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Pamuk fiatleri 

Ankara, 4 ( Telefonla) - Hü
kuınet lz mir yerli pamuğuna 54 
kuruş ikinciye 52 kuruş kogdu. 
Glevland 60, Akala birinci 64, 

30 ncu YIL Neıred.ilmiyen yazılar ıe1"i nrilmn --------------------------------------- ---
Nn. 8491 Cünli reçmi§ nüıhalar 25 kuru~tur. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. ikinci 61,5 dur. 
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lneiliz kuvvetle- Dünkü konferans 
ri Yunanistana 

çıkmıştır 

Bu kuvvetler, Yunan .. Yu
goslav hududuna doğ'ru 

ilerlemektedir 
Ho·ton, 4 tA.A.J - Uo,;tnn 1·:ulyo

~Unurı Lilrlircliğinc göre., lngilterenirı 
41Iısır ordusuna me-nsup motürlii kuv
~:tler ve mlifoaddid piyade tiimenleri 
·~laııiğc cık:ırılmıstır. Hu kuvn~tler 
\ Unnn - Yugo~lm· hududu istiknmc
t~nd~ H:rlemekt,,.dir. İngiliz kuvvetle
tınin mr\·cudu 73 bin kisi tnhmin edil-
~ktMir · 

__________ ., ·-----
A~ KE R I VAZIYET 
Libqadaki harektıt ve 
hava bombardımanları 

Sonör Harrlbü 
Radyo gazete.: inden: M•• l F •k F ' •k h } 
lngiliz kuvvetleri, ÜStÜll .kUVVE'tlcr um az aı enı eyecan a 

karşısında , son zamanlarda bazı d• ) d• •• • 
Al.mmı moUirliilerinin h:ır.eket~ .geq- ın en ı Bugun ıkincı· konferan-
mış ve bu ar3da Ageykıyı kcndılcrı· • 
ne bırakmış oldukları sah ndak i :>on K k d • 
vnziyct üzerine Bing!lZiyi de tahli- 5101 arşıya a 8 verıyor 
ye etmişlerd ir. 

l ngilizler bir buçuk ny evvel gel- Ulus gnzc~:'İ neşl'iynt miidlırli :il'· \'<' değerli hntilJİll lrnnfcr:rnsı, hopar-
dikleri l.m noktad:rn Trablus:-ı ilerli- k:lrlaşıınız :\ liimtaz Faik Fenik diin, lörlcrle hiitilıı ı-~hre yayılmı~. lınlk. bii
yebilil'lerdi. F:ıka't o sırad·a Alman- Halke\'inde «Sinil' harbi~ mevzulu ilk yiik lrnfilclcı- hnlinrlc te.:isaıın bulun
lnrın Romnm·ada ve B:ılkanlarda konfeı·an ·u11 büyük v~ mümtaz bir ka-: duğ'u noktıılnl'<la ;\fiimtaz Fnil(i dinfo
ynptıkları .h:~zırlıkln11 (izerin<:' Gen<:'- la balık önünde \•ermiş, bü~ iik bir alft· mistir. 

Yunay
0

lcd Pres, bu haberi tnmamlı
Yarak, Yun:m - Yugosl:w hudndm1da 
son hnftalnrdn t:ıh. id olun!ln İngiliz 
<d1;dusunun 130 - 200 b:n olduğunu hll· 
ırrnekt~ir. 

lngiliz ask erler; bir ihraç 

jv u~osla vyadaj 
hareke ti esnasında 

1 Hırvatlar 

Sırplarla dün 
anlaştdar 

ral \ 'cy\.·eJ, birinci derecede miihim kn ile dinlenmistir. )falkc\'indeki cliıtle\·icilcr ara,.mda 
ve hnrbirı neticc<ıi üzerin e tesiri tabii llnlkı, bu gihi konuşmalal'lndn \'C Yali, Br.:lccliye reisi, ~('bu"lnr, sehrin 

1 
cılan Ikılkanlnr ccphmıini ihmal ede- ,:.:ızılnrmdn k:m<.!isin~ çekm~ l,:\hti- il~ri gelnnlcri. miinen·cr ve ımınllim-
rek ileri yii rümcmiş \'e 2000 kilom et- ynrJığım bol bol ııef:.:indc 1oplıynn genç <DEVAMI 4 NCO SAHIFF.DF. ' 
re uzunluğundn bir sahndn yayılıp. 

Yunnnistnna, hnttfı bugün Yugo . .-la\'- Afrı·ka sah1·ııe
.r:ıy:ı yardım ed ememek nıziyctine 

r ----~ boşaltllacak şe-

Bulgaristanda hirler haneileridir 

Alman askeri Karartma tecrübeleri 
öldürüldü · basladı 
----·--

kQy HALKlfll VAHŞiYANE 
MUKABELE EDiLDi 

Italya 
Yugoslavya ile bozuş

mak istem1yor 
--~ 

lta/gan Baş konsolosu 
Belgraa valisine 
teşekkür etti 

t ~lgr:ı<l , 4 (A.A.) - B.elgradd:ıki 
tı~IY•ın mahfilleri, bir sulh ümidin! he-

ılı ka\·betmentl~lcrdir. Ihı ümidler: 
~hnnn ~kisinin herline- giderken be
.,.4bc1 "ı·inde götürdüğü mesajdan ilnrl 
'e 1™!ktedir. 

Maçak kabineue girdi 
Bir beyanname ile Hır· 
vatların sulh için yar

dımlarını istedi 

~ ~lgrad, 4 (A.A.) - ltalyaıı elçi:;i 
~nndeli, Alman • Yugoslav ihtilafının 
't tış yoliyle halli için nevmidane g:ıy-

Açık denizlerde düşürülmüş bir Alman tayyaresinin mürettebatı 
İngilizler ta rafından kurtarılırken 

~t~~r snrfetmiştir. Mnnd-eli. dün ha- A e • k Alman 
~t ı~·\: nazırı ~inçiçi iki defa ziyaret m rı a 

?rıı:.ıtir. 

11 •1H~~l~rad, 4 (A.A.) - A\·alıı ajnnsı yaya red ceva-
1 dırıyor : 

l' Sııilit 1tnlymı baş konsolosu Tugi b d• 
ı·e!rıkntindc munvini olduğu hald~ \":1.- 1 ver 1 
ı'Yi ziyaret etmiş v Spilitte bulun:m 
t l.alyanlur ~'\hl iye edilirken halkın \'~ 
\'•.~ n1i maluımlnrın gösterdiği diiriist 
t ~ nazik hareketten doJm·ı hararetli 

1 ~sekkUrlerini bildirmişt i~. Baş konı:ıo
fOfı, lıu mmtnlm<l:ı İtalyan tebnn~ııhı 
:ı.~nn ınunmelıı. edildiği hakkındn b:ızı 
\.ah~ncı rncl..o istn yoııi:ırı tarafından 
t t>tılen uydurma hn}){'rlerden <lolayı 
l''">;:~iirilnü ooynn etmic: \·e bu hnherle
~n ltt\l:rnnJnr \'i\ bilhnı:sn bas konsolos 
rıt°rnurlnrı tarafından i ne cd=ımediği. 

l'Q8men bcynn etmiştir. 

l\ln1anlar, vaziyeti bir ta· 
kım tefsirlere bağla

m~k istiyorlar 
\~aşiııgtoıı, •1 (A.A.) - Alm:mla· 

rm :{0 m:lrt ve bir Ni:;ancla \'apul'lar 
hakkında \'Cııdiklcri notnbrın ce\'a
bı diin ·:ıkşam A lnımı elçisine iki no
ta halinde tevdi !€dilm iştir. 
- DEVAMt 2 NCI SAHiFEDE-

Bitler 
Japon bahri hey' etini 

kabul etti 

düşmek i-;tcme.miştir. işte bu ,;;ehep- rı·ndekı· ha"' dı·se 
le Dingnzide lı :ıfif kll\'\'<'tlcr bıı ak-
mı . ı::imdi de btınlnr, kenniler ini 
diişm:ınn k:ı.phrmamak icin hnkh 0-

1:1\'ak geı·iye çckilmi.şlerdir. J.'akat p t t ukub 1 b.~ A!mnn - l t:ılyaıı _ilcl'leyi1inin bii- ro es o y U mamış. 
tun Sıreııayk a eyaletıne ş~tm ıl olması • 
in.1k~nsız~tır. ÇtinkU .~ıı?i l iıler!.n ce - tır Habarı Alman rad 
kıldıklerı sıılı:trl:ı. muhım mud:ıfan ı • 
nokt"llnrı v:ır<lır. Diğer tmıaftan ~arki d t 
Afrikaclnki hnrekatı bitir mek üzere aosu uu urmut ur 
bulunan en nz 400 bin ki~ilik Ye bir Y 
kısmı miihimi de nıotörlü ~lan fngiliz 

<OF.VAMI • N<:O ~AHl'f'EDE) 

Kont Teleki 
Ruıvelt hadise ile ala

kadar oldu 

lngiliz zırhlı arabalarında havaya kartı müdafaa tecrübeleri 

Musavva 

-



( SAHiFE 2 ) (ANADOLU) 

ren 
RADYO GAZ Ff IESi 

Bug .. nı 
30 metre 

Bir za 
lzmir-Ankara Araba sürüklendi. 

Şnrki Avrupn ve Macar başvekili ni"in mistir. oynıyor Arabacının şuuru bozuldu 
·u ~ Bir haftadır Her- .. • Bulkmılar, .uacnr • . h .. 

U:ış\'C~kili Tel kinin ıntı ar ettı / lin ve }{omu r:ı.dyolıı- l\fillı küme ınüs:ıbakalnrı ]Jugun ve Evvelki gece Afyondan lzmirc gelmekte olan l 106 sayılı katar, kaza 
intiharı hfLdisesinin riyle gazetelcrı Ilır- yarın şehrimizde de y:ıpılncaktır. Bu- geçirmiştir. Trene evvela, Uşakla Alaşehir arasında bir heyelnnnın yol 
tesiri altrndachı·. Te- \·atlarla Sırplar ara- giin Altmorclu takımı ıle Ankara Har-, üzerindeki biril<tirdiği toprağın temizlenmesi ve yolun açılması için üç 
tekinin bıraktığı-mek AJ sına nifak sokmatra biye tııkımı, Altuylıı Ank:ırmıın ).1

1
as- saat gec•kmiştir. 

tı.ıptan mılasıld1ğına many80Jll çalı ıyorlnrclı. Bu be- k~ ·por tak1mı karşılaşacaklardır. lk Katar, saat 24 1 o da Karşıyakanın Çiğli istasyonuna 100 metre mesa-
gör~ Maca~·lar ::;on • yaırname .. imdi bu müsabaka snat l:l de başhynenktır. feye gelince, bur~da, Menemenin Kılıç kövü halkından Karaosmanoğlu 
günl~rde büyLik bir tazyı•kı• ne idi? tahrikfı.tıı . nihayet A1tınordu ve Altay takımhırı: bnz~ Hasanın saman yüklü arabasına rastlamıştır. Hasan araba üstünde uyu. 
tnzvik altınchı idi. • vermektedır. Alınuıı- oyuncularının son .zamanda yazıf{'}~rı muş, hayvanlar da arabayı vava~ yı:ı.va~ çekio götürüyorlarmış. Katarın 

·Macar r~. m1 ga- -- ya ·imdi Hırvatlıır sebebi\"le lzmirden :tyrılmış olmaların- geldiği strada fena bir tesadüf es,.ri olarak saman yüklü a~a~a da de~~r-
zctes.i Mat:rnr T:ık s ti ~ eı in• Ru~cıı eknli-' c;Iaıı dolayı hayli zayJftırJaı:._ . yolunu amuden kesen şoseden raylar üzerine çıkmış, makınıst bunu gor-
gnzetcsinde !'ll satır- ırp ve H ırva ar ar- yetini tahrıke cah::;- Harbiye takımının encr~ısı ve mu- milş, düdük çalmışsa da iş iııtc-n gf"Cmiş, katar, büyük bir hızla arabaya 
hr görülmü ·tür: mııkta, Almanların vaffakıyeti ötcdenberi malumdur. caromıııtır. 
• cTel:ki. bir iıı:-:nn tık anla'ml'tırıar Vf' Rumenlerin zuliim l\faskc.spOI' takımına gelince Kızılm· Hasanın da üzeı:ı'ndP uyuduğu araba, tren tarafından 30 metre 

için bugUnkii şartlar y y gol'diiğ~ııden bahset-

1 
:'11.ıı.;ke f:ıbrikasında çnlıı~an j{"llÇlt>r~len \tadar sürüklenmiı: v~ nihayet: makinistin gayretiyle durdurulmuştur. 

içinde miimkiın ola- mektedı.r. H.albuk~ murckkep ohm bu takım hakkında Şlf!l- Gerek Hnsana, gerek arabaya bir şey olmamıştır. Yalnız doktor tarafın-

S NiSAN 1941 CUMART~ 

BUGONKO PROGRAM il 
8.00 progmm, 8.03 ajan hnbr[r 

8.18 müzik: hafif program . tı 
8. 15-9. 00 t'V k ncl ın ı - yenıt k lTı;" 
J 3.30 proı,rı·am, 13.:13 müzik: rl 
ce plflklar, rn.50 ajans habc ( 
l 4.0G müzik: Türkçe plfıklsr P~. 
ramımn devamı, 14.20 mlizik : tıı 
HCticumhur bandosu (Şef: ~ 
Kiinçer), 1 :j,00 mi.izik : Fr~n~~: ~ 
sonniyeleri (Pl.), 15.30 milzık · s 
. er - devlet konsen•atuarındnn g 
len, lŞ.00 program, 18.03 nı C 
radyo caz orkestra-.1 ( lbrnhifı'I . 
glir iclnr inde). 18.40 miiz~· 
cseıılerı. l 9.00 konuşma (günU~rl 
. el~leri);. 19.~5 müzik: k?Y t 1. 
lerı. l ~l...,O aJans haberlerı, 

0 

cnk her ~yi ve her hu eknlıyetlenn re:· ı dilik bit· şey sbylenemez. m~ıamaf~h dan muayene edilen Hnstının .şuurunda bozukluk olduğu görülmü~, ken_ 
fedakarhğı yapagel- A/mangaga karşı as- si olan bir . A!rnaıı. gerek Altay, gerek Altmordunun. mag- diııi trPnı> alınaı·ak İzmir memleket haatahanesine getirilmiş, tedavı: altı-
miştir. Fakat millet "' d bütün bu ıddıalıırı \Up olmamak azmiyle o)·nıynca~ları~n na alınmıı;tır. 
~refiıı<len ) npılac:rk kerı hazır /ık fam ır yalanl:ı!nıştır. giir' güzel oyunlar seyretnı:c>k nıumkun Dün haber aldığımıza göre Hasanm ağzından bir miktar kan ve pislik 
fedakfü·hğa kadnı· . . A '\_ ugosl:n·~·~.mın, olacaktır. . • l{elmiştir. Sıhhi vaziyetinin ne şeh'I alacağı belli değildir. 

