilir. İsteklilerin 9-4-941 
.çars:ıııba günü saat 15 de basmücliirlugtimiizd ki komi yona mürncaa'l:-
lan il:in oluııur 26 2 1182 

Bayındır belediye riyasetinden: 
P.:J lirn licretlc belediyemiz fen memurluğu nHinhaldir. T.ılip oinn a-

rın evı. kı milsbitc•leriyle bcledi~-emiz<' müracaatlan. ~:1 '> 11 H 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Eaa bilıeslnin en muhteşem biricik müesesasidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 



Sı\HlFE 4 

Fransa 
/ngilteregi protesto eJti! 

Berıı, 1 (A.A.) - \'i~iden gelı>n Lir 
t<·lgr~fa gü"·· Cez:ıf r :ı~ıkbrındn ce
n•yan ~Jl'n ~·ran<ız _ lııv,iliz lı:1disesi 
ınüna:-:..:1.x.·tiylc ~"r!ln~ız hükümeti 
Londr<ıya ~iddetli lıiı· J.lJ'CJtesto gönclı>r
miştir. 

Bu notada Fransız hükumeti. lııgi
liz iddialıırını ccrhP<lerek. Frnmız ti
cuı"t>t vapurlarıııın :ıyl:ırdanheri lngi
lizler tarııfındıın durduı·ulm:ı,ının bu 
vnpurl:ır hatta boş olduklıırı vakit bile 
her z:ım:ın mü,adl'l't' ile neticell'ndiği 
ııi tebarüz ettirmektedir. \'isi hlikfı
meti, İngiliz h:ırp gemileriniıl kıı>den 
teftiş salilhiyetleriııi tecavüz ettikleri
ni ve hareketlerinin hukuku düvele 
nykırı oldui{lııııı beyan etmektedir. 

Londra, 1 (A.A.) - ltöyler :ıj:ın
sının diplomatik muharriri, Almanla
rın 4 Fran.~ız ticaret yemi•inin kont
rolü meııclcsinden doğan hfıdis"yi is
tismar ettiklerini bildiriyoı· \'C ~öyle 
mütalea yürlltiiyor: 

Fransızlar bu vııpurlıırda ~· iyecek 
bulunduğunu, lngili2ler i«- h:ırp b
~:ı0 eua, bilha,•a k:ıucuk !afülıkl:ırı
nı bildiriyorlar. Vi~i hükumeti Almaıı 
tazyiki altında dcğil,;.e bil~ telkin:ıtı 
altındadır. Hukuku dllvele dayanan 
İılgilizler, bugün denizleri kontrol al
tında bulundurmakt..ıdırl:ır. 

l ngiltereııin, Vişi hükiımetiyle kav
ga çıknrm:ıktn, kenıli tliccar isl~rin~ 
.k.ırışmakta hiç bir menfaati yoktur 
fakat İngiltcrenin sabır \'e mürün·e. 
tinden de Almanya namına h<tifadc 
etmesine lngiltel'C müsaade etmiye. 
r~ktir. 

lnriltereııin, hiidi,Plere mani olmak 
i~in ı.:ı· kere daha Vi~i nezdinde t:ıv
.ıiht<• ı,ulııııma'I mııhtenwlclir. 

Loudra, 1 (A.A.) -- Röyt<'r diplo
malik muh:ırriri hildiriı•or: 

Paznt't<>o<İ piinii Akdl'~izdeki 1 Frnr 
sız lir:ıret gemisinin kontrolü· me,cle
"inden çıkan hiidio;e .· bt-biyle ne doğ
rudan doğruya, ne de Birleşik Anıeri
k:ı tarafından hi~ bir prot;>,;to alııım:ı
ehğını Londradnki •alfıhiydtm· mah
filler bildirmek!< <lirli'ı" 

Al~~- tayyareıe-;i~ı;;ıı;;. 
- gilteredeki' tahribat! 

Londra, 1 (A.A.) - lngiliz hııva 
ve dahilı emniyet nezaretlerinin teb
liği: 

Dün gece dü~man tayyareleri simnl' 
şarki sahillerinde bir •ehre hlicum et
mişlerdir. i nsanca bir miktar zm·;at 
ve mühim hasar olduğu bildirilmekte
dir. Şark sııhill<?ri ciı•arına da bomba
lar atılmı~tır. Galin renubuna münfe
rid bir hücum da ~·apı\mı~tır. Buzı ha
sar vuku bulmuş'a d:ı insan zayiatı 
~ok azdır. 

Barbaros pulları' ; 
lstanbul, l (Telefonla) - Biiyük 

d-en izcimiz Barbaı<0sun h-atır:ısı icin 
6 puld~n mürekkep olmak üzrrr bir 
oıeri pul b:ısıınlma,ı kararla~tırı!mı~
tır. 

- --x:---
Yugoslavga 

-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHIFEDE
Yugosla\'yanın :ıldıi!ı \'rıziyett<·n ıto. 

ğan netiC(> ~udur: 
Il itlniıı plfml:ırı altüst cılmu.-toır. 

