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CUMA TELGRAF : ANADOLU - lZMlR 
TELEFON: 2776 

Nüshası her yerde 5 kuruştur 
/stanbula kahve geldi 

4 
NiSAN 

1941 

ADRES: ikinci BPyler .cıkaiında 
ANADOLU ırazt't .. ai idar<'haneai 

(ANADOLU) MATBAA lNDA 
BASILMIŞTIR 

1 tanbul , :ı (Telefonla) - Gumı klerdeki 1030 
çuv:ıı kalın çıkıırılmış \"(• tmnun doıt yuz çuvalı 
Ankarııya gtindm•,lrnıştir. 

A k7nm uzeri. Mersin yııliyJp ı,ei <·uvnl d:ılı:ı 

ıı-elmi~tir. :ıo ncu YIL Ne,redilmiyen yazılar seri verilmnl--------------------:-------- --- - - -----------! 
N,,. 8490 Günü ıreçmiı nüshalar 25 kuruıtur. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar si asi gazetedir. ----...;;..;~ __ ;..___;;....;......;_ ________ _;__..:. ____________ ..;.,;.:;:_.~:..:..;,;;,,,;;,;.;;:;.;~;...ı;;;,..._~~:......---...:ı:--_..:;:.......;..;.;;..,;.;.;.,;;,.;_ ________ __ı. ______ ....;... ____________________ ...,! 
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Mekteplerde tatil 
MaarD'ff Velkaletöınürn Btaıraro 

r------------------------------~----~~~-------, 
Bu sene mektepler eskisine 11isbetle kısa bir 

müddet için daha erken kapatılacaktır 
I Tııı~!'ll"'--.......................... ...;;,,,. ........................................... .;;..._..., ........ ~ ............... __ ___ 

-----· ·---
A~KfRI VAZIYET 

Anka:rn, 3 (A.A.) - Hab~r nldı{iı _ ı Dığ<'r sınıfların imtıhnnl:ın dR 15 
mıza göre ,fasrif Vekaleti 19,lO - .11 m:ıy ı tn bitj ilm L< oltıc:ıktır. 
der' yılı için ı·esmi ve hu•u'i mekt ep- 7 ~ B it ün ·' .ik<ck oku lla rd ,mti _ 
Je;de imtihankırın 15 mnyıs tnr i hiıw h :ı:ı lıırın ı:ı m:ı .nı 1941 tarihine ka
kadar bilirilme<ini nlliknd:ırlarn hil - d :ı r lıitiri l m~>i iein her Hlrlü tt'dbir 
dirmi~tiı·. J ı · ' ' ııımış ır. 

~f" l"ke2 ' vl ....... ~nubu Şarki Avrupanın e n kuvvc• tli ordularınd an ola n Yu goalav orduaunda n dağ kıtaatı Akdeniz harbinin mÜs· Emre göre: 
1 - fltittin ilkokullnrd:ı ıl c l' .< V<' im· 

1 Yueoslavyadaf EDEN 1 ·R~manyada 1 
talebe) Avrupa hareka· tih:ınlnr 15 mayrn tnrihine kncl:ır biti - { "'\ 

A 
rilmis olncaktıı·. 

tına tesirleri ve rna- 2 -- ort".lokuı'.nrıa ıi<l'le ı ,. ~ öV.ı·,·L . Macar başveki-
vudıuk VazJ.yetı" men okulln rınd" 16 ni<ırnda d~rs ! <'re 

<011 ver;Jpcektir. ı· • • t•h 
Arnavutlukta İtalyan ordu-m, iki, :'l - 21 ni·nnd:ı lis~ bitirm ~ in,1ih :ı ıı ının ın 1 arı 

üç h::ıftn evvel )1ussolininin arzusunu larıııa, 22 nisnnda ortaokullarda ele-

3 meçhul tayya- Belgrada qitti Gazetelerin son 
re göründü mi, gitınedi mi? 

Derhal ateş açıldı. Bul
garlar vaziyeti nazik 

görüyorlar 

Yugoslavqaya nota ve
'1"i/mediji söyleniyor 

h.1nom:ı, 3 (A. A.) - D. N. B. :ıjan~ı 
1 di r iyor: 
St~fani :ıjansının Sofyadan öğl"(>n
(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ı 

lngiltere 

~ransayı nasıl 
g .. " ?. oru . 

Almanlar, bu haberde 
ısrar edigorlar 

neşriyatı 

Bir hal sureti bulunabi
lecekmiş, bilhassa ltal· 
y~nlar buna taraftardır 

' erine getirmek için yaptığı mütem:ı- mi' imtihanlarına b:tşkınac:ıktı:·. 
tli t:ınryuzlardnn sonra bugünkü ha- Türkçe imtihanı 22 nisanda, tnbiat 
ı·eket -izliği \"~ su-ım:ı,;ı, YugoqJ:ıv hii- bi lgisi lnıtih:ını 25 ni~nnda ın-:ıtemn . 
<liselerinden ileri gelmektedir. Bu ha- tik imtihnnı 26 nisanda yapıl8c:ık -
diseler, Alm:ınlıırın pliinıııı bozduğu hr. :ıo nisanda orta okulların qözlü 
kadar burada da teslr 1·:ıpmıştır . Çün imtih:ınl:ıı ı bitirilecektir. 
kil, ltnly:ı Yugosl:ıvyanın b itar:ıflı . 4 - Lisı' bitirme imtihanları 6 mn_ 
ğına güvenerek hududda hafif kuv - yıxta, de,·Jet olg-unluk imtihnnl-nn 9 
vetler bıraknııs, 400 bin ki~ilik ordu.' ~ayıst:ı hn•lıyac:ık ve .bütün bıı im -

Tuna mıntakasında va- •tı ile Yunanistan üzerinde 'aı.yika tıhanlar 15 mayısta bıtmis olncak . 
• baR l anıış. bu suretle Alm:ınlann Se- tı r. 

linin begannamesz ~nik üzerindeki muhtem.el tazyikle- ;; - ~~ret.mc~ okull:ınnd:ı so"l •ınıf 
Bir htısusi mu- rıne karşı Yun.an ce~~e~ı:ıden '!lsker talebesının ımtıhaııl:trı 25 ni<anla 10 

h bB.crllıh~,d 3_.{_A .• ~.) ayrılınca kendı preııtııını kurlnr:ırnk mayıs :ırasında bitirileeeklir. 
a ır 1 ırıı or · . . . . taarruzda muvaffak o l acağını san . · 

Zavallı, güç ve bedbaht 
vazifesini yapamadığını 

bildirmiş .. 

Hadise bügük akisler 
uaptı 

Bud:ıı>eşte, 3 (A.A.) - Rö~ier 

Ajansı bildiriyor: 
Yugosl:ıvrnnın Berlııı elçısı, Berlıııc ·t H lb k" y 11 h · A 6 - Meslek mekteplerı son ~ınıf · - Al mı~ ı. a u ı unan ı ·ar, ı:ım r - 1 b . . . "h 1 M:ıcar baş\"ekili Kont Teleki 

döıımil~tüı· . Zcvnhire ragnıen . man: ııavutlukta müdafnada kaim,;;, hem ta e esının ımtı an an 10 nisanda 
ya ve 1 ugoHla vya :ırasında bır suretı • . . b o.'.'.:ru:'.'.sl~ıı~a~c:_a ~k c...ı::s~m:_::ı~y::ıs:;t:_:ı ...'.b'.:it~ir~l~ie'.:.e!:.e k~t~ir':;·~~~ -~0..="'ID=~·~4~n=eU=-=h~il~e~.ı..~~=.: 
hal blllunması im.kan dahil inıle görül- -- D ..... mı 2 ınc• aa)ufpd .. - - . . ' 

:::~;~"~::~·~r~~~~~r:ı-. 1 1a 1yanıar. anlıtş- ıııııııııuın111111111111111111ıu111111111111111ııııTuı Fransızlar 
llerlin, :ı (A.A.) - Riı· husu.<! mu- Son deniz harbinde 

hnb:r hildirhor: S • d d • 
Yııgo~lavyadnn, Almnıılaı· aleyhine Urıye e entz manevra• 

devam ('(!<>n nümayislerle Yugoslavya. Italyanlar sı yapacaklar 
d:ı.ki ln~iliz ajanlarının faaliyetine ni. 
haye t n r ilme•i ve Alma.,, menfa tl&-1 Ko<lü 3 (A.A. ) - )fü trıkil Fı·~n-

Darlan 
Hiç durmadan Parise 

gidip geliyor 

rine a\·kırı harf"ke t edil mesinin ön i.i nıP • s ı z oj n nsı bqd iriyor: 
lşnal it d b l , M . Eden Atinada Yunan başvekili M . J.l'<-Cilm: ,; istenmiştir. i 13 gemi kay- Il<>yrut önünde ve Surirc •ah'.!IAr!n-

' ,.... 6 a ın a U U Hnıy :ln 1 Kor izia ve başkumandan general Belrr:ıd, 3 (A.A. ) - Tuna mınta- oo Fransız deniz kuv,·etlcri tar:ı'ınc'an 
~ rtansa ne mÜstakiJdir . Papagoıla bir a~ada . (DEVAMl 4 NCO SAHiFEDE ) betmı'şlerdı'r Cumnrte~i günil mnnevralar : ·:ıp1lt;-
~ •. ' ' · nerlın, 3 (A.A.) - B r hıısı. .<ı mu- ---·- raktır. 

ne de bitaraf.. h:tbir hild:riyor: gece YC hem de lıu. ~nbnh Yugo~lavyn ~uriyen~n büyük şeh i rl;r;nde ,;rce-

Mareşa l Peten 
.. l'.'•lltlrn, :ı (A. ·\.) - ln~i l"• ı·e !ktı
·~ı hnrp ıı.uırı, lngiliz kontrolh \"<' 

,. l>EVAMl 4 NCO SAHiFEDE l 

"\ 
Macar başvekilinin 

int ih :ıı ı 

Alman-Yugos· 
lav hadiseleri 
Harp b a şlıyor rnu? 

Yugoslavların seferber
lik ilanı bekleniyor 

Buıaarıarın son hadise. 
leri görü tarzları 
Radyo ırazeteai1'"n gerek bun -

ı... k d" ""h " .. • ger~ a.e ıger e n mu ım gu -

ll\in hi.d i..,Jeri hakkındaki mili • · 

ı .,,.., ikinci ... h ifeıni:zin ba4ında · 
d ır. 

SJtlithİ\·Ptlnr mahfil ler , ,, nıin Alnı:ın mak:ımlanyle mtilakatlarda buıundu- L, T 7 h le~·ın eoknga çıkmak yn,agı d<'Vanı et· 
nv•nbnla~ındmı rılııııın mnlümntn at- ıhınu bildirmektedir. Resmi mahfillere ıttoryo t' eneto ZlT /ısı ınektedir. Ask ~rlcr <okaklarrla karn-
frn lnı(ltc r, lfar:ciı·c n:ızırı Edenin, ııöre Eden, bu sabah Atinayn avdet et- d b t i kol gezmektedirler. A~kerler!e ~arpış-
iilh: ıkika n...ı~ r;oda gitı i idııi. hom dün nıistir. a a mış .. ır . malnrd:ı son defa t \"kif edilcıı on ki5i-

Londr:ı. 3 (A.A.) - Ro~i~r aı:ınRı - elen lıazı l an, :ıskcri mahkcmo!<:?rd~ beş 
Va>iııgton, ~ (A. K d d p ri için 629 mllyon nın <1;pJonı:.tik muhabiri lı : lcliriyor: seneyi' kndnr hapis et'zasına mahkum 

A.) - Cumhurrt'isi ana a a 0- dolarlık t:ı h ;;i,:ıt k:ı- l ı:ılyaıı t~lıliV,inin filonun ~l:ıtab:ın edilmi$ler<lir. 
RuzvPlt. :ı.van hah· d bulllne V<' diğerleri- ~,urııu ö .ı iinck· den il muh:ırcbesl h"k- . _ -·-
ı iyo cııl'ilnıcııi n·i,i lonya or usu nın de hnrp gemile- kınd'"': rıe~r iptı. zayi:ıtırı ıxk hnfit' M ht k. l 
amiral l.t•n ile gıi . ri için 200 milyon oldLıi(ll .~,·klinılt'<lir . Hu •nrNk ! taly:ın- U e lr er 
rii~mil~tiir Gikü' . dolnr tah,isine dnir lur, k<'ııdi kendilerini alrtaını:ığa ca!ı~-' 1 

111ectr· lııgilte ı ,.ı-,, ti- Sı'korsk,· Amerikada oıduğıınu söylemiş _ m:ıkta wsn :ıldatmnkt:ıdırı nr . Mahkeme salonundan 
cnrcl vapurla'.ı \"(' lfr. Alınııııs ı">hın e<irler l no:lizlrriıı elin. k k k 
rilme•i ınPs •l c• '•ıi, . __ Anıir:ıl, Amerikn ıle bulunıİuf(;J için z:ı.l"i:ılııı biiyüklilğii Çl ar en açtılar 
!llc': .znıı bııh.is. nlılıı- /ngiltereye ticeret ge lim:ıııl:mnd:ıki Al - ,.e eheınmiy.ıti aşikard ır ve bu esi r ler tstanbu l, 3 (Telefon ln) _ z encirle- A . 1 D 1 gu ogrcnılnıı;•.r. mnn, l tıı l y:ın ve Da- tarafından iliı:ıf eclilmeklcdir. Hatta , t' t • d .. . . . . . mıra "': an . 

)Iiilfik:ıtı mtitca . •
1 

• ., .:l k,. ı i nı: .. ·l,:ı v:ınuda _ ltalynıı t.ebliğiıu'<' ü,.,Jn, dönememiş! nıe ıcare ."ı en b?gu~ ilı ıncı cez:ı Vış_ı, .3 (A_.A.) - l' r:ınsn Başvekıl 
kıp amirnl T.·»ı o·n _ mı er1 11 ~ 7• ece , ır ı•ının mü,ndPi"P'i me olması muhtemel bulunan Littono Ve- ·n~ııhkcnıeııınce te\·kıflerınc karar ve- ~~ıavmı ~1!mal .Darlan, geçen pa~ar 
Z<·kt•i!<·r<· Fıl>tıi(ı h<·yaııatl:ı, iki pl.,ıı qrll•,inin miiliık:Hla mı·\·zuu lı:ıhi• <'- neto hakkında silkut ('(!ilmektedfr. Fil- rıl<'n Nalbur Yaka ile Abdullah, ma_.h- gunU.gıttıgı Parı,ıtcn ıhln akşam <lon-
iiz<'riııı ı;ı:irü~iildüı;~nü lıilrtirmistir. 1 ıı;lnH• dif(iııi dı• i1:1w t'lınislir. hakikıı lcbliğ, bu Su~r zırhlı ve Ka- k<'me sa lonundan ç ıkıırken kalnbnhKn muştur. 1 ll l ı pltıııl:ı • l ıı n 1ı;,.- , ; ı:en ı'<·I gemil ~- . --· o .. v1tnt1 2 11d aalıif,.cf,. ı·u r sın ıfından kruvazör hakkında hiç karı~nr:ık knçmışlnrdır. - DEVAM 2 NCI SAHiFEDE-

- - - --- - - bir şe~· söylememAkte, zayiatın, y::ılnız 

Amerı•ka hafif l talynıı gemilerine in h iııar elti-! 

825 lia{11an ve A '"ıanı 
fevki/ etl i 

ıtalgan memur ve ga. 
zetecileri Amerikadan 

aurıııuorıar 

ğini bildirmektedir. F:ıknt süratl'l'ri 
pek yük"' k olan hu l talyan hafif h:ırp I 

t OFVA MI 4 Nl"0 'IA MIFFOF \ 

il 1111 11111111111111111111111111111111111111111111111 il ıı · 
/"' 

Bugün 
Halk evimizde 
Mürntaz Faik Fenik 

Amerika - l\.1ihve r mün a
sebatı kesilm <! k üzered ir Kont eransını verecek ln ıı iliz ukerleri faal iyet halinde 

Vn~iııgton, :ı (A. A.) - Birlt'5İk 
Amerika ba~ ıniidcleiuıııunıisi Cak8on, 
':ıbutıı.i ihı:nıııline knr~ı Amerikan 
deniz tisi< rind·) bulunnıı ve mü"ader .. 