Konusnrn: ziraat takvimi t 9.& ·o 
zik: n.~yclan faslı. 20.15 rnd~ ~ 
zct.ı~!';i. 20.45 miizik: solo şnr.,1 
21.lü konuşma (kitap saati) .... , 
miizik: rndyo salon orkc ·trası t 

1 lonist Necip Aşkın iclnresindc). "'4 
ajans habPrl<>ı·i. 22.f>O miizik: J" 
muziği (Pi.). 23.25-23.30 y::ı 

ileri gidern2ıniştir.:t AMERIKAOA ZAPTQLU· ıstıklalıy.le tehi kn- Yarın da Altay - Hnrbıye \C Alh- İzmir müddeiuınumiliği, hadis,. tahk'katına devam etmektedir. 
Anlaşılıyor ki l\ta- lıul etmı)'.!n her t:~- nol'du _ :\[askespor takımları karşıln- ~ 

cnrist:ın milli seref- GEM'LER VE FRAN 1:.>p knrşı:::ıında nıu- ımcaklardır. 
le tevhi;I edile~h·en NAN 1 • clafaaya karar verdi- ("umartesi günü: Altınordu - Har-
bir teklif karşısı~dn SANIN VAZiYETi ği gelen habel'lerd.en 1 biye. hakeı:ı-ıi Fehmi Eriş, yan hakem-
knlmıstır. fü1disele- anla~ılmakt:ıclır. ) u- ler Ahi •cldın, Faruk. 
rin d~lfıl~tiyt! bu teklifleri ~öyl<> göre- go ... lm·,·a ordunun terhisini kabul et- Altay - Maskespor hakemi E~at 
lıiliriz. 1 nwmiştir Almanya Yugoslavyanın üç Merter, yan hakemler Atıf, Mustafa 

. . r , . . . . . . · :n tnrııfıııı ihatn ettikten. hududa asker Şenkal. Pazar günli de Altay - Har-
Almnn~ 8 

) ugosl~;) a) ~ ~nar~uz. ı~. t tah. icl \"!('dikten sonra ordunun ter- biw• hakemi :Mustafa Senkal. ynn hn
?,az~_rla.nmaktadır. • aca~·ı:-- .~ 11 m.e .c. hisiııi i.;tt>mi:-ıtir. Böyle bir da\ eti ka- k~mler Fehmi Eri:;ı. Alaeddin. Alhııor
u. su .. o:~ra~ .~u~ln~ıl~~~ . ı:st~ı~~ 1 ~1tıı: bul etmek. o devlete karşı fazla itinuıd du - l\Iaskespo'r hnkemi Frrid Sim~~l'
(,erçı ~ımdı~e a Raı m.l~ .ı~ ?.~ı erı beslamekle kabildir. Halbuki Yugo:-- oğlu \Hl1 hakcmleı· Alıf, Oı<man 1'.rıı:-
Bulgnrı·tana ve o~an)«:~n . ac~r ı la\'hıı·di\"Orlarki:AlmanlarınAvrupa- tir•· 
ıo_pı·uklarından s,:cc;mı 1~ .• lerdkıı' fıı.~tat hbı.1~1 dıı taldı; ettikleri ~:yaset biz<' böyle :\Iuçlara saat 1~!.~0 ve 17.~0 da 
kumet bu trnn:ıt o aı a geçı~ e ıı . . . · k 

h .. . t' s. r ·~a :.\l · c· 1 ıtırnad ,·-lkın etm1~·or. b .• a.::s::ln:.:.n:::ı:.:.c:.::.;ı~tı~r.:... ---------
ma zur gorm-ımış ı~·· ·:.ımc ı ı ~ • '1 

•
1·1 Yugo ·lav\'n bütlin hazıl'lıkl:ırmı fa- -

ristan bi~ ~ıa.reket it:-.~u ola~ak ve ~Ro- marnla ıııs ~e Almnnlara kal':-ıı ımıka- Hitler 

Vilayet 
Bazı yol ve köprüleri 

Şehir işleri 
Belediye rei. i Dr Behçet Uz, dün 

~ hrimizdeki furunları ve muhtelif 
ycrlel'd . ki Belediye inşaatını teftiş et-

ya ptırıyor mitjt~r. . 
· • . • .. · K 1 Ögleden :;oııra Beledıyede toplanan 

V!la~et J>aımı encumenı, ema pa~n B~ledh., daimi enclimcni, ehrin bazı 
~· h.al'.a1;nıı·uı~ yollarında bazı ak ·ıırnın emtle.rinde inşa dilecek lrnnnlizasyon 
ınşa~ı ı~rn ~.unakasalar açmıstıı·: . \'e , ollnr için ihale kararları ınlmıı-tır. 

TıreLe Kuçük mendere:-; nehrı iıze- .. 
rincl" seylaptan ~'ıkılmış olan llU.·eyin Yere tüküren fı kişi Helccliye zahıta-
af•a kopriisünlin 9900 lira sl\rfiyle ~rnca para ceza:-ıına çarptırılmıştır. 
esaslı surette tamirine yakında başla-
nacaktır. Ödemis W! Bayındır knzalaı·ı 

• Bilecik eski eczacı;ıı H. İhsan Ba~ 

ıırogr:ım ve kapanış. 

1 

.: 
Af) un mebusu Bıı . .Mebrur;: 

den. Antalya mebusu Bn. . b ı· Örs lstanbuldan, Kars mc 1 

Omer Küntay Ankaradan şcbfl 
~t>lmh:lerdir. * İzmir ve :\fani. a vilfı)·etle~ 
!erinde GO rerrie fonnt ze~:t 

1 
kul'sl.m açılmış, yüzlerce ko'. 
kur,;lnra devam etmiştir. Kol'~~ 
mıi t:.ıh-.illcrc fenni zeytin . tıı~ 
ve budnma u. ulleri öğııctilmı$tı mnnvn gıbı J!'igale katlanmak me1.:bu- + t lb" 1 · • almı~tır t · D 

riyeÜnde kalncaktır. 1şte Kont Telek; vcme 'C H' crını · · ( BAST ARAFI 1 NC SAHiFE E ) 
1 d · t' 111 • Brcııerf' ırz.lmh;tir. Burada 1tal~ .,n he-buna tah:ım.mii e.,:nı.em. ış ıl'. ~ı ne.arı~- A JfL,'J(/J\.A _ ~ı/fll'~lı,,.· " ı · Al 

l -· 1 1 b r. l • I~ \'Cli kt•ndisiııe w~dn etmiştir. 3ır -
tan. ~ugoı ·'.') a ı.~ ~·' .ın zarnan_c .ı .. ıı lihvcrle Am ı ikanın araı-ı. vapur- 'man he\ 'eti nazırı selftmlamıştır r:u 

tlnhilincl.! Ktiçlik mendere-. nehri üz<>-
rinde ı:'eylfıplan bı~zulmuş olan diğer şol İzmir Emrazı s~ıl'İ.Y<' ve islilfıi.re 
köpnil<>rin de e.aslı surette tamiri icin hast:ıhanesi ecz:ıcılığıııa tayiıı <'rlilmiş
kC'şif projeli.ri hazırlanmaktadır. B~ı LİI'. 
köprtilC'rin tamirine fazlaca masraf gı. 

* Yilayet umumi hıfzıssıhh' 
lisi 9 ni an tariQindc aylık to 
sım ~ apacnk ve v.ilayetin sıhb 
yeti iizerinde müzakerede btl aclemı tecavuz paktı ımzalamıştıı: .... ı!11- lar m • •lesinden g~ rgindir. Mihv<>rin he,,··et kendi. ine Berline kadnr refakat 

eli Yugoslav)a haklı olarak kendı ı tık- . testo" ınu Amerika redcl~tmi<ıtir. ----+ rak lu/.umlu karal'lal'ı nlacald1 

dcceğ'i n 'llaşılmak tadır. 
---X•---lalini mlidafna dc>rk:ıı •. l\facar topra~- ~.~ı~erika tadliye.si bu gemiler miirett ._ , de~~Nı~: 4 (A.A.) - ~'latsuok:ı, bu-

lnrrnm bu de\'lete kar~ı kulhınılma-=ı- ı.. t ·ıhk"nle,·e , "rdig-i fl'ibi tnhri-
KURU MEYVA IHRACATI 

.. 1 t ··1 • · t c'ıh etmı· ·•ir m ıııı ın. t • ~ " • crün Ber'.ine gelmiştir. Burada bir hu nı gıırm ' ense o megı er Sl • l\·a· t"ıl.·ıı la al;ıknsı rro"rülen ftal,\·an dC'- b l\1 k 
.. · • " ~ çuk giın knlacak Ye yarın • o o.'·a 

Ac:-.b.ı bu tazyiklerden diğ~r! n-. idi? niz at "<'sinin el .! geri çağırılmnsını voli\"IC' Tok\'o\'a harC>ket cdecektır. 

Zt~~·Rok~l~U~~na;.}!~~~~i~~ l 
nisan l 9ıt l pazar günü ynpılacak pi- ~-----------

Kuru m 'Y' a ve pamuk ihl'acatçıları ynngo~.ı bazı scbeblerd<'n dolayı 11 UZUM ı ~ 
Runuıı icin R uml'n Basvekili Antoııes- • mer ku ltalya hi.il,um ·tinden isterniı-:- · jı\pon ha~·iciye nazırı, bugf n Hit
konun bir müddet Yvel öyl<>diği nut- .il'. le:· tarat'ından .k--abul edilmi tır. Bu 
ku hntıı laınak liizımclır:. O zarnnn. bit: Bu, ı-:iyu.si mlinasebetlel'in inkıtaın.ı esnada. harici~ • nazırı Ribentr<-'p da 

biı'liklt>ri idaıc h:) '<>tleri. cliin öğleden mayı 1941 pazar güniine tnlik edileli- K. s. 
sonra f,irlikler b"nasındn toplanmış, ği haber alınmıştır. 447 Esnaf ban. 18 

şey mıla:-ıılnmı.nın 1
JU sozlercl<>n sımclı tloi•ru bir :ıclım telakki edilmektedir. hazıl' bulunmuştur. 

ı>nl'ih manalar cıkmrıkta<lıı-. A.n~o!ı~s- Ac~ılıa Amerikanın lıu kararlarını ltal- Aınerika, Almanyaya 

ihrncnta nit mcvzulaı· üzerinde müza-

1

. 360 uzum tarım 20 
k<!r.elercle huhııımuştur. ZiRA~I TETKiKLER 108 Vitel 15 

Pamuk stokunun teshiti için vel'İlt'- 67 S. ~üleyman. 28 
ko. ,\·.ıpılan hak:::ızlıkların tamırını ııı- ,.11 \'C Alrnaıwa bir harp ilAnı telfıkki 
u•miştir. Kendh;inin :'.\lacarlaı a mey- • decekler mi? red cevabı verdi 
d:ın okuduğu mıln:;ılıyor. Almany.ı 
Ronı:ın\'a\•J t:ııwik "d~rk<'n Tı·ansih·an
' n\·ı l\facarist:;na ,.el'misti. Şimdi de 
~l\:ni ,. 'ri !\lncarlııı·,ıan zılip Rumenlere 
'· •ım~k tt·hdiclinde bulunmustur. 

C<:k beyannameler nPselcsi de konusu!- ' . \ ' iliıy~t Zİl'aat müdi.i~ii n:ı~ Ref~l 
muş ve kararlar nlınmşlır. I> ıker dun Bornovnda~ı vılayct fı- !l82 

---x danlığına giderek telkıklerde bulun. :!46248 1-2 

Almanya, imdiye kadar Balkanlar
d:ı \e cenubı şarki A n·upn ında Bul
:!llr, Rumen, Yunan, Yugosla\', l\lacal' 
ihtiliıföırından istifade ecler~k bu d<.'\' • 

Jetleri niifuzu altıııa almak isteıni:s: 

Eğ<"I' )lihver Amerikayı muhnr:p ( BAŞTARAFI ı NCi SAHiFEDE ) INCIRALTI . URLA YOLU mustur. 
addetıreği faydıılı görseydi. çokt:ııı Bu notalardan birinde Amerika ----*---
harhıı h.ıli ~ıd'ellıbı)u lunı~~lılrn<lılıl~ u.c~:;,eı l'İkda~1hı~~ h iı ku methiıllln Zil Pt.cuıcıen, :eenyulerııuia,l- M ukad ·m 1şo m olr rak . İıtl~kaa tı lbi l<>n ,,Egesp r" 
nıu aı·ıp ~a,, • ~ ,, .. ., • • • • tn ıye e mıy ı u an u - Giizeiynlı _ nciraltı tu rıs ı yo unun 
.dy:ıcle j:ıponyanın k:ırarına lıağlıdıl'. ma ·ta \'e Alman mürettebatının ser- l'rla şo asından tnciralfı pliıjınn ka-
.\mcı ika muharip sayılır,.;a, japonvn-, lıc t bırnkılınn:;ı hakkındaki talep dar uzanan kısmının katranlanma~ı işi Hnber aldığımıza göre, şehrimizde 
n~n h: t ::ı~. girme:::ıi h\zım.~lır .. Aksi t:ıl: kati surette reddedilmektedır. Ikın- münahaı-aya çıkarılmıştır. Yapılan bu nam altında esaslı ve güzel b ir 
clırde ııçlu ııakt suya cluşmu~ olac.tk- 1.:i bır nutüdıı, mevku~ .buluı~un ;Al - l,<> fe göre katranlama işine 6000 lira spor mecmuası çıkmak üzeredir. 
• ıı·. man \ e Itaıyaıı gemıcılerının ıaşe ~arfcdileccktir. . Mecmua, isminden de taşıdığı veçhi-

ve ibateleri ıçin yapılan tetkıkat ne- ------- le bütün Egenı'n malı olacak, spor ha. 
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ZABITADA 
......r ..... ·=~ ..... -·~·r·~ 

nz m:ıl 
1 

Rorn:ınya, Gulgaristan \'C Macarisüııı
cln muvcıffak da olnıu:;tur. 