Fon Ribeııtrop, [ ngiliz p<ikoloj i.<.i nıle 
aldandığı gibi Yugoslavya m .-elt'sin
~ de aldanmıştır. Yugoslavyanın h:ıt. 
tı hart>keti, Alm:ııı p!ünlıırıııın t:ı!bi· 
kiııe mııni olmuştur. Çünkü bu planlar, 
Yug0.<lavyanııı teslim olmasına da-1 
yanıyordu. Yugoslavyanın bitaraflığı
nı bozmıruc:ığı, fakat tt>cuvüze uğrar· 
'!l mukavemet eclcc.:ği anla~ılmakta. 
dır. 

Alınan diıi:er bir haber de, Yugo~
ıa,·yanın ~im:ıl hududunda Almıınla. 
rın derh:ıl bir taarruz yapmak için sli
ratle kuV\'et yığao..ık va7.iyette olm:ı· 
dıld:ırını bildirmektt'dir. ;\[ac:ıristıın
dan geçen Alman kuvvetleri, nomıın
yadan tamamen Bulgari<uına geçm;ş. 
!erdir. 

Alman :;efleri :ıra>ınd:ı Yugosla\•ya 
huıhıdun:ı gönderilecek kuvvetler bir 
me"Cle tc~kil etmektedir. Sclfıniğe yu. 
pılııeak bir taarruzu, şimdiki Yugos
lav hükümetinin, kendi menfn:ıtlı>rin€ 
rapılmı~ bir taarruz addedeceği kuv· 
vetle muhtemeldir. 

Bcrlin, 1 (A.A. ) - Y:ırı r snıi bir 
l.:ıyn:ıktmı bildiriliyor: 

Yugo•lavy:ıda Alman :ılevht:ıı·ı un
surların galebe çaldıkları ve imı:ı <>di· 
len paktın Yugoslav;n ta rafından tas
dik ve tatbik edilip edilmi.veceği hak
kında ecnebi gazeteciler tar:ıfınclan 
sorulan bir •uale ~u ecvııplar verilmis
tir: · 

Almanlar, ne bil'inci cihetten, ne de 
dii(<'r cihetten tedbir nlınmawıı dü
sünmü~lerdir. Yugo•lavp, p:ıklı ken
disi imzalamıştır. Tatbik ye tasdik 
meı-,~!esi de kendhdne aittiı·. Yug-O!-'lav. 
:rn l:ıahlıüdlerini yapsın ynpnıasın AJ. 
manya, hu husu•ta beyannlta huluırn
maz. Bu Yugo. lavyanın lıilecefi bir 
*}u1r. 

Vaziyet hakkııııla nclrrad hiiküme
tiııin Alnıany:ıya resmi b<>yanııltıı hu
lmınıaılığı rl:ı bildirilmiştir. 

Begrad, 1 (A.A. ) - Ofi Fransız 
ajansı Bel~rad racfyo,;unun, pasif ko
nınııı'L kdbirleri hakkında mütemadi
yt>n iı:ıhııt vermekte olduğunu hildir
nıi'!tlr. Dahn ziyıule müreffeh Uıba
k:ının •inirli vazi,,·dt.e olma~uıa rağ
men Belgradda ve Yugoslavyanın di
ğer yerlerinde tam bir ~ilkfın hilküm 
sUrmektA:di r. 

(ANADOLU)' 

Türk Yurdu Çingen 
Çergisi Değildir Parti grubu toplandı r.-.---------------~ 

So Dakika 
Bizim bileklerimize zincir vuru- Dil, tarih ve coğrafya fakiiltes ine iNGİLİZLER 
1 · J J k taarruz eden tecz ilJf!! edildi amaz ve as a vuru amıyaca br Ankara, 1 -(A.A.) - Cumhııriyet dıj;'1 ve fakat, cumhuriyet müddeiu -
)!anb:ı. ı (!Iu~usi muhabirimizden. göreceğini, hududd:ıki :ıskerimizin ne Halk Partisi l\1ecli< G•ubu, bııgiin öit- munıiliğincc deı•hal tahkikata el ko- Diin akşam Asmara!JI 1 

