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Neıreclilmiyen :razılar seri verllmezl---------·-----------,,--------------------------

<aünü geçmi§ nüahalar 25 kuru§tUr. Hergün sabahları (İzmiı de çıkar siyasi gazetedir. 

İstanbul, , (Hususi u.~lı birlmizt.!"n) - Lı:;e 
r.ılı~fl.'ı;:ıdıi_iın:ı lıa~lı ti :ıret ofi l umum mudıir 
!::. Aiııııd Cemtl lHıı•ün An1mrııd:ııı şelırirnı7.e gel 
rııiştir. Burada h~~ milyon liı·:ı ~eı·m:ıyı> iJf' i~ .v:ıp

mak liwrc bir itlıalfıt tel}kil:llı Yiicude getirilmiştir. 

Balkanlarda 
Müttefikler ni
hai zaferden 
emindirler 

-----
İngiliz . gazeteleri 

-~-- -----· ·---
A~ KE R I VAZIYET 

işkodra zaptedildi 
Yugoslavların çekilişinde 
şimdilik tehlike yoktur 

seıanik hattının gerisine 

Bir gazete gazıgor: ır ' 
· Alman sözcüsü söglügor: 

Tür ki yenin 
Vaziyeti 

. ' 

e &er tt'+•• 

Askeri harekata ve Bul· 
gar hattı harekatına 

bağlad ır 

Türk - Almaıı 
Münasebatı 

Türk gazeteleri neşriya· 
tı nasıl görünüyor ? 

, Muharebelerin kolay ol-
1111,l}acağını g·izlemigorlar inmek zordur. Yunanis- "Meriç, Çanakkaleye 

giden salıad1r11 

1

1 Bir g·azele, Goliz paşa 
şirket i teşkilini teklif 

EN ÇETiN HARPLER YUGOS· tan tedbir alsa gerektir Derl:ıı, 8 (A.A.) - Bir hu"tı"i rırn-' Berl'.n, 8 (A.A.) - Bir hu•usi mu-
LAVYADA OLACAKTIR. RUS· Yu'!'oslav ordu,u ha bil' bildiriyor: ha~·r bildiriyor: 

etti 

esmi teblığ: Yeni cephede · 6 nrruz h:ır•kctinin yalnız Dalk:ınlnrda· Ooyçe Algemanye Çaytung ga· YA' ARTIK ALMANYAYA DOST 1 R · ı ı 'Da/ıa nerige çekilmek, Sip'i ınnlırilln. halilııızırdaki ta· 

OLARAK BAKAMAZ 
1--------~-- • Yugoslavlarla gene_ bir- ki lngiliı kıtautınrı miiteveccih olnı:ı - zetesi, netrettiği bir makalede 

Yug•oslav ordu- 1 •ıa d k d~ yıp a; ni ı:ım .. ıı<la Belgr:ıd hlikiımet; - «Goltz paşa ~irkeli» unvaniyle bir 
Londr:ı, 8 (A.A.) - Ilalk:ın hare - ngt JZ Urma• leşmek mÜm iin ur nin tecziyc.<in~ de m:ıtuf olıluii:tııııı ka; Tül'k - Alman ve bir Türk. Asya 

ketkrlnin henilz ba•lnngıçta olınnsı k•ı• I:adyo ,qazl'le.•indeıı: dcdivorl:tı'. şirke~'nin ihdasını teklif eylemekte-
ınt· Gnl:ısebetiyle mühim h:ırckat \'ene - SU çe J ıyor dan yerleşı•yor Yunan ve Yugoslav cephelerinden j,;gilt-.. ı:~ ile uidik .ıbn her A.l'rup:ı dir. 
ıce ere intiznr edilmemekte, ~onsuz alnınn haberlere ve Yunan orduları memkket.'. ,\\'rupa dav,buıa ıhnnct Berlin, 8 (A.A.) _Bir hususi mu· 

lı:ıynakJnrn malik bulunnn müttefikle- b:ı"kumandnnhil-ının 8 nisan sabahı ta etmekt~dıl' Ye. A.l.manya. tnr:ıfıncl:ın gr-
tı'n ''--" ,. · ld d ki · d " l kt habir bildiriyor: ııırn.ı znıerı e e c ece. erın en , vunanlıların sol cenalu Yi l J • • rihli rc.<ıni tebliğine göre cenubi Sır" ni ~nam~ eyı gorece. ır. . . 
~üphe edilmeml.'ktcdir. 1 1 ızgos avgauall nıçzn bi•üıııdn harp etmekte ol:ın Yugoslav .Lıyoıı •. 8 (A:A.). -. G.:ıyrı ınuh~rıp Alman hariciye nezareti sözcüsü, 
1{ J?eyli Meyil gazetesi, Belgr:ıdd:ıki açık kalıyor az /ıaber geliyor? ordusu, Almanların t:ııyiki karsı,ındn mıll~tlt>rın. \'az:yetın.ı gozden. geç!ren Ankaranın çok sakin olduğunu be· 

tıızl!ng hükfim<'tinin devrC!mesi üze- geri çekilmiş, hududda harbeden Yu· P~rıs. - 8?ır ga:ete~ı •. baş ~:ıkalesıııd(' yan etmi~tir. 
~ne Almanyanın istemedili;i harekat • • goslav ve Yunan orduları :ırasında bir Turkıy~nın \''.'Zıyetını de gozdeıı geçı- Türle gazetelerinin fikirleri, mü-
le ~~~nek~~-dkı.arld.· ığını :;azmakta ve şöy- lngı·ıı·zıerı·n uardımı·uıe lngı·ıı·z elçı·sı·, Yugosıa, açıklık ht1'Ule gelmiştir. Yunanhlar:ın rere~ .. d·~:or kı: .. ,. . . . . . . tehalif olmakla beraber ekserisi 

"' :ıdım ndım topr:ıklarını müdafaa ettık- . c'lurkıye, bugunku ıhtı~:ıtlı \azı;.e- tatmin edici mahiyettedir. 
•On beş gün en·el Yugo.,Jan·w\'a ya Al " ' t hük • ı· • 'tt•"• l~ri hildirilm,,ktedir. tınden ayrılacnk mı? Her şey Bu]garıs- Bir auale cevap olarak sözcü d ... 

e~.l~:m~İmiceunml1:ışg~llmcd:ncl_'.1k~l~brtdı'ı· .n'İş;ı!"mld;_ı' manıara agır zagıa ume ını gı ıgı ger• Bu r<'-'mi tebliğ, ilk hamlede vazi- ı::nnı hatt~ hareketine ve ~skerı .h:ıre- mittir ki: 
b~r m.ı·l,·o"n pı',·,odA:J· . ..ıe'Y~tıg:'s'·avy", fn verdı'rı'lı'gor de takı'p edigor yeti 1.'ndişeli gibi gösteriyoı-:<a da ka .- k:ıtı~ı ~e.yr~n~ bağhd.ır. ~fe.rıÇ \'tı~ıo<ınde , , " ~· ·'" ~" " ·~ naatimizce şimdilik tehlikeli bir \'azı- hır ınısın rurk \'ekıllerını :ızamı dere- - Türk - Alman f;;Jcir teatisi e&• 
~~!tere ve Yunnnist:ınl:ı y:ıny:ına mev- CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE:) ce.de en~i!}eye düşüreceği . :ışıkardır. nasında Balkanlardak i vaziyet ka-

ı tutmuştur . b h 0 l . . --------------- 7.ırn i\forıç, Çanakknleye gıden sahn - 1 - t kd . d T '. k" · 1 k. Yun .•. · d d b h d b Atına, 8 (A.A.) - 8 mart sa a ı Bcl'n, " (A.A.) - s\•ıçre a.ıaııs- d l\' h bel . d'J'k St k rıt ıgı a ır e ur ıyenın a ıp e-
ıetl.' anıs .... ı_n :ın a a se .en. u ga- ne~redilcn Yun:ın ı·esmi tebliği: nın Loııdradan öğrendiğine göre soı • ır. 'ıu are er şım 1 ı rumn o- deceğ i hattı harekefn bahia. mev-
l n ll'Yun~nısfana ı:akledıln:ıış ~lan Cenubi Sırbistnnd:ı muhare))c edC'n 2-1 s:ınt içinde !lelgraddan Londrantı 1 Irakta vazıyet ridorunda cerey~n etmektedir. Fırtına zuu olup olmadığın ı bilmiyorum. 
"'-:k'ız ~ıtnatıııın ço!"un11n şımnh \'e Yugo•lnv ordusu, tazyik :ıllında h~ri resmi m:ıhfillerine pek az malilmıt yakındır, fakat ıP:n:::tı~n~m~nm~ış~t~ır~.--~==============~ 
Z~n 1 Afrık~d:ı ~arı> go:mu~, z:ıfı:r ka- çekilmekte, hududumuzda J,ahrnmmı ı:relıniştir. Kl.'yfi~·ct Yugoslav hüku- k k 
dU ınış tecrul_>e!ı 1:1uh:ırıpler oldugunu, ordumuzun sol cenahını açık bırakmak metinin Belgrnddan ayrılmnsiyle i- arısı 
. nyanın en 'Y!. nskerler1 buh~nduğunu tadır Buna rağnwn ordumuz, tnsn\ zah edil<>bilil'. İngiliz elçisivle :ırl:ı 
lazınn1ttıı. v_e .şoylc dem?ktedır: _ <DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) - DEVAM! 2 NCI SAHiFEDE-· -

Macaristan 
:).fussohnının Roma ımparatorlugu-ı-----------------------------ru •üpUrenler , ~·mdi Almany:ı kuvvet-1.--------------

~riyle l<arşı karşıyadır. y • t da 
Naip ya Irana, ya Tür· 

· Böyle konuşmak salahi- ' 
· Yunanlılar kah- kiyeye geçmış yetini nereden atdı? . Ileyli Telgraf g:ıı.etesi, Yugoslavya unanıs an 

;ıınıınistan ve İngiliz kuvvetleri kar-
.sıı 'il :ı • [u Tini imparatorluğunun 
d· n . a:ı:ıti ~makta olduğun.u, Afri~ 
lt~kı harekatın sur:ıtle ııetıcdenmesı-

1 mi yon kişi
nin tahliyesi 

1TEVKIFAT DE\IAMDADIR. YE· 
amanca çarpış- i NI DIKTATÔR. YABANCILA· Balkanlılar 1Stikl81 bah-
maktadırlar RIN TEŞIR.~E.RINE TABI Sinde klfi derecede ! ltıü!.(>:ıkıp mi.lhim lngj]jz kuvvetleri

ltın :\fnkedom-:ı. ve şimali Yngo.~lavva-
~:a gönde:il11,1e•i imkdnı ~lele edildiıfi~i Güru" ltOsu" zce 
it~ lngUlız ımp:ıraüırlugıı kun-etlerı-
r:.,rı., Yunan ve Yu!!'osl:ıv kuvveti.eriyle 

vuku buldu Alman paraşütçüler GoRuNuvoR olgun değillermiş 
gakalandı ' · · 

• 

d raher Alman)n ;le hnrp etmekte ol- B h \k h l 
Ulüarıııı yazıyor. U a meç U vapur• 

lo~f'Yli Ekspres g:ızctcsi de ôöyle tli- Jar)a meçhul yerlere 

1 •B_iz P Yugoşl:ıvlar kola)· nıulı.ı~c~ tac:ındı 
Almanlar geçid temin 

edemediler ~~ ıntiz::ır l'.'lıncrnckteriz. F:ıkat mhm T 
~:ıfer:n lngilizk•r ınr7ırıııd:ı olacaii'tn- Lns J\neC'los, S (A.J\.) - Yuıınıılı- Atina, 8 (A.A.) - Resmi sözeli, ~ıı t•n d~ eminiz. lngiltere. m.üttefiklerine ~;:•"ı yaı·dım cc·ı:ıi~eti reisi .ı_ıorest ?~· ll('ymıııtta bulunmu~tur : l 
~'!1 bır y:ırrlım ,.r.detınıştır. Fakat 1~- , .ınath bıılunaı:ık, Yunanıst.an Tr.ık- - Almanl:ır, ~lakedony:ı mııh:ırP -
g:ıız kuv\'ctlcri, ı;.imdi gıcı:.-n scneki_ ı:ı- y:ı :·e: Ialıednny:ısıı~d:ın karlın.' ç~uk, lıelcl'inde p:ıl'a~ilt~ii w b<>yannamclcr 

1
1 Bclçik:ıda h::ızırbnm:ımış i<ti)ıkam· t·c ıhtıy:ırl:ınlnıı ~ıırek~e!" •. bı!' ~ıl _ kııllıınınışlal'dır. Bir kaç p::ıraşüt~ü ;a
-~rda harp <>fm<'k m<'Cburiyctinrl<' ele- yo.n nufusuıı iahlıye erlılclı~:ıııı qıyl<'- kal~nmıştır. Alın:ın t:ıyynrcl<'ri, Trak
lı•ld ir].('r. ~ ın ı~ Ye clcmi~tir ki: rn ve .\lt•k<:donrn >~hirl,,rinc A lm:ınl:ı-

Dcrll Skeç ıra1ctcs:, ht'.Şlıc.. mulı:ıre- . -. Yuıı:.ın hli.kunll'fi .. ~'"'""ı h:ı!'- ;·ın Yuıı:uı nıili.-tint• kari• hi"iyatını 
h<>lerin Yugo~l:ıvya topralılarında nı- }ıınııı !"<'l'ubcl<>rınden "tıfade c~m~ş. ifııdP cıll'n vt' Alııı:ınl:ıl'ın Yıın:ın mille
ktı bu!:tr:ığını yazmıtlrtn Ye: lı!ırcl,al <nh:ı,ııı:ı )':ıkın ol:ııı ellı hın tini harbin ı\.-hs.'tin<h.>n ı>:.;:rgeın,·k is
t «~nele<' d" Yugnsl:ıv topr:ıkl:ırınrla v.e dı.ılı.n fazla niifu~lu. ~l'.'hirlerin t~~- t.~diklerini uil<lircıı lıc.rnıınanıcler de 
ngıliz fü1nı diikülmii5tür. Arn:ı\'ut _ lıyesını dP ~ınrctmıştır. Bıı tedlııı·, :ıtnıışlardıı" 

ltık.tn mli~kül \'::tıiyd!<> hııhın:ın ltn'rn, oı·ılunıııı ,d:ıh:ı ı<t•rbe~t h:ırekct ctmc- Ahn:tıı fırk:ıl::n, orıiuımız lıa<k:ı bir 
~n harclwtiylc k:ıt'i mahnna do~ru sini' inı~;ırı t·eı·ıni~tiı·. Ru ~ ·hil'IP t' h:ıl- miile:ıı·ı·ızı kar~ılanı:ıkl:ı iken bizi :ır-
kıtın"kt.cdir. kı, lııınlız ~'"".\'Onlrıriy!o b:ı~k:ı yer- k:ırl:ın lınnçNlı'nıiş ve roorlerıı m:ıkinc- Irak kral naibi prens Abdullah 

_ DHamı 2 inci aahif" d" _ Jrı·ı• n:ıklcd.lmıs \'<' lngiliz \'~ıpurla - li h:ırb7n Millin \':ı,ıtakırını kullan - Bn~r:ı. 8 (A.A.) - :'r1illiyetpervcr-
..___ · riyle ie:ıhedm Y<'rl<'re ,0,·kohın:ıl'ak mı~ olmııl:ırınıı rııfmwn kPndil<'rine bir !erin lideri Seyit Reşit Elg«y1:1ninin 

------------I ycl'lt''iirilmi.~Lrdil'. IOEVAMI' NCU SAHIFEOE l l:l:ığdadda v:ıziycte hıikim oldujlu b;J. 