FUA.\'S.l - 1.\'G/LTEUE.': tıccsınde alımıcak kararın tekrarı A d) kta reketlerini esaslı şekilde teabit ede-
Fl'ansız ,·npurlariyl; !ngi!iz ~~n~il~-ı bı.<.lııiıecegı yazılmaktadır. , rnavu ll cek, ihtiyaçlar ve şikayetlerle meş- Sopa ile

0 dövmüşler: I 
n'<;OSLllTAD. \: i :ıra:-.lnlla g- cen haclıseyı \ışının Bcrlın, 4 lA . .A.) - Yarı reısmı! h • t• gul olacak, öğüdler yapacak, mınta- Al::;ancakta 1523 ncii sokıl~. 

pl'otesto ettiği bilclirilrni?ti. Anl:ışılm~ bır teblıgdc denılıyor ki: arp V azıye ı ka spor tarihini, eski ve yeni maruf seyin oğlu Rlza ve l>urmuş oJ;ll 
Yugoslav,·ada tuz.\·ik d, vaııı dmek- .\rnel'ilrn, btı not. yı lngılteı·eye tevdı 1 J~eı·ıın sh :ı"'i ın~ıhfillerıııde Levan 

1 
L • mcd, bır meseleden dolayı ,1 ~ .J • • "' " simalarını yazacak, esas ı r~ r prog - - dı.ır 

tC'clir. Fakat Ainwıı.rn bunlardan biri- tıne~1io.:tir. AnıeJ·ik~, kendi yup~~ğı oluııduguna gor{!, Amerikan ıımanla. A~.~ıu, 4 (A.A.) - .. Jıcsm~ tebliğ:. ramla çalışacaktır. Egenin, böyle bir oğlu ~1ustafayı sopa ile clb\' 
ni dind~n kuçırnııstır. llıl'lmt li<leı·· tahkık:ıttaıı sonra l· rıınsa - İngıltC'I'" rında bulunan Alman ve ltalyan va- Bırı :mbay olmak uzcre bır çok esır esere ihtiyacı olduğuna kanaat etti- 'den tutulmuşlardır. 
~I:ıçck kabineye giı rn'.!ği kabul ctmiıı- arı.ısıncla taY:ıssuttn bulunmak niyetin- purhırınm sabotaJ hal'cketıermc ma- aldık. Otomatik silahlar, havan topla- ğimizden, Ege!porun biran evvel in- Bıçak taşıyormuş: fı 
tir. IHin bir beyunnanw nesrederek d:.-cf'I'. \'işide biıytik nüfuzu bulunnıı u. ~Jmak maksadiyJe el konuıdugu rı iğtinam <'ttik. tişarını biz de bekliyoruz. Karapağlal'l mevkiinde b~1 
Jlın·atları asa) işi ,.e nizamı muhnf:ı- An. rikaııın ta,·a..;s~tu H: bu mt>-.~lcnh tı·akkında \ aşıngtonuıı ılen surdugu Atiıııı, 4 (A.A.) Emni)ct ııezare- lu Sabaheddiniıı üzerinde bir 
z:ı emirlere itaat \'{' birliğe davet ·t- halledileceği tahrnın ecl:lmekteclır. ıddıaıar t.ımanııylc manasızdır. Hıı dnin Leoliğı: 23 NiSAN ÇOCUK BAYRAMI ve bulunmuştur. 

' vapurun kaptanı \'eya sahibi, başka l>u~man tayyareleri garbi Makedon- HAFTASI Kız kaçırma: . c 
: ............................................ ,,,.,,,,,,,,,,,, .. ,, .............................................. : 1 vapur hırı veya limanı hasara uğmt- ) ad.ı tarlalarda çalışan köylülere bir Bucadu istasyon caddcsı11d11 =ı A" • Y • }•/ / ~ manrnk şartıyıe vapuruna ıstedığmi kaç defn mit~alyôz ateşi açmışlardır. Yrl\1 ularınızın bayramlıklarını oğlu kahveci Mümin vıır • 
~ zmİT leVaZlffl /J l lTiİğl an OTl~ yapabııir. Hususiyle bu kaptnn ge- lla:::ı.ır,eza)ıatyoktur. hazırlarken mil1etin yardımına ve Mehmedkızı20yaşındaSnid~ 
• • mısinııı düşman tarafındun musade- Atina, 4 (Radyo) - Yunanistancla- şefkatiııe muhta" ''ocukları da başı kaçırmış ve zabıtaca yıı :........................... ............. .................. ....... .... .......................................... re ediıeceg· ını sezerse, bu gemıyi kul. ki lngilız hava kuvvetleri karargahı- "' "' mışbr. 

lzmir Levazım Amirliği Satın A :•ma Komisyonundan: seviııdırmek için Çocuk Esirgeme ~ 
ı Gö~terı'lec"'k '-'eı de. (40:13;-,) l'ı·a dok:mn kul'us kırk bin iİ"niz ıunılnııyacak h:!lc koymak onun hak. nın tebliği: k d 

1 1 1, t Yakup Karpuzun yaptıgı: c 
' " " ~ " " k "'- kıdıı·. Boınb.·ıı·ll1n1>1n tay'-·aı·nlerimiz Bera- urumunu yar ım arınız a ,_.uvve - Kaı~ı' ·ık·ıda l\nı'thatpnşn seksen bes lira doksan kunış bedeı l<"~ifli bina iıışnası apalı · .J " 

1 
. ~ .ı • • 1 • •• 1."tl 

• Daş müddeıuınumi jaksonun beya- ta şiddetle taarruz etmişlerdir. Şe u·ın lendiriniz. iııcle Şiıkl'ü oğlu Yakuı• J'ı 
zmf usulilyle ek:::ıillmeye konmuştur. ııatı, Amerikalılarııı keııclill!rinı hu- içinde \'c etrafrndaki askcı i hedefler ÇOCUK ESİRGEME KURUMU .;rqıka meselesinden Yusuf lg f>' 

2 Eksiltme 7-nisan-!>41 pa;r,arte:si giiııü . •tat on bı•-ıta ;zmir<lc kış- kuku duvcl kaideleriyle katın en ve binalara t<Llll isabetler elde edilmiş- G. MERKEZi yi bıçakla sol kaşından yarn 11 
lada iznıir levazım amirligi :srıtın alına komi yoııuncla ) npı n- l.rng!:_gôı_rne<liklerini ani-atıyor. tir. _ ----~..:•~-~~~~~~~~~=~~===~~t~u~tulmu,.tur. __./ 

cnktır. lzm;r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: At ı·k k ı ·· b .. b k nll' 
3 - Terniımt muvakknta akçn·ı 3029 liradır. J - lleher adedine bın lira t:ıhmin edilen numunesi veçhile on dört eş e"enç 1 U U U aş a 
4 - Şartname-.i, ke.şifn~1mesi, re.mi iki yüz iki kunı:-. muk3bilıııdc adet seyyar mutbak 14-.lart-!>41 pazaı•tesi günü sa-at 15 ıic pa- ...,,, d 
6 

komisyondan ahnabiliu. zarlıkla alınacakhı'. gın an : 
1 teklilcr kanuni vesikalal'iy <' teminat ve teklif mcktuplnrını 2 Kat'i teminatı 21000 liradır. Klubün yıllık kongre .. i ıo.4.n4ı tarihine tesadüf eden perşerı' 
ihale ~aminden eıı nz bir saat evvel komi ·yona vermiş buluna- 3 _ Numune ve evsaf ve ır.ırtnarn esi her gun komisyonda görlile-
c·aklardır. 23 27 1 5 nü rıat 20 de klup binasında yapılacaktır. 

fzmir Lf'va2ım Amirliii Satın Alma Komiayonundanı 
1 - l\lekküri te\ hit semerleri içiıı lüzümlii olan 600 iskelet ve 600 

kantarma demiri 7 4 U41 pazartesi giınii aııt 15 de Beykoz 
As. ı>atııı alma ko,rnisyonundn pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Numune , .• • ~vsnfı ve şeraiti her gUn konıi~yonumuzdn ghrii
leüilir. 

:::ı Teka:u·ur edecek fiat lizerınılen yiizclP 15 teminat nlınncakır. 
4 -. f. teklilerin mezkür gUn ve 11aattc komisyonumuza miiı·a. 

c:rntlıı rı. 

Çatalca Ömerli köy. SA. AL. Ko. dan: . 
ı Tahmin.n \jehe ı· kilo u klrk kul'uştan 25-30 ton ~tsi;Jr eti ırn

zarlılk usu!i\·le . atı nnlınacaktır. 
ihale ·i 14-Xlsan-941 pnz-artesi guniı saat 17 ele ynpılacaknr. 
Taliplerin belli gün ve .;antta kat'i teminatları ve kanur.ıi ve
sikalarh·Je Öme1~ikÖ\' satın alma komisronunn gelmelerı. 

2 
3 

4 - Şaı·tnnı~e-;i komi ·yo~d-a göriilebilir. 5 9 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 
l\I ikt:ırı 

6000 Piıtnç ) 
6000 Piıfoç) 

Yukarıda cinş ve miktarı yazılı iki kalc>m pirinç ayrı n.rn pazarlıkln 
atın ahnacnktır. 

Taliplerin 7 .Ni~an 9•11 pnznrte•i gilııü s-ant on bı1şte numunclerilc 
birlikte kı.Jada lzmir !e,·nzım amirliği ~atın alma komi:<yonuırn mü
caatları. 

-lzmir Levazım Amirliği Satın Alma KomiıyonunnJ\n: 
ı - Çunnkknlc ha ·tahnnesi birlikleri ihtiyacı 'çin tutarı on beş bin 

2 
8 

lira tahmin edilen bir diz:.! elekrojeıı yedek gurunu 10-Nis:ın-
941 perlicmbe gunii saat ]ij de pazarlıkla satın almacaktıı·. 
Evsui ve kıymeti şartnamesi mezkur komis)roncla görülebilir. 
Arzu edenle;.in mczkfır tarihti:' 2250 liralık kat'i teminatlariyle 

birlikte çnnnkkale -askeri satın a'ma komic;yonuna miiracant. 
ları. 29 5 

bilir. J.yni günde ek eriyet temin edilmez~e kongl'e l 3 4 941 
4 - 1steklilerin mezkiir tarıhte Çanakkale ~keri satın alma komis· nü saat ıo da yapılacaktır. 

,j onuna miiracaatları. 1 5 10 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
ı - A,.ağıda cins ve miktarı yazılı ınut·ahiye malzemesi 7 4 941 

pazm1:esi günü saal 14 de Beykoz A~. satın alma komısyonuıı
<.·a münakasaya konmuştur. 

2 Tcknrrur edecek fiat iizerinden ylizde 15 teminat almacnktır. 
:~ - E\•saf ve şeı ait her gün nıezkiir komisyonda göriilelıilir. 

Adet 

GOOO 
8000 
5000 
7000 

10000 
10 

300 

Yem torbası 
İp yu ar lıaşlığı \'C' sapı 
Belleme 
Kolan 
Gebre 
Nalbant T·akımı 
Çul 

lzm:r Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
1 - :Müteahhit nam ve hesabına almacak 432 ton kuru ota tnlip 

çıkmadığından yeniden ıhal€.si 9, 4 / 941 günli saat 11.tll' 1st. 
komutaıılığı satın alnın komısyonuııda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli -25488- Iİl'a olup ilk temin-atı 1911 lirh 60 
kuımştur. 

3 - Şartnamesi hel' gün komisyonda görülelıiıir. 
1 - 1 tcklileriıı belli gün ve ~aatte I<'ınchklıda samı alma konıio.:yo

nun:ı müracaatları. 