Telefonla) - nur;a mchugıı Bay :\fu- kadıır olduğunu bilmediğini, fakat leden gonr:ı saat l ~de rei,; vekili Hil- nuldıığu, :ı<kcri mahkemece, inzib:ı-
hiddiıı rıah:ı Pars (Tiirkiyı-nin bugün. görclüğii ve bildiği ku\•ı·ctin 18 milyon mi lfraııın ri;-a<etinde toplanını~tır. 11 hiı> ccz:ı olmak üzere ~ubn,\•ın, as- işgal etti/er 
kli dünya kar~trnıclııki vııziyeti) mev- olduiıuııu, ordu ve Türk milletinin bir- Ccl,enin a~ılmasıııı miite-:ık!p, ba~- kerlikten h~nıen !ardedildikteıı 'On- Kahii•e, 1 (A.A.) _ Bn akş3 ııı 
zulu konferansını bugün binlerce rn- lik içinde bulunduğunu, tek kalb ha- nkil Dr. Refik Ra,-cl:ım, ~ekcfr1 bu- ı·:ı lıalen de nıGdlkiumumilik~e mc\'-
tanda~ muvacehc8İ11tle ı·ermi~tir. Ha- !inde .\Iilli ş,•finin yolu ı·e izi ilwrindc günkü ,r.tı~ bech>li,ıc 10 klıru~ zanı kut' bul!Jnduıhı anla ılmı~ ve lıükii - resmen bildirildiğine göre, Eritre· 
lip, dinleyicilerine cAziz kardeşlerim• :•iirüdliğünli, Türk yurdunun Çingene yapı!ma<ı keyfiyetinin <lü•linüldiiVii. metin hu baptnki iz·~lıtıtı ta•viıı olun- nin merkezi ve mühim bir şelı~ 
diye hitap ettikten sonra 18 milyon çergisi ıdbi ııecid .reri ol:ımıvacağını ııii Ye lıu on kunı~t:ın (iç kurıı<uıııııı mıı~tur. olan A•m:ıra, İngiliz kuvvetıerı 
Türkün şefik lıir bıılıanın t{'miz e\·lfıd- söylemiş; · va7.iy<'t doln,·ısi)•lc fazl:ıla~mı~ olaıı ikinci !nkrirde, ııirinC' zrr'iyatı kn_ tar.<fından işgal edilmi~tir. 
lıırı olma<ı ha•ehiylc \ıu hitabı ,·aptı- - Bizim bilekk·rimize zincir vuru- L;tilıs:ıl masraflarına tek~biil edece- nununıın. tatbikatta şimdiye kadar Alınan İtalyan e~irleı~nin ınik· 
![ını hatırlattıktan soılr:ı, T!irkiyeniıı lamaz ı·c vurulamı.rncaktır, i•tikbale ği kanaatinin ııırvcul bulundu••unu vcrcliı(i netic VP sıtma nııntakaların-
.;iyn.<İ durumunu, ~ulh arwlarını t.c- rahat ve güvenle bakıyoruz, sörlem" ve Gı·ubun huna ınuY:ıfnk:ıt ela umumi .<ıhhatin ııe dPrece.ı·r ka - tıırı hcniiz belli değildir. 
lıariiz <"ttirmi~. topyckiın h:ıı·lıin ıw Drmis, müteakiben son yazclıyı bir etmesi~i istrmi$1ir. d, r müteessir buluııclujfu lıakkındal'L'-·.----.o.;,;.;.;;;.;.;;.;;.;;.;;;.;..._•,.t"" . 
Jemek olduğunu izah etmiştir. .<iiri okumus, ~iddet~ alkı.~lanmı~tır.. Paı1.ı Grnbu, rıa~ı·ekilin bu talı•lıi- ZiM:ıt n ~ıhhat Vckillerinr" ııahat IÜOrVO BeDI-~ 

Muhiddin TI:ıh:ı P:ır,;, sözl(•riııe de- G<'C<' H:ılkcvindc, lnönü zaft>rinin yıl- ni ittilakla kalıul elmiş ve bundan n'rilmc;;i istenilen takrirdi. __. 
,:ınıl:ı. ;cabınd:ı hıırpt<> ~mı ve Şl'cef döniimii dp haı·ar<'tli lıir s..•kilde kutlu- sonra ruzwımeyc ır~cilmiştir. Takriıfo okunma~ını müteakıp nıcv 
"tıcvkiiııi :ılacağııııızı hiiliin ıliiny:ının l:ınını'itır. . Ruznıımı'ıle. hiikiimcte tP\'Cih etli:. 7.U hakkında birbirini bkiben izahat- "'ırhlısı da battı mı? 

--- -------· - -- miş iki ·Ua! takriri v:ırdı. Bunlardan ta bulunan alükadar Vekill~r. rlde L,,, 

-------------·... hiri: bir ~ulı:ıyın gecelr~·in dil, tarih lıulunaıı kanuni me,·zuatın, pirin~ ' Askeri Vazı•yet ve roğraf.ı·:ı fnkiilte•ine taarr•ıo: etti- 7.er'iynlı ile umumi sıhhatin korun : 
Askerlik daveti 1 );i ye hir lıekei~·i ülcliinliii!ii savia.ı - masını telif bakımından kifa,ı·c-t:•;zlL Amiral ıaningam 

BAŞTARAFI l NCI SAHiFEDE) ı ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHtı::EDE _) nın ne deı•cce::c k:ıclar doiırn oldu.ii:u- ı.\'i gcfrülcliiğü i~iıı, bu cihrt.i tamam -
·-·----- - - - 2 Ilır kı,ım km vdlel'le '! ununıs- ııtı Acll:.ve \'<'kilinden ,;oı1r:ı takrirrlir. !tırnak üz.ore k·uıunun ;·nkınd:ı. tadiı 
dıı daire bolgesinde mahalli gu- t:ın kar*ıo;ında müdafaada k:ıl:ırak Adliye Vekili H".l•an Menemenli - l'dileceğ'ini ~öylı>miqlcrdir . 
zctlerle ilfrnı münıısip görülmü~ Yugoshl\·y:ıy:ı t:ıarruz etmek. oi{lu ile )!illi '.\Tiidafaa Vekili Saffet Iltı mevzu cL•:ıfında o.öz alan hatip_ 

. ' 
Italyan donanması işiıı1 

tür. Binaenaleı-h, bu ilfııı tarihin- 3 - llcr iki,iııc birden hücum et· Arıkan \'C D!!hili\'e Vekili Faik Öz - ler. t:ıclil lH'ojesinin bir n~ r,·,·eJ h:ı -

d 
't'b · . d • 

1 1 
d mek. trak t:ıraflarıncla·n vrril<'n izahatüın zıl'l:ııımıı-ını i<temi<lerdil'. 