F'en fakUltesi doçentler inden 
Tarık Arteı <il im d ili ve halk d i
li> mevzu lu konferansını dUn ver-

Mussolininin 
imparatorluğu 

Şarki Afrikada .. 
ki harekat 

<'dilen 28 1t:ılynn ve 2 Alman rnpunı- miş ve alaka ile dinlenmiştir. 
nuıı mlirl'lleh:ıtından K25 kişinin lcv- Ulu.; gazetesi neşriyat miidiirii ' 

5 yıllık hükümranlığı en Yağmur mevsiminden 
önce i ş ler bitecek 

kif <'Jilmı:leri hnkkında biitlin ahikıı- muharri;r ve hntip arkadaşımız 
dar miicldeinnıumiliklere emir wrmi~- Ba y Ruzvelt 11ümt:ız F aik de <Si nir harbi 
tir. aln1adı~~ı oğrC'niJnıi~tir. l·~=--:l ~{' H bun-

Bo.<tnn ve ~to,·aldn bu miircttebal l:ır. hııı·lıin h'daycttenh.:ı ri kontr<ıl \"CI mevzuu üzerindeki çok al iikalı 
h:ıkkında t.ııkibnla lı:ı~lnıınıı' ıulunn- nıu~afoza altında hulunnıakl:~dırlar.. Vf bi lhassa bugünün hfidi"eleri 
yor. Adliye nl'znrcli, btı l:ık i bııtın, ha- \a,ıngton. :ı (.'..A.) - - Ügrenıldı- 1 ileyakındanalakalıveçokelıem-
len hOkum 0 t nezaretinde bulunan vn- · ğiııc göı e, llull, nı(i ·«dere edilen mih· miyetli olan konuşmasını bu :ık -
r• u r!:ırın miilkiyctinin Amcrikıı hiikıi- \""r v.ıpurlarınııı >l'rh .<t bırakılmMı 11 •· • 18 r. d JJ I' 

h ı ~':im uzerı saat ,., n n ,;evin -
metine gecnıes : ,-ı., a!iikası olmndığını :ıkhıml:ıki Alnınıı ı·~ ı:ıJ~·nn tıılcple·ı· 
blldirmi.~tir. Amaikan ve.rn ecnebi ol- rini l'l'ıicl«inı c ;'"e karar ,·ermi~tir. de yapacaktı r. 
'llll s::ılıutaj suçlarından dolrıyı 20 ~('-, )<e\")·ork , :.; (A.A.) - lt:ıl,·:ııı knn- Mümtaz Faik, ikinci konferan-
n<'.ve karlar hapis w 10 bin dolara k:ı- '>olo"luk m<'nıtırlari,lr ltıdrnn g-ıııetc- j sını «h arp cepheler i> menuu ü
dar para cezası verilebilecektir. ı cileri ve R0nıa hUkümetiniıı l<'knisi- , · zerinde yarın akşam sa:ıt yirm i 

Arjantin Jıiikfınıetinin, krndi limnn-ı yeıılc~i. ilk ı.-ılı'i''<lP Am.-l"ika.n terk 

1 
birde Karşıyaka Halkevinde »e _ 

lımndnki Alm:ın, İtalyan ve Danimar· 'çin hazırlannı:ıva d:ıwt edilmi~l<>r· recektir. 
ka vapurları hnkkınrla hiç bi r tedbir (DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) ------------

1 

kısa süren imparator
luktur 

ı Londra, :ı (A.A.) - l'aymis gaze-
tesinin Kahiredeki hu,usi muhabiri 

Garibaldinin laneti ıtalga bilr~~i;~\ıtalarıııın, Y8b'll1Ur mevsirn ı ' d dÜ t" 1 başlamadan evvel Adi~-Abnbn ve Mu-Dr usunun bl'lft8 ' u .~aV\'llY~ girece~lerin~cıı şilphe edilme-
y 'I mekteclır. Şarkı Afrıkayı tedricen fet-. 

1 ll :ırtunı, 3 ( A.A.) -S:ıh günü As- heden lngiliz kuvvetleri, Trnblustn 
maranın teslimi için elle.~nde .beyaz düsrna nı n mt~kavemcti~·le k:ırsılnşmı~
bayraklar taşıyarak ln gıh zl er ı kar - tır. Burndakı lt:ılyan kuvvetleri ara
ş ıl amağ;a çıkan milmessiller, oı dunun sında bazı Alm:ın ku\"vetlerinin bulun-

CDEVAMI 4 NCU SAHiFEDE) duğıı da muhakl<aktır 



SAHlF'E 2 < A 11 A o'o ~ u > 4 N iSAN 1941 CUMA 

Beyrutta Taksi otomobilleri 
Y e11iden t ezahürat oldu 

Bcyrut. 3 (A.A.) - Surh•e fcvkn- 8 l d• b l db• 1 ld BUGONKll PROGRAM 
lfidc komiseri. hiikfımet reisliğine Hu- e e tye 3 ZJ e Jr er 8 l . 8.00 Pr~?°~am, 8.0~ Ajans halıe1r. 

Gün Un en fazla Macar Başvekı·ıın ·ın hnlindedir. Alman )('t Alamı t:ıyin etmiştir. "' h . . d k' k . . . rı, 8.18 )luzık: Hafıf parçalar (p. o)C ı ınıız e ı ta ·sı otomobilleriııııı .. - A rabu yoktur. Dı.verek zorlttk 8.15 9.00 F.~·· kadını _ !{onuşma, ız.3U 

·RADYO GAZ ETESl 
heyecan uyandıran ordusu, Sırbiıı.tana Halet, kendi arkada !arını l'izzat - - • haberi, :MacarUan • t•h girmek için emir bek tayin haklmıı haizdir. iaşe maddele- bekleme Yerlerinde hım tahdidnt ya- ~~~t~rdikleri \'e müracant sahiplerini Program, 12.~3 • tüzik: Muhtelif ~r 
başvekili Kont Tc - ın 1 arı lemektcdir. rinin dağıtılması mc:.elesinclen anıda pılmasındmı l:ıksi ~nhiplerindcn bir muli ül rnzh·eUe bıraktıkları anlaşıl- kılar, 12.50 Ajan;;; haberleri. 18.05 ı.nOÔ 
le kinin ölümüdür. Romanyadaki bu ~abah bazı teznhi.irnt olmu~tur. kı!'mının arabhırını l:stnnbul \'e Anka- rnıştır. . . .w. zik: Şnrkı ve türkiiler, 13.20/1

4·& 
Sabah Ajnn'! er - Teair . 'ilm~ıyi çiler]<.' jandarma ve polisler ı·anı. ııııklcttil'mt:>kt., olduklarrnı rnz- k relc~~ıye r.eı::ılıg~, bunu nazarı di~- :\lüzik: Karışık program (pi.), JS. ~· 
visreri, bn!-lvekilin AJ y Yugo!ollav hadi - ara ındn çarpı .malar Jmuş, niinrnviş. ~ k ıı c a .mık tnksı arabalarından bır program, 18.0:l l\lüzik: Radyo .Swı~ 
f"' c t ·efa• ctt' m&D UgOS selerinin Romanva 1·ilcrıleıı iki ki..:i öhnüşfür. mı~t~. . . . kısmmııı da garaj snntralda müracaat kuerteri (İ Özgür ve Ate!-: böceklerıl· 
uc e en ' • • ı- - - · "' " l~un .1.lclc.dı_ye. den yap.tığımız teılkı.- ~ahiplerinin emrine hazrr 1-ulunclurtll- 18.30 ıı.ıu·'zik ·. Çı'fte fn."ıt' prograıtı'· 

ğini haber vermi15 - \'e Bulgaristandaki Aıslwrin müdahalc:;h·le . iiklınct in- k l· ö k u ı' " 
le a· Bugiinkii I on ) hA d• } • tesirler· çok miihim de c>dilmistir. Fakat m~g~raznlnr knpalı. a '1• g ı e .. t~ı sı me~le~ı, .h:ılkm J~hı- mnsını kararlaştırmıştır. 19.30 Ajans haberleri, 19.45 J{on~~· 
d:n ı. radyo u •i e~ 8V 8 JSe eri dir. Es~ en Roman: clıl'. Sokakhmlıı devl'iyc•ler ~cızmt>kte- 11? hır şe~ı_l?e h~~lled~lmıştır. Belcdıye, Bu taksiler, miiracant takdirinde ma: Zil'aat takvimi, 19.50 Müzik: :f\$" 
Kont T€1ekinin ece- yııya gelen Alman dir. bılha::ı.~a .. akşam. u.z(lrı ha:::t~l.arına d.ok- gnrııjdaki telefon ba..:ında daimi su- rn~ık şnrkılar, 20.15 Radyo gnzeW 
liyle ölmedm:ni. 1n- ru kerlcri, Rumen Ol'- loı: ~ot~ıı ~lek. ıçın \'C\'tl mı set>:bıyle rette mern~ırlnr bulunduğu için derhal 20.45 T.emsil. 21.30 Konuşma ctı:t~ 
tihar ettiğini bildir-Hırvat/ar-Sırplar an- dusu nezdindP. çok tnk~ı aın:. ıp d,ı Lulamıyanlara bır ko- araba temın olunacaktır. sad saati) 21 45 Müzik· Radvo ~,ıo mis:ıtir. l l B l 1 fena tesir uya:ıdır - Askeri vaziyet hıy}ık 01 ':11ak 0:-e,re ŞChl'in muhtelif yer- Belediye. bazı mnhzurlnn halk le- orkest;·a:{I. (Vi~lonlst Ne~ip A~ın jd, 

Hundan bn. ka Rö\· aşıyor ar. U gar a- mıştm Rumen a - lcrınd~k~ tnk::sı tıuraklnrını nrtırmı<ılır. hine ortudnn kaldırmak için garaj resinde), 22.30 Ajanı:ı haberleri, 22.4 
ter\'{' Ha,·as Ajnn~- rın konuşması de·öı·ş- kerlerinin güzel ve ( BAŞTARAFI t NCl SAHlFEDE ) . K~nnJ,, Ba~mahane, ~lsanc~k mev- · antralcla da bir tak~i durak maha1li Radyo aJon orke tra. ı prograrnı~~r. lnrı, Pe.,. eden ver _ 6 rahat kıslaları ta - kılerınd~. ·~ 1 a~a )ort ı:-kele .. 111.dc \'~ tesi_s etmiştir. deYemı, 2:3.00 l\lüzik: Dans müıti 

b l d 
Al 

1 
el:.> Almanlarn karşı h:ızırlmınbilmı - Cun~huııjd mt'.,dan~ı.ıda. guı~ürı her Belediyeden bize verilen maJUmatı (pl.}. 23.25 23.30 Yarınkı" progr~111 

d.ikleri haberdf' in - meg"' e aş a ı ınamen_ . man ara leıl(liı· ·a-ttınıle 18 ta ..:ı 1 1 h k tıharı haber ve!mis vedlmıştiı·. Alman · .... 'tl 40 t b~cl buelgı ' ış emege r1u - yu ·urya yazıyoruz. ve kapmııs. imdi "'lYllİ vaziyet İtalyanların ba_ sn ı o omo ı u unacak ve buıı ar. ,\1e ele, halkın lehine ''e ı· sı'nı'n ,..·u'" _ _./ 
ve yapılan mu-aye _ askerleri Rumen ı · t· ç k · · · ı h il • ·-------------

p F 
srnn g..'.mış ır. o ıyı muharıp o an n on :ıı-.Gusunn hnzı~ olnc~ktır. . . ratle görillme~ine yurıyacak en uygun 

nede bu cihetin re~- eten ransası da ga askerlerine. nazaran Yugo la\' w·dusu, b;r ihtilflf takdi - B .. azı .dt.ırak .rerlcrındckı takgıl<'rın seklin intihabıdır. Btıııu .)"lJ>arkeı1 t."k- Şeker mı•ktarı 
men tesbit edildiği- • • • 20 _ 30 mısli maaş · k 1 ·ı, ı 1 f 1 ' .. ııi bilclirmişlcrclir. rıp hır vazıyet a lınışhr almaktadırlar. rm e arta gıui tay.an ordu u tize- şo or erının, bılhasga ak,.amları tele- ,..i sahiplerinin zarar etmemelerini de 

Kont Teleki bı _ Bir Rumen nefcı i t'n ac ıha, ftnlyanlaı-ın ark-asını vu fonla ,·uku bulan halk müracaatlcrine temin eylemek ve işi. en muvafık :::e- ne kadar? 
tarak .Oruç limanına inebjljr \'e ..ıoo ce,·nben m:ıkı:r.<lı mnhsusla: kilde yolunn koynınk doitrtı olur. · 

raktığı bir kflğıttn I günde 20 ley (bizim om ki ilik İtalyan ordu u mahvolur. "' 
bu gUç w lıedbnht ALMANY l SE. HAYAL paramızla lO lm - 1ste. 1tal~"an hareketsizliği ve ;-:iikft _ ~ Farkın fabrikaya gönde• 
za~an~a .. bn .. vekil u~ ZERiNDE YENi Pl iNLAR ruş) la. iktifa ettiği hı bundan ileri geliyor. eı·sı·kıet serı· Beledı·yece ce vazıfe~ını ün ede - R halde bır Alman ne- Afrika da: - rilmesİ muhtemeldir J' 
e_ck kudreti kend~ - KURMAKTADIR feri 500 ley nlmak- l>ir<'<l"'' el J ·iO Ad" Ab ' •• b k J J d 

1 

ınc'le bulamadığı- tn ve Homnnyanın d •>9Q"k~ıl an t.,. , h - aı>n - musa 8 8 arı Z8 an Jrılanlar Şeker tncirleri:o·le şekeri me"ıı1.1 
1 

nn """' ı ome re meı:ıaf-edl•ki '.:X'h·c- iptidai.,·e olarak kullanan muıuııt. _., 
nı bildirmiştir. ntihar vak'-ası gizli en pahalı lokantalarında Y<'mck yiye_ tor m.?\'kii lngilizlel'e geçmis1ir. lfo- ı ... 
tutulmak istenmiş.'ie de gizlcneme _ lıilmektedir. radnn Adi ._ Ahaba~"a kadar nJnn Bi:sikl~t Federasyonu tarufından ,\Inrt ayı zarfında Belediye zabıtası v~rgisJııe ta~i şeker imal.ath~ne er~· 
m·ı-,·tı'r. Bu mülıı'm h;Aıdı"."'enı"n akı"". leı 

1

._ k 1 tcı-tiµ edılmekte olaıı bisiklet ..;eri mii- ta. rafıııdaıı '-·apılnn kontrolde hafta ta- hıp~erı, ellerınde, depo, ımalathn~~· .~ ;; ., Alman a-.kerine verilen paı-a ela ·ısım moHir ü va. ıtalarm haı·ekfttına " ~ ,,. ... · d"I b f 
1 1 

nıu··~.·,··ı"ttı·r . Btı a~· ı""ı"ncle dı'rrrer 11 t··ı~·uhk sahakları programı diin bölgeye tebliği tıli ruhsHtiyesi almamış olan 80 kişi, magaz:ılarında mevcud şeker nıı.-
ne ıntizar ı<! ı e ilir. l!omanya haziııe~i tara ın< nn veri - ·' • "' ,., d'l · t" B ı k k hakkmda h ı Jad kl b nnnrır .::ehiı•ler gibi Adis _ .\b:ıbaııııı da zap- <: ı mısır . •U programa göre müsııbn- pazarı ·:sız satı.ş amınuna muhalif ~ . A az r ~ ı ~rı eyn 

YUCOSLAVYADA : mcktedir. ti cok muhtemeldir. lrnlaı· 6 Nısan 1941 P.azar giiııii kış-, hareket eden 10 ki~i. sattıkları malla- l'ı vılııyete vermışlerdır. :1 

Yugosla,·yaya kar~ı mihver radyo BU LG ARlST ANDA : Akdeniz harb i : Jamaktaclır. ı·a fi at etikeli koymıyan 33 kisi. sokak- Bu beyannamelerd e gösterilen ı 
'e gazetelerinin hücumu de\•am et - Bulgııri tanda ela rnziyetten eııc\i- Alman V<' !tnlyaıı kuvvetlerinin Progrnm şudur: lam tiiküren 40 ki"i. Belediye nizam- ker ın:ktnrı miihim bir yekunn b~ 
mektedir. Alman radyo u. rnziyetin ~J edilmektedir. Gazeteciler toplan_ Akd ııizd<.•ki 1ngiliz deniz htı!dmi\"(l- 'I'at'ihi .Mc afe !arımı aykırı hareket eden 231 kişi. olmaktadır. .. . :1 artık tahammi.il edilemiyecek bir ..,e- lısmda b-aş\·ekil Fil of: tine knr;:ı l\o:.·mak plfinları. son ha~·p_ :ırnbn ve otomobil sahibi 288 kişi b!- Bu l.:ıeyannamelcr u1.erınclen ne ıı 
kil aldığını, Sırphu· tarafındnn Al - icı :ıl't:k halledilmi.::tir. nu hfıkimİ\"(lt 6 4 941 60 Kilometrt! n:ıı~rını kontratsız kiraya VCl'l'I; 54 ki.lele nıua~11e~c y~pılııc.'lğ!na d~ir "Jıı1 
mantara ynpılaıı mc,·hıım zulümler_ - Etı nfımızdaki cereyan eden hıi- evvelc"ı Mısır _ Yunaııi tan arnsıncln, l:~ ı !l·H 75 c kışı. sokağa pis ;-;11 akıtan. •18 dükkan Tı.ca~ t \ ekale~ınden dırektıf g. (i 
el 

11 
ba hsetmekteclir. <liselerin nasıl inki:.:af edeceğini bil- ·:ıııi\"Cı'ı bütlin Akdenizdc mevzuub-a. 20 •J !141 ıoo c 

1
• ve e\" sahibi. sokağa başıboş havvaıı mı~tır. )Janm:ıfıh geçen <lefa şekcı f. 