Çatalca Ömerli köy. SA. AL. Ko. dan: 
ı - Tahminen beher kiloı1U kırk kuruştan 55-GO ton sığır eti pa -

zarlıkln satın alınacaktır. ' 
2 - İhalesi 14-4-941 pazartesi gunü -ıaat 15 de yapılacaktır. • . 
3 - T·alipleriıı belli gun ve saatta kat'i teminatlar! ve kamını vcsı

kalariyle birlikte Ömerli köy satın alma komısyonuna gelme -
leri. 6 7 

lzmir defterdarhğından: 
Satış :\Tuhall1111 ~ 

·rıı No. su r,ı • 

479 (Üçiincü K:ırata~ Mı. ırlı cad. sokak 670 ada 9 
(parsel 975 M. l\l. 15G 1 tajlı Arsa 

480 (Salhane M. 9 .Eyllıl ve Burhaniye sokak 682 ııdn 
(18 pars~! 18' M . .M. 2 ve 137 tajlı Arsa 

4J8 I ( Güzelyalı Teceddüd ~ok ak 90G ada 7 parsel 87 
(l\1. ~f. 19 taj Numaralı Ar::m 

489 (Göztepe Şehit Fethı sokak, 43 nda 1 par~ 1 11,50 
(.M. )1. 23,25 kapu, 27 tajh Arsa 

490 (Gözteı:ıe Turgutreis soknk 840 mla 7 paı::;el 38,75 
(1\1. ~ L 2 1 kapu, 2 1 tajlı Arsa 

491 (Göztepe N'evznthey sokak 841 nda !) parsel 75 
()1. ::\I. rn üıjlı Arsa 

ıH)2 ( l;oztepc .i. Tevzatb<'Y ı:;okuk 841 fitin 4 pnrsel rno 
(l\f. M. 2t> tııj Numnrnlı Arsa 

4fı3 (Üçkuyular 5 No. lu sokak 186fl ada 1!l>aıhel651,50 

120 

1" " 
gO 

oO (M. M. 11 t-aj Numaralı Hane r.O 
49!) Mersinli fürnyo sokak 1476 Ada 4 par~el 8 tajlı Hane 2v et 
Yukarıda yazılı emvalin miılkiyetlerine bidayeten talip ~uht~ııll" 

ğinden 31 3 !J.11 tarihinden itibaren 10 gün miidcletlc temdıde ·ııi f. 
}haleleri 10-4-941 turihincledir. Taliplerin yevmi mezkfırd:~ ~fı 1 
Miidürliiğiind~ mute~kkil satı~ komisyonuna miirncaatları ılnn 9C") (128 
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5 NİSAN 1941 C UMARTESi 

lzmir Sicili Ticaret Memurlu
e:undan: 

• 
. Te!!('i] edilmiş ol ~ (Şark halı Tür,k aııonim sirketi) nin :l!l-3-~H ta

rthinde adi surette toplanan umumi hn'cti zaı»ıtnamP.<i ııearct kanun .ı 
hükümlerine güre sicilin 2987 nunıar::sına kavt ,.,. tescil cdildi·ii illın 
olunur. · 

,. 

1: Zabıtname 
2: Hissedarlar cetveli 

1zn1ır ;o'icilli ticaret nlemuı luğ'Lt res'11İ 
mühni ve F. Tt'rıik inıza,<ı 

1 :- İctimııdıı mccli,-ı idan• ;•eisi J1ay ll. F. Giraud . ,.e ızadan 
Baylar Rahmı Ar,;]an, Ednıund ır. Giraud, \. l\lolinari, Fev
zi Beleı • \'e \\'. H. Hali hazır lıulunmuştur. 

2 :- Türkiye cumhuriyeti Ticar~t \'ekületi namına i~linıaa l;omiser 
olarak Ray C. Arı kut iştimk ctmi~tir. 

:1 :- Tevdi edilip mukabilinde duhuliye rnraka .'ı ita edilmi~ (:!60) 
hisse senedi hamillerinin hazı rı lıilmcclis hulunc\uğu bittetkik 
anla~ılmakla lıu miktar """ mukavelcnamenin iktirn ettirdiği 

ekseriyeti tec·aYiiz eylediği ' ~ binanaleyh i~bu adi içtimaın 
1cununen >e nizamen in'ikat ettiği hüklımct kom iseri tarafın
dan tefh:m edilmekle lıey'eti umumiye şirket e;as nrnkavcle
namesinin 6.J üncü n1:.ıddesi nıucil.ıince reis Bar Iiarold I·,. Giru
ud'nııı ri;-a~etı altında müzakerata başladı. 

4 :- Baylar r. :\Iolinari ile Fevzi neler N'Y toplanıağa memur olarak 
intihab edildiler. 

:;. . u,- «Anadolu • \'C cYeni Asıı· • ırnzeteleı'İll i n 12 mart 1 !!41 tarihli 
nü:-;halarında n1ünl ? ~iL· i~·finıa <lavetnan1csi ktıtip tarafından kı
raat edilerek hey 'cti unıum'yecı' muvafıkı nizam göriiltlii. 

6: - Riy<ısetin talebi üzerine ida:· ' h e) 'eti \'e mü rakip raporlıın ile 
bilanço H kür ve zarar he.,ııbı killip tarafından okundu. 

~ 

':- Aşağıda yazılı husıısat ittifakla karnrla~tınlclı. 
A) l!l40 senesı lıil[rnc:o YC k~r Ye zarar hesalıı kaLul cdilt'l'C'k 

metl.;ı idare ibra edildi. 
Il) Kiırın meclis ı idarenin teklifi veçhi!e te\·z ii kauul "di:Cli. 
CJ Esa-. ınukavelenanırııin '.2.7 !nti nıadde:-ıine göı·c ,·a;..:if ... Jeri 

nihayet Lulan nıeclisi <iare azalarının yerine Gaylar, 
H. Gireucl ve ~ahmi Aı-.<:ın intıhap edilmi~ l en!ir . 

Ç) Esa s mukavelenanıeııin :iO uncu maddesine göre mel'lisi ida
reye a.ııınıı~ olan Bay\\' il . Hall'ün intihabı lasdp edileli. 

D) 19.Jl senesı zarfında vuku bulacak meclisi idare içl.ıııaları
na i~tirak edecek olan her azaya l.ıeher içtima için yirmi 
beşer liı a ücret \'eri lm<»i muvafık gôrüldü. 

E) l!l H ;enesı için Rene\'i ik" ;·Cız lira ütrelle Bay Fuat Loslar 
mürakip olarak se~ilclı. 

Celse;'<' nihayet verildi. 

II F. Giratill Rahmi Arslıın 
I~. JT . Giraud \\~. H. ı r at 

('. ~I olinari ı~~,•vzi J;eJcr 

.. 
...-. --- ... -

S:ırk Halı Tiirk Anoııim 'irketi 

R e•mi mührü 
:J-4-41 

'ı- 'ir n1 i n~· kıı ı· tıs ltı k d-:ı.nı ,J' ; ı pul u 

Şark halı T. A. Şirketinin 29 Mart 1941 Cu
ltıartesi günü saat 12 de şirket merkezi idare
sinde münakit olup zabı tnamesi zirde muh ar
rer olan hey'eti umumiye içtimaı adisinde ha zır 

bulunan hissedarlar ve hisselerini gösterir cet
Veldir. 

Hi,;se Ara 

Adedi \'ekil Adedi ikametgahı 

75 
10 

Bornova Ç:ıyfel'ah 
Sokak '.'/o. 1 

imza 

:------------ ·---------~ Ray R:ıhm i Arslan 75 

Bay Eri. II. Cir:uıd 75 

htanLul Kuzgu ncuk 
10 H ü~nü paşa kö~kü 

10 
Ilurııov" ismet İnönü 
caddesi Xo. 1 

:------------ -------------
l~a.v r~evzi fJclcr 75 

]l:ı <'. )[ olinnri 

tını· \\'. U. H ali 5 ___ ..___ _________ _ 

Ali Çetinkaya 
1 O caddesi • 'o. 2 

Roı·no,·a ismet lnöı ii 
10 cac\cl,,si No. :ıo 

1 

Bornonı Çiçek 
,;okak No. 10 

----

Reis Killibi umumi H. Tuµlamaga :'-1. H. Tııplaın~ıı:ıa ~I. 
li . F. Git'aud W. il. Hai l F . Beler C. ~l ol i nal'i 

B a!iıd akı ced\'l'lde me\'Cud im1.:1 sahipleri nin bizzat \'uzeclile n inıza ı 
hakiki ler i lıulundujiunu ve eshalıının irae edilen rey mikla ı' i )·ic· içli
ınaı umumide ahzı meYki ctmcğe selühi;·ett·3 • bıılunduklan me\' ut ve 
hazır Lulunan hiS'e "'neclatı reman (:l60) adedine baliğ lıu l und11ı{unu 
Ve m iktan nıezküriln ırket '"'" mukavclenamesiniıı 54 iincii macl dcsi 
hıaddesi mucibince içtimai unıunıinın kanunen in' i kaclı için i kliz~ eden 
ekseriyetin fevkinde bulunduğunu ve lıin:u•naleyh içtimaı umu m ini n ni-

• ~nm \'e kan una murnfık surette in 'ikat edip kiift't· i muka rreratınııı niza
ınen muteber bulunduğunu beyan ve tasdik eylerim. 

3- 1-4 1 

K omiser 
C. A rıkut 

Şark Halı Türk Anonim ~irkc-ıi 
Resmi mührü 

Yirm ı ii<: kunu~luk clanığa pulu 

lzmir Lise ve orta okullar sa
tınalma komisyonundan: 
Kız Öğretml•n oku ı _:atılı t.ıı. t> •si elbisesi için 270 mel re yün!U JfLci

t ert kumaş'a~ık ek illme ie salın alınaca ktır. Kumaşın behtr melresinrn 
ltıuhammeıı bedeli ·1~0 kuru~tur. Niimune \'e şartname her gün M:ıarıf 
MüdiirlUğQnde gorülehilir İsteklilerin, 91 lira 12,il kuru~luk teminat ınak
huzla rı ile birlik•e, ihul tarihı olan l:; '.'lisan l!ln Salı günü "ınt 15 l~ 
flaz i Bulvarında . Iektcpler Muhaselıcciliğincle toplanacak komisyonumu-

zu gelmeleri ilan olunur. 25 30 5 10 (1167) 

(A NA DOLU) 

Elinde koza, çiğitli, çiğitsiz, balyalı, balyasız 
her türlü panıuk bulunanların nazandikkatine 

)filli koııunma kanunu mucilıince müstahsil, tacir ve gayri tacil' h er
kesin eliııckki nıu:ıyyen bir asgnri haddin fe,·kinde lrn lunan panıukla
t'a deiıer pahası mukabilinde hiikfımetce el konmasına kaı·aı· \'Prilmis 
Ye kararname resmi gazete ile ilfln oluıimu~tur. -

Karıırnı.menin nesrini t:ıkip eden bir hafla içinde pamukla :ıl:ikalı 
herkes ziraat bankıısına miiı·:ıcaatl:ı kraı nmeyi oku;·uıı matbu lıeyan
ııameyi usulü da iresinde dolduracaktır. Ziraat bankası olmı;·an kaza
l:ıra ban ka memuı· ıriinderc•ceğinden hu kazalardaki pamukla a!ftka_ 
dar kimselerin ka7a kaymakamlığına ba~ \'Urmal:ırı lazımdır. 
Zamanında lıeyannamc Yeıımiyenlcr kanuna ayk ı rı hareketlerinden 

ceza görürler. Buna mahal kalmaması için kaza merkezlel'indeki zira
at bankası memurl.ırınclan izııhal almak faydalıdır . 
Bevannanıe müddeti lıiı· haftadır: Bundan sonra bir"'' zarfıncl;: bmı 

kaııın mallarına el konduğunu tebliğ ettiği beyanname 'ahipleri ıxı -
mukl arını hi~ bir yere satıımazlar. H'iikümet in salın almak için teslıit 
etliğ i fiat ve ~al'tlar ga;·el nıiisaid Ye germiş seneleıodcki fi-atlara iis -
tündiir. Kaza m erkezindeki ziraat bankası memıınına gid iniz, karar
nameyi okuyunuz. izahat alınız. Elinizdeki pamauk:-arın tinsini, mik
tarını. clurnıııunu biı· hafta zarfında lı.:yaııııame il!' banka;·a bildiriniz. 
f~e ehemmiyet vermez aldırm,ızsanız günler çabuk gt'rer. Hükumetin 
en11ıini yerine gelirn1en1i~ Ye ~ize t e nıin ettiği hinı-:-ıyf>clen nıahruın 
ka im" olursun'''· 12!!9 

lzmir sicili ticaret memurlu
ğundan: 

Tescil edilmiş olan (Akseki Ticaret bankası Türk Anonim ~irkcti) 

ııiıı :n-3-9.Jl tarihinde adi surP!te toplanan umumi hey'cti zabılııamesi 
ticaret kanunu hüktinıh.)rin(\ gCire ı-;icilin 2fl~)l nun1ara:-;1na k:ıyl Yl' lPsl'il 

edildiği i lfın oluiıur 

1: Zabıtname 
2: Hissedarlar cedveli 

lzmir sicilli ticaret meıııuı luğu re·mıi 
miihrli ve F. Tenik inıza:-;ı 

Akseki Ticaret bankası Türk anonim şirketi 
hissedarlarının 1940 yılı adi toplantısının zaptıdır 

Jley'eti umumiye 19.Jl .ı maıtıııııı :ıı inci ııazarte-i günü '''• l on 
birdp şirketin mimar J(ema1ettin tadde?.indeki nıerkez binasında top

landı. 

Ticaret Vt'kalelini tem,;ilen hazır lıulunan lznı'r mınlaka ticnr~ t mü
cliir muavini Bay Cevdet Ankut toplantı hakkında ortaklara nıııılan 
telıliğatın kanını ve esas mukavelenameye uyg-un olduğu ve l.ıu bapta 
muanıeleleriıı tekenıınül etmi~ bulunduğu Ye ruznanıenin müzak.eı esi 
için kanunen 'üzınıgel~n ııisalıın meyrudiyetini de tetkik Ye tesbit eyle
dikten son r a cel~e esas nıukavelenanıe mucibince idare nıeclisi reisi 
Bay Ha"an Serteriıı riyasetinde açıldı. )!ithal Baykal, )lehmet Serter 
ara canıiliğine, katipliğe de Süle;·man Gündoğdu "eçildiler. 

l!ey'eti umumiye di,·anı bu suretle teşekktil ederek ruznamenin mü
zakeresine başlandı. Ruznarnenin birincı ye iki!1c ı madde lerini t~şkil 

eden idaıı~ nıecli.:i lüyihası \·e murakip raporu, bilanço \'e k~lr11zarar 

hP,<:ıbı lıir lı i ri al'(\ı sıra okunc\11. Cümlesi tetkik ,.e ittifakla kabul l'dile
l'ek meclisi idare azaları ilıra olundu. 