Hedef Süveyş _B_u_l_a_a_r_ı·_s_t_a_n_d--a--, r-~-- -- -- ' dir~!~~~~':ı gelen nııib Emir Abdull:ıh 
~ SO J lıir beyanname neşrederek I rak halkı-

K 1 ? N DAK KA: na Ra"it Geyliininin Ir:ıkı mühim bir ana 1 mı - - l~h l ike,ve m:ıruz bn·aktığını \'e iİ•i un-

•ıman harekatının tacı İngiliz bombardımanları İtalya Krah ~~~::ı;;iıl~liı:::::;~~ edilmesi !Uzım geldi-
" • fazlalaşb Naib, fı~ilerin Bağdaddaki evini snr-

line Seblp.1 
malnrı üzcrine hükumet merkezini 

1 t Ml·ı·nferid sulh yapnıak (<'!'kelliğini hııber verm<'kledir . .,._ Stasgon, an repo Ve ı Beyıınnıınıede deniliyor ki: 
~ ıirkige ve Sovgetler mı-rnakale vasılala,.ına istiyor •Etraf unsurlarını hesaba katm:ı -

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 
olarak göteriliyor hiicurn edildi 

'!'· S.tokholm, 8 (A.A.) - Stokholm 
1 

tıııdıngen gnuıtesi askeri muharriri, Al- ı SOF YADA OLU VE YARA· 
Ilı anların cenubi l!:trki Avrupnsınd:ıki 
n·tıharebelerinin hedefinin Sü,·eyş k:ı- lllAR VAR 
~':'lı olduğunu ynzıyor Ye müt:ıle:ısın:ı 
\oYle devam ediyor: Kahire, s (A.A.) - Re:;mi tebliğ: 
1 
•Vakıa Almanlar Yunanistan:ı kar- lngiliz Lnyyareleri, Sofy:ıdaki Al-

h· .l1tpacak ları hnrelci\t ic.in t:ımamiyle man ::ıskeri tnhşidatını bom bardı -
;·"Zırlanmışl:ırdır. Fnkııt Yugo•l:ıvya- man ederek Almanlnnn Belrrracln 
ıı;: karJ.ı ~azırlı~lnrın,ı 1.ıelki ~e bitir- y:ıp!ıklan hücum~ derhnl mukabel.e 
il 1 ~ degıldılcr. Şıdcletlı .h'.'\'tl huc.umları t•lmı.~lerdir. A~kerı mıntakalard~ ?ıı· 
tıı~· ~ugo.•lav kııvvetlcrıııın tahşırlııtına c.ok infililklıır vukulıulmuş ve b~ıylik 

'<nı olmağa. ç:.lH;m:ıktadıı·!a;.• _I r·:ıngınlnr c.ıkarılınıştır. :Miite.'ı~ıb<'n. 
lıı Dagcns Nıhter gnzetesının a"k<'rı t:.yyıırelerimiz Struma vadısınclekı 
~harri ri , Almanların t:ı:ırruzl:ırını yo l d:ı motöl'lü ıınklire kollarına pi -
~ l ettiklerini, bunun sebebinin, Tiir- kıı hücumları yapmışlar, ye bunları 
,/e ve SovyetlQr Birliği h iikilmetleri- .;itr:ılyöz ateşine tutarak bü;·ıik h:ı
l~n Vnziyetindeıı l'min olmamaları bu- .'nr::ı sebebiyet vermişlerdir. 
R'~ıtduıt~nu ı::ızıyor. tn~i!tereden Yu - n:ılgnristmıd::ıki başlıca d·;.ınir;·o -
• ~lnı-,_nrıı :ısker gtt.ırıler~k yardım lu, ıstasron lar, depolnr, muııakale 
,.e 1.t~ceı;i bflcliril!sor. F:ılint hcr şcycl<'n l'a•ıtaları, antrepolar, büyiik hir fab-
1. \d Yunan, Yugoslnv ve lngiliz kuv- rik:ı bombardıman edilm i~ir. Hii.rük 
e~iıerinin birleşerelc Arnnvutlııi(n hü- kiiçük bir cok yangınlar cıkar ılmış
ıı ın etmC'leri, orMını t.-mizl<'meleri la· lır. Bir demirynlu ilzerincle bombar-
lııdır, CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

~. 

:>!M'\'oı·k, g (A.A.) - Dil' ı::azetc
ııin n~ın:ı mulı:ılıil'inin bilrlil'dijliııe 
göl'e Lrııl \ 'ikto;· Eın!lnucl. nıii•ıf'erid 
sulh ı·:ıpmnk i;lemehtedir. 

Pıeıı' llunılıert, ltalyaııın horbe 
nih:t\'t>t vı•rmcsini görmekle enk me
~ıcl olne:.ktıl'. Fıı·,at düseNe P!!\rn, 
bir halnııı ınütııl'l'kesine del'lı:tl mii
za hr·ret nliv~ceklir. 

E:ski orİlıı°kum:ıııı!anl:ın, bii.l'lC biı· 
miitnreke)'İ iınzalnm:ıfra hazırdırlar. 
F'a~i. t p:ırti>inin ıı! eennh ımı\ı:ıf:ı
z:ık,i,-i:ırı, lt:ılya.l'ı lı'tnr:ıflığ:ı ırötii -
recrk her h:ıııır,i !ıir ~·olu, lrnh•tl<' ha
zırdn·Tar. F:ık:ıt 1\ lııı:ııılal', maııi ol:ı
rak: 

-Hı·ır' 
Diyoı·lnr. Alııı:ınl:ıı, lt:ıh·:ını" kon

lroliinii ell.•rine :ılmı,lt1l'd1r. rcııubi 
AkdM ;, ~:ı hi' lcrindc .rn p:ıcakl:ırı 
hnrekftt için Alnı:ınlıırın köpr(ib:ışı 
\'tızifcsi giirm 'lıtı• Dl:ııı Trabl~<gar -
be ihtiy1~l:ırı vardır. Almanl,ır. i)·i 
biliyorlar ki kendı kendilerin .. bıra
kıldıkları takrlirrle Trnhhıstn !tal -

(DEVAM! '4 NCO SAHiFEDE l 

t SA R_~T ı.tR 

Mekteplerde 
Görülen lüzum üzerine mektepler 

daha erken kapatılacak, imtihanlar 
daha evvel ve daha k11a bir zaman 
zarfında yapılacaktır. 

Muatlimlerimizin, talebenin hakla
ı· ı üzerindeki ha11asiyetin,' t akdir 
<'diyoruz. Ve bundan asla şüphe et
miyoruz. Fakat zamanın darlığ ı do· 
l ayıaile muallimlerimiz, yetittirmeğe 
calıştıklar ı çocuklar hesabına biraz 
daha fazla yorulmak, dikkatlerin · 
artırmak ve üçüncü devre çalıtma11-
n ı yapamayan tale beyi daha geniş 
şekil tle haklandırmak hususunda ne 
yaparlarsa yerinde ve doğru olacak
tır. 

Ta lebeyi, ahvalden ne kadar vıka· 
ye " dersek o kadar iyi ecleru. 

** 

Bud:ıpeştc, 8 (A.A.) - )[acar A- , 
jansı bildiri;·or: 

Belgradla Bud:ıpc:;te nrasındn t.l'IP
fön \'e t~lgr:ıf muhaberesi kesildiğin
den "I:ıenr hlikfımeti. llelgraddnki el 
çisini radyo ilc bir kn~ defa çnğırmı~ Macar ba§vekili Ba rossi 
ve milte:ıkı~ıı Yugoslav lnyynrcll.'ri - ,,·,ıda mihl'cr tol'.' '.\facari;tnn; cldı' ·
ııin '.\lncarisbn sehirleriııi bombnrdı - dJnwsi kol:ıy arnntajlardan \.ıZıte<' -
m:ıııı sebebiyle Yııgoslav;·a Hariciye mişkrdir. Bu suretle Yugo.<l:ıYrnrlakı 
Nez:ıreti nezdinde şiddetle pl'ote.<to et- karde<lcrimizin 22 senelik sikfı{·ellni
me.<iııi bildirmiştir. ııi qı:;tıırmu.~. t:ıhii ve CZ('Ji toprnk b-

Buqapcşte, 8 (A.A.) - Oklu H:ıçın (pklPl'inıiıi ihmal etmi:; uulunu~·oruz. 
organı olnıı lcstiııj"~g gnzet<>•i yazı - Şimdi yeni ''nziyet Ralknıı milletleri -
yor: niıı ınü.,(:ıkil olmak İl'in ki"ıfi drr"cP<ll' 

~liiznhnrdsiz k~ılnıı~ olan Yugo<la\·- Sonu 4 üncü sahifede -

Adis-Ababadan bir göriinüş ( X İfa re tl i bina Ha bet imparatoru Haile 
Sel asi yenin sarayıd ır) 

İngilizler 

Adis-Ababayı zaptet
tikten sonra 

Maruf ltalyan kuman
danı gene kaçabildi 

Nayrobi, 8 (A.A.) - Zı rhlı oto 
mobiller, cumnrtesi günü Adis-Aba
lı:ı\•a gi: en Jngiliz kuvvetlerinin b:ı
.<ın.d:ı idi. Şehrin muhafazası, 'ilahlı 
İta lyan poli.<inc teYdi edilmişti. Kat'i 
te"1iın, bu polisler tarafından yapıl
mıştır. 

$imdi Haile Selfısiyenin sarayı üze 
rind İngiliz b::t~Tağı d:ılgalanmak
tadır, Şehirde hnyat tabii halini al

- Sonu 4 üncü ıahif.,de -

1111111111111111111111111 111 111111ınııııııııı ııı ııııııııı 

Hitler 

' 

En büyük hezi
mete uğradı 

Ticaret vapurl arına Aıne-
rikan harp gemileri 

refakat edecek 

~bu sene bitebili r ( 
!-;evyork, 8 (A.A.) - Nev,vork 

\'orld Telgram g:ızete<i ~unları ya -
CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 

il 111111111 ili 1111111111 il 111 ili 111il111111111111111 111111 
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( SAHİFE 2 ) 

RADYO GA ZE,,JESi: 
. . . ~ ..... ·. ,· 

Bir firma· 
İhracattan nıenedildi 
Pıılamııt ihracatının mürnkalı<>si 

hakkındaki nizamname htikilmlerine 
B lk.ı 1 d 1 muhaHf olarak ihrac edece!ti palamut. 

~NADOLU ) 9 NiSAN 1941 ÇARŞAMBA 

)ıtma mücadelesi ve mü- Şikayetler: • • 

ı .. . f l . Sigara çeşitlerı essese erın vazı e erı İnhisarla~· i~aresi, son ~amanda P!· 
vasa\·a venı sıgaralar çıkarmakta ve 

a , n ıır a v~'= - Balkanlarda o ikinci noktalar !arın arasına :ısağı kaliteli mal karıs · 
vet, artık polıtıka etrafında iki taraf tırdığ-ı i~in selı;imiz ıiçüncıi f1'1ive c~ K•• •• k A • •• k JJ f• t• b• 
s:ı.ha<ından ç~m.ı~, u .. , o t da vaziyeti nikbin za mııhk~me~İnCc' 1705 sanlı k:rnıını uçu say mu e e ıye ı, şe ır 
harp ııı:ı~a~ına .mtı -goru en vazıye göslermeğe çıılısmış- göre mııhklım edileıı ihr;c:ıkı Simoı , 

bunliıra 'çeşit çe~it isimler vermekt~dir. 
Evvplce piyasaya çıkarılmış olan ~ı,. 
met. ve Hanımeli> sigaraları; sonra: 
dan •Gelincik>, • T iryaki• ve • Yen: 

kal e~mıştır. Soz ar- . tır. Xitel.!m .Japon- Dcncurn firnı:l'ının ihmcat ruhs·ıtn~ Ve kasabalara da şamı•ldı•r tık dıplom:ıtların de- · H · · · "' · · · · ' . . . • ~ a ar..:ıye .,azıı ı, mesı 30!H sanlı karnıııun maddei mah 
gıl, silahlarındır. J H , . Çin mAS<'Jesiııin mü .. · •~ · 1 ı· t k"J ı· . .. d ı · 1 1 b·ı t ı 

Harman> adlı sigaralar çıkarılınca 
piyasada bulunmaz olmııştlll". . 

Halbuki her çeşit sigaranın tir_Yakı
leri vardır. Daima ayni çeşit sıgar:ı 
içmeğe alışanlar, pirıı.•ada ahştıkl :u:• 
Higaray1 bulıımarınca haklı ola rak ~·: 
kfıyet etmektedi rler. Sigar a çeşitlerı~ıı 
ıleği•tirip yeni namlarla piyasaya ~ıı
rerken tir)•ak.ilerin vaziyeti ni de du -
sünmek, evvelce çı kanlmış ııigaralnrı 
da piı·asadan eksik efmemek alıikad:ır
lar için bir vazifedir. 

~r·h. · B Ik . apon arıcıy_e nazırı ıı· 1· · ·- - •usasına mu ..-nıı en ıc.are ve a e ın \'ilü ''elimızde sıtma muca e esıııe :ıme , ~a ıştıran ı umum pa ron ıır, 
;.i:·e~ie~:J.kı~dı~n,.~~i h'.~1/ m~d'.gını, . hbu cc isti.rcl:ıd edilnıistir. Bu firı;nn: bun ıüyll1< ·ehemmiyet verilmektedir. G,e- amele ve müı,-tahdemlerine mecca-
gÖrüsü de bu müna _ ne yapmak istiyor? 1•

11
• 

111 1 
ise! ~le d~,. a. ,lan boyle ı.hrııcat tıcaretırl« ı~tıgal <'-·enler.d; biillin ~aza. nahıy.e ve ~oy- ı;en kinin veı·mek mecburiyet inde 

· . ıcrnm eceııecegını f,•ııııyec<'l•tır. ere \'ıla\·•tten lıırtamım goııd ııldı.. · 
f.<!lx>tle Hıtler tara sövlemislir. Japon _ ç ·f , . . k.. . · t .. 0 tanl·nı ek olar··ı" bulunduklarından bunun da \"aktı za. 
1. d Al ·ı .. · · 1 tçıye tevzı edı lece !'tnı ,·azmıs th.. 1 e '1\. ... ın an man mı - C' t R vanın mıhver or - ı· ·1 .... • b' t · .. ı · ı mi. maniyle temini ' plnız tebl igatla Jetine hit ben ne• tJOV'!Je USya nası/ 't ki ' b I uıı c e ıtdııı·ı ır amım gone er, :ı- • ' . 
. . ", · ıı arını u mesc C· tohu mluklar ir. nunda kiiçiik sııy mükellefi ·eti ki iktifa edilmiyerek fili neticeleri nın 
ıedılcn be}~~11111 '.™'. bir yol tutacak? de nı; derec~,,:e ka - •. . . . . . . ıin tevziatı, mücadele he~ .. etlerinin istih•al i icabeder. 
<len. ~un:ınısta~.-ı. \e d_ar ıkn_a ettıgı mıı • "\ ılayetın tesbıt edılen. ıhtıy:ıcına .. ,ıalivet tarzı ,e sıtma mücarlelesi- :; _ Tali mııtnıımenin 17 ve lD 
Yuıro.~~a' Y~ .. huku • hım deg!lse. de Av - •tor~ yazlık tohumluk. ~eş•t~lerıncleıy,in bir yurcl ı.orcu olduğu hakkında nc.u maddeler inde zikr olunan müca-
me.tl~ııne 'e'. ı.len no. ırakta kBrlŞlkl k r~ıpa~akı mıhver va. lzmır merkez kazası ıçın ıkı ton mı .-ağıdakı mııra mi tal imat verilmek- dele• hey'etlerinin tayin olunacak 
tal,ırdan anl.ı,ıJmı~ - 1 var 

1 
zıyctınden ::II:ıtsuo - ~·~·13.)~arım ton ıık darı, Foça k:ı~a.s tcdir: gtinlenle içtimaa davetiyle kanun ve 

tır. • kanın-memnun ol • •Cın 2~ ton mısw, Çe~me kazftsı ırn. ] -- Bazı \·erlerde 'ıtma m;;c,Hfe. t:ılimatname gereklerinin icr:ı'ı ehem 
Almanya, artık ffiiıdı'se ınaı·ııere ı:ıadı~ı . siiy!enelıi - ~ton mı<ır Ye ya.rım ton noh_udun ittılcsine :ıicl kü;:ük •ay ın[ikellefiyeti - miyetli W gereklidir. 