Bu ·abnh Bcrlin rndyo u, Ttrnadan miyoruz. hi. olur. VnktiylC' 
011 

cleniz.lcrde ttnL 27 1 !141 12:> c bırakan 79 kişi, ölçiilcr kanununa' mu- ti.n: on ~uruş zam edildiği znn
1

~ 
J>er'iburga kadar muhacirleri, Sırp _ Demiştir. Bu sijzleriııe, Bulgar mil- rnıılar daha kuvvetli idi. Tnranto ıı 5 941 lfiO c \ halif hareket eden 9 kişi. hastalıklı ve gıbı e1li!rmıle şeker bulunanları~~ ti laı·ın Alman, ltal~"':ln, :\(acar ,.

1
! Bul- let ve ordusunun hazır olduğunu da harbi ifo arada muvıı7.ene hasıl r>l _ 27 ı 941 tarihinde yapılacak olan kacnk et satan 9 kişi, ruhı;nthe.siz bi- ba~ına on kuruşluk farkı hesap,~·~ 

garlara l\arşı fena muameleler ettik ilfıYe etmiştir. mu·. f ıkat lı,aJyanlarrn ya lıi:• bom _ 12ö kilometrelik kosuya Umizli, ~fa- nıı V(' <liikkfm tamirat ve in~aa.tı yapan ~~eri ı'abrik_aları ~ımum m~dUr u~ lı'rini. çıkan yangınlardan. : apılaıı AMERiKA : b d nL n Ye Bnlıke.sir biilgeleri bisikletçile- 12 ki ·i, knrısık ve hileli mev.addı gı- gondcrınel~rı şçklındc emır gel 
'I "h ı ·· ı · · ı h'd l t ar ıman, yahud da bir t. 'Criibc .nı p- • yağ'maları -anlatmıştır. •' ı ' . ı·in rngun er JÇlllC t' ı le k h ri 1zmirde iştirak edecekl<>rdir. Koını- dniyc . atnıı 157 kişi muhtelif miktar- tahmin olunmnktadır. 

(
' J l ,... ı d ı l \ e şiddetine hedef ol:rn bir lıaska ıniL ma u:;uı;ıınrlnki :;on çıkıştan sonra 1 d ~nzctc ere e .ırny e:• c A nınn ara tııgili7. !ıfıkimi.'.·cti. Akdenizin hl'r t,.,_ cular lis:ııı.;;a tabi tutulmıyacak ,.e bi- ar a para ceznsiyle cezalandırılmış- x---

yapılan fena nıuanıel lel'i vnz'lıakt.a. Jet te .\merikaclır. Ynrdım lrnnunu f d " . ikleti olan herkes i~tirnk eclec.ektir. tır. Ç k b t b • ·n~' 
.fhrlar. Halbuki Yugo:;la\·y~<l ki Al _ ••e ltuzveltin nutkundnn :->oııra mih- ra ırı n tahakkuk etmiştir. ln;rilt<'re Ko~uların nihayetincle en iyi derece Yn ak olduğu halde dilenen 43 kisi ocu as a anası 1 

k il
. k l • \·er ı ıd.ro \'C nrntbuntı. rok acı111 ncs- g-:ırbi ',• ~:ırki Akdeniz ar:lsıncl:ı kıo.;- . man e ·a ıyet öy erındcn birinde hu - "' ·~ men tehlikeli nııntaka dn bil<' Hrtık alanlaı·dnn ~eçilecek lıir takım 1!} '5 ' tutulmu . . velileri h:ı!kkında ta.'kibatıı 

clrnlliyetl rin reisi beyanatta bulu _ ı iyat :. .ıµmakta devam ediyor. Son d l b <l 9_41. tarihinde '.'a. pılacak. olnn t~tn.n.bul- ba ·Jaıımıstır. atı bı"tmek u" zere .. 1 ı ,.. •ı. ı· ı d k" a ıa er e t ıwrannbilir. l';:'.nrki .\k_ . ııarak Almanların kendi kcjvlcrin<' gun •!( e .ı-,m l'IJ\tl ımmı arııı n ı d · 1 1 ..., J·.clıı·ne koşu.;u ıl~ Jlnzırnrı 941 ıçmde o- --

1 
· 'dd' l \ 1 • .A.lm,·111. 1tal_• .. ,ııı ,.,,. }Jaııı·m·.trka g"'ı111·- eııı7.< e <a7.andığı vaziyeti~. Heride ( aır 1 ıa arını ya ·an anıı tır. ' ,- " bekleı•rıı Avrupa h-:ırcketlcrinrle "Ok ynpılacak olan Ti.irk iye birincilikleri D o u MU" ou· Ru- Belediyece in,.a ettİl'ilmekLt' ı Alınan rndyo~unuıı .,u sözlcıi .. \·a- leriııı• \ azıyet edi'me i de milwer rnd " mfümbaknlnrına istirnk edeceklerclı"r. • • • 

1 ·octık lıa~t"ha11e."'ı'ııı'n d.~ıhı"lı· ele~, 
' b ı. b k te,..ir ,·apacnk ve bilha:-sa karn harı'- - ...- "' " "' ianlann mahi~ eti hakkmda bir fikiı yo \'e mal uatıııı uti., iitün öpiirt - k" 

1 
60 kilometl't'lik ilk kostı öniimiizclc- D('\')f't Deniz.rnlları umtın1 mt·ı·ctu"ı·ı··ı •-."'ı'satına aı'l })t"oJ'e belecı·ı~·e fen lı~ 

.. · A k h"k" · ı · atını a hiiyiik yardımlara imk:1n \'f'- , IA!" _ ,. \'erebilir: mu tur. meri ·:ı u ·umetı. nı gemı- recektir. ki pazar günü saat 7.:~o da Kiiltiirnark- B. 1br:ıhim Kemnl Raybura lstnnbul tincc hazıl'lanmış ve tasdik için ;ıl • 
- Fakat· IIıı·vntlnr, bu hu U!-;tn leri \"<' linınnla:-ını snbotaj tehlike~in. ta yapılncaktır. limanlar müdiirii Bay Haşmet J>iilg-e Vıekfıletine gönderilmiştir. 

Sırpl,:rl-a beraber de ... lldirler. Geçen 1 u.~n _k ı_·uın. nk için m. Usall .. er_e et.tiğini ---- __ ... ile birlı'k•- lst·ınbuldan <ıDh · · ı l)'w • t b't' ·ı · ı ı tıll b 

1 
) nc:ığı bildirilmektedir. ,.. Lo; • • .,... rımıze ge - ıger mşan ı ı ırı mış o c Ur, . 

harpte Alman "nflnrınd." do·· ,.u~şeıı hı.clır_mıştır .. A. m .• erıkn hukumetı, ge- mi"' dü11 Ueı1ı0Z\'oll"rı tzmı·ı· •·tıb" · {! h t h · 1 kt 'k ~"f ,, .. 1 1ki mihver ort,"ii-ı ı·ıe ."•'ıpıla11 ınu···z ,·ı- M tt 'J • • " ~ .... ı m - as n nnenm e e. rı ' aı:;anl"v Hırvatlar, !=.imdı' de Sırplaı·ııı clı"ı1 ıJn mı .. lerı t~ hrıJJ ıçın Alman \'C tal.,·an " 0 
• - ar a <IL'ı"rlu'"tru'"ndo t"dk"kl b hh" 1 • l k l" ,. " k de 11 b b" o ~ "' ı <ır yapmış ve nzı sı ı ma zeme~ı < e i ·mal edi ınc"' 1. 

tılet olmak 
1
·,,temi)·o·•lar. Jiı.,..·"tlaı· nıurcıtt ·hatrnın koıı;;oloslukl-ardan c- er.o n mu et ır netice çıkmadığı · tl 1 b ı ıJP ., • • 

0 1 1 
k 

1 
II lb "' • zıyar<> ere c u unmuştuı-. tahanc. halkın i lifndesine ac;ıJnc•·:A 

l'olonyn vaziyetine dü mek iı-teme _ mır aldığını te:bit.etınil'ltir. Hatta bir all aşıma ·tm ır. a uki .,lıhver gtıze- • ,.-..-.---------~- • 
mektedirlcr. kn<' \:l! urun makinelerinin hnftalnr- teleri, bir nydanberi hu sevnhntin L " d "h t T' "l' d. • r eh~mmireti hakkında nıütcı{1adh·e11 tmanımız a n l raca umum muc tir, ün şehrimizde li- Kil\l. u;st~ YAVRULAR l\ffı 

Aııltışılaıı Svetkoviç hükumeti Po- en ugı a ·ıJar:ık tnh~;p edildiği dP gö- . k ~ S h . . . , . nıan işl~ri üzc>rin<le durmul;!tur. , lonynnın -akıbeti) le tehdid edilerek nilmli..:tür. ne l'l~·at Japma ·tadır. '!e .rımız t.ıc_ım~t ve Sannyı odası i:{- Haber aldığımıza göre, lzmiı·e gelil'- LETIN ŞEFKAT SfNESf!ll' 
paktı imzalamıştır. Halbuki mihver- nirh•.ik Amel'ika hiiklımeti, g~çen FNAXS.t1.VIN lAŞF:SI: ü~tı~tık ~ı::ısı ~arnfından hazırlı~nnıı ken, f:mulırmada biitiln \"Olcuların :;:i- DE BARJNlR 
ciler, on da Yugoshn•ynnın pakta gir. mı ph n knlaıı bi ·kamına d-asmıarak Son giinle;-in piirilzlli nıeselelN in. b11· ıstntı tıge göre Mart ayında lıma- kavetinc me\·zu olnn j,.J·eİevi ele U!<lk.'k meğe kendi i talip olduğu şeklinde vu \ ı ırnrhıra vazıyet etmi~tir. den biri de Fransanrn inşe:;i<lir. Vi. i nımızdan dış memleketlere 5,908,417 et· i~ ,. · · · t ' b · : ' •. 1 l 't' !1 

'l 
l:lusun yardım ve şefk:ıtıı, 

lıir mütalea yüriitmii lerdi. Şimdiki :ı.rıh\'cr rnclycı \'e gazeteleri, bunun hükumeti, müstakil \'e bitaraf olduğu- lirn kıymetinde 17.416,727 kilo :~ğır.lı- m~ili içi~~~~~ ~~~rr~:~~~r.e~~u~ı ~~i: 
Yugo lav hükumetini tehdid ile .ılılitk·ızlık olduf{unu ve bcynrlmill'l nu bildir.erek lngiltcı~nin Fraıı~ız va- ğıncl:: ınııhtelif m:ıh::ul ihrnç e<lılm·~- dür. pnzar gUnü Tırh~ıı \·npuriyle fs-
uçlü paktı tatbik ettirmek i::- haııunlarn sığmadığını bildirmekte - purlarını mü.ncl re için haklı olmadı-,1 tiı·. tanbula dönecektir. 
temektedirler. Fakat Yugo _ <lir. Ame:•ika gazctelcı·i b~ı ne riya'ta ğını iddia etmekt~dir. İngiliz iktısadi 1940 senesi zarfında limanımız va- ---~--
lnvya, hiç bir fedtıkarlık yapmamak 1:l'\"ap vermekte Ve Amcrıkanın ele,·- hnrp nazırı, neşret.tiği bir dcklarasron- :ıtnsiyle y~q)Jlnn i<lhulfıt 4,:l5'.l,!l~l2 Jira kararındadır, ve mulki tamamivetiııı letleı· hukukuna \·e ahlaka meydan in ,kontrol~le \"e Fran. ız ~apurla~·ıı~ınl kı,·~netiııd~ 2~.2:ı·~.0~33 ki~?duı:. . . ~ BBIBdİUB bÜdCBSI" 

muhtaç çocukları 23 Nisan Ç~fl' 
çuk lrnyramı ve haftasında ~11 

dirmek için Çocuk Esirgeme 1'~: 
ruınuııu yardımınızla lrnvvt>tll' 

diriniz. 

heı şeyin tı.stünde tutmaktadı;. ok_uyan!arn karsı imdi meyve topl~ı- nıusacler<' ınde haklı olclııgunu hıldır- <.ene Lır ıstatı:'ltıgc gore ıkıncıka-
lt44i)·anm, Yugoslavyaya karşı si_ dıgını ynzmaktadırlar. miı:ı ve Fransanm müstakil olmayıp Al- 1 ııuıı 1!141 zaıfında 12:3,326 lira kıynw- nelecliyc .\Ieclisi Biid~c encümeni, H arbiye, M.spor 

) asetinde daha -anlayışlı davrandıi,. maıılardmı direktif almakta olduğunu, t?nde 187.231 kilo, şubat rn41 zıırfm- dün öğleden . oııra Belediyede toplan- )' b"" .. Alt j.1
1 

d 
0 DÖGOL KAHIRED E ı~ · 1 · k h d 1 '>•!<> '>7 ı· k · ı 67 · · ı b"" ı · .. · · nnn ve 

0 
ur gun ay ve 1 ve avranılmasııu iı-tcdiği anJa:::ıl _ : • rnıı~a) a gıc en yıyece · \'C am mu - ı a -u·)·- 1 mı ·ırmetın< e 2, !1.112 mııı. :.enı yı u< çesı uzerındc tedkık- ordu takımları ile karşılaşacak o 

maktadır. · . <?ırner:ıl !)ö~~H~.n K,nhircye geçm.<': 
1 
del •rin de mühim kısmının Alma__nya-