yakında bitireceğiz, diyor 
Londra. 1 (A.A.) - (Taymis) ·" 

zetesinin denizcilik muhabi r i y:ııı)~ en ı ı aren nvnı ogum u ıır an B 'hl' 1 1 1 t 'h · ı.··ıt 1 b" 1 b' t R ı .. ·k 1'1 k ı · . .. ıı sonuncu ı ını:ı, co t <U\'\'e e ı _ taıw c• rnııı~ınn ov ·e ır na"ruzıın uzııaınN e muza Cl'C eı ı er~· ıa• 
olup ta n:ımların".l dnı·etıye gon- ti,ıaç. gösterdiği için ıayıftır. Yeni nıkıılıuldui(lı ve bir <UIY.ı\· tarafın - im madde olmadığından. rel•M·e ni 
derilemiyenlerin de derhal ~ube- ku\•ı·et getirtmek, diğerlerine Jı:tzır- dan bir mahalle l:ıckeisinin .l'a"alaıı· lıayl'! ı·erilmiştir. ftalynnlarııı Litloryıı Bcnito ıı~ 

.ının da, denizin dibini bulmuş olr' 
sı tahmin edilmektedir. Z ir a, su 
l5 mile .kadar düştiikt{'n sonra, bıı ( 
ninin, herhangi bir limana v:ı rD 
mesi, pek az muhtemeldir.». . . 0 

leriııe mlir:ıca:ıtla emiı' tehikki lanmak için .zaman bırakmak olıır .. Se
liinik üzerine tanrı·uz t:ıkdirincll' cf'nn
bi Yugo,;lav ordu~ıınun hareketsiz k:ı
laeafı sliphelidir. ('iiııkü Almanlar bu. 

Amerika limanıarında etme!Hi ve bu iliıııın vilii;-rt mer
kezinde gazete ile yayıldığı giin 
(lwrid den itibaren ·I gün z:ır -
fında bnğ-lı bulıınılui(u ~ulıcsine 

müı·aeaat etmiyenleriıı bakara 

rnclnn geç<>r VI' Seliiniği alırlarsa, Yıı- ı 
)('oslavyanııı qtratcjik \:tziyeti frnaln- Bzılunan Alnıan, ıial-

tanılac:ırı ilan olunııı'. 

$ır. Fakat lıu hareket, Almanlarııı yan D k 
tarafta Yugoslav tehlike;ıini göze yan Ve animar Q 
alm:.ıl:ırı d~mektir. Şu hnle n:ız:.ıran, l 

İnönü' zaferi yıldönümü ilk defa Yugoslav oı·duo;unu bertarnf vapur arı 
dmek isteml'leri daha galiptir. Fnbt Vaşington, 1 (A.A.) - lyi haber 

- BA:> TARA FI 1 NCI SAHi FEDE- lıumı ynpabilirler mi?. Bunu anlıımnk alan mahfillere göre, Amerika limaıı
'<:ılabalık halk tnr:ıfıııdan dinl<>nmis- için Almanların askeri vaziy~t!crini\ larındaki !talya, Almanya ve Dani
!iı·. . tedkik etmek lazımdır. Almanların ; marka vapurlarına tatbik edilen hare-

Halkeviııin alt ve üst kııt salonları l>iı-incisi Vnrna, ;>.Iurdar, Zaracla, ketin, Amerika limanlarındaki Fran
lolmıışlu. ;\lera>irı;e htiklal marşiyl<: ikincisi Filibeııin şimal ve centıbundıı sız gemileri hakkında da aynen tatbik 
::ışlıınmı~. nıutcakı~e~ F_:<n:ıf Ye Aha- ve Taşmaklıda, iiçlincilsü Yugoo<lm· - edilmesi muhtemeldir. 
ı bankası umum muıluru B. Atıf inan Yunan hududları ve bilhMsa Sofya, Halen Amerika limanlarında 15 
~rafından clkinci İnönü mııh:ır~be- :'.'<e\•rokop bölgesinde, ayrıca Yugos- Fransız gemisi bulunmaktadır. Ifazi
;ınde duıı;:a ve v:ıta.~ıımızı~ d.unımu> lav hududunda bir takım kuvvet p:ı-up- ili' dairesi memurları, bunun bir haf-
1ıevzulu bır nutuk soylenmıştır. 1 !ar ı vardır. Yunanistana tnarruzu tada miimklin olduğunu israp etmis-

B. Atıf İnan, lkiıı~i İnöı!ü .. zaferinil muhtemel bu ku\'\'etlerin miktarı 14- !erdir. ' · 
ınlatm15 ,.~ onun yıldonilmunu candan. ı;; tüm~ndir. 1\Hilkivet hnkkı dairesinde amatör-
t~s'id <'leiğimizi söylemis w demistirı Yugo.<lavyaya tah<is edebileceği lcre ait 'gemilerin himaye vaziyetinde 
'<ı: . . . . .. . kuvvetler i><c, yarı s ı Jlfoldııvyada, ya- na"11 kııllanılııcaklnrı tayin edilmek 

