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Almanların Yn- y lavya kaırr»Iavyaya knr" UgOS 
Hatta üçlü pakt 

imzalandıktan •on 
ra, Yugo..c;lavyanın 

mihver le mütema
di iş bi rliği yap -
masını istilzam e
den bir ortaklık -
t ı r. P akt her şey
den evvel bita raf
lık mefhumunu 
r<-d detmek tecli r . 
Yugoslavya Al -
man) ay:ı elin i uza 
t ıı·k " ıı. mülki ta -
m"miyeti n ' k oru 
mak için hazırlık
larda bulunmakta, 
fakat Alma nya bu 
ııu da üçlü pakta 
a)·kırı görmektP 
dir. 

Tütüne ve rakı
ya dair 

hıa~oırluk ~- 1:1cı,; 
İzmirde büyük meş' aleli Ba::-,. 

yarışlar yapılacak lslak, soğuk, çamurlu kıt güııl•rİ' 
nin merareti içinde; actıkl :ı rı ~inir hıır ) k 

bi şiddetle art. - rıştırı ma 
maktadır. Bu ha-

iRFAN HAZAR 

Vaktiyle Leb ib efendi iıminde bir 
malmüdürüyle tanışmıştım. 

Kış geldi fi rak açmadadır 

rlh<e Almanların • t • 
Çekos lovnk yayn ıs enıyor Lebib efendi, halkın nazarında 

kırılmıyan bir ceviz, çi ğnenmİyen 
bir lokma, açılmıyan bir kutu, ç ıka
nlamıyan çürük lıı'r dişdi. 

Yardım sevenler kurumu da Fu
arda bir paviyon açacaktır 

sineye y-are .. , 
Diyen ıiir, gelıin de baharı, -;'> 

lü, gülzarı, çemeni, cananı, ro• 
ka rş ı açtıkları •i- • ıahbayı, laleyi, sünbülü ıı:öı;sün·· ~· ni r harbini hatır -
!atmaktadır. Hü -
kıimct memleketi 
idared . ıı aciz gii<
terilmekte, H ır -
vat unsurlarıııtıı 
zulüm allıııdn in
lediği ve Alman e
k:ıllh·etiniıı imh., 
edildiği haberle- -
ri yay ı lmaktadır 
Beri in rndyos~ 

Macar ve Bulgarlar da 
tempoya uydular 

Kapının önünde elpe nçe divan du. 
ran eshabı m esalihe onun öyle bir 
bakışı, öyle bir çatış ı, öyle bir çıkı!ışı 
vardı ki, p es p e rde d e n azar azar tıze 
yiikıe len Lebib e fendinin sesi, evveli. 
nüfua, saniyen orman, salisen bey -
tar ve 74"raa t memurlat'ının odaları· 
nı hevai bir fişek gibi teker teker 
dola§lıktan sonra, nihaye t k"yma -
kam beyin dairesinde bütün şiddet iy 
le infilak eder<\'. 

:ıo martta "ehrimizdt' yapılan hü
,·ük İnönü koşusundan :-oonra fuar gün 
İerinde de büyük 'ıir atl (; \izm l~ınhürü 
nün )' apılma<ı, \'ali \'(' becleıı fcrlıi)'esi 
lıölge lııı~kaıı ı B. ~'ııacl Tuksalla 
ldecli\'e reisim " IJr. Behcel t.:z tara -
fınduı; h~den l t•r,.i,\:c:-;i g~nel dir~ktö
ı · ü J?t-,neral Cemi! ·r:ınc rclen r icn t,dil -
nıh~ti. 

ve ayni gece Alsancak stadyomunda 
da projöktöl'!e rle tenvi rat yapılmak 
suretiyle ufak mikyasta atletizm müsa. 
bakalan icmsı düşünülmektedir . 

Şöyle kırlara çıksın da bU"er ,e~· 
har ve rengi.renk kelebek ıribi "~· 
ıan gençlere baksın. Gözlerin d~ 
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liklerinde ne arzularnı çırpınd•l1 r 

Üçler paktının Yugos
lavya ile alakadar 

cephesi 

bu n ları söylerken 
. !acar milletin'n 
d!' zul üm giiı'dü -
ğüni.i ileri ~ur -
mü~ Ye t ccnubi 
talıfr iııi kullanm1' 
~lacaristıın• claki 
ltr. Buraclıc 100 

Amerika mihvere meg. .\ftı ıs ı ı okırııı 11 

Seya hati 

d k Matsuoka ~Iatsuoka' n ın an O uuor 1 Roma ziyareti ne-
ticelenmiş t i r Ber-

1.htl"UIİll kODU'UUn" ı ine c1önect>ği biıc Y .. · diril mekted ir. Yu-
bin kadar )!acar lııılııııdujiunu ıla bil
dirmi:-ıtir. 

Bu Almıııı nıaneHa·mıı tnkip ~ dl'ıı 
A nıcrikıılıbr J,i I' f ' vkaliic!Plik görme
m ek tecı: rlel'. Y ııgo,Jıt\'.\'a icin yeni hh 
mnlle\'l'a lıeklcdikl~ı,.ııi kaydedem Pk · 
tc clirl~ ı-. Bulgar rad.rn•u ela lıa~ka Iıiı· 
yoldan bu :-;inir harıJine i!-5tirak ":' tmek
t?, Hırvatlıırııı Sıt'plrırdaıı :ıynlm:ıl· 
taraftarı olrlııklıll'lııı. Hı n·atlarla ~fa . 
ı·ek \'e ltal) :ııla lıultıı•aıı Hırvat Pa,· · 
lic ııra•ınchı l<·mn,lar lıa•lndığını hil· 
rli.rmekleclir. Padiç ,. taraftar lar ı . 1-
tnlyaıılar tarnfııııJıın ihli)·:ıt olarak e! 
d ' tutuluyordu . Şinııli anla.ılıyor ki. 
mih,·rr Yuıwslnv.-·aı·a lıütiiıı va<ıl:ıları 
' le hiirvnı halindedir. 

\·Lı ~<·-.ht\'\'ada hakiki vnıjyet ıu·tlir:· 
ı:.,ııu . A nıla Ajan•ınııı (diğer <U -

tıınlnrnııızda lııılı:ııuıı) uzun lcblijii 
l.ilcliımekleclir. Ytwo,1a\'ya lam bir 
~üklın:t ve u..;n\·i~ irinıledir. 

)'"uvo~lav.rn ~aclyo~u haherle-r vr- r ir
k ·ıı 'Ik <ık <unu •Ü)'iem<•ktecli ı·: 

c Yuııos::ıl'iar. dıldiyetlen liri, erıw
h: prnpngand:ılarıı ı a inrınnıa.yınız, Yt' 

ce•ur bir millete ım·nsnp ohluğuııuw 
u ııntınayınız. > 

\ '"ı·iJ~ıı hab<'r!c1·e 11öre Almanyan ıı ı 
llclı,::rad elçi i Fon Heren Rerlind<'ıı 
a\'dtl l'l mek iizc·rN1ir. Alnıanyanııı. 
l~u:,:-o .. ıa,-~·aya adı ın ntn1adan evvC"l hü. 
kftnıt'tin \.> ·vnnnaın.e~ini \>!>kl~dif(i nn
lasılıııaklad;r. Yuj!o.•l:,\'lar. her hıicli
s :> ~·<1 karsı nıuntazırdLrlar. 

(.'çlü pakt ile Yugı,,:Jav;·aııııı uliıka 
.-ı ~u suret!-2 izah olunabilir. 

r:nelft memleket harlıe 'ürüklcıı · 
n1tmeli . )" ug-oslavya b ı- lınr!:'ket li..ı,sü 
ul:ırnk kulhınılnı:ım:ı!ı. ll'trnfhibn<t 
hü rm•t eılilmeli. :\!rm"ketin mülki tıı
mami; Ni tehlike,·e clü<ürlilmemeli -

ıli '" 
Ru vazitet kıı r ı<ındn. Yugo,Ja\·)·:· 

üclü pakta ale.vhtar olma"' bil<>. h• · 
r"ktııı hükümleri lıııııhırln t~lif dile -
h!lir nıi'.> nu '}iipht"'•~z J!Ü~titr. 

FINLANOIYAYA iHRACAT 
l tanbulda bulL1na11 F inlandiya kon

soloslufruntlan Tic:ı rd ocla•ına geieıı 
IJ1 r mektupta Aııka rada 9 teşrin isani 
l l!IO ta r ih inde imzala nan T ü rk iye-Fin 
Jaııdh a ticaret anla · ması m ucibince 
k aı~ıİ ı kl ı ihrnç ecl;t,cek ye r li malla rın 
he r iki memleke t teki kon solusi ukl:ı r ta
r:ıfı ndan tasdik cıl ilmiş bi rer menşe 
Ş<·hadetıwmesiyle güııcle r ilmesi lazım 
gel d ıiıi halci< Türki)'eden buna r iayet 
"dil nıedeıı ihrııcat ; apı ld ığı bildirilmiş 
F inl iuıdiyu glimr uk idarelerine 1-12-
~ .ıo ta rih inden i lilınren bu gibi malla
rın ithal eılilm<nı'•ini n tebliğ edilcligi 
iuıtırl atılmı t ır. 

S. Rusya 
( BAŞTARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) 
f,, ,.,.ki , So\'yetlc r Bi rliği h ükiımeli n in 
yeni Yugoslav hllkiı nıet i ne bi r telgraf 
ı,::iı ııdere ı·ek telır!k ttiği ıı i tekzip el -
mekl '• fa kat ~u n lar ı il iıve etmekte -
dir. 

c Yugo~ Ja ,· m ill~ t iniıı ~erefli bir ma
zisi olduğu mulıahkaktır Yugoslm 
ha:.k ı bu nıazi;e ve tebr ik edilmeğe la
yıktır. Tebr ik telgrafı gönderi lm iş ol
ması fevkaliıcle bir şey değildi r. Şayet 
böyle bi r tebr ik telgrafı gönderilme -
miş is , Sovyetler B i rliği tarafından 

ı nutu lmu veya kim,..,n' n hatır ı na gel
memiş rlemektj r. • 

Edenın Atınaya yaptığı 

ziyaret 
-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHIFEDE
l!tmis olan Yugoslav hük umetinin a l. 
,!ığı vaziyet de lııgiltl'reye m üzahe
r~t edecektir. 

'nadak i ikam •ti e<na8ınd1 Ede
nirı Yugo lav hük iı mel i mü me~•ill e -
riy le tema< edip etmiyeceği m a liım 
,Jeğild ir. 

ı.ıoshl\·.'·~ nın vaziy..ti, 7 lta1ynn harp 
semi!"inin batmn:-ıı ve ni hayet A~mara. 
·ıı n sukutu, )fat"uoka ıı ın seyahatine 
e'adüf etnıistir. Homada iracl olunaıı 

nutuklarda mutedil hir lisıın kullanıl
· ııı~tır. Yal nız üçlii paktın murnffakı
:eti h:ıkkında t~meııniler iz har olun -
ınuslur. Bu sözle ı iıı ölcillü olması clik
:rnte Iiınktır l\lal,uoka l talyan gaze -
'eci!eri;:• v;;~diği beı anatta da s:ıh.'i 
enı:ı~l: ı rın anla~nıaya yardımı olaca
iını :-:ü_,· ·en1i~ ve .J aponyayı harbe gir
mek üz"rc göstere n mihver ı.cnzelcleri-
1in ya1. ı larına Li r cr,,·ap Ye rn1iştir. 
llat~uoka ~r11n , . ~ Roma,\·ı zi~· .. n·el 

•de rken. Amerikanın Amerika linıan
' arında bulunan gcn1ilere vuziyet etnıe
•i ıli~kale lıi)· ıktır. Bu vazi; et. Anı e -
·ikanın ıııih \'erc )' ııi bir nı~yclan oku
nı:ısı "'"· ı lmakladı r. A \'rupal ı ı ' akl or
takları ~\merikanın ınuhariıı :--.:.ıyı1aca
·• ını A>,rnlı ortaklanna inandınııai!" 
"al 1'm:d<taclı r la r. 

Amerika da bu ~on haı ek2ti,\·le de
mek ist mistir ki : Beni harıı halinde 
adcled >r"<'niz. buııdan hi<- J>ervam )'Ok-
tu r . 