Temeltiiün sureti tnziine dair olan üçüncü maddeye geçileli. 
15 nisana kadar tc\'zii için idare meclisine seliıhiyet verildi . 
J\lücldetlcri lıiten id:ıre meclisi azalarınclaıı bir zatın yerine yenisinin 

i n tiha bı nH n1 u teullik olan ruznan1~nin dördün('ii n1açldesini11 müzakt"rt.~
"'inc geçil di . E:-;a~ ınuka \·t.Jt-nanıenin 1- 1 ncü maddPsin ı: göre ın ü cld cli IJiw 

ten H asan Fe hmi Serter ill i fııkla tekrar se~ i lıli. 

::\iecli:-\İ idare azalarına her i<-:tin1a için on lira hakkı huzur takdir 

edileli. 
\ ' e gene müdde t lc •i biten murakipliğe :100 lira ;enelik iıtrelle ınütte

fikan )lital flaykal, Ali Yeııisehil'li intihap cclilcliler. 
Orlaklardaıı.1f Phnı t Seı-tc-ı· ayağa kalkarak n1illj Şefimiz İ"nwt lııii

ııvne ,.c Lüyükle.-;ınıze tıiziııı telgrafı çckilmesini teklif elti. lşlıu tı>klif 
müttefikan n alk~larla kalıul l'cl ilerek reis Hasan E erter tarafından 
tazin1 tt•lgrafı çc.kilıni!:-;ine karar ye: ildi. 

( SAHiFE 3 ) 

lzmir Sicili Ticaret Memurlu
ğundan: 

Tescil edi lmi~ olan (Balcı yerli Oriinler Türk Anon nı şirketi) nin 
28 :J 9-11 tarihinde ad i surette top\,rnan umumı hey'cti zalııtnamesi Tica. 
ret kanunu hükümlerine göre sicilin 2!189 ııunıarnsıııa ka;· ıt \'e tescil ı·clil
diği ilan olunur. 

1 : Zabıtname 
2 : Hissedarlar cetveli 

hmir sıcili tical'ct memurluğu 
re•nıi mühür ve F. Teııik 

İmzası 

Balcı Yerli Ürünler Türk Anonim Şirk~tinin 
1940 Yılı Yoplantısı Zabıtıdır. 

Heydi umunıiy, 2~ nı;ırl 911 tarihine nıüsadif cuma günü :;aat on 
birde ~irkdin merkezıııde toıılandı. Ticaret vekiıletini temsilen hazır hu
lunan komiser İzmir nııntaka ticari'! müdür nıua\'ini Bay C'e\•det Arıkul 
1 oplantıya ait YC:{ik<ının kanuna uygun olduğunu ruznam(•nin konuşulma
'' için kanunen J:iz:nı ge!t·n ekseriydin mevcut bulunduğunu lıi'tc1kik lıc
rnn eyJpdiktPn sonra cels... hay Hakkı Balcıoğ!u tarafından açıldı. Rey lop 
lanıaİ(a hay Şükrü (\zyer ,.e katipliğe şirket müdürü Bay Sabit Aytaş se
>ilerek nıznamenin nıüzaken•>ine ba~lnnıdlı. \ 'c a~ağıılaki kararlar \'e -
rilcli. 

1 - J!eclisi idaı·e w nıürakip rupor\ıın okundu ve müttefikan kabul 
edildi. 

2 - Bilanço w kii.ru zarar hesaplan okundu, tetkik edileli \'e mütte
fikan tasdik w meclisi idare ibra olundu. 

:1 - 194 1 sPıı.•,-i i~in şirket nıürakipliğiıw ihracat birlikleri umumi 
kiıtiıı mua\·iıılı•riııden Bay Ü>man Tul'gay ittifakla seçilerek üc
retinin geçen seıı<> ıılclnğu gibi yüz lira olarak h·rliyesi karar -
la~tırı lcl ı. 

4 - J!cclisi iıl:ın· tHafınıhın 1940 senesi lenıeltiiünün biliım;oya ili
sik ]isle nıucibiııt<' tevzi edilmesi hakkındakı teklifleri aynen ve 
t4..'n1ettüün nlayı~ ın.11 den it:har~n tevziine bnşlanılma~1na itti· 
fakla karar \'erildı. 

Ruzıuııııede koııu~ulatrık bir ~·y ıılnıaılığındaıı celileye saat un lıir bu
<:ukta nihnyt>t Ycrihl!. 

Komiser Kiı li ıı 
{'. Arıkul S. Ayla~ 

fü•y Top. :\!. 
Şükrü 

U»ınnıi heyet reisı 
A. Hakkı 

2:1 kuru~luk damga pulu 
İmza : A. Hakkı 

Hissedaran hazu run cedveli 
lzınil'<ie Balcı Yrli Ürünler Tiirk Anonim Şirketi his,,.;ılarlar umumi 

heyeti senelik içlinuııııın 28 mart 941 cuma günü saat on birde şirketin 
\. emi~ ~ar~ısında :l!l numaralı lıiııacla kitin merkezin ele yapılm~sı hakkın
da idare meclisi larafınılan \'aki davet üzerine lzmirde münte~ır Anadolu 
ıııızetesiıiin 28 Şubat 941 tarih \'C 8-155 No. lu nüshasında füuı edilme~ 
Üzerin<' Lu umumi toplantıda hazır Lulıınaıı hissedarlar cetveli. 

S v Hı'.,;c"d,arın ismi :'.L İkamet. Hiss nıiktan Rey adedi İmzası • ıra "o. .~ 

1 

2 

3 

Hav Hakkı Dalc ıoğlu 
l z~1 irde lıı-önü cud . 
Banın Suat Balcıoğlu 
vekili Şükrü Özver 
İzminle ala m. No. 7 
Bayan ı'ebahal Balcıoğlıı 
vekili B. Hakkı Tek~e 
İzmirde Karantina No. 20 
Bay Hilmi Fescioğlu 
lzmircle Ali ıeis No. !3 
Uay Ziya Yağtlt lzmirde 
Turna sokak Nu. 29 

2!l0 

100 

100 

5 

5 

;;oo. 

• 

10 A. Hakkı 

10 Şükrü 

10 il. Tekçe 

l il. Fescioğlu 

l l. Ziya , 
32 --:\l üzakL•rc ediil'l'L'k lıa~ka n1addc olnı:ıdığınd:ııı h ey'tıli un1un1iy~ zap

Llntn ı"ei:-o \'e ara can1ılt.?ri \'e zalııt küt Li tarafından inız.a t•dilme:-\İne ka. 
ral" Yerilt·ı-ek İl'linıaa un bir otuzda niha\·el verildi. 

K>ıt i p - Arn camii . Aı•a camii lley'cli umumiye 
Toplanlltl:ı 

limada hazır 

lıı·~ ; üz h "eyı temsilen yukar11la is.mlcri yazılı azalar i~-
1 · · J · h' !• ı·nız 0 laı·ıııı hıı··. · ıı·tınııızda ko\,·-buhı nnra ~ ı~ını erı :z.H~ın< .. t ,u ~ .r. 

Süleyn1an (;ünduğ'du :\I ehnıet Se r ter r eisi 
:\!ithal Ba;·kal Hasan Serter 

nıu~lardı r. 

Ticaret \ "ekaleti 
Komiseri 

Küt ip Rey tuplanıağa lley'ct. un1un1iye rei~ı 

Xıı. 

l 
2 
:1 
ı 

G 
7 
8 
!l 

10 
11 
12 
1 :ı 
1 1 
1;; 
16 
17 
1~ 

1 !I 

Kon1iser 
Cevdet ..\ı·ıkut 

:ıı-~Iarlr rn .J.l 
Onlıe~ kuruşluk damga pulu 

.~kseki 1,icaret Bankası 
Türk Anon im ~irkel i 

rc:-;n1i n1ührü 

C. A l'kul S. Aylaş 

31 Mart 941 tarihinde adiyen toplanan Akseki tıcaret bankası 
hissedarlar listesidir. 

l l isst'tlarlaı·ın adı \'P :'oy·adı 

Aydın: llı• ftec•ılal' Og .. \1 .ıaııımı•r 
İzm i r: Şerafet tin Serht•:-> 
l zmi ı · : il. A hmed Og-. ~!. Al i Akman 
Öd 'miş: ll. Ah met ()g . :il Phnıd ~crh· r 

Ödemi~: ;\litat lla; kal 
A ydın: A d il Otay 
Ödemiş: Mustafa Gil'giıı 
lzmir: i l. Ahmet Og. il asan Serter 
lzmir: llr . Ra~ıt Iloratav 
l znıir : il. H üseyi n Og. 11. l •'l'lınıi St'rt<• r 
İzm i r: il. Ali Og. ALdull:ılı 
lzmil': lbaoglu ~t. llu ü,i 
Aydııı; T<ıci:• .Kam 11 ehııı,l 
lznıir: M. Küzım 8eı·ter 
Ödemi~: il. Sadık Tanur 
}~ayındır : ~Iu~tafn Adanır 

Jlayınılır : Ayı111 0)(. AhnH·l Y ılnı:ız('l' 
Odı·n<s : llr. )!ustafa ll l'ngisıı 
İznıir: ll. lliiseyin Og. llıralıim Serlı·r 

l lis:-.c ~ ı dl·cli 

.ı\ ~alL'- \"t' ka-

len Jel ıı 

2U2 

256 
120 
1 00 10622 

10 :; ı . 1 1 

:i:3 2020 
~:; :ı!n 

l 07 2·1 1 :!7 ii :ı 
7!)() (j() 

J:i\6 6-111 
1 1 !12 
2:~.1 JHri 

t)!) ~12:; 

276 
2- 1 :~ 

.1 nG 
2·1K 
6 1 !l 

1215 

Rey adedi 
Asal e

len 

5 

5 
2 

vekü
leten 

2 243 

1 107 
1 ·17 
2 9 

10 2-17 
10 1 
10 16 

10 
5 12 
2 10 
:) 

" 
10 

10 
10 

110 692 

Kütiı .\rn l'an1ii 
J I. St> ı ·ter 

.ı\ra canliİ 11 ey'eli umumiye 
r ri,.i S. Gl\11ılnğı111 • 

I~un1iscır 

(' Anknt 

~ l Bayka l }fn:-:an ~rrtel 

3 1 -~I aı t-l !J.1 1 
ı;, kunıs l uk damga ııulu 

A kseki T icaret Bankası 
T ürk Anonim şirketi 

Resmi mührü 

memur 
~ükrü A. Hakkı 

28/ 3/941 
23 kuruşluk damga p ulu 

imza : A . Hakkı 

iz mir Belediyeıinden: 

Kadastro 1166 Beledi~·c 63 ncü ada
nın HU, 50 metre nıurabbaındaki 6 sa
y ılı ar:;aııın :;atışı 1 azı işler i l\1üdür lü
gündeki ~artnanıe,;i veçhile, açık artır
m:ıya konulmuştur. :\luhammen bede
li -2873- lira -50- kuruş, mu\·akkat te. 
minatı -216- lira -51- kuruştur. talip. 
Jcrin teminatı İ ş l:lanka:; ı na yatırnrak 
makbuzlaı1yle ihale tarihi olan :llı 4, 
9H Pazartesi güııil saat 16 ela Encü• 
mene ınüracaalları . 

5 9 ıı 10 (1298) 

ALSANCAK 
lataıyonu karıı•ında ye ni açılaa 

EGE 
1-iususi Hastahanesi 

Sahibi : DOKTOR OPERAT<lıt 

ADıL BiR 

Her tubeye aid haıtalar kabul •e mU· 
tehaaa11ları tarafından tedavi edilir_ 

;.Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 



{ SAHiFE 4 ) ( ANADOLU) _ s _ NISAN_1!;1J. C.!JMARTj51J 

. . Hırvatlar Dünkü konferans 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHIFEDE-
leri de vardı. Baıtaraf ı 1 nci Sahifede 

· sC> -N l-l~:BE~ LE R Musavvada 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE-

Mümtaz Fnik Fenik cSinir h:ır- çekin riyasetimle olmuştur. Bunu mii
lıi-» mevzulu konff•rnn uıd:ı sınır terLkip • tnçek knbiney,• girmeği ve zarııı·i görülmştlir. Bııgiiıı re\'np )J(•k-
}ınrlıinirı bit· cemiy~tıe knrşı . nl- lıiı-iııci b.ı'q\'ekil mu:winliğini knbul ı·t- lenmektcılir. 
gın l>iJ· halde yapılmak istc-ndiği z:ı- mişiir. . Lorıdrn. •I (A . .ı\.) - !Wyt<:r nj:ııısı
mnıı zclıidi gnzd:ın tlnlın feci t<'sirler Mac: ·k, ictımndnn onrn gnzetı'c·ı- nııı l•:l'itredeki imparntorlıık ktı\'\'et
yapnbildiğ'ini nnlatmış ve demiştir ki; leı·e su bevntı::fü-. 1.ıuluıımu~tm: leri rıez<lirıde lıtılıma11 muhabiri hileli-
. c -1perite knrşı gnz mu kesi \'nr- - llnzrcli t~nmıı biı· .:;özünii ha - ri)or: 
dır. Faknt ~iııir hrıı·binc kHrşı hennz tır\ı~ orum. «Sulhii bina edenl~r me- Snnılclığına göre, ltnlyan bnşkuman
hö,•le bir rnn. kc icnd edilmemiştir. o ud kimselerdir. Çiinkli onlar All:ı - elanı genemi Luici Fuçi, Al'ikny:ı ci-
hei· \·erden niifuz clmeğe bakar, her hın ;;e\·gili kull.ındır.• \'llrındnıı Aclony:ı doğru gitmektedir. 

Koordinasyon hey' etinin 
mühim bir kararı 

yerden lıir delik hir ç:ıtlnk bnlup sız- ~ull1ın km1.nrmnkdi~iı~t~t't·dşe:,-i yap_ Asnıarıı ilerisinde lrnlunan keşif kol-
mnğn nlı ır.• m~ğı, Jnna on se~~ ır ı .ımn ... <'den lnrındnn heııiiz bir hnlıer ulııınmumıı:ı- . 

