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Yugoslavya -- - -----· ·---
----

Hidlıııarı bıkliuıcık 
Hariciye nazırı söylüyor' 

"Harbi uzaklaştırmak 
İçin elimden geleni yap· 
hın. Fakat müzakereler 

kesildi.,, 

"Ko,.kmıyoruz. Dövüş· 
1tıek lazımsa dövüşeceğiz 

Atiıı!l, G (A.A.) - K:nimcr!ni ga
Z<'tesi, Relgr:ıd husu~i muhnbi1inin. 
~Ugo ·lnvya hariciye nazırı ile ,·:ıpb-
' nılilı1katı ııcşretmcktedir. N:ızır, 
~ lnr;iç Yugosln v ordu ~un un !rn hrn -
llınnlığmı yndederek clt'miştir .ki: 
ı~ - nen, kendi hesabıma hnl'p fe -
nketini Yugosl:ıvynd:ın 'uz-nkf:ı"tır -
~ak i~in elirnd<'n geleni ynptım. liü
l nı~t. eski .k:ıbine turafınd:ın '.\·:ıpı
an ınunhcde:-·i knlıul ctmi~i. 1Hiku-
~et, Yugo::.ln\'ynnın lıükiimranlığın:ı 
i e:nns e<len bnıı noktnların ta:rihi 
~1~ mCizakereye girişti, fakat vnz -
~f lıtnizi sarahntla tayine y:ırıyac:ık 
<lan .bu müı'3kcreler inkıt:ı.a ui{ra
~; ! egane gay~miz, milli istiklali -
• ııı :korumaktır. KimRe için kötü nL 
~e~ ~slcmedik. Bunu mevzuubnhs 
ş·Uzakcrelerle anlatmak istiyorduk. 
~rnkdl hadiselerin inkişafını bekle -

!! ten başka bir ş.ey ~·apamayız. 
t:ı 'Nazır, Alman ve İtnlyan gazeteleri 
~.}"afından Yugoslavya a·leyhinde 
"l>llan neşriyatt!in bahsetmiş, Tam

JUvnrd:ı Almanlara •;e Dalmaçyada 
t:ılyanlnra yapıldığı söylenen mua
~~lelerin vakıalara kat'iyyen uyma-
1.~snnı, Yugoslav·yanın bu hususta de
t1 er~ malik bulunduğunu, Alman ve 
\ı~IYanlnrın icıbat edemiyec.ekleri bu 
/,~urmnhrı, tashihe de ynnasma -

11\larını söylem·s ,.e: 
bat l?iz hüsnüniyetimi:zi d:ıima i.~ 
SöıJ f!ltik, dcmi.CJ ve beyanatını şu 

eı-i(ı bitirmiştir : 
ın;: Biz, korkmıyoruz. Milletimiz, 
tır 21de diğer teenvüzlere uğram1ş
\'(i • tğ{\r <lövüşmek lazım gelime dn
ca~e<'efciz. Herkes, vazifemizi ynp:ı -

~1ın1Z{lnn emin olmalıdır. 

---x---
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Bu rer/m, Yugoslavyada Kral lki nci Piyer iktidarı e le aldığı. gün., 
halkın aokaklarda yaptığı biiyük tnahlirattan bir intibaı tesbıt edıyor 

Yugoslavya 

Harbe hazır 
bulunuyor 

Kral enırini verdi 

1 

1 

Yalanlar 

Emsalsiz şekil 
aldı 

l\'1aksad mal\undur 

Macar h11dudunun bir Guya Almanlara zulüm 
· kısmı kapandı qapılıyormuş 

ROMA iSE VAZiYETiN VA· HALBUKi BÜTÜN BUN~ARIN 
HlllLEŞMESINI iSTEMiYOR KAT'iYEN ASLI YOKTU~ 

Bclgraci. fi (A.A.) - i\fatbtt~'tın Belgr:lcl, ;; (A.A.) - Avnla tıJnnsı 
buglin verdiği intiba «ihtiyatlı hir bilrliı·i~ •H": 
nikbinlikı> k<'limekriyle tav.-;if edile- Bnzı ecnebi gazctt•lerindc bugiin Al
bilir. Bu nikbinlik kı~meıı yn. Hır\'nt manlarm kntlcdildiklerinc \"C fenn 
lideri :M nçekiıı hii klımete iştir:ıke ka. mllnın~l~ gördiiklerinc d:ıfr haberler 
r:ır vcrm<'sinden, kısmen de Herlin- çıkmı~t11·. Kran ~hrinde Almnn me;::. 
deki Yugo:;l:ıv muhnbirle1foin tel - kenlerinin yakıldığı ve köylerinin de 
graflnrındn kullmıdıkl:m li..:ancinn ale\'Jer icind~ bulunduğu, Pr~n mın
·ıeri ırclm ktedi . taka:s ndn, llokta bir ~ok .Alman kö:-

Politikn gazetesinin Rcrlin muhn- lilleriuin yııkılrlığı, sn,·e vndi~indc Al-
( DF.VAMI 4 NCO SAHIFF.DF. l tDEVAMI 4 NCO SAHIFEl•E l 

Macaristanda vaziyet 

Gözler 

A~KERI VAZIYET 
Adis-Ababaya doğru 

lngiltere ve Amerika Hariciye nazırı Yugoslavya, müttefik .. 
ferle birleşirse havacz
lık vaziyeti ne olur? 
Hadyo gazetesinden hülasa: . 
Asmnran 'ftlan İngiliz kuvvetlerı 

Almanua ve ıtaıuauı istila Bertin ve Romaua bu. hu. 
ile zaferi kazanacaklar susta cevap verdı Aduayı d:~ nlmışlnr, bu suretlC' Erit

re harekatı Habcşisi:a'nn gcc::niştir. 
1877 <le llübc~ imııarntoru .\[en<'

lik ltnymılmı bur:ıda yenmiş 1.·c Ha
beş imıınrntorhığ'unH knlrnlc idıar 

Yugoslavgaga /~arp ınal- Protestoların yers 'z ol-
zemesi verilecek cluğunu bildirdi 

<'tmişti. \'n~ingto11, 4 (A.A.) - I~uzvJt, g:ı-
A cli~-Abn.Ln.rn doğru ilerliyen ln • zetecilcr toplan ı mnda yaptığı b<>y·ı

giliz ku\'vctleri de şehre l 80- 190 natt:ı Yugoqlav~·:ırıın Amerikndnıı ha
kilometre mesafedeki Ha\'a"' n•:hrini zı tip harı> m:ılz.~mesi istediğini \C 

geçmislcrdir. ltal.r:mlar nra:::ınd:ı cı- Amerik.ının, hu nuılzeme\ i tednrik.'.' 
kan byanlar, Adi ·-ALııb:ıtl:ı \'nziyc- imkfın olup ohnadığ'ıııı ;ıra:-tırdığını 
ti mlişkiill ·~tirmiştir. bileli: mi.:t:ı·. 

Yugoalavya ve müttefikler: Ruz\•ell. C\·,·~lk: giin Yügo~l:ı\'y!l 
Yugo~lavyn müttefiklerle lıi:lf'şti- elçi·iyle gürü!jurk •n bu taLhilı k<'ncli

ı{i takdirde coğı·afi \'l\Ziycti itilınriy- si t:•r:1f ıııc\:111 yapı lchğını ~i),\·lem:-;tir.1 
le ınilttdiklere çok Li:::türı h:ıv:1 \':t7.İ- \"a ington, fi (A .. \.) Ruzn~ıt. dün ı 
\'eti k·n:ındırır. ~(atlJunt konfcr:ın~ın<la b~yanatt:ı hu-
• 1 - Jtomaıl\':w:ı \'nkıııdır. lfoclef lun:ıı·nk k:ınıınln aldığı yecli mily:u· 
k!:ı~ıJıl'. ~lütteflkJ~ı· en C!lll ~ılıeı nok- bhsisnttmt yattın milyarım 21~~ yeni 
talara hllcum erlcbilir. d~llw f:-ızl:l ticaret gemigi in~n~ı i~in nyırrlığını 
tJombn nt:ıl.ıilil"ler. bilclirmi. tir. 

2 - Ronınny.ı Ye Hulgnri:;tnndaki Heisic~ımhur, m~vcucl :ı..:keri techi-
Alman ku~' etlerinin .Tıınadan \'U - zatın tmırnıza uğrıyan devletl"'re d .... ,._ 
ku bulan ıkmul naklıyat.mı nk~:ıt~r · rcdilcbilmes: i<:in de ~·nrım milyar tnh
l:ır. lkm:ıl, :ıneak )focar treni~rıne si;ı ·"ttiğini bildirmiştir. 
kalır ve bunlar mcşb.u ~'-'llc ~elır._ ~e,·y-0rk, 5 (A.A.) _ )lebu:; Martin 
. :ı. -. Almnnlarıı; hilkumet. merkc- Dics, Amerikanın üç aya kadar hnrb<.> 

zıııı yı.yana.\~a, falım ::c tr.r~tY" hey- gİl'\."{'Cğini tnJımin etmektedir. Ilu hu- Amerika hariciye nazırı Bay Hull 
·tlerını ve agır ~nnnyıı ::ıa_:kı ~lma~- sustn demiştir ki: Vaşington, 5 (A.A.) - Amerika
ynya nakletmek t_eşebbu.;:~~rır:~cykı - İngiltere ve Amerika, celin bir nm Uerlin clc;:isi. Alman hariciye ne
m:ık"-aciı nknmetc ugratıı:_. Çunlrn 1 U- .savaştan sonra zaferi kazanacaklardır. zareti nezdinde <'içilik memurlarından 
gosl:n-yadan buralara agı1ı hava ta- Dn zafor Almnn\'!lnm ve İtah·anın a,·_ Sti\'ud Herımmın tevkifi mi.innsebe
arruılar~.yapmak mümki1ndür. . .. ni z~m:ı~da lngiıtere ve A~m.e.rikn t~- tiyie teşebbüslerde bulunmuştur. 3 

4 - ~ıhyet, Almanlar, bıı Y<'nı u~ ı·afınd:ın i~tilfi~ı "nve.::inıfo cld(' edile- nisanda i~imlcri arasrndn Herman <i:ı 
)erden .r~qnl:ıcnk hı:uı·uz:ı kar~ı mu- re.ktir · · -Devamı 4 ncU sahifede -
e.ııiı· hir hav-a miid:ıfn:ı.~ı zarut"tİ ile ---·--------------------------
t:ın·arP kun·etlerini kısmen miicl:ı -
r:ı·a·cıa bırakıı lnr. 

İtnlyaya ırclince, bii W n ttnlya. 
bilhn.:ı-:ı şark mınt:ık:ılnrıııd:ıki s:ı -
nnyi mınt:ıkalnrı nğır bomb:ırdımnn 
tühlike~i altına ~irecck, Adriynlik -
te deniz hitkimb·<>ti fngI!foreJ·e gP-ce
cektfr. Kezn, A lmnny:1 - 1tnlytı nrn -
sıncln mlinnknJc ,.e muvnsnl:ıyı temin 
eden mnhclud geçicller tehdid oluna
bilecektir. 

l __ M_no_ıô_lk_ü_m_e_I 
Altay ve Harbiye, iz

mirde kazandılar 
lstanbul maçlarının netJceleri 

Belgradda Amiral Hortige çevrildi 

kont Tele/cinin intiha- Almanlar, Macarları bar
rının akisleri 

\>e ~.t'!grad, G (A.A.) - Macar baş- be sokmak istıdilır 

Yugosla\" v:ıziyatini:ı malızurl:lrı 
i~c ev\'elfı, iiç t:ırnft:ın mih\·crdlerle 
ÇC\1 ilmesi, ~:rni~·en t:ıvyarc ü~leı·i -
nin nzlığıdıl'. i\laam:ıt'ih mliltefiklr
rin m· t:w\·rı.releri ve miie;;:-;ir d:ıfi 

'.\i L:lfarynln;iylt• buralarını müd:ıf:ı.a -
ları rmıht,•nıt•I oldui{u gibi. Yu!!oslnv 
üslerini cstı-: mcyd:ın clt~ğ'il de ikinci 
meydan, ~·:rni IJombu, lı<>ıızin \'eı::n -
ir~ :ılın~lıilL"<.'ck mcyd:ınlar '>ltır:ık 
kull!ıumnl:ırı da muhtC'mcldir. o tak 

lstanbulspo: S • 2 Gençler birliğine, Beşiktaş -
Demirspora 3 -1 galip geldi 

Dilıı Als:111cak .~nhnsındn miili kü
me mUsab:lkalnrııın b!lşlnndı. Snhn, 
cumnrtt-si olmn~ına rağmen seyirci. 
l<'rll' dolmu~tu. llk oyun Ank:ıra lııır. 
biye takımı - Altınordu takımı nr:ı. m
eta icı :ı edildi. 

ııu gliz<'l idar.e elti. Oyun, ağıı· bir 
tempo ilt> başladı \'C onuna kadnr 
l:ıö\'ll' rlcvnm etti. 

a ~ılı Kont Tele.kinin feci ölümü, Yu_ I . 1 1 dircl11 miittefik t:ıyyat(']:-ri karsılıkh 
ol:ırnk homlınlnnrrı:ılct:ııı da kurlu -

: 'Iisafir t-nkımm bilha.;sn müdafnn
ı çok giiıelrlir. Gençler uzuıı 1lnı-;lar

ln ve enerji ile oynıyorlar. ).hıh:ıcim 
(DEVAMl 4 NCO SAHiFEDE l 

0j,la~::ı.da tnessürle .karşılanmıştır. Almanlar, Y11gostav-
lı <>lıtıka gazetesinin Rudape~te mu- d .JG. • • [ 
nl~iıi diyor ki: gaga ~0ru ınıyor ar 

•11 .l\onı Teleki vaziyetin :\I ncnriı::tan 
~ (IYhinc inkiş:ıf ~ttiğini görliyordu. Jlt>lgraıl,;; (A.A.) - lıöytcı· aj:ııı,;ı 
,11Utıu nıılayınca hnyntı pn ha ~arn da oildi ri~·or: 
tııs:ı. ~<'ndi kendisine knrşı sadııkn lı- Burada mii l('\'Pf f:ı M:ıe:m· naş\·rk i 1 i 
hı lg& teıımi~ \'C bu foı:i \':lZİY"te şrı- Kont 'l'ı•lt•Unin '.\l!lı·ari~taııııı .\lm:ın-

ı olmnrnnk i temiştir. y:ı ynııııııl:l f,•l:iktıtli tıiı· hnd.ıe ı'liı·ük-
S· llelgmtl, :; (A.A.) - Tiuwekil lcrırm·k ü•lılik{•siıı • nı:ınız bulund11~u-
~ırno,•iç, başw•kil T~lekinin öliirnün- mı ~iirdiiğH "ı:in iııtihuı· dti~i zann~
ı;n. tlolnyı ·Macar hükumetine hir dilnı<>klcdil'. 

ıı:ı:et telgr:ıfı gönd<'rmiştir. ı:udnpl' lcd-011 :ılına11 soıı hahel'ler, 
---x Yugo ·l:ıY hHkumPt dtırheı-;iııi müteakip . . 