)!ebika ela, Alman ve !ta lı-un ge -
mileriı•c rnzıye t et mis!i r. Bu, C'.cnubi 
Amerika ile Birl<><ik d<'vletler a ra<ın 
d:ıki tcs::ııüclü güst ' rmekt<'clir 

l• ' tn11~0 . ln{)il f t l<' 

\ 'i~ ! :ı c lngilt~l'enin nra'I alıluk:ı 
me.<elesiııclen get'gin leşmcktedi ı· . lngi -
ı iz! ~ r S!~milt~rd~ J.uı\nk e~ya bulundu -
A"unu, F.,l'Ansızla r i . ..t~· bu l unmadığ'ını id
dia eylemekte; l nıdlizler ele, kaçak l'Ş 
·a lıuluıımasnydı kontroldw kaçılmaz

<lt, cenılıını n rmelctedirler. Ve ıı su:ıl 
·eYap<1 1. k:ılmakl" lır. 

Vnzi.,·et sudur ki, Frnns:ı lıitaraf ıı:r 
J \ ] t ı•J.<a bilE', lııgil terc hükumeti -
niıı bevn<>lmilel kanunlarla hakkı olnıı 
kontrol~ miıni olmaı{a cıılı~mnklaclır. 
Jfallıuki Frans:ı bitaraf cl~ğildi r. v ;s' 
Almanrn ile sulh akıletmem i~tir. Vi~i 
il~ Be ı:Fn ara,;ındııki mliııasehdleriıı 
ge r gi n olduğu sörl niııetı Aln1~n~·anın 
ranı '1kılmı<, Almmıyll hariciya neza
f·ti. Ahnnn ·a ile \'i~i arasında :'İyasi 
:ııüııase t .1ok tu r ·i, g 0 rgi n ol un c -
\'ahını Ycrm;Fıtir . 

1 n~ilt ..; rr, Fra nsayı \'ecibelerini ifa
ıl:ııı kaçıııaıı bir müttefik :ırld •tml'k -
ediı·. 

l ....L 
·ı Kısa Haberler 1 
~, ..,... 

\ . iJit.,·f·t fint nıurakabc- konı isyonu, 
.ilin ,.;ıliııin reisl i ğin d e toplanmış , 
muhtelif isl eı· i k on u şmuştur. * Trı.lızun mebusu Bay M it.ıt Ay. 
ıiııı Aydına , beden ter biyesi genel 
cli:·ektörlliğli teşkilat , sa ha l-:tr ve te
~i~ı~r da ir•esi r .:? i ~l Bay \cliil r) !nçer 
\ nkaravn gitmi~ l erd ir . * .\I ;ıli y ıl ın on ay ı zarfında Yiliı

ı·l' t inıizin muhte lif )'erler inde 199!l 
; aban domuzu it l fıf edil mi~tir . · * Del Lcrdar Bny Mümtaz T arhan. 
diın mal iye t-n hoil subele r ini tefti« et
mi~tir. 

ZABITADA 

Para taksimi yüzünden: 
T ired e Turan mahalle<i nd e çal -

gıcı Salih oğlu Ali Esmeray, ça lğı 
parası ııı taksi m meselesind en arka 
daşı Ali oğlu Durmuş Ali Gınıat ı b ı
çak la yara l am ış v~ z abıtaca yakalan
mışt ı r. 

Kadın yüzünden' 
lkiçe~nı e lik cadde8ind e Kadri oğ

lu Süleyman; k-n dın mese lesinden 
.\I e lı med oğlu Mehmede bıçak çc kti
giıı de n ya ka lanmıştıı• . 

Bu da etek yüzünden: 

Kaymakam, malmüdür üniin bo .. 
ğuk ve acı haykırış,1~rını .. .. ~~
yar duymaz sapsarı keaıbr; g og$u -
nün içinde e riyen kızgın bn lmuınu 
dnınlaları , tıp tıp diye kalbin in Üze
rin~ d a mhyarak sanki onu durdur
mıya çalışırdı . 

H'ç kimse , yaşı yetmiş İ ş i bitmiş 
olan malmüdür üne kafa tuta ına zdı . 
En müstacel iatida lar bile b a ze n yır
tık aepe tin, bazen de hazretin es~i 
koyun cebinin içinde- haftalarca pt
n e kl ttr dururlar, seslerini çtkarma
dan or larda mı,ıl mı ıl uyurlardı ... 

B;r RÜn Le bib .efendi, dudakları
nın arasına ııkıştırd ı ğ ı ü ç parmak 
kahnlı~ındaki sıgarayı öyle b it' sor
du. öyle bir içine çekti, dumanları 
öyle bi;· yuttu ki nerdeyse kendisinin 
h emen düşüp bayılıvereceğine; z~vk
t f'n v~ k eyften, füc'eten ölüvereceji
ne kanaat get,'rdim. 

Böyle olmadı. 
lhtiva r müdürün tönük g özleri 

ağ" ır agır ve korka korka açıld ı . Sert 
ve bir m e zar ta,ını andıran yüzü, 
pamuk gi.bi yumuşadı, gevşe di; ve 
hic gülmeyen Lebib efendi, e-sniye 
eıniye, gerine ge rine dumanların 
arasında Q·r kaç defa güldü. 

Hayre tle onu te tkik ediyordum ... 
Bir müddet ıonra malmüdüriinde n 
acı değil, likin tatlı ve sıcak bit' ses 
yükaeldi' 

:\Irnınııniyetle haber aldığımıza ı:ıö
J'("; g·~ nt•ı·al. at!etiznı f~der.::ı:-;yonunun 
"•ıwlik faaliyet proııramını haleldar 
rtnıem?k wırliyle l zmirde e)·liıl n)·ı 
zarfında vr fu:ırııı ncık bulunduj!u giin 
l!•nlc lıir ntl eliznı müsabakası tertibi 
ni nliıkalılara <emretnıistir. 

~IüsnlJakanııı J,ayrak prı~ı ~eklin -
el? ,.e g-t•ce nıe~'nleli ola rak yapılması 

.. 
T ür kiye yardıme,;eveıı ler kurum u 

lzmir şubesi, 20 ağustosla açılacak 
eııterırns~·on al fuar için h azırlıkla ra 
baslamıştı,r . Kurum, yoksul kız ve ka
chnlarımıza biçki ve nakış e~rleri yap 
t ı rarak fua rda bir pad,,·onda teşh ire
decek ve Üzerler inde anblemi 1. E. F . 
bulunacak bu eserler, İzmi r fuarı ha
tı ras ı olarak istiyenlere satı l acaktır. 

Kurum. bu ese r1€ri hazırlatı rken 
yoksul rnziyetteki kadın ve kızlarımıza 
iş \"€ hayatla rını kaza nmak i nı kiinını 
da le min etmekted ir. 

Şeker Harbiye, Maskespor 
lzmire geliyorlar 

10 kuruş yükseldi ,1.11 . k.. 1 f 'k · t·ı .. · ... , ı ı ume nıaç arı ı · ı s t r u mucı -
Elle r inde 100 kiloda n fazla ~eker btı l lıinc.~ v arın ak~am H arbi ve ve Maske

luna!ıı:ıı', ko~rdinıısJon heyeti .k~rarı spor takımla r ı şeh r imize gelecek, cu
mucılıınce dun ı•kşama kadar vılayete martesi ve paza r g ııl ri Altay ve Al
lıirPr beyanname vererek mevcut şe- ı tınordu takımları ile o\·n ı rncaklard ır . 
ker miktarını hiltlirmi~lerclil'. Eu ])(>. x- -·- · 
):a_n.naıııeı<>r m~ııt~k~ ticaret müdür - NASIL 0. LOU- ACABA? 
lugune ıı:onderılnıı~tır . 

Ti~arct Vekaletinden gelecek enıı·~ 
Jl'Öre 1)1\)·annameler üz t}rinde ·ınuanıelc 
ifa ~d:Jec klir. Dün pi)·asadaki ~ek~r
Jer oıı 1'unıs z~nıla sutılmı~tır. 

Ödemişin Yen iköy halkında n 45 ya
"ınclu davulcu Osman Zeybek Uzun • 
dere küyüııün Hasan köyü mevkiiııde 
cleğ'irnwn arkında boğulmıı~ olnrnk 
bulunmustıı r. Ölü mün ne •uretle vukıı 

Mekteplerde ta til lıulılıı(rıı İahkik edilmektedir. 

'.\l;san ayı zarfında mekteplerin ka-I 
patılacnğı hakkındaki 'ayialar asıl 
'izdi r. Heı· sene olduğu gibi tıılim w 
terbi,ı·e heyeti karar ı mudlıince kö)' o
kuiları marı,ın sonunda. merkez ilk 
mekt2plcri. ile büyük kazalar mektep -
!eri 7 hazi randa tati l ed ileceklerdir. 

Orlaokul ı· • liselerin tatil ve imti -
han tar;hleri hakkında Ma-nrif \'e'kii
lelindcn henüz bir emir gclmemi~tir. 

---X---'--

OR. A. AGAH 
Bir müddet için Bursa ılıcalarınıı 

gitmi~ olan çocuk hastalı kları müte -
ha;;sısı Dr. Ali Agah ~hrimize dön -
miiş \'t! ha<talarını kabule başlarnı~ -
tı I'. 

---x:---
Tabanca taııyormuı 

- Tam on dört aydan beri 31gara 
içmı'yordum. Doktorlar, (İçersen 
ölünün!) Dediler. İşte içiyorum! 
Bakalım ölecek miyim! hem ölsem 
de, vallahi gam yemem .. ÇU.ikü, on ı Çok çocuklu analar 
dört aydır ka~ga et~~~iği".'. , l_>oğa- 26" lzmir me l'kezi ı·e miilhakalııı a , 

Tirec!J 4 Ev liil ma hallesinde :Me h
ıııed oğlu d e~eci Ahmed İçe ll inin ii -
ze r inde bhı t nbnnca lı ul unnıu~, za .. 
bıtaca a hıımıştır. 

7ına ıarılmadıgım, yuzune tuku rme- 22 ,i muhtelif kazalara ait olmak üze
cli ft im h iç ~imı_e ~alma_dı . Onl a::~ her ı·e g-crmi~ ~ene]erde mü r acaat yapm l:-3 
h ı.!de berı m ıhtıyarlıgıma ı hu t met olan r;ok çocuklu ann~l~ıc na keli mli -
edıyorl ardı. He y A;~lah~m. .Geç~." kiıfntlnl'ının giincler ilcliği hahel' ahn RADYO 
hafta l<aymakamın uzerın e b ı le yu- mı~t ı r . 
rümüştüm! Eğer tahrirat katibi, o sı- BUGONKO PROGRAM 
rada araya girmeseydi halim ne olur- 8,00 program, 8,03 Aj a ns haberleri. 
du l Ey tütün! Muhakkak ki sende BOSTANLI YOLU 8,18 müzik hafif p rogram (pi.) , 8 ,45 
rabbani 1:-ir hüviyet var. Sen, insan- L., k d k 12 '' O 

Bostanlıdan Naldökene kadat' uzıı - c.v a 1111 - ·onuşma. ,u program, 
lart yeniden yaratıyorsun; insar.1~ra 1? q3 .. 'k k k k 1 l? 50 nan turistik ~·olun beton döı-;.enmes!n'."' ... ,., muzı : arı~ı şar ı ar, ... . 
Yeniden bir vücud, ye niden bir ah- A · h be J • l " o- ·· 'k k k ve üzerinin kntranlnn ınası yapılan kt•- Jans a r erı, •"> , D mu zı : a rı şı · 
li.k, yeniden ~4r ses ve riyorsun ! Se- 7 0· l' k k 0 •• arkıla ı· p ı·ogı·am ı ııııı cle\·,·ımı, 1". ,?O :;ifname)·e göre !l ın ı raya çı aca ·- ·' " -
ni şu anda bütün İştiyakımla !Atlı · · .. k - 14 mL'ı'zı'k kaı· ı .~ ı k ııı ·ogı·a nı (pi .), 1° , tıı- . B.etun yolun inşası ıçın mtı lla ·nsa '.:' o 
tatlı iç ~; kçe, dumanlarını ba ğ'rıma, ıı rogram, 18,03 müzik: rad_vo caz or-. 1 · b · h 1 aç ılmı şt ı r. 
karnım:ı, cığer erıme, eynımc , a • ke•trası (l brahim Özgür idaresi nd0 ) , 

ti bacaklarıma bayılırcasına gön- r·--------------, 18,40 mü zik: solo ~ark ılar, 19,10 konuş 
derdikc;e e lhak yen iden dünyaya ge- Mevlidi Nebevi ma (seyahat röportaj l arı), 19,30 A -
liyotum ; yeniden hayala kavu~uyo- jaırn haberler i, l !l,45 konuşma: zirııal 

mestane nigi.hların hayata nt t 
söylediğini farketsin. ~· 
Bazı yerlerde insan, bugünkü .,. ~· 

şet ve harp ahvali içinde baharı l<• ~· 
dine haram ederken, ta!iat, yavrll' j · 
nun ısırıklarına ve hatarılıfına r• ~· 
m e n ona süt dolu memeaini verrP' ,, 
le devam eden bir iyi halbli ve ·~· 
katli ana gibi, gene bahar yapı11,~ gene liılezarının ıafaklarından ı• ltf 
meltemlerin altında hayatı gü~~I tP 
tiriyor. Medeniyet, ih~'yar bir a~r ~· 
giq' kuyruğunu kıvD"arak kencl~·,ı 
li.hı j),. kendisini öldürürken, t~. 1~ 
denilen ' lihi ana, kalbi dolu, ı0~ı; 
açık, damarları sıcak olarak ~~r 
kendi kanunu ile bize dersler verıY ~· 
Fakat ne çare ki, aramızda, yılcl!fl,1. 
lar, kasırgalar, zelzeleler ve fel~~,iı 
leri, bahardan daha çok seven hı• 
ler var . 