1 
kilo ('mtc:ı idlıal crlilmiı-tir. lerl~ n:c:ıgul ~~muş~ur. . Harl.:ıiye ve Maskespor takımları 

ltalyn, bu zamanda Yugoslavya :>ıııın_ ,;ı'bcbı. Kiıçuk f<ı·a11sız :.oma_lısı ra gönderildiği sabit bulundugunul o \ eııı _yıl budçe.sı .~ıa~kındak! önü- akşam şehrimize gelmişlerdir. 
ile mihver aı-asmda bir muharebe fa-ı oldugu anlaşılmakt-adır. Huı·ası :şım- bilclirmi,.tir. Bu kal'arın kudretle in-1 1 ı mUzdekı pazıırtc,:;ı gunu umuma hey'et 
tememektedir. Çünkü 

0 
zaman çok' <li_Y · kadar Vişiye tabi idi. ltalyanlnr faz edileceği ve teredclild gösterilmiye- - ...L... toplaııtısıııdn büclçeııin hir kısmı mü- ı 

fena vaziyete düşecektir. Bir taraf~ c'ıLuti . A<lis _ Ababa hattından is - eeği anlaşılmaktadır. _ ı Kısa Haberler ı znkere edilecektir. 
tan Arna•;utlukta dövüşürken arka- ·~facle ediyorlardı. ::jimdi de llabe - llAl~P SONU J>J,,ASI: x---~f;~,~~~.~,~~~{ı:;;•11~:: _<~~g::ı::~ i~~~~t~ k.~~~.~ /~~~,~~~~~;;:,~.:.~·~~~ hu~~··~~~.~." .. g~~~~ b;;~~~~rh~~~i.~~~ -ı . 1 ŞEH IRDE A GA ÇLA NDI RMA -ııull!lzllll!lu~M-. ------x·.·s·.~ 
ihtilafmı beırtaraf etmek için Roma- ncral IJdgol, bir darbe ile Fransız ğıııı gôst<'rmektcdir. Bcrlinde biı· pet-j * Ö11Umii1.dt~ki ıınzar günü yapıla- Helcdiye~ şehdmizdeki parklarla 269 Ozi.im Tarım 19 50 
nm, Berlini tazyik ettiği bildirılmek. om:ılbini ele alabilir. Bu suretle ge. rol şil'l~eti kurulmuş \"e mühim bir ser- cak at ynrışlarındnıı sonra halkı lzmi- cnddelcrde. yol ve kabri tanlarda ağaç 265 s. Silleyma. 2:l 

16 redir. ııcral Dögol, Vi~i hiikümetine karşı maye ayrılmıştır. Bu .şirket, şimdi Ro-
1 
re nakl~tmek için ~lf1\'eten "ant 17,30 dikme faaliyetine devam edilmektedir. 55 P. Klark 

Yugoslavy".ı, bir haftalık imtihanı bir miicadele açm1 · oluyor. m: nya pctrQU •rini. harpten sonra da 

1 

da du bır tren tnhrık olunacaktır. f ncfraltı ~m;asınııı iki tnrafrna okalip- S!> H. Diindar 20 60 
30 oO 
29 sükunetle geçirmiştir. Her taraftan .Mare~al Petenin, bu akşam general lr:ık \'C İran petrollerini eline alacak * Mart nyı zarfında şehrimizin tü~ fidanları dikilmiştir. Bu fidanlar 30 F. Solari 

mihver tahrikatma rağmen Sırp)-ar Dogol aleyhinde bir nutuk söyliyece- Lu :.Ul'Ctlf! Alnuın harp sonuhda bütün muhtelif yerlerinde beş yangın çıkmış munhızamaıı sulandırılmakfadır. 22 P. Paci 
ve Hırvatlar anlaşmışlardır. Bugiiıı ği v gt-neral Dögollin de bunu cevap bu petrolleri elde etmekle Avrupanın ve itfaiye taı nfından yetişilcrek eler- Ağaç dikme faaliyeti. hazirana ka- 17 c. Aktimur 
l"!eçilen krallık meclisine biri Sırp, ııız bııakmıyacağı \"e Vişiye hiicunı ıhtiy:ıcı olan petrolü bizzat temin ve hal öncliirülmtiştür. dar d"vam edecektir. 4 K. Akuğ 

22 
21 

bıri Hırvat, biri de Sloven üç aza in- ederek Fransız miJletinc ihanet ettik- ı-evzi edecektir. * Vilayet Ziraat mi.idürii R. Refet ZABIT.' ADA 
tih ap edilmiştir. Bu hal, üç unsur aru terini öyliveceği gelen haberlerden Bir Amerikan gazetesi salflhiuettar I>iker Ziraat işlerini tedkik için dlin n 

1 
J c U°'c···-.... ·-·-·., 701 

245547 1 2 töındaki tesanüdün delilid b-. .ın a ılmaktadır. Amerikan mahfillerinden \"erilen rn- umao\ ası nahiyesine gitmiş ir. Bağ- -·--·-·- • 
Hın"at lideri Maçek de bu gece MATSUOKANIN SEYAHATİ : kmnlara istinaden Lir kaç aya lrndar cıla.r için açılacak kurslar hnkkrnrln da Y.tlNGIN: 

BeJgrada gelecektir. Hükumet henuz .Japon hariciye nazırının Roma zi- Almanyanın, petl'ol ıkıntısı çekeceği- ~·erınde tedkikat yapacaktır. 
beyannamesini okumamıştır. Mosko- yaretı ona ermiştir. Berline döne - ni ve bunun Romanya petrollerinin az
vadaki Yugo lav elçisi Gabriloviçın ccktir. . lığından ziyade nakil işinin zorluğun-
Hariciye nezaretine geçiri leceği söy- Bu s yahatın resmi mahi~ ette ol mı- elan ileri geleceğini yazmıştır. 
Jenmektedir. Bu zat, Y ugoslav işçi ve 
çiftçi parıtisi reisidir. Moskovnda sem 
pati uyandırmıştır. 

ASKERi HAZIRLIKLAR: 
Yugoshlvyanın askeri hazırlıkları 

hemen hemen umumi seferberlik va
~iyetini almıştır. Hatta bugün veya 
J"ann m umi seferberliğin resmen 
ılan edileceği hakkında h aberler gel 
~iştir .. Bu~u herkes haklı görmekte- 1 
dır. Cü11ku Alman motoııizo ku..,,,.·et
Jerinin Macaristana girdiği ve Yu -
go:::.lavya hududunda tahşid-at yap -
ması muhtemel olduğu bildirilmek -
t dir. 

"' -. ı ..... ....:::.. .· 
BULGAR RADYOSU : 
Bulgar radyosunun resmi sozcil ü 

dün şu söı.leri söylemiştir: 
- llerlinde, Yugo~lavya kelimesi 

artık k:ullanılmıyor. Uerlinin Yugos
lavya namında bir devlet tanımadığı 
.Sırbistan n-amında bir devlet tanıd ığı 
ve Su bistanın da cezasının verilece _ 
ği tabiidir. Hakikaten Sı rbistanın ce. 
zası yaklaşmıştır. Hitler, bug Un son 
sözünll söyliyecektir. Alm an yüksek 
kumanda h eyet;, Hitlerle müşavere 

ELHAMRA Sineması 
Bugün 

• fohtabının nuram11· giızelliği dünyada eşsiz olan giizel lzmirimiziıı 
·iir dolu ııet'i~ mehtaplı g~celeri bnşlarken, ~menin eıı nefis, en hari
kulfüle Aşk - 'l\ius[ki - Şiir ve nihayet bir sözle (AŞIKLARIN Ji'İL)lt) 

olan bilyiik 

Ay Doğarken 
llarikalnr ş:ıhescriııi, mii:.te~na bir siııama huflası olarnk sayın müş
terilerine tnkdim eder. Hu em ·alsiz sanat \'C güzellik filminin bnş 
roll(!riııde beyaz pcrd<!nin daima en hüyük filimlerlnde tnkclim ettiği 

<'ŞSiz l.ıülbiilleri 

]EANETTE MacDONALD NELSON EDDY 
Rutün 8'?\ i cnlerı on uı hayranlıklar içimle bırakacaktır 
J UR~ALJ>A - En son ,.e en mühim il A il P haberleri 

sg_.ı.tN,'/,Al? ...._ Jlcr giin 2, 15 - ı,30 - 6,45 - ~ dn .. Cumartesi ve Pazar 
10,15 \'e 12 ele başlar 

DiKKA'l': Haftnıım her gününd{! ilk seanslar ucuzdur. Salon 20, 1 
Balkon 25, Koltuk 30 Krş. -1 

Kanadada Po' onya 
ordu!tu 

- Baıtarf ı 1 nci Sahifed e 
Va§ington, :l (A.A.) - Polonya 

baıwekili General Sikorskinin, Kaııa
clada OttoY·arn muvasalatını mütea
kiıı Ruzvelti~ davetini kabul ederek 
kısa bir eyahat için Vaşingtonn gi
deceğini Royt.er Ajansı bildiriyor. 

General Sikorski, Kanadada ika -
meti e na ında Kan-adada te kil celi -
lecek Polonya ordusu için çalışacak
tı.11. Kanıı<lacla 150 bin kndar Polon -
yalı \"ardır. Amcrikadn iı:;c 4,5 milvo-
nu bulmuktadır. · 

Darlan 
-BAŞ TARAF I 1 NCl SAHIFEDE-

Darl:ın Pariste Abes ve Dö Brino 
ile müreaddid görüşmelerde bulunmuş
tur. Scrbc~t mıntakadaki dahili teşki
lat ga:.·retini tedkik etmiş ve işgal al
tındaki yerlerin prefel.eri ile göriişmliş. 
tiir. 

Alman makamları ile yapılan müza
keı"E!lcrin en mühimini hububatın işgal 
altındaki yerlerde tevzii teşkil etmiş
tir. 

İkiçcşmelikte Gündüz sokağııı<la Yu- 246248 1 2 
ısef knrı ı 24 yaşında Raşelin evinden 
yangın çıkmış ve derhal yetişilen•k 
söndürülmüstür. Yangının bu evde yn-
tak pamuklarını atan hallaç ııehmed 
oğlu Demir Alinin p:ımuklar arasına 

No. 16 
7 ~ 
8 i6 
!) ;,ıı 

10 ~J 
düşürdüğii ymıık sigaradan çıktığı an
laşılmıştır. 

11 -~ 10450 Kilo Zeytin~·nğı 44 75 
HIRSIZ/,/K: 
Knrşıyakada Ankara pnzarında 

1'Iehmed oğlu Bahaeddin; Halid oğlu 
Bulidin diikkfınından eşya ç:ıhıcağı sı
rad,ı yakalanmıştır. 

ZAHIREı ~· 
K. S. 9 

15 Ton 
94 n. 
60 Ton 

K. darı 
Pnmuk 24 

P . çekirdek 

f l 
6 

TAYYARE Sinemas1nda Tel. s6-' 
2 Ni::mıı 1941 Çarşamba gününden itibaren 

. ................................................................................................ , : ; 
' ~ TORKÇE SOZLO - SiZLi - ŞARllLI i 

~ DOKTORUN AŞKI ı 
: ···" ................................. . .......................... . 
)lÜ)l gsslLLEH.l: EMİNE RlZ IK - -SÜLEYMAN NEC18 
OKUYANLAR: MÜZEYYEN SENAR - MUSTAFA ÇAGlı~B 1 

AYRICA : Gayet gülünçlü ve musikili ÇİNGENELER lJ~~ 
.ıATİNELl~R: l,45 - 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cutı111 

Pazar 1,15 te başlar. 
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B~r hafta Almm1. 
aı övünerek .:ö\·lü
)orıar: cBu h;fta 

kadar bin ton 1n
kiliz gemi:sini ha
llıulesi ve kısmen 
~Hası He beraber 
denizin dibine indir

h r te e
sök-• • • • 

nız ışı ı 

türem ·yorlar 
dik .... -. 

Harpte zafer ii - 1940 
llıidini en çok bu sa. 
lıaya -lxlğlnmı.Jar -
dbır. İngiliz g~mileri 

. . 
senesznın v a-

pur zayiatı 1917 yı
lındakinin yarısın

dan azdır 

Ru itibarla 1ngil -
tere; .Almanln!'ın ba 
tırdıklnrı gemill'ı'c 
t'ağmen kendi adata 
rı il"' imırnı ~ıtorluk 
liman !arı ve bitaraf 
limankır arn--ındaki 
ihracat \'C ithalflt i
çin vapur tedarikin
de hiç ~ahmet l:ek -
memiştir. 

ata batn İngiltere 
aç kalacak, mubnsn 1 

raya uğramı bir ka-ı 
1e gibi mukavemeu Yazan: TVl . H. Zal 
a7.alacak, nihayet 

Batırılan vapur -
lar hN-ıaptan hnriç 
bırakılmak şnrtiyle 
daima i h t i y a c a 
kafi malzeme temin 
edilebilmiş ve e~as
lı lı ir sarsıntı du~·ul-

gullUn birinde Alman ar bura ~mı ol
l:Uıı biJ. meyve gibi d 'şir c klcr. 

Bu limitler ve iddialnr karşısında 
ın nnın hatırına hu h-arpteki vapur 
~a~·iatını geçen hnrple muknyese et
tııek geliyor. Geçen harpte İııgiltere 
~~ kalmamıştı, teslim olmamıstı. E. -
iter bu harpteki zayiat geçen lıaı·bın 
~ayiatmdan fazla değil:se A imanlar 
tarafından ilel"i sürülen ıd~ialarm 
\:ıhi Olduğuna hükmetmek caız olur. 

Geçen haı-p esna-ında Alm~nl~r va 
lluı· batırmak rekorunu U11 ı nıs-a • 
llında temin etmişlerdi. O ny içindt 
l:ı111am 84!1 bin tonluk gemi bntırmıs. 
lardır ki hnftada 200 bin ton erl<?r. 
lıf'nıek haftada va ·nt'i olarak 4!) va
lltır, günde yedi, y-:ıni her üç buc:u'h 
aattn bir vapur ba'tıyoııdu. .. 

Hl 17 sene ·inin zayint yeki'lııu ~~t 
tefik memleketlerlı> bitaraflar ıçın 
G,::ıo5,569 ton gibi bir y.ekCmn var -
lllıştı. 

Halbuki bu harbin ılk on iki ayın
~aki zayiat 2,771,3?.?. tonchın i 11nret
•1r ki 1917 yekununun yarı mdn n az. 
dır. Bu vekun söv le lak ime uğruyor: 

lngili~ 1.539,i96 ton. 
Diğer müttefik: 462,924 ton. 
Bitarnf: 769,213 ton. 
Ayni rnilddet içinde Almanlaı la 1-

l::ılyanlar 1,269,000 tonluk 2G1 gemi 
kaybetmişlerdir. 

1!)17 ile 1940 arnsınch1ki mııkayc
.eden doğru bir fikir almak içiıı bu 
•iti sene arasındaki vapur mevcudunu 
da göz önünde tutmak icabed"r. 
1914 harbine bütün dünya 49 mil

ton 73, 545 tonluk vapurl-a gir:niş!i. 
liatbuki 1930 da dünyn vapur tonaJı
llııı \"ekunu 69,4~9.659 tona çıkmıs -
tı,, ki 1914 den yüzcle kırk bir fazla
dır 

llu noktanın ehemmiy<!ti coktur. 
CiınkU batan gemilerin bütün mevcut 
k 'rt\ı' ere karşı ni beti aznlmı..., el -
lllektir. Demek ki bugün A l manlaı: 
1917 senesinde olduğu kadm gen11 

batırabilseler bile bunun te iri l ~17 
d~ki zayiatın te irinden yüzde kırl< 
bıı· derecesinde noksan olacaktır. 
Cnriptip ki 193!> ı:;ene:;indcki vnpur 
nıcıvcudu ı !>14 senesine nisbetle azal
ltıış olan yeg~ne memleket Almanya. 
dır. Almanların }!)14 de 5,\Hl0,~96 
toııluk vnpurl'3rı varken bu miktar 
l 939 dn 4,492,708 tonn in mi tir. A 1-
llıan tonajı umumi tonajın nncnk yuz 
de nltısınn tekabiilt.bberabe teyaHizi 
dcı altısına muadil iken. mevcnt va -
PUrlarclan beşte biri bu harp esna -
~nda batırılmış veya zaptedilmic:, ge r.1 kalanlnrdnn altıda biri de bilar.ıf 
1lllnnlaM iltica etmiştir. 
. ltalyan vapurlarından da dörtte bi

~1 zaptedilmiş veya batırılmış veya
lıt bitaraf limanlara kaçmıştır. 
İngiltere ve Dominyonları tonaj 

~~kunu 21,215,261 tondu. 
4,834.902 ton hacmindeki !\or\"CÇ 

laPurların<lan yüzde doksanı bugiın 
ngilizlerin elinde bulunuyor. Hu •1or 

~'(le ·apurlarınd!ın başka btiyiik biı 
l(ı ım Fran. ız, Danimarkn \ e Fcle -
~enk vapurlnrı <ln İngiliz kontrolü 
«ltınua iş görllyor. 