- !kıncı lnlln!l zaferının her yı\do- rısı muht if yerlerd ve Sanatta ol- üzere te<lkikai yapı\m:ıktııdır. 
ıümü, istikbalin, yılların ,.e asırlıırın mak üzere Romany:ıda 10 _ 12 fırka lngiltere Ticaret gemileri tonilato
kııclretinden bir damla <'ksiltemediği ile ba~lar. Halbuki bir eok sebehl..,rle :mnun noksanı :ılınacak tedbirlffle 
)İr iman kaynağı kalacııktır. bu kuvvetlerin ancak 2 - 3 fırkası bfö•- Amerika hlikümetince telfıfi edilecek-

JJa!ip, ;\[illi müc:ıdeledeki vaziyeti le l:ıir har.:kete •evkolunabili r .. :O.Iııcİı- tir. 
nlatmı~. hür vP mlistakil kalmak ga- ristandıı Alman kıtaları yoktur. )fa- V:ı~iııgton, 1 (A.A.) - Amerika 

'eyaııiyle ayaklanan asil milletimizin C!ır askerlerinin ise keneli istekleri il<' hariciye nazırı Kordel Hull, dün ga
whil, gafil, kör mütea".<ıplar ı·e hain - lııırekata iştirrı.kleri şiiphelidir. Olsa zetecilerle yaptığı görüşmede hükiim~
:~rle ele carpıştığını. i•yanlarl:ı. fetva- ols:ı, Macaristan pek :ız kuvvetle yar- tin hareketini izah etmiş, müdafaa 
11rla uğrnstıi(ını, ~ııhlaııan Türk mil- dım edebilir.. noklnsıııclan Amerika limanlarında 
'etinin, silah, rephanP, tank ,.e layyu- Avusturynda talışid edilmis ku\'- nıüsadeı-e edilen vapurların na•ıl kul
. ~•i bulunmamakla bC'r:ıber bir millet vetler i;;e !J - 10 tilmendir. Diğer ta- lıınılacağını söyliyemiye.ceğini bildir
lıa;·atındaki tu.lhizıııın .;>n kıymetlisi raftan Yugoslavyanın ltalya hudu- mi~ ve sabotaj teşebbüslerinin, Ameri
•ılan milli ~uurl:ı lrnrekct t•tlikleriııi; duncla 1 tnlyanl:ırın meşhur Po ordusu l:a limanlarını tehlikeye koyacağı iein 
kesif zulüm ve it isaf bulutlarını dn);ıt. vardır. Hülikı itibariyle; Rulgaristaıı- hükQmetin bu tehlikeyi bcrtnraf et
'ıii;ıııı süyl~miş \'C demi~lir ki: da 14, Romanyuda 3 _ ıt, Macarigtnn- mck istediğini •ö.vlemi•tir. Ga7.eteci-

- Türk mill<'ti. ikinci lnönünd.e bu tla 4 - 5, e•ki Avu~turyadıı 9. JO, 1t:ıl- !er, Kordel Ilulldeıı vapurların müs:ı
·aımanclanı Lulnıuş olmakla h:ıht ıyar- ran hududunda 6 - 7 fırka bu hıırekilt derc.<inin Amerika için harbe doğru 
lı. Omda l•nll't lııöııli kumanda edi- icin hazırdır, hunların hepsi 35 _ JO utılmış bir adını olup olmadığını so-
,·orılu. ismet luiinllnün kumandıı et- fırka eder. runca nazır demiştir ki: 
iği kll\'W•ll•,l', bütün bir husumet ıhin. Runa mukaLil tahmini olarnk da - Bir knç zamanclanb<>ıi Anıerikn. 
•:ısının :l<•l'i kollarıııı te~kil «tleıı isti- denilebilir ki. Yun:ınistıın, Arıuınıd- lıütiiıı yardım formulü üzerinde !n
'ı kııvvetlel'ine haksız hareli<!tlerinin hık lıarekiitınıı iştirak etmiyeıılerlc hu- ı:iltereye ve tecnviizc karsı koyacak 
i'ıyik cnasıııı verdi. Türk millet:nc rad:ın tas:ırruf ettiği 7 - 8 tümeni. Se- her millete yapacağı j!'eniş y:ırdİmlnrı 
·msal<iz k:ıhranı:ınlık hayatının, a~il liinik cephesine getirmiştir. fngiliı:N te;;bit etmiştir. Şimdiye kadar tııkip 
oplanı~ıııın ve necip yükleııisinin mu- ele Ringnzi harbiııchı ~onr:ı serbe~t dtiğimiz vol budur • 
ızzam zafNini yarnltı. kalan km•vellcrinden anıi nigbctle bir Bundan· soııra da· nvni rnldn devam 

Bu zafer biıim serefli v:ırlığımız:ı onluyu buraya tah<is ettikleri takdir- edeceğiz. . . 
ıi~·ik lılirnwti hiilfı duym:ımı~ olanlara de Alman ta:ırruzıın:ı k:ırşı bu sahnıla Vaşington, 1 (A.A.) - Danimarka 
ııir intibah <illesi, icteki gafillere ve l 1 - 15 fırka toplanmııktaclıı'. Yııgos- vapurlarına el konulma'! (izerine, Da
hainlere «bedi ölüm darbesi olclu. J:ıvya ise, bir ;cferberlik takdirinde en nirnarka elçiliği dün :ık~am ~u berannL 

