
,, 

ı· 

ri 

t• 

"' ,,. 

V'. 
ir' 

r~~~~~~~~~~~~~~-, 

Nüshası her yerde 5 kuruştur 
p • art . TELGRAF : ANADOLU - IZMlR 

u.... e sı TELEFON: 2776 

17 ADRES : ikinci Beyler ookaiında 

Şubat ANADOLU ırazeteıi idarehaneai 

1
,n

41 
(A NADOLU) MATBAASINDA 

.7 BASILMIŞTIR 

30 DCU yıJ 

N1>. 8414 
Netredilmiyen yazılar geri nrilmez ı-------------------=-------------------------

Gilnü ıreçmit nilıhalar 25 kuruttu•. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

lngiliz gazeteleri 
Balk anlardaki vaziqef 

efraflnda uzun müfale
alarda bulunuy orlar 

Türk ordusu 
Trakya hududunun ar· 
kasında bir dıvar gibi 

duruyor 

Almanlar 
YUNANLILARA GOLONC TEK· 
LiFLERDE BULUNUYORLAR! 
Londra, 16 (A.A.) - lngiliz - Ru

ltıeıı münas~betlerinin kesilmc•i v~ 
Yugo~lnv hükümet crkiinının Berş- · 
lesgadeni ziyaretleri, lnıriliJ. RU7•" · 
telerinin başlıca me>sgul oldnkları 

Yunan 

Arnavudluk cephesinde 
U11ıumi taarruz, l'unan 

ordusllnun nıiitcvali 
muvaf fakıgetlerile 
inkişaf etmektedir 

bir mevzudur. 
De:,:li lllcyl gazetesi, Almanyadaıı ltalyanlar rı•c'at 

~omaııyaya her gün 40 vagon geldi-

a1>kerleri 

sessiz tauuare 
Almanlar, şimdi de bu 

yeni icadlarlna 
güveniyorlar 

Halbuki 
l_!ini yazarak Türkiyede söz söylemt>- d• 
ır~ sn l tıhiyettar bir Türk recülünün e ıyor 1 ·ı·· sahı· ııerı·nde Al_. 
sözlerinden bahsetmekte ve ~öyle de- __ ngı iZ 

ııı:~~~~~;·c, yürümek için belki dil>- Yunan ordusu, göğüs gö- man tayyarelerinin uğ
ıııanııı hareketini beklcmiyecektir. w u· se ha d k it l rayacagw 1 akıbet bu keş. 
Alman - Bulgar birliği hnrek<.'ti, g rp e ere a yan• . . . .' 
Türkiyeyi ~orkutamaz. Bir milyon ları mevzilerinden fın mahıyetını ortaya 
Tüı·k askerı, Trakya hududunun ar- k k 
ka.,ındıı bir du\'nr gibi duruyor. Tilrk atmaktadır oyaca tır 
?rdu.•u, dtişmıın ku\'vetlerini ezme-! Atina, 16 (A.A.) _ Atina radyo- Londrn, 16 (A.A.) - Haftalık :ı . 

Alman taggareleri 
lngiltere üzerinde tek
rar hücumda bulunduh.r 

Hasar azdır 
3 Alman tayyaresi 

düşürülnıüştür 
Londrn, 16 (A.A.) - lııgili7. hava 

\'C dahili eınııi~'t· t ıtnart"tlnin i n trb
liıi;i ; 

ınunız hükOmeti 
Balkanlardaki vaziyet i 

teyakkuzla takip 
ediyor 

Türkiyenin 
hareketi 

Ingiliz rrıehafiiinde tak
dirle karşııanmaktadır .Dün Mlıah \'C öğleden sonra bılZI 

müııfcritl diişınan tııyy:trdcri fa:ılirct
lerde bulunmuştur. Du.nlardnn bir ta- Loııdrn. Hl (A.A.) - Jııg!lt0re, 
nesi şimali lskounyn \'C bir diğeri de B_alknnl::ır "" ' ;Y!'linin inki~::ıfını bliYük 
şarki İngiltere s:ıhlliııc oomlınlnr nt- b:r t•·,v:ıkkuzl'.ı tukip etmektedir. 'l'üı·
mışlardır. Zayiat yoktur. Hasar p»k kıyeııın :.zırıılı hattı hart-keti h.ıkkıııria 
azdır . gı:lt·n habcrlt·r l~lkdirle kar.~ılannıı~tır. 

Ôii'l,eden sonra bir dil~ııııın tnyynre Yunııııi~taıı, Yugo.•lnvya ve füılgur is
tc>'<'kktilil, Kent sııhilinc yakla~mış; t.ın urn~ında ,b ı r anl:t'ma yapılma~ı 
dahile girememiştir. iki düşman tııy- ve harlıın Bnlna~ılam ı ayılma<nn'I ı
yaı~si düşürülmüştür. iki avcı tayya- çın TılrKtyc ~ı~kum,-tı l'.lraf~ndan yn
remiz, keşif uçuşundan dönmemiştir. v.ı l rııı te~ !.o'ı u-<.• ' r'. Tü ı kı;· crıın d_il rı l •t 
Bir düşman tayyare.<i de şnrk snh!!i n- s.ıya,;ctını ve hu>nünıyetlni gö,ıerm> k. 
çıklnrıııda da.fi bıvbryalımmız tnrnf· tedır. . 
fındaıı clüşürülmü>tür. Skeç gnzetesı, başmakalesinde Tür-

' kirenin teyakkuzunu ::ıı tlırdığı \'C iıı-
------------ giltere ile ittifakına daima sadık kal-

ın rrı"fı"z tayya elerı" dığını ve kalacağını yazmaktadır. 
C::. r lvining St:ındard g::ı1.ete~i. Alman 

ordularının Baltık denizinden Akde-

Her fara/fa geniş akın
lar yapmakta devam 

ediyor 

ni1,e, Atlaııtik eahilleriııclen Karndt<
nize kadar talim haztrlıkları yaptığım 
yazarak diyor ki: 

Şimdi Almanlanıı km·veti 225 fır
kadır. Daha ufak milletler, bö.rle bil' 
kuvvete karşı mukavemet edebilirler 
mi? E\·et mukavemet edebilirler. Çün-

Bulgaristanda 

lngiliz elçisi, bir saat 
Bulgar hariciye nazırile 

konuştu 

Mevcud vaziyet 
l ngilizlerin nok tai na
zarını teyid edecek 

mahiy et tedir 

12 ada k_ü harpte mi~tar meselesi, net;ce üze- Bulgar Hariciye naz ırı Popof 

1 rınde muees~ır olmamıştır. Trablusta Sof,·a 16 (AA ) t ·ı•- · 
y · t d ld d'l t' l . • . . - ngı ..,renm ke hazır, çok büyük . bir ku\·vettir. : su, dün uk~am şu haberi n~~rdmi~- va mecmuası, 1ngiltert•:d tchdid eden 

nulgarist ıının, Yunanıırtana ~eçmek tir: st'd.•iz ve görünme