Anııp:ıyı kendi nli- Q J lır. Şımdı Sovyet - haz. edılen V~k.ıll~r hey'e!ı karıır nin sehiı• ve kasabalar h··ılkına •amil 4 _ Vilayet dahilindeki bütün 
fuz Ye stil:i<ı allı - 1 h" "d' fil l~rle bır anlaşma yup ıııucıbınce.erı ıyı cın,ferden satın alı·oıuıı' olm.Hlıi(ı yohında tereddii<l iz - köyleı· ile şehiı· ve ka.<ıılıa l ıırclııki 
na g<:cmi~ addetm<>k- a eg ıne mı ırr . mak i~in .nazır. ~Ios- ~"''.·ak .ııeş'.n y~ra v~ya borçl~ndırm~ha' edildiği haber alınmı,~tıl'. halka hiıabe~ ~ıtn;anın ehemmiy~tin-
·c ve Anupa millet. ko\ad,ıdıı. Fakat -~ı_ı~lf)le.ııla.Ht mustahsılleıını;_ LC.'· n:ı!l numaralı sıtma mucadelc kn· dPn ve yaptıgı tesırattan ve tahrıbat-
k:rini 2 ~ıktan bir;ni tercihte muhtar Beri in Ye Romayı hiç de müHait olmı - z.u_ ıcın zm~:ıt b~nk.~~ı umum ı:w~~r-nu!ıuııun tatlıik suı tine dair ali • tı.ı1 bahi,lc idare amirleri ve beledi
lıırakmaktadır. nu milleller, ya ken- yan ş:ıl'llarla ziyaret ettiği gibi i\fos. l~ıgune e.m;r \'erıl~ıg_ı .Zir.a11~ \ ekaıe·matnamcni·ı 16 ncı nıadde'i lıu mii- .'·e rei.,leı·i tarafından müna,ip yazı. 
rli nüfuzunu tanıyacak ve fııgiltere kova ziyareti de ayni sckil<le olmuş - lıııden vılayete bıldırılmıştıı ·. k~llefiv<!lin kiiylerde olduğu rribi far terlilıiyle gönderilmesi ve bun -
.>lerhine harek<te geçecek, ,·ahud tur. Fakat Sovyetlerin ~inıdiki halde 168? ~ayılı kıınun, ~oh.ı~ı!'l.ıı~larıı\ehir ,:e ka<abalar d:ıhiliııde ve civa. lamı kendilerine okunarak iz-ah edil
tkı Almanya ile h:ırlıi göze alacaklar her h:ıngi bir müsaadekarlıkta bulun - telıdılıyle ı.<lahı emredıldıııı ı~ın burıncla da tatbikini, ın ncu madde;i mesi lüzumunun abikadarlaı·a bildiri! 
ılır. Keııdi<iyle birlikte hareket et mi- ıriası mümkün göriinmemek!.<>dir. ~r- hu"~s~a b:ın_ka. ı;n_:murlariyle zirıuıt nilcadele hey·etıerinin her mahalde nı csi V" bu yazılarda bilhassa herkesin 
)·en her millet, lngilterenin aletidir. çi So\'~etlerle Almanra arasındakı va- teskılatıııın ı~b!rı,gı yaparak ~u to-.e,kili liizuınıınu amir bulunduğun- evinde, bağ, bahçe ve tarlasında. ahı
l!erlinden veriieıı bir haberde lngil. zi,·ettc değişiklik olmamıştır. Fakat hııı:ıl.ııklımn bıra~ e.vv.el tevzıı· ve lan bu hıısırnta her hangi bir tered- ı-ıııela ve kendi<ine aid diğer rerler-
tere ile biı lik olan her Avruıııı dev- Almanya cenubu :;arki Avrupasına hu- kt ırılmesı emrecf , Jmıştır. 'lüd varid olamıyacağı :ışikfu·dır. ~ıı ele sıtmaya kar~ı mücadele etme<h1in 
Jetinin Alman.va.rn ihanet etmi< ad- ı·ı ı· s ti · tt ı· ·· 1 - 1 ! fd - ı t h ıı e< ıııce ovye e~· va_zıye eıı ene ıı;.• KOY ENST TULER NQE TED· ale göre sıtma mücadele kanun ve Jıiı· yurd borcıı o ugunun c a e a. ılt•clileceği bildirilmi.;tir. Yani lngil. du~·maktadırlaı·. ~ıtekım, Almanlar, a!i'matnnmesi hükiimlerinin \ama - rliz ettirilmesi faydalı ve lüzumlu -
trre ile birlik olan bir mLlet, Alman. Roı:ıany~ya ar<~k ba<ınca_ S?~·yetler RISAT DEVAM EDECEK ni;·le tatbik.in. e itina edilmesi ve lııı clu_r. .. . 
'" ile birlik yapamaz. Kendi<iyle bu ışgalın kendı muvafakntlerı ıle ol • hemmivellı ışın noksansız yapılma- i) - Sıtma mucııdelesme çok e · 
ı.irlik olanların i<e Rom"lnya, :ııaca- ~adıirın.ı. bildirmislerdi: Bulgaristan , Kı'-lllıcullıı köy ensHtiisüncl~ d~rs. ·ı icin ·ıİakadaı•ların daima. dikkn_tle_ hemmiyet vedlmesiıı.i ve. bu husu;ta 
ri tan ve Bulırnri-t:ıııın akibetin~ ısgıı! ı•dılınce de Bulgarıstanııı hareke- .eı·•· d··ı·am C'd•lecektır. ;\laar,f \ e · ı·iııin celbolunnıası ve kerfıyetm ıda- geıeken bütun tedlıırlerın alı!1ması· 
tliıstukleı·i asikfırdır. tini takbih etmi~l<?r, fakat Yugoslav~«! kaleli, diğer mekteplerde 15 ni•aıı- ı·e amirlerince de bizzat tatb;ki lfı- n:ı ~ok gayret ve dikkat gösterilmesi-

lsviçrenin .bu gürüs hakkındaki en. meselesi knrşı<1nda işi büsbütün açığa ela ele "!erin k2silmesi hakkında •:mir zınıdır. ni ve bundan evvel bildirildiği gibi 
,1:şesi Bal şehrind .. rıkan nu;~·onal nırmıı.' \'e muharebe haberi gelmedeıı vHildiıi:i halde zeriyat mev.<imi mii- 2 _ Talimatnamenin altıncı faaliyet ve tatbikattan her on bes 
ı'aytung gazetesinde ~u ":ıtırlarla iz- pek az cn·el Yugo"la\·ya ile bildiğimiz nıı•elı<'tivle köy enstitülerinde clers · m.1 dd ... f J!Crej(i•1cr çiftlik ve fahrika günde bir muntazanınn vilıl.ve!e de 
h.ır edilmektedir: dostluk ve ademi tecavüz paktını imza lere ve tatbikata devam eclilect'ğiııi te·,aılinleri, miiteahhidler, ~irketle. hu- maliımat verilme•ini tekrar ricn -.;de-

.\lmanyaya yardım etmiyen millet etmi,Lı·d.ir. Şimdi Sovyet radyo ve ga. bıırüz ettirmiştir .• "is·an sonunda Kı· sıısi mektep idareleri ve 15 elen fazla rim. 
lı•re cf(.rhal düşman ismi verilmekt•' zeteleri Simoviç hükümetine takdirk- zılru·lu e1Htitii.-ü\1de eğitmen kur-
,·e hunlara kılıç aleti gö.<terilmekte- rini bildirmekte ve b~. h_üküı:teti, Yu-J '" acıl:.•cak ve_ yüz eğitmen bu kıır4a 
dır. Fakat Almanya. bunu yaparken go,J:ıvyanın meşru hukumetı olarak clı•ı o·orecektır. 
ld~ lıir kı.yıl ı·e ·:ırlia kendi~ini bağlı tamm"ktadırlar. Berlin hüklııneti, Si- ŞEHiR iŞLERi 
g-iirm,mPktedfr. Biiyle bir görü~ü or- moı·ic hükıimetini clngfüzl<ıre satıl -
ta.va :ıt<ın Alman.rn, ,\':ılnız kendi na- · k b h .. mış bir çete• diye gösterır en u u - Belhlire rei•i Dr. Bche~t ı:z. ;!ün 
mına ,öz söylcmekiedir. kiımetin ~[oskovacl:ı derin bir samimi- mııhklif ycrlercleki rol in~a:ıtıııı ı·p 

Yııı:o<lavra ı·c Yunani,tana veri- ı·et go··ı·me". 1• ~av,•ıılı ehemm1·,,ettı·ı·. Bu 1 1 · 
ı 1 k 

0 o , , cıııideLrin ağaç andırı ması fa:ıliyetı-

Torbalıda 

B. MURAT ÇINARIN 
KONFERANS! "n. nota arda cAvnıpa ıtamız• ta- hal, Sovyetlerin Almanlarla 1939 da 

lıu~ kull.uıılmnkta<lır. Almany~n!n: imza ettikleri paktanbed vaziyetleri- ni ll'fti~ elıni~lir. Parti müfett;~inıiz Rn;· Galip B.1h
.\nuııa m~mle~et ve .m'll.etle~ı-~ı sı· nin ne derece deği~tiğini göstermekte- Kaı»ı.rnkada Küçük Yanı:ınlar te· tiyar Gökcı· Ye vila)·et umumi meclisi 
lah ,kuvvetı.1!~ feth.ve ı•tllıı eltıgı an-ıdir. Sovyet. Yugoslavyıı. paktının Sov- l>C'iniıı lzmir •ose•ine ıloğnı olan kıs- azasından avubt Bay Ahmed }luracl 
la<ıımak-t.adır. Bugunku dava ıse, bu ı·etleı·ı· ,ı·ıa·hıı bı·r ı·htı·ıa·fa s·u"riiklenlesi . 1 ı·k·ı . . Çınar ılün Torbalırn gitmişlerdir. 

11 ti k t 1 d " mın:ı eıım fııi.ııı arı c ı · ı mıştır. .'hnlecl '.'ur. d · Çıırnr bu vesile ile ını e. erın ·uru u .u ur~ . . ~üpheli olmakla beraber Japonyanın " ·" 
. lngılter.e, ~lacar, ;ta?l'.ı ~mdıye ;1a ~imdi lehte bir ıı.etice a)ması müm- _ I ;tı (Türki;·enin bugünkü vaziyet karsı -

kndar munasebatını k~smedjgı ha! - kün göriilmemektedır. Bu ıtibarla iUat f K '.,.ıuı,; .<vo;;<>t;) mou·nrn ii1..P.rincle bir 
1 R B 1 t 1 k ısa Haberle konfcrıııM vcrnıi~tir. Konferans çok a.e .e mn~nya ve u_garıs an .a. ·~•mış. suokaııın, Moskodaki teııe_bbü.s_ lerin.de. ıı 
tı. ~ınıdı de Macaıı~tanla s•~. as1 m~- müsbet bir netice çıkacagı şuphelıdır. _ lfık:ı görıniis. b(iyiik bir kala!ıalık h:ıtı-
n:ı.>eb.ıtmı ke$rnı>;l!r. lıı~ıte:enı.ıı, Fakat }[atsuoka, Tokyoda acele işi ol- J 1 'ıi cl'ııl~m;~ w defalarca :ılkı~hımıstır. 
Rom. nya ve Bulg~rıstanla sıyası mu. madığını, istenildiği katlar Moskovada Bayındır kazasında lıiı. yerde çe-
rıaseb_a~ın.ı kesmcsıne sebe~ tam-amen kalabileceğini söylemiştir. kirge. ~ıkmı.,;, derhal mücadele ted -
ll$ker ı ıd ı . O vakıt .\Iacarıstan top - Japon gazetelerine göı-e son vaziyet, biri -alınmıstır. 

Kız k:ıçııma la r 

Maliyede 
Kaza malmüdürlerinin 

toplantısı 
lznıir kaza malmüdürleri merke

ze claLt erlilmi~ ve diin defterdarın 
reisliğinde ilk toplantı l arını .rnpmıs· 
l:..rdıa Kaz~!:ırın biifön mali mua -
meleleri üzerinde umumi görüşmeler 
yapılnıış Ye i~ lerin en ~eri ve en iyi 
Uır s·.,;.k.ild !.!Örülmesi İC' l n ni ınacak 
tı:clbirler h:ıkkı!lda knr:ırlar ittihaz 
olunnıustur. Bilha~sıı ~!illi emlRk 
muamQleleri ve borç lanma mevzula
.ı: i.lzerindC> durulmuştur. Bu nıe~:ti 
daha ik. gün devam edecektir. 

• 
ZABITADA 
· ·=-:• ·2

•
0 't?Strs• 

Sigaı·a meseleRi, inhisar memuru • 
mm ve,·a sunun bunun key fine tabi o
lamıız. Öyİe telakki ediliyorsa hatadır. 
inhisar idaresi halkın alıştığı sig:ı~:a 
çeşitlerini piyasadan kaldırmakla ka•." 
değil, zarar eder. İnhisarlar umum ınu 
dürliii{iiniin tiryakileri tatmin edecek 
serl tedbir almasını bekliyoruz. 
------- ---;:---·--·--

Bağcdar 
Dikkat etmelidirler 

Geçen '<'ne b~ğlarında antrak ı noı. 
hastalığı çıkan ~ iftçilerin bağlaıın:t 
varı ,·aı•ıya kir eçle karış'tınlm1' ku· 
kiirt :ıımaları vilayetten :ıH\kadarkı· 
ra bildirilmiştir. _ 

Geren •ene bu hast.1lık çıkan bM!· 
fardan lııı se11e tedlıir alınmadığı tn~ 
dirdc mahsul alınamaması ihtim:ılı 
ı·ardır. 

Yeni cephede 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHIFED~ 
daslan Yugoslav hükum etini gittıg• 
yPı:c\t t11kip edeceklerdir. . 

Londra, 8 (A.A.) - Röyter aı a ıı· 
Hlllln Yunıınistandaki lngiliz k.u:ve;: 
!eri nezdinde bu lunan muh abı rı b• 
dirivor: 

B
0

ir coğu doğrudan doğruya Lib~~ 
harp s:ıhnesi nden gelmekte olan i n~· 
paratorluk ve Britanya kuvvet J erı: 
bugün memleketin her tamfın cln ye• 
ı e,iyorhır. Yunanistanın şi ın al i n d 1 

ce;·en.n etmesi icabeden muhareb1' 

ler hakkında henüz haberler ıne'· 
nıd cl"i~i l<e ele cenuptnki üsleı·;n h:t• 
rekatı mükemmeldir. 

r 
ANADOLU 

Mahsul hekimi 
Gazetemiz, bu batlık altınd•• 

bütün çiltçimi:11' n alaka ile takİP 
edilip faydalanacağına emin bulııP" 
duğumuz bir aUtun açmaktadır. S~ 
aütunu, Türkiyede ihtiaaı . ve tecriİ" 
heleri ile tanınmıt en ıelihiyetli ı.ir 

ı·~klar '. ~1dan ge~erek. Roman::ı v~ üçlü pakt hakkında bir hayal sukulu * Viliıy~t umumi hıfzıssıhha mec
J. ulgaı.ısta n a gelen ~ıman kun etleı ı doğurmuştur. Matsuoka, iiçlü pakt si- lbi. lıııgün saat onda sıhhat müdür· 
.• ıacari.stan5!-an.tran"t ~!arak g.e~mıs- ya•etine kendini bağlamı~ bir devlet lüı!li tıınasınd:ı toplanarak aylık ~ıh
tı. F'akat şımdı. '.\Iacarıstan, '\: ugos - adamı olmak sıfatiyle Jııponyaya elle- hi vııziyet üzerinde mHzakerede btı· 
lavyaya karşı bır u• olar.a~ kullanıl. ri bos dönmek istememekte, i\Ioskova- ıunacaktır. 

BiRiSiNDE MUVAFFAK 
OLAMAOILAR 

Urlanın Ozbek kö>·ünden Osman kı
l! on altı ya~ında Şerife Karadenizi, 
lznıirli • 'ııınım oğlu Abdurrahman ka
çıı·mıştır. Suçlunun ve kızın nerede 
tıuluııdukiarı belii olmadığından arao;
tırılmaıarına devam edilmektedir. 

Otomobil ka:ı:aaı: arkadaş idare edecek•ir . 