K~n~er!ns~ı h~m.d.m somn bu ~in.iı· mw;~ıi~lP\'~~r::ı l~~~~~~r;!~ı. b~~ı~~kil :~~e~/; i~~~~~~~!1~İl~~~;ı:~~1'i\1 6s~1~: Hükumet, bu sene bizzat müstahsilden satın al•' 
h~:l~ın.~n tıe~ırlerı~ın ncııcl~r~e g.urlıl- \'f' hnrich·<' nnzıı·n1<lnıı :ıldığım me- yı, yoldn rrıstgclincıı !tnly:ın kıtf.ıları- •• •• • • b •ı l• h • • 
tlug!ırıu \fihlıl ~·trnıs \'C demışıır .kı: ı-:njlardnn. Sırp ve Sil0\'1'11 sc•flrriıı - lllll k~ııdi. urzul.aı•iylc tıt>slim ultluklnr·ı· cag'"' ı tutun ıçın eş mı yon ıra ta SiS ettı 

. - Bnz~n bılv~ısı.ta y~pılan bır tel.ı- den rıldığ'ım mektuplardan edindiğim nı söylcmışlc-rdır. • • . . . . . . . ~ 
dıd haberı: bnzn!ı ım:ı ıle rnpılan bır kaıı:ıata göre. biitlin hlik(ımet ~eflc- Loııclı·[ı, 4 (A.A.)- Röytcrin şarki Ankar:1, 4 ( Husuı;;ıJ - Koordıııns- ;on lıra nyırmı:: olmaktndır. mobıllerı bızzat ışletmckte ık"n ~ııt 
h~rckct,w bır d<!ch-kodu, hır ~u.l:ıktnıı ri bu işte benim kadar S!tmimidirler. Hnbeşist~mdnki muhabiri bildiriyor: yon hey\•tinin 126 nunrnralı karar - K-0nrclinasyoıı hey'ctinin ycııi .hir dıın ~arfınazar eclcn kimselere •. p 
b~r .kulaga .~·n.plan ~ısıl~nma, ~ı.n~r ?ar- Son giinlerclc tophnnn miişkülle- Harnrı ele geçiren lngiliz kuvvetle- name. iylc. müstnhsilclen dogrnclan karnrı da. taksi otomobillerine reni ları muhafaza etmişlerge veyıı ~·d 
hını~. en buy~u~ amıll~rınden bırıdır. re ı•axmeıı, ımlhil koruynbilcceğimize, riııe kıır:3ı şehri müdafaaya memur doğl'Uy:ı. tülün mi.ibayn'!l;;ı için 'l'ica- plnka ,·eritmesine aicldir. den otomobil alacnklarsn, esk• . 

. l\~umt~z .1·.aık Fenık .. b~ndnn ~onr:ı giiçliiklcri tahfif cdebilec-eğimiıe e- ltaly:ı.ıı mii ·temleke ordusunda i~yan ret Vckfıleti eın~iııc bir ınily'ln iira 7ii ııumarnlı k~rnrnamcye su fıkı·n çnlı.Jılk:ırı y<'rde işletmek şıı!1p'ı 
htikumetı~ızın he: turlu t~hlık<'.Y<' minim. cıktığı lıug-üıı Il:ırarda if~a ('dilmiştir. verilmektedir. Hu ımretle bu ~ı:>ne tn- eklcnmi.,.tiı•: ve füı.şv~ktıl.e!in ins\·ibiylc tnkc;ı 
k~rşı tedbı~lc!· n~dıgmı tcbnrhz ettır- Y:ıpacağımız isbirliifi snycı;incle 1synn:ı iki pi.rncle m{istcmlclw :1la . .rı tün miib:1yr:ı ı için hiikfım et lıeş mil- «Ancak sahibi hulunılukl:ırı olo· kn.::.ı \'<'rıleoılıı·. :ı> 
mı~ ve demıstıı· kı, , llırvntl:ırın mükt<'gep hakl:1rııı:1 ri:ı- iştirak etmiştir. Diğer nlaylnrln a iler 

lngiliz milleti . ınailiz gazateıari 
- Bizde sinir h:wbine knr~ı tnlıi- \'et edilecek, lınttfı burılnı· tnkviye nrnsındn çrpıı;ımal:ır olmuş, k:ın dükül

yclcrimizi hnzırJndık. Hepimiz safin· ohırıacrık vcı nrmnızdıı biı·lik kiikleşe. mii:3Hir. Bu ı;etxıhle miidnfi ciizUtam
rımızdayız. Hepimiz işlerimizin bn- •ektir. lar daı!,ılnıış, on ii<;lincli güzide lt:ılyaıı 
şındayız. Hepimiz ~iperlerimizde l,ı K<'ndilerh·l(' iı::hiı-li)('i yaptığım . on livnsımıı mane\'İyntı <in. bozulmuştur. 
sinir harbine karşı nöbet bekliyoı'\ız. listede i. imlcl'i b~ıluıı:rn 1'alısiyctl<'rle Ilu hadi~~. Marda gecidincle !'on bir 
Zaten <'n büyük nöbetçimiz ~'! illi Şefi- l,ernbc.:ı bulunmakhğım ve IIın•nt müd:ı.fnnyn lrnzırl:ı.ıınıı.gcnernl Sctima- Diyorlar ki: Hitlerin Ça-

Bingazinin tahliyesinden 
fazla telaşa düşınemiştir 

suriuade vaziuat 
Şehirlerin iaşesi mÜf 

mizin ctrnfındn kudretimiz hım. bii- nıillcıtiniıı hann mfürnhir olmnsı \'flZİ· ni, Hnrnr nıiidafan::;ı için <1\• mezlıuha-
klilmcz. imanlı milli birliğimizdir. Bu remi kolnyl:ıştırncrıktır. ne gnyı·cilcr sal'fcclerkcn \'lllrn:ı gel- J.onclrn, ·1 (A.A.) - (Dc.rli Ekı;- nakka)eye neden sahip 11<'yl'llt, 4 (A.A.) - Ofi: ~ O 
milli birlik her istihkamclan km·- Belgrnd, 4 (A.A.) - ~t~çek dlin mi~tir. prc:.) gazetesi şunları yazıyot·: k . d ) I•'cvkalfid~ komiser, grevler yıı: 

külleşiyor 

vetliclir. 1\faginot'tun da, kun·etlidir. 'ıil' heynnnnmc ncşredcl'L'k hiittin Krıhirc. ıl (A . .A.) - llüytcr lıilcliı-i- Ceııernl \'-e~ vcl, İngiliz milletinin olma ıste iği an a- den miişkiilleşen şehirlerin inse·~ 
Siegfrid'dcn d~ kuvvetlidir. Betondnıı Hıı·,·:ıtlnrdnn kendisine milıahere1 ror: o dl'rcce itimadını kazanınıı:;tıı· ki. şılamıyor temin hıı~u~unda ba7.ı tcdbirl~r 
d ... k l"\'"tlı"ctı·1· Btındn hı·ç bı'r ızınt1 d"I · · · t · t• ~ı k be l"')1·11gaziııin tahlh.·csi, fo .. ilizlcri faz. t " t • " · .. • · 0 ı mc ·ını ı::ı em ış ır. :t ncl' , ynn- .A:rntnrntlnıı ilerli~·~n lngiliz ke~if 0 mış ır. 
hiç bir delik yoktur. Bu birlik bir hu- ıınmc~inde geneı·nl Simovic; il~ i-:J,ir- kolları, <iii~ıııanın ric'at ederkDn vol- b telfı,c diişürmcmiştir. Filhakika l.ondrn. ·1 (A.A.) - lngiliz gnzc- Alınan kararlara göre Uicc~rl~il' 
duclunıuzdnn diğer hucluclum~ır.a kn- 'iği y:ıpmak niyetinde olcluğuııu t-:iiy- l:ırı tık:t<lıkl:ırım gfüınii~li>rılir. l>ü,;;- Bingnzinin istirdadı. askeri olmaktan leleri. 1tnlynya yardım için llitlcrin hareket serbestisini temin icın ~ 
dar, :;ırırktnıı gnrbe kadar, şınrnldcıı ıiycrck elemiştir ki: m:rnııı. Asmara\'ı lahli\'C eckrkc•! :\Itı- 7.i\·ade ı-;İya i bir muv:ıffıık1yet te!': - gö~teı eliği faaliyetten bahsederek dL c:ı.rlnl' himaye edilecek, bazı dü1'

0
1'..,; 

ı k d lh 1 b··t·· T'. k' l\I ı · b J .ı·· ·· l ı · · 1··1·1 etmektediı•. J>t111•l,·rn ~ılınacak llİ· ı k. ıı·~ cenu ,:, ·a ar \'e n.ı u un ur ·ıy<: c c.e eyı uzun oyu ullSlllll ü ,_ ~:wnıdnki linıaıı te:;i~llını üıhl"İp ve "' > ' ynr '!\r ·ı: lar mecburi olarak ncık hulun d 
hnrit:ısı \·fü;' :ıtiııde bir kalcdiı·, bir iı:ı. 'en Y<' tetkik ettikten ı;onrn, ı:ıoıı an- limandaki vapurl:ın batırmak i•·!ıı \'fi· ğer tertibat bulımcluğıı şiinhe izdir. lncnklnl'chr. Emf'e itant etmiyen : 
t·hı .. "":: d j lh" k \ 'I k · · '-' " \.l'\'\'eliıı eliııctekı· ktl\'\·etl<'rJe :ızami J[.t] · e leıı clol •·ı ı"'"nnkk 11 • c 1 ~01 ır. a · u u ·oruyatH me · ıçın 1 Uf!<H\- kit•aznnmak i:ıtedit'ri :ınla~ılmnkt:tdır. « 1 eı·ın n ' a,, ...,..ı " " - kanlar knpntıl:ıcnk ,.e miihırn 

F~ 'k b d , } ··kA t· · t• k k 0 f.,,_:chı_•·ı lemiıı İ"in kullanac-aüı ıırnh- J l · l k · tedı·w · " lnsıln ::\lümtnz Faik cnı • un mı -ıonr~. a\' ıu ume ıne ı · ıı'll • ·nr:ırını \'er- :'\Iu~tı\'\':td:ı haleıı 40 vapur ,·:ırdır. .. "' "' eye sn 11p o mn ı..; gı .. ıı ... - tarhohınac{\ktır. 
milli birlii{in muhtelif Anupa ınemle rlinı. Hiikfınıete iı:ıtir:ıkim iizel'İıı<' l lcnrnldit·. mıyor. A'~'·ı·s tam ol."ı·~k •e"'i.;: ediline' . ır ti kt h ki 1 Arnst:ıdaıı ilcrliycn ngiliz km":ei- imparatorluk kıtnl:ırı. aiiır da ol- .. ,, • " " l =" 
ketforind~ı tecelli tarzlarını anlntmı ırva arın mii · e~ep n · nıı yn nız İı:ri, l\tusn\'vadnn ilerlivcn ke::;if kolin- .. • ı l:~dnr ~inemalnr, kah\'ehnneJl'r 
Fransız hezimetinden mi :ılkr getir· ıeıniıı Pdilmiş değil. ayni zrım:ı.ııdıı ı•iylc Aclynride birlcşmhlerdiı:. Hıırn:ıı -a ~llerindeki yerleri gönül rızn iyle ltalyunın yardımına k~şı;1nnm n:eYlınneler kapalı bulunacaktır· 
miş, sun'i \'C uıbii milli birliklere <l:ıiı ırtınış olacrıklır.. Asnınradnıı 60 kilometre ileridedir. nu. \ cr<'bilirlcr. Ciin kii V cy\·t'l hi.iyle i,:,. ncnlın ~ayda ·ı ol~cnk mıclıl'. <..,an.ak- .HOLLANDALI NAZIRL'ff 
i1.ahat \'ermiş, ve elemiştir ki: :\lemlekette ııiz:ımn hürmet \ ' P a- r:ıdn. ,·rıkti.rle ltnl.vanlııı· Ü't·:ıfl'ırl."ıı temiştir. knle, Hıtlere ne petrol , .• , ne de .rwe- il ,,. 