Alm:ırıy. ııın . lnc:ırlarilaıı Yu~osl:n Y:l-! Aıuıral Horlı 

Ruzvelt 
Kızıldeniz vaziyeti 
hakkında ne dedi? 

it Vaıinaton, r, (A.A.) - Ruzv<'lt, 
b 1zıldenizde hiç bir muharebe vuku 
h u~l'lladığı takdirde bu denizin sava.ş 
6: ind~n (ık-arılan yerler ara~ında 
b Yılması ve Amerikan gemilerinin 
li\deniz yoliyle mDhim malzeme nak 
~ ususundn Amerika hükfimetince 
~:ra! nhnması m~v~uubnhs olduğu
l)ı • oylcmiş ve mtih1m harp m:dze -
sı ~i inşa eden Alaşanvel kunıpan:Ya. 
~1nd-a \'tılrnbulan grevin çok fena 
~· ~~ğuuu bil<lire.rek önüne gec;ilme-

1 Uztımunu ileri silrmüştür. 
:t lttız\•elt, icar ve fare kanunu ile 
İtı~l'dını istiyen diğer milletlere 2,5 
ltı~IYar dolar tahsis edildiğini ~öde-

1Şlir. · 

"•taban muharebesi 
l0tadra, 5 (A.A.) - Geçen haf. 

~ 90nunda Akdenizde cereyan 
eden .teniz muhareheainin reamen 
"•t&l.an l>umu muharebeai adiyle 
'"ılnıaaı kararlqtanlınıtlır. Ami
"•Uik, l.u kararı vermeden evvel Ak ... . . . 

•ız donanmaaı kumandanı amı-

"•I kaninıam ile bir istitarede bu-
!::nuııtur. 

• 

va k:ır:ıı fili, n.~kcri .rnrıhm i..:t<'ıtiğini l:u·a Yugoslrı\·~·aıım nnn:H mınlak:1:-ı-
ishnt •tme],t.c{lir. j 111 '.•rm ·üi tl':.lir C'!mislenlir. Alm:ın-
Alnımılm·. t:ı,·iznı ol:ır!'lk :\I:w:ır- (DF.VAMI 4 NCO SAHIFF.DF.) 

Haıaıardı harekat 

Brest e-ene 
bombalandı 

Alman taarruzları çok 

Yunan cephesinde 
Yenil.en esirler alındı 
Silahların zafer yolu 

açılmıştır 
. \tin:ı,:; {.\ .. \.) - Yıın:ııı Emııiyt•l 

nezarl'tiııin • ıılii'yj: 
ı >ii nmn tayy:ırel:!d. dün Argo:-toli

,.c tn:ırnı:t. etmi:;:lcnl:r. l ııs:ıııc:ı zm·int 
~-.. maddi ha..;:ır olmnmı.-ıtll'. • 

l>fü;;ııwıı h:w:ı ı,un·ctleri KnJ'fuyu hafif geçti • da honı hanlım:ın ctmi .;tir. Bir yelkcıı-
Londr:ı, fı (A.A.) - İngiliz ha,·a \C liyt' mitl'nl~ iiz nte,..i açmıştıı', 

,1ahili emniyet n~znrctlerinin tebliği: Atinn. fi (A.A.) - ı GO .,ayılı \'u-
Düşmnn tayyurderinin <liinkli fna- ııan rC'-.mi , bliği: 

Jh·eti az olmustur. Ye clnha ziyncte ı\n- i\hı\·affokn·ctli ıne\ zii hnr~k:it ne
hİI nıınt~k:ılrıi·ı üzerinde cereyan C't- ticeı;iııclc km:vctli dllsrııaıı me,·ziLri 
miRtir. Bomba ahldığı hiç Lir yerden <'ide t'<lilın"ştir. Biı i sub:ıy olnı:ık iize
lıilclir!lıncmistil'. Yalnız lıtt ;-;ahah ls- ı·e 70 dt:n fazln :ısk •r "•iı· ~ılınmı:5tır. 
koc·vaıı ı n si mnli !-'!lrki~i nele h i r yerle l>iişm:ı ıı. mdızul ınnlz?mc bı r:ık ın ı~tır. 
tn;;ilt<!r..: niıı simali g:ıı·kisiııcl.~ divcı· C-cph!:'ııiıı <lig r h-mıııda dli:;5maııın 
lıi; \"C'rcle nıitr~İl\'fiz :'C.~leri İiitilmi~tiı·. t:ınkl:ıı·la ~·aptı;n lııkı;m. tank dafi 

ri;I' kişi y:mıİaıımı~ \'e h:ızı c\'lC'r toplarının at.~iyle pü..;kürtiilmii~tiir. 
h:,fif ha. :ırn u~r:ımı"tır. Lonclr:ı, u (A.A.J - Holbn<in na~-

Lon<lr:ı, li (A.A.) - Hm·:ı \'2 d:ıhi- \'ekili Gebrnn<ii, şcı·efinc \'Cl'ilcn bir 
li emni\•et nezaretlerinin tebliği: öğle ziyafetinde dcmiı::tiı· ki : 

l>iin gece lngilterc Ü7..erinde bir <iiiş. - Sil:ihlnrın znf"r ~·olu, şarki Afri-
man tn\'\"nresinin dii~üriildiiğii bildi- kaclaki kahramrın kll\'\'Ctlerimizin yo
rilmisti.. İl:ıkikattc ise ayni gece dfü~ii- tiyle, bahriyemizin Ak<lenizdeki terniı
riileıı' ıHlsmnn tn.n·nrcleri iki \'ey;ı iiç lik hnreketiylc \'C elti .m:ın:ı knrşı Yu-
\nnedir. • • go ·lavya Bnşvckili Simoviçin tuttuğu 

-Onama 4 ncU aahifed .. - rolln nydınlnnmı tır • 

lurlnr. 

HARPTE 
CEPHELER 
Mümtaz Faik Fenik'inJ 

Konferansı 

Hatip hararetle ve defa· 
larca alkışlandı 

Ulus gazeteai yazt itleri müdürü 
arkadatımız Bay Mümtaz Faik Fe
nik dün aktam Karfıyaka Halkevin. 
de ikinci konferansını vermiştir. Sa
lon ve cadde tamamen dolmu~tu. 

, Mevzu «Harpte cepheler» di. 
Konferanscı bu cephelerin iki tane 

olduğunu aöylemit ve demiıttir ki, 
« - Bunlardan biri maddidir. Di

ğeri manevidir. Bı"zim iki cephemiz-

Jlrıkem Altnydan Bny Fehmi oyu-

de aailam ve bir birine girifttir. Biri .. 
silahsa, öteki mekalli"zmadır. Biri F )' · d b' " 
siperae, öteki onun içindeki aakerdir. ransız soma •rı n e ır 

coEvAMı 4 Nco sAHIFEDE) Bineazinin tah-
şehirden görünüş 

_. ..... ,.~~ u • ı 

fŞARtTl.tR 

Hoparlör tıbıkıaı 
lzmirdeki hoparlör teaiaatı cidden 

iıtifadell oluy0r ve valandatı, kon -
feranaı, haber vesairede en kolay 
şekilde faydalandırıyor. Fakat tebe
k~ ki.fi değildir. Böyle, hem hayırlı, 
hem de zaruri bir vuıtadan İzmirin 
diğer kıaımlart da istifade ettir:lme· 
lidir. Bu meyanda Karfıyakayt da 
unutmamak arerektir. Vatanda!}ların, 
bilhaaaa bugünkü ahval Vf' tartlar al. 
tında, radyo ve hoparlör netrİyatına 
karıı arösterdikler," alika meydanda. 
dır. 

Acaba bu mev:zuun ele ahnmasına 
imkan yok mudur? 

** 

Adua dün lngi
liyesinden do- Iizlerin eline 
ğan vaziyeti geçti 

Almanlar, Eritreui taz. Ric'at halindeki ıtaıuan. 
gikten kurtarmak ıar durmadan bomba-

istemıııardi ıanıuor 
Naerobi, il (A.A.) - Tebliğ : 

Fakat bunda asla mu- Cenubi Afrikn t:ıyynr<'leri, ric'at 

/.
rÇ, k ı d l bnlinde bulunan ltnh an kuvvetl<!rinc va ,a oıama ı ar taarruzlar yapmı..,laı·dır. ~ ni,anda 

Kahir~, 5 (A.A.) - Bingnziyi düş- Adis-Abnba - Dessi yolunda düşmnn 
mnn kuvvetlerinin ı{!rmesinden çeyrek kı:ımyonlnrmn şiddeti<! tnnrruz edilmiş 
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( SAHİFE 2 ) (ANADOLU) · 6 NİSAN · 19;41 PAZAR 

RADYO GA 1 ETESi Kahve ve şeker fzmir defter lığının tak~ 
saklıyanlar d• d """ f ı· t• 

RADYO 
DÜN MAHKOM OL.DULAR . ıre eger aa ıye 1 

Yugo::.lnvya me e- AJ } Yugosla\·ya hari- 12 çuvalda yedi yüz kil. ur kilo 

, 
BUGONKO PROGRAM 

9.00 Program, 9.03 Ajans !halıe'ı leri, 
9.18 ı\tiizik: Mnrşlar \'C Hafif p:ır~n
lar (pi:), 9.45/l 0.00 Bv kadını - Ye
mek liste i, 12.30 Program, 12.33 Mii
t:ik: Hafif şarkrlar, 12.60 Ajans 1ıa
bcrleri, 13.05 'Milzik: Türkii \'C oyun 
havaları, 13.25/ 14.30 )lüzik: Radyo 
Şnlorı Orchestrası (Violoni t Necil' 
Aşkın irlar<!siııde), 18.00 Program, 
18.03 Mi.izik : Radyo Caz orkestrası 
('İbrahim Özgür idar"sinde),I 18.50 
Müzik: Kadınlar fasıl hey'eti, 19.30 
Ajans haberleri, 19.45 Konuşma: Zi
raat takvimi, 19.50 Müzik: Solist oku
yucular, 20.15 Konuşma, 20.30 Müzik: 

~:si, 00.\ nelmilel po- man ar ciyc ıınzırı ~inçiç, kahveyi snklıynrak milli korunma 
itikn sahnesinin ön bir Yunan gazet~si- knnuııuna aykırı hnreket eden ve ih-
plfınını jsgal ctnwk- ne yaptığı beynnnt tikfıra te~ebbils eden tacir Kasabalı 
tcdir. V.nıiretin hu- Macar - Yugoslav mes- da \'aziyeti aydınlnt- H. Hayri, asliy.eeaza mahkeme. inde 
a~n ı ırndur: l . k k . . mı._ tır. Hu bcyıınnta 15 gun hap. e, 75 lira para ceza~ına 

Almanya, bütun e esı ÇI arma lÇID gört! Almanya ile te- mahkum edilmi tir. lRulun:'in knhvc-

İşler, sür'at intizam ve selamet 
içinde inkişaf etti 

hafbı içinde Yugo - l I ma edllmis, fakat ler de mii!"adere olunmuştur. 
a\';.ayı t.ızyik için ça ışh ar nihayet müzakereler , . . .. - • . • Halkımız da vazifesini mükemmelen yapmaktadır 

iki yol takip etmiş- - inkıtan uğramıştır. bn-elkı gun Guzelyalıda. Demı~~g İzmir defterdarlığının iki enelik 
ir. .. Xazır, son söz olal'ak. lu _ lı:ıkkal füıy lhkkı lJo\·c.lemırm faaliydiııin blançosu çok memnuni _ 

Bir: eknliyetler ve Munasebat ke- Yugosla\' milletinin ev~nde ve b:ız! yerlerde ş~kı:r sakla- \"et verici netic~lerle doludur. 
Lilha sa Hırvatlar maô<le Laşka teca- <lıgı \'e koordınasyon .~~y etı kararı- . H er eydı>n evvel merkez ve şube-
meselesid ir. Alman- •ı • •b•d• \'tizi.en~ de uğradığı- nn aykırı hareket ettıgı haber alın- ler tP~kilfıtıııııı bünye~inde ve me-
' a, . imdi bunların Si mış gı 1 ır nı ve dö\·li. mek icap mış, Y?JHlan ~;uştırmada saklı beş murlaı·ın ruhlarında ileri metod, ile-
uya dü. tüğünü an- edince gene dövüşe- CU\'al ınce ve uç çuval ~an<lık ~c~.me ri ve halkçı l1ir zihniyet hfıkiın knl-
:ıını tır (,.'ünkü Hır- • • oeğini öylemiştir. se~er bulunmuş.~ur. l\Ieşhud <'iıru~-
\atlar lideri l\Jarek, 111a~'suoka vazıg•tı MATS[ n~·.4~~1.'' leı kanmrnna go.r.e mah. kemeye verı- mı. tır. 

.,. 11'.lı "' ~ n •" ~' 1 n H kk l d 1 h 1 l\le:suliyetten kaçan, tereddiid ve 
8ırplarlaişbirliği :rnıı k k SHl.AIIA7'/: en " a . ·ı. )ov emır c. er a _mu- v~him içine!' çırpın-an ve bu ı;ebeple 
mı , Simo,·ic kabine- avramış o/sa gere .Amerikan gazete- hake~.c e~ılmış, s~çu .. sabıt oldugen- işlel'in vıllarca uzamnsına am:ı olan 
l'>inde Bas\ ekil mua- leri japon hariciye ~lan ~ukkanıııın lt> gıın k-apatılmnsı, bir zihnivet veı•ine ku\'vetini kanun-
\ iııliğini kabul et- nazıı ı :\[at uokanm 20 lıı a par.a ceza '1!!a c;arp~ırılma•:ı dan alan· \'C ~·azifc.sini bilgi ve ihti a-
mistir. l\Iaçekin, bu- ltalya, Almanyanın Avruım . ~Ye'hatini ve şekerJerın de mugaderesı karar- ·111 temin ettiği cesaretle yapan bir 
gun biJtün Hırvat Ad • t"... • • · ehemmiyetle uıkip et- Jaştmlmı tır. haleti : uhiye, hfıkim bir rol almış-
nazırlarhı birlikte rıya ıge ınmesın1 mekt0·lı'rleı·. Alnı·ın- ----*--- · b ' • ur. Aylarca ve hutta -azen yıllarca 
krnl ikinci Pin•r istemiyor lnrııı. japoııyayı ha- CUMAOVA~I BAGLARINOA siirliıı<!n i ter normal ve otomatik bir 
onünde yemin ettigi rekete geçmeğe ima- 1 kontrole talıi tutulmuş \'e neticelel'de 
lildiriliyor. le edemedikleri noktasında Amerikan VAZ YET NE HALDE? miitebariz bir 5;Ürnt ve kolaylık temin 

İkinci ~ilah d:ı, Yugo luvynnın iki gazetel.!ri ittifa;k etmiş bulunmakta-! r m .. " h". . t k · 1• olunnnı İlli'. 
konunısunu dn hu memleketin al yhinc dıl'laı-. Amerikun ga1.eteleriııe göı·e k' 1 u. ı8~" .ı 1 !ıa kt esı m~n-a :s~~< .ı- Vergi tarh ve cibayetinde :ıf!tliye 
t, hrik idi. Jr; gün en ... I Alnrnıı)a, üç- Akdenizdeki İngiliz donanmasının za- 1 1 ı~~ aı ın, ~ogu n~~ ~:aı~.!?.'1 ~ ın- \'ekfıletinin bulduğu bütün yeni u ... uı_ 
Li pııkta ı'lu'hak ed0 n Yu•ro luV\"'tllın feri J0 aılonların nok~·aı· 111 •• t. ıda \'ılayet Zırant mudurlugune ıhbnr- h 1 