ın:ı~t.adır. ~l aca.~ lıa~v~kı~ı Kont 1:~: dan bir se •ler götü1·mei,re çalışmakta - -----·-------- ·--· 
ekı~ın de bıı ~"llzden. ıntıhar .ettııı• dır. · > 

~leııemen belediyesinde 7 ıııımııra Çiftçi, mahıul, haatalıklar ye,-' 
da kayıdlı şoföıı Mustafa oğlu Rebii ire hakkında istediğini ıorabilİf• 
(-ayın idaresindeki otomobil, Türkelli Mahsul hekimi derhal cevap vere: 
köyünden Menemene dönerken, ma- cektir. Açılacak bu aütunu, çift~;: 
kineye binmek i.ı!tiyen Rasim oğlu lerı·mizin dikkatle okumalarını b• 
l;cş ya<;ında Özcan Özgüre çarpmış ha u a tavsiye ederiz. 

malumdur. lngılter ı11n, Macarıstan. 1 •. · / .
0 

.. /• "'·ıi ııJıti· 
1 . • .. b t k . . ıı· illi ' " .,.,, ı . 
a sıyas ı munase ıı mı ·esme,ının ıı· 1 .• kt· . 1. b lan hükiımet darbesi 1 b. d b h"d• d. ı.ı ,, Vltül u 

se !e ı e u a . ıse .r. hakkındaki esrar percle-'i henüz kaldı-
ıa~onya harıcıre nazırı Matsııoka, rılmanııstır. Eski bMvekil Reşit Ali 

b~~~ıı :-'.lo.sko~aya var~ış, Sovyetler tarafınd~n yapılan b~ hükümet dar -
bıd~gı d~,l~e~.~dıın:ı~~rl)i~ ;em~s et- besi neıicesinde Irak başvekili Taha 
mA•;~ ır. . .' ·~ hıgıt. gı ı • abesubc: anın Ha~imi çekilmi~. kral naibi Ba"ra;:a. 

\lUpa .:-;eya a ının uç ~e ı var - r"t . t'. R •t t\.l' !rakın hükumets1z 
dır gı mı~_ıı. e~ı .. 1~ . . • 

· • . . . !<alc'ıgıııı ve onun ıcııı t'I koydugunu 
Evvela mıhverın Avrupa ve Afrı- ıı·ıd· ·. d B· . a· ·a gı·deıı ııaib de 

k d k" · f · k d · k ı ırmı~se e ''"r ; , 
.k~ a. •. vazıye 1111 ya ınk an k~o~1!1e , radvo ile bir beyanname llj!şretmiş\ir. 
ı :ınct~sıdıapok~ya~hın uzartş~r ah ıbva- &ıen habel'iere göre Reşit Ali tama 
zıye ııı en ı ı mı ver o agını a er. , ·k .1 ·d u"~kk•p b; 1. kabinı.' ı k ·· ·· .. il d S tl 1 men as eı eı en m . ~ - . 
ı ar etme , uçunc~s e ovye er e l.urnııı~tur. Bu kabinede general Emin 
lı•r anlasma :Yllpmak ve bunun için I F h . .., ·t e er"l '>I·ıh 
• ı · d · k gcııcra e mı ı.:>RI ve g n ... .. ~ -

·" ınnn yar ımını t<.'mın etme ·. t "·I b ı k" ı 

Balkanlarda 
Baıtarafı 1 nci Sahifede -

llij[cr tııı·aftıın SoYyet Rusya ve 
\~ugoslavyu nra~ındu bir pakt in1zası, 
en menınuniyet \'erici bir ::eydir. 

Dı•mekt~'<lir. 

n1u .;:>e man u unmu L.O.l< ır. 
Alman ve İtalyan radyoları Reşit 

Ali tarafından yapılan hükıimet dar -
besinin , lngiltereye kar~ı olduğunu. 
Resit Ali ise dahili bir me•eleden te -
velİüt etliğini bildirmi~lerdir Mııama
fih rnz!yet henüz inkişaf etmiş değil -
dir. Vaziyetin inki.,afı ehemmiyetle ta
kip edilmektedir. ----------

Çorumun şerefli günü 
~i}·uz Kronik! gazetc;i baş makale~ <;orum, 8 (A A.) - Mi lli Şefimiz 

<İnde Sovw•tlcrin ""ıı anla<masından !nönUnUn gcı:en 3ene Çoruma ge l iı;leri 
ı:.ınnı Raİkanlard:ı h:ırekattan dolan gününiiu .,eref gün ü o la r ak kııt l ıılan
Almanyayı clost bir de\·let nclcledcmi. - 1 ması . Lc lecliye mec lisinin son i°'tı -
.wceıfini yazmaktadır. 1 maında karar l astıı•l mı '511r. 

* ELHAMRA Sineması 
Bugün 

}[el.tabının nuranur giiıelliği dünyada e~'iz olan güzel !zmirimizin 
şiir rlolıı ıı<:fis mi!htaplı geceleri başlarken, senenin en nefis, en hari
kııli\de A~k. :\lusiki - Şiir ve nihayet bir sözle (AŞIKLAR ! :'\ FIL:\11) 

olan büyük 

Ay Doğarken 
Hımblar ~:ııfehrini, mü<tesn;ı bir •iııam:ı haftusı olarak sayıll müş
tcıilcriııc tukdim eder. Bu ems:ıb<iz saıı:ıt ,.e güzellik filminin baş 
roılerinıle hcy:ı.~ ııerckniıı daima en lıiiyük filimlerincle takdim ettiği 

eşsiz bülbiilleri 

JEANETTE MacDONALD NELSON EDDY 
l:liitü•ı ,..,.i~iılcri .,onsu>. lı~yranlıklar içinde bırakacaktır 
JUH.!':ALDA - En son ,.c en mühim il ,L R P haberleri 

SI-:ASSL 11! - ller gün 2, 15 - 1,30 - 6,45 - !l dn .. Cıımart<?si ve Pazar 
10,15 ve 12 ele bn§lar 

1 DiKKAT: Huftanın her gününde ilk seanslar ucuzdur. Sal::.Jn 20, 
Balkon 25, Koltuk 30 Krı. ----------

RADYO··. 
AU(;Urn.:u PROGRAM 

8.0u :ı r uısram, 8.0:·ı aj:ıns haberleri 
8.1~ mtlz'": hııt'if program (Pi.), 
.45-!ı.OIJ c\· Kadını - yemek lbtesi, 

12.::0 ıı: vgı·am, l~ . a:; müzik: hrıfif 
arkııar, l'.?.50 ajans haberleri, 

ı :ı.u5 nııizık : köy türküleı·i, l :ı.20-
l-l .UiJ müzik: radyo salon orkestrası 
(noloııhl Necip Aşkın idare-inde), 
18.00 ıırogranı, 18.0:} müzik: melo
diler (Pi.), 18.~0 konu~ma (dış po
litika hudi~eleri), 18.45 çocuk sa~üi.1 
19.15 ~ocuklar ıçin musiki, l!l.:.W 
ajans haberleri, 19.45 konuşma: zi
raat takvimi, 19.50 müzik: muhtelif 
~aı·kı ve türkiı.er, 20.15 radyo gaze
tesi, Buyuk Dahi i\limar Sinanın ölü_ 
n1ünun :!.);} nt.:ü yıldönümü mi.inase· 
betiyle lıu,u.•i program. 20.45 konuş
ma Plim-ar Sedat Çetinlaş: Türk 
san·at tarihinde Koca Sinan), 21.00 
Müzik: kliısik eserler, 21.15 konuş· 
ma (profesör •mail Hakkı Baltacıoğ-
lu). 21.ao müzik: Klasik eserler, 
21..15 müzik: riyaseticumhur bando
,u (Şef: Ihsan Kün~er). 22.:30 ajans 
haberleı i, 22A5 müzik: cazband 
(Pi.), 2:J.2j.2:}.:lO yarınki program 
ve kaııanış. 

1 ~orsa . ı 
l.IZIJMı 

K. s. 
156 s. Süleynıaııo. 23 

72 üzüm tarım 20 
66 P. Klark 16 
45 Avni Meserretçi 21 
·IO Hilmi Uzar 
28 il. Arditi 

407 
248626 1-2 

18' 
2ıs 

K. S. 
35 
33 
16 
21 
20 
28 

~\Ienemcnin Alü;g~t nahiye~inc lıağlt 
Samurıu kö;·ünde zol'la bir kız kaçır· 
ma vah"sı olnıu~tur. :ııustafa oğlu Yu
sul LtHıl ve ;ııurat oglu .Süleyman Un
a!, Ali kızı on üç ya~ıııda .llllnen·cr 
Şahl.ı.,zı ko; ci\·~rıııda su kuyusundan 
su ç~kliğ-i bir sırada zorla kaçırmağa 
te')elıbü,; etmlşJ.,rdir. hızın kardeşleri 
yelişmi~ ve ~uçlulal'l yakalamışlardı r . 

Ye muhtelif yerlerinden yaralanma- !::=~~:::::::~:::~::::::::::~".'.-'.'.'..~ 
ı<ına sebebiyet ,·ermiştir. Şoför hak- Akh isar icr a memurluğundan• 
kında tahkikata başl anmıştır. 940.641 

··ııt Bir ıofurün iddU.11: Akhı;ar merkez kooperatit 1 .~ 
Ödemi~in Acl:ıgide nahiyesiJıde 700 lira,·a birinci derecede ipoe~~' 

Hasan oğlu ~oför Mustafa Uçar, ara. Ay~t· lfasır~ının Ak_hi"aınn .se~·dı~~'ı 
sı açık bulunan dostu Naziı'e Döve- l\lalımııd ;ıgıı aralıgında b ır hek,,;; 
rin evi öniindeki otomobilin benzin 77() metre murabbaı ve içinde 3 ~;;
deposuna tütün ve toprak att ığını odalı kerııic damlı kısmen tarl a.,~ 

Akhisar ,:cra memurluğundan: zabıtaya şikayet etmiş ve "uçlu ka - men hağın rehin fazlasının ptıT •1 · 
941-478 dın hakkında tahkikata başlanmış· ce\Tilmesine karar veri lm iştir ... _.,. 

Akhiımr merkez kooperatifine tır . ihalesi 5-5-941 pazartesi gün '\rı 
1226 lira 90 kuruş Kerim Umacın. Sarhoıluk : at 11 den 12 Ye kada r Akhi~.ar ı b 

1 - Hallıca köyü çubuk çaıı mev. Bayındırın kalburculuk mahallesin dairesinde yapılacaktır. O gun fi''° 
kiiııdc :ı h2klar 420 metre mur:ıbbaı de ı\khmed oğlu İsmail Kalay ve gayri menkule konan muhaıll · ti~ 
tarla. Latif oğlu Nail K:ıratay, kendilerini ıymetinin yüzde 75 n_i ve ıP~ 1r· 

<! - Ayni köyde Dilmanlar mev- bilem iı·ecek derecesinde sa rho. ola- fazlırnnı bulmadığı t-akdırde :ırt er· 
kimde 1 hektar :3785 metre murabbaı rak nara atıtkl:mndan yakalanm ı~ - ma 10 gün uzatı l arak 15-5-941 ~'·ııı" 
tarla. lardır. ;.em be glin!i muha mmen ~ıynıe 1

1~ ; : 
3 - Bekirler köyü civarı mevkiin.1 Hıraızlıklar: yüzde 75 pi bulmaz ve rehın f:ıZ ~r 

de 1 hektar 3785 metre murabbaı Kar~ıyakada İnkılıip sokağında na istekli ç ıkmazsa satış ger i bır:ıı!I 
tarla. lsııuıil oğlu Sıdkı, Abdülke~im oğlu Jac:ıktı r. B u g ayri menk ul üzet~11a~' 

4 - Gene o köy civarı meykiinde il. Bahrinin evine girerek üst katta bir hak iddia edenler va.ı,% il~n rı:.~ı· 
5!l-15 metre murabbaı tarla lnılıınaıı esyaları hır.sızlık maks-:ıdiy. deti içinde icra da iresine mur~c;ıif 

5 - Bekirler köyü civarı mevki- le toplarken. lsmetpasa bulvarında ları ak<i ha lde kay ıtları tapu_ sır~irr 
inde 4595 met..e murabbaı tada ,şbu. Abdi oğlu i\foh.arrcnı, tiitiin bayii B. ce s-ııbit o lmad ıkça paylaşmaıca. 0,1 
borcundan dolayı açık arttırma su- Rifntın dükkanından bil' kavanoz mezler. Arttırma 20-4-941 tarih' '' ~ıı· 
retiyle paraya çevrilmesine karar ~:ıl:ırken rakal-anmı~lıırdır. itibar•n her kesin göre bileceği ~deır 
verilmiştir. Ar tistler araıunda : rle a~ıl<tır. Arttırmııya tqtiıınk e rı''' 

ihalesi 5-5-9-11 pazartesi günü sa- Biriııcil;.oı·doııda İstanbul otelinde !erin yüzde 7 .a pey akçesi veyıı ıı ;~· 
fit 11ilıl 1 2 de icra dairesinde yapıla. ~Iehm d kızı lıaı• artistlerinden li bankal:ı~ın teminat mektu bı1.!f· ~ı'" 
caktıı'. O gün bu gayri menkullere kemziy' ve Hayri kızı Arife; ellıise raz etmeleri şarttır. Harcı della 1·rr 
konan muhammen kıymetin yüzde me<clc<inden birbirini döverek yar::ı- ve teslim masrafı a lan a :ıit s~t%f<l1 
75 ni bulmazsa arttırma 10 gün uza- lanu~larclır. Remziye Arifeye !.ııcak .<indir . İ•tek li le ri ıı m uayyen gıln ti ~ 
tılarak ikinci aıttırma 15 - da rekmi•. her ikisi acl!iyeye veril - A k hi<ar icra claire,ine mtirae:~ 

5 - !)41 Perşembe günü ayni n,~ıl~İ•~.t~iı~···-•••••••••••~ı-· ıiİ,;ılnıİo~lmımınılullıli· .• ıiıı•••••ıİııiı3 .. ,~1 ve yerde muhammen kıy - 1 6 
metinin yüzde 75 ne intizar edilmek- TAYYARE sı·nemasında "'el. 36-4 sizin her kaça çıkarsa kat'i ihalesi 1. t 
icra kılınacaktır. Bu gayri menkul
leı' Uzerinde bir hak iddia edenler 
var.'11 ilan müddeti ·içinde · icra 
dairesine müracaatları aksi halde 
kayıtlaıu tapu sicilince sabit cılma -
dıkça payl-aşmaya giremezler. Art -

2 Nisan l!l41 Çarsamb:ı gü nünden itibaren 
... 1111111 1 ' 111111111 ı' ••• '. 111 •• l it ......... u 111." ......... "'" ................................ ; 

. TÜRKÇE SÖZLO - SJ.Zll - ŞARKILI f 
24!l03:l 

. ~o. 
1-2 

7. 
8 
!J 

17 tu·ma 20-4.941 tarihinden itibaren i DOKTORUN AŞKI .. .J 
:-<o. 
No. 
No. 10 

~o. 11 
ZAHIREı 

200 Ç. K darı 
400 ton ~usam 

22 herkesin görebileceği şekilde icra 
27 50 dairesinde açıktır. 
34 Arttırmaya iştlıoak edenlerin yüz-• 

a znıal var 
yok 

de 7,5 pey akçesi veya milli banka
ların teminat mektubunu ibraz etme
leri şarttır. Dellaliye harcı ve teslim 
masrafı alana ait satış peşind ir. İs
teklilerin muayyen günl~rde !eraya 

K. S. K. S. 
9 75 

29 25 mi!J1acaatları i l ıi.n olunur. 1342 
' 

:, •• '1111 it ............. ti. 111111 ti 1111111 .................. . 

Müııu;sstLLERl: EM1NF. RIZIK - -SÜLEYMAN NEC~ 
OKUYANLAR : MÜZ EYYEN SENAR - MUSTAFA ÇAa ı 
AYRICA : Gayet g ülünçlü ve musikili ÇİNGENELER B~:;, 

:MATİNELER : 1,45 - 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Culll9 

Pazar 1,15 te başlar. 