Hugiin dünya yiizfinde nw,·cut va-
1Urlardnn vfizde kırk be i 1n~ilizlC'
liı1, yüzde 'on sekizi Anwrikalıların 
elindedir. 

mamışnr. 

Yalnız Akd niz yerine Ümitburnu 
\·olu ile Yakm ~arka nnk!iyat yap -
mak zahmetli ve nrn!'raflı olınu~tur. 
8cfer zamanı arttıi:rı iı,:in bu hatta faz 
la vapur bağlamak lc1zım gelmiştir. 

Yaptır znyiatma mukabil İngiltere 
ve Amerikanın yeni \"ılpuı·lar vnptık. 
laı·ını Y<' za,·iatı kısmen bu ı;:ekilde 
karşıladıkla:..ını hesaba katmak lft -
zınıdır. İngiliz inşaatı harp sırrı sayı. 
lıyor. Fnknt Amcrik-alılnr işe o şekil
de ..:arıln1111lardır ki l!ll7 ele ynptık
hırı bir milyon tonun inşant yekfinu -
na nni<len varnrnlnrı uzak değildir. 

}·~skiden bir yiık vapur ııun insası 
için lflzım !!elen vasati zaman 4GO 
•ün diyı> he ·ap C'clilcbiliıdi. .\lm1111 
za\·iatını knr:-:ılamak mak~adide A -
m~rikadn inş:rnt u:mlleri dcğistiril -
mis. M ornrn ·cu ıı : dıncln •rec<'n leı·de 
·ıısaalı 1ıımamlan"1n bir vapurun bü
tün yapı zamam kırk . eklı gfüıli gec. 
memistir. Geçen hnrute acel' vapm· 
\'apmak lilzım gelıfiği zaman Amel'İ
ka,·a me hur Hog 1sland iıısnat tPz -
o-iılıl-arıncln mun~ ~·en bir ·ıe,·i vapu -
tın teknesini kurmak için seı'İ ll"uliy

le sarfeLlilrn .zaman. yirrr i iiç buçuk 
·ş santin~ indirilmiı:;ti. lculıecler'-c ay. 
ni ıısullerle siirnt bu cl<>fa da temİ1' ('. 
d iJC' bilir. 

ı !)39 eyllıHin<lrn 1940 ı>,\'lulünl' ka 
dar Ameı-ikn vcıni bas'hın l:>:J.650 
tonluk vapur ~=npm1ştır." 1 !):rn eyllıliin 
de inşnnt h•tlinde 1.044.i'l80 ıonluk 
J i!l \'apuı· vnrken 1940 ela lıu miktnr 
1.551,895 tonluk 32~> \"apıırn çıkmış
tır. 

1 teşı•İnisani 940 t~rihiııd" Ame -
rika hükumeti, ilış:ıal tezgahlarına 
yeniden 600 milyon dolar kı,·mC'tin -
ele l 77 vaıwr siparis et migtfr ki bun
ların ton ye kfinu 1,375,16.1 Hir. 

Almanlar geçen harpten çok gf'rİ 
Alm. nynnm C>ll z iynde J.\'ÜW•ndi{d 

"!ilfıhın ne karlur <;ildik ohlugunu nn
!anrnk içiıı RU noktaları da göz üııiiıı
d:! tutmak icabecler. 1917 de Alnınn
\'a ynlmz Rnltık ,. • imal denizinde -
ki mahdııd ü.slcı·<ll'ıı ı!t•ıı",;ıltı harbi_ 
ni yapabilıyordu. Gemi ualı •m:ık idıı 
tar.raı·t· kullanılamıyordu Il~lbuki 
buglin .Norvectcn t~pany, rn karlar 
lıtltii n sah ille!' • \ l nw ny anın <'ın ı·iıw 
hazırdır. Ta~T~ırel<'ri de belki ıi niz
nltılnrmdan fazla mt:\'aff:ıkı~ etli' nı 
·ıur bntmnak iciıı kullanılmaktat'lır. 

Gu <"Ok basit <ıarllara \ <! i~liyc:ı \"11-

pur mik\~:-ınm 1 ~117 sene~iııdt•n \'ÜZ
d{· kırk bir ni· bel "ndc fazla '))m;tsı -
·1:ı rağmen 1940 zıwiatın111 l!IJ 7 z:ı
\'İııtının yaı ı...ındım ·aahn az •>lma,;ı 
~u üç noktııyı isp:ı t cd er: 

1 - 1914 _ 1918 harhiııd bııgiine 
ni ·bC'tlc hür bir idare \'e hür hir va
t-an için döğfü;cn Almmıl.ır. htıgliıı 
mii.stebi't hir iclarJ için yuııınık . .altın
da döğilşeıı .\ lmanlard:nı fazla """k 
,.l' gayret göı;teııl'bilivorlnrdı. 

2 - İrıgiliz miid;ıfnn va.ıtalıırı, 
1 !)17 <ll•ki miiclnfn:ı imki'ııılurınchm 
ı,at kat fazla \'t. tc-..,iı'lidir. 

:1 - Bu defaki \'aımr z:wiatı ela 
·!bette ncı olnrnkln beral>ı·ı· İngiltcrC' 
bugünkü mevcutlarınn nhdıetle 1fil7 
dC'n çok nz zayiat 'erivor. i~in cnn 
.ıJnca'k noktası şudur ki bu zavirıt İn. 
gilizJerin o;;ırtını yere geUı·l'cck bir teh 
likc teşkil etmC'z "" -etnıiyccf!ktiı. Alman ve İtalyan vapurlarının \'e 

rınıaııın kontrolii altındnki bir kı ım ------
))anim]lrkn ve Fransız \n)>urlnrının TiCARET MÜDÜRÜ GELDi 
~·ekunu, diim·a mevcudunun ylizdt 
0n hes nisbeÜni geçmez. Japonynnın 
l'llevcudu avrıca vüıde ekizdir. 

lngilizler. zah~et çekmiyorlar 

~---------------------. Doktor Orer&tör 

Dahi Öke 
IZMIR ASKERi HAST AHANESt 
kULAK, BURUN ve BOCAZ 

li"8T ALIKLARI MOTEHASSISl 

lir.inci Beyler ıokaiı No. (80) 

liaıtalarmı her cün öğleden &onra 
kaltul •e tedavi eder. 

İzmir 1\Iıntakn Tkaı·ct müılürliiğli
nc tayin edilen Ticaret Vekaleti teşki
lat ş.efJerinden B. Ekrem Erliz Ankn
raclnn gdnıiş \'C nünden itibart"!ll yeni 
vazifesine devama başlnnust ır. 
cssilliill ....... mm .. ımsmm ..... 

f.llılia xeytinyaiınd.ı.n m~muJ 

Omer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

T OPTAN K ILO !U 

35 Kuruştur 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
\' Ahmet nğn m•hallesinin keten çnr..:ı ·ında kitin 1\1 um yakmaz Hacı 
keli vakfındnn 418-23 Xn. hı arsa ihale tarihinden :3.t-5-H42 tarilıine 

Ud-ur seneliği 24 lira r · Hlen miiznyedcye konulmuştur. 
" İhale i 12-4-941 cuı ... ı .esi günll ı:-aat ondadır. Taliıı olmıların 
~ıflur idaresine müracnntları. 4 1 O 127 4 

=== -
Çocuk esirgeme kurumu lzmir 

merkezinden: 
Doktonımuz l Ni an 1941 den itibaren snnt 10,30 dan 12,30 a kadar 

~asta çocukları bakacaktır. Fakirler meccanen, vakitleri iyi olanlar-
an Yirmi bee kuru tebe r u alınacaktır. 4 5 6 1275 

lZJt/R LEVAZIM AlıflRUGJ SATI!\' Al,,MA I\.OMISroz..~uNDAX: 
1 Bcherine yetmiş kuruş tnhmin edilen -16069. On altı bin altmış 

dokuz adet lınkır nş kabı pnzarlıkla satın nlınncaklır 
r> - Pnzarlık 8 Xisanı941 S~h günli s:ınt orı beşte K1şlndn İ7.mir Le

''azım umirliği satın alma komisyonunda yapılacnktır. 
:: ~- Hcp,.;inin lnhmiıı edilen tutnrı -ll2M>- On 'f.lir bin :ı..: ~ iJz ),ırk do

kuz liradır. 
4 Takarrur edecek finl Uzel'İndeıı yüzde on beş tenıiırntı kat'iycsi 

nhnnraktır. 
il - Şartname ·i komisyonda görülebilir. 
6 - l teklilcr kanuni \esikııları \'e fominntlari.rlcı lıirlikte ihnle :snn-

tından evv~I komisyona miıracantları. 31 4 
--~İ:ı-m-ir-le ... v_a,;ım amirlici satın a lma komisyonundan : 

1 - Beherine rno liı·a muhammen bedeli olan on. bir :ulet "aka 
arabası pazarlıkla ~ntın almrı.cnktır. 

2 - 5 ni an l 941 cumıırte. i ,gi.iniı :'aat onda pnznrlıkln :atın alı -
ıı:ıcaktlr. 

a - isteklilerin şartname~ini görmek için her giiıı ve pnzarlıf>'n is
tirak etmek üzere mu"il~·yen g{iıı \'e c:aattıı ~n3 lira elli km•u 
teminatlnrı ile birlikte l\lnııi~n Himen .~atın alma korni\\"Onu
ırn müracaatları. 

Bornova tüme n satın a lma k omisyonundan: 
ı - Koı ihtiyut anbarı ihtiyncı için p[ıznrlıkla l>eş ton zcytinyngı 

ve beş ton sabun satın nlmucak'tır. 
2 - Zl'~·tin~·ağınm umum tahmin tutarı :32:l0 lira, sahunun ~000 

lira olup zeytinyağının kati teminntı 488 lirn. sabu111111 21 O 
liradır. 

:1 - lhalPsi 7-4-941 pazartesi günü saat 11,30 d ı Bornovarla ko
misyonun bulunduğu mahalde yapıl:ıcaktır. 

4 1stekJ'ilı'l'in kanuni \'e:ika ,.e teminatlat·ı ile lıiı-likte mezkur 
gün ve ~antta Borno\·aıla a:skeri ::-.'1ltm alma komisyonuna gel-
meleri. 1276 

lstanbul P. T. T. Müdürlü~ün
den: 
İdaremiz ihtiyncı için 12 nwtı'(•lik ıl!l, 11 met l'elik 65, 10 met rr.lik 64!'),!) 

metrelik J275, 8 metrelik 159Q. 7 metrelik 1070, 6 metrelik 1320, cem'nıı 
6010 udct kestane cin. inden telgraf direği knpalı znrfla 2" 3 941 tari
hinde eksiltme.re konulmuş i:-:e de talip çıkmadığından bir ny içinde intaç 
echlmck iizere ımzarhğa çıknrılnuştır. 

Pnzı:ırlık 23 4 941 tnrihindc Çarşamba giinü :;nat 16 da İstanbul Bü-
ri.ik po tahan knrşısmda \'alde hanının ikinci katında idaremiz Umumi 
depo muhasipliği oda:;ındn toplaııacak ~llicliirliik alım ~ntım komisyomın-

cln yapılacaktır. • 
I>ireklcrinin beherinin muhamm('n bedeli 5 lira. muhnmmen bedel ye

kunu 30050 linı olup muv.ıklrnt teminat 2253 lira i5 kuruştur. 
) luk:t\'('IC ,.e şıll'tnnme projeleri 'i;) kuruş ınukalıilinclc vel'ilecektir. 

Talipleı·in şartnamelerini görmek ve munıkkat teminnUarını yatırmak 
üzer.e ç:ı.lışma günlerinde Büyük posla hane binası birinci kntta miidürlül\ 
idari kalcım levazım \'e binalar kısmına \'e ek:'liltme gün \'e saatinde ele U40· 
911 seneleri ticnret odası \'csika:>ı ve tc mınat maklıuziylc birlikte BU~ iik 
po~tnhanc kaı·şı:ında \'nlde hanında ikinc-i katta Umumi depo muhasip
li"i odn uı<ln toplannrak l\liidürli.i'k ahm ve snlım komi:;yonuna müraca· 
<ıtİarı. 4 8 12 16 (25fi0 

1
1284) 

Gün ~rük Mu haf aza genel ko
mutanhk istanbul levazım amir
liei satın alma komisyonundan: 

!l.~i ... :ııı.!111 (_'arı:nmlı:ı gilnii !-l~lfıt 1 ;> <le ~4600 lira muhammen bedE'llc 
ve kapalı zarfla :1000 (~ift er kunclurnsı alınacaktır. llk teminatı 1845 li
ı·adır ... ·uıllllllt> n; s:urtn:111wsi her glin komi:-;~on<la güriilt!bilir. lsteklile·· 
rin kaııuni \e:nikini havi kapalı zarflarını ek. iltme sırntincleıı bir smıt ev
,·.eline k:ırlar c~ala1.:.ıda l\lumhane c~ıılclegindc İbrahim Rifat hamııdaki sn
:m ;ılm:ı komis\'Ouuıı:ı \'Crmeleri. 2;) 30 4 8 (2171 /1142) 

lstanbul belediyesinden: 
Beykoz - Akbaba - Anadolu fencı·i yolunun ihşaa1ı k:ıp:ıh zal'f u.suliiyle 
0k-ıiltmey(· konulmuştur. l\esif bedeli 2603~ lira 5!1 kurıı.ş , e ilk temi
natı 19fi~ lira 44 kuruştur. ~l ukan•lt• , l'ksiltme, Bayındırlık işleı·i umu-
mi. hu. u. i \"t• feııni şaı1nnmnleı i. proje kei'if htil:hasiyle buna miltefer
ri diğer en·ak 1'30 kuruş mukabilinde vilı1~ et nafnıa müdürlüğünden 
vel'ilecektir. İhale 8-4-fl ı 1 salı giinü ~aaL ı f> de cinimi enciinıende yapı
lacnktır. Tnliµlerin ilk tcmin:ıt makbuz \'l'Ya mektupları, ihale tarihin
den ekiz giin e' \'el \'İlftyct nafıa müllürlüğiine ıııiıracaalhı alaca klan 
fenni chliyl't \'e 941 yılına ail lic:ıret orlnsı vesikasiyle 24!'10 numaralı 
kanuııun 1:ııüfatı çerçinsinde hazıl'lıyacnkl:ırı teklif mrktuplnnm ih-:"lle 
giinli . aat ı ıı ele kndar dnimi enciiınene \<'rnıf'leri lfı.zımdır. 

24 28 31 4 2144-1122 

Balast ahnacak 
D. D. }'ollı.o-ı S inci işletme l\nnıisyonı1J1cla11: 
)hıhdmmeıı bedeli (26250) Lira o lmı lzmi r - l\Inııisa hattında Emim

lcm ilı• Muradiye aı·asından şartn-:ıme~i vcı;hile ihzar edilecek lfiOOO j1:1. 
kırmn ve toplama bnlaı:;t işi l S-4-~l4 ı cuma günü saat 16 da kapı:ııı znrf 
usuli~ le lzmir - Alsancııkta İşletme binasında komisyonumuzca ihale edile
rek tir. 

nu işe istekli olnnlarm ( 1969) Liralık .:\I. teminnt makhuzlnriyle kann
mın tayııı <?ttiği vesikaları ve teklif mektuplarını ayııi giin :saat 15 c kadar 
komisyon reisliğine Vt-ırmcleri lfızımclır. 