• ~ ,.,. . ' ' • "' ız.ırını n- in bul ı z· t "ı·· ·· J> lerin en iyi tatbik sa ası zmirdir de-
mulki tamamlığını kabul ettigi h.ılde mıımeıı df'ğ'i~tirmiştir Çünkü japon- 1 l 

11;!u muş ve ,ıraa m~< unı " nileLiliı·. ~Icvcucl tnrhiyatıı v:ıtnn-
Yu,,.o~ıavrndn hükfım •t dt>g" i. ir de'•is- \ n, deniz müvazeııe 1·vıc al.~k·,daı·dıı·. 'Refet 1 ı~e.r tn.ı.·af.ı_ndn.n Yc~ınd"" yap!-

0 • ~ " • " l• n t dk kt k 1 ı - k - daşbrrn itirazları . on senelerde hiç 
mcz. Yugosfo\yayı derhal !\lncari ... ta- !\lih\ 1: d~vletleı·i, bu hu:;usta japon- 1 cı1 • _e ,.1 .e. ·oy .U erın 80~.u Y~~ı~ı denilecek bir rakama inmiştir. ı ftn7 
ı; peske" c kı11Ltir. nı.\ n nıkhm tnhnıı"ııleı· \"eı·nıı'şleı·clı' . At- 1 cdık .. le.ı ı h.ılın. bır . ene C\ \e~ bagla.ı.- k · ., · l ili A t l h t ı - :-;enıısinde yüz.rlt• 2fl Şl' ·aclar çılrnıı 

Aln1,·ın,\·:ı , • lncaı·ı· tnııı vu.,o ... hı\•.\•a- lııntikteki rnziv0tı· de J0 "po11Jar o··,·ıe •ro" -ı < n lgor e.n .-1.ı rn ~ııos n.:-. :ı ı_gınııı \'~t- ı 1 
J 0 ,,...., " ,, o t ı - h .. d b t 11 - itiraz nisbeti şimc i yüze e ya•·ımdan 

\ .ı kaı·şı yalnır. bir hareket iı:-;~ii olamk niyorfardı. Akdenizde de ltalrnn do- cm a ge ır< ıgı a,,nr rın 1 111 e 0 c ugu daha a ağıdır. Bu nisbetin açık ifa-
kullanmak ·.ilmekle kalrtuı.nıı., l\fa- uınnuısınııı nikbin olduğu keı~dileriııe :ıııllasılmı~tır. cle~i. \'atancla~a. hicl·.ıyeten yapılan 
cıır orduhırmın da Yugo ·lavyııra kar- bildirilmi,.ti. • ~azımı Roma\·n ın-ak 1 hı .tı:ıglardnıı l.Hı ~ne. mah!'ul alın- , eı•gi tarhiyat hesaplarında a<l~>.let
.,ı harek"'t "'T"'' inı' istnnıiş, fukat • fa- lw<4tıg-ı !.!lİn Akclenizdc \'tıktıbt.ıl.·111 m. tl- ~nası ıçın yapılacak ted_ hır ve hastalı-. 

d ...... " .. · k ı k 1 ı ı ı ten ayrıl111ma<lığı \'e vatandaşların 
car Bmwekili Kont Tdeki. buııu ka- hıırel.Je, .\Iih,·er kin Liı\'iik bir talisiz- 1 ga . arşı. a 1•11a.c:ı · ml en< e e çare en ela kcııdileriııe tarheclilen vergileri 
bul etm~yinc Macarbtanı pnrçnln- ik teşkil .::tmi-;tir. • .e. bıt "dılmıştı:-. haklı huhırak itiraz::-ız ''e seve ı:ıc\·e 
makin tehdid etmi .. tir .• ıacnrbtana Ro Nazır, şimdi Berline \'armış. tek- KARŞIYAKA HALKEVI 1iclemck i-tedrkl el'iclir. Vataıı<la~lar-
manyadmı Tr.ın il\'anyayı ilhak etmi · rar Bitler tnrafmclım kahul edilmiş- clnıı bnz 11 fazla alındığı aıılaşılnıı ,.e_ 
>lan Alman~n. Yugo lııvyaya knrsı ir. J.'akat artık rel'>mi ziyaretin hitam ÇALISMALARI \'ahud itiraz mercileri tarafından 
ınu\'affakıyctli bir harp netice"inde uulduğu bildirilmiştir. nıikt:ırları indirildiği icin i cle~i lfl-
·~ Banat cyııletini vadetmiştir. Kont /.\'G/J,T/:,'Nl:.TE YARDIM: K:ıı· ıyakıı .~Ialk<~\'j nveılar kıılu ta- zımgclen pamlar hakkında \'alan _ 

T •teki, Macar askNi crkaııivlc gö- Amerikanın, İngiltere.re ynrdımııı- rafından b.ugun :-;aat .?nda Jfo,,lanlı sa- daslnrın miil·acantlanna ve islerini 
rusmii~. onhırın Almanyaya nıukm-e- da mühim bir adım ~ıtılmııkt~ıc..lıı'. Eıı hasınrla bır atış musabaknsı yapıln- terkcdcr~k ulıelerde \'P dııirclerdP 
met edilmenıc."'i hakkındaki noktai mı- mühim yardım, nakliyat işidir. Ruz- ı eaktır. .. .. yorulmalarına m hal bırakılma<lmı 
wrını öıh-enince de intihar ctnıi=-tir. \·elt, Kızıldenizin artık harp mıntııkn- * · osynl yardım \·e k<ıycul~r. kolla: \'e hatta lıazPn kendilcrhin clahi hn-

Bıı feci ölüm rnk'nsı !\lacal'lnr Ü7.C- :-ıı :ayılnmıyacağıııı . öyl:mıiştir. ı ı·ı, başt:ı noldo~·· Hnytal' ve .. Zır:~a~.cı beri yok iken bu giLi vııtanıla~l:ı.ı-a 
r ıule öyle· <I rin IJir te ir husule getir- Bu sebeble Amerikanın Süveyşe ka- arka~~a~lar r'.l_d~ıg~. hal~e bugun bu~·uk __ _ 
nıi,;tir ki, Alnw.ıılarrn artık lıu nol<tıı- dar nakliyata yardım ede~ği mılıışıl-1 \"(' kuçuk Çı~! 1 koyle_rı~ı~ kaduı: gıcle- PARTi MU-FETTIŞ VE REiSi 
m li'>rar ed ~cekleri üpheliclir. makfadu·. Bu takdirde Jngilt tenin l' •I, Sı ! ma ımıcaclelesı ıçııı konler:ıııs-

birer ihbarname göndeı•ilmekte v~ 
hazinedeki :ılncaklarını muhasebe -
/e müracaatla almaları için davet 
cclilınektedil'ler. Böyle bir muamele 
Cumhuriyet maliyesinin nasıl ileri 
bir zihniyetle çalıştığını açıkra gö -
teren kuvvetli bir delildir. 

Vatandaşhu•ın ödedikleri \'ergi 
borçlarının hesaplnrın-:ı geçirılme
meı::i ~ iizüııclen miikerrer tah<1ilata , 
takibata ve haciz muameleleı ine te
vessiil <!dilme~i e kiden beli devam 
eden şikayetlerden birini te kil et
mekte icli. 

Bunun sebebi tah;-;ilfıt şubelerinde 
de\'ir muamelelerinin hcl' sen vak
tinde yapılmama~ı ve tahsili'ıtm da 
-ene. i defterlerine muntazaman işle
nememesinden ileri geliyord:.ı. Son 
iki . eneden beri lzmir fah..;ilfLt şube
leriııde devirleri yapılmıy:ın hiç bİı' 
kayd kalmamış ve lıu gibi mükerrer 
taleplere mahal bırakılmamak için 
tah~ilat miifredat kayıdlamın işle -
ııilmesi temin edilmiştir. 

Gerek şubelerde ve gerek komis -
yonlarda itiraz arzuh~ılleri giiııii gü
ııiine nıerciine gönderilmekte ve şu
be kayıdları ile her av memurlara 
\'c•ı·ilen evrak a \'lık c~d\'eller halin -
<le kontı·ol edil~rck ertesi ayn vopıl
maınış iş devredilme~ine mani olun
maktndır. 

MİLLi EMLAK İŞLERi 

Oyun ha\'alan •. :ırkı ve türkiiler, ~1.00 
Müzik: :Me~hur operalar (pl.), :!2.30 
Memleket ~aat ayarı, Ajans haberleri. 
ve Ajam:; :por servisi. 22.50 :Milzik: 
Cazbmıd (pi.). 23.25 2S.30 Yarmki 
program Ye kapanış. 

-~---*----~-

-ıKısa Haberleri-
-, 1 

Afyon, 5 (A.A.) - Dün akşam 
parti mlifetti~i. lstanbul mebfüu n. 
Saadeddin t:'ı-azin lrnşkanhğınd:ı be
lediyede bir toplantı yapılmış vı• be
lediye meclisi azaları namzedleri tes 
Lit edilmi~tir. ~amzedler, bu ~:ıbah 
ilan edilmi~leı'<iir. Bugün belediye 
mccli,;i aza intihabı yapılmıştır. * Ödemişin Rirgi n:ıhiye.~ine bnğ
lı Kunıc:ıova köyilnde :\Iehmed oğ
hı 85 yaşında ?llehnıecl pikeıı ekin 
taı-lasına ot toplam3ğa gitmiş. dö -
nlişte yol ortasındn kalb durmasın -
<lan ölmliştür. * Kuşn<lası müddeiumumisi Bay 
FPyzi Kusada::-111dan, sıhhat müfetti
:i Hay S.ıid Aııkaradan şehrimize 
Kelmi:ş. Antalya mebusu Bn. 'rüı-kan 

~Iuhacir \'e harikzedelerin müte- Ör~. Ankaraya gitmiştir. 
kfü;if i-ıkfı.ıı. tefriz ve tahsis işleri üze- * Bomorndaki vilayet fidanlığm
rinde İzmir .Milli Emlfik ~ işlerinde ela mühim miktnrdn mey\'eli fidan 
<·:.;aslı ıslahat yapılmıştır. ycli~lirilmektedir. Ru sene pek çok 

Mahiyetleri ve kimleı>e aicl olduk- kayısı fidaııı yetiştirmek için çahşıl
ları malfım olnııyan (32000) clo.~ya m:ıktaclm Gelecek !'ene 500 elen faz
lıil'er birer tetkik ve tasnif ettirilmiş la iyi cins kayı"ı fidıını teni edilt•bi
n mahiyetlerine göre gruplm·:ı ayrı- lecektir. 
tarak \·e pr:ıtik usullerle hemen bu I * Şehrimiz nıiicldeiuınumiliğinc 
dosynların yiizcle 85 i tamamen tas- tayin edilen 1. taııbul ağırceza nınh
fiye ve muameleleri intaç olunmuş - keme:-i azasınd:ın Il. Selim I>emirel
tur. llu t:ısfi.n~ i~iııde tapu ve i"kan li l8taııbııldan gelmiş \'C yC'ni Ya;:ife
idareleriylc sıkı bir işbirliği temin o- ... ine lıaşlamı~tır. Almnnlar, ~1acaristam Lir hm· ket ba.lıca hıırp ahn si Yakııı şark ve lar verecek. yat~ık ha:-;tal:ırım da nıua- KAZALARA GiTTiLER 

UMLİ ittihaz etmişlerdir. 1\Hıc:ır tren- Akdeniz olduğuna gö~ Jıakliyatta \'en; .. ct.:ceklerdır. . . , . " lıııımu~. o idarelerde yardımcı mali .. 
ll'ı·i. Alman a ·kerlcrinin nakline Uıh- .\.merika, İngilizlerin rnzifesini omuz. h.~yltıl_erle nrnhtdıf Zıraat mc\·zu
... is dilmi tir .• Iotörlü Almnn kuv\'et- !arına alacak ve Yakın şark milletleri- hırı uzerıııde h:ı..;bıhallel'(le de buluııu-
lt•ri de ~Incar ıırı~ it:ıhtınd:ın geçc•rek nin vazifesini de kolnyhıstıracaktır. lacaktır. 
cenuba doğru gitmektedirler. FRANSADA iAŞE' .!E.i:;ELESI: ,. • d 

Parti miifetfoıinıiz, İ<ıtaıılıul ınchu- ye memuru kullanılarak, işleri 
su B. Galip Bahtiyar Gök..:r. Parti ida- ınulrnbercden kurtararak siiratle 
!""" he\''eti ı·cisi A\'uknt Müniı· Birsel gormek imkfmı Pide edilmit-ıtiı. Bir 
iic 1Jirlilde k:ızal<ıra gitmistil'. Ev,·elı1 rnraftaıı hazine (>)indeki gayl'i men
Tirede, sonra :;ıra ile diğer kaznları-ı kullcl'İn derhal satılmakta \"C•y:ı ban
mızda tli.iııya nıziye.ti kaışı:-.mda Tiir- knya de\'ri yapılınaktndn·. 

~B_o_ır_s_a_I 
OZUMı 

l~rlinde yaı ı Alman sözcCı:siiuün be- Fr.ansada iaşe i.,lcri gün geçtikçe zmır e 
\':lllatına göre Almanya \C Yugo,.la\'ya giiçleşnıektedir. Bunun ~ebclıi, .... erbe.:;t Suç ı"şlı"yenler azalıyor 
ırn:-.ındaki münasebnt hemen tu?m n ticaret J aııılamnmn ı, İngiliz ablukası, 
"nkıtaa uğramıstır. : gaJ edilmiyen Fransadan miitema- Bir istatistig"' in ıf ad esi 

ltalya, farklı olarak Almaın ı-ıyn mı- diyen gıda mac.ldeleri i. tenmesictir. 
1.:-ır:111 b:ıska bir ün ır takınmıştır. Herlindeıı \'erilen bir füıbere göre bir ,;;:iehrimizdeki alakaclaı· daireler, İz-

kiycnin durumu mevzulu knnf~ranslar Gec;<•ıı . enelere nazaran bu 011 

\·eı-eceklerdir. Parti müf•ttiı:.imiz, :ır- (10) aylık maliye talı ilfıt rak:ımları
ni zamanda Parti t~şkilatını teftiş.ede- mız gect•ıı sene.ve nazaran 12) mil
cektil'. 'on ( 100) bin lira. IJir e\'\'clki . eııe

lt:ıl) an g:ızeteleri, Helgrad hükfnneti- anlaşma yapılmıştır. mir şehı inde IH39 ,.e 19-10 senelerinde 
ıin hlıttı haı·"'l-.etiııi tukbih <ıtmekte ve Fr:ııısiimn işgal cıltında olan ve ol- \'Uku bulan uçları gö,;tercn l.ıir ista- p k 1 
Bali.anlarda yeni bir harp isteııı2mek· mıyan rnıııt.akalarının yiyecek ihtiya- dstik hazırlnnnşlardır. amu çu ar 
teditler. it.ıh ,ıııın Hıılkırnlnrda \'eııi cı müteknbilen temin edilecektir. Asıl Du istııtbtiğc gore 1940 senesi zar-

\·e ııazar.ın d-:ı iic mil) ona ya <ın biı' 
fazlalık Cll'ZP-tmekte<lil'. Sabıka tah
:siliit ı·aknmlarında <ln geçen "eneye 
nazaran (200) bin lira bir fazl-ahk 
111 CV<' ll del ll r. 