. ...! MfJAN IMl ÇARŞAMBA 

• • 

et memurluiün-

Tesci1 edilmiş olan (Türkiye mensucat fabrikaları Türk nnonim şir -

~i) nin l / 4/941 tnrihlnde adi surette toplanan umumi he\'eti 7.-'lbıtnnmesi 
~kanunu hükümleri'IM' göre sicilin 2fl~6 numar:ısma kayıt \'<' tescil 

~ldiii ilin olunur. 

1 : Za6ıtname 
2 :-HiaNdtular cet/veli 

lzmiı' Sicili Ticaret memurluğu 

Resmi mührü ve F. Tenik imz:ı~ı 

lı..irde ıehitlerde kain Türkiye mensucat 
fabrikaları Türk anonim ıirketi heyeti 
umumJJıMİDİn 1 • Nisan. 1941 tarihinde 

ıirket merkezinde idiyen vaki olan 
ictimaına ait zabıtnamedir. 

il ~ - ~ idare azaları bay Fe\ zi Baler, Kiiçiik Talat :l\luşk:mı. 
•Ut On.aran toplantıya iştirak etmiı;;!erdir. 

~ 2 - Ticaret Vekaletini temsilen komiser sıfatiyle İzmir mıntakası 
'•ret nıUdilr mu~n·jni Bay Cevdet Ankut hazır bulunmuştur. 
~ - Tevdi ~ilip mukabilinde chıhuliye1 verakası verilmiş olan 1900 
ı. senedi hamillerinin mecliste hazır bulundukları bittetkik anl:ı~ılmak 
~ miktarın esas mukavcl~namenin lüzum gösterdiği nisabı ek:ıeriyeti 
bi YQz eyledij'i ve 10 mart HJ41 tnrihinde K. T. M(l9karanın olmamasına 
~ ll&en Jkinci defa olarak vuku bulduyu ve binanaleyh işbu adi toplantınm 
~ll.u~en ve nizamen in'ikat ettiği komiser tarafından tefhim edilmekle 
.. b~tı umumiye. meclisi idare reisi B:ıy Jak Nef BeJçikada bulunması ha
tıı~Yle şirket esas mukavelen:ımesiniıı 26 mcı maddesine tevfikan Bay 
~tık Talit Muşknranın ı-jyaseti altımın müza1cerata ba~ladı. 

tak~ - Bay Fevzi Be.Jer, Bay Halit On:ıran rey topl:imağ~ memur ol:ı
ıntihap edildiler. Katipliğe T.evfik Ertaç seçildi. 

~ 5 - Resmi gazetenin 17 mart 1 !l ll t.'lrihli niisha."ında mi.int4.•"ir top.
ıı· tı davetnamesi katip tarafından okunarak heyeti umumiyece muvafıkı 
ııalh rörOldü. 

l>iJ· 6 
- Riyasetin talebi üz-erine icl:ıl'e meclisi ve mürnki11 rnpOl'hm ile 

"nço v-e kiruzarar he$nbı ,katip tarafından okundu. 1 
7 A~ağıda yazılı hususat ittifakla kararlaştırıldı. 

... 

: 

•. 

' ' 

A) 1940 senesi pllanc:o ve kanızarar hesabı kwbul edile
rek meclisi idaı·e ilm\ edildi. 

B) Kımn meclisi Jdnıenirı teklifi veçhiJe geçen sen.eler _ 
elen müdevver zararın itasına tahsis edilmeRi kabul 
edildi. 

(') Jo~sas muk:ıveJenamenin 12 inci maddesine te\•fik:rn 

v:ızifeleri hitam bulun azadan Bay Böis ve l\loris Ver
be~ .reni<i(ın intih:ıp ed!lmişlerdir. 

Ç) 1941 senesinde \'ul ubulac:ık meclisi idıır.e toplantıları 
icin senevi on iki içtim" itibariyie beher meclisi id:ıre aza

sına 300 lira huzur hakkı verilmesi mu\'afık giirlildii. 

D) 1!)41 senesi mürııkipliğine avukat Bay Emiıı Değer-
ruen intihap ve keııdi~ine 100 !im \'erilm~·i kabul 
edildi. 

\·e .Jtllınamede mUz:ıkere 1>dilec~k lı~~ka bir mesele olmadığınd:ın Cf'lse
llıhayet verilmiştir. 

1 Nisan J!).1J 
F. ileler H. Onarnu 

TÜUKİYE ME~SUC'AT FABRİKALARI T. A.$. 

T. Erlac 

• 

Resmi m lih rü 
C. Ankut 

K. T. Muşkara imzn~ı 
li'i kuruş]uk dam!,r:t pulu 

hınirc)e ŞehiOt'rde k:Uıı Tiirkiyt• )lerısucat J<"'abı;kaları Tiirk A non im 

Şil'ketinhı l Ni~:m 1941 sah filnii s~:ıt 16 (b ~irket m<>rkezjnd~· nıüu
ltkit olup 1 . .abıtn:ımes.i :tşaJ}ıchı yı.zılı heyeti umumiye toplırntısında 
"sal~n n \'ekaleten hazır bulunan h isl't>daı'lar ile hiı;~riııi gfüforir 

ceh·eldir 

.. 

-----------·~--~-~---~-~-·~~-
Hisse 
adedi 

Rey İkametgah :.dresi lmza 
adedi 

li'----------· 
'Y Fe, zi Beler 

---------~------ ----. 
100 1 lzmirdc Ali Çetiııkaya 

l,,ulvıfrınd:ı 2 ııumaracl:ı 
F. &!!er 

il-------- ·---------------------
· ICtiçük Tnalit MuNkaTa 100 l Knrşıynka 1728 ci K. 1'. Muşknr:ı 

~okak No. 76 

ii'------~--~~----
• a )' Moris Verbeke 100 ı Cumhuriyet meydanı No.. 246 

---------~-........... ~~---~ •:t Halit Onaran 100 Karşıyaka Salih Pa~,n---H. Oıınrnn 
· Cad. numara 30 

~--~----~~·---
... tk sanayi kump3nynsı 
~: ~rketine izaf.eten 
tQ ısi idare azası Kü- 1900 10 

le Talat Muıkara 
~·--~----·~is Vekili Rf'y toplamağa 

~. 1'. Muşl<ara 
memur. 
F. Beler 

K~ı-şıyakada 172R d 
sokak No. 76 

Rey t:op~mağtl 
memur 

H. Onaran 

K. T. Muşkarn ___ ..._ __ 

K~tip 

T. ErUıc 

Yukarıdaki cetvel~ m<'\'cut imzıı sahiplcriuin imzalarını bizzat koy

flıuclannı ve hizalarındu gösterilen hiss-elcrle rey miktarına :ts:d.cten ve 

~kileten sah ip oldukları gibi umumi toplantıda buhınmağa salılhiyett:ır 
01<tukları mevcut ve hazır hi~<ııe ad.erlin.in cemnn 1000 sayıya baliğ olduğu
~ ~kür mlkt.ar şirket esas mukavelemırnesinin 25 inci inaddesi muci -

~lace umumi toplantının in'ikudı iç:in iktiza eden ekseriyetin fevkinde bu-

dutunu ft binaena~yb umumi toplantının nzam ve kanuna muvafık 
~ fo'Jkat edip kaffei mukarreratının nizamen muteber bulunduğunu 
l'~ v-e tasdik ederim. 

' 

Komiser 
lzmir mıntakaıu Ticaret 

MüdOr muavini 
Cevdet Arık ut 

imzası 
1 Nisan 1941 

15 kuruşluk damga pulu 

TÜRKİYE MENSUCAT FABRiKALARI T. A.Ş. 
Resmi mfthrli 

(ANADOLU) 

., .................................................................................................... 11 ..... ,,.:. 

: ,,. . : 

ll~mir L· eoazım A"irliği /ldnlarr~ 
'-•••••• ··••••••••••••••••ınııııı••••••••• •••••••••••••••••••• , .. ,,. ••••••••• •• •••••••••••••••••••••••• ••••••: 

lzrnir levazım amirliii satın alma kmisyonundan: 
l Beher çiftine on üç lira tahmin cdi~n (912) Dokuz yiiz on iki c:ift 

Erat çizmesi paza rhkl::ı satın alınank tıı·. 
2 - J>mmrlık 11 Nis:ın fl4 l Cumn giit\ snat on beşte Kışlııdn İzmir 

Lv. :ımirliği s:ıtm alma komi·yonuda ynpılacaktıı·. 
3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı -1186- On bir hin sekiz yiiz elli altı 

Liradır. 

4 - TckarJ'Ül' edecek fint iizcrincicn yild<' oıı ~s teminatı k:.ii)e.:.i 
alınacaktır. 

5 - Şnrtııamc:-si konıisyonıta gijrülebiliı 
'6 - İstekliler kanuni ,·csikaları \ "e tertnatl::ıriyl" birlikte b('lli :-anH<' 

komisyomımuzn miir:ıcmıtlnrı. 8 !) 

_Ç..,.a.ta_l_c_ar:Ö-;;;;ll köy. SA. AL. Ko. dan 

1 - Tahminıen beher kilosu kıı·k kuuşlan 25-:10 ton sığır eti pa_ 
zarlılk usulivle sntı nalınacaktır 

2 - İhalesi 14-Nisan-941 paz-artesi g nü 8aat 17 de yapılacaktır. 
3 - Taliplerin belli gün ve saatta lo.t'i teminatları ve kanuni ve

sikalariyle Örneıdikö.\· satın alma komisyonuna gelmeleri. 
4 - ~art namesi komi:-~·yond-:ı J(Öl'ii lebılr. 5 9 

Vilayet daimi enc~meninden: 
ner&-ama - Soma yolunun 7.J-500 - 7 700 ve 27 +800 üncü kilomet

relerinde bulunan (Sakaboğazı, Karneler•, Demir köpril} nnm köprüle
rin tamiratı (2414) lira (;14) kuruş keşif bedeliylt! açık ek iltmeye çıka
rılmıştır. 

T:ıliplerin; malümat edinmek iizere h·r gün Vilayet Daimi Encümeni 
kalemine mür~ıcaatları ve eksiltmeye işti'ak için de 14 4 rnn pazartesi 
günü saat (11) de ~o 7.5 teminathıriyle-•hliyet \'esikalurını hamilen En-
cümende hazır bulunmaları. !~! ~ '· 1 "·>R ~ 

lzmir Memleket hastahanesi 
Baş tabipli2-inden: · 

Ha~tanede ölen 161 e~hnsa ait . çamn,ır ve benzeri muhallefnt eşynsı 
· 11 4 . ~141 tarihinden itibaren yirmi bir gin miiddetlc açık artırnın ile satı
lığa çıkarılmıştır. Taliplel'in ihale günii •lan 22 4 941 snh günü . nat onda 
hastah:ıncye mÜl'<lcantları. n 9 15 20 1261 

Akhisar merkez kooperatifinp 803 
liı·a. 55 kuruş borC(Lu Melek Kınçalın 

---RPkirkı· köyünde 65900 m etre mu 
ı a bbaı tarlanın 8 hissede 3 his::esi 
\ 'e A khi<:arın Şahbaz deresi me\·kiin
de 88 ağaç zeytinliğin 24 hisserle 7 
hhscsi işbu lıoı·cundan dolayı açık 

artırma suretiyle paraya ç:evrilınesi
nı.> kamr veı·ilmiştiı\ 

ALSANCAK 

İha le::ıi 5-5-941 pazartesi gün ii a
at 11 ila 12 de icra dairesinde ynpı
lacaktır. O giin bu gayri l)lenkullere 
konan muhaRtmcn klymetin yüzde 7n 
ni b ulmaz::m nı lırma 10 glin uzatıl ı
rak ikinci :ırtırma 15-5-941 perşenl> 
günii ayni :-saat ve yerde muhammen 
kı:. metin yilzde 75 1ıe intizaı· edil -
mek~izin her kara cıkarsu kat'i iha
lesi icr-.ı kılınacaktır. Bu gayri men -
kuller iizm·inde bir hak iddia <.'elen -
ler varsa ilan ınilddeti için icra dai
resine müı ncaatları aksi halde ka -
yıtları tapu sicilince sabit olmadıkca 
J>'llylaşmnya giremezler, m1ırmn 
20-4-941 tarihinden itibaren herke
sin görebileceği şekilde icra daire -
8inde ııçıktır. Arlırmaya iştirak eden 
!erin yüzde 7,5 pey akçe;ıi veya mil

l•tu1oa11 karııamda 1enl açılaa 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahilaiı DOKTOR OPERA'fÖR 

ADıL BiR 

li bankaların teminat mektubunu ib- Her ıuhe~e aid hutalar kaMl H ..._ 

: az etmeleri ~arttır. Harcı dellaliye- tehaaıalan tarafmclaD tedari edilir. 
si ve teslim masrafı alana ait ımtış M.. d h 
peşindir. İsteklilerin muayyen giln - uessese e er zaman 
ıerde icraya muracaatıarı nan oıu - doktor bulunur Tel 2918 
ııuı. 1848 • 

( SAHİFE 3 ) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pasta hanesi 

Eaa bölaesinin en muhteıem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR, TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 

EGE Mıntakası. f!ai.cıla
nna ilan 

lzmir hariç olmak üzere aşağıda gösterilen mmtakalarda Kükürt satışları 

Z• t b k l şube ve Ajanlarınca hizalarında ya21lı 
ıraa an a arı olan fiatlerle yapılacaktır . 
tznıire bnğlı, Karşıyaka, Bornova, Balçova Yeni kale tımarı, Buca, 

Scydiköy, Torbalı, Tepeköy, Bağcıları, ihtiyaçları olan KUkilrtlerini şir-

ketin ( /zmir Kapalı Yemiş Çarşısında No. 41) 
yazıhanesinden bedeli mukabilinde alacakları tesellüm kfığıdı ile Taş 

1 skelede w-diyeden tesellüm edeceklerdir. 

Küçük bağcılar ise azam? iki torbaya kadar olan ihtiyaçlarını Kuru 
yemişçilerde Bay Cemal Alişan ardiyesinden alacaklardır. 

D•kk t• İkinci eller kaldırılmış ol<luğundan . bağcı olmıyan-
1 a • Jar:ı Kükürt verilmiyecektir. 
Bağcıların alacakları kiikiirtler gösterilen mahallerden başka yer 

!erde satılrnıyacnğmdan aldanmamaları lazımdır. 

Satış Cinsi Keçiburlu 
Mıntakaları · Fiatı 

---
İzmir de 460 

Alaşehir i. B. 497 
Akhisar c c 496 
Aydın . c c 600 
Ayvalık c c 510 
Balıkesir < < 505 
Burhaniye c < 510 
Bayındır c c 490 
Bandırma c c 616 
Bergama c c 516 
Çeşme , c c 505 
Çanakkale c c 516 
Edremit c c 510 • 
Karaburun c « 500 
Kemalpaşa c c 490 
Kırkağa~ c c 495 
Kuşadası c < ~00 
Manisa c c 487 
Menemen c c 487 
Salihli c c 495 
Seferihisar c c 495 
Tire c c 490 
Turgutlu c c 490 
Urla c c 490 
Ödemiş c c 495 

Kfıkiirtlcriıniz kurşun mülıiirlü (50) şer kiloluk torbalarda satılığa 
çıkarılmıştır. Beynelmilel ~öhreti haiz I"'°ndr:adn (DA.:ortF.L GRİFFTH) 
'iıhor:ıtuv:ı.ı·ınd:ı ~ apılnn tahlil ele -'kükürllerimizin yüzde 99,61 safiye 
ı:cluğu nnl:ıc;ılmı~tır. 

Kükiirt:l"rimiz ı;oıı derecede fnyd:ılı hassaları haiz muzir maddelerden 
::rnı:ııııh iP :iri \'e cııı .} üksek ecnebi kükürtleriııe muadildir. 

Kc çiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 

Vilayet daimi encümeninden: 
1ııl'ir·.ıltı yolunun iltisak noktasından plfıj meydanma kadar olan kıs. 

mıııın; İzmir havagazı ka'!.raııiyl.e k~qıJnnması (6507) lirn (90) kuruş 
keşif bedeliyle 22-3-941 tarihinden itilı.nren 20 giin müddetle açık ek
siltıneğe çıkarılmıştır. 