ikinci 1nönü zaferi, esaret ve m:ıh- .ız 32 tümen rık::ırııbilir ve şüphe•iz ki. t.:ı bulunmuştur: 
'<iınıiyete kucıık :ıçıın s:ıltanat gafı!- en h:ıyati noktası, cenubi Yugosl:wyn- - Hadiseyi prole,to etmedik ve et-
'erin", islildiıl ve hürriyet için d?\:ü- dır. Çünkii bu radaki vaziyetin değiş- nıiyeceğiz. 
;enlerin millet hakimiyetinin a~kı ı~ın- nıesi, kendisini <lost memlcketlniyle Vaşington, 1 (A.A.) - Ruzwlt, ga
cle çaıpış:ınlarııı dirilik ve şereflilik :ıliikadan uzakl:ıslmr.. nu scbeble- z~lerilerlc yaptığ ı görüşmede, Alman 
lersi oldu. dir ki, Yugo<J a,·ı'ar, ı,urada bllyük 1tıılyan \'e Danimarka \'apurl:ırının 

ikinci lrıönü zı.feıi, Türk ordusunun ku\•ve1.ler topl umuktadırlar. lcahıııda, mlisadere.•ini bizzat kenılisinin emrd
·ladel ve sec:ıatiyle :\lilli ın~c~del~ simal ordusunun bu noktny:ı yardımı miş oldufunu söyleml*tir. 

hayatımızda dikilen ilk !l('ref abıdesL ela mümklindlir. Şimdiye kndar Qgkü- Va~ingtoıı, J (A.A. ) - Ticııı'<!l ga-
1ldu . biin ~imal ve cenubunda ( 15) fırka kıı- zelesi, 120 _ UO Amerikan ticaret ge-

lkiııci lnünii zaferi. onu takir eden ıfar asker toplanmıştır. misinin yakında lngiltereyı> wrilec!'İ(i-
'•til'ük zaferlerin ana kaynağı oldu. Tlazıırd:ı bile burada 7 _ 8 tümen ni yazmakt.ıılır. 

lnönliııde dii~nıanııı muzaff{'r silfıh- vardı. Yugoslav!nrın ikinci clenccdı' 
larınıız:ı ter.keti iği muharE·lw meyd:ı- flelgrad, iiçiincii dl'rer.'ıle :\[nem v.· • 
•n ve buyünkü mc<'ud V<' müstakil var- Avuslurv:ı lıuıl ucluna ?heınmiyet vcr- 1 

lığımızın kurulu~ ,·e yarntılı.< meyda- mrleri ıf.z ı mdır. Yugo•lav ordu~u .fo-1 

''1. old~ı .. l ~inci lı~tiııli 7'.'.lfrı:!yl; ye~ile~ı rnvıı, Tuna, Sava nelıirlr·ri lıududları- 11 m;lletımızın makus t:ılıı, huruk z.ıfcı- na darnnar:ık Almanlara knr~ı kun·l.'t
ler uıliinin ba~laııgıct oldu. li lıir -müdııfnn harlıi verclıilirkr .. Jtal-

Hatip, milletin manevi varlığında. rnn ordusuna kar'! ise bir iki !i\nıen 
t<:rakki \'C tekamülünde hep bu mühim kafidir.. · 
ta r ihin te~iriııi izııh etmi~. onun i~in Netice itib ri.de. şu rnziy~t. Alın:ııı
bu mukaddns günii kulluladığımızı, !arın ya tarruzu geciktirmelerini. yn 
şimdi de şuurlu bir v:ızif<' idraki irin· lıııcl da doirrıulıııı cloğı-ıı)'a Yuı.ıo;;bı•ya. 
d~ bulunduğumuzu vı: nutkunu sii,·]e ı·:ı karsı har. kt>tr gi'çm<'lPrini iraıı d
ı>itirmiştiı·: · tirmckt<>dir.. Fakat ikinei !:ıkclirık 
Ruhlarımızın en trmiz ı1n)':tııl:ırivle nıiittefi1;! 0 rin ınu:ııı:ı lı'r km·veli ılc 

lııönüne b:ıi(lılık. milli rn7.ifelere tın);- l'~nlır. 
!ılık, şeref ve istiklalimiz ui(ruııd:ı her Yugo>la\' \'e Yıınnnlıların harp k:1-
tiirlii fo'dakfırlığa hazırlık k:ır:mnclıın uiliyetlcl'ini d<' ılii~ünliııce. nıiiclaf:ıa
doğnıu~ lıir kahr:ımnnlık ordusu halin- ııııı rok ıızun miidclrt dl'\':ım edrrei(i 
ele biitün milletçe lııi\ııiinün emrinde· :ııılaşılır 

--'-~~~~~~~~~~ viz. 
- Çok alkışlanan hıı nutuktan sonra irlerd<>•ı ~oıırn nıeı·asime son ,·eril
Lisc ıııüdüı· nıu:ıvinlerinden B. Said mişlir. 

Kasa hırsızları· 

Yakalandı ve tevkif 
edildi 

l•t:ınbııl, ı (Tt·lefonla) - fahta
k:ıleıle '.\lizrnlıi hirııderleriıı kasası 
kırılıp i~iııdc bulıın:ın 25 bin lira ea
lınnıı~tı Zahıt:ı. hıı hu.-u•t:ı yaptığı 
tııhkikal \'e t:ıkilı:ıtı nôticPlendlrmiş 
\'e hır•ızlnrı mevdann cıknrmdır. 