·n .. · teı ıine uirrasınız · ' " Gazete, mih\·e;• tarafındaıı yapı- cck \'erecekn· ı d ti'-- Arkndnslar. ·özlcrimi hiilfıı>:ı • 1'
1 1 J · ~ ·· ııhnmı~ olnn 150 lııuiliz esiri kul't 3rıl- 1 

• Londrn, 4 (A.A.) - Hol :ın :ı .. 
d · , 1.11- ı · ı··· t 1.· ·ı ..._ilith nltııın alınan Jlırv:ıtlnrn: ve. "' l:rn lıu lı~reketin. Veyvclin 'Pl'alılııs- ·ı {i 1 kAt 1rı•· c eyım. ı.l ı ı ou· ıgın nm. "mmı n mıştır. Asmaradıı :ılımın <!i;İrlerd"n Ü•· ret n:ızırı ı e m stem e a naz .. 

t 1.·~ l · · b tl ·ilen emirlerP tam ria'-'et \'e bunlnn " ta ne kadar askeri Luluııchı•runu A ı h"k~ t· · d t• iif 
nuıı o mnsı ıçın. unun cesrırc ('1" \'( ')"lteıt \'C.<leı·hal tnt"ı·kJ ,·ı,, ı·taat fi'(··,~. bini :-ınyılmıştır. Diğerlt•ri toplanmak- e Asker"'ı Vazı·yet :\\'llSturn ya ll ume mın nve 1 '-'~ kahrnmanlıkla, erkeklikle rlokıınmıısı ·• u .., ~ ln ve Qn\·ılnınkt '<I ıniimkiin mertehe ~ıhhate ,·a.kııı hil' ne Anıstural.\·m.·ı zi.\·ard <>d~J' 
lazımdır. Uuıılar Allah \'el'gi . .;fdir. terilm<'si llizumunu bildiririm. Hiikii. ' .... ·' \.. '1" (A~. !r. tarzda öğrenmektl'n iharei olduğu- bildirilmekt~dir. 
Sonradnn iktisap edilmez. Tiirkte hu mctce alınan sığır \'e hayvanların b<'!_ ~'rn~rouı, . ·

1
1.' ·>d - Reı-ımi tı>lıliğ: ııu . cünkü bu cephede ne kadar :ıı ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) v. l :.J 

..Jelleı·ı·, m .... hall"ı bclc..Jı·'-'cl 1".ıcc \"'ı·ı·le- ·' e.f'~anın ı:ma ın en sonra ileri hn- k t h l 1 • h J el ktt\'\'etleı·ı·n,·ıı \'aktıırl~· ."'·rlJe.~t kalıı1- 1 UdOS QVllQaQ hasletler doğduğu znmmıclanberi vnr· · ı ... \1 J " ,_ • t d 1 1 t 1 u V\'e ıı un ur ·a, c igcr ~a a ar a -• ·"· 6 ::1 _JJ 
dır. Tıpkı el gibi, ::ıyak gibi. kafn gibi. ;ektir. Bımu Sırp \·e Hın·:ıt hii'l~fınıe- re~ct· ~ eva1m eı ~n ~ 1 a :ı.rımız bazı " k-acl:ır t'Ok kuv\'et vur elemektir. en icabında Libyaya scvkedilmeleri -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHlff.V' 
göz gibi .. nu hasletler onun birer uz- ti tekeffül etmektedir. ı!cd>.: aA.ııbı·ıbe e ge2\9ırOmkı~1ıcrdir. nu 

1
:•er. Yolln11 tahrip edilcliğ'i için lngiliz imkanını hesnplnmak lazımdır. Bu 1"tf 

Hırvat milleti arkamda oldu kea, •"' ı!'- a anın ı omctre ~ar mı- 1·tı·b,··ı·l" gene"""'I \'e~·,·el, l>u \'azı·~·e.t- \'C kontrol ettiği mahfillerden (J vu<lur. O bunlarla beraber doğar, hun· 1 l .\ 1· Al b ·d 11 ileri hnrcketi biraz geri kı-tlnrnılır. ' " rn " -ondan :ılacac;ım kll\."\'..-·tl"' \'az.• .. f<'n1ı' 'a 0 uıı, · -<ıs- >a aya gı en yo :ırın • 1 \l 1 dı<rını tebarüz 0.tti r mekt.edir. '" • J:ırla ölür. Fakat bunlar onunla b:!rn- 0 " " ·ıt· k k İn•riliz km•vetleri, a;;keri ta~·ihta ten asla endişe ec emez. .ı ınan ar "' .,,, ;ra "clehilece<•imd~ıı e"11·1ıı·m. 'I> 1 ısa no ·t:ısıdıı-. 0 

000 k"J Ikl"'rad, 4 (A.A.) - Aval:ı .,., her ölmezler. Bu. :ıhfadn. jntikal Nlen '\,; ,, - n Jl k~ . ı· .. ··ı . l. .. nt .. t Bingaziyc gelinceye knctnıı 1 ·ı o_ ,, 
Zag~,1 CJJ, 4 (.A .• A..) _ l i ıı·,·n•. k·ii~·ıu·· are atın devnm ettiği on glin .rnr- mıs ı goru mcmış m· sur.. gos ere- lıHdiri.Yor: 

bir mirastır.. Bu mira nesillerden i"- f k ı,· ı .. ı AO k 1 metrelik yol nlmı15lnrdır ikmalleri, ıı• 
1 ".~r. r\'"'t ol- rı-aı-ti·inin gnzetesi: Mnçekin, ı-ulhliıı ıııcla tayyarelerimiz mi.innknle ~·alla- re·, vır nyc a gunc e •ı i omctre w 1 Aşnğıd:ıki tebliği nesre mezt\tl/1J 

ne.sinere an'ane o muştur. """' ~- · le J'" h ti ·ı . h.. mcsnfc kat<',_' lemisti!'. tt>k yola baglıc ır. I{ 1 h . . . ttıfVc 
muştur Hunlar Tiirkiiıı öz mnhclır. muhafnz:ısın:ı. ynnlım icin brı!)\'ekiJ l'IY uııs1!1:ın n nrıııın gen erme u: ·' . a i azır \'azıyetın ıcap e 'I, 
B l • ~A ', } • d , . d·ı· ffiUavinJiğini kabule knrar vercli[dni CUm ı"'tınışJer, kıtalarımıza kıyrnetJı lktısad va•ı•ıı•nı•n k d J ı• 1·•ıJ<f" tedbirler ciim)CSilldCn Olarak ')',,j"' 
u~~~t~~ ~;~a ~!~ı~İk ~~nd~~11~0~~~ ve mumnilc~;hin, Yug~ lıı.v:-·anm. s-on ~·nrdımlrmln bulun*mu~lnrıin·. 1 l a~~i~1ı;:~ufih~~:~;~li ;:n~·l<ni;·· l>~ kı ~ lav hUkumeti Yugosla\'ya harbe iJ. 

sinir harbinin muhtelif tecellilerini zamaııl~rda konışu~a:ı.rle :ız r-ok ~a- b t nııştıı·. ği takdirde Belgrad. Zagrep ve 
iuıh ('tmiş. gizli siJfihlnrı anlatmı~ \'C ::ısa~. ~~nasc.betl~rı.nı yenıclcn tc~ısc Bulgarlar euana 1 .r:,hn.:m!ı~ mü~~lfna ~dil~em<'~.;ine;jf 
demistir ki: alı,,ıc.ıgıııı ~ nzı~ oı. • • İngiliz bombardımanları: . '";- ır _ı a? ~~ıı. :nesı~e. ·arar ve ... i f " . . . . . . . 1 1 - Baıtarfı 1 ncı Sahifede - lst-::111bul, 4 (Telefonla) - lktı~ad lngliiz tnyy:-.relcri, AtlantJk har- \ ugo:-la\ hukum<>lının sarfett~g~ 

Fnkat ~n &'!Zl! sı.l~h ncdır bılıyor ınu- R At bJ• ..,, ) lıir şekil almıştı. nerlin, iiçlii pakta te- \'ekili gazetecilere beynııatındn sunları binde rol oynnmnlnn ve nnkli.ratn per~·ernn.c ~nı:ek.et!e: te~cnnı eı 
sunuz? En gızlı sılah bunların rınıpa- esmı e l" er cavliz ıcdildi••i kanaatirnleclir. Düıı ···k- pİİ\'l"ın·ıs.·tı·ı·.· t """leıııı stih nlın t-"ntın edeJtl 

d ı h be 1 · 1 1 ı=. 0 
• ' '" mani olmaları muhtemel Alman ne 1'"" _· . ı.. . ;:, 1 ':. • sııı' gnn ası. m a r crııı .rnyı ma ıc ır. s.nm hafif hir :...·:ıtışmn his~cdilnıiı::.tir. ·_ lp.lik sıkıııtısı ,.r. ı"htı'kaı• k."rsı- h h· 1 k ı l 1 r ·a Yun-n .ıı 

G. l" ·ıA h ·· 1h· · ı · " " · ~amhörnt \·e Cııeyznav C<'P kıu\'ıı - ~r~ .t.ı \U l )U u ::.. · .,-,·~.,,Y. 
ız ı sd·ı a ııı ~ 11

1 n:u~ 
1~ 1 >~ı ııtP\1'

1 pro- Kahire, ı (Radyo) - Oı-t:ı şark in- Alnum Harici~·ccisiniıı reni talim:ıt :ti- sında mnlum karnrııame çıkarıldı. Ga. ziirlL•rinin lıııluııdukları nrest !ima- ~ıukumctı bu knrarını rnuharıp •
1
• 

pagan a servı. enııın neşrıyn il ır. giliz ham ku\'vetlel'i knraı~ahıııın dığı :ınla~ılmaktndıı·. ye ipliği ihiiynç erhnbına nislıet dnhi· 111111 , kkrar bomlıalnmıslnrdır. K~ıclar <l~vletl<>re mutnd \'ı:t~ıtalM 9 

Konf~r:rnsçı buna dair mis:ı.llP.r veı·- rcgmi ıelılii{i: Kont Telekinin üliımüıulPn lnıhscdcıı liııde te\"Zitlir. Dokuma f:ılıriknl:\ı'ı p .... k t I..> h 1 h k dıt'l?cektır. ı:ı1· 
miş büyük korkak1nrm lıliyük fclfıket- llabeşiıst.:ıııdn t:-ıyyarckrinıiz ordu- l.ıit!ırnt' mahfiller, bıı ziyarn uınııml muııııw1e Ycı·gisi t•.sm:ııı:ı g(iı·p iplik nln- ,uyu l·.içnı~. n ı .~'"~ıkn nr a\l•nz ke- Loııdrn, 4 (A.A.) - Diin gece -
lere sürCiklendiklerini :mlatmış. Tilrk ınııı harekatına ynrdıın etmiş, Asııb- \'nziyct fü~erin<le akbler ynpnc.ağnıı ıtarııııı.~ l şmuş, )Uyt · ynngın :ır <·ı - <ll' Belgradcln <.>crvnn ke.~ilmiştil'· 

ı ·t·k . k. fln ı ... .· ı 1 tur t h . ı· l cnklardır. ıııış, <lıgcr t:ıı-:ıftan. Almanynnm lto. .- l •fid\.)'t hn.lkı ,, <1'f" k"r:ı po ı ı :ısının ın ışa .. r uzeııı' l' ' - Des::ıiye yoluncln cliişnınrı koll:ırınn bom n mıR Cl ıyor :ır. El tezgiihl:ıı-ı lıilfiil c;alışııı:t şnrtiy- 1 l i ı ki g-ıaı ı.ı •ısı • •> .w" " ·r 
muş ve önced n basiretle ittihnz edilen bnl:ır atmı ·lır. Lonclrn, 4 (A.A.) - Taymisin dip- le mnhıılli hiiklımetin w~:::ik:ıimın bağ- ıııaııyr nn. 8011 ~arınıı arca ıcır u · ı;'! tecriibel<'~i '\flpınnı!;a da\·vt ctmiıztlol;ıt 
tedbirler in bu politikanın bariz \'asıf- <'emıhi Habeşistaııcln cin !'ic'nt <'ciPn lonıatik muharriri, Alnınıılnrın Yugo~- lanmte'ı ıısul ittihaz edileli. D:-ıhili i - petro getıım~ıesıııc. en soıırn gnr ı Il<'lgrn<l. ·4 (A.A.) - P~ns l' 
l:ırı olduğunu söylemiştir. diişm:ına ~iddetli tanrruzlar ynpılm:ık- lft\'~•nyn tnarruz ihtimallerini tcrlkik tih~nli artırıyoruz. Alnı~ııı.\·adak ı ~t~kla.rınııı .. b~m~ardı- lıo~ kalan Yugosb\' orduları tl~eı' 

:\Himtııı Faik Fenik bundan . oııra .:ıdır. e<Lrek <liyor ki: Haric;tcn iplik g~tirilm.ı--.3iııe teves:-'iıl maıımın chemmıyct.ı duşunulerek müfettişliğine Hoynviç tnyiıı cdı 
.sinir harbinin maddi ,·c mnne\ i neti- • for"e llrnk:ıda <lihmnn knnıyonla- «Almnnlnr, Yugo.;Ja\'yayıı :'Ürallt• ecliMi. Roterdam petrol depoları hoınhnlan. tir. . 
celerini iznh etmiş, muhtelif mballer rma şiddetli hlicumlar yapılmıştır. Bir hiicum edebilmek gaye ·iyle Rulgarist:ı- Koni Tef eki 1~11~\ıı-. ~hı 1 mcyatıcln SOstmı~~ hm·ı~zt~ ~lgrad, ·1 (A.A.) - A\'aln "· 
\'ermiş. yeni nizam iizeriııde ı. rnrln kaç knın,rnıı ynkılnmlır. )Iitr:ılyö7. nı bir hücum fü;s(i haline gelirme}\tc- l n Jom Jn nnmış ır. on ug-0s n' 'l!mğıdaki tekzibi neşre mezundıJr; 
durmuş, ve İngiliz niz:ımiyle ::\lih\'er !lteşiyb de ctiğer k:ımyonlrır tahrip ılirler. Alm:ın fırkaları, Yugosl:w hıı- -BAŞ TARAFI ı NCi SAHİFEDE- lıacli~elel'i il<• Almnıı - ~.ıınkı_cn pctr~~ '"~rc~lekette niznm w sükun c.ıırı 
nizamı nrn ıııcltt muk:ı:r~s<'ler y:ıpmı~ ·dilmistir. ılııchı hn_,·un~n tahs.id "'ciilmek•"'dir. Al- ' bıılımncaktır. Fakat amirnl llorti de ııaklH·atmın çok muş ·ullcsecegı h. b. h~d· k butrıı' 

• " 1.-<; 1 mulır~kk:ıktır. masınn,w ıç ır u ıSi.> vu ·u 
tır. Tr:ıblu-.gnrbn dn siclck•tli bir lıiicum nıanlnr, bu hnrekett;e Bulg:ıt'iarı da 

1 

istiklfü <lnvnsııı:ı bnğlı, :-'c.ciye sahP>i :-sınn rngmen bnzı yabancı gazcte1,( 
Mümt:ız Faik Fenik bundan 8onrn •'!tpılııııstır. yanl:ırııın nlııc:ı.klnrı iinıiclini he-:fomck. bir :ıahsiyettir. · * mdyoları Yugosla\'yııcfaki Alnıtı11 ııı' 