K. S. 
171 S. Siilcymano. 21 
16:~ j. Tar:ın. :\-la. 24 
112 • r. Oztınıcli 26 50 
111 Cz.lim 'farını 22 

81 ~l. Bcşik\i 21 7:) 
74 O. Klark 17 
7!J Vitel 21 
4:1 .A. R. Üziimcü 22 
12 .\1. Şekeı· 23 

uir harp i"t<>memel~rinin üç sebebi mühim me.5ele, Fr:ınsaya hariçten gı- t111da muhtelif suçlarda ıu~rn senesine FIATI AZ GÖRÜYORLAR 
Lırdır. da maddeleri getirtmektir. Hunun hal- nazaran 310 vak'a azalmıştır. Şehrimiz pamuk ihracatçılar bir- Bu ııetic<':lcrde te ·kiliıtııı i) i orgaııi 316 

K. S. 

2ıi 

3·1 50 
•10 
28 
21 
2 .. ,, 
2-,) 

2J 

, , 
1 J;iri, bu hnrbin Arna\•udlukt:ıki va- li de lngi!tcrenin elindedir Rinaena- rn::rn ela 15 katil, 437 yaralama. 44!1 liği umumi hey'eti, ehin öğleden son-

1.i\·eti son derece giıçleQtir-ceği \'e l>el- l Jeyh Almanrn~a gitme ; mıİhtcmel hiç hır~ızlık, 50 ynnke::.icilik, 102 kac;ak- ra birlikler binasrndu toplnnmı~tır, 
ki ele bu lınrp ile Arnıl\'udluk mesele- lıir madde, Fraıı:-:ayn g ç mbeccktir. c;:ılık. 145 :sarhoşluk, 57 dolandırıcılık, P.ımuk tacirlerinin ellerinde bulunan 
,..:ııin tasfİ\ "~:cıi1'. RO.l!A ~\T.llhl: 76 C\'C taarruz, 70 ·ilah çekmek, 57 pamukhınıı miktnr arı hakkında hli-

ze eclilmi. olma ı amil olmakla be- 217230 l 2 
rnl.Jer İzmir hnlkının vergi \"aıife. ini 
kavrıyaıı rntaııı:-everlikle m:di,·c 1e~- ::?4 UJ6 l ~ 
kihitına yardım ctmi ... olm'.11:111111 mti-

... ı 

lkinci S:Cbeb, Avrupada l.ıir cephe Homanyada işgalin te~irleri gıda ve t. hdid \ ~ 3!H ~.ıkııre.t \'ak'ası olma~ k(ımete beyanname verileceği mn _ 
d:ıh:ı açmnmaktır. Şimdi gerçi bir c..-cp- :-.ıııai ilk maddelerinde ve b~nzin b- üzere l8o2 suç ı~lenmış, buna mukabıl llımclur. 
lı vardır. Fakat Yugo·ıa,·yanın harbe tihsaliı.tınd:ı görülmüştüt·. IU40 enesiııclc a~ağıdaki miktarda :-:uc; Akala nevi p:ımuklarn kilo bnşına 
girme::ıiyle İtıılynya mühim biı· çok me- Blikre~ten \·erilen bir habere göre işlendi~i ~ulaşılmıştır: 64 kuru~ kıymet takdir edilnıi· oldu-
ııuliyctler :\'üklenecektir. :.\lalive nezareti, biı· tebliğ neşredeı·ek 13 Katıl, 416 yaralama, 417 hırsız- ğundan ıhı•ncatçılnr. dlinkü toplmıtı_ 

L:çünciı ·seheb, Almanymıın Ad riya- beyn~lmilel iktısadi teşev\ üşlerle Ro- lık, ~2 yankesicilik, 89 kaçakçılık, 105 larında bu fia~ atııı arttırılması hu
lik el "niwıe inme ·idir. İtalya, Alınan- nuınyanın arazi fodakfirhklnrıııın tedi- :'.larhoşluk, 26 __ dolnndırıcılık, 58 e.ve susuııda teşebbüste bulunmnğı karar 
~anın Adriyatik denizine inmesini kn- yat iizeriııde miJhim t.sir hu ule ge- tanrruz, 66 ·ılah çe~~nek, ~7 tchdıd, ıa~tırmı;;Jarclır. İzmir borsasında aka 
ti) en ı:st~memc.ktedir. 1' .. akııt Yugo:s- tircliği \e l.ıeynelmilel te:irlerin de gö- 283 haknıet olmak uzcrn 1042 vıık'<t 1-a"ırnrm~gu 71 kurusa sntılntnktadır, 
l:ı\~:ı bir harbe doğrı.ı gitmektedir. rülduğü bildirilmiştir. Romanyanın oln~uştur. . . .. 1 Ve bazı ihrncatçıla1~ dn pamuklarını 
JHitun tedbiılerini almıştır. harici boıçlnrını ödeyemiyeceği anla- ~uçların bu şekılde :ızalı~ı, hıç Şt~p- bu fivattnn alcbklnrınd-.ın tnkdir edL 

.\(acar - Yugo lav hududları kapan- sılmnkt.ıdır. Hu, bir tatili tediyedir ve h 0 ·ız z:.ıbıt.amızııı aldı~ı e:sa lı teclbır- len r'iatin arttıı•ılması istenmiştir. 
mıstır. Tuııadn munakalat durdurul- • lilı\erin, i ·galinin bir n~ticesidir. ler<!en ~lcrı g<:l~.e~.tedır: . . .. . 1 • • -
muştur. rııgol-'lavvaııııı bu hu ustaki Romanyn, e\\1eloo biı· çok ınemle- hnııııyet muclunı B. ::Saıcl Uz.gı.ır ılc 23 Nıaan Çocuk' Bayr•m• 
k:ır.ırı, yabancı gemilere şamiL' de kellere petrol ve benzin' rmekte, borç- kısmı amirleri. \'e lıt~t.Un znbı!~ ?Ie-

1 
Çocuk bayramı \'e hnftası çocuk-

Alnıanyanııı, Tunn yoliyle ) aptığı mu- lıırıııı da taksitlerle öd~mekte idi. Bu- nıurlarını lakdır etmegı borç bılın7.. larııı ,·alnız eğlenmesi için değil en 
ıuıkalatııı dn menedileceği üıbii görül- giln bu mnddel rin mlihim kısmını Al- Rizeden getirilen fıdanlar .. h · · . l't ela • t h kk k 
nıekLdir. Yugo~lnvyn hukumdi, Amc- mnnya ve Jtalynya vermekte, muknbi- ~u ım ~ u ''.asının .n a. n. u_ıı-.ı 
rik.ıya miiracaat ederek hnrp malze- linde klering hesubb le ticaret ynp- Hizeden getirtilen 1000 tan a~ılı hızmet maksadıyle tesıs eclıl:ıııştır. 
me i istt!mk Ruz\•elt, gazeteciler top- makta, döviz alumamnktn v borçlan- mand:ılina ve limoıı fidanı, lnciraltm- Çocuk Esirgeme kurumu 
l.rntMn<la lıu müracaatin teclkik ed"l- nı cin ödemek imkanını bulamamakta- da B •lecliyece vhcuda getirilen ;fidmı- 1

1 umumi merkezi 
nwkte olduğunu bildi.ı miştir. , flıl'. lığa dikilmiştir. _ 

As. Fb. u. Md. izmir silah Fb. Sa. Al. komiSUD
nundan: 
l - ı. n·fr !lalı fabrika:'.!: hti~·!lcı iC'i:ı !':l<'Ycud ,.ru·t?rnmcsi veçhile 

2 

.. .. 

(:l6 l5) liır.ı mulıamnıeıı lıedelli ~1şa~ıda cin!> \'e miktarı yazılı 
dokuı kulem kereste açık ek. iltnıe ile satın almncal•tır. 
l\lümıkasa n-.Nisan-941 ç~rşanba g{iııü Mnt onbcşte Halkapınar 
ı,iliıh fabrika mda mlıteşl·kkil komi..,yonda yııpılacnktır. 
Talıp1 rin (27:.1) liı n (37) kuruşluk teminntlurını izmiı· mal
s:ındığıııa yatırm·ak nlııcııklaı·ı mnkbuz ve ticaret oda ı !'40 
) ılı vesika ı \'e 2490 ·ayılı kanunun 2 ve ~{ cU maddeleri muci
uincP icap eden \•e:saiki h:ımilen belli edilen ~Ün \'e !matta ko. 
mi yonda bulunnıahuı. 

4 ~ ... mtname; heı gün aat (8) el n (16) ya kadar zmir siHih fab-

dka ı üdfirHığünde gorülelıiliı·. 

Miktarı 

Ü :M tr 3, 2,GX20X400 ç.ı·ıalı çam t~ıhta. ı 
10 ~ 2.5X22X400 çırnlı çıım tahtası 

10 c: 2,6X25X400 çırnlı çam tahtası 
10 c: 2,6X28X400 çıralı çam tahtnsı 

6 c: 2,5. "30.X400 çı:ralı çam t.ahtn. ı 
5 c 12X12X400 okluk gürgen 

c: 8X30X400-500 fırmlı gürgen kalası 
~ 6X30X400·500 fırınlık gürrgen kalas1 
c 8X80X300-400 Karaaia~ kalası. 23 28 1 6 1162 

................................................................................................................ 
~lz.mir Levazım Amirliği İlanları~ - -- --: .............................................................................................................. -

İzmir Levazım Amirliii Satın A•ma Komisyonundan: 
l - Beher adedine bin lira tahmin edilen numunesi veçhile on 

dört seyyar mutlrak 14-ni an-!l41 pazartesi günii. aat IG de pa
zal'iıkla alınacaktır. 

2 - K at'i teminatı 2 l 00 liradır. 
3 - :\unıune eHmf ve şartnamesi her giirı komis.rcında göriill'oilir. 
4 - İsteklilerin mezkur tarihde Ç:ıırnkkale ııskcı·i s~ıtın nlma komis-

yonuna müracnatlan. 6 8 l O 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundanı 
l J3andırmucla nHl\'CUd 450-:>00 ton hugdayııı kıl'(lıt'llnınst 

Jö-Nisan-~41 "alı gunü sa-at 16 da Çırnııkkale askeri sa~ııı nl· 
ma komisyonunda pazarlıkla 'tnlibiıı" ihale edilecektir. 

2 - Beher kilosunun muhrınımen kırmn Ucn1 ti a kuruş GG ..;:ıııtlnı-

dir. 
~~ - Kat'i teminatı 2715 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyondu görülelıilir. 
5 - İsteklilerin mezkur bırihde komisyona gelmeleri. 6 ll 

Çocuk esirgeme kurumu lzmir 
merkezinden: . 

Doktorumuz 1 Nisan 19-11 deıı itibaren saat 10,30 dan 12,30 a k11unr 
basta çocukları bakacaktır . .Fakirler meccanen, vakitleri iyi olanlar-
dan yirmi beo kuruo teberru alınacaktır. 4 6 6 1275 

him bir me\·kii olduğuııu da ila\'e et-
mek Jfızımdır. l>efterdarlığın aylık 
evrak i.statistikleı'İndc de göze çaı•-
paıı lıir husugiyet vardır. O ela vak-
tiyle biitün bir aylık evrak hare.keti 
{30) biıı dosya iizeriııcle ikrn gelen 
isler hakkın cin ( ke. iıı) karar verilmes 

. 
1 1) 

7 
8 
9 

Hı 
11 

ZAHIRE ı 

.,. 

otf • 
,,,... :!J 

' ' l 'l 

27 50 
34 1\1.'.>loz 

Yok. 

si ve fuzuli muhabere ve kırta h c- 100 U. J>:ınuı1· 
deıı isin kudanlnııısı neticesi olm:ak 
bugtin evrak haı•ekcti ayda rn ati 
15-20 bin arasında seyreyJenıektedir. 

K. S. K. S. 
71 eski . :ıhş 

Bu muv-:ıff akıyetlel'lnden ve kısa 

zumanda kn~rnndığı empnticlen do
layı cleft<>rdnr n. :\fiimtnz Tarh:ını 
takdir \'O telırik ederiz. 

TA VY ARE Sinemasında Teı. 36-46 
2 Xi:.:nn 1!) il Çarşamba v.iiniinclcn itibaren 

§ .......... '1111 ••••••• 1 .......................... ' ................................ 11111 ............ : 

TÜRKÇE SOZLO - SJZLI - ŞARKILI ' 
~ DOKTORUN AŞKI ; 
: .............................. .. . ................................ : 
)lÜi\IES. İLLERİ: E:\11.NE .RIZIK - -SC'LgY:\IAN ~E tB 
OKUYANLAH: )IÜZEYYE.N SENAR - :\IUSTAFA ÇAGLAR 

1 

AYRICA : Gayet glilünçlü ve musikHi Çlı: ~GENI;;LER BARl 
~JAT!NgLEH: 1,45 - 3,15 - 5115 ._. 'l,lü - 9,15 Cumarfosi, 

Pnzar 1,J.i te haşlar. 

lzmir vilayeti daimi encümeni 
riyasetinden: 

· l\ar ıynl\n Sııhil cıuldesinin llo:stnnlıcl:m P>-0rgnmn yolu iltisak 
noktasııın knclur olnn 4,5 kilometrdik kısmının beton knplamu 
iıışıwtı l/4 !141 tarihinden itibaren 17 gün miidcletle \'e k:ıpalı 
ını·fhı ek iltmeye çıknrılmıştır. 

2 ....- Tahmini keşif bedeli fl6062 lirn 1 ~ kuruştur~ 
3 - Keşif evrakı 470 kuruş muknbilind~ Turistik yollar müdiirlugün-

deıı alınabilir. • 
4 - .Muvakkat teminat miktarı 6053 lil'adır 

5 - İstekliler ihale tarihinden en az ekiz gUn en·eJ Turistik yollar 

G 

7 

:\hııtaka müdiirlUğUııe müracaatla ekgiltme şartnamesinde yazılı 
ehliyet vesikasını almnlıdırlnr. 
f<~ksiltme 17 Nisan 1941 tın·ihlnde Perşembe günü saat 11 de tz. 
mir Vi!Uyeti daimi enciimeni odnsmda yapılacaktır. 
İstekliler 2490 ayılı kanunun hükümlerine göre hazırlıyacakları 
zarflarını ihale günUııde saat 10 a kadar Vilayet makamına mak-
buz mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. ı 5 (1244) 

' 



( SAHiFE 3 ) .___ __ (ANADOLU) 

il. Ticaret iM"ie=m=u=rıl."u:;Q-~u~n:di:a::n::-: ___________ :....;.;.;..:;:,.;;,~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,~de~~rdes su1h huk~1~~hkemesin-
ıııı;r Sulat T'• k A . ş· k t'] . 31 3 941 EGE Mıntakası Bancıla- ı;l'~de•in B .'alı kt>yür. en Alı ho-~Pla ' ·ı ur· nonım ır e ı nın - - Meclie reisi 31 Birinci kfınun 910 t:ırihli meclisi idare raporu ile mü- • _ ~ nan L - h • t· b t · T' t k _ ca kızı ve İbrahim kan. ı Ay e t:ırn-

ıc;ı· ımumı eye ı za 1 namesı ıcare anu- ı·akip raporunun, biliineonun, kar ve znr:ır he~abınııı okunmasını istn. rına ılan ın 2993 numara•ına kayt ve te•cil edildiği ilan ' ' nchn Aidı'<a~ın hııs koc-:ı ralıa l -
mi~tir. nele oturur k'"'a • er~ . leh •et,,.._ 

e KARARLAR 
la,. cetveli 1 - İdare meclisi ve mürakiıı raporları muhteviyatı müttıefikan kn

bul edilmiştir. 
İzmir Sicili 'Jlicaret Memurluğu resmi 2 - 31 Birinci kanun 940 tarihli bilanço, kar ve zarar hesabı mevciı-

I J nıilhrU ve F. Tcnik imzası dat defterleri ve bu suretle temettü taksimatııın ve dividend tevziine ait 

u arı Türk anonim şirketi teklif ittitnkıa kabuı edilmiştir. 
if~~de 31- Ma rt-1941 ta rihinde a lelade topla- 3 - İdare meclisi azalariyle mürakibin bu güne kadar vaki olan tüye-

""'l&rlar hey'eti u mumiyeai ti umurlarından dolayı hey"eti umumiye kendilerini ittifakla ibra eyle-

8 I T N A M E s / miştir. 
lslE:N. 4 - Müddetleri bu hey'eti umumiye toplantısında biten azalardan, 
~ '- Comte de Meeus, Dr. Ali Agah Dinel, Kfimilran Örs, Jules Delecoutt, F. 
llıGr~kip raı><>rlarınııı okunması. Rourguet'nin tekrar intihapları ittifakla kabul edilmiştir. Van Goethee'e 

•Ur.? 1940 tarihli bilanço kar ve zarar hesabiyle en- gelince: Mumaileyhin istifası kabul edilmekle yerine Belçikada Brüksel 
~~ ": kabulüne ail teklif. ~eh.rinde 141 nci ?u7 9'.'k:ığında mukim mühendis B. Marcel de Roover'iıı 
~ arıyle mürakibin ibrası. ıııtıhabı kabul edılmıştır. 