Oıbhaşı Yustı!'l:ı kahveci ·\tizin 
p:ız:ırle~i gün!i k:ısayı kırıp p:ırıı; ı 
r:ılılıklnrı nnlnşılmı~tıı'. Hır<ızlaı cll'r 
lı:ıl tı·vkif rclilmi~lerdir. 

*---
lstanbul e7nnİyf!l 

ınüdürü 
Öıh·ak tarnfıııılıın •ikinci lnönli mıı- KARSIYAK.4. Jl,lf,KEl'INDE: 
hıı;ebe. inin t.aı-ihi teferruatı üstllncle Zafer Knr~ı~ııka H:ılkevinclP ıle kul- l<l:ınbııl, 1 (Telefonla) - rornm 
durma ve ıı2tico nı~\·zıılu nutuk din- !ulanmış, Dokt-0r Sıdkı Şükrü Pnmir- valiliğoine tayin edilen l"f an bul enı
lenmistir. tnn tarafından bir konferans verilmis. niyet miidürü l\luz-afferin yerine \'e· 

Lise ve Kı7. muallim mektebi talebe- bunu bnzı talebenin ~iirle ı·i takip et- kaleten muavini Ralfıheddin tnrin e-
leri tnrnfınrlıın okunan müt.ead<lirl şi- mi,t lr. dilmistir. 

Matsuoka 
Romaya vasıl oldu 

Berlin müzakereleri 
Hiç bi r netice 
vermemiştir 

Roma. 1 (A.A.) - l\fa~-<uoka 
cliin saat 16 da Romaya gelmi.• ve 
Japon - ttaı,·an bayrakları ile süs -
lenmi~ olıın istasyonda Kont C'iano 
t:ı:-:ıfındnıı kar~ıhnmıştır. 

Roma, 1 (A.A .) - Mat•uoka dlin 
matbuat müme"illerini kabul etmi•. 
tir. '.\Iatsuoka, •cy:ıhatinden miishet 
ne•ice aldığını söyledikten sonrn, Ja
ponyanın halihazır hnrbin bitiril
mesi için sulh i.wassutunda buluna -
cağı hakkında dolaşan haberleri tek
zip etmiştir. 

:lfatsuok:ı, tekrar Hitlerle ·ıe Fon 
llilıbeııtropla görilscceğini bildirmis

fskenderiye, 1 (A.A.) - l ngıtıı /1 ııanm:ısı Akdeniz filosu B:ı~kuınan:ılr 
ııı Amiral Kaningam, son deniz ı:,, 
ri müna•ı>betiyle şunları söylenı iştı ıl 

- lt.ı!yan donnnması işin i sen~, 
nundan en·el bitirmeğe çalışac:ı~~· 

ltalyanlar, Jutlnnddnki şekilde 
tuzaı(a diişmüşlerdir.• 

lstanbul para borsası 
açıldı 

p;f' 
f,tanbııl, 1 (Telefonla ) - (o 

borsası , buglln merasimle açıJdl·. ~ 
muamele, Ergnni ta hvilleri uzer1

' 

oldu. 

' Mısırın toptan azalfl1 

tir. 

satış fiati 
Ankara, 1 (A.A.) - Ticar et 

1 

k:11etinden: 
Bir Ameı•iknn gazetecisinin ·ıı:ıline Koordinasyon heyeti karariyJc ~ 

cevap olarak ta l\fat~uoka, Amerika. ,ırın toptnn az-aıni satış fiyat.J:ı rt • 
·t • kt' ı d • ı..·ıd· 1e tesbit edilmişti!': A )'a ııı mege va ı o ma ıgını ,,ı ır- 1 __ Samsun, Çarşanba mıııt~~f 

n1 iştir. d 1 k 1· 
R 1 (A A ) T Jr 'ııı a c ö me sarı mısınn kilosu . 

onı:ı, . . - , aponya a - l k~~ 
riciye Xazırı M:ıtsuoka, bugün öğle kuruş, zmit - Akçakoc:ı mınta 
yemeğini Kral Vi.ktor Enı:ınuclle bir- ıla 7 kuru~tur. • 
likte J'• mMir. YemPkte, .11us . .;ııli~i de 2 - Başlıca iqtihlfık mınt-:ık l~r~~ 
lıulunnıu~tuı· . tla t?pta~ satış fiy~tlarıpa J\8 

Roma, l (A.A.) _ H ariciye N:ızı- ııaklıye fıyatı scbebıyle yUzde 
rı Kont Ciano, bugiiıı öğleden •oıır::ı nisbetinde zam yapıl nb i lir. ~' 
J :ıpon)·a Hariciye Nazırı '.\latsı.ıokan :~ - Snir ist ihlak mıntakalarıl'1 1 1 
kabul etmi~tir. Mat•uoka, müteakı. _ zami fiyatları, nakil masrafJ nrı ~ 
bc•n Ycnl'çiy:ı l\ar:ı~·ına dn gitmi• ve t.ıırı dikk-ate alıııa:ııak fili suret tr 
. !u~solini t:ırafından kahul olıınmu• hit olunacn~tır. J 
tur. ... 4 - Ilu fıyatlar, temiz döknı~ f~ 