Akdeniz , .. 
Akdc nizin dalgaları, durrn• -

lngilizce konuıuyor. Tirte sulafl~ıı' 
üzerı'nde eaen rüzgirın yolunu, 
Roma kesebiliyor, ne de BerJin .. ~ 

Tarihin binbir maceraıına C fll" 
veren Akdeniz de bir vakitler k• U~ 
man Türk korsanlarının, Arslan 1S~ 
levend lerinin şarkıları inlerdi. ı( 
maalesef Q'r devir yarattık ve. •,, 
tik .. Fakat hatkaları, Akdeniz•.' t 
zim d e niz, bizim göl » diye ta•'"~' ,r 
derken, buraoını yava' yava' 1<'~11 
!erine ınezar ettiler. Öyle bir rn• ~I 
ki, taıı Romadadır ve ayaklar•~ 
öte tarafında, bir imparatorluğ'O~ 
c;ukuru kazılmaktadır. ..,, 

Akıllı İnsanlar ve milletler, 1>~1ı 
söz söyliyeceklerine büyük itler / 
parlar, bu kaziyenin iaabetinİ ,,ı 
ebediye tini hic; bir hidiae boz•"' 

Kahveye dair 
Bir karüm aoruyor: ~ 
«- Kahve meıeleai ne oldu ·ı~/I 

bet gün evvel gelen bu nuıcl / 
şimdiye kadar dağıtılamamaaın• c' 
hep nedir? Hali kahve 11kıntı" 
kecek miyiz?» 
Cevabım ıudur' 1ı 
Kahve derdinde İcma ümrn•1 f 

ki olmuştur. Nohut ve arpa bu!\ı 
cını bet kuruta 1'çiyoruz. Hani b•'ı ~ 
taıiyecilik illeti vardır, maale•• ~·· 
illet, kahve çuvallarının arasın~ il 
rılmı~tır. Kahvf'yİ bu illetin pe"."ı 
den kurtarabilmek için ya b•' tl 
mücadeleıine, yahud da Eyüp 
gamherin sabrına ihti.yaç vardır'· 
nim merak ettiğim ,udur: ~I 

Bütün millet, derhal ve top'/' l 
kahveye boykot açsa, ortaya •' 
ne kadar kahve çıkardı 7 

ÇiMDiK rum. Ey (olamaz, imkanı yok! ) di- M- •vlid i )<ebevinin önü müzdek i takvimi, 19,50 mÜJ.ik: radyo iııcesaz 
ye geriye gönderdiğim istidalar ; ve , Sah g ün ü akşam ı yani Çarşanba he)·eti, 20,15 radyo gazetesi, 20,45 mü - --------------
daha içeriye girmeden kapının eşi - . . ·z ı'k .. Ile'thove ıı _ \'aı·;·a e,·o ıılar, 21.00 Bu naoıl it 7 , ~ıı 

· d k · d 1 1 gecesi olacağııı ı necip milletımıze · ' .,, K k 1 K rt ı kdı 1 ğın e oğduğum azız ost ar . müzik: dinleyici is tekler i, 21,30 ko _ ar~ıy:ı ·ac a u . u uş. so . ı;ı 
Artık yanıma ge liniz! Şu dakika- bildi r ir im. ( hh t ' ) 21 45 .. 'k B. Kemal in gece eYıne gıdere k •( 

1 n uşma " at "aıı ı , , mu zı · : b k 1 " 
da si2,· birer bire r kucaklamak, ya - 1 - zmir müftüsü radyo orkestrası (. ef. H. F er it Alnar ) hac la cliiven ve ta anca çe eı "1,ı' naklarınızdan şapır şupur Öpmek is- j fi. Çelebioğlıı 22,30 Ajans haberleri, 22,.15 müzik mecl İlhan hakkında t ahkikat~ 
tiyorum. k ' ·----------------•! cazbant (pi.), 23.25 - 23,30 ya rınki Jaıımı•tır. ~ 

Leb ib efend i, fakfon tabaka da ı progl'ltm ve kapanış .. -
kaçak t ü tünden ikinci aıgarasını ha- Demiıti.. 1 
zırlamakla menuldü. Bir aral ık ha- Halbuki üstadın rakıya itiyadı r "\ 18 o rs a 
na.'._ Mirim, dedi; tütündeki İnsanı yo~u~amandan beri ben de Lebib Bu yavrulara açılacak -~"!'!' ___________ .... 

değiştiren bu kuvvet nedir? Yalnız efendi gibi kuıkulanmaya, ve kendi bir kucak yok mudur? OZOMı 
alışkanlıktan ibaret bir şeymi? kendime şu sualleri aormıya başla - K. S. 

21 
13 
25 
19 

O vakitler muhterem malmüd\irü- dım: 
ne, tatmin edici bir ce~ap verdit:mi - Hakikaten hik&yeyi yaratan 
zannetmiyorum .. Yalnız uzvi ve ruhi bizzat (Altınbat) mıdır, yoksa Üt -

itiyadla bu mesele izah olunamıyor. tad mıdır? Altınbaş olmasaydı eser 
Çünkü, meydana gelir m'ydi, gelmez miydi? 
Üç yıl Önce, Türk edebiyatının en Rakıdaki bu fevkalade kuvvet ne. 

nefis hikayelerinden biıı'sini yazan dir? Acaba hikaye, Altınbaşla mu -
~~yiik bir san'atkBrımız, hikiyeai harririn izdivacından mı husul buldu 
ı ç ın, dersiniz 1 Aferin öyleyse bu izo:l- ~vacın 

- O, iki (Altınbaı) dan çıktı! mahsulü şeker yavruya!... _ .......... ._ ............................. ,~ 
ELHAMRA Sineması 

L ifli.\' lı/ATf.l\'ELEflDE.V ITİBAJIC'S 
M0htalııııııı nuraııur güzelligi dünyada e~•iz olan güz<>I İzmirimiziıı 
"iir dolıı ııef: s m.•lılnµlı geceleri başlarken, sen enin en nefi•. en hari
kuliııl' A~k - ~lıısiki - Şiir Ye nihayet bir sözle (AŞlKLARJ )< F i LMi) 

olan büyük 

Ay Doğarken 
Ilaı-i ·alar ~aheserini, mü~te~na l.ıir :sinama haftas t olarak gayın rnüş
tet';Jerine t:ıkdim d~t. Bu cnı"ıl~iz Rana! ve glizrllik filminin baş 
roll~rinıl.• h<'yaz penkııin cl:.ima en lıüyük filimle ri nd,. takdim ettiği 

c·~'iz hülbülleri 

Sökecle ll , 12 )'l!Şıncl a, il kmek te
bin üçüncü sınıfında okuyan ik i 
k ız çocuğu yeti m kalmıştır. Ad res
le r i bizde mahfuzdur. Kimsecikleri 
yoktur. Her ik isi de sıhh atçe iy i, 
zekacıı normal, terbiye bak ımın 
dan fevkalftde. g üzel ve o;evimli -
dirler . 

Bu iki yavru, kendilerini haki -
katen evliıt gibi bağrına basacnk 
bi r aile ocağına muhtaçtırlar . Za
vnlhcıklar, birbirinden de ayrıla -
mnmaktad ırlar. İyi ve güzel iki ev
lı1cla sah ip olmak istiyeııler , yazı 

işleri müdürlüğümüze m üracaat 
edebili rler. 

315 S. Süleyma. 
43 M. İzm i rli oğlu 
23 t.t i klaı 
14 P . Klark 

395 
245152 1 2 

245547 1 2 
No. 
7 
8 
9 

10 
11 

ZAHIRF.ı 

16 50 
20 50 
?" _., 
32 
yok . 

TAYYARE Sinemasında Tel. 36-
4 

2 Nisan 1941 Çarşamba gününden itibaren • ...... , 
~ .. ' 111111ti ...... '1111111111" 11 •••••• 111111 .. , ............. 1111 ..... u.... ... ..... . ...... ! 
- TÜRKÇE SOZLÜ - SAZLI - ŞARKILI ~ 

Londra. 2 (A.A.J - Atina radyosu 
Edenin dün Yunan krn lı tarnfınd-:ın 
~· ah u ! " d ildiğini b i ldi ı mi~tir . 

Belgrad , 2 (A. A.) - AYaln : 

Azizi\·e mey k iinde :'llümin oğl u 
Hal il ,.~ Yu• uf oğlu lbrahim, eşek 
meseltsindeıı kavga eder ek lı ı ç akla 
birb irini yaralamışlardır . 

JEANETTE MacDONALD NELSON EDDY 
Bülüıı ' <' vişenkri son""'- hayranl ıklar içi nde bırakae.:ıktır 
JUlL 'Al.DA - r:n son ,·e en mühim Fi A R P haberleri 

S l>A.VSL A fl - Her gün 2, 15 - 4,30 - 6,45 - 9 ela .. Cu martesi ve Pazıı r 
10,15 ''e 12 de başlıı r 

i DOKTORUN AŞKI ~ ... ; :................................ . .......................... . 
MÜ:\1ESSİLLERİ: EMiNE RIZIK - -SÜLEYMAN NEC~ıt 
OKUYANLAR: ~IÜZEYYEN SENAR. MUSTAFA ÇAÔ ııJ 

l)· i malumat al an mahfiller, ln gil
tcı«· hariciye n azırı Eden ile c enel 
kurmay ba~k-1111 1 Geııeraı Sir r on Di
l'ıı Yu goslnvyaya g<'l dık l erindP n ve 
Yugoslavy ada bulu nduklarından ma
l \\m 11ttıır deiillerdir . 

Çocuklar arasında: 
Karşıyakada Hengiım sokağında 

:\hıstafa oğl u 11 yaşında Al i, oyun 
meselesinden Yaşar oğl u 14 ya~ında 
Mustafayı taşla ba şından yaral11mış
tır. 

Di KKAT: Haftan ı n her g ünü nde ilk ı<eanslar ucuzdur. Salon 20, 1 
ı ............... ..ıBmamlkmomnm2m5m, K .. ol•t'•ık•3•0•K .. rşm ............... . 

AYRICA : Gayet gülünçlü ve musikili ÇİNGENELER JJ:tt'Jl· 
MATİNELER : 1,45 - 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 CuıJI 

Paza r 1.15 t~ başla r. 
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[ Memlekette 
Akhisar da 

BiZiMLE iŞ YAPMAK 
iSTi YENLER 

:uıtuınıunuıuınnuuunnnu•cnııu1111nıuuın111111ıu1111111nn1111ruınunnuu11uu1.11• 

il zmir l evazım Amirliği İlanları t Baganlara Tavsigemtz 
Anvcr:;lıc bulunnn bir firma şehri- uur••Hıtfl•Hnnıunnıunııun .................... " .................................................... . 

miz ticaret odasına mürac:ıat ederek lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
İzmir ve Aydın havalisindeki meyan _ Pazarlıkla 3795 kilo peksimet salın alınacaktır. Taliplerin 4 ni•an 
kökü ihracatçılarının adreslerini iste- 941 cuma günü saat on beste kışlada lzmir levıızım amirliği satın alma ko
mistir. Kıbrısta Limasolda bir firma, misyonuna müracaatları. TOTONCOLER BANKASI KON· 

GRESi VE BEDEN TERBiYESi 
iŞLERi 

Türkiyedeki bu'"clay ve arpa ihracat -" lzınir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
çılarının adı';?slcrini istemiş, ayni za- 1 - Aşağıda yazılı bakır kaplaı· pazarlıkla satın alınacaktır. 
manda Türkiyeye likör, üzüm ve her 
türlü meyva satmak istediğini bildir - 2 - lhıtltsi 7 nisan 911 pazarl~si günü saat on diirlte Tophanede !s. 