1
.tn bulan meclisi idare azalarının yeniden intihalıı. 5 - Hey'eti umumiye meclisi idare azalarının her bi r ine beher içti-
~~ları .. hakkı·huzurlarıııın tesbiti. ma için ha~ı ~uzur olarak ayda 2~ lira verilmesini kabul e~m~ştir . 

.,Q \re ııcı-etinin tesbiti. 6 - Mürakıp olarak Dr. İsmail Vasıf Anal'ııı tekrar ıııtıhabı kabul 
ıa:~n 323 ncü maddesine tevfikan meclisi idare eclileı-ek senevi ücretinin 250 lira olmasını ve memuriyetinin gelecek 1941 
, ' 1 ahar namınn bizzat ve bilvasıta ~irkelle mua- senesi hesabatını tetkik edecek olan hey'eti umumiye içtimaına kadar de-
a lllOsaade edilmesi. vam etmesini kabul etmiştir. 

7 - İdare meclisi azalarından her birine Ticaret kanununun 323 ncü 
l; A • • 
""ıdare mecli'i 2 nci reisi Dr. Ali Agah Dinelin maddesi mucibince kendi veya şahsi ahar namına şirketle bizzat veya bil-

'~· Meclis reisi B. F. Bourguet ile 1mre Dolo~h vasıta. muamelei w:ca_riye yapmak üzere salahiyet verilmesini hey'eti 
'..ar· l!:aındi Atlı meclisin katipliğine tayin eylemış- umumıre kabul etmıştır. 
aı:ı Vekaletleri komiseri B. İsmail Küçükk işbu top.. Konuşulacak iş kalnıadığıııclan meclise saat de nihayet veril-

r. ~lürakip B. Dı·. lsmail Vasıf Ana! da toplan- miştir . 31 Mart 1941 
·la . .Nafia rn Ticaret Vekaletleri Meclis Meclis Reyleri sayanlar 
'rd aıt daveti havi gazeteler teşekkül eden meclise Komiseri Rei8i Katibi 
la~ Çıkan 28 Şubat ınıı tarihli •Yeni Asır> •Ana- Hükumet namına kabul ve 
,,;tleleı·i. tasdik manasında olmamak 

·~ nıe ahkamına tevfikan a<aleten ve vekaleten ha- kaydiyle imza ederim 
'Qi~· •1878• hin 'ek.z yüz yetmiş sekiz hi•.-e sene- (İsmail Kiiçükk) 
'1t

1 
•• 0,ldukl:ırını ve nı .. clisin usul ve nizamname ah-
'K1ni tebeyyün ettirerek konuşulacak i~lere ıte-
. . 

(A. Dinel) (iL Atlı) (F. Bourguet 
(1. de Dologh) 

İzmir Suları Türk Anonim ~iı·keti 
resmi miihrü 

15 Kuruşluk Damga pulu 

lzmir Suları Türk Anonim Şirketi 
I 9A - - 'l' 1 

ıl o-u'·nu·· alelaA de · t" d h. d l h ' · · · b 1 6 ıç ıma e en ısse ar ar ey etı umumıyesınde hazır u unan 
hissedarlar cetveli 

IKA'.\IETGAll ADRESL1'rn1 

2, Rue de la Regence, 2 
(BRl:XELLES) 

İzmir 

102. Rue Grancle, St. Ch!slain 
(BEL Ç 1 K A) 

' lzmir 

HiSSEDAR VEKİLLERİNiN 
!S İM VE ADRESLERl 

Bay Dr. Agah Dinel 
İzmirde 

Bay l nıre <le DOLOG H 

İznıirde 

Temsi l 
edilen 
hi!o\~ 

1200 
1 

600 

R>ey 
adedi 

10 

10 

İMZALARI 

Dr. Agfıh Dinel 

lmre de Dologh 

• 

~lf• ' 
, _______________ ------------~· -------------------! 

'tı -'·tıs • f;'J' Chfıteau ıle Kerchom 
(B ~; L Ç 1 K A 

İımir 

Hay F. 110URGUET 

İzmirdc 

Yekun 

75 10 F. Rourguct 

1 

-------------------
JH78 :10 

----- -------------- - -------·------------
31 • !art l!)tı 

'.\leclis rei'i 

(ilr. A. Dind) ,..,.. .... 
' . 

'.\fedis kiıtilıi 

• ( il . Altınoğlu) ı 
• 

Reyleri sayanlar 

(F. nourguet) (İmre de DOLl'Glll 
15 Kuruşluk Damga pulu 

lzmir Suları Türk Anonim Şirketi 
resmi mührü 

v ...... ---- ---·-------- _____ , .. -.... -----------· 

'~liliQ-i nden: 
'i)• 

'.,.
0 

llıı·ı-kiindeki <:azinıınun islclilmc<i hir ylı 
,r·1 . 

ı 1 •cektir. 
bı . . 

1• ı·a~ Per~enh~ günü •aat 11 ele vilii~·~t daınıı 
~ ~ llılacaktır. 
lur~haınnıen hedt'li :ıoo lira ,.e muvtrkkat temi

t' tur. 
ıı·eıı ta iplcı·iıı daimi pncümPn kalemine miL 

1202 

' • 
1 licaret Memurlu-
~. t"t . Unv-ııniyle lzmircle Halinıağa çarşı,ıında 

%her tlirlü emtia alım ve satımiyle iştigal 
~ ~ tic:ıı•et um·anı ticaret kanunu hiikümleri

asına k-:ıyt ve tescil edildiği ilan olunur. 1:108 

KAŞELERi 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

atrılar ı ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kate

leriyle derhal seçer. icabında ırün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

. . --~---

lzmir Defterdarhğından 
Satı~ 
No. Hu 

.\1u h:ımmen il. 
Lira Kr . 

517 (lkiııti K.ırataş Dokuz eyl ül sokak 6-11 Ada, 12 
(parsel 77 .\!. .\l. 81 knpıı 83.' 1 taj No. ltı Arsa 20 00 

ıHS (Üç kuyular 6 Xo. ltı sokak 1866 ada 2 parsel 
275 .\L J\L 54 kapu 1 tajlı Hane 60 00 

54!) (üç kuyular Karata~ Sebahat, En veriye ,.e Ke
(maleddin sokak 656 nda 1 parsel 41-1 M. '.\!. 
(10/ 12 kapu No. lu Arı;a 14 ı 90 

51>0 (Güzelyalı Madenci Şükrü l\Okıık !lO 4 Ada l 
(panıcl 148 M. M. :W eski 12 1 kapu No. lıı A ı·sa :J5 00 

551 (Güzelyalı Teceddtid ve Selamet sokak 907 Ada 
(1 parsel 177 M. M. 141 2 kapu No. lıı Ar8a 17 40 

552 ( Gtizelyalı Müstecabi ı;okak 914 nda 14 parsel 22·1 
(M. M. 58 kapu 60 '1 tajlı Arsa 78 40 

55:\ (Üç kuyular 6 No. lu sokak 1866 nda 1 parsel 
(166,25 M . '.\!. 44 kapu 3 tajlı Hane 65 00 

55.1 (Üçüncü Karntaş Asnıısör Enveriyc sokak 6ö5 
(ada 19 parsel 62 .\1. M. 19./2 kapu 59 'l t:ıjlı Arsa 17 00 

51>5 (Üç kııyul"r Karataş Eııveriye sokak 649 Ada 2 
(parsel 11 9,50 M. M. 46 kaptı 46 tnjlı Arsa 15 00 

556 (Göztepe Yeşil lzm ir sokak 852 ada 1 parsel 2:12 
(M. M. 2. 2 kaııu 16 tııjlı Arsa 58 00 

567 ( Güzelyalı Üç kuyular mcvkiinclc 21061,50 :M. M. 
(Kavaklık orman hal inde Ta r la. 600 00 

558 (İkinci Karata~ ikinci Yeııidar sokak 639 ada 4 
(parsel 125 1\1. M . 1 Kapu 3 taj No. lu Aı·sa :ıs 7:; 

559 (İ kinci Karantina Halilri fat pa~a cad. sokak 641 
(ada 22 parsel 155,50 lif. M. 266 kapu 230 1 
(tajlı Arsa 31 00 

560 (Birinci Karataş 352 No. Ju İ lıişağa sokak 619 
(Ada 10 parsel 107 lif. M. 72 kapu 74 tajlı Hane 55 00 

561 (Üçüncü Karataş Isliihane giridi sokak 669 
(Ada 4 parsel 90 M. lif. 6 kapu 37 tajlı Hane 300 00 

562 (3 neti Karataş H. Rifatpaşa cad. ><0kak 641 Ada • 
(21 parsel 56 M. M. 264 kapu 230 tajh Ar"a 15 00 

56'3 (Kahramanlar Kur uçay 1553 No. Eminefendi 
(sokak 1378 Ada 19 parsel 48 M. M. 7 yeni 13 
(tajlı Hane 876 00 

!zmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mınt:ıkalarda Kükürt s. tışları 
Zi aat b k l şube ve Ajanlarınca hizalannda yazılı 

r an a arı olan fiatlerle yapılacaktır. 
İzmire bağlı, Karşıyaka, Borııo\'a, Balçonı Yeni kale tımarı, Bura, 

Seydiköy, Torbalı, Tepeköy, Bağcıları, ihtiyaçları olau Kükürtlerini şir-

ketin ( lzmir Kapalı Yemiş Çarşısında No. 41) 
yazıhanesinden bedeli mukabilinde alacakları tesellüm kağıdı ile Taş 

iskelede ardiyeden tesellüm edeceklerdir. 

Küçük bağcılar ise azanıl iki torbaya kadar olan iht yaçlarını Kuru 
yemişçilerde Bay Cemal Alişan ardiyesinden alacaklardır. 

u llJI·ahi·n lıakkıncla a~··gı sul-ı te
şeblıü u d:ıvasırrlaıı ıluı:ırı 27-3-911 
tarihli vaki tebliğnt üzpı·ın<' kenili ı 
ııiıı nıahııll'nce hulunnıadığı ve n"re. 
ti~ olduğunun n1alUn1 oln1ad1gı n-9. -
,, ına ç karılan dnvctiyl'nin 1

1 H'ı ti'.''· .. 
liğ geri çcuildiği mıl:ışılnıı~ o mu .
'1a lıir. , '1 talep Yeçhilc i~b·ı ilıı . va
·oka•ıuın davetiye ıııakanı ;a kaim 

. lnı-ıık üzere durusmasını' 15-3-941 
perşcnbe günü saat 10 a tayin cd !e
rek mezkur J(iiııdc <lavalı İbrah'min 
hazır buhınma,1na mahkemece ka

yt'r~I ra'." Yl·riın1t:; olduğu""dan 11unu:ı nan 
ınrihiııclen '~ibaren bir ay i<:inılc ahı
lrnclarnı (;ördc< eulh lıuku' n:ıhk,·
nıc,iıw gelerek keyfiydi lıildirm<' i 
ve',\ kanuni yulbra müracaat r ınr·

,; lihunıuıı:ı aksi takdinlr 1 ıkkınd.ı 
knııuni n1 ramele~te tt·Ves~ü 1 ol1~na -

ikinci eller kaldırılmış olduğundan bağcı o:mıyaıı

lara Kükürt verilmiyecektir. 
Bağcıl:ırııı alacakları klikürtler gôsterilen mahallerden başk1 

lerde sntılmıyacağıııdan altlanmanıaları lazımdır. 

Dikkat: 

Satış Cinsi Keçiburlu 
Mıntakaları Fi atı 

---
İzmirde 460 

Alaşehir Z. B. 497 
Akhisar c c 495 
Aydın • < 500 
Ayvalık • < 510 
Balıkesir • c 505 
Burhaniye c c 510 
Bayındır < < 490 
Bandırma • • ;315 

• Bergama • < 515 
Çeşme • < 505 
Çanakkale c c .ı;ır, 
Edremit • < 510 
Karabur un • c 500 
Kemalpaşa • « 490 
Kırkağaç c c 495 
Kuşadası • c 500 
Manisa • • 487 
Menemen • c 487 
Salihli c • ,19;; 
Seferihisar c c ·1!l5 
Tire • < 490 
Turgutlu • • 490 
Urla • • 490 
Ödemiş c < 495 

Kükürtlerimiz kurşun mühürlü (50) şer kiloluk torbalarda satılığa 
çıkarılmıştır. Beynelmilel ~öhrcli haiz Londrnda (D .. \. 'İEL GRIFFTH) 
laboratuvarında yapılan tahlile~ kiikürtlerinıiziıı yüzde 99,51 safiyette 
ılduğu anlaşılmıştır. 

Kükilrtlerimiz son derecede faydalı hassaları haiz muzir maddelerılen 
lamamiylc ari ve en yüksek ecnebi kükürtlerinc muadildir. 

Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

• 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

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

lzmir Emniyet müdürlüğün
den: 
1 - Yalnız kumaşlaııı müdüriyet tarafınclar, ,·eri·nıek dikişi ve d -

diğer levazımı müteahhide a;t .olmak üzere iznıir <•nın.y + mu
diirlüğünün ~imdilik ihti)·acı olan maa kasket "51 takını re,mi 
elbise açık eksiltmeğe komılmustur. 