'l'alil'lerin malumat ediıımek iizere her giin vilı1yet daimi -enciimepi 
kalemine ve eksiltmeye iştirak kin de ihale tarihi olan 10-4-941 peı~en 

lıe günü s-:ıat 11 de yüzde 7,5 teminatlariyle ehliyet vesikalarını hami. 
len PncOmene müracaatları. 22 28 9 1123 

Akhisar Tütüncüler bankası 
Türk anonim şirketi lzmir şube
sinden: 

/{al'>; uaklıdcı ~alılık hrrne 
K.ıı şıynkada - btasyon cİ\'anndcı, hat bo) ı ııcl:ı Osmıınzrıdt' m~1-

h:ıllcsi, Reşadiye sokak rn par~ı. 122 ndel ve :~6 pafta ,. 96 tajc:ı· sayılı 
iki kııtlı klirgir ve miktarı kafi b:ıhçe.}'İ hm i biı· L q> hane gatıhktır. Satın 
tılmak istiycnforin Akhisar TütLinciiler naııknsı İzmir ı-u1ıesine miiracn· 
atları. 1338 

Çamaltı tuzlası rr.üdürlüğün
den: 

l - Tuzlamızda mevcut ı~, zım anbarı binn~ının i lfıhı nçık eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 4672 lirn ilk teminatı 350 lira 10 kuruştur. 
3 - Bu işe ait keşif, şartname, kroki, nçık eksiltme şartnamesi \'<' 

mukavelename sur.eti her gün miidiiııılügiimüzdc ve İzmir baş • 
müdürlüğünde görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü olan 2 ı 4 941 perşeııhe günii sa.tt on 
dörtte müdürlüğümüzde müteşekkil komisyondu hazır bulun • 
maları. 9 14 20 1337 



( SAHiFE 4 ) 

Makenzi King 

Nazilerin dünya 
hakimiyeti 

ifaya/ oldu*unu'..fbir ke
re'idaha bildirdi -:-· 

Ottorn. 8 ( A.A.) - Kanada A vanı 
Kamnra~ıııda bcyıurntta bulunan baş. 
vekil ::\Takenzi King elemiştir ki: 

- Hiir insı:ınlar, haklarını müdafa:ı 
iç.in imkfın lıuldııklarınclaıı 1'azileriıı 
c.Iünynya hfıkim olac:ıkbrı giin, kııt'i 
olarak artık ı;elmiyecektir. Alm:ınlarııı 
Balkan hareketi, lıiiyük lııgiliz adal:ı· 
rını h•til.:'i ic.;in yl·ni bir hatC'ke:' n1at:nk .. 
ttr. 

P.awekil, Yıın:ııılıları ve Almatı 
harp makin<'<inP mııkm·cmd edPn Yu 
gn.;lavl:ırı t~\·kir v · tdıcil elmişlir. 

Almanlar 
İngilt reye ağır hava 

laarruıu yaptılar 

Hasaral ve telefat ol
duğıı anlaşılıyor 

ANADOLU) 

Fransızlar dt 
Balkan l arbine 

edecekler 
işti:ak 

Lvııctr,ı,;; \A.A.) Mc.i.t:ıkit~rrııı. 
sız Aj. ıı,;ıııın Liluırdiyinc> Y,ür lltir 
Fransızbrın ~cfi general JJügol, sken-

Part grub·u l~plaı.dı 
• 

~%~Y~l~i: uir mülakat <''111lSltıdı dn - Hariciye Vekilimizin 
- Ealknnlar hnrLiııe Hür Fnnstz. 

izahatı 
Jnrın ela i:'jtirak ed<'ceği iimidin(\_ı:im. tasvı"p edı'ldı" 

Londra, 8 (A.A.) - lngiliz h. va Or:ıra gitmck!ij!im p~k muh1creldir. , 
\ e dahili emniyet nezaretlerinin tcb- Ealkanlardu Alman gayretinin ıiiyük Aııkar:ı, 8 (A.A.) _ c. TL P. mec tir. nu mactıledc Kül:ıhyn mehu'ıı 
liği: ' .. . V(' miithi~ olacağ-1111 ıannPcli~)l'Um. li...; ~ıırnhu umumi }ı('_v'pti lıugii:ı SU!lt ..-\I.trddiıı Tiıiclo:{ln \'(l nur:;a rnehu~\l 

9 NiSAN 194 1 .ÇARŞAMBA,,v 

Sovyetler - Yugosla ya 

Pravda gazete
sinin yazısı 

Berlinde büyük bir te· 
Dün gt'<'C lngiltcrt~ uzerınc te\•- li':ıkat ınukav.cmeti teırih cıtn1j ol:ın 15 dıt" fı"l.İ~ \'(\kili 'fı·~lbzıııı nıehn~L Xı·\'7.•td ,\,·a~İH a ... kcır ailcıl.!rİııl' ynr-

<'ılı edilen clii~m:ın h:l\·a hücumu mii- B:ılkan millet!Pı·inin pi~nı:ııı ohıy:ı - Ha<;ıııı Sakanııı rebli~inıle tnpbnmı>< ılırıı hu-ıı~nııuıı k:uııııılastn·ılm.ı<ı 1 
l.im mikvaqta olmuş \'l' Iıir k:ı~ •ant c:ıkl:ıı·ı k:ıııa:ıllııi muh:ıl:ız:ı <·di.\lruııı. lır. Cl'l'etıin :·~ılııı:ısıııı nıiitPakop hakkııııl'1~İ lııkl'il'l<·l'l \ardı. f!.-v'Pti Kremıı·n ı·ıe fı'k 'ır teatls sürmüştür. ll(lr ne .kad::ır bil' ka~· A "" v • kür:.üyp VPlt.•ıı htıl'it:İYL' \·ekili SüLrfi tırrıurni\·('tt.• JJlt i)İ teshit ıı.•tnttık İL7.ül't' 
mıntakaya hücumlar yarııtmı•.<a. d~ skerl 8Zl~t Sar:tr~ığlu. '"'" giinl«ı«le iıık·,,,f (·d··ıı l':ırı. i0ıl:ırı• lıe~ \•ti t:ırnfınıl:ııı tıir 
bir mıntnkatn teksif edilntC'ffiİ~. I;;:; - ,..., ~i-rH i Y(I :ı...:.kpt·i h~i.disf'lı'l" }ı;'lı.kın<l!l koıııi-..\'Oh tuskili k:lt';l\" ~diıu~ı ~ln1a- gapılıuor. 

sir yaptı 

to~v:tnııı cenub ş~rki,incle hir ~eh- -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFE)E- ı,;,l':uı:ıtl:ı tııılıııınıııs v.• iJtı »~ıhati "·•k rı;zıı:omc·cl~ ı,. ~kn nıuclıfo olııı;ıılı. 
re ciü"ı·ıı lıomhalardan miihinı mik- yd ~·oktur. Alınan l.ııvwtl,·rin ıreri un;ıııııi hcy'etc·•· !;t<vip oluııar:ık ı-tız_ vıncl:ın r'rn et~.· cel•eş,e 11 h: ı·I'• \'P.. Loııdra,, (A.A.J - Yu:::o<!av~·ıır. 
t:ııd:t .iil«n ,.,. sı:ırnlancın olmuştur. nlmı• olnrnkln u<·ralxr Yunmı ""Yn - ıı:ımcııiıı d ~"<·r ın:ııl<k,in~ ı··oc·il>nis- i~ ni·tir. ~"'Y"tleı· birliği nı·mnndn akı!ed: 

10 v [ l k h Anı> me\ ki<IP diğ<'r bir y..rde az ya- gosla\' orclulıırı Hl'tl>llHla husule ;el~n 1 .akı hak ·ınd Prıt\·da gnzete~ıbn.1, 1. anan l ar a ramanca ,.,;1ı \'l' ölü varılır. Evler hu,nı·n uğ- açıklık ,;cbcbiyle ~ldaks:ıs lıaltııııı gc- ııt•şı·, tti:ii m'1kale, Berlinde ~ok •t 
ç r lŞ kt dır/af r:ımı<tır. til"rİlll' Jıek o kadar ç:ıhuk incnezl~ı·. Cin ordU!>ll İngiliz tic.'lret gemileri \Lık lıiı· te<ir husul<' getirmiştir. 1!~ 

Q p ma a lnı:dltercde lıİl'lıirinden ıı~nk Y<'l'- l'(iııl;ii Yun:ııı ordustırııın miihiıı im- ' Jiıı rHmi mahfilleri, bu husııstıı r· 
-BAŞ TARAFI 1 NCİ SAHiFEDE- Jc•rtle ha•ar \'C insanca zaı rat ı·a,·sa mıııın, ~l.'lrtksa.s h:ıtlınm ı:•risirt• w h f lJiL" tedlıir :ılınmadığını bildirmiş~<,/" 
::: ·Çit kmiıı CUl'lfü•mi~lt•rclir. Alm:ııı hu- la azdır. . \':ırd:ır v:ıd:sinrı.. toplamı, cılruları 15 ·ı onu Son a ta llİI'. Pnknt .\foskovanın Balkan h~. 
rluduııclaki a<kerlerimiz. her tiirlii si - Pasif kornnm:t te~kiliilı, heı· taraf- kuncllc nıtıhlrrııelclir. Strat<'jik ,·:ızi- mı y !.ı\tma çok biiyük bir hassMiyet r,o

1
•: 

tnyi,in iistüncle bir mane,·ipt ylik<ek. :ı ivi ve müe.,sir "'ırcttl' rnlı ıııışnr. vct uuııu 'cntı .. ttirmt·kt.<>dir. ,'\lrınıı - • t tnrdiid gelen haberlerden anlıı$ıf~ 
liiii göstc>rmt'kledir!.c>r. llii~ gece avcılarımız. be• <lii•m:ın !:11·111 ~let:ık•as h:ıltı gerisine yap.c:ıirı buluyor zayıa l ıııaktnclır. Berlinrleki Sovret ma1~:ı Ytııı:ııı :ı..;keri bliliin t'nlİı·lerc ;ı,ıat- ,ıyynrrei cHi<ilrmtişlerdir· lıir tıiicıım, uıı ilib:ırla .<e\"ktılce}Ş: ınu- iHi bu mrı•kfıtn yakından ~ ~ii 
b lıılliiıı sc·,·kn!cey~ emirleri lı:tıfi.ı·eıı * kabil hir hücurı'li:; kar~ıl:ınac:ıktıı· -- -· - vii . .;t~rmektedirler. Fakat ger.ırıı• ô-
tatbik elnıi~. silrekli mitralyöz ateşini " bl""' Almanların hiiyl• l.ıir harekeli kc- Çin Harbiye nazırının Mihverciler mubalağa- iz.de için l>Ioskovndnki Almnn fp~,; 
knr•ılamış, ilcrliyen tankları L:ıhrip et- Resmi te ıg : nibeyc k:ıll:ı~m:ıiarı zayıf biı· ihtmal k l ınr•silleri, Kremlinde çok ~Lkı 1 

mi~ w muk!ıhil hücumlar ~·apmışıır. olarak miil:ılea edil('bilir. Yalı11z ılıv- beyanatı ya açıyor ar ,·~ti:crinde bulunmı:ıkt..~dır. 
Yunan hav:ı ku\'wtlcri ve ham cl:ıfi ' BAŞTARAFI 1 NCl SAHiFEDE) '" hiı· lJo~hık husule g-eliııce ~!ct:ı;~n' 1 Loııclra, 8 (A.A.) _ :ıo martla Amerik a da k i tesiri : 

1 J t • · ('ııııkıng, 8 ( A.A.) - Cin h:ıı·lıi~·e ,.. hatary:ıhırı atı Aman ayy:ırc,;ıııı rnr ,·dilemirecek cleı-ecede yüksek şah hattının müdııfabmııı devanı etme.» o- n:ızı:.ı, Cinin şimdi :ıoo ra·kas:, )·:ıni biten h:ıfl«ıa ait ingiliz tic-:ıret gemi Loııclra, 8 (A.A.) - Taym!:<.bj; 
tııhrip elmiş, tayyar~rileri e,;ir. :ılmış. ,; fcc.lakiırlıkla çarpı~nıakt:ı, ecdadı . i:ım:ız. llu lW)Ti tahii vaziyetten sıınl- i)es mil\·on askerinin cephede bnltın- zayiatı ccman 58ll00 tonildto!tık on tes'nin \'a

0
ington muhabiri ıııl 

lıuna mukabil hiç bir za;·iat:ı ııµ-rama- ıoızın topraklarını karı,; karıs miicla- ınak kin Yunnn!ıların crkilme kn':ııı duİ(unu- ,;öylemişlir. gc;1ıiden ilı:ırellir.. ıi.>or: ~ 
mı,lır t kt ct• '"•ı·meleı·i liizımdır . b ı G' ı· t A\·rıcn 14725 tonluk ;; miitt.efik \"C Amerikadaki kan'1at .s.udU! ... A' · k h · ı l ı d ırıa c m~ e ır. Bıınclıın a<ka 10 mi \"On ıı• ı :ı- '" rı \"Utlu C<'P e-<ıııc ~ ta yan or u Atiııa, 8 (A.A.) - Didirildiğine gö- En-elce ele söylediğimiz gib: bn hk- lim görmektedir. Bunlai·dan ba•ka :110Ö tonluk 2 bitaıaf ticaret gemis; -:rıv;·rtler birliği ile Yuı.roslavP. · 
Mı hit· i.ıir faaliyet gö~termemisl!ı·. Cün 1• "uıl·.ırılılaı·, 1nooı"Ii 7Jerin c.I,' '.·ardımi.Y dirde müdafaa cdilec<'k h:ıt, Selaııii;!n h k d 1 1 ,,,, b'ıtnııs.·tı• .. Yekun 77125 tonilatoluk '!lld:t imza edilen 11akt, umum• d•

1
, k f 1. t· d · t"f ' " jııpnJJ cep e-ıi ar a· ın :ı •eYY:ı o" - ' · , 

kü o baş ı1'ının ıt:ı ıyc ın en ıs ı :ı · ,0 harbin ilk .'ufiasında .\takedoııy~yı !ıatı<ıııcl:ııı \'ıırd:ırın lıalNım k:ı!ar rak vazife güren 800 bin kisi vr GOO 20 vapurdur. Almanlar i,;e 178 bin ton kilde Yugosla\yaya tam bir y_ıır ıı: 
deyi düxünmekt<•dir. Dewiyelerimi> ,tila etmekle olan Alnıanlarıı ~ok :tl.\ır uzaııac:ık hattır. Simdi Yunan \'va lıin 1'i~ilik çetecimiz nırdır. rincteki ticaret g<'mi<i Jıatırclıklarını itldin .ot- \·apılına>ını istihdaf etmcktegır· ;rl· 
dü~ıııan hattına .ıritnıi<, düşnuına z;1 - .. ıvi:ıt verclirmi~!erdir. İngiliz kuHetl?riı1in bura<ını luln:İ - cephe 1500 kilometrelik bir hat tr•· mislerdi. )·"ı dımın müe;;siriyeti -ıkı bir isb,,, 
ı-;at vermiş ve clönmü~lerdir. ·zurih, g (A.A.) _ Na,yonal Çay. ı,ırı Iiizımdır. Bur:ı,;ı, llfetaks:ıs hıttı kil etmektedir. Anıca italı-:ııılnı· da 12 bin tonluk gine llizum göstermektedir. Ehf~ 

Atina, 8 (A.A.) - Tr:1kr:ıcl:ı Yu- ungwı Bc;rlin muhabiri yazıyor: , kadar km·\'Qlii bir nıiidafaa h:ıttı c.kiU- hgiİiz ticarc"t ITemisi batırdıklarını nı!yet verilen nokt'1, Sov.veıl~1µ n:ın hatları nrka.;ıııa iıı"n 120 Almm• Alman basını, Alman ordusunıııı ·e de !Nniş Vardar nehrinin taLii bir ---'.'< - · - - irldia ediyorlardı. nu .•uı·~tle lngiliz ve n:ıtkanlar meselesiyle y:ıkından ·,~ 
par:ısütçü~ünlin yelmi•i P-:ir :ıiııımıs. c'nubu sarkideki i~inin kolay olmıy:ı •ı:ıt te~kil edeceğ-i tabiidir. Kahve ve çay getirliligor müttefik ticaret gemilcriıı?en s?n haf. kadar ~lmasıdı~-. Bilhas.~a Avrıı!l~~ 
~·irmisi ölclilı ülmiis, diğerleri ise k:ı ,::ığını tebarüz ettirm<'ktedir. Alman \'nrdar vacfüindc evvelce hazır':ın- lada balırıl::ııılarııı umum~ rekunıı to- •nuht,,lıf )_·erlerınde Sovy.etlc.r .. ı;te.1. •abı"Jmı"ctı"r k ı· ı I · ı· ı t hk" ft htanbul, 8 (Husu•i nıuhabiritniz - ı·· ı B rf d ı Al f ı ti "'"' '· ., · mclyeı"ıı da arıızinin ne ·~dar re ın o· mıs o m.ı<ı azım ge en a ·ıma an ııajıııın 199 bin olması azımc ır. ıı, ııe sa c ı en man aa ıye OH;· (f 