Akhisar (Hususi) - Tütüncüler 
bankası umumi toplantısını yapmış
tır. Bu toplantıya Izmirden banka~ı
lar ile hİ5.'!edarlaı• iştirak >etmi~lerdır. 
1'iearet vekaletini kaymakam Bay 
ll.ikrnet Akman, vilayet hissedarları
nı da hususi muha ebe müdürümüz 
llay Ha!llln Gülen tem.'il etmişlerdir. 

ml'ut'r T.v. amirlit•i ~atın alma komb.vonunda \.'a]Hlacaktır. " 1 • ,, 

İdare hey'eti bir senelik muamele
den ibra edilmi~tir. 

Hissedarlara 33 bin lira saf; kar 
levziine muvaffak olan eski idaı·e 
hey'eti 11.ynen ipka edilmiştir. . 
. l'ayyare cemiyeti faaliyete geçmış 
ık; gün içinde yekunu kabarık teb~r
ruler; kaydederek muhterem Akhı -
llariıJarın milli davada daima ileri saf
:aki mevkilerini bırakm:ıl< istcmedik
~rini tebarüz ettirmi•tir. 

Altınordu 
kulübünden: 

Gençlik 

Kulübilmüzün senelik kongresi 12 
ni8an 941 cumartesi günü öğleden son
ra saat on sekizde kulübümüz bina -
sında yapılacaktır. Ekseriyet hasıl ol
madığı t.ıkdirde 15 ni,an s:ılı günü sa
at on sekizde yapıl.ıcağından azaların 
bulunmaları rica olunur. 

Ruzname: 
idare heyeti raporunun tetkiki, 
Nizamnamenin tadili. 
Yeni idare heyeti intihabı. 

Kol kol hey~tler iane toplamakta lzmir aaliye ik inci hukuk hak iml i -
devam tmektedir. . • . . ğinden: 
1' Kaymakamımız, emnıyet amırı !zmirdc Namazgahta 9.ı3 sokak 

e\-fik, Jandarma kumandanı Halid. 9~ numaralı evde oturan Cemile ta -
~.YYarc cemiyetinin ~aaliyetine ~ü ·\rafından kocası Karam~n ~okağ~nda 
· ük yardımlarda bu.unmaktadıı lar. ;;o numaralı evde mukım ıken ıka -

Gençlik te,kilıitı yeniden faaliyet 1 metgiıhı meçhul İsmail aleyhine açı
ı,aha:~ına atılmıştır. Terbiye v~ talim\ lan boşanm'.l davasının icra k;Iınan 
~lerı nüfus memurumuz Ba~ Mah- ınuhakemesı 8onunda: l\ledenı K-a
llJ?d Turgutlu uhdesine tevdi edil - nunun 132 inci maddesi lılikmünc 
llJ.iştir. tevfikan ('emile ile hmailin yekdiğe
h Pa~artcsi g~nü ka~·makamın da ı·inden boşanmalaı·ına vr mü~terek 
h~ızurıyle gençlık kultlbu alanında Ak- üç çocuğun \'elayct hakkının babala-
ısar:ııarın önfindc beden hareket w n İsmail uhdesinde bırakılmasına ve 

t0•terileı•i yapılmıştır. he. hafta altı saat cumarte•i glinü 
ll * Husu'i muhasebe müdürü!"ü~ analarının görmesine \'e bakiye h'.i-. 
. ay Hasan Gülen muha•cbc daıresı küm harcı olan 300 kuru,ıa masarıfı 
;ılerini gözden geçirmiş, görd~~ü in: küm harcı olan 300 kuru,-ıa m~s~rihi 
2 :\Jııdan ve bilhassa tah,ılattakı muhakeme olan 1048 kuruşun dahi 

ıııu,·affakı~ etten hu•usi muha~ebe araflardan ~·an y':lrıya alınma•ıııı. 
ıııemumunız Ahm~d n arkadaşhırı- temyizi kabil olmak üzere 4-10-910 1 
111 takdir etmi tir. tarihinde davacının vicnhında ve ı 
ı, ~ Ad~iye. H?üfetti•i Bay !llustaf:ı müddeialeyhin ırıyabıııda .kara.- ·.e-
uıa adlıye~ını teftıs etmekteclır. Bu rildiği ve müdcleialcyhın ık"amc~)(<.

~ftisiıı daha u. z.u n sürece~i Ye bü- hıııııı me~huliyetinc melııı; tanziı~ı 
~~ adliye iRlerının toptan gozclen ge- lulıırnn ı:ııyabi hüküm ihbarname+ 
~ırıl~ği ö(ırenilmi~tir. nin mahkeme clivanlıanr;ine tııliı. 

l<adın yüzünden doğan 
bir cinayet 

Kırkağaç (Hususi) - Buraya üç 
~ilometre mesafeci~ bulunan Bakır 

.tıy nde herkesi müteesir eden bir 
Cıııayet olmuştur. Ahmed Kurd is -
~inde Bakırlıların çok sevdikleri bir 
denç, Halil İbrahim Katırcı taı afın
t abn !rece yarısı evine yakın bir yerde 
a a ııca ile öldürülmüştür. 

tıı IC :ıtiJ, cinayeti irtikap edince he
le a ıı evine girmiştir. Sokaktan geçen. 
Jı.r .maktulu görünce bağrışmağa ve 
atıl; aramağa başlamışlardu·. 

h• B~raz s onra köy muhtarı kazaya 
lidı eyi bildirmi tir. 

d Acele \•aka mahaline gelen Jan
,;u-ına kumandanımız bay Enver işe 
n koymuş, bir Raat zarfında vaka -
ın failini meydana çıkannıştır. 

h l\atil Katırcı evinde sakladığı ta
ancayı da meydana çıkarak sucu 

~e. •!J- t etle işlediğini itiraf etmişti'.· 
tdadısede bir kadın isi olduğu tesbıt 

ı 1 ıni.ıı tir. 
r A. ayiş mevzuunda çok hassas da\'. 

1 abn~n J andıtPma kumandanımızı 
e rik ederiz 
r * Hakimimiz Hamdi Arda 60 li
aya terfi etmiştir. 

~· * Kırkağaçta Çin~n mahalle -
hnde altı kadar an bulunduğu za
hıtaca haber alın~ıştır. Bu ayılar 

8Yvanat bahçesine sevk i!dilecektir. 

lzınir birincıi icra memurluiund~~ 
llir borcun temini istifası için mah-

tu "' ı bulunan ve açık artırma sure -

edildiği tebliğ mak>1mına kaim olmal; 
iiz<1r~ .. liin olunur. 1211 

Zayi 
l\laliıl.ve•ikanıı kaybettim. Yeni -

sini çıkarac·ağımdan e•kisinin hük -
mli kalmamıştır. 

~1alul Cemil ı;çman 

lzrnir Belediyesinden: 1 
ı - Cumhuriyet cadd>siııde 112 

;ayılı ı•:•ki kı'<'!di liyona bankası binası 1 
ile van ı;okakta ı:ı, 15. J 7 sayılı bina
larİn nktırılması alana ait olmak üze
re enkazının kaimen satışı, Fen işleri 
Müdürlüğündeki keşif ve şarlııameHİ 
mucibince açık artırmaya konulmuş
tur. Keşif bedeli 2088 lira 81 kuru* 
muvakkat teminatı 156 lira 66 kunı;;
tur. Taliplerin teminatı 1~ baııkasrna 
ratırara.k makbuzhıriyle ihale taıihi 
olan 9.4.941 Çar~amba günü saat 16 
•la Encümene müracaatları. 

2 - 899 sayılı sokakta 3-11 ada 6, 7. 
8 sayılı p:ırselltrde 40 24, 42. ·26, 4.1 1 
28 numaralı ve !J04 ncü sokakta 342 
adallın 30 ve 38 paı-,;ellerincle 15 "a)·ılı 
dükkan ile 55/9 eski 26 sayılı mnğaza
ları.ıı, Y1ktırılması alana ait olmak 
üzere Enkaz..ın ı n kaimen ~atışı, Fen iş
leri :\Iiidürlüğündeki keşif ve şartna
mesi mucibince açık artırmaya konul
muştur. Keşif bedeli 1275 lira 50 ku
ruş muvakkat teminatı 95 lira 66 ku
ruştur. Taliplerin teminatı İş bankası
na vatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi ~lan 9.4.941 Çarşamba günü saat 16 
da }<jncilmene müracaatları. 

3 - Garaj santralda 6 Numaralı 
Deponun bir sene müddetle kiraya ve
rilmesi, Yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhiyle açık artırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 70 li
ra muvakkat teminatı 5 lira 25 kuruş
tur Taliplerin teminatı İş bankasına 
y'1.lırarak makbuzlariyle ;ha!e taı·ihi 
olan 9.4.941 Çarşamba günü saat 16 ela 
Encümene müracaatları. 

26 30 3 7 (1187) 

:ı - H~r kalemi ayn ayrı taliplere verileceği gibi her kalemin mik-
tarından daha HZ \'e parti parti de taliplerine ihale edilebilir. 

- İ<t<'klilerin 1*lli vakitte kom isyonn müracaatları.· 

Büyük bakır kazan 
Küçük bakır kazan 
Karavana 
Kapaklı bakraç 
Kevgir 
Yağ tava~ı 

Adet Tutarı 

500 
ı;oo 

10000 
10000 

1000 
1000 

42000 
:ıoooo 
50000 
80000 

:3000 
4500 

Teminatı 

3150 
2250 
3750 
5250 

225 
:{37,50 

Devlet Limanları İşletmesi İz
mir Şubesi Müdürlüğünden: 

İşletmemiz tarafından pazarlıkla nnıhlelif eb'ntta çıralı çam azmanı, 
l"'ğri Karaağaç, eğri nıe:;;e, €ğri ç~nı ve yine muhtelif eb'al •ı kara c;ivi, kar
fiçe demir ~ulıuk, somun, pul ve demir lama alınacaktır. T:ıliplerin ~ube-
nıiz lernzım ,ervisi şefligine müracaatları ilıin olunuı'. :ı 4 1258 

İzmir Defterdarhğından: 
Hüse~·in kızı Zeynebin köyler şube,ine olan l15 lira milli emhik satı~ 

l>edeli borcundan dolayı haciz edilen Borııo\'a büyük cami merkez sokağın
da kiiin 55 taj "''yılı \'C 288 lira kıymetindeki nıüfrrz dükkan viliiyet iclare 
hey~li karariyle yirmi bir gün müddetle müzayedeye çıkarılmı~tır. Talip
lerin 25 nisan 941 cumıı giinü sa:ıt on beşle \·iliiyet idare heyetine mlira -
·aalhırı ilfın olunur. 3 10 17 23 1273 

lzmir Memleket hastahanesi 
Baş tabipliğinden: 

lla~tant'dC ölen 161 ~~ha=-::ı nit ~an1a~ır ve l.Jcnzcri n1uhallefat eşya~ı 
ı 4 911 tarihinden itibaren yirmi bil' gün müclclellc açık artırma ile satı
lığa çıkanlmı,tıı'. T:ıliplerin ih:ıl<' günü ol:ın 22 l 9.11 salı ıriinü ::a:.l onda 
hasıahanc)·e müracaatları. :ı 9 ı;; 20 1261 

Vilayet Daimi encüm~nin~~n: 
lzmir _ Kcmalpa~a - Turgutlu yolunun 18 000-~l 800 uncu kılo -

ııwtrc<incleki menfezlerin taınirali)·ie :ı:ı 000-:ı.1 000 kiloınelrel~ri 
aı·a,ıııcl:ıhi (huru ta~ iksa) pere iıı~aalı 716 lira 9!J kuruş keşif bedeli üze
rinden :ı ı 19.tl tarihinden itibaren on lıcş gün miicldetle pazıırlığ.ı konul 

• 
nıustur. 

Tııliplcı in, mallıınat cdııımck üzeı·c h~r gün \'İiayd daimi encümeni ka
ıcmiııJ ye pıızıırlıga j~tir:ık i~in de ihale tarihi olan 17 4 1911 per~enlıc 
t!linü saat oıı birde yüzde 7.5 lcıııin:ıll:ırı ile ehliı·et wsikalarını hamilen 

:ı 11 125:! 
t· nciimt.•nt.• nıü rat· aat la rı. 

Altay Gençlik kulübünden: 
I\liilıiimiizüıı .nllık iıcli koııgre·dniıı icrası için :ıo mart 19-11 ele .ı·apılaıı 

il'linı:ıd;, ~k,2l'i)·et hasıl olmaclığıııd:ın ikinci toplantı 4 ııban 1941 tarihi
,;c rnsllı;·:ııı cuııı:ı günü aksamı saat yirmi binle kulüp lokalinde ~·apıla · 

c:ıV,ı iliın olunıı.:..ı·:..· ------~-----------------
--trlhlSarlar umum müdürlüğün-
den: 

ı - ı;.:;.9 J ı t:,rilıiııdc kapalı zarf usuliylc ih,de olunamıyan 

2 

10,000,000 ·adet ;lira ~i~l·~i J.;:q1~ülü ycnicitın pazarlığa konn1u~

lur. 
Pazıırlık 7-4-~ Jl p:ızarle;i glinii sa:ıl 1;; ele Knb:ıta~ta le\' azım 
vr müba;·caal ~ııbe•iııdı>ki alım komis~·oııuncla yapılacaktır. 