Şn ı't ıı amcsi ( 1 .32) Liı·a mukabilinde id:ıl'emiziıı Aııknra. llnydarı1:ıcıa 

\'C l znıiı· \'ezııelcrinden sntın nlınabilir. 23 29 ~.ı l l (1134) 

lzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 
- 738 lira 45 kuruş bedelı kec;ifli Karantina P. 'f. T. binasının 

tamiratı 26-3-941 tarihinden iriu,ıreıı 15 gün mfül ıl t" ek ·1t
meye konulmuştur. 

2 thal~i 9-4-941 tarihine nui:sndif euma giinb ssnt 14,30 da iz_ 
mfr P. T. T. müdürlüğiinde teşekktil edecrık komi yon huzurun -
ıln nçık eksiltme ile ynpılacnğından şa:iname ''c• buna ait ev-
rakı görmek istiyen t:ıliplcrin mlldürliik lev:1zım kal:mıiııc 
mürac-aatlnrı. ı 

:~ - Eksiltmey<? girebilmek için u5 l.irn ::ıs kuru1'1tık muvakkat temi
nat vermeleri ve lzmir nafıa miidürlilğiiııden bu işl! girebilecek 
leriıH• dnir nlııınııs ehliret.vcsikası ibraz elmelcı·i 1:1z ı mclır. 

2!) 4 1172 

Devlet Limanları İşletmesi İz
mir Şubesi Müdürlüğünden: 

İşletınemiz t.arnfmdan pazarlıkln muhtelif eb'nttn çıralı çam azmanı, 
.ığri Karaağaç, eğı i meşe, <:ğri çam ,.e yine muhtelif cb'ntln kara çivi, kaı·
fiçe demir çubuk, somun, pul ve demir lamn alınacaktır. Talipler in şube-
miz levazım servj i şefliğine miirncnatları ilan olunur . 3 4 1258 

SARlti'E 1 

., 

Otel - G azino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem b. icik müesesesidir 
MODER KONFOR, TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 

I Z M IR • 
PA u UC 'AT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin m erkez ve fabriknaı: iz mirde Halko.ptnardadır. 
Yerli pamuğundan at, tayyare, köpekbaş, değirmen, geyik ve leylek 
markaları nı havi her nevi kabot bezi imal eylemekte olu p malları 

Avrupanm ayni tip mensucatına faiktir .... 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Telgraf adresi : Bayrak lzmir 

lzmir defterdarhğından: <
113

.,) 

Sn!ış Muhammen B. 
.. ·o. su Lira Kr. 

502 (Karşıynlrn Alaybey Ş€hit C'emal sokak 27 Adn 
(:i p:ır el 270 .. ı. ~I. 20 - 22 taj ~'To. hı Arsa lGO 00 

60:1 ( Knrşıynkn Alny bey 1693 No. Fer~ at sokak 38 Ada 
(32 par el 2 4 l\1. .M. 80 1 tajlı Arsa 284 00 

r;o ı (K:ırşıyaka Ro. tanlı 1794 No. Mekt.ep soknk 1369 
(Ada ::! parsel 46 .M. M. 34 tajlı Hıme !'10 00 

50:> (Karşıyaka Bo tanlı 1811 • •o. Karakol soknk 1336 
{Ada 3 parsd 126 .M. M. 6 tnJlı Arsa 32 00 

5(l6 (füıı·~ı~·nka l~ost:mlı 1794 Ye 1808 No. R{'vmık ve 

507 

fi08 

500 

510 

;; 1 1 

512 

1) 1 ti 

. il7 

:i 1 • 

ii20 

ti21 

lem· 
No. 

(Mektep ı:;ohak 1:152 Arla :3 par:sel 270 .M . .M. 1 1\o. 
( tajlı Ar;;a 
(Kar~ıyaka B1Jstnnlı 1799 No. İrfan okak 1362 Ada 
(~ ııarsel 182.GO .\1. M. 18 taj No. hı Arsa 
(Knrşıynka Bo ·tanlı 181fi No. lu sokak J337 Ada 
(:'> pursel 168 M. 1\1. 6 A taj 1'0. lu Arsa 
(Kaı·~ı) nkn Bostanlı 1815 No. ROkak 1!1'37 Alla 4 
(par:;l'I 42 .l\I • .!\!. 4 t:ıjlı Dmn 
(K:trşıyaka Bostanlı 1793 \"t 179, No .ohak 1361 
(Ada 6 parsel 219 l\f .• f. 2 taj • ·o. lu Arsn 
(Kal'şıyak:.ı Ho:slanlı 1793 1rfaıı So. l!~Gl Ad:ı. 
(4 pnr:;el 259 .. 1. M. 8 taj .To. hı Arsa 
(Karşıynkn Ala) lx!y IGGI No .• ımar Ka.ım soknk 

l204 Ada 107 parsel !'120 l\l. :\L 37 :3 No. lu Tarla 
(Knrşıyakn A. B. 1661 M. Kaı:;ım l'lokak 204 A. 10' 
(par:sel 602 ~I. M. !l7 2 No. lıı Tarla 
(Knr:m nka A. B. 1 G61 M. Knsım . olrnk 20 ı A. 10~) 
(par::C'l ;;55 ı\I. J\1. 37 1 1\o. lu Tarın 
(Kaışı) nka A. B. 1661 .. 1. Kasım sokak 20 t A. 
(110 pnrsd fi86 .!\I. M. 37 • •o.ıu Tarla 
(Kıır. ı)nka .ı\. B. 1672. ro. Mir'al soka.k 13 Ada:~ 
(pnrsd 114,7fi !\!. l\1. 8 No. lu Arsa 
(Kar,.ıyaka .\. H. 1672 ~o .• 1ir'at soknk 22 Adn 
(14 p:ıı el 135,25 M. l\1. o 1\ıı. hı Arı:;n 
(Abnııcak Iznıiı· Bahçeleri sokuk 1071 Ada 3 parsel 
(44 ~l. )l. 10~ taj No. lu Hane 
(Cô··t<:pc Eşrefpaşa ve Tesadüf So. 945 Ada 2 pnrsel 
(73~>.50 M. l\I. 11 kapu numaralı Ar a 
(Göztepe Tt.•sadüf sokak 94:i Arln 3 par el li20,7:> 
(l\l. l\1. 9 1"0. lu Ars~ı 
(Göztepc Nevzatbey sokak !)40 Ada 14 pnrsel 
(2!l6,50 1\1. M. 2G eski No. lu Arım 
(ikinci l\arnntina Cerrah Mehmet Azmı "oknk 1763 
(Ada 22 par. el 813 .. 1. .M. 4!l No. lu Arsa 

fil!) (Gi.iz~lyalı Üç ku~ulnr mı>vkıindL' 22503 .'l. ır. 

,, 

81 00 

75 00 

42 00 

30 00 

55 00 

63 00 

184 00 

121 00 

1]5 00 

120 00 

114 00 

r·-ol.> 00 

350 00 

111 00 

~)3 00 

GO 00 

122 00 

(Otl:ıkiy~ ~·eri 10 00 
Yukarıda ) ıızılı emvalin mülkiyetleri ve bir ııarça Otlakiy ) erinin 

bir BC'nc?ik icarı peşin par:ı il<' 22 3 941 taı ihind n itlınr ıı l 7 gün miid
.ıct!e ıııliz:wede,·e komılınuştur. !hnleleri 7 tJ '9 H tm·ihin miıc:adif Pa
ıart ·i ünli ı-;aat 1 d dir. Talipll'ı·in m .. ht1mnH n bedelleı·, fı7..erincien 

~r 7.5 depozito nkçe i y:ıtırnrak remıi m zkurda • filli Emlak l\ftidıırlti
glinde miitC'şekki' :-;atı-; koınısyoııun, miırac·a:ıtları 'lan olunur. 22-4 

lzmir vilaye i da·m· encümeni 
riyasetinden. 

l - Paralı köı>ı tiden Bny r .• ldıya kııcl ır -~~602- metı uzunluğıınrln 
Parke kaldırım inşaatı ı 4 941 tıırihiıırlC'n itibuı n 17 giin miid
<letlc \'e knpalı zaı·f u. uli) le eksiltmeye konulmu,.tur. 

2 - T.ıhmini },e5if bedeli -1:18058- lira ~~. kuru ,tur. 
3 - Keşif evrakı G90 kurus muknl>ilind Tuı·iHtiJ, Yollıırı mınlııkn 

müclürliiğünden :ılınabihr. 

4 l\ltı\':ıkkat teminat m:ktnn -815~- liradır. 

5 - lst.eklile; ihdc i<ırih:nd n en az 8 gün C\ \el Tul'i tik Yollnr mrn
t.aka M üchirlilgirnrlrn €hli~ et ve. ikn~ı alacııklnrdır. 

G - Ek:.iltm~ 21 Ni mı 941 Pazartesi günu ı-;aat 11 ele İzmir Vilfıveli 
Daimi Encümeni ocla ında ~ apılncaktır. 

7 - İstekliler 2490 sayılı knnunun hukümlerine göre hnzırlıyacakları 
zarfları ihale günü saat 10 ııa kadar makbuz mukabilinde Vfüt
yet makamına vermeleri ililn olunur. 4 8 (1287) 



S.\HİFE 4 
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Almanya lngiltere 
Yakında petrol sıkın- ispanyanın ıztırap ~ek~ 

tısına düşecektir nıesini istemiyor 
Nevyorl._ :3 (A.A.) - \'orld Tcleır- L.rndrn, :: (A.A.) - JI:ıriciye miis-

rıım gazete,i, Amerikan mahfillerin· te~an Bııtler Avam k:ımnr:ısırıd:ı ls
den !ildığı rakamları knydedert•k Al· panyaya ;·iyccek mııdde'i xcvki hnk
m:ınsnnın bir kaç aı· ~onra ciddi pet- kında sorulan bir sullle ce,·:ıbeıı rle-
rol sıkıntısı çekeceğini yazmaktadır. mistir ki: 

Bu sıkıntı, petrol fıkdanından değil, .:_ ispanyanın nııızt:ırip olması ln-
petrol sahalarından petrolün tanklara. giltere yiizilnclen tlcğildir. '.\foksaılım11. 
denizaltılara ve tayyarel<'re naklinde- suılur: 
ki zorluklaı·dır. o~nizlertlc kontrol devam ederken 

Rumen petrol istilL~uliılı, Almrıny:ı ispanyımın ihliy.ıcı narnı ı dikkate 
ihtiyacına kafi ıplt'cek miktarda i«· alınmıştır. Yeter ki ispanya, mihvı•r 
de Yugoslav mukavcmetiııılen dohıp ·tin bir mi h~linc gclm~sin. 
nakliyatta doğan zorhıkl:ırdır. · Rutlcı:, clil:er kızı •uall<>ı«· liııım ge-

Romanya, ayıla beklenen 100 Lirı va- k·ıı c v:ıplnrı wmıistir. 
ril yerine ancak 30 bin varil göndcre
bilm,.ktl'dir. 

Petrol ofisi 
Anbra, :ı (Telefonla) l't•trol 

ofi«i, nisanın 1!i inclc faaliyet~ geçe
cektir. ____ .* ___ _ 

Mussolininin impara
torluğu 

Baıtarafı l nci Sahifede 
teı<lim olmak iein emir ftlmıs olduğu

---o:=-QQ: __ , __ _ 

Manisa da 
Tek tip ekmek 

11.ıııirn. :ı (Hu·nı,ı. Telefonla) 
J and:ırnı:ı al:ıv komutuııımız, Akhi • 
ar, Salihli ve· ıli.hr kazalar .İanclııı·. 
!l•l te<kiliıtını tefti~e eıkmı>;tır. * Uugüıı rnlinin riyaseti altında 
•ıir toplantı s:ıpılmış, kazıılarııı huğ. 
d:ıy ve tı,k tip ekmek imali i•lP.ri ko
u~ulmu~tur. Fiyat 12,5 kurustıın faz 
olmı.\·ucaktır. nu bildirmişlerdir. l\hime«illerin bu a 

:özlerinin bUtün ltalyan orclıı 1 arına 
mı, yoksa yalnız Asnıaradaki kıı\·vetle- Adriyatikte 

iki Yuposlav vapuru 
batmış 

(AN ADOLU) 

Yeni bombalar 
ok geni.s bir saha iize
rinde tahribat yapıyor 
Lorıdı·;ı, :l (A.A.) - Alıııaııyaııın 

Emden ii•,;üııe >on yapılan hücumda 
kullanıl:m yeni model bombalar hak
kında hm·a nezaretinin ~ulahiyettar 
mahfilleri şu taf~ilfıtı vermislerdir: 

Almanya 
Cenubi Amerikada ne 

yapmak fikrinde ? 

SON DAKiKA: 

Harp gayri ahi 
li içtinap 2örü

lüyor Bu yeni bombalar, lngiliz hava kuv- ARJANTINI, BiRLEŞiK AME
\'etlerinin şimdiye kadar attıi(ı bomba- I 
larııı infili.ik k:ıbiliyetindeıı he,, misli R KAYA KARŞI HAREKETE 
f:ıılnclır. Jngiliz ilim vl' fen ,·c ndam. GEÇiRECEKLERMiŞ ı Almanların Yugoslavya 
l:trı, bir müdclı:ttenb<'ri hombııların in- · .. A • • • • 

l'il:ik kudrelleriııi artırmak için ted- Va•ingtoıı, :1 (A.A.) - Rö:vt••r ııjan. hukumebnden ıstedıklerı 
kikll'r yapmakt:ı idi]{'r. Şimdi de bu sının c"nu!Ji Amerikadaki muhabiri 
lıomb:ılnrın ç:qıl:mnı V<' tıılırip kudret. bildiriyor: 
ı~rirıi artırmak için yeni tedkikler yaµ- Almanı·;,nın \"irnna ~efiri iken 93~ 
muktaclırlar. Yeni bombalar, çok geniş senesinde. Anısturya başvekili Dolfu'" 
bir 'ııha iiz~rindc tahribat \'Ücmla ge. ynpılnn suika<di hazırhyan w idare 
ı irdiklcri irin bunların tecrObe~i icin eden Fon Rııyt, tı•nubi Anıcı-ikaya ıııu
lııgilt .. reılr kı1fi ıreniş r.ra~i bulunama. rnsnliıt dmiRtir. Kendisiıw cenubi 
ın!ikt:ıclır AmerikadaÜ Alnımı teşkilfıtı ı·..isi re-

fııkat ~tmekh•diı·. 

BUDA PEŞTE ELÇiMiZ MA· Bu ~,,yah~tin.~abndı, ce.nubi Aım:-
rika yıırı kureqınııı Amerıka alt-ylıı-

CAR NAiBi iLE KONUŞTU ııe tah_rik_'d~r-. Bazı Alman \',; hal~·aıı-
. .. , . Iıırla ıshırlıgı yapaı·ak Arıantınin, 

Bııd,q)r~le, 3 _(A.A.) - Tıırk.;.e e~- Amerika birleBik dcvlct!Ni nlcyhine 
«•_"! R~t~en F.~rel Ünıı_l'dın, ;\focar nı~ı- harekete gc{'irilnw<i irin çalısacakl:ırı 
hı.A!'ıır:ıl Horly taı·afından kabul Nlıl- ö·n·ııilmistir. 
nıı~ı~ , . ---x---

Kordel Hull 
----*---

Alnıarı vapurları 

Ordugu terhis etmek 
Asla bahis nıevzuu ola
maz. Marek Başvekil 
1nuavinliğini kabul etti 

Belgrad, 3 (A.A.) - Resmen bil
ı!irildiğine göre, Hırvat lideri l>oktor 
:\foçek, Yugo~l:wsa haşvekil mtıa\•in. 
lijl-ini kabul etmiştir. 