2 - Beher takımın t:ıhmin bedeli dörl 1 rrı 2;; kuruştıır. 
3 - Teminatı muvakkat:ı akçası -lU-liradır 
.ı - ihalesi 11-4-941 cum:ı J(iinü "<ıat 1!) ele enıniı·ct ınüdudıı 'İlıııll' 

olup i,teklileı in ihale güıılinc kadar şadııamPy; gôrnı. k n 
okun1ak üzere enıniyet n1lidlirli.iğii hc~ap lıiiı·o.~ıına nltil".lt:aat 
!arı iliin olunur. 21) :ıı 6 10 11 ~l 

564 (Karşı) aka Doııaııın:ı,·ı Fadıllıt>y sokak 77 Ada :ı 
(par,el :158.ı;o :11. :il. ~1 kapıı 2:1 Tajlı Aı·sa 11l7~ ııo 

56ii (K. yaka Sogukkııyu ıs;;::. ·u. A<bç,km~~ı "kak 
(Htl ada 7 parsel 216,f>O M. :.ı. 111 l l ııu 12 
(tajlı Ar'a ı:; 1111 

566 (lün~ıyaka Tlahariy~ 1~71 • "'· ~C· arel. oKah ıı;u 
(ada 1·1 ııarS<•l J!l:ı,;;o :il. :.ı. ı kar· 1 tajlı Ar,a :\llll ıııı 

567 (K. yıık:ı AhıylıUt•y HiG 1 • ·,.. :.ııııı:ır Kasını so
kak 5 ada 20 p:ır<ıcl !'i6!\ :.ı. .\[. rn :w kapu 20 
(tajlı · Ar"ı 11 :ı 1111 

669 (Gü~elyalı 26 No. :lfrlrısl~ı~ ZcytiııLk ~ok::k :12:; 
(Arla ·1 p:ır,el 1~6~ ~!. l\!. R ı tajlı Ar'<a ııı:; 011 

İcar No. 

568 Kar~ıyaka Bostanlı .\kkl<'I> ôOlülK ıo;J t.ıjlı 
(Kah\'~h:.İııe 15 00 

Yukarıda yazılı Emva;in mlilkiyctkri w bir parça emrnliıı ılc lıir sene
lik icarı 5, ·1 941 tarihinden itibaren 17 gliıı müddetle nıüz:ıyeıl ıe kı ıı 1-
muştur. İhaleleri 21/419.Jl larihine mü3adif pazartesi günli saat l l ıle

dir. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden 7o 7,5 depozito akçesi ya
tırarak yevmi mezkurda Milli Emlak Mildilrlüğünde müteşekkil satış ko· 
misyonuna müracaatları ilan olunur. 5 18 (1290) 

r:ıg nı lH·yan Ye ~Jfin olunur. 

Gördes Sulh hukuk mahkemesin-
den: 941-75 

Cotclc•in boya!, köyü Jeıı İbı , -
hi kızı Ays- Üzkaıı tarafından ko
"' .\f Pncmenıie ; hi;ar idare i mc
n1 ru ll\;;. :k yanınd. ka"'Je~i l~n1:ıı 
i'ızı,,n hakkıııcla a- lan suln tc rlıbii
<u danı<ıııılan dolayı 20-:l-~ l l t-ıı~ih
li Ytıki tel:ıliğ;,t üzerine nıaha11inr<' 
kcııcl's·ııin nerede buluııcluV;u nıal~nı 
olnıaclığı namına cıkarılan cla\·etiye
nin 1ı a Lbliğ inde edilcl ği anlu<ıl
ınış olnıa•ıııa binaen bunun taltp 
Hch;lc r,.n sureti,·le ıla,cliye J?".· -

kamına kain1 olmak üzere d::ru\rr.a
eıııın 8-5-941 pcrşenh günü %at 10 
a tayin edilerek davalı Em n Özka-
111'1 mezkur gün<lc hazır bu «ın1":ı ı
n ı karar v~rilmis oldıığunclan lı ınun 
tdıliğ tarih. d<'ll itib:ır•n b. ·ay için_ 
ıle nliikada~ııı Gü de •ılh hukuk 
mahkeme ine ge erek keyfi.ı· • bLcli
rilmesi vPyn kanuni yollar.l m1irnc~ı

a~ ctnırs: lüzumuna abi halde lı-ıık
kında kanuni nıua!T'el ye tevc. 'il 
olııracağı be~· an ve il:in l hııı'lr. 

----~---------
Gördes asliye hukuk mahk~mesİn-

den: 941-44 
Ctirde<in Nakiba rr.ahaılc iı 'l 

otuı \.İr Gördesin (ij:·il:er ki>vün•l ·n 
)lust.ıf.ıı kızı 7.:cliha ulu tar ıfımbıı 
kora!! ~iyiller köyünde oturur Halil 
İbrahim oğl;; Hilmi hakkında aç,· •ı 
l•o<annı:ı clava•ından clol.1yı 21-3-!lU 

1 •ar.h1i \'aki tebliğat üu.-.iııc ke'ld i
l ni'1 ·ıerde bulunduğu rı:ılunı oım,ıı.lı 
frı namına c:ıka•ılan clan•tiyenin bila 
lelılig ıı:cı·i ~evrildiği anla~ılmı~ ol -

1 

·•a<ına binaen talep ver hile ı,, nıııı 
cİa\'et~ve n1akan1ına kain1 o~m ık ti .. 

1 
Zl'f" tlurıı:-;masının 16-fi-fl41 l'i.inla. 

gılnı.ı ~rıaL 10 a tayin edilerek mcz -
klır gün ele davalı Hi minin ha7.ır bu
lu•ım:ısına mahkemcc• k-ıırn · \'eril -
miş olduğundan i"bu ilan varakası -

: 111ıı ltıbliğ tarihinden itibaren Tıir n_ 
1 icinJe alakada?lln Giirdes asliye hu· 
j k~ık_ nıahkemc~ine gelerek keffiyeti 
I bılrlırmc•i veya kanuni ynll-ııra mürn
' ı·aal clme;;i Jiizumuna :ıksi takclircle 
'hali kıııda kanuni mualeıııeyc tevcs· 
sii, olunacağını beyan ve iliin olunur. 

ALSANCAK 
lataayonu kar111mda yeni açılaa 

EG E 
hususi Hastahanesi 

Sabibiı DOKTOR OPERATÖR 

ADı L BiR 

E 

Her 4ub~ye aid haatalar kabul ve mE 
tehauııları tarafından tedavi ediliı 

Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 291: 

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk :Hastalıkları 

-~ - Mütehassısı -
Hastalarını 11,30 dan bire kadaı 

Beyler sokağında Ahenk matbaaa 
yanında kabul eder. 



• 
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AMERiKA 
/ngiltereye yüz şilep 

• 
verıyor 

~cvyork. r; (A.A.) -· lııgi!ı.-.rı·yı· 
yüz Am~ı·ikuıı silr-lıi veı·;\m<·•i t:ı k:ıl'· 
.ı·ür (lıj'll'miştiı-. lllltH.lnn ba~kn n1iihim 
mat ye gıd:ı macldleriyle dolıı yüz 
Amerikan vapuru ckı Kızıldeııiz yo
liyle İngilterenin i<tediği ~·ere gönrt~
l ilmp;;i tak:ırrür eylemi"tir. 

Mih\'.:er konsolosları 
hareket eltiler 

Relgr:ıd, 5 (A.A.} - lta!yanııı 
Z:ığrepteki konsolo;u ile kon;olo.<luk 
erkanı l,nıgiin Znğrebi terkeylcmiş -
!erdir. Snraybosnaclaki Alman kon -
~olo<tı ela Almaııyaya hareket etmiş
tir. 

Harpte cepheler -
Bnttarafı 1 nci Sahifede -

Konferanscı hundan sonra, bizim 
dıt politikamız üzerinde durmuş, 
ve demiş~'r ki; 

Türkiye her taraftan, gerek a•ke
ri cephede, gerek manevi cephede 
aaglamdır. Diridir. Ayaktadır. 

Vatanı ve istiklal müdafaası uğ
runda Milli Şefin etrahnda tam 
bir milli bir\'k halindedir. Bu milli 
birliğe çarpacak kafalar kendilerini 
ne muhteşem bir kayaya çarptıkları
nı görecekler, fakat anlıyamıyacak
lardır. Çünkü anlıyacak kabiliyetle 
kafaları olaa idi, çarpmazlardı. Çar
parlarsa da anlamıyacaklardır. Çün. 
kü o zaman o kafalar darmadA.ğın 
olacak ve parçalanacaktır!• 

Mümtaz F~,·k Fenik bundan sonra 
siya&i t~d birlerimizi izah etmjş ve 
sonra mihverin cyeni nizam» 1 ile, 
lngil"zlerin hür nizamlal"ı arasında 
mukayeseler yapm~, ve bilhaosa Ak. 
deniz nizaanı üzerinde durmuş ve 
demittir ki' 

- Bizim Akdeni:z politil,nmız , 
müaavi bir Akdeniz nizamındstn iba
rettir. Biz Akdenizde bütün ala -
kadar devletlerin birbirlerin~ karsı 
emniyet içinde bulunarak ve bu deni_ 
zi müşterek bir vatan sayaralt onun 
müaavi menfaatlerinden hepiır 'zin 
müıtefid olmasını temenni ediyoruz. 
Biz Akdenizde alakadar hic; bir dev
leti, hakkı olduğu istifadeden mah
rum etmiyen, fakat hiç bir hegemon
ya hevesine imkan bırakmıyan bir 
Akdeniz nizamını tutuyoruz. Bir ta
kım devletler için yol, ltalya iç'n ha
yat telakki edilen Akden,'z bizim icin 
de milli bir emniyet ıahaııdır. . 

Mümtaz Faik Fenı'k Akdeniz poli
tikasını izah ettikten sonra ilçüzlü 
pakta dair konuımut ve bu paktın 
dünyayı paylaşmak karakteri üze . 
rinde durmuştur . Bundan sonra bu. 
günkü mevcud aıkeri cepheleri an
latmıı ve sözlerini gene Türk.iyeye 
getirerek fÖyle bifrmiıtir: 

Orduya güvenimiz tamdır. Bütiin
dür, çünkü kendimize imanımız g Ü· . . ' 
venımız tamdır. Ordu bizimdir. Biz 
onunuz! 

Çünkü orduyu bi7(m imanımız, bi. 
zlm kuvvetimiz kurmuflur. Biz onun 
sayesinde ya4arız. 

Hepimiz saflarımızda vazifemizin 
baıındayjz, Vatan ıelı'likede denil
difı' zaman her Türkün göğsü bir ka. 
ledir, dünya bunu böyle bilmelidir."» 

Hatip konferansın devamınca aık 
sık ve hararetle alkışlanmıştır. 

----*·----
BiR TREN KAZASI 

Bayındırda dt>miryolunun 7:l tindi 
kilometre"inde bir tren k:ıza'ı olmus
tu r. Torbalıdan Ödem ise ha re ket <'el 'İı 
l:l27 numaralı katar, hnyvaıılarını ot
lnl:ın Bayındırın Karahallı köl'liııclPıı 
1 R ya~ında .\IebnPd Kiraza c·arpmıs 
ve ba.~ıııd:ııı :ıj:(ıı· ,;urette yal'alıınııstıı'. 
Yaralı lzmir Memleket hıı,<tah:ıne~iıw 
getirilmis ve kaın hakkıııd:. tahkikat.ı 
h:ısl:tnm l"lır. 

ORMAN UMUM MODOROl I 
Orman umum müdürü D. Fahı" l>

tanbuldmı >;<!hrimize gelmislir. lımir 
orman i~lerini tcdkik edecektir. 

MILANO SERGiSi ·~ F 
~liliıno beynelmilel sergisi 12 ~İ•an

J:ı aeılacak, 27 :\"isanrl:ı k:ıpannc~ıktır . 
~:k~pozün ve ziyar<>-l~il<•rc, bu sene 

c~ziliit yapılacaktır. 

Çocuğa öz annenin sütü, anne ba
kımı. Anne yürej!i lazımdır! 

Çocuk Esirgeme kurumu 
umumi merkezi 

..................................... ~ 
Almanya • Suriye 

Beri in, 5 ( ..\.A.) - Stefani ajıınsı 
bildiriyor: 

Bir ecnebi gazetesi, Suı·i;·e hiidi<P
lerinin Almanya tarafından dikkatle 
takip edilip Nlilm~cliğ:ini Almanya hu
rieiyc n(~zaı"t!tinden ~ormtışlur. SalA~ 
hi,ı·ettnr makaml:ll'Cla hcyan oluııdui(u. 
na göre 'imdilik Bel'liıı hüküm.>tiııin 
ılikkati lıa~ka noktalarda tem~rkiiz d
rrıis hulıınm:ıkladıl' 

Oü.~manııı hal'ekeL'. ha"ka nııntaka
l:mln tec<'lli ettiği takdirde Berlin hii· 
kiıınf'ti, lıundan icap edı•n ııeticel.>t'İ ıle 
~ı ka r:ıc:ı.kt ı r. 

Maksad ne o!a ? 
Rudapeşte, 5 (A.A.) - Hükumetçe 

kabul edilen bir kararda ~!acar doktor 
ve eczacılarının sıhhiye makamlarına 
15 nisan tarihine karlar miiracaatlel'İ 
bildirilmiş! ir. 

~ 
Maliye Vekilimize bir 

ameliyat ,qapılclı 
Ankur .. , S (T~Jcfonln) - M~li 

ye Vckiluuiz Buy Fuad Ai(ralıya 

bugün Anknra numune hası. hane• 
r,'nde kiiçük bir ameliyat yapılmış
tır. 

ANADOLU - Muhterem Mali
ye Vekilimize geçmiş olsun, deriz. 

Adua dün lngilizlerin 
eline geçti 

( BAŞT ARAF! 1 NCI SAHiFEDE ) 
\'Q birbirinP sıkı~ık rnziyette bulunan 
arabalara tam isabetler temiıı olıııı
mu~tıır. Acli,-Ahaba - Drecla,·a ,·o
ltında zırhlı kam~·on ve nakliye kollan 
lıombalannııstıı'. nu nrabalnı·cla hulu
ıı:ınl:ırln ••lchlqelc cirnrclaki orm:ın:ı 
girer~k gizlendikleri g-Hrliln1i.h;tiir. 

Kahire, 5 (A.A.) - İngiliz kuvı•ct
l.•ı·inin ~imali H:ıh.:şi"tanda Aduayı 
. ı pt..t tik l••ri hilıliril nwkterl i r. 

Milli küme 
-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHİFEDE
h:ıtlınd:ı en tehlikeli oyuııcııları 'ııf! 
:.~ık Kemal ile sol iç )!ehml'clclir. 

Altıno!'dıı: ~liiclaf:ıuda Adilin, 
F hmiııin, Nuriııin Ye Nunıllahın ta
ıdmcla lıulunm:ıması, lzmil' takımını 
t;l1 l'i l>il' ovuna mecbur '--1tti. Dtı "'urer
ı e oyun ek~eriya. mi~afir takımın ll

wn p:ısl:ırla iııkh;af eclC'n :ıkııılaı·iy
!P g-eeti. 

Takımla"; · ~öyle dizilnıi~ti: 
~!isafir Harbiye takımı; Rrdri, 

ıı,ı~im, :\!üııir. Suphi, Abdi, Y:ı•ar, 
,\li, f).ıhiıı. Erluf!rul, '.\IC'hmC'ıl, Ke-
mal. · 

.\ltıııorclu: Necati, Ziya, S"rPf, 
~\amık, Cevad, Ali, Mustafa, Hamdi, 
~!ıızaffer, Said, Said. 