---x-- ,ııığuııu t:ı"'·ir eylemektenır. .,z,;n müddet istifade etm?k müml,ün- den) - Port - Saittc> bıılunnn Tlirkire tamamen yalanclır. <ikten sonra -~"ye~Jerin '1iaca:ı\,ı~ 
l k t • el karışık dür. Börlece burada Alman orclubrı- lacirlel'ine ail kah,·elerin getirilmesi Harbin sek<rninci haftasında rıro.cr- :z!yet, daha buyuk bır nızuh \'C e 
ra a vazıy Bulgar"ıstanda na kar,; k:.t'i bir mlictaf:ıa harbi ;arı- için Tic:ıh!t \'eki\lelinc" akrelletif .:ı- ı·am:ı g-öre muı·asalatı gecikmiş lı:ızı ge .. iyeti ihtiva edecektir. 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) •nak kabildir. çılmı•tır. Ayrıca memlekete r.a~· getır- mil~ri. cln Almanların kaybolmuş :;ay- Ağır yağ ihfy_acı: _ . . ~ 
dan Seyit Raşit Ce;·liiııi, yabnııtıl:ırın -BAŞ T A RAFI 1 NC I SAHiFEDE- Yugo•lav ordusu, hııdudlarda ciridi tilmesi için de 60 hin liralık :ıkredelif dıkl:ırı tahmin edilm;;ktedir. Bu .,u _ Alıııanyada agııı yaı: ıhtıyncı, ı 
elindeki bir takım ıın•urları tahrik e- ıııııharcl:Jcyi kabul etmediğine ı:töre. verilmişliı·. retle geciken vapurbrın tonnjı !l4 bin zik bir :aziye~ ih~n~ etmiştir . A 1 J1111ır derek iktidarı eline almıştır. dımandan vagonlardan birinin ham Varclar b~tısındnki mevzilere_çekilcı't'k ISTANBULUN iHRACAT! .ı20 tona baliğ olmaktadır. Tesbit ecli- . ay:ı ~~ız: yag gıden baslıca yotil' 
Şam, 8 (A.A.) - Ofi Ajansı frak ·a fırladığı göriilmüştür. "'•ıl h:ırbı orı,da kabul elmegı muhte - len zaı·inUa bu iki.;i H689G ton eder d:ın bırınııı de Ukranyndan ge\ 

ahvali hakkında sU haberleri ,-eriyor: Tayyarelerimiz hepsi ii,;Jeriııo dön meldir. Bu takclircl~ Yugoslav ve Ytı- htanbul, 8 (Hu•ıı'i muhabirimiz - ki bu ela Alman \"C !talpn iddialarının nek iyi bilinmektedir. 
B:ığdaddan gelen haberlere göre, mtişlerdir. nan orduları ara><ında tekr 0 1· t 0 nrns h··- d·ıı) - l\l::ırt a.vıııda ht.nnbulclaıı '.'il- · be · ct ct· A d d ·~ 

Raşit Ali Ceyl5.ni ordunun müz:ıhare- Sofya, 8 .A.) - un ne,re 1 .en ·ıl olac:ık elemektir. pılan ihracat 2,:ı;;o,000 liraya baliğ- ol-(A D .. d"l " ' ~ ~ \ nrı,;ı nı< tın e ır. y ın a yapı 
tine rağmen kabineyi henüz te•kil e- ce-mi tebliğ: · l~kodmnm sukutu: . muştur. 
dememiştir. Siya•i mühim sahscyetle- 6-7 ni,;an gecesi, tayyare da fi bn- Henüz t.ımamiyle teyit edilmirı·n ı---------- Yugoslav hu" ku-meti •• ı 
rin Bağcl:ıddnn başka }·erl~re kactık - ıc.rynları, Sofyaya hlicum edeıı -"" - hir hn!x<ı·• p:ör~ •imnli Arıın'·\ıtluk t t hı•"' I t g~reş er 

1 
!arı :ınlaşılmı~lır. Kral NRibi Ahrlul- l:ınncı " vareleı-e ate f"''"1 •du.. i111!lllncliın 3U1'ol