Türk - İ ngiliz ittifakı iizerindc dur- Tayynı-elerirniziıı hep::;i iisleı inci tNlirleı·. Şimdi Bulga rhır <la Almnnl:ır tnr:ı- Amerı·ka' Meksı"ka ı· t vnziyetleriııiıı vahlmh.~ştiğini. Bjıı 
muş ve demiştir ki: ılönmiistiir. Sofy:1d:ııı L-0ndrnya gelen hususi fındmı tazyik cdilnıekt~dir. Hnllrnki y \'açing köylerinde hadiseler old~f 
H ucludlrırımız gibi sinirlerimizi \'C Lonılra, 4 < ltn<lyo) - lla\'n l<'hl iği: h:ıb"rlcr, Sofyncla olan bitenleri :ıı:ık- ::;ıı P - Bulgar yukırılığı :;aminıi idi w b" il'"'. d ._ ~ uzmaktn \'C hayal mahsulii .htı~1~ 

milli huzurumuzu da miidnfan etmeli-! BUyiik bomhnrdımaıı tay) nrelcri-lı.;:ı gii~termektc,ıir. Almanlar. bir kaç Halkan ~ulhuna foyclalı olmuştu. ır gına ogru ~ nymaktnılırlar. Bu m·[~dn hır Jı !? 
viz. Buna kar~ı \'nni her tü rlii sinir ıııizclcıı kuvrntli lıir filo Hrcste t:ıar- haH!fl ~\'\':!l Bulgarlara, komşuların- nudape.şte, 4 (A.A.) - Uayan Tele- nın yüzüne kızgın demirle g:ıın:ı > 
harbine kargı ka.lelerimizi, hisnrlnrı- ruz etmiştir. Hıt\"tı şnrtlnrımn miisnid dan i;;t.eclikl<'ri lıer şeyi kendilerine kinin ijldiiğ'iine dair çıknıı ş:ı.yinlnr n~ıı. \'aşington, •1 (A.A.) - Rciskıım- iı-nrcti yapıldığı, Sırp çetclcrinill fi 
mız ı ktırmniı\·ız olmama ın<lnn clolnyı ikn -eclil~n ha- nlııcaklarıııı ,·ndetınişlcrclir. P.uıın mii· sızdır. Bir müddettir rnhntsız hulıııınn hur Ruzvelt, Senatoyn bir mesaj gön- manlnrı katleltiği gibi ynlnn hnbl' 

Bunun da ~n bÜ\'Ük tedbiri herkesin ·ar tesuit edilmemiştir. Şıırn Jlorst w 1 fl!:ıkip ele Yugoslnvy:ıııın mUlki tama- Kontes Teleki, hnlen bir hnst:ıhaneıle cleı·erek. Aıml'ika ve • 1eksik:ı hav:ı cfo neşredilmiştir. . 
işiyle gücüyle meŞgul olması, claimn 1 Gnnyzno\· Almnn zı.;hhlnrının bulu~~ - miyNi ~nı::ınti edilmek ı-uretiylc bu lecb.\•i "Clilmektcdir. • .. mcy(lanlnrım.n mliştereken kull.a~ıl~a- Bir nulgar gawtesi, diğcrler~~I 
istihsali artırması . her t.iirlii tehlikeye dt~~d::;ı cloklnrn ngır bomhnlnr ılu~- 1 d.:vlct uçlu. p:ıkt~. ,rı~ının~~t.ır. Tiıılgnr B.udapeştc .. 4 (A_..~.) - Krnl ıınıbı -ıı h'.ı'k~md:ıkı nnl:ışmnnın tn~clikını ı~- ılah:ı ilcı·i giderek, Yugoslav hil1'.1~. 
karşı hazır \'e haz ı rlıklı bulunmnsıclır. ııuş~~ı·. . orı!u Ş<>fierı ,.e mutrıcl rnıllwclpen•<'r- ~~n~ırııl Iluı-.lı, Hı:rıcıye !la~ırı ı::ırı~o;- lcmışlır. r.u aıılaşmn, garp nı,,ıf kıı- linin kontMHi tamnm<:n knvbettl 
lfor türlü t<•hlik~ye kursı hrızıı· hulırn- Dıger fılol:ır Hollnnclııdn Rot~mlnm- leı·ı. Almanlnr tarnfıııdmı alrlntıldıkla- :-ııyı baş\'ekıl tnym <'tmı~tıl'. Şımdıhk rC'~iııcle Amerikn ile !\Tcksikn nrn~ındn Yugosl:t\'\·ada bir &-nt BnrtclJJli 
malı ve h€rkes işiyle, gllciiyle meşgul dııki l">efrol clcpo!aı·ııı~. Ostnnclcla dok- r1111 söylemişler \'C Almanlal'd:rn hrızı I ka~>iııede lıi~· bir clc~işiklik y:ıpılmıya- kıkjki ve fili işbirliğini teı:ıkilfıtlnmlır- sinin tcki·nr edilctiğini ynzmıştı~~f 
olmalı dedij{im zaman belki içinizden lara tanrrıız et mışlcrdır. tnleplerde hulunmuşlardır. cagı. znnnedılmektcdıı· mngn mntuftur. haberlerin hnştnıı bnşa yal:ın ve t ri~ 

bana knrşı şöyle bir sual geç-elıilir : •::::~~:::~:~~:~===========================::~-:~~~.~~:. ~~,:~~-~~:~ amir olduğunu t"krar etmek za~lldl _o hnlde bizi lmrayn toplayıp ne- «l\Iiı"alnyın Lu ifndcsi ıı i diıı l iycıı o-ı Hcııe: S~laıııkte l ~tc ~ıne_:ıuısıııı~ 1 nu g:ı.zele \'e raclyol:tr halıerlerıll 
den hunları söyHtyorsun? tlncı Novelli cynni iki numıtrrılı l'n~ [ VATAN AŞK nrk-asınd.ık~ H~cı Bckır _!:Okngımln ı- rar göstermekte, hatta yakın h9~ 

Muhterem İzmirliler, görüyorsunuz $US• bunu .çok maniclaıı hul<lu. Arkn-, ve cnrla t.utt.~lj.(ll 6 odalı e\'de otunıyoı:- ı·ini tekzip <>den Relgrn<l muh:ıb! 
ki hiitün hunları sörlcrken ben ele igim- da lnrındnn lıir \•eyn bir kaı•ıııın o du. Evm ııst katında knrşılıklı ve bı- ııin verdikleri h:ılıerl<>ri ne:-ir bılP 
le gücümle meşgulüm. ÇünkU buıilnrı gün kili~eye gitmek \'e düğiiııli takip ribirine muttasıl ~k.işer, ynni.~clö~'l o- mem _ktcdirler. , 
söylemek \'e yazmak benim isim gii- etmeleri ihtimalini diişlinen casus. da \'~ırdı. Altta bı;.ı alo.n •. dıgerı ye- Bclgr:ı<l, '1 CA.A.) _ No\•ist3t~pı 
cümdür. mııhtemel olnn her hnngi bil' harli!-!C- Karım sanı· uakalıuorum casussun mek odnsı olma.k uzere ıkı kı ·ım hıı- knn bir gtızcle, hnr:ci propn~:ırı 

ııin iinline geçmek için derhal tedbir t hınuyordu. ı·ı şiddetle reddederek diyor kı: p1 'f 
aldı \'-e o gece hiitiin arka<laşl:ırııı:ı - ı ~ i :ı liiiiiiiiiiiifiiiiiii~--ıl Hene. il t kntfa yatak oıhı~ın111 knr_ Şehrimizdı~ bir Alman sokağıJl tı'f: :\liimtaz F:uik ikinci kcınfer:ııısını 

bu akşam sMt 2 l de Knrşıyakn Hnl
ke\'indc veııeccktir. :\Tc,·zu «Hnrp cep
heleri:• dirt 

\'n~iyeti bildirdi.> şı:sıııdaki iki oclnyı 11111\'fıkknten ni - mameıı tnhrip <'dildiğini işMW e~~ 
_ Tc~rifiniz!c hizf' biiyfik hir şerefi elin~le yaka~r~yıp kendisini z:ıtıfdiııizell !~ı~k. için ~·arından .i~ib:ıı_en bir lınrtn ımıılıı--;ına 'Uıhsi. etti \'C zozo biitiin nC<'lba bir tek camın kırıldıg11ıer• 

lıah ·etmış olacaks ı nız!. Konıııtnııını !. te~lım ·"decegım !. ızııılı okmık çıknbıl ırsınız !. "~.rncıını hu od[llara n:ıklct-ti. 7,ozo, miişler midir? Biıznt ekaJiyctl !l 
:\1irnlnv bıı . ırııcla miikfılemcnin - Giizel !. F':ıkat bir cihetten t<'krnr - Teşckkiir ederim komutanım! .. hizmetçigiııi ::\Icri!' i ele beı·nber getir- propaga1Hlal:ırı btihfofln knrii11• 

.. •• nıec ı·asııı; çevirdi!. j ıı:ız~ıı ı dikkrıtinizi cclt,<>tnıck Ynzifcm D.iiğiiniimiiz; gayet sndc geçecektir. mişti. Her nedense hu mnsum kızdan tnchrlar. 
Turk - Alman munase- - Simcli bıı siiphc-li k:ıılınln ('\'leni- ic:ıhıdıı·. nıı· kaç arkada~ gelir..,c kfıfi !. Ji'ıızl:ı memıııındu \' (• onchıı :ıyrılmnk i'1tC- ·------------.... 

b tl . 
1 

\·orsuıı clem<'k !. nadenı:ı fakiıı edece-' ÖııUmlizcleki p:ızardaıı itibaren aı:ı- şc_rfor diişiinmiyorıım. r:ıı itibarin yn. miyordu. Xişaıılısı HNıc; onun lrn nr- A N A o Q L 
e eri ğiıı siyn.elin planını h:ızıı·l:ıclın mı'!. 1 kını :ırzu ettiğin gibi tatmin cdeı·k<'n pılacnk bir hazırlığım yoktur. An - zusUlltl itir:ız:-.ız knbııl etmişti. 

Bcı-l in .ı (.\..A.) _Türk _ Alınan Xe S?ibi, komıılnmnı?. 1 heri tnrnftan da omuzunda taşıdığııı c:ık bıı izin ııikıl.htan sonrıı \'l'l'ilir·e Hıı itilıa •la Hen : SC\'g-ilbiııi iki -••••••lli••-....-
nıiin:\ el;etlcri h:ıkkııııln kell'li<;iııcı - Biitiiıı -<iiphe!erimi iiıerinde top- nğıı· yiiklirı sık1ctiııi diişün \.,, l'll ze\'- claha iyi istifade edeb!liıim !. l"ephccleıı kontrol etmek fır .... nlını el- !alıilti ._ l&fllUlharrirl __.tıt 
o l:ın bir sunle hnriciYe nazırı \'oıı ln·an bu k:ıclını kontrol etmi~t·cek mi- kli, .:m ne!:''cli znmanındn bile ~ııuru· - Aııln~ıldı. Pckfıl:i !. de C'tnıiş bulıınuyordu. HAYDAR ROŞTO öltT,.....-
HıLcntrop : · . iıı? Harekatını nclıııı nclım takip et mi-' rıu m ııha faı·:ı etmeğc çnlı!':. (; fo: terin )liralny br!~ını :ı il adı . cC. id<'bilir. Fa knt en·el:1 1\1 erinin: Jırııııınile 

- Tiirk - Almnn miinas<'tH•l:lc>ri \'ecck misin?. 1 dt.imn :ıı:ık clurncal:lır. Salim k:ıf:ı ı;in:ıı işaretini \'erdi. tlcl'etei nlitk:ı~rnı t<' bit etmek liiıtı-
normaldir. - C:a~·2t tabii!. Hem <l ·şimdi kont-ı ile. tc1ıec!cliid lrnhul etmez bir zekii ile R~ nc: clcl'lı:ı.I çıktı. Fakat o :ıııdnn mu ha~ıı oluyordu. DUşürıclii; 

1 
Demekle iktifa cylemi.::.tir. ıol ve tnkib:ıtımı 'laha y:ıkııı<lnıı y:ıpn. :ıttı~ı aılımlrırın santimini clahi iilı: - itibarf'n kafasııHln: esrarengiz bır - J:u giizcl Yahudi kızını nrzula

cnğım. Ktırım olduktan sonrn hu i.'1 cln- nıcğe eahş:ıcnk-ıın !. rlcı~işiklik, g·:ırip bfr c\·hnm l)·t ı·fı~- ı'lın falJi tııl:ıbilmek için h"r -:ırzusu. 
ha Jcol:tyln.,.nıış değil midiı;'!. Hilha~sıı - Yiik!-!ek emirlerinizi lınrfiycn l:eı·di. T~ir mikrop. kafasın:ı girıniı-;: r.u iı-ı'af l'tmeliyinı. kencliı;ine hol bol 
artiı:;tliktcn :ılrnmıı:ı, :ıile yuvasına gfr. L t.hik ot.el. ceğimi :ı~hri n:rnıus•ım ii- dıırnı:ul:ı.ıı bc;nıiııi knrıstırıyo. du. h:ı lışi8 \'ıwmeliyim !.. Çiinkii mira la
nı is bir kndın oldukfrın . onra !. Bu iti- zerine söz \'Criyornm. Ancak bizi dii- Öyle bir mikrop ki; yal'attığı endi. ym hu knclın iizcrinde <lurnuu;ı, i!l
barln daha dikkntli daha titiz ılaw:rn- ğiin giiniinde teşrifinizdeıı nrnlmım Şc ilt> senl iği k:lclınu knrşı bcslerliği bette hcıll't' mr.chul rıl:ııı bir :ıebebe isti 

Çocuk. uz aile ~llYll çekilmi~ de
ğirır. ııc benzer. Yardıma muhtaç 
çocukları sevelim \'e yaşntalım ! 

ÇOCUK ESiRGEME KURUMU 
C. MERKEZi 

mnğa mecburum. Zrıtıfüiııize ewt.>lce bırakmamanızı rica ederim!. . nrc:ıJmnz itmnclı. P<'risnı1 cdiyorchı: nnd etmektcdiı'. Biııaeııalc\'h hade-

1 
ele nrzettiğim gibi her ha lde mn:;ıımi- - Kat'i olarak söz vermiyorum. Acaba?.. ma atıl davranmağa gelınei. Raşımı-' 

·------------- yetini isbat ~cler..eğim. Ak i t~1kctirde <le Mnamnfih cHlğlin hazırlığınızı ynp - • za iş gelehilir!.. - Devam edecek -
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