Nevyork, a (A.A.) - Ncvyork 
Taymi• gazete,;ine Belgradd:ın bildL 
ı·ildiğine göre, Yugoslavya ile Alman 
ya arasındaki diplomatik mUzak<>re
le~"' c;ıkmaza girmiştir. 

Loııdra, 3 (A.A.) - Almıınraııııı Belıırudın yük>ek siyasi mahfilleri 
llollandaıa hücum cttiki zam:ın Hol- Fransaya gönderilecek \'aziy<:ti umitsiz ve hmbi gayri knbili 

re mi uit olduğu anla.<ılnmamıştır. I':rit 
rede scrbe~t k:ılac:ık İngiliz kuvvetleri
nin akını ile Habcşistanın tam işgaliıı'n 
y:ıkl:ı'1\ığı "öylenmcktedir. Afrib . 
daki lt:tlyaıılaıııı ,;on nıaji-lulıivetler 
serisi. l:riıredeki İngiliz \·e Hnhe,is -
tandaKi Jrıgiliz ve Habes km·vetleri 
üzerinde çok büyük bir s0 vinr ııy:ın
dırmı~lır. Şurn<ı muhakkak ki 1lus -
:«>linin Afrika imp-:ıratorluğu artık 
ytkılmı~tır. Bu imparatorluk, bP~ •e
nelik h:ıyata malik, hükiimr:ınlığı 
dlinyadn en kı9:ı siirmü~ biı in1ru1ra
torluktur. 

hında lliııdistnnı limıınlarında hulu- • kk d i~tinap görmektedil'ler. 
nan ve müsaıl~rc edilen 19 Almıın va- gıda maddeierı ha ·ın a Londr!i, a (A.A.) _ Tavmis gııze-

. Berlin, :1 .CA.A.) - Z.'. agrepten. De.r- ııııru, Holl:ınd.ı müretteb!ltiyle sefrrle- • ? 
1 b h '-· AI t k d lesinin Belgrud muhabiri, Yugo~lav-lıne gc en ır nvcı·e gore, ( rıya 1. I'" b:ıelntılnııstıı· . ne ıyor 

d" · d 1700 ' · · Alman münıı~ebetlerinin buhranlı 

Gaı·ibaldinin 1850 'enesind•• ,;u ta· 
rihj •özleri meşhurdur: 

• Bugünden itibaren İngilizler~ kıırsı 
s'lılha sarılacak İtalyana liınel ol,tın.• 

Bu lanet, ltalyanl:ırın üzerin~ clii<
müştlir. 

----*·----

lenizin<le biri s:3oo ve ııerı e . -* Vıı~ingloıı, 3 (A.A.) - Fransırnın hir qafha.rn airdig•ini haber ,·erdik • 
<>nilfıtoluk iki Yugoslav v:ıpuru torpile ,, • ·ı k · ~ 
,,rpm ak b:ıtmı~tır. Vapurların mii- Sumer bankta hır toplantı '''rbesl mıntnkasına gönden ec11 ı:ışe tt-ıı sonra sunları l<aydetnıcktcdh•: 

1 

maddeleri hakkında nıüzakerchr ecre- cAlmanynnın Bclgrod elçisinin, 
•tlel.wtı kurtnrılmı~tır. btmıbul, 3 (Telefonla) - Diin :;eh- vnn edip etmediğine cl:ıir olan haberler Simodr hükilmNine brızı teklifatta 

Y K ı rimize g.:len lktısaıl Vekili Hüsnü Ca- hakkında bir gazetecinin sualine cevap bulunduğu muhakkaktır. Bu teklifler unan ra l 'l;ır, bugün Sümer nankta vukıılııılan veren Amerika hariciıe nazırı Kordel Sllnlarclır: 
bir içtimaa ri.vnset etmi~tir. J!ull, Birleşik Amerika tarafından un · ı - Zuhur eden hıldiscler h~kkın

yüklü olarak Fransaya gönderilen ve da tarziye verilmesi, 
Alina, 3 (A.A.) - Yunan kralı Son aeniz harbinde rnldn bulunan iki vapur için bazı ~art. 2 - lmz::ı edilmiş olan üclü pakta 

ikinci Jorj, 1ngillere hariciye nazırı İor koşulduğunu, bu husu;ltl bazı i<I· iltihak muahede,inin taqdiki, 
\ntoniEckn il2 Genel kurmay lıa~kanı ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) dialarl:ı cernplarııı teılkik edilmekte :ı - Yugoslav ordusunun terhisi, 
·~·'neral Sir Con Dill'i ikinci defa ola- ıremilerinin süratlerinin şayanı hayret olduğunu, bu tedkiklerin dostça ve tanı Yugosl::ıvyn umumi efkiırı, tarziye 
r.ık k:ıbul ('ylemi~tir. ı' sekilde azahııasıııdan hiç bah,etme- ı,;r hakkaniyet d:ıiı't'siııde ı·apılmakta ile üç;ü pakta iltihak keyfiyetler:nin 

t 1 
mek acemiliğini göstermekte ve lngi- l·ıılunduğıınu ilave etmi~tir. münakaşa olunabileceğini kabul eder 

ResmAI tehıı· nler ]iz t~.?:ynreleriniıı bu ge~~leri~ l?rpil- gibi görünmekte ise de, oııduı·u ter -
Jlii. .endıgı hukkındakı !ngılız ıddınsını Mükerrer suç~u mahkum hi< nıe>elesiııin asla mevzuu bahis 

Edeni tekrar kabul etti 

' 

4 NiSAN 1941 CUMA~ 

ıstanbuldan ge en 
Museviler 

Türk sularında gördük 
teri muameleden minnet· 
tarhklarını bildirdiler 
1 F~-t~ stnnbııl, 3 (Telefonla) - ı. ' 01• 

gitmek liwre transit !<Urctiyle 1ırrı'il~ 
nıııdan R'•'ÇCn :\Hi~vilcrin miJJnC!>'r!· 
\':ıli doktor Lillfti Kmları ziynre~ .0• 
nıiş w Tllrk sulnrınd!i gördllkle~ı ;:ı 
.;..:ıııi muameleden dolayı • [il<orvılf \'l 
ıniıını•ttıırlıklarını bildircrt'k. K1ııl3. 
lıin lir:ı t~bPı-rii ~ylemi<tir 

Yu2oslavyada 
Hükumet darbesi nasıl 

vukubuldu? 

Eski Başvekilin sualtJ'fl: 
namlu ile cevap veril 1 

Belgrad, 3 (A.A.) - Son hülcO~ 
darbesinin cereyan tarzı lıakk•0ıı· 
::ılınan tafsilata gö• e, Harbiye ıı~od' 
rciinde general Simoviçin reislik1 1ı1 toplana~ yükse.~ rütbeli . subn.\ 
lııırekctın teferruııtını tesbıt ettı~,
•oııra nazırların tevkifine b:ı.'!111~ " 
Lu iş biter bitmez general Simo»ıC.'0 ı·::yrı giderek •aray miistahdeınin 1

6 . 
kralın uyandırılıımıyac:ığı hakkı~r' 
ki sözleıine rağmen tecellüt ve ı' 
göstererek kral Pi.1'cri uyandırı"· 
kcndi<ine şu sözleri .söylemiştir: 

- '.\!aje.ote ! Bu andıın itibaren.~ 
hükümdarın bütün salfıhi~·etıcıı 
Yugo . .;lıı\'yan ın kralısınız.> .~~ 

Eski basvekil S>·etkoviçi t.e'} 
rnemıır edilen yüzba.5ı RnkotevıÇJ·tl 
di<ini uy::ındll'dığı zaman, ken 1üı 
t •. kip ı·tmesini bildirmiş, ayakt~ F ~ 
ma kıyafetiyle bulunan Svetko\·•~~· 
sıd:lhiyeti nereden aldığını ~or. ~ 
fakıtt yüzbast, t::ıbanc·::ısını cık~. 
cmııe itaat etmesini kl'ndisine tt 
tmi~tir. lngiJtere, Fransayı 

nasıl görüyor? 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 

'ükiltla geçiştirmektedirler. olamıyacnğı fikrindedir. 
Ati na, :l (S. 20.4~ radyosundan) - Keza ltalyan tebliği, en lüzumlu olnn oldu 1 k k b• 1 

fngiliz hııva km•,·etleri umumi karar- *~Yİ de hiç mevzuu buhsetmemis, bu A "k h"kO t' ra a ınes•' 
g:ıhınııı tebliği: muharebelerde lngiliz tayyare ıın:ı g~- l<t:mbul, 3 (Telefonla) - Fiati 300 merı a u me 1 ..J 

Frans.~nın vaziyetinden bah:;eden bir Düşmanın bombardıman scrvısıne misinden havalanan ve faaliyet ı;öste- kuruş ol!ln jelatini 750 kuru~a sutan Bazı generaller hükfırır 
dekl,ırasyon neşretmi~. işgal altında mensup dört tan·nr<'si, diln Galos •eh- ren lngiliz hava kuvvetlerinin, 2 si Ra~id Sevil :ıdındn bir tilccıır. ikinci !!t 
bulıınmıynn Frıınsanııı istikl:lli kabul ıine kur"' akında bulunmtrntur. zırhlı olmak üzere ltalyanların ı~ harp defa olarak ihtikar ~::ıptığında.n, 750 /ialgan deniz ateşesıni darbesine teşebbw 
edilemiyecegini bildirmb;tir. Dekl:ıı a<- Bombıİl:ırını !«!hrin faki;. mahall•<i ıtemisini hn•ara uğrattıklarını ela bil- lira para cezn'!ııa ve uç ""ıı" müddetle 
yonda denHi~·or ki: ıızerine :ıt:ın bu· tayyarelere knr~ı Jn- dirm mi.. tir. \'o•gada ~uro:üne mabklım oldu. istemiyor . etmişler ·' 

clşgal altında buluıımıyarı Fr:ınsıı, "İliz muharebe tnı·ı·areleri hücum et- Almıın hava cüziitamlarınııı, dökü- B - 1 d 3 (AA) T h Eilı:ıl" 
k ·ı tı• f ·ıa· • n • • Xevyork, :ı (A.A.) - Amerika hü- . agc 3 . • ·.: - :ı a ol~ 

müsta ·ı ve ıtarn değı ır. F ran,ız mi' ,.e üç tıınesini dllgürmüq dördün- l~n ltalvan denizcilerini kurtarmağıı 11"acar Basvekilinin kümeli, tı:.ıl,·an deniz atescsinin "eri ;.enı kabıne tc'!kılıne mU\affak 
makaml~rını.n istismar edildi~i ~ay~-' cü.;iinii de hasıırn ugr~tmışt;~. ı;alı~an fngiliz harp gemilerine hücum ın • ' · " t 
nı t.eessuf bır vakıadır. lııgdız huku·J Düşman tıı.v.»arelerinderı birisi ele- ettiklerini \'e kurt.arma ameJives:nin ı·ntı"harı çağırılmıı8ını İtalya hilkOmetinden res. mıBş ır. il h··ku t d rbC· 

, men istemiştir. , azı. gener~ er . u mc .. ııt•f met.ı, k.ontrolde haklıdır v~ im sur«tle ııize, diğeri alevler içinde Galos cim- akim kaldığını da bildirmemislcı«lir. ltalyan at<'şesi, Amerika limanların- [,•;ı(:bbus etmışlcrdır. H~uıız ~ 
vazifesıne devam edect•ktır. rıııa, :ı iinclisü ılc Patrasa clüsmlistlir. İtalyan tebliğinde İngiliz zayiatının , 

11
ktur 

Fk ·k h t· d ki 1 · · d 1 h 1.1 -Ba, tarafı l nci aahifede - da bulunan ve mürettebatı tarafından .· · 
, onomı . arp n<·ııır" ı e · ıııas- ki tan·:ırenin mür -ttebatından pa- siikutln geeiştirilcliğiııden e ıa s('c ı · lı;.tırıbn lt:ıl.\•an vapurları hıidi•csin- Kr!il nııibi Basrayıı varmıgt!l .. 

;·onundu amıraldDurlana .c<'v:ııı d:ı ver-, ı·:.>ıütlc atlıyan 7 ki~i. yere inmig "" mckt.edir. gece intihar et.mi~ ve sabahleyin de medhaldardıı·. x 
mekte ve şöyle emektedır:. . .. kurtulnıu~t.ur. İngilizler, hiç bir vakit zayiatını cesedi oda~ında bulunmuştur. Bı- Amerika 

ı:ransanın yıkılması netı~c.,.ı, nıııt- Bir bomlıardımaıı S«n·isimiz, Avlon- qizlcnıemişlerdir. r:ıkmı4 olduğu mektupta, başve. A ---x--- t· 
tefıkler hesabına ealışan 250 bııı toııı- raıla Tepeıteleııcl~ a"keri hedeflere ta- Sut::ımpton krurnzörünün ziy:ıınchı mirallar toplantısı -BAŞ TARAF! ı NCI SAHIFED 
liitoluk İngiliz ve müttefik lf•'mİlt•riıw' ;ıı'l'ııZ ı>tmi•til'. i\!ük:ulclid binalar vc derhal neşredilen teblig hunun bariz kil, güç vc bı·dbalıt vazifogine de - <lir 
F · d · ' · · k d' · de ku\•vet bıı Vaşington, 3 (A.A.) - Deniz genel · f. ransa vazıy~ elmı$tir. . J Iıarıgarlarda "iıldetli irıfiltiklar vuku misalidir. \':tm ıçın ·cn ısın • kurmay rei~i amiral Staı·k, deniz aşırı Mihver clevll'tlerinin, Birleşik •. 