~ - Sart.n-urne ve numune levazınt ı-;ulıesindrn ve İ7.mir .. \nkara ba~
ılıüdürlüklerinden parasız niıunbilir. 

4 bteklilerin pazarlık için tayin olunan ırüıı ve saalla teklif ede. 
cekleri fh·aL \'t.' miktal· üzcricden yüzde ';,!'i gi.ivP.nmc para--iy·l~ 
birlikle ıııezkiir komisyona ıııüracaatl-an. 

24 21 :rn :ı 1143-2 l!H 

lzmir hususi muhasebe mü-
dürlüğünden . 
İbrahim oğlu l•mailin müterakim vergi lıoı•rundan dolayı hacze -

dilen Ahmet ııii:a mahallesinin Kemı>raltı caddesinde 47 ve birinci \'C 

ikinci mıhcılarda 1,13,20,22,24,25 l~.15.:l,11 numarada ve 238 ada
nın 5 par"elinde k•ıyıllı 16400 lira kıyml'lindeki mamüştenıiliıt hanın 
mülkiyeli vilıi~·et idare hey'eti kar:ıriyle 21 gün müddetle nılizayedc
\'C rıkarılmı•tır. 
· T·aliplerin teminat akçalariyle birlikte 21-1-941 tarihinde saat 16 
da idaı e hey'etine müracnatlnrı ililn olunur. :ıo :ı 1231 

~i~le paraya çevrilmesine karar veri. 

1
en :ıo lira kıymetinde bir adet a.rna. 
1 elbise dolabı ile keza 30 lira kıy
~etinde bir adet u~ak taban hahsı 
l-4·941 tarihine müsad if cuma gü

tıü ~aat on birde yeni müzayede be -
11e•ten inde satılacaktır. Bu artırma 
~eticesind~ muhammen kıymetin 
ı·uıd e 75 şi elde edilmediği t-akdir
Oe ik inci aı·lırİnnsı 14-Nisan-OH ta
~İhiııe müsadif pazartesi gün•i ayni 

~~at ve yerde ~·apılacaktır. 1steklilc -
tın o gün satı~ memuruna miiratıı
~t etmeleri lüzumu iliin olunur. 

~~-~~~-::-~~-ı~ ....................................... _.r•--' 
ALSANCAK 

ıl t.lenemen aulh hukuk hakimllein
el'l: 

1) Menemenin gaybi mahüHe,inde 
,.e~kct çocukları Ekrem ve Al,gi<r. 
elıleri Şevket knrı:.ı Seher : 
~ liazinei maliyey~ izafetle ,·ekili 
~nver Seymen tarafıııdarı l:endi :ıa -

ıııız:ı bil'a snle çocukla» l'Z ııanıı
~a .da bilveli ye aleyhinize ikame c -
ılıp derde~ti ı•llivet bulun".lıı ala 

tak dnvası~da: · 
n lk~meıgiihınız me;:hul bulunması
d a _bınaen tebliğat ifa edilememiş ol. 
lı Uırundan muhakemenin mualliık 
Uluııduğu 14-4-941 pazarte•i günü 

ftnııt 10 da Menemen sulh hukuk 
;n:ı~~emesinde hazu· bulunmanız 
J~-blıg makamına kaim olmak üzere 
·:ın olunur. ) 260 

lı.taaronu karııamda yeni açılaa 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibiı DOKTOR OPERATOR 

ADıL BiR 

Her ıubeye aid hutalar kabul .,.. mil· 
tehuaıaları tarafından tedaTİ edilir. 

Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 

Fehmi Bencaıı 
Makine Tamir hanesi 

I~i ~Qnilnde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 
ounla iftihar eden bir müessesedir 

1 .. trDt puan 6eadNllts .., • • T.&.!OB: 1991 

---------------------· lzmir Yün Mensucatı 
T. A. şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mev•im dolayıo iyJ., yeni çıkardığ ı kumat lar 

SAGL A M ZARİF 
VE UCUZDUR 

Yenı: yaptıracağın ız elb iaele>r için bu mamiili.tı tercih ed in 

-·- SATIŞ YERİ-
Birinci kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. ş. 

Simanızm güzelliğini artıracak 

1941 aenesi Bukleli altı aylık 
Ondülenizi zevkinize uygun 

ve itinalı b'r tekild., 
yaptırmak isterseniz 

ENVER YALAVSON 'da 
TE CRÜBE EDiNiZ 
/ZMIR KEÇECiLER: No. so 

TELEFOX: 2800 

, ' 
EGE Mıntakası.J!aicıla-

rına ılan 
lzmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mıııtakalarda Kükürt satışları 

Z
• k l şube ve Ajanlarınca hizalarında :)'azılı 
ıraat ban a arı olan fiatlerle yapılacaktır. 

lzmire bağlı. Karşıyaka, Borno\'a, Balço\·a Yeni kale tımarı, Buca, 
Seydikliy, Turlıalı, Tepeköy. Ilağcıları. ihtiyaçları olan Kükürtlerini şir-

Ketin ( i zmir Kapalı Yemiş Çarşzsında No. 41) 
)·:ızıh:ıtk>inden bedeli mukabilinde alacaklan tes lliim itiığıclı ile Taş 1 
i skelede ardiredcn ~e;:elliim eıleceklerd.r. 

1 Küçük baii:l'tlar ise azaml öki torbaya kadar olan .lılıyaçlarını Kuru 
yemişçilerde B"y Cem:ıl Alişan ardiyesinden alacaklardır. 

D
"kk t• ikinci eller kal.dır~lmış olcluıı;und~n bağcı olmıran-
1 a • larn Kükürt vcdnıı)·ecekt ır. 
11ağcılamı :ılacaklan kükürller giisterileıı mahalk>rden başka yer

lerclı· satılınıyacağıııd:ın aldnıımamalan lazımdır. 

• 

Satış Cinsi Keçiburlu 
Mıntakaları Fi atı 

lzmirde 

Alaşehir 
Akhisar 
Aydın 
Ayvalık 
Balıkesir 
Burhaniye 
Bayındır 
Bandırma 
Bergama 
Çeşme 
Çanakkale 
Edremit 
Karaburun 
Kemalpaşa 

Kırkağac 
Kuşarla•ı 
~lani~a 
Menemen 
Salihli 

z. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
« 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
c 

• 
• 
• 

--
460 

B. 497 

• 495 

• 500 

• ;;10 

• fi05 

• 510 

• -190 

• 515 
• 515 
• 505 

• 515 
• 510 

• 500 
c 490 

• 495 

• 500 
c 487 
< .11:17 

• 495 
SefcrJhisar c c 19!) 
Tire c c ·190 
Turgutlu c c ·190 
l'rla c c 490 
Ödemiş c < 195 

Kükürlleriıniz klll'~tl'ı nılihürlii (50) şer kiloluk torbalarda satılığa 
·ıknnlnııştır. fü,yııelnıilel ~öhreti ha;z Lonılrada (llA'XlF:L GRIFFTH) 
:\borıılurnnmla yapıl>111 tahlilde kükürllerimiziıı yUzde 99,51 sııfiyclte 
ıi ıluj(u aııla~ılmı~tıı'. 

Kükürl1Nim;z ~on derecede fayclalı ha~saları haiz muzir maddelerden 
tanı:ınıi.vle iır' ve en yuksek ecnebi kükürtleı1ne muadildir. 

Keçiborlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

r"f. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1941 ikramiye Planı 

Keşi<leier: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci· 
teşrin tarihlerinde yapılır 

• 
1941 ikramiyeleri 

1 Adet 2000 Liralık 2000.- Lira 
3 c 1000 c = 3000.- « 
2 « 750 « = 1500.- c 
4 c 500 • - 2000.- c 
8 • 250 < - 2000.- • 

35 c 100 c = 3500.- c 
80 • 50 c = 4000.- c 

300 c 20 c = 6000.- • 
Türkiye lı Bankaaına para yatırmakla yalnız para biriktlrmlı .... 

ı,.;,, 11lmıt. olmaz. avni ::E•tnanda t.liinizi r\• d4"1n.,nıiı nlUr•unu-z 

Otel - Gazino - Lokantn v Pastahanesi 

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



Sı\HİFE 4 '( A N A D OL U )' 

lngiltere Bekarlara verei Londra elçimiz 
Bir senede harp için da.. Teklifi yakında M cliste ',?' • • .. _,. •• 

kikad 7360 lngiliz lirası müzakere dilecek Kral Pıyerırı cnlı1 u rnu-
sarfetrniştir Auh.nıa, ~ ('l'clef-Onla) - r·nnkırı nasebeii/e yapılan 

mclıu:su Sırrıııın, lwkfü·l:ırclnn veı gi ayinde bulundu 
Londr:ı, 2 (A.A.) - Diın gece mali nlınm:ısı hnkkmdnki teklifi cncü -

sene hiüım bulmuştur. Bu mticldet zar- mende tetkik edilmi~tiı·. Yııkınd:ı Londr:ı, 2 (A.A.) :- Yugoslav kl'alı 
fındn 3 milyar 867 milyon. 2116 bin lı v'eti nmumivcve verilecektir. 'l'ek. İkinci Pi.rerin fahtn cülusu münnsebe-
670 İngiliz lirası snrfcdilmiştir. Bu bir life göre, :1 kcrllğini bitirmiş erkek- tiyle ortodoks kili esinde bir ayin yn -
rekordur. Y:ıpıhın hesnbn göre. d:ıki - !erle 17 yn,ını ikmal etmiş kızlnrdan pılmışt ır. Türkiye büyük elçisi, Sovyct 
kndn 7360 İngiliz Jir:u:;ı :ırfedilmi - , ~ l ndın çnğıncl:ı olup da mek'tl'pte hiiyUk elçisi ile Polonya, Norveç ve 
tir. okuymılar bu ,·ergilcrden istisna Belçiknnrn Londr:ıdaki miimessillerj, 

Elı e a~ 

Bütün Şahsi 
Jngilterenin senelik \'!lridatı l mil - C'dilcceklerdir. 1 Yunan s<!firi, genemi Dögolun miimes. 

yar 408 milyoıı, 497 bin SG7 liradıı·. l k . · ı b l -' ~illeri, <liğ1.·ı· lıt;zı ıliplom:ıt \'e miinws - yedi Gün Zarfında Ellerinde Mevcud Pamu· 
Biltcede 2,458,378,000 lira açık var - klısad Ve ılı stan u ua Sill<!r :1,riııd hazır uuluıırnuşlardır. 
dır. Bu açık istikrnzl:ırla kapatılmış - lstanbul, 2 (Telefonla} - lktısad D .. .. .. l Al g'"' un Miktarını Hükômete Bildireceklerdir 
tır. . . • • \'ekili Hüsnü ç .. 1kı:• bugün şehrimi- UŞUrU en man ~ 

Varıdat 4~ mıb~n Jıra fazla, mns- ze gelmiştir. tayyareleri Anknrn, 2 (llu.:.u 'i) - Yarınki ı.lcki mm·cucl pamuk miktnrmı bir Bundan mak~act memlekett~ki st~. 
raf da 111> mılyon ;ra nz olmuştur. Tokatta tek ekmek Londra, 2 (A.A.) - 941 selle 'nin ııesmi ceridede, pamukçulnrı tılilkn- beyanname ile hükfıınete bilcliı"'Ccck- ~~vcucl~ntın hilinmesid!r .. Stok ~~r· 

J <la!' eden koordinasyon bey'etinin tir. Bu knmmame bütiin iplik ve tarı me) <lana çıkınc:ı . ıhtıy~çlab d• fi / l .. Tokacl, 2 (Hususi) -Tokndrln tek ilk iiç ayındn ngiltere nrln51 iize- ,.,,.. , 1 t ·. k . me~· ·1 t' . . ı;nlaştmfocnk. :fazla rnıktar ıca ııı ayan ar~ 0 k ı·inde (155) n:ızi tayyaresi dlişlirlil- 1- • num.tra 1 ııı nı nrna · 1 1 1 !· mcnsuea~ fabrikalarına da snınıldır. t ı kt MUb· ı~· 
Baıtarnfı 1 nci Sahifede - tip ekmek kabul edilmis ve ı uruş müstür. Vasntt :ıyda elli t':l'-''':ll"P. dit- ar e<lecektir. Bu knrarııam-!,l'e gö- . . . . ~ k y ti ·ı . n ın ~ ~~men ır. .ı·yıe:ısınn $' 

-.ıtı:ı füıti h'sbit eclilmiştir. · - ,J,J : ~ ·h"n l •el l m'ı· :Mnnis:ı De- Hm kıloclnn :umgı ·oza ve çıgı ı ı e zum görulen pamukln1, hükQmct Jl..a ki miin{lknbtta karşı torpito, lıücum- ,::fir(ilmiiş olnıakta<lır. Bunun !>4 iinü ~c ..,e, " • l • z 1 • • • 1 k :m · .b k • P"'' 
l>ot ve tayyarelerimiz muvaffakıyet- x :wcı tnyynı·elcri. diğerlerini bat.arya. nizli. ~ Ay<lın vil:ıyetle.ri\•Je "'tmıbul fiOO kilocl:m az çırçır anmış pumtı • ın:ı zırna't an aınnen ve peşın .. 