Birinci devre: 
:.rktfiı· takım daha ilk dakik:ılar

r':ııı itibaren İzmir takımına nazııran 
c'.ahu n~ttin \·c dnhn enerjik bir o:vu~1 
·ıkarmağa başladı. İlk clak:kalar, 
Altmorclu kalecisinin cidden güzel 
> .ırtan;lnriyle gecti. 8 inci dak;ka
da misafirler bir korneıden :<tifacle 
d~mediler. 16 ncı dakikada Altın -

.. rdu ayni sekilde bir korner kacır
dı. Tiu dakikadan 'onra Altınordu . 
ı·üzgflr ale~·hind<' oyn:ıma~1na rnğ • 
men oyunu açtı n Hamdi ile hiicu
m:ı gecti. 29 ncu dakikada Hnmcli
ııin isabetli bir •ütünii mi,~fiı· kale
.;,; mahirane bi~ müdahale ile kııı· -
lal'Clı. Denenin bundan sonraki kıs
n11, ek~eriya mh~nfitlcrin ~cmcr<1~iz 
··ecen h ·tcumlariy\e g~('ti. Son dakika 

l :ırclıı Altınordu mıı.•avarı bozmak 
\in miie"'ir olabilecek akınlar ,-np
lı, fakat devre golsüz geçti. 

ikinci devre: 
Rüzgfırın avantajı ile oyuna giren 

!ni~afirle.• dokuzuncu dakikada •ağ 
'.tÇıkları Kemalin ayağıııdaıı ilk gol
lt'rini kazanclılıır. Altınorclu vaziyeti 
k miaı mak için elden gelen gayre
ti gösteriyol'clU. Fakat her iki n~ığııı 
nok fena oynamaları yüzi.indr-n ~aid, 
Hamdi kombinezonu ad~ta i:;Jemirnr 
cltı. 20 inci dııkiknda İzmir tak.ımı 
·ok isalıclli lıir cleği~iklik yııpıı. Fa
k;ıt elcle l'lliği fır,;:ıtlarclnn istifade 
,,cJ,•mecliği gibi :ı:ı ncii clakikucla mi
<afir takımmın gene snğacıi(ı ile ka
""ıdığı ikinci gole mani olamadı. 

O.rnııun hundan sonı•aki kı<mı ,\ !
iınorduııuıı nishi hi"ıkimiyeti altında 
tc~ti. }<'akat kuvvetli bir müdafnaya 
malik olan misafir takım, Alcınordu
' a gol fırsatı vermedi. Hu •ıır0tle o
' ıııı Allınordumın 2-0 mağluhi;-..ti;·-

. neticelendi. 
ALTAY • MASKESPOR , 

Hakem Esad oyunu ı.ıayt't )!lİZl'I 
:.ı:ıre ett . 

()yun, nn1utniyct itibariyle ,.. )h ~(l
i: İ \·c hrr an hcyf'tan uyandıran tni..i
tl'k:ıbil hiicuml:u·la geçti. 

:\l:ı>k(spor takımı; ilk defa olal':tk 
.\!sancak sahasında orun kabul et-
111:~ olmasına rağmen 'rok güzel bir 

.• un cık:t>dı ve hiç oJmaz-.ı nıu"n
l'llll temin edebilecek fırsatla:· cldt· 
·lti. fakat istifade edemedi. 

Altay: Altınol'cluva nazaran rl:ıh~ 
.uvvetli bir kadro iıe oyuna girdi , .• 
t•ri hücuml:ırlıı mi,afirleri bastırdı. 
llun:ı r:ığmen misafi • lerin miidafa
" t, lzmir takımııı:ı f:ızl:ı gol :ıtmak 
mkfınını ,·ermedi. 
Takımlaı· şöyle dizil misli: 
:\li·«'lfir ~Ja,-kespol' iakımı: 
Refet, Melih, Cihl\d, lbl'ahinı, Os

man, Re~ad, Kcna:ı, A hmcrl, Refet, 
c lal, Adem . 

Allıı.ı·; Fihl'l, :\!t•lımecl, Ali, ~elıl
heddin. :\!uhal'rem, Tahsin, Yuını", 
lhsl'i, Ömer. İlyas, Saim. 

Birinci devre: 
Ml.<aflrlerin \'Urusu ile• ha'<lının 

11.rnn derhal se:·i biı.' şekil :ıldı. 
0

AI -
l:ı.'" topu dıırclıırm~clan seri p:ı>lar
ı~ nıisafiı· k:de,ini tchdid ulivoı', fa
kat. y.,ı·ı miidaf:ı:ı ile mu kabri~ eden 
ınisafirier, ,\Haya s:rol fırsatı vf'rmi. 
vurdu. Oyunun ilk korn,rini mi"afiı·_ 
lM' kazandılar. 24 ncii clııkikaclan ~o·ı 
"" her iki takımın kalecileı·i hiı·birinr 
rek:ılıet edercesine o.rnıınıl:ır. P,ıı 
de1Terlr top, ekseriya misafir kalesi 
önünde clola~lı fakat avları zi_ı·arel 
c•lmck imkfını hnsıl olm:ıvıııca clC'l'l'P 
t.!Olsüz )!eçti · 

ikinci devre : 
Oyun ayni sürali muhafaza ederek 

basladı. ı ncü dakik:ıva kadar iki 
mütekabil :ıkın top av~ıta gitmQ"iyle 
neticelendi. G ncı ve 7 inci dakikıılar
rln Ömerin, Bıı•rinin ve sola~ıj(ın 
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Amerika 
Fra!lsız vapurlarını mü

sadere etmiyecek • • •• 
INGIL TEREDE Usküdar tramvayların-Atlantik muharebelerini 

de takip ettirecek Fabrikadaki , d 70 k d b•J . 
işçiler a a ın ı etçı 

Vaşington, u (A.A.} - Bahriı:<> a< 
bn,kaııı amiral Gornlevn Atlantik 
muharebelerinin devnmi rniicld~tinre 
müş:ıhid olarak Londraya gitmesi 
i~iıı dün -:ıks:ım cumhurreisi Ruzvelt 
ıarafınd:ın talimat verilmistir. 

En igi randıman uzlaş.· lzmirde de temizlik işlerine 
ma golu ile aıınıuor ve lst:ııılnıl, ;, (~l~on~a~~~- a~~~,~~t~r!~~r başlanı,;OI· Va~ington, 5 (A.A.) _.: Haricin· 

nazırı II~ll. Amerika hiihiümetin-iıı 
'.'lormandi Tran,atlaııtiği de dahil ol
duğu halde Amerika limanlaımda bu 
Iunan 15 Fran'tz \'apuruııu mii•mde-
1'<' etmiycceğiııi Fı·ansız eleisine "ÖY
lt,mistir. 

Çok mu" hı•m ı'cler gapıldı r!.11· tramv:ıylal'ı id:ıı·esi 70 tane k:ı- Bunl:ır:ı ı eknasak mnn1ol:ır da ynP· 
y dııı bilelci ahn:ığa koıral' nrnıi' ,.~ tırılmıstıi .. 

k~yfiyeti ilan etmi>;Lir. Bu mcmm l:ıı· Ayn'ca temizlik aınele.•i için. ııe~~ 
gund? !l. bueuk saııt çalışac~klar ''.e diyece karyolalar temin ediJınış ,·ı 

Vi~i. u (A.A.) - Vişide z,ıııneclil. 
dii(iııe ı,:ifre Amerikıı limanlarıııclnki 
Fran.,ıı \'apuı·lıırı, yiyecı>k macldelrri 
mııkabilind,• Amt•rika hükfırl'Niııe 
ı·erilC'l'e ld ir . 

Girid 
Hava meydanlarına 

hücum ettiler 
Kahire, 5 (A.A.) - Gi.•i<lılc dii<

mnn tayyareleri dünkü cuma günü 
tayyare me,1·d1nına hiicum elmi,leı·
"' de ı>ek nz zayiata "elıelıi.vet ,:er -
mi,lenliı'. Tell'fat yoktur. H m·a dnfi 
<ıle~lrri, bir tay,l'are.,·i alPvleı· ieiııde 
düşiirmiislerdiı' flütün bu harekiıt • 
t:l'l layyrırPlcrirniz snimen diinrniis 

1 (i '" 

Bingazi cephesinde 
Düşman durduruldu 

Kahire, 5 (A.A.) - Orta~wk in 
yiliz kuvvetleri karargahının resmi 
tebliY,.!...; 

Libyada Bingaziden ~arka clo~rn 
ilerliy~n diisman kunetleri ievkif 
cclilmi•tir. Vazi;:ete hakim bulunu. 
yoruz. 

~ingazinin tahliyesinden 
doğan vaziyet 

Loııdra. ;; (A.A ) - Bu sabahki 
İngiliz gazeteleri, bazı fabrika i ·çil~
rinin grev yaı1n1ası schehiyle l~ na
zırı Reyinin tC\'Zİ:ıt, :ımde islerinclP_ 
ki ihtiliıflaı· \'e istihsal kabiliYeli 
nwvzuları üzeı•inıle Avam knm:ırn,;ııı 
da cr·l'eran relen ıniizakerel~ri kaı·
dt>tınektedirler. !~ nlzıı·ı D<·ı·iıı, ı,(._ 
·;ana tında clemiqt ir ki: 

- Razı pao·ofılar, :ın1l 1 lc-,\'t' ,ı:ol \'<'
rilinct> inzilı:ıti lNlbirlrr :ılınınaclığın 
dıııı ~ik:l;·~t ~t ıni~IHrlir. Bevi,ı, lııı 
i~·jn t'll iyi tarzcln, nzl:ı~mn 
yolu ilP halledilmi~ oldu-
ğunu. lıtt sahad:ı ~·apılan is-
le:·in if~nsı llliin1kliıı ol:-ınrdı rrıcmıC. 
kdin bnyrctlPr içinde kalac:ıi"ını 
,ı;yJemi• ve clcmistir ki: 

- Du nel'i nıe<elelPrdl' en rniihinı 
noklıı, milli menfaatlere hfıkinı ol
m:ı,-ı lftzımgclen zihni.ı·etLil'. lnp;ilte
re: lıiitün cHiıı.ı•n ınilletlrl'i İrİ!ı h·nr
lıettiği su sırncl:ı nmele ıııe<~lesi icin 
kuv\'etli hir mu ... an1uha gö:->tcrn1r;k
lt1dit". Zorlukl:ı izah <'cliin1f"~i lftzım 
gcJ,•n zihniyet kar'i"ında mMmuııi
ı·l't. ,·erici ıwticelcr · nlınıs Jıulunuyn -
l'U z. 

Nc\·)·ork. G (A.A) Amcıka 
yı ederini ele alan Alnı an zihniYcti. 
bıı ırreı· leı·clcıı ııek fazb bahset~ck
t~cliı'. 

Ruz,·ell, kiı·,lam:ı ve icar kanunu 
iciıı .''" rıtığı ıtibi bu mevzuu da tetki
k,• baslamıstır.Maamafih komitekl'c 
havale edilen •I ihtiliif. bir hafta zar. 
fıncla tamamen hallertilmi.• ve amele, 
i<lerine başlamıstır. lhtilüfhl'ın lıu 
·ırctle halli, daha mü"nıirdil'. 

---o•---
- Baıtarfı 1 nci Sahifede - A 'k 'h . 

>nat evvel terkelmiş olan sözcü, «Dii~- me7r a, mı Ver gemı-
m~?ı~ emniJ:elle muh~rebe verebile- ferini bırakmıyor 
r~ıı:ımıze kanı bulunclıııı:ıımuz noktaya 
kadar gelmesine müsaade edeceğiz.• -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE

Demiş w şunları ilaYe etmiştir: bulunan bazı Amerikan tebaasının Al
- Harekfüııı balı çölündeki inki•a- maıı hükümeti tarafından te\·kif edil

fı, Gnrnzyani ordu~unun geçen ~ne rliği Amerika Hariciye nczureti tara-
Sidi Bıırrıırıiye doğru ilerlediği zıım:ııı- tından öğrenilmiş f. ııatlerce mevkuf 
ki rnzi.ıete t:ımam~n rniişabihtil'. llcr- kaldıktım sonra hepsi serbest bırakıl
lemiş olan hafif kıtaatımızı halen diiş- mış. yalnız Herman alıkonulmustur. 
nıan ı kuvvetli hücumuna maruz lıı- Neı•york, 5 (A.A.) - Di!yli Niyuz 
rak,ııınk m 'Cnunane bir hareket olur- gazetesinin Va~ington muhabil'İ, Bir
du. . na binaen kıtaatımız hazırlan- Lşik Amerikanın, Vaşington Alman 

n mevzilerde taha•süd etmek sefareti deniz ataşesinin gel'i alıııma
bir intizam dahilJncl~ çekil- 'illi istemediğini hildirmekt.edir. 

r. Baskumandanın dediği gi- \"aşington, 5 (A.A.) - Lord Hali
manın hezimeti, znyiatımızclan fakı;, dUn Amerika hariciye nazırı 
ühimclir.> Korclel l!ulI ile hiı· görüşme yapmış

e!'lltni sözcü, clii:-;man kuvvetlerinin tır. 
nıukint•li cüzülamlarclan ibaret yarısı HulI, bu görüşmede ticaret rnpıırla
ltalyıuı ve yarısı ela Alnımı kuvveti ol- ı ı me<ele,inin müzakere l'dilmc•diğiııi, 
ıluğunu, tayyare kuwetleriyle takviye fakat ileride yapılacak müzahrelercle 
(·clilmi~ bulunduğmıu sö~·lemiş \'C ,,,,_ bL~ n:ıe,elen:n de gfü'üşiile<:.<>ğiııi süylc-
·ni.~tir k!: .. ııı~lır. 

--- Fakııl bu kuvvetlerin taarruzu Vaşington, 5 (A.A.) - Anwl'ika 
w ileri hareketi üc hafla geç kıılnııs- 1 llarici~·e neznr~ti, Arrr~ı·ika Iimııııl:ı
tır. Bu hal'eket.. F:rilre taan·uzuıııı hıı- rındakı A ,man ve ltalyıın vapıırlıınııın 
fit'letmeğe matuftu Dii~man kun·etıe_I iade~i hakk.ınclaki Alman ve ltnlyaıı 
ı·i, yeti~emecliler. Bunun schchi :1'ker lıııkumetlcrıniıı miimcaatlerini kat'i 
malzemenin Sicih-a rnlundan lıir ta-1 >nretle reddetmistir. 
kını glie ~artlar altııicla getirilme,'clir. 1 A~erika, bu gt•nıileri iade elmiyc-
Yolun kısıtlığına binaen İngiliz kll\'· cc·ktır. 
ı·ell fi ~!iismnn kll\•\•ctl<•rini nıiitenrn-1 Amerika hiikünıeli, Amerika limnn
diyen rmir:ıkah<' c•lmek imkfınııı:ı nı:ı- lannın üıhrilıine mani olmak icin bıı 
ı:ktir.• l ><ur?ll.c' h:ır~ket ettiğini harici;-<' nc•ı:ı-

Gnzelccil0riıı, Almakilııdan 2:;0 ki- ":tı 'asıtasıylr· Alm:ııı ve ll:ıl~·nıı hıi
ıomefre üzerinden yapılan cllismaıı tr- kumetlerinc bildirmiştir. 
~:lıbiisleriııd<' hareki.tın v"lpaze s~k- Harıcıye nıızın Hull, Alman ıınla
lincle inki•nfın:ı imkii.n ol~ıp olmadığı sıııcla m,•vcııd ölçii~iiz tall•plrr karsı
h:~kkıııdak·i sualine l'esmi "özeli söı•l.c 'ıııdn du.nlui(u hayreti izhar dnıis, Al
e\'ap wrmistir: ' · maıı notasında mevzuu bahsedilen hıı-

- Böyle bir inki~af, geııis bir sürp- ~tı~u. ~ü'·:ı ve dostluk :ııılnşma.<ının 
riz ~milidir rn hu hareket kob\· kola\' ılılalı ıddın-.ııı te,·sik ech-mcdiğini, 
tahakkuk enemiy 2cektir "~ hu ~lamaz. Amerika limanlal'ına sığınmı" olaıı 
lngiliz kunelleri, em stratejisine ta- \llJJtırlard:ıki Alman ka~laıı \'C tnyfıt
mamen \'akıflır. Almanl:ır ist' bıınrlan l:mnın, nıpurl:ırını tahı·ıp etmek, ytık
m:ıhrumdurlar. mak vey:ı batırmak gibi hareketlerle 

Amerikan limıınlarınn zarnr etmrğc 

'ütleri, nclicc,iz geçti . Altay hu dev. 
!'ede ele misafil'lcı·e ni,;beten dah:ı 
({Üzel o.rnıyor, fakaL arzu ettiği ne· 
ticeyi elde edemiyordu. 17 inci ılıı
kikadnn 22 iııci clakiknya kad:11· Al
ta;', biı·hiri tlzcrine beş komer ka -
zandı v~ besinci korneıde S 0 18hecl • 
dinin bir kafa darbesi, o.vunuıı •:('crii
ne goliinü kııydettil'cli. Bund·nıı soıı
rnki calı~mnlar bir fayda veremedi. 
Mi,afirler hic olmazsa mağlfıhiyet. • 
ten kııı-tulmak için rldrn gelen ıra\· -
•· ·li "'Ö·terclile!'. F:ık:ıl <'Ol cıkarm:ı
j!ll mııvnffak olamıynı·:ık 1-0 m:ıf!-
1lıp ol:ırnk sahadan :ı)Tılclıla . 

k:ılkı~tıklarını bildirmiş, nıemleketleı· 
nrasıııda me\·cııd nıııahedcde böyle bir 
hükmiin gölge'i bile mevcud olmarlığı
ııı notasına dercelmistir. 