1
Ômdrc tıııllcfo ıultı. esnı e 12' er 3 

Jah Iraktan ayrılmıştır. Ya iı-nna, rn- ..;,•hir üze~ine yangın ~e infilıik bom- nan lşkodra, Yugo.,J:ıv kuv,·etleı·i ta- B l dd kl d' ld. Kazananlar AdanaY 
hut Türkiyeye g~mi,tir. Bağdacl c ı·a- tı:1'l atılmıs ve bunlardan dördü pat. rafından i~ı:tal Hlilmi<tir. Ruradaki iler , e gra an na e l 1 h k t tfl 
~~~f~f;ti~~giliz tnyyıırr meydanı ··:r:ıl :!~~~~ı:~~~~ ~-~;·i~~~~t~d~~ ~ıı;;:~{ıı~ı'r: ır'·i.ı, Dr:ıÇ limnnıııı istihd:ıf etm~kte- ltalyan ve Alın anla r Lib- INGfLIZ ELÇiSi HOKOMETIY· Aydııı, ~r~A.~.) :__ ~!~zli. ~. 

Ammanclan gı•len bir hıt!x>rc ~'.iire, derhal teda\'i ııltına '11ınnıı~lardır 'ırİ,ibya ,.e Habcşi::_tanıı r.elincP .bnra. yada biraz daha ilerl eıniş LE TEMAS HALiNDEDiR miı-, Aydın güre1'<:ileri arasıııd,, 
Nuri Suit Pa~ıı. Ammana ~lmi•liı·. Sofy:ı, 8 (A.A.) - Bulgar ajan' brda ~·tıhıız mr,·zıı bazı har~kal o: - rincilik nıü:>abakal:ıııı yapılr!l~!! 

Yeni Irak ka binesi: 'ı. dün sabah1kı-al Boıf·i.<iıd1 derbhaI dbiis_ muştur, Rom~, 8 (A.A .) - ltaly:ın ı~mumi Alina, 8 (A.A.) )fiistakil Fraıı,;ız ,\lii~abak'!ldan en-el güre.~çiler. Jı!'· 
- ---* ınan bn·arc eri tara ın an om :ır- Yunanist:ıncla lıulun:ııı ln,,iliz lıom- karargahının :ıo numaralı n·smı l"b - .\jansı bildiriyor: ,ürk bii~tiinc merasimle çelenk ı·pİ (llnı ·.ııı c

0

d
0 

ileıı. ~·erlere "iderc>k '"nıu•ın. ~ ı·g·· ı· ·ıı · ''t "0 I eıc· 0 • Kını J h d ·• ı 
D •k " ' '"" lıar<lıman tan•areleri U'lurıımca Pd- 1 ı: ngı <'renın ı ı,. s avya .ı.;ı • • muş ar ve "par "a asın a \· ~ Son akı a l<tl'tl kar~ı -tcclbirler aldırdıi{ın! bil - ric.· \'C Slruı,;ı; vadisindeki Alnım; tıınk Arnavutlukla; Yugosl:ıı•.ı·n cephe - IPI, lluriciyc Nnzırı E<lcnlc tema,; Pi- li!lünde bir gc~id resmi rnpmı•J:ıf"' 

1 diriı-or. Yangınlar, clerhal •öncHırii!- tümen:nc ,;idddli hiic:unılar vnpmı• _ 3indc ileri unsıırl:ıı· :ırasında haı-.,k('t- rııij H' Yugıı.;Javyııdaki vaziyet h:ık - llı'nizli giireşçilcri 3, İzmirliler .. 
nıüştlir. Kralın lıüyük aliikı,.ı, halk lurchr. · · · iN· vukubulınuşlur. Yıııı:ın C('phesinde1 I.ıııd:ı maluııı:ıt Yermiştir. Yugoslav ve• Aydın g(ıı·eş~ileri" bir lıi:i~';.ı 
B ..asında iyi k nr ·ı lanmıştır. l \ımailınlii kasa Jıa,ı ela t 11nn·uz he- rl'.ık~ızu ncu ordu nııııl:ıknsı nıl:ı k_n V\'<'tlc hllkti'!ll'l i,. boıııbıı ~ .. ıı_m.nııl_aı a nı:ııı i ol- ":ı zn n mrnlarclı r. Ilirincilc rp ,.:,lı ~f.I - Battarfı 1 nci Sa h ifede -

yanlar, lngiltereye mliracaal ed .. ı·<'k 
1tal~·aı;a nakillerini i-tiyeceklercl:O-. 

Balkanlardaki 
Alman ve Müttefik 

kuvvetleri 
!\.evyork, 8 (A.A.) - Balk:ınhır

daki Amerik<ılı muhabirle.rin verrlik
leri malumata göre Avrupanın ce -
mıbı <arkisinde harcıkfıtta bulunan 
o.rdul:;rın mevcudu ~öyledir : 

lllO bin kişilik bir Alman ordusu. 
But::::ıristaııdıın Yugoslavya. ·a hü -
cum etmektedir. :rno bin kisilik bir 
Almaıı ordusu ela ~imaldrn hiicunı 
etmektedir. 

~lııhtelif cephelerde Alm~ınlarn 
kar ,ı koyun kuvvetler, biı milynıı Yu 
go~ıa,·, 800 bini Yunanlı ve ıoo.:ıoo 
bini İngiliz o.mak üzere iki 'lJilymı 
raddr~ind<'dir. 

Macaristan: 
-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHiFEDE-
oigun olmadıkl:,rını ırıi,ternıekkdir . 
Hal~n Bnlk:ıııların lmpı"ıııda Avustur
v:ı - Macaristan roliiııü. ;\Iııc:ır:Stkn 
;ı..•ruhte etmi• bulıınnyoı·. Bu vazi;-et 
lıiw hariçte ve dahilde ,.<·ni vazireıer 
tahmil etmiş uulunuyor. Ewell'mird.
vazifemizi takdir İ!' harp kudretin' 
artıran milli birliğoin am0 li ;·olunu lıul
mhkl<ı mühll<'f nl:ın kimsel<'r irin ka
ti <ııat gelmi,t:r. 

Adis-Ababa civarında 
Lcındrn, 8 (A .A.) - G nis~nda 

zapıedilen Acli•-Ababacla ltıı!yıın 
memurl:u·ı, ~tıhrin ba!:'lıc.:ı seı··\d~lerini 
oldui(u gioi l~~lim etmi•lerdir. içle
rinde lıir cok t:ıyyııreci btıluıı:tn pek 
c· k csiı ıılınmı~tır. Bu mıntak:ıdn 
m.ıharebc!Pr dev(<m <>tnı<'kte, cHi,; -
mıın t:ıkip oluıını:ıktadır. 

LASTiK TEVZIATI 

Kahire, 8 (A.A.) - Resnııııı lıil - dt'fleri ıır:ı.~ındadır. Harbin bu ,;:ıf - rımız, düşmanın ıııevztı. mı~hı~«•t!Pkı ııı:ık ıç_ın _ısı!ıı bılılırıhrııycıı lıır y~re ı-afı_ııd:tıı hntı!'!l. Ol'1rak b~~ı~., 
,lirildFiiıw güıe, Sofy:td<ıki Alman t h.. J t t t t n k ki 11 t l d !,.__ t G ı ıncı 

h hasında ngilizwYuıı:ııılıavakuvvet- ucumarını anemışır. ıı· ~o:••- ıı:ı·ı'<ımı~ır. ?' ıy~ <'< ,, uıı~ır. •rtıP .>1r 
:ıh<idatı Struma v:ıdMndeki Alman 'erine mühim v:ızifc>ler diişmckr<•ılir. sir aldık. Hııva kuvvetlerimize m<'n,uıı Lcrndr:ı, 8 (A.A.) - Röytc"r Ajan- . .\<lana.va hareket etmişlerdiı'. 
nıotiirlü nakliye kolları, si'idrtle Ağır za\•i:ıt wrclirm<'k sureti\'lt• Al _ tayyareler, düşmanın mevzilerini ve sınııı diplomııtik muharririnin öğrı.'n- • d 
lHınıharcllman ediJnıh~tir. ~ · ··h· ı ı b ' l t ı··· ·· Y ~ 1 k. l ·ı· 1 f k d J ~ man ileri hm•eketi l!·ecikliı·ile\ıiJİr. mu ımmat ! epo Ul'lllı Omııan tmaıı <' < :gıne gorc ugo. av;-ac a ·ı ngı 17. C - ş O ra a ın J 

H"tler Yalnız bunun irin sii'ı·ekli ve siclılctE miştir. çi,;i Kamlıel '"<' c çilik aza,ının hepsi 
1 hnrn hücuml:ırı JfLzııııchr .• \Hiclafi km•- Altı ni.sanda Alımın tayyareler! c~- Yugosl::ıvynda bir mah .. Jdc s:ıi{ ve ~a- İtalyanla r, A lman y3t' 

BAŞTARAFI t NC I SAHiFEDE ) »etleri, bıınıl:ııı znnınnıncl:ı i,;tifacle c- nulıi Yugoslavyauu asker lec,•mnıüleri- Jimd;r. Elr;i, Yugcslavy:ı hllkumcliyl<' • 
dcr<'k z:ırıf bir nohlal'l siiratlP takv:ye ne.•, miihimm:ıt depolarına, ha\•a ü,;Je. henıber•llelgmddnn nrrılııııştır. Ha - dımını bekl:yor}ar , 

zıyo!·: . . . _ 1 . 1• . . cclubilirler. Dü<nı:ıı: · kıt,.Jarının h"re- riııe hücum etmişlerdir. Üç düşman len t·mııirel s('brrılerincl< n dolay ı bu- Kı l d •/efl 
lfıttc.r, ;e~ı. Y·'.tıtıgı a~~;uzı )1. ı s- kfıtı dıır vadil,~cleclir. H:ıva Lııarnızltı- Uı.IY:ıresi dilşürülmüşlür. Yenle 011 lııııdııkları m:ılıal if~a eclilmcmektedir. OSOVa yay asın al f 

ter gal
1

1P ııe1 sın, ıkste1 r nı:!!'t ~P< . 1~,,~uı·~· rı buralarda cok miiı•ssiı· olur yedi tayyare tahrip edilmiştir. EI~i İngiliz hııriciyı· ıwz:ıre!i ile tcrnas hareket de m edı:ııO 
·l<'rse JeJ;L ıere ·a ,:nı ı tı,, >· • . " "t . . · . .. · ..,. . "k'· . j j • \J . hJ l J" f ı·. Va :1 y. · 1 1 ... I'hl müchhalr- ngılız tnn·:,re!erı, clıın Le~ Alman .,ıran.ıı ...... tayan \C 1 m.111 zır t 1:1 ıııcrcıı. . ... 

\o u.ı,nnnık~ a1nc ·' 
81 

'
1 

1 ~ •. 1• bı·ı· hn l:ı\'vat•esi clü>lirmü•l<'rtlir ve molörlii kuvvetleri, clü~maııın mu - K. ı•eı Yakıldı . Xcvyork, 8 (A.A. ) - ;-<eı)' ıc mec ıııı· ·:ı ması eıı ıunı" · ,. .. ·· . 1· . :. .. . k . t• · k k 'I ı '·l . ,. o• · • · ö ·· ·· cii . . tt·. · Almanyncht Kıe dı!n11. ussu, bt>ş ~a:Lt a\en1e ını ırara . <'r ·ın .. ~ eı t• ı :ıymı:; gazeLesıne ,g re uçun ·id 
z.m,.c .

11 
· t d· L . k ·•ı 'ıııcl·ı giirülmemi" lıir •idclette birbirini ı!:ıl- Rarse ile Takrayı işgal etmişlerdir. J. - dıirdiincü Yugoslav orduları. 

1
•.f. 

aeınj! on,, ll mC\Zll aı,' ' h . . . . .· 1 k r . d . t ekt a·· Yüzlerce tayyare lıe- rl ti";· t h 1 - ~ı··} lk dÜ•üııülen seı". Yııııani<lan ve ı:r1.n alıncle takıp eden 1a~_ya~el?r t:ıı:ı:ı· cı7ı ~;~r.c cd ın1ıız . 1 ~'at'."· e' ~! .~ •r": b .'' ı 'ıı"· opchu nbzııd· ıgı ve sa. 1 ,~il" ,. .'1. . . .. • · ·d . Ie<"cl"ı· ındım lıombardım:ın eclılmıslır. Bın· •• ısan a ngı ız .ın.tıc eıı r.ı - def/ere saldırdı suren ır mu a r e e en .•Qnra •U"O>.n)a'" \llı ım mt•e .ı ı. ' 1 1 h .... b" k 1 . 1 l · ı d" ı · 0 

• • l"b · r · t ·ı · \me erce v;ıııınn ve infilfık lıombrısı :ıtı - us ~e rı uzHıne ır a ·ııı y:ıpmı~ ar - ran ısgıı e mıs er ır. , 
~<kı~cı ınclı a.' ıc'!lre ge~ıfpkrıııt~ 'm"\" · ıımtıı:. Emden ve Bı·emenh:ıfpnde d ı r. llaslahnnelere ve •ivil me<kcnien· Lonclı·a, S (A.A.) - Hava nezarc_ ·cenub ı garb.i Arna ı':lld ! ukd~1;,,, 

·ı .. nın onanm:ı<ıııın ıe :ı a 
1 

'·· - ı · · · · .. beti k. ı n· · k" · ·· ı· t 1 ı·-· ·· P l · 1 ti ö d ·ı Al T " 1 ıı ı •· ·' 1 Ü .. . .. l"b ·. S . ·etler-ı JCımbarclıman ecl ı lmıstıı·. ıs.ı er rn ·ı o muştur. ıı ·ı~· oı - ıııin e ı ıgıne gore azar esı- , a ı ra e g n erı en man ıra 
11

, 
'ıı~~ ur .. 1 5u'.ıcu •.n 

1 aı·"~ .
0

')edi'<>n .lfntoım11 dcııi: nıııharcbr>i: müşlür. Bir kaç yuı-alı vardır. f!<'C<'"i, bombardıman ~ervisinc men.- ının mııv::ısnlatına intizar<.>n lt~~rı: 
•' 'uıro, ·"' a aı asınc .t ımıa n h b t ·ı· ı · b" 7 "i l l "Tz tıı raıxl , .. ıto ,ııp ta.v.v:ıreler, •ok güzel bir hava - 'l1 \·etleri lşkod · ar ' ' lııstlıı.k pnktının nazi :-lapolvonuııun ,u lnııı nre e, ngı ız ;rkın 'ır tny - J • 1 "aıır :ı bn~ı ı 1 'ı.·ı .. '; bı 1. - ' >. vl b 1' . draı:ılnl şım 't~~ş 

k 'l t ·ı ıı·-· · b ·11· ~·;;, 1· ı·aı-,, ıaubc.•tmelcrı·Ie f'ı ·:ıt talrnn 'os ac ıt'1nın azı mıı ıa ernıı om ı.ı- ıla Alm'.ınyanııı Kiel limanına mühim ·ille e u unaıı a" ı { mın · .., 1ı J'll'C •ı 101 acı r Jg'ı ıc~t r. J'"'ll"" • · .; • • ~ · a fl'· 
.ıir. ' ' ' · dıın_anmw<ı~ııı pek mühim zayiatı ile lıın!ı~la~·dıı'. !lasar . .voklur. • . . , !ıir taarruz .nııımışlard111 Sehir4<' ~ınu_r~:ıne lıir mukavrmel gfü;tr 

'c\•ı·o··k Po·t c:ııele.;· fasıh ız netıccl«ıınıı*tır. Bu suretle l\Jı<ıı· ve . Şaı·l-ı Afrıkacla ı~nh•ll• cl<-ır ı bıı h.ı hiiyük ~·:ıngınlur c:ıkıııı~tır. En hii.riik •Pdı.r. ~ı· 
· il. y . ·~ ıı y' 1, ' • . ,;:ırki Akd<>niz Lölı:elerind,, lıwilizler ılı.'" nıkubulnıamı •ıı·. ı'apt:ı yiizlercı• hombn atılmıştır. Hil- \ rıgo,Im·Iar, Arnavudhık ccl~ı~f 

•tıı•e c uııaıııs :ına ''e ııgo,; ,l\·.ı :ı- i· L" h'k· · t t · t · i rr A b/ "l nını beş saat sürmüş, bil:lh:ıru ln·~i- •ı'n rliğC'r mıntı:ıka l arıııda \'' b• 
,3 harp m:ılzeme:{i gjjnderilme'i iriıı •

1111
. il' a·ıınırc '·"' (' mış_c.rc•_: 1j0ansın verdig" i te ig er : - .... : . . ' .' ıeıı1'. 

•ımdi miin:ık:ıle me•elesinin yeniden !tnl.\an donanııın~ıııı~ zanfn ~l~ı~m~sı . . . !iz piloli:ırı ayrılırken kanalın <imal '·' ~n.,o>.ı ~ti) I:ı,ınıla da ıter 
• !'!kik Nlilmekte olduğunu yazmak_ ~l' -~rı.ıa~·utl~k sahıllerı_ de lng_ılız'. 'l '.ı- . :'tına - l_ngıliz _hava ku\·ı,·~tl"rı kısmını kesif duman ieinde görmüş- l<'rclır 
::clıı·. Vııpurl:ınıı Afrikavı clola•:ır:ık ı;o'"" H \ uıııın hufıf gPmıler~ t.ı.- ::ıotyada dPmıryolıı ı ltı·ıık ııok .. ı.ına, !"ı·clir. '1''1yJ:ırelcrimiz, !~melen \"r 

Kı~ıldeııizc gitmeleri h<ıkkıııd:ı Ruz. mft:ıclan tlalı:ı <erlX'~t kontrol edıl~bı- eş-yı; deposunu, rngonla.rn, Str~n:ıa B:(:ıneııhafeııc de nıuvaffakıy,,tJi hü- · 
1 ,d( tarnfındı:ın veril<•n kararı mem- l~c~ı.: ~e .. muht~n:ıc>I lm·.1t:ılpn l:ılılıye- ı tıd ·-inde kamyo~lara, ( u_m:ılıala ı,,_ c·umlar )·:ıpmışlardır. •l tnyyaremi~ 
ıııniyetle kaı:;ılıyoruz. Fakat '>u. hi- ;ııı'!1 oııun~ geçıi<'Cekt_ır. . . . ıa,~·onuna, ::ı•kerı tııhaş:;u<ilcre mu- !-ayıptır. Bu h:ırekiıta ~·iizlerce tay. 
'"ıt.\·~li kafilelerin temin nclec"''i fa.\- Kızılcl<>.n,_zde ele rnzı;·.el n_ynıdıı_·.· :\fıı- v:ıffa.kıyelli taarruzla!" y:ıpmışlar.d_ır. rnn•nıiz istirıık etmistir. Gündüz 

~ ~ rl k it ı ı S 't ı ı R ı d •an·arelerlmiı Daninıarkn ve Hol -rıaııın yc•rini tutmıyacaktır . san·a n ·ı :ı yan gemı ~rı )·a , '.""'\"Ş- -; ınıı --:- A man ar . upe ,.n ı~ııı- ' • . , 
P. ~f. w.ızete;;i ele clirnr ki: lPn ':'')-·:ı .\clrnclC'n g,,e~re~ler:tır, Bu de:.!. me\•zıclen ba~kıı hır bır mevzı a: ı;ıııct~cl.ııki_ hc_cle~lcrr, $i~aı_ clenizi~-

Emniyet 
memurları . Jı 

Kıqafet nizamnamesıfl 
Zafcr, bizim larafımızchdır. Yu _ ,t~ıkclrnle cb k~çnrnlnnn:ı ımk:ın ~·rık ·um:ıını~l:ırclır. Yunan kııv·:etlerı c.e •. ~eılı~ıı.g Iırn.tnıı~d.a tı~'.ııPt g_e~ı ~ 

ı y · 1 ı ·· 1 ·tur '.'!rn kop i'likaml'linde bıı lıüc·unı lı•rıııe hucum etnııs.eıclıı. $101,ıl ı 
"11'~· 1 "''.rn \"Cl 1 unfankıs,::ınn 'ıııc_ııın e~clı-ıı lngiliz ılon'rnııı·ı<ı bu d•'niz ıııuh;;·r- ;.:·pmıs k-tnpl:ır vermistil' Bu vadi' l'ı·aıı.;:ıcl:• ..\.lm:ın k::ııi1yonl:mna bonı_I .\nh:ır:ı 8 {ll usu,i) -

ıt <'rın zır ı ı ır ·a aı·ı. < n~ :'"""' • . · • · • · · -:. ·.. · · • · . · . . 1. 1 ••• t 1 • ·t. ı .·· ·ıt .· ı ,_.
1

.. , · · .. 
0

° J11 • 
ı. · ı k ·I k k' ·'·t. n·. lı:·sıylc 'J:U!aı·ı kıızıııımısttr: olum v:ıdi<i clıye anılacnktır. Bor ıs- ı.ı.ıı .ı ımı~ H nıı ıa~oz • r~ı arı- ll'»il:ıtı m'mur ve must:ıh • _,e 

tadilat 

. rınc.e ııı aca • n.:ır.ı.., ıı. ı.ııı.ı- 1 • ' . "hk. 1 1 t r ıı·· n ··ııinı zavi·t ·•· k . . t . "'''"' ·! ·J ı h.. d h· ı l - la!l·a - Otranlrı miin:ıblalı :ıı·- tı ·anın ıı:ren Alınan :ır, \'C,rnl•ı c eh llll> ı . thm. ııa mu .. . ı 'd- rıin n·:ııet ,.e techıza nız'1nı "• 
1.a rı ı nı . ucnm :ın ~onı"l .ırp Jl1 · • • . •. 1 -.-ı "l .. ,., ·· ct··. h· ı·ak-ıtııı \• ıı· ·[ . · f k l 1 nı" ~ne hit<>hilir. l!rk yapılnro1.\·nra~11r. . .. hzle~·ıncle.hI('il~ıi~lerd.r. 11:r r·ol,: 1aıık ~ ııı n:ı .... ıı. ~'"lln. :•~., .:l ~:.' .. ~:ı.n _ıt 1_ı~ıı.1>_:1zı n;aclclc va ı_ rn ~r 11 ~-----+---...... ~ _:;:. Tr:ı..hlu~:ı.g-o?<l rıl ·çck nı~ır~ttc- Lahrı!ı E>clıhni!';'ttr. , •·.~rııl,,lıdın1.t!l tıı~.\ .. ıı m z don ı.C!'ını~~ J'!:-;ıl;~·ıhnr~ı hnk_k111d:ıkı .111z:ı~rı1 !~ 

lı:ıt rfohn ~ıddc,llı hır kontrnJo,talıı tıı· ..\t:ıı:ı - nazı l_t:ılpn. ve. ,\Jr,1,.11 tıı. \. <'kıll~r llı·Y,etınce t~~dık. re!,~ ij 
tulacaktır. ıa~.,·arcleri, bazı ku~·Jeı· uze:ınde fa- VAL iLER ARASINDA lır . Alnk:ıdıır.ar::ı teblıg rclıtnı 

:ı - Anıiı-rıl D:ırl:ın. Fnııısız gemi - ;ı,i,-('t gii<l.r•rmisleı·clir. ll:ısar ı·e z:ı- •Nlir . • •0' 
l•riı~:a ııe olt1r«t nl•u~ Lııgiliz ılon:ı_ıı- .-i:ıt ol~:ı.m_ışta·. Bir Alm.:.ııı lr~p·arı'si Aıılrnr.r_ı. _R tllı~'usı)_-. ' .. '''iicı· :ıı·a_- Av rupa<lan tren gelıtı• ) 
n1:ı.~ı~·Ic \'iılı~m:ı~ını lıır ~~ı·c daha. ı~- mtıcbtıı·ı ınış yapm1ş, d!gcr lırı·r'n'c\· .. 1 nda n1uhın~ dCJ;'!.~ klıl .. ı ~~tp11tnı~tıt. . . ·irı' 

İne:ilizler 
Ba,tarafı 1 nci Sah ifede 

mıştır. k:ı:yanların Halıe~i,t:ınclaki 
Ticaret. vekaleti tarafından iiç p:ır- lı:<<lıca kumandanları gcner-.ıl ~an

tide rııntaka ticaret müdiirlil~.-\ine gön- tini İngilizlerin Adi<-Ababa.r:ı gir • 
deri!~ 97 iç ve· 97 dıs cıt-0mobil li.-t i- rliklel'i znm:ın Dredavadnn lıcri ikin
ifi tevzi edilmiştir. ri defa olnııak e<ir edilmek lehlike-

ı··nıi)·ecx,ktir. l'ı· i<'inclı• dil•mii'ltür. Pir« lı .,, n ,\•ıh bulıııı:ııı K:ıy:0ri_rnliliğ-:n · Zoıı - l sıanbul, 8 (lltbt1'İ mııhıı~·~,eb~ 
Amiral K:ıııingh:ım. hu sıır<-tL> ılrı- lıir v:ıııura bomba isııhet rtıııı ·,. ,.ıhla~ v:ı!iei. J:B. ll~lı~l .AkHoy, Zon - d ıı) - Ba.kanlarc~:ıki_har.p ""ı:plıı" 

naıım:ı~ıııın hir kı,;mını f'l'lıeliil!Hık Alına - Aı-na\•udlukta ı. · tı:::r. guldn){a (.:ıwıntep \alı.-ı C:ıvıd Ün - ::rtık Anupaıl:ın hı~ b:r tıen 
filoon amiralt Sumernlin .-nır!ııc ver~- ruzl:ı düsman mevzilerini hgııl etlik. ver, ı:azian~bc• Erzurum \'alisi Bur - m<'kledir. 
bilir. ~lalnlı:ın Iıurnıı nıuhnrebe,inin ;,oo e'ir, bol techiz:ıt aldık. h;ıııcclcliıı _Tı·kcr, E_rzuruma , Siııop·~·ıı. lkhsa<l vekili 

Tevziatta ihtiyaç ,.e sıra u"ulii n:ı - . in~ maruz knlmı.•lır. 
zarı dikkute alınmıştır. Yakındır yine Dük D'aosh ve a.-keri kum:ından
Jaslik gelecek ve nıiirncııat sır:ısına lrırla a•keri kıtalar, sim:ıle cloi(rıı 
giire tevziat yapılacaktır ceki"mişlerclir. 

!<·<iri, All:ıntilc "''niz nıiicaıLksino bi- J.0ııclr:ı 8 (R:ıdro) - Gece Alman !işi Fehnıı t:r::ıl, Smoba Conım valı:;ı ' ·r'Jll 
le miie<sir olabilerektit·.Deniz·ııtı mii ,a;-.ı·ar"l<•ı·i ~im'!l!i lrlanclay:ı hücum Gnlirı Kılı~·. Çonım valiliğine rl~ let·an lstapbııl, 8 (llusu,i muh:ıbı 

1 
cıJ' 

canelesinc karsı Kon'eo~·J:ır hu .;ur0 tle c-tmi )erdir. Hasar ve zayiat azrlır. bal F.mniyct miicliirii ~luzaffer .\kı:ılııı elen) - lktı ·nıt \'ekili n . Hfl ~ı 
lak\'i.rc edikbÜecektir. nir clii•mnn tayynre•i dll~Uı lllmtı~tür, naklen tayin erlilmişlerclir. ;\ ııkarayıı gitmiıtir. 