1 l ~ · y · 75 ı·k schri dnhilind<' olıı.n ı;,nliısl.tr f'lleriıı- lar lwy:ınnameyc dahil değildirler. il<' değt'r fiyntten satın ahnnenkiJt'· li hücum nriyle ( li~nıana ngn• za.rınt unanıstana l l:.r, h~lonlar "" lıusıd vasıtnlnr ct\1-
ika etmişlc dir. J1'nkat artan dUşman silrmUştlır. 

rnaıiycti k:ırşısıncta <l~hn geni~ znrı- toplar geidi Genç-~ subaytarıınız 
nt \'erdirmek mnk adiyle yeni tecl • -BAŞ TARAFI 1 NCi SAHiFEDE-
birler nlm:ık ve dnhn !'eniş tnaıTıı::· n:ısının hükumet programını sekteye Jstmıbul, 2 ( Tclefoıılrı) - Yedek 
l!!r hnzırlamak ir.nhetmiştir. ı ıl , ı ı ı ı ·r ı · ı g• 

Bu mnks.ıcU:ı hnzırlnnun t.ınrruı- ı:ğ;rtıtllğı hakkında Liı· k:ırnr :ı m~ık .ıt ı:ı: o =ı~ .um. ":ı·~n ı!n ere<· c.nı:. 
,afi gelecektir. IJu salıah l aksım abıclesınc ı~.er:ı ıın-

I:tr. 25-26 nı:ırt g'CC(l'lİ Giriddn Su - v~ışiııl{toıı, 2 (A.A.) - .Amerika le {'Cl<'nk lmy_nıuşlm:ıtır: l~tı nııınn. <>bet 

G. Dögol 
Yunan gazetecis~ne ne· 

lel' söyledi.? 
dn ko)·nn:ı ıriı~n doıınnmn cü:ıiitam- rt:ıriciye N'azırı Kor<l<'I Hul. Birlesik il' mıtukl:lr ırnclcdı.l.~ıştır. 
lnrımızm lını.e kc•tleriyle lın~ı. mı .ıı·. · G l ı - ı d 

clt•vleilerin Alınan ve l tnlyan gemile - ·~nç u ı:ı, arn °~ e en ı;onı:n .a- y • t k t 
ru:~~~~~k~~~ı~lem~~~~.~~d!~k~~r~:.~~:~: ·inin mii-ıadercsi hakkında me:zkfır :ı.t l:ı de rııcktc·pıe (lıplonı:ı Vt•rılrnış- unanıs anın mu a eme 

.üklımetlerc verilen prot.c tonun r d- t ıı·. .. .. .. . 

, --·· ---------------, 
SON DAKiKA: -
İki aya ltadar h rbe 
girmiş bulunacak 

ZİİI', bir zırhlı himaye-inde l)]fl\·nk ı l'I - . . r l ..... . . foktC'J> rııuıhıru hrvec~ıılı h:r llll- kararı·· ' b-U harbı·n en mu·· -filomuz Jinıanlnrımızdan harr.kı./ l't- <'C ı ecegmı :; •Y emı:nır. tuk ir:ııletmii \'<' genÇ°Jer clC' :ntıl iç_ Vaşington, 2 ( A.ı\.) - Hım g:ı.z . -
nıiştir. ıııiştiı'. h" dl y tdc·r, Birl('şik Amerikanrn mihvıır-

28 m ırt rdınhı Ciricl ceııubıınıı ''rı. lngili·tler 0 h. •ım a sesı·dı"r, ugos. le olan miinnsebc·tlcrini iki a~·n ka-
ran f i mmz bir düşman kı'lıv:ızür B 1• d dar keseceğini ve hnzir!lnda harbe 
filosun-:ı ateş :ıçnıı.~tır. Düşman filo u -Baı tarafı l nci u hifede - er ın e 

'tJ 1 ' d'kl ' ' ) 'Jd" k'"' ı· lavlar da mu" essı•r bı"r giı•miş lıulnnncağını, <mdmı SOl\l'!I 'temastan k:ıçınm1ş \'C uzaklnşmı.:ıtır. rnmı e < cvır 1 • erını .ıı ırme ·.wl ır. -BAŞ T ARAFI 1 NCl SAHlFEDE-

lngillz tauuareıeri 
I\IJusavvadan kaçan bit 

ltalyan destroyerini 
daha batırdılar 

Ak denizde 
Bir ltalqan denizaltısı 
ile bir petrol gemisi Jt 

non:ırınrnmız, <reııi:-: bir tnramn ha- Kıt:rntımız huradn lııl' çok esır :ıl - \I t ı.ı·-ı . b' l • b t tin rnlnıı toıllnrm konlu~ncağım Y~-
0 , • k"JI' ll' l 1 . ·-t· ı m:uı eu ıg erı, ınn nr:ı. llh c> en b , il~ 

reketinden sonra fWdet edeı·kcıı, tor- lıımş \et ·ı~ tıyc Aı ıarp mıaızelneıcsı ıg ı: ,ıniihim hasar ik-n edildiğini bildiri - mukavemet gapa ı·ıı·rıer zıyorlrır. Londrn, 2 ( Hadyo) - Amir~ 
pil trışıynn tayynrelerimiz bir dfig. n:• ~ mı~ ır. . marmı 1 e geç.mesı ,·orlar. bildiriyor: 
maıı filosuna hlicum ctmi ·• ikı kru - Mus:wnıyı te}ıoıd etmekle knlmam:ık- • 1 o 1. '> ( \ A ) Al h }) Cebelu" ttarıkta faaı·ıget .Dommma~·a mensup ta•!t.'ı:.Ueıe1,. 

batLrıldı 

K 11 . · ı H b . t 1 , IH ı n, - ."'l . • - ınaıı a eı- ... l . ., (A G J ı.-.... .ı JJ " 
v~ız<Sre, bir tayyare gemisine torpil ~· . .17:~ cemz 1 e .n e 1

• an :ırnsmc:ı- lere göre, hıgiliz havn kuvvetlerinin .n.n ?.ırc:.~- .P..) - enera JJ~ı • mız, :.\Ius:wvadan kaçmakt..'\ 
1
°,r 

isabet et'tirmi lcrdir. Bmııl:ın başka Lı butun.yol!arı nıhai sm·€ttc kaput - 11nlin iize.•ine ·:a11t1ğ1 son hilcumlnr, gol dun ogle~cn .. onrn tay~·ffrı• ılc l'antern sınıfındnn ;tG26 tonlu!> ı 
himayelerindeki mütenddid n.ıkliye r;-ak tehlı~e::ıınc maruz bıl'nkm:ıktadır. öldiirilcü bir te.~ir hu~uıe getiımis'tir. Hartun~dan Kahırcye gelmt!; ve gc: y:ın destroyerini batırmışlardır. dı' 
gemilerine de i..;abetler kay<loluı: - ~ar~ :ırazı~ Asmnr~mn be~ kıl~n.ı<>tre Homb:ıl:ırln \'!lngınlnı· vukua g<>Jen n<>ra} \ ey,·el, ha\'a. m~reşalı Longnı 4 nakliye gemisi do.. Bir dc.c;troyerimiz de, fuı;av\·~ ti' 
muştur. otesmde bıtmekkdn-. Burudan ıtıba - lın~arlnı', halk fü'H sındn derin llil' ~·ei.:ı \ 'C J• rıııı .. ız generalı K-ntr<ı tarafın - nanmanın himayesi al- k:ıçnn 4200 tonluk ,Alman l'e; 

28 mnrt öğleden sonr:ı clü~mnn ı·er1 nrnzi altmış kilometre me;;afede u.randırmıştııı. nerlin mnhallelerin _ dan ~aı ~ı.lanmıştuı. . . ~otcr gemisi yakalnmıştır. 
tayyareleri de torpillt.?rl~ hart'kc-tlcr- b~ılunnn Kızıldenize <loğru inmekte - rleıı hirin<le mühinını:rt f:ıbriknlaı·ı ~t:na. 2~ (A.1!·~ - Vrndıııı ~nze: flnda limandan çıkiı Londııa, 2 (Radyo) _ Anıirııl 
de bulunmuşlar, guruptnn az sonrn bir dır. lngiliz bombardıman tayy:ırel~rinin ıes~nı~ Dog~ı ~_!rık~~- ,c.?Jıh:smd~kı bildiriyor: . ~ 
.kruvazöriimiize babet kaydetmiı::ler.. Kahire, 2 (A.A.) - lngiliz irnpnra- miikenınıel ni'e~i He par~nlnndığı h.u:susı ~.mha?ıı ı, .Hur F ı:rnsızlnr ş~- Bir denizaltı gemimiz, AkdeıııSf 
dir. Aldığı \'nralar neticesinde knı- torluk ku\·vetled, Eritrenin merkezi znmnn, biivük miktardn telefat 01 _ fı . .°: Oogol ılc I\cren cıvm·mdn bır ~Iaddd, 2 (A . .A.) - Cebclütia - bir J alymı deniz !tısı ile ijir pet 
vazörümüzOn srırnti kesilmi~. filo. olan Keı·eııi~1 işgnlind~n ?e~ ~ltı giin ımıstur. s. s .kıt~'\lnrı, bir çok kimc;e. m~ıl:~kat.tn bulunmuştur. Geneı·nl de- rıküııı httbcr verildiğine göre, diin gemi 'ni battrnııştır. 
cl:ı.~ ~eri kalmıştır. Diğer kru\'aziir- i"llll!'ıl 120 kılo_mctr~ ılerıdckı A Rabı ııin. hng:ırı görme ine ve ölen akr:ı _ ı mıştır kı: sabah bu limnndn İngiliz harp gc- Macaristan, Italya ve IS' 
lerımız yarchma ko ınuslar<lır Bu da !şgal cyl~nıışl"r~ır. . v bnl:ırı hakkında haber :ı.lmnk ilzere - Eritreı~in en kuvve~li mu kav.~- mileı inin büyük 'bir faaliyeti görlil-
ı;ırala11d:ı. muhtelif zırhhlnrın <lnhil Kercnc bır demıryolu ıl~ h:ı.~~ı .hu. - beklemesine mani olnmnmışlm•dır. m~t ml'rkezı olan Kereı~ın z:ıpt~dıJ- ınektc idi. İkisi harp malzemesi, iki- viçreden alacaklı olanllf 
bulunduğu bir dilşm:ın km .. ·~tiyle> h~n.n~ı ~smnr:ının ~ufusu yırmı. ı.k1 b!n Bu kıtalar, hal km enkazın k:ılclll'll- mı~ bulunma~ındaıı bahtıyarım. 1• ı aıı şi de kıi-:ıathı dolu ıört 11akliye ge- Ankara, 

2 
(Hususi) _ •ricr.f. 

.Jrnrşıkışılmıştır. . kışı ıdı. Bu ?1e\:kfın zaptı. !ngılızlerın ınasını \'e enk:ız :ır:ı. md:m öliilerin ·ızlarıp. F.rn.nsız kıt:ılnrı_m,n dn bu mi. i, iki kruvnzörlc dört toı·pito muh ., 
Cereyan eden sıddetli muhar<'be :\Iusnn:ı.ya ıleı:ı _hnrek.ctlcrıııe \"Ol :ıç- çık~rılmnsını görmelerinin 0" önliıı<> lı:n·eknt:t ıştırnk ettıklerı ııı h-abe!' rilıinin \'e jki denizaltının rcfaka'tin- \'ek:1Jeti, Mncaristnn, ltnlya ''~1 esnasında kı·uvnzörl<'rimiz <lü~mnn r~11ştır. Şnp d~nızı ilzcrmde son l tnly~.n ,, ~emcmis'tir. n~ıncn memnun olacnk larından cmı- d" olarak limnndnn ayrılmışlardır. viçrc<le nlacnklı bulunan tüccnt • df 

gemilerin<' nteş açmışlar, muhrip!rri. hmnm olan :\tu~m·•;n, ;\..;m:mı.nı yuz 1nm. 0~ eden ~onra, an tfz rindeki t.ıy- l.l-acnk mik nrlnrım ıl O n'isana 1<6 

miz de düşman cüzütaml:ırınn yn k- l:ilonıetre kadar mesaföıledir. x MiiLtefik Yuıı:uıi:.taııın kalıram:m- yareler uçmağ:ı hazır bir vnziyetle hilclirmeleri Hizumunu bfrı tebii~ 
lnsarak snyı ız torpil atmısJarrln. • 'a~Tobi, 2 (Rndyo) - Resmi tch- lngiliz Ha va ve deniz ca muka\'cmetinin rolii-. maddi b:ı - ohuınk. Ark Ro~--al tayyare gemi~iyle iltı.n eylemiştir. 