:\"otaclıı ~öyle cleııilrnektedir: 
E~a,;en muharip devletin, A nıerikn 

limaıılarıncla gemilerini ~·akacağı \' • 
tahrip ed'bilcceği hakkında bir ka\'lci 
yoktur. Hu vııpurlnrın ba~ka bir dev
let limanlarında emniyeti tehlike.re ko
)·acak şekilde hareket elt'ği göriilmüs
tiil'. 

Alman mürettebatı. hir v:ıpunın 
; al'clımcı makinesini kırnııs, han•ht 
cihazını tahl'İP etmisll'rclil'.' 

A mel'ikaclan haska bir dcı·Jct liman-

keııdtlerın·· 120 kuru~ ye,·mı;· ,' v~rı- ~ nıeleler. bu k:ıı yolalarda yatTTI .. ~, 
Jrsl'ktıı'. b:<'lanıışlardır. Belediye temiz.lik ~ı 

nında kütüphaneli bir s:ılon vi!C 11 • 
lklC'cli,-c•, temizİik i<leriııd~ i~ p- .Vl'lirilmis \'e hir de r:ıcl\'o temin e 

p:ılıiliı· kim;;esiz 25 k:ıclın temizlik dilmi<tir.' · 

Macaristanda vaziyet 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE) 
y:t: tc·klifi l'eclı.tcttiği takdirde Mncn
ristanı ııarçalamakl:ı ~hdid etmislir. 

Kont Telcki, ilfocaı· askeri ricaİiniıı 
mukıt\·emeti imkansız kıl:ııı tanı ha
l'eketlerini görünce bliyiik bir yei<e 
rliişnıiiştiıı· :\I:ıc:ır milieli ekseriyetinin 
h:tl'lıe i~tirıık aleyhinde bulunduğu mu
hukkaklıı'. 

~!illet Kont Td<'kinin intihnl'ındıııı 
>Olll'a gözlerini nmirnl l!orliye eevir
mis hulunmaktadır. 

Bu arada Alman kıtalal'ı, Yugo.<lav 
hmtudunıı doj"ı;ru :'.l!:ıcarist:ından ıı-ce
meğe devam etmektedir. 

Oiiıı halk, Budnı>estc gokaklarınclan 
uzun Alman nakliye kollarının gcçi~i
ni sey!'etmiı;lir. Alman bombardıman 
,·e nakliye tn;·yarcler: de Budape~tr 
(ilnrincleıı uçarak geçmi•!Hdiı". 

Irakta Vaziyet 
lngiltere, hadi~eleri ebeJll 

nıiyetle takip ediyor 
Lond~:ı. 5 (A.A.} - Röyter ,pr 

Hııın Delgracl muhabiri .r~zıyor: ~ 
Kral naibinin Bağdadda bu!uııı~ 

n·asındaıı ve parlamentonun içtiın~ 
!inde ~lmamasından istifade ı? 
Raşid Alinin hiiküm~li devirJ11 · 
ı nsslil ettiği sabit olmuştur. ··P 

füışicl Ali, kabineden çıkarılclıf:, 
dan dolayı muğber olmuş ve bll ~ 
tr~ebhiis eLmiştir. Almanlarııı. ,r 
adamı alet etmek istiyeceklcri ı 
il oltınıı 1'01'. 

yazi)·etin .tehlikeli olduğu ve b.~; 
ı·:ıg-meıı hıgılterenin Irak münıe·-:;. 
tarafınclr.n ehemmi;,.etle takip r"' 

Yalanlar di!ri bildiriliyoı-. 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- l~giliz: Irnk münasebn.tınııı. kC;~ 
nuınlann tazyik edildiği, :\I:ıncleş w 1 mesı bnhıs mevzuu olam~z. l~ı ııı,~ 
civarında Almanlar aleyhine bir çok 1 l~ket ara"ında akclolunan l_ıı1~!11 
Juidiseler \'lıku bulduğu, Pırdmıs ıııev- mu:ıhederele halel gelmemı~tır. 
kii belediye reisi mtıa\•ini olan bir Al- x---
manın öldiirüldüğü, Novisndda bir Havalarda harekat 
Sırbın :ı Almana ~oknkta bıçakla taar- ,,-
nız ettiği ve birisinin boğazını kestiği -Baı tarafı 1 ncl aahlfed• ~~ 
hakkında haberler çıkmıştır. İngilterenin cenup ve cenubı g~: 

Sözde i•tihbaratla me•gul bir Orga. mıııtakalarına bombalar atıııııı~~ 
nııı "ayısız uydurmaları her gün bu şe- Tayrnis Halicine ve Est Anglyıı>~ 
kilde garip ve sebebi anlaşılamaz ha- b".mbalar clüşmiiştür. Ölli ve ~· )'I' 
berler vermektedir. mıktarı az olmakla beraber hiç bıf 

Bu sııretle bir maksada varılmak Nnr olnıamıştıı'. .. tııı 
istend!ği tahmin erlilmektcclir. Fakat . Londra, 5 (A.A.) - Dun ~ece ş 
bu maksad kat'i surette anıa 5ıJama- lız bom.ba;dıma~ tayyarelerı, Yf~ 
makta ,.,. <'bedi do"ttuk, iyi k-0mşuluk Bre~t ussilne sıcldetle taarruz e 
miiııaselıetl<>l'İyle hemahenk olmadığı lerdır. :ıı-1 
bildirilmcktcdiı·. Londrıı, 5 (S. 21.10 radyo;,,<' 

cbn) - Kahirede neşredilen '" 
tebliği: 

Yugoslavya harbe ha- Garbi Siren:ıyka üzerinde dii~.,., 

b l 
C\'Velki gün AvusturalyR avcı t~~·d 

zır u ıınuyor r~leri geni~ faaliyet göstermiş, :ı ~ 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- ne 110 Jl[e,ser $mit, 3 tane d~ 
biri eliyor ki: Yı~nkers tayyare~i düşiirmü~lr 1 

Vaziyet kara1·sız olmakta bcrde - Dıger ta;ynı-elerı de o kndar ır 
\'tınıdır. Ayni gazetenin Romadaki rnkntlamışlardır ki bunların ii~ıır~ 
muhabirine göre Roma resmi mah. ne clöncliikleri ~üphelidir. Avu<l 11

•1 
filleri daha .:ırih vaziyet takınmak p lnyyareJ.,rinde zayiat olmanı" 
hndisine şöyle demi~lerdir: Bombn:dımaıı tııyyarelcrimiz. 1,r 

Bugün Uomaııın B:ılkaııl:ırd:ıki IJ1•cl.rn cıvarıııcl:ı düşman ku,·vc\, 
v:ıziyetiıı vahimlcşmemesi arzu • ııi şidd~tlP lıombnlamıstır. 3 nı r 
sanda olcluj;(unu 8öylemek ic:ıbertcr. !<'('.ccsi 4 aj!ır lıombnı•dım.ıın tnY~j 
R:ılkanlarcla yeni lıir harp, en az ıııız, 1'rablusa hiicum etmiştjr. " 1 

nıanhki, en :ız tabii ve en nz milrl:ı- ııwtl'C!erce ıızaklan göı·ilnen b~;ı 
f:ta edilebilir bir tarzıh:d olur. bır yangııı çıkmıştır. Vali kon:ı~.; 

Bununla beraber Yugoslav m:ıt. simali $arki•inde bir çok sicldetlı 
Lwıtı henüz vahim bir ihtilaf tehli. fil;ikl:ır nıkubulmuştıır. ~ 
ke.si m<•vcucl olduğıı kıınnntinclecliı'. Lonclı:ı, 5 (S. 21,10 rad\'o.'~. 

Relınad, 5 (A.A.) - D. N. n. a - dan) - Ha,·n nezaretinin t~bl}il1 4 
.i:ıı1'ı lıildiriyor: Ilombardımıın tayyarelerınııı• ti 

Kral ikinci Piycr tar:ıfınd:ın imz:ı O.-<'CC R;oest ü,;.•üne tekrar ~idcletlfbı· 
edilen bir knrnl'll:ıınede Yugo•lav - arruz etmişlerdir. )fchlap, bo.ııı,~ 
yanın lıüLiin milli kun·etlerin;n 1 ııi- dımaıı neti.,elerini tesbite ıJll 1 
san 1!l-11 tarihinden itibaren harbe ,·,·rmiş ve t:ıyyarelrı·inıizclen hıılb' 
h:ızıı· v:ızi.ı·ell' konulıluihı lıild:rilmis- rr, alçakhn bombalarını Jiman!lı' rt' 
tir. · luıııın Alman Gnayzena\' ve ;;~Jf 

Bdgracl, 5 (A.A.) - Belgrnd rad !ı·ht zırhlılal'ı üzerine lıırakrnı, 
.ı·osu. Yııgoslavy:ı demiı.rollnrıncl:ı dıl'. .~ 
.•olen ııukfi.ıntının 5 nkından itib:ı- Dir sürü ağır bombaların iki!!' f 
ı·rıı <on derece tnhdiıi cdildii(ini bil- ~iıı yanına clil~tiiğii görülmii~tiı1'c~ 
ılirnıistir. Trenle Sl'Yahat için husu- tinin yanında büyük bir yangı, ';f 
•i nıü,a:ırle almak l:hımdır. nı~. petrol depo ve lntrepol,rı ,;ı 

Budnpeşle, 5 (A.A.) - ~·•fani ıncla ela infilaklar ve )·angınl~r 
ııjan-. bildiriyor: •ah ede edilmiştir. .t 
• Yugosl:ı\·yada Roranya eplrlinclc Diğer bir filo Rolerdnmd:ı P'd' 

\ ugosl:ıvlarııı hir zırhlı fırkaqı lııı - tlı•polnıına V<' Rıır sınaj hıı,·t~ ~ 
lunmaktadıı'. ~icldetli t:ıarrnzlar yapmı~tır. ~:~ ı 

YugoslnYya cihetinden :'.l!araı· hu- rekiıtla t~ıyyarel~rimizden birı'' 

d~lımm' mkm:ımpmaÜt mılmmmımstmımr.••••••• .. ;m·imomlmmmumşmtmumr.İıll••••• .. -'lll'l 

ELHAMRA Sineması 
Bugün . 

:IIehtalııııın nııraııur giizelliid dünyaıla eşsiz nl:ın güzel lzmirinıiı 1~ 
~iir ılolıı ııel'is mehtaplı g~cclcri baslarken, senenin en nefis, en )tJlf(, 
kulfıde A~k Mus;ki - Şiir l"e nihnyH bir ,özle (AŞIKLARI.· FILJlf 

olan büyük 

Ay Doğarken 
Altay kongresi 

Alıa.rlılnnn koııl!'resi; diin ak,-am 
vapıclı ,.~ yeni idare he;"eti <ecildi. 
Riy:ıscle rloklor Kemıd Tah>in, :.ız·1-
lıklara, Sen·et. Yusuf Talılt, atlet 
:\lesud ve Naci intihap edilclil<·I'. 

larında böyle gemilerin nıakiııelt>riıı'n l!aı·ibl:ır ~:ıhc'<•riııi, miiste,;na biı· sinama hafla~ı olal'ak sayın ıııii~ 
kırılmı~ ve yakılmış olm:ısı bittabi ha- lel';lerine takdim ~<IC'r. llıı em,;al•iz snııal \'e gu"z~ııı·k fı'lmı'ııin bil'_~ 

Yeni icl:ıl'~ hey'etin~ h:ı~arıl:ı!' di
leriz. 

lstanLul, 5 (Telefoııl:ı) - Bugiiıı 
S?ref stadındaki macta fshnbıılspor 
5-2 Aıık:ıra Genelerbirliğiııe ıralip 
g-~Jmistiı·. 

ikinci ''·\'Un, Besiktnsla Demiı·•por 
nr:ısıncla cere.ran etmiş ve J-3 Besik
i:ı~ın gnlihiyetiyle nrticelenmi•tir. 

ıı leclbirl<•ri ic:ıp ettirir. Bizim lıü. ' ı klımetimizin bunu na<tl olup da naza- ruil<•ı·iııde 1 ><';·~ız ııerdeniıı dnima en büyü!.' filimlerinde takdim cttiil 
rı dilJuıt.,,, almaması I:lzım ıı~lrccğiııi r~>İz blilblilieri i' 
~i~'.·i .. ~~ıücı·i~:.ek cidden gal';p \'(' mii•klil JEANETTE MacDONALD NELSON EDP1 

llarici;·e nezarl'li larnfııHL . lt.ıl- Büliiıı ,;e,·isenl ı·i soıı<cız haymnlıkl:ır ieinde bnak:ıcaktır 
\''m nota:;ınıı \'t·l'ilen rernpla cl:ı ı·:ı- Jl"R:\ALDA - ı-; 11 son \'C en mühim -H A R p hnberierİ ıf 
pıırl:ıra el koymak hakkınıl:ı Anı~rika- :ıı 
da mevcurl bir kanun zikredilmektedir. SF: .. t.\'Sf...lfi - lleı giin 2, 15 • ıJ,30, 6,45 - !l ela .. Cumartesi ve l'J 
Bu knnuııun, Am~riknn limnııların:ı 1 10,lil ve 12 de ba"lar 
z:ırar verecek herhangi bir Ml'eket: DlKKAT: ll:ıft:ının her gliııüııde ilk ıı:ean~lar ucuzdur. RnJon 2°· 
meıı'c muluf tedbirler almak haklrnıı Calkon 25, Koltuk 30 Krp. 
ha ir. ol<l uğu lıiln iri! mişli r. •••••••••••••ııııİı•••ııııİııiıiııi.•••••• 