Bun.ların bır kısm.ı cebırle .Frall'IZ iııılmus.tıır. hkencleri.ve, :ı (A.A.) - lskcn<kori. l:ımaclığını bildiı•mi~tir. Ba~-veki - rikn il~ bir ı·ııkıtaın nnk .vrıknı .b11 '·ı 
b 1 t ı Amerikan filolarının amirallerini da- • "' r ayragı atına ge~mı~. ha t •. -..ışgal al-ı Bu hnı«•kiit:ı isliı·:ık ccl~ıı t.1narde- ı.·e bahri mahfillı•riniıı tnhmin ettikl<'- liıı intiharını gizli tutıııak içiıı ıı- ılıı".ıı hnkkınd~ı hissettikleri <'nrlışl_:. 
t ı 1 1 t 1 rl · ı\•t etmişi ir. • .,. ıııı a o nıırwı rer ere ge ırı eıı ~·ı a rinıiı üslerine clürımii~lerclir. ı-ine göre sarki Akdeniıd eki mu hare- liıkadarlar ~ok ~nlı~mışlıına da A 'k b 1 . . 1 nıanl:ırın tahliye.~i ve ltalyırn nı<'1J"' m:ııtd. e.Ieriııin d.erh:ı.1 A.Im.anlnrııı ·lineı Atina, :ı (A.A.) - r•:nıniret nezıırp. tıecle İt:ılya'n h<ırp gemilcrinin zayi:ıtı nıerı a :ı ırıye nnzırı anımı I.ırının dıı bavullarını hazır bul~:.J 

t · t te b t ı ı t muvaffak olamamışl•ll'dır. Jlu İli· Knoks, dnvetiy<'leıfo salı günU Bide- ,.,,r g«'<!F'ıgı ce :< ı etı mı~lır:. . 1 tinin tebliği: rn ıllir. tihft l ·Tı M· a. tımh cok şik Amerika Llıtin devl\'tleri hnriciye mala n hukkındaemir:ılnıışolın.' 
rnnsız tıcaı:e~ gemı ~rı.nı mib:.t ''-ı Dii~nı:ın t:ıyy:ır.:leri, dün G.ılosta, Tebliğde kal'i olarak 4 kru,·azör, • r, ıu ı n ' .ıc. ,.,, 1 • · ıı:ızııfarı tarafından amirıı!l\'re Hril- !() e.<a<en abit bulunmakta iclı~lf! 

re ederek kcndı ıd:ıremız ı~ın kııll:ın- en fııkir mııhalleleri bombıırclıman et- :3 destroyerin balınldığı lıildirilmi~ti. büyük tesir husule getirnıijlir. ,.,.rilen tın veni emir, ltah.·ııo 0 ., 
kt h ki F, ı ·· ı diı'.:foi ~iiyl~miştir. · 1 , ma. a . a .ırız-.. ran'1z :ır, mus:1< ~re nıi~tir. Y:ır:ılı bir kaç kadın ve çocuk Ciddi h:ıs:ıra ugrıy:ın Littoryo \'eııe(o ilk haber bu idi: ıııatlarnın rnki ilk ctııwti teşki · 

ettıklerı muttetık v:ırurlarını elleı-ııı- 11, .ırclır. Daıı mültl•ci evleri hasara u~- zırhlı.<ı n· diğ-cr krurnzörlert• iiç tor- Budııpe~tc, 3 (A.A.) _ Btı~\'C· ---x--- mc·ktrdir. 
d~ tutmakta .Ye kendi işlerinde ku!I:ın· ı :ımışlır. Batı Mak~cloııy:ısıncıa bir pido muh.-ibi ıle ilfıve edilmiştir. Jngiltere • Orta Şark 
makta, kendı vapurlarını da Alm:ıny:ı. kü,·e bombalar ııtılnııstır. Pek har:r ltalyanların 13 harp gem;qj z:ıyi el- kil Kont Telcki, cliin gece fiicce -
y~ a:t nnk~i~·alta i~tim:•I eyle_mckte- h:ı~:ır varrlır. Bir kaç.k::ıclııı ve çocuk tiklerin~ da'r knn:ıııt, mevzuu bahs ll'n ölıniişiür. Lonclr::ı, 3 (A.A.) - !nıdlkrenin Yugoslavyada 
dırler. fngılız bahrıye~ı. 100 b.n ton- ·ur!llanmıstır. nıııhıırebcye dair son alınan rnporlaı·a Budapeştr, 3 (A.A.) - H:ıl':ıs J>oqtn nazırı lllori~on, lngiltere ile orta pt 
dnn fazla \.'i~i hükümeti nıpurıınıı trnlvıın 'tııvrnreleri, Eııede bir ada istinnıl etnıekt('dir. Ajansı bildiriyor: ~:ırk orduları ara.•ıncb t:ıyyare iit• -BAŞ TARAF! 1 NCI SAHiFE ·ııl. 
m!isaclcre etmiştir ve lınnl:ırı idaPmiz. ıiniirııl~ bir Rnnclala miirıılyöz :ıtc<i :tr- Littor.ro Veneto 7.ırhlıRının 3 tor- Yapılan otoılsi, b:ı<\•ckil Kont kartpostal teatisine b:,~lnııdığını hil- ıliı?iııe göre, Bulgar si;·::ısi mnlıf1,ı~ 
M kul!:ınıyornz.. . :m~tır. Hie bir v:ık'a olmamıştır. pil yidiği ve son defa görüldüğü rnkit " dirmiştir. Y ıgo,ııw - Mihver münaı<ebetl~r4 

lngıltere hukunwtı. Fransız arma- Bir düsman tnn-ııre.<i Yunani,t:uı. geminin çok yuna v::ıtmıs olduğunu. Tdekinin intihar ettiğini r.•smcn Bııular, lngiltert!tlcıı Kııhireye tııy- •on derece nazik bir ı;:ıfhara ııı 
töderinin lngiltere rnmfınd~n vapur- d:ı lıir köi·ü al~ttktıİıı mit'ralyöz ate~ine kıc tarafının denizci .:11 cık tığı, başının tusbit etmiştir. .ı·:ıre ile ;<evkedikcek, lllaltadan orta <ikrindedirlcr. ~' 
]arına el konulmasını tam bır anlayı~ ıutnıu~<a ela hasar \"e zavbt olmamı~- ıhı denize gömlilmiis vııziyclte bulun- Budapeşt.e, 3 (A.A.) - Pıırl:lmento, şarka kadar gönderilecektir. Salahiyettar makamlar taraf\ f' 
z:hniyetiyle idrak ettiklerin~ k:ıni bıı- .ır. · · J tluiiu çok mlihinı hir deniz t<ı.ı·yaresi fcvkaliide bir topl:ıntı yapmış ve Kont :ı; d:ı teyid edilmiş bulunan h!itıerlt' ) 
lnnmaktadır !ı:ılynn ta.v.varecilerinılc,n yedb. pıı- ,ııb:ıyı tarafından bildirilmiştir. Td~kinin ölümün<> muttali olduktan Japonların bir iddiası layısl.vle Yugoslı.vyamn, lngilter_t"r' 

Romanya da 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHIFEDE
ka•ındnki Banovin valisi, halkı inti
z:ım ve feclakilrlı{ıa dm·et etmiş \'c de
miştir ki: 

- Asa.ri~in muhafawsı, milliyet ve 
din farkı nazarı itibare alınmaksızın 
knrde~liğin idamesi bugünün en bliyük 
zaruretidir. 

Bükreş, 3 (A.A.) - R:ıılor ajansı 
bildiriyor: 

Rumen gıızetcleri, Romnnyıı kralı
nın yakın akrııbn"1 olan genç Yugos
la\· hlikümdıırını medhli,;enıı etmekte 
ve hükümdarın vazifesindeki müşk(i\ 
vaziyeti tebarüz ettirmektedirler. 

Luçeafarul gazetesi, Yugoslav kra
lının terciimei halini yazclıktıııı sonrıı 
~unları ~öylü~·or: 

•Sıı fırtınalı zamanlarda milli b:m~ 
ve zafl"ı'(' do{:ru "Cyahııt eden vapurun 
rtliını.·ni iki ıwn~ hükiiındarın <-lindı 
lıı ~nmaktnılır. 

Oni\'eı·<ul gazet~.si, ikinci l'iyeriıı 
han<>cl::ınının ve millet inin ~nnlı :ırı'a
ne<in• ve müte,·effıı Aleksarıılrın cYu
ıwslavynyı korııyunuz.• parolasını tat
bike devnm edt•ceirini t.·bııriiz l'lliri
yor. 
Kurınpul gazetesi de Rom:ın;·n ve 

Yugoıılavya g<c'n~ krallarının tahta ~ık. 
masındaki benzerliği kayd<><!errk di
>Or ki: 
· cYugoslavyıı. dahili bir istiııacl :ır:ı
yınra hıınu krRliln hulmııştıır. 

raşüt](.> !itlı;·arnk Yıınaııist::ında bir yc·-1 lrıgiliz toplarının tahripkfı,. :ıt<'şi •onrn, içtima gününU tayin 0tmrclen ııanistan ve Amerika safında Y~ 
ı-e inmi~ \'C e•il' ı.Iııımıştır. Bunlardan cok şictct.-tli olmuştur. ılağılmışt•r. Şanırhny, 3 (A.A.) - Çıınking kuv. ılığı ıannedilmekteclir. . 
iiı•ü bir papaz ınrafındnn ~·akalıınmış- Vnlyun İngiliz zırhlısının t-0p atc~i. Budapeşte, :ı (A.A.) - Dııhiliye ııa- '"tlerini Narışangm cenııhı garbisin- Bclgrad, a (A.A.) - :\Iilliyetd• ! 
ır. 2 lta!yan harp gemisini derhal batır- zırının riyaRelinde vukubulnn l.ıir ic· ,ı. ezdikl<>rini iddia ed~n j3;ıonlar, Ki- lı•.ıl üç tayyare, dilıı ~aat. 11,30 i 
Erilı·ecle: :IIilhim miktarda esir w ml'tır. Bunlar Finıme w• Zam kru· timadan sonm kahine istifasını ver- y:ınsangtla harekfüın sonı rrcliihni bil- ıııılıi Sırbistanclaki Üsküp havıı 

lıir çok top ,.e levazım elde ettik. Hıı- rnzörleridir. · . nıiştir. diriyorlar. ıl:ını ilzerinde uçmuş~ur. . rı ııı! 
rekat, Asmnrnd:ın cenuba doğru dernm Valyan zırhlısı, bu iki g~mi üzeri- Buda)lt'şte, a (A.A.) - Kont T•J.,. Japonlar, 12 <i1wr lın\,ııı topu, 5 Yugoslav h!lva dafı bataı;ııl~ -.J 
·lmPkteclir. ne ·10 ton knd:ır obii< yağdırmışlır. ki kabinesinde haririye nnzırı olıııı Lüyiik mitralyöz, Çekoslo,·ak mamul:l- 1ı,ı1 ateş :ıçmış ,.e Alert ve~ılrıliı1'1 

Lib.ı·:ıd::ı: Km·vctlerimiz Ag:ıdepya Obüslerin dörtte üçiinün tıım ht>Cleflcr!' llu«dof,ki, yeni bbineyi ti''kile ıne- tından 3.ı mitralyiiz iğtinam ettik ini· Tayyareler, meçhul lı'r istı1<3 f 
ııın ccnubuna Ç('kilmi.~lerclir. isabet ettiği görülmüştür. ımıı· edilmiştir. ni de iddia ediyorlar. uzakla~mışlardır. · . ,J> 

-=====================:ı::ı-~::~::~:~----• Berlln. 3 (A.A.) - Skfanı - Yüzbaşı, yüzlraşı -eli ye haiiır · ( • m yrıpm:ıih dii~ünü;or.:mn? lıildiriyor: ;fi 
1 h. ·· h · Al ' ta ıı• te~ v T AŞK - Bmir buyunluğunuz gibi, vnıın- Berlirı m:ıhfilleı•i, Yugosl:l"Y', ~ ~:.ı:lıın:;ı ~'.:; ~~~~uncm\~~I ;il -~üthi; A AN ve d:ın itibaren y~ni vazifeme başlamak 7İyetini bü~iik bir aliıka ve l\rt .1 

"'' 'n•csiyle cvleniyol"llll ! üzere ayrılacağım. endişe ile tnkip ediyorlar. ıl<''~ 
- • Kanantlrıi7. bu kndar kat'i ise - F;mrim heniiz katilesmis <h'ı(il- Almanlara karşı hnk:ıretler 

vnu neden y::ıkal!itlırmıyorsıınuz ko. - ılir. Ru itib:ırla beklf\•ec!'ksin. dJıı ··tmektedir. ~J 

,ıutıı nım ~. Karım sen·ı uakalıgorum casussun rnziye'ften •oıırn ne ynpmnğı dli~ü - Edt•niıı, Tklıtraclda oulur.ı t•J 
- F.ldc> clelail yok ki! ' ıııi;•or un• ctiye sormaktaki mak-:ı. • h:ıkkınd:ı ..\vnl:ı ajansının ver01 ~· · 
- ~u halde ına•unı olan bir kızın - - --------=ı 111 1 "'iiiiiiliı:fi•••ıl dıın ba•ka idi. zib~ hu nevirl<>:l dalın evvel ııl' Jı~ 

"ıinahııııı girmek doğru ohmrrz. R n • - Mlisan<io Iııınıı·uı«nnız komu - mi.• tekzipl~re verilen kıymf'ttr~ , 
hu temiz n ııe1.ih Fran.;ız kızıııııı AL cc{ıim _t·erdc' doğı udan doğruya I .l[inıln)·; ınnım. m:ık,aılııııiın ne oldıığıınn ıııı faıl:ı hir kıynı<>t ntfcdilmiyor. : ~ 
nıan casusu olacııji-ın:ı kani d'.'ğilim. vatan haini suru ile tcvkifhan,'Y« - Acelenin liizıımu ~·ok -ılc<li- hir l:ınıuk isterim. Ej!cr onıınh ııi~anı lııgiliz hariciye nazırının. yc~o~~ 
(;erek bar, ııerckse husu~i haY:ıtırıı ıröncl~rınPkten fıciz değilim. Anc1ıkj üZ lıt•klı• ha kalını!.. f••he1mı-k ve t'Vl.:nmeklen vaz Jl<'C- J!O<lav hiikümeti ile doğrudan 
:dıika ile {ııkiJl eltim. ŞüııhL' u.v:ınclı- bu evlenme hadisesi.1·le büyük bir mc 11 ir:d:ıyırı keyfi gl'iinceye k:ıcl:ır, ııı .·klifdm ;,e, dalın iki ıriin evvel ken- .rn t mast:ı buhınduğu ıışikartlır~.,.,~1 ıabilccck c·rı küçük lıir h:ır~kctiııe :mliyel altıııcl:ı hlıyorsun: h:ılıerin Hene; fty:ıkta bir s:ıattan faz!:, bek- ılisinı• ,·erdiğim t~miııatı geri ::ıl:ımı- Bdırr!lcl. 3 (A.A.) -Yııgo.;ln ~r"' 
>>ile sah it olmadım. olsun! . j Iedi. '·nraıtımı ~imdiden lll'Zt'cleyinı. Ilerlin dçisi Anclric, Berline Jı~ '" 

- Pek :lla!.. F'1knt cnteliccn' 'er- - Evleneceğim kadının m:ı-umiy~ 1 Fakat bıı arada mirnlııyın hf;ı ı- - Şu halde?. <:tmi<tir. Umumiyetle ivi ha~rJ!lf.<J 
vi.<le olan :ıl<ik:ınızı keseceji·iın. Ve tini zamanla ;,pat eder. em ne rılacak rıı kıırıstır::ın encli.·cleri teslıit " m k - Pıızar giinü, yani iic giin sonra mahfiller. Antlricin l)ir hıı~ıı01 rı;t: 
s!zi $imdilik mt'vki müstahkem inzi- komutanım. 1 iıııkanı hıısıl olamadı.. " i.-ede ııikf,hımız kıyılac·3k, z:ılı:\Ji. hıtmil lıuhıncluğunu 'arımak1'1d~~~ı 
lıat iclal' <İnr nreceğim. - Yarın e•iniz olacak karlının ıı- 1 )!anınafilı miralayın :ız cn 1 ı·er- ·ıizde · ornyı te<rif etmekle bizi nıin- Beri in. 3 (A.A.) - Rc,ınl . :W 1 

- Demek ki benden ele sOphrlcni- ;·aııclıı·mı~ olduğu şüpheleri izale Pt- mi~ olduj!u kararcl:ın lıirılenhiı·c dön- nett:ır kılarak~ınız.. lor, Almanyanın Belyr:ıd eiçisıvi~l 
vorsııııuz·ı. mi~ olac·ıksın; o k:ıclar.. mesi şa;·anı ha.\·ret bir hareketi.i. - Ya gelirim. ya !l'~lmenı .• Daha nin h. Ien Ilerlinde olduğunu ~e·uil1; 

- Hayır; hıılihnzı~d:ı Iıörle bir - Şu halele teşc>kkiiıı Pderim, ko · n takdirde: Reneyi de; mii.üakbel rnkit rnr, clii->iiniirüm v~ kararımı ve. mektedirler. Si.vnsi mahfilkT eDfl11•. 
•üphevc <t'bclıiyet ,·ermi• değ-ibiniz-ı nıııtanım !.. knrısırıı da yakınd~n tnkiıı etmek ve ririnı. Fakat gelecek olursam bile •i- rildiğine ıtöre. Yııgoslavyıı lıl~ \.,r 
dir Rene; miralayın yanınılan :ı;·rıl •

1 
ettirmek Memesi varid olabilirdi. vil kıyafetle \'c seyirci olarak gelPce. ne cevııp t11l<'P <'elen hiç bir n° · 

Çtinkii o tak<liı•de ~izi oraya göndere- mıık için vazirct aldı. - Rene -dedi. lııınilnn •onra ne itim. -Devamı var- menıigtir. 

~ 

' ? 

r 

B 
g 

tun 
l!ı 
Vet 
S..ı 
tu 
tin 
tin 
ıne 

'· 
" t 

r· ,. 

r 
li 
t 
r 
\' 
t 
1 
f 
~· 

\• 

ı 

r 