Zayiatımız, guruptun ı;on:!'n hnsnm lifr: f 1. • kımdan na miihim o l muştur. Elen iki kruvazörün ve 2 torpito muhri- Koonerati&.çilik . 
ıtt:ğraclığı blldirifon kruvazör!c>rimiz Cenubi Afrik:ı fayym·eleri .\ dis . aa 1yetı zafederinin. harbin neticesi hakkın- lıiylc iki yardımcı kruvazörUn !ima- r P pı 
de dahil olarak bir kruvazörı'len ibn- Ahaba - Oredaova clenıiryolunu ve şo- - BA> TARAFI 1 NCI SAHlFEOE- da mlies:;ıir olduğu da muhakkaktıı. na girdikleri glil'illmiiştnr. Anknrfi, 2 (Telefonla) - KoO~ 
rettir. .:eyi: Aclis - Ab:ıbndnıı De~siye~·c gi • rliz ett irmiştir. ~Iareşal demi~rir ki: l!u t<>Qir mnne\'i bakımdan daha az oo-= :·~tifçiliğ'in mesle~ haline geti ril1,tı1 Tayy-nıre)ı.'rimiz, erte. i giin dt> lıir den şo eyi bombnlnmış!ardır. Cenubi _ Hu lıarekiitn i,tirak eden t:ıy _ değildir. Yunanistan, hidnyette bi - Al /ta/ g ·z i ıçın Y.apılan. t1!tk!lrnt tama.mlaıı.IJl dır 
dil man kruvazörünü daha toı·p!lle- Hnbeşistnnda di~~r nsk:ri hedeflere> de ynrelerimizdl'n çoğu 'f'rablus zaferi- l'tıZ güç olnn Ilrit-nnynnın yardımına man, yan emı er Bu husust:ıkı proJe hazırfanmakt!I 
misler ve bir ta•·ynre gemisine dnha tanrruz edilmiştiı·. ııi kaz:ınarı orduınuzn nüizaheret giivencbilmekle lıernhı:!r bU:rilk bir ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 1 
boml.ıalar i~nbct ettirmişl(ml ir. Londra, 2 (A.A.) - l~ı·itı~ cephe- giistt>ren t:ıyyane lerdir. Bıı ıtn. her rnillc>te knr ·ı hnı·be girerk n tehlik('. keneli eşleriyle çarpışmaktan çekinmek Resmi teb)İ~)et 

---x s'ndeki Röyt<>r ınuh:ıbiri, ltnlyanlnrııı yerde knllnııılmağa mlisaicl bir kuv- lrı·i gi.ize nlmıştıl'. Kahram:ı.nca \'C • knidesiııi esns olarak knbul etmişler - ll'a· 
· .-.üı"ntle rical <'ttiklarini, hnttii tabak- vele malik o!tluj(unrnzn göst<'rınck- ı·ileıı im knr:ıJ'I, bu hnrbin en miihim <lir. l"nkat Kaningnmın on hnrbi mc- _______ ...,, ___ ,,_ .. ~f Askeri vaziyet ı .. rd.a sıcak ~·~nıekler bile bnluııcluğuııu tedir. Harpt<! ehemmiyetli ohm ııok- hfıdİ8i'Sirliı-. Yu.~cısl:wyn.ııııı. ktılkın ~ hrıı~t}(' idnrcsi, dii;zmnnın hu itiyadını Rom~. 2 {U:ıdyo) - t t:ılyan u~1i: 

hıldıı·m\!ktedır. tn da hudur. Harbin öııiimüzcle neler ııınsmı d~ bu \ urı-an mı"alıne nıed - bozmuşlnı'. TnyynreJerimiz homb:ıl:ın knrarguhının 299 numaralı teblıkt) 
( BA$TARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) Aı;nrnra, 20 (A.A.) - Erin-edeki saklaclığ-ını lıilnıiyoruz. ~I narnııfih \'tın oldugnmuzıı ~aıııyorunı. ile dfüımnıı gemilt-rinin 1rncmasıırn ma- Yunan cephe: ind\: kayda defrr 
nılnn yeni torpilleı·, t.-esnmet itib:ırh·le ltalyan bnşkumandam Roçi, tngiliz fırtmalı giiıı ler geçirmemiz mtıht<' - ~·ugosl:ıvlar. ııehiHerin arkrısıncl:ı rıi olniuş, gemilerimizin işlerini tn • di:el .r olmamıştır. J:S 
kii~ük, infililk k:ıbili) etleri :yiiksek -,.e kuvvetlcl'inin girmesinden iki gcc1J ev. meldir. t? ırli s~ırette. müdnfan~l:ı bulmınhi- nıamlamalnrmn yardım etmiştir. Şim_:ıl_i Afrikada düşmanın 1f1ıl~11 
şimdiye kndar kullaııılanlnrın beş mis- \'el Asnıımı<lan kaçmı.~tır. Tayyarccileııimiz. Afrika serrıal:ı. lırlcr. 'ı' un:ı.ı~ıstnııııı \ ugo.:ılavya,,·ı Atin:ı. 2 (A . .ı\ .) - P.ahriye Ncızn • vcmct!nı .kıran 1talyım ve Almil11_.tt. 
li fevkindedir. Okadnr 1 i, İngiltere- Schrin tc lim olacağı snnt r..~O dn unda İtakanlnrn binlerce tayyare ark'fldnn setrı ele <'Ok fnydalı olacnk- retinclen: \etlerı Sırennykta Marsa El'D~ı 
de bu y~ni torpill<>rin tcrcUbe:.i ıcın belli ?1.mustur. ~ sa:ıtta iki lt:ıly:m n:ti!- knybettirn"1i~tir. t!'" Anr.ak ~!zem ~lan ~art. Yu.go~l~":: ı - Akdeniz lngiliz filüstt kmnnn- işg~I ~tmişlerdir. Tn~ya~lerimiı ıı:ı 
rnlisait hali ar:ızi lmlunamamaktıHhr. 'll ssılı. hare.katı ıclarc eden lngılız 1.ondra, 2 (Radyo) - Ham n<'za- ·'anın şımdırlen -ı uaııı fanin ı lıırlıgı dnııı Amiral Knningnm, Yumm filo • gazı lım:ınını ve gcmılerı bomb.<ılB 
Çünkü tesirleri kilomcfrel ~rce uznklnı·- lrnmancl:ınının r:ınınn gitmc>k iciıı yol- retiııiıı tt!hliği: yapm:ıı;ıdır. ..:ıınun Akdeniz hnrckfıhnn iştirnk et- bnnlnrd:ın birini b:ıtırmışbr. ci 
d:ı hissedilmektedir. lnrrla 1·:ı:;tgeldikleri nskcrJ,.re, kuman- P.ir t:ıyynı-cmiz Danimnrkn :11;ık - - * m~k tizerc vııktincle ve siir'atlc har<'ke- =:;arki Afrikada ôiin, şimal ~ptı~< 

(~:!ı~ın ner<'.~e ol~uğunu ~o~u:yorlar<lı. l:ı:ın.tln 1>.i!· dlişman geınisiı_ıi torpille - f zınir Ticaret nıii.dürü tinrlen dolnyı tcşek~Ur etmiştir. . ~<' \e. "?~ nchr! mınta~asuıdJı ~JJ1 
f.ılahare dıg'(•r bn· oionKıbıl 11.<ındc baş. mıştır. Dıg('·ı tayynr·olrrimız ufak Al- :.! - Ynnnn torpıdosu Golle llulrn \~tJerımızın m~ıkav~metı dev11m c 
im c;ııbnyl:1r görümniişllir. m:ın vnpurlarııırı mitralyöz ntesi: ç - lstnnbul, 2 (Telcfonl:ı) - Sabık mulı:u·eb<'de batırılan ltnlyan gemill'- tır. Doğu Afrıka ınd:ı (lUşnınıllfı 

- B.açtarfı 1 n ci Sahifed e Bu ~ubaylnr, pazar giinii ölfln albny. nıış, diişmaıı top mevzilerinr ta:ınıı Diynrıbakn· Ticarel mndiirii J·~krcm rinin mUrett!>batıncJnn 112 lınhriycliyi t~n ar~si düşilrillmüştiir. d 
cc.k vardır. 'Merkez mmt:ılrnsına ha - :ırının c0~cliııi giinımek için miic;n:ıde etmistir. 1:1.mir Ticaret mOUtırliiğün<' tnyin clcııiz<len toplıynrnk harp esiri olnrnk , ~hıre, 2 (Radyo ) - Orta s'tt~ 
kim biı· noktada olan bu fo~nin işgnli ·~t<>mişlcrdir. . Bir t:ın·nrcrniz kayıptır. edileli. Yunaııist:ına getirmiı,iir. f!~!plız umumi knrnrgfihının rcsrı1 
ehemmiyeti haizdir. && • ....,_ an - lıl:ı: ·ı;ıı 

Dafi batny:ılarımız p:ıznrt.csi giiııü · - Hic:ı ederim Zozo, senin şcrc - r • i~ görmedi. Akşam yeme·'i'İlli ııi~an- Libyadn. l\forsn Br:ıkn köyli şıed-
hir düşman tayynresi dlişlirmüşl 'l'dir. t"in hcııim namusuın dr.mcklir. Hen VATAN Aş· Jı,::ilC' birlikte yidi. !ll'tv"E'n ... ı:ıH•: '!l1'1tısintle harekut devanı tmhlct r 

c·rkıeğ'im. ~yni zamanda. l!l~rtlifriyle V bı ı:ı herabcı:. gitti. . lng.iliz. l ~\'Vctlcriııin ileri kolları 

Yal~ la :ıııınmıs bır Frnnsız Z1ih ıtıyım. Ha - _.., I Tlesnp; .ruzhaşı Ren eıı: n ncznı·ctı \ekılmıştır. ~ 
.... n r \'lıhnıızı. samimiyetle birlestirelirn. ·ıltmda göı'iiUii. %ozo iki ,)i·'l dl'.'!h- l~ritl'eclc: Kıt.'llarınıız Asmıır:ü. ft' 

-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- Di}'C teklifimi yaptığım zamnn keıı - rn -- mi kadar alacaklı idi. Fakat mukn. gaJ ctmişlcr<lir. 1t:ılvan kuwetıcrı ( 
metinin mute:ıddirl tekzipleıoine rağ. lime hfıkiın<lim. n"r ihtimali giiz ö- Karım senı· gakalıgorum, oasussun \'t'leyi föshetmeğ-e mecbur old:ır~uıı- ınaraclmı cenup ve cenubu snr.ldrt ~ 
men uydurma hnberlcı· neşrine de - lÜnc r.etirc. "'k knr:ırımı verdim \'C dan mukavl'l<'nnmede ytızılı hin drnh kilmekoodirler. )1us:wv3da lmb'11~~1 
vam t•trnekte, bu vaziyet selfıhiyctli izi milli 'P flfni kruıurılarımızııı li- 1 11 O 1 milik tnzminnt. bu mebHifrd-an ten. tantının bulunduğu tahmin (ldilıll 
mahfillerde hayret uyandırmnktadır. nir oldukları Mr11nr d:ıhilintle izdi - zil t•rlildi. \ re hu .suı•etle bnr llahibi ctı·. .. t. 
Yugosl:ı.vynda nümayişleı· olduğu, ·ı:ıC"l clnvct. ettim. me liyiz. Evlendiğimize Se\•jniyorıım. \' rsa bann öyleyiıı. Ben sizi hiı'tein .mcak bin dt'ahmi ''Çrl'rck işin i<·iıl. ll:ıbcşislandn: nutan b<ilgeletd"t~ 
ysbnncılarm hayat. ve mnllerınm teh Seni metres olarak kullannııy:ıc:ı- Fakat bir cihetten ele miitec"'irim !. I nyıbınızln cşinl olıtrnk knlıul Ntiro· den ı-..ıkt.ı. re.ki°Lt mll\·affakıyeil<• inki .. ::ıf ('tt11 
l 'k d • 11 k'kA k ~ · 1 - :\Icscla, ne gibi? ruın !. ' .l ı ·e e bulunduğu gibi ııyrlunna hn - g"ım .. n ı ·ı \'e a.~.unı eşım. o ncnksrn. lJ .. Fakat Uene; bu par;J.nın da c;evgi- ll"uir. . .- • 

T ki f k l.ı 1 - .l h ı - Gönii l nrzu ederdi ki, bnı n!"- - nyır, lJauır! .. Ben bakir İ>İl" 1 ı-;- "" 1 - ~ herler işne edilmektedir. r.u elimle- .e ı. ı .n u. <!ttıgııı tnkdırue der :ı, k " lı:>ıniıı. "filltn.=mrn girm_esıne milsnncle 1\.ıtlı.•N!, 2 (Rndyo. > - Teb ıH· .. 
d d - 1 1 ti.;ti rlc•ğ'il: temiz, nı:ızfo, slit \'C bir ızım. Kendimi küçük düşürcc••'< 'ıiç " ' _ j{!lJ 

en olarak Bannta<ln \'içi ve Gtıb- .ım ı, nı1 .. amı munmeleye baş ıyn ı.rn- aile kızı olarak sana varnyım. her lıir hareketim yoktur. Fnknt ~ \'ar etınedı. - Bu ı. :ııa uugursuzdur • al· T>enız nıuhnre~sı c nn ındsı. ··sif. 
riç köylerinin yakı l dığı, y-angmlnrırı hm. Fakat bnrıl:rn, derhnl nl:iknnı kes- M<likodııd!ln ııznk, temiı bir nile ,.11 _ Jd, b:ır h[ıy·ntı Qerefimi Jekeılal' ctm!s nımızın teı-iyle k~:rnnrlığımız p:ıraln- dtığu bildirilen iki tayyaroo.en 'bıı-1d0Jf 
Rumen hududunda St:'\tordnn göriil- mckliğin şartiyle !.. J 'M • rn knrısmnsm !.. :-;nlimeıı t:ıyynre gemimi.?.ıle bulu11 
l - p, • \'tı ı kurnyım. Se rnzık l<'i lnlih :·ar vaziyettedir. Yaptığınız hcreket1e ~e. ;r, ~ < iigü haber vcrilmiş'tir. Bundan bns- .• un~ın iırerine Zozo; hayatı!~cl.~ bel- olmndı. rcfimi; kurtarıvorsunıız !. Bu nıin _ V , barda fakir olaral< tanıdığı öörenilmiştir. . . flO 
ka Almanların ilUcn ettiği ormanla- kı de ılk defa ol:ırnk, aşkın hu tun fo. Rene·, lıirnn i"in t~rcdrlü<l •r-el'.ıı- nettnrlıgvımı ifn~f<' edebilecek biı ci:m garsonfarı çağırdı. paranın llir kısmı- I.1ondra , 2 (A.A.) ....- fngılıZ ti! 
ra nteş verildiği, Buçard:ı Almanla- zahlirntını bir noktada ioplıynn ham- " " ııı onlara dnO.ıttı, miltehaki.,·i c!e ar- \"C Onh ili Emni.vet ~ez:ıretinin b 

f · di \'C kendi kendine; le lnılamndığımdaıı mlıtee irim. "' ·~ rın en~ muameleye maruz k:tlChkJa. le:·ı yaı.)lt: Yiizb:ı.şı fümeyi: ktıc:nklaclı _ \ b d". 1 ••• ,.ı • b• , 1 _ y 1 tistin evine git iği -:ıyni gere hizmetçi lıahki tebliği: ~~ 
rı. on Almunın iildürülclüğü, Petro:·- \'e snmımıyetle dudaklarını dudakları. • nen a • 1H c:t!'?lllbu-. ,'ll ,u'. 0 tsa bu giinc kaclaı· hiç hiı· ~rlccğ't: Meriye herliye et:ti. fngilter<'nin cenubu ~ıı l''j 
r:tltn Almanla11n aid binaların tnh- nn uzattı. ) ~tınd:ı skunn.:ı ,?un_:.ı 11·' mıık.ı~~clıc! amimi~ et bağlamı~. hiç bir !"e•u·e Ert<! ı giin Kili C\'e müıncnat f'tti- üzerine düşman tavvnreleri btr!l~ 
rip edil<'fiği haberleri de uvdu?·uJ .1 Artist bu hareketirle; Renc>nin t<·k- tı~kı 

1
va!· Y.<bı ~~:ı ·k .. " ,· 11 h·ıky"t tn dııı~! 1 ~ - 'üreğimde yer ,·,.rnıiş değilim'· Bu ll?r \'e J·esmcn ni. ':ıı;lıındflm·. honıha :ıtmışln ·dır .Ai hasar vıikt1 

• f' f k 1. el'! fl'l 1 "t ' ll"I .:>·1 '17 nll l P"ı andet, ancak :ına 11asi1> 0Jmı1ı;tı11•, { ' ffillŞLUr.. • li ıne mtı\'a akat ~~iyo~· d~me ·ti. Esn- E-" .0 , ,::k b· ·: .. ,,., \ ··rs··,· ,~ J ~a ı.:evgilim !.. Zozo. artık keneli C\'inde '>turn - mistir. ıısancn znyi:ıt yoktur. vıı~ 
Şu c ıhetı k:ıyrletınek g-ereklir ki, .(('IJ arzıı~ıı bu c1egıl mıydı? d~g\ 1 ~~t·" n . ·• 1ı::;' ı.,.1<:, 

1
1 ı ıg~ • 'ı~ < ı mnıdı: • ~iteldm iki gün gl'çmeden o- T.ı0ndra, 2 (A.A.) - Jhı\'3 ,,c 

b h b ı · b 'ı' 1 B 't"b 1 1 · k 1 f t k ne en mu cc:ı~n· u tl\·or . .:..cm (ı<' • .:-n- tiınatlın hn.ıın kfıfidir, 7,oz) !. Bıı d - . lı 1 • r.• • ,~ • • 1.,, . • u a er errn men nı ugos a\·y:ı u ı ı tır a uun ne ın ıı·sa ı n('ı- d.,. . ı.. .. t.. . ... ·, . . 1 k 1 1 t ,· . 'b 1 tur ugu .,., o a.itı ~·e esya .... ı,·le bf"- ı•.mnıyet ..... ez:ıretl~rının teb ıgı · til·ı 
t ~ 'ld' ı ı k '"ını ıııı un \ tz•\ f ı J e :ı '.H' (l t - ıtı ar n ınütee<> ir olma. biliık'-: l)e • i :ıfl r' < czı ır. Ja bu i gaze·ıe \'C rndro-

1 
r:ınınzdı. Anide söyle düşündü: •. h 11 ., " ' · · nim gihi ne~' eli ol.. rabar, niı:ıan ı ı R eııt'l..nin vinc taf:m - Gilndiiz miinfcrit uçan düsn1 ;.." 

hı d.ı bunlrır, Relgrad muhabideri. - Fel~ği ıı g ·u·ip cil\•esine lı.1kınız: j..\'ın~ n ( .f'. :... . • • ,. • clı. y:ırcl'C ri , l ııgiltercn in e~ııuP ··:e ;ı11 
ne atfen \'erilmcldco iııı. Mezkur g:ı. tekl ifi; ben ynııacnktım. Hnlbuki F rnn~;~ ) uzlıa 1 1 • J..,~'.H tıHlaıı · ıL Artık evlenmek knr.ım \'erilrn :,, i. lıı'•nc: bih ük bir ceı:ıarNle ynptıyı .::ahill~r·ne miitenddid bombnl!ll' ~ 00 
zeteleriıı muhabirleri de l>unn hn:-- vaziyet başka bir RCkil aldı. ~u halele d~rım _gı d g.e('e"ı, tı~. t>Jlc.ıj:it'ılT !· ~ıra Zozo; 0 gece son dl'i:ı olnrak lJ ;, •t hu lınreketi.· komutanı mir'lla~; Hi~n;. !ardır. ·Razı hasar -0lmuşt.ur. 1~ .. 1111 

ret etmekte. Yugoslavynda siikfın \ ' C ınkıyat \'e itaat Jazım. Aı1enk arti t ege.~ _ırn .0.~ınc . a. ~ ~m .... • .. sn) '.~· _ ' 0."' ~ideı•ek. fakat ~alıııc~·c ~ıkmn· · ~ "ı. <lnn . akhsnmaıdı. man ün.•_, nr~si dü...,ü:ııUlmuC!tüt'· .• ~. ~ 
dnk kn f'\\CI ' eınwı ozu rreıı nhhı Yalnız barla ohm nhıkasını 1. •, ,•. - -.: ~ ı::ı--n~ayisin lı ii k ii m ürdiiğiinii ve bu ~·a- 1 olmrı klığ'ı ın hn.:ıe bile bu bidesmcn in 1 :. ı·ı · ~' " n ' - l)iiğiiıı mera mi bir hnfın ı;:oıırn it'- tn lıfr 11okt:ıda h:-ısar \.'e az nt1 ~ 

) h b ı 1 ıı t ı ti. A\·ni zamanda vii:ı:hac;ı R • ı 1 • o nn n er er<' esns olacak malfınırıt. mahzur ıı taraflarını tekı'3r sö.\'liye- r.' k t l' ,·. 1 . 1 •. 1 1 'r ııi~nnlnm!ıgvını \'C :irtık artiı;ı ı;ı,. 1 :ı- ·11 Nlilf'cekti. ).hı itiünrlrı komut.anı- z:ıyi:ıt \':t r<lır. ~o~ 
Hrml'diklc>ri-ıi lıi l clirmektedirll'r. yim ki yarın tibür gün nı·amızdn ge-

1 
.lk at . • en<',_. 1eı.ı~ 1°

1b<.u \:ı! 11 )t e H ... ııı ıla kilisede vnpılncak olan mern- 1\f:ılln, 2 (A.A ) _Öğleden 
Bu d h b J • b · · · J'V et k .. k ınre ~ 1 vnpauı ~ı·c C il' "~:>111'C • nl!l· .nı.ıındarı '!lliıka..;ını keQtiğiııi ihıı eıl· - · ı t {~ J' k t . I . l'l ,.< ~' 

1
.• .,~ ll,V tırma 'a er crın en arız C1m<11Z ıge mey an \'el'eCe munn a- l'k d w.}d-. Il 't'b } .. , l .J •• .~"'l'tı'. ...nne <ın\·e lft ı. •:ı a ını·ın av Rı . llCŞl'<?< ı en rt:Slllı teb lf{' ıı:O '' 

b 'r -· ı· d t ·ı t 1 t . ı k 1 1. egı ı . ll l 1 m· a ~onııe.· u"''l~- ' ... -' ... b b b : . n·' .... ,.,_.:ıen " 1 
... ısa ı e gnze ccı eı op an rnm- n ar çı ma.c;ın ... t' .· .1 • f'k' 1 •. t' r " N' k' 1 .. 1 11 b ili ~ar-; ruz a ı:ıınııı u nreketmın ıışmnn fayvarclerı o,. eu !i ı· 

da bir d~\·letin hariciye nezaretinin! \'e, Reneyi; tekrıır kucaklad ı ; ıı ı rg~!>ı 1 ırcıe1!şırık. t 
1 

.. l·. k "'ıte ını lOyeocu. al'a: ,··tz .. il ar: ~:iizbn mm bu hareketini hicl- :\falta üzerine!. uçnrnslnrdır. D!lrr''t 
ı•c:;nıi sözcü~ünün lngiltere haririn~ - Se,·gilim -dedi- içtiğimiz kfıfi· - .. ozom -< e< ı- Pl' n m 0 ·~ı.a ilene ile beraber gittiler ve bir clah:? det\'<' dehşetle kar~ıla<lı. tarynlm·ı atıes nçrnıs ·nvcı tflYY'il ıı ~ 
nazırı Erlcn ile general DUin B el • dir. Badema beraber y-nşıyacağımızn hen hu mıj hay:ıtıııız:ı ,·akıf dcğılım, avdet etmemek iizcre ayr!ldılar. ha\'alnnmışh~. lş'ar~ ~eğer o!t~lC· 
grnddn bulunmuş olmn~ım id dia~ıdır.1 göre hnyntımızn tabii biı· şekil Yer· eğer hn~·atınızcbı pürlizlli bir n 1ktn nene; o glin nkşnma kadm· hiç ~:r - Dl'\yanı edcc .k - hficlise olmnmı~tır. 

Arnavudlukta 