Londr:ı, ı (AA.) _ rıerlind{'ki ı.ı_ı.L•ıı mah.fülü i~.indir. Diğer nc\'ı ~0 
birinci seri Almuıı _ Jııpon görü.~me- 1 ıyatları buna göre tayin olunac9 . 
.erinin iti<: bir netice wrmediiii anla- 5 - '.\lı.~ır istihlilk eden yerle~.1) 
sılmıştır. .vı:atsuoka, miizakereleri fiynt nıürııkabı.> konıi~yonl·:ırı 1 

Tok;.·o,·a yazmış, 4 Nisand"ln en•el te~bit edeceklerdil'. . 1 
müzakerelere angaje olmıyara{•ını 6 - Bu suretle ilfın edilecek {ı\ 
ılıı A imanlara bildlı'Tnistir. tan fazlasınn fazla~ına satış yar; 

4 )<isanda Sovyct. m·llşahicliniıı ele rııklar hakkınd-:ı takibat yapııcJ 
i'lirnkiyle Rerlinde müzakı>relerc de- tır. ıııl. 
, ım rdilrcektir. 7 - Karadeniz sahi llerinde, f - ---* istihlak eden h:ılkııı ihtiy ncJ içı~.,r 

• • r:ı:ıt lınnknsı ve tnrım satış koO~ 
Akdenız harbı ı tif!eri . bu fiyatlar d{liresindf' 1110 

--BAŞ TARAFI t NCİ SAHiFEDE- )·aata memur edilmislerdir • , 
ü<le r ine döıımcğe ~alı•an düşman gc- Kaçan Alman Esırlefl 
ıııilerini. takibe 5.alışarak irt!b:ıtı d~- Vasington, ı (A.A. ) _ Vaşiııt; 
~:ım etı~ı·eı~ lngılız ~a.rp gcmılerı ~aat dnk; Alman elçisi, KanadadaJci OF 
-1. ~Pil .ız s~nrıt Jngılız ~affı harp gc. kampından kaçan iki Alman hBfV;, 
nı!sı, clurdugu yerden bır İtalyan ge- ı·ine Amerikan hududunun Jcap.1tıl t 
~11sı~c ~·a~ıılunmış v~ o sırad:.l ıl.ilşmnn ·ıııı ikinci def:ı olarak Amer ikB ~' 
~e~ı~erıııın .hayııller.' bcl!rmı~tır.,_B!r ,·iye ll<'Zarell nı>zdinde prntesto etfl' 
lngılız torpıdosu, bırclen proıekturle- t ·r 
rinl :ıçmı~ ve bir dil~mnn krııv:ızörUnii 1 ;-f 
şiddetle arclınlntmıştır. A N A D Q L V 

Saffı hnrp J:ri'm!sl. at~Ş(' başlamışı -1 
,.,. taın isab<>tle bu kr~va1:öıii bir şı·yı -•••••••••-
y:ıp:ıınıyarıık hale gelırmı~. ltnlyıın 
zırhl;sı \'e kr~n·.nzörl,'ı:! nrknınndnn 2 !ahil.i •• Bqmebarrlrl -.1. 
tnrpıdo muhrıbı de gorlilmıişllır. ln-1 HAYDAR ROSTO OK1'V"' 
~~iliz ııcmileri f!iddetle atc.,e dcv:ını 
edince torpido ınuhriııl<>ri, sun'i bulut Umumi Nee ı at Mııdnr' 
) np:ır:ık uzaklaşmışlardır. Polıı, Zara ,.,. r y Ç"' 
ve Fyume kruv:ızörlcri, torpillenerek IIAM:Dl N ı.ı ZHET ÇAN' 
rnrnlanmıs \'P biliıh:ır0 batmıştır. 
!larp gemileri nte,,e devam etmiş, bil
ha.,:ı lııışta lıuıunnn Vorstadın !l05 lik 
toplarla ııctı~ı ateş çok mile,;sir olmuş, 
bir m~rmi il" Fı·um~ kruv:ızôrüniiıı 
b:ıcıı,ınılan gt>risinı> kadarki kısmı kı-1 
zıl nl('v icinıle bır:ıkılmı~tır . Fyume 
krıı\•ıızöı·ii, hu <uretlı• batmı;tır. Sah-1 
lll'. ymıgınl:ır, projf'ktiir ziyalariyl~I 
el \"llfll ctn1:~tir. z:~rn kruvazörll, n1n
.. he!P cdc·mNlen batmıştır. 1 

Ah •' Aylıiı 809 
one.v.ıııı. 1400 kt· 

Yalı&ncı meııı ltktt.l@re ı1 ııt' 
_...~ 

lduehaııeı lklııc:I B•1t.r / 

Gündelik Takvi~) 
1360 Rebiülevve l•k~nclel'i;·ı'. 1 ( A.A.) - Akdenifrı 

.:ırkında rnku hulan d<'niz nıuh:ırebe- 1 EVKAT 
s!ndt' batırılnn Pola krll\':tzörünün \'fi- !. D. 
ralı ol:ır:ık kurtarılan kaplanı . hasİirıı 
u,ii:rı.vnn İtalyan zırhlısının :ır.ooo ton- Sabah S, 42 
lıık Vittoryo Venelo olduğunu sö; le- Öğle :12, 18 
miş ,.e hunun battığını tahmin etm;ş. lld.ıü : lS 53 tir. 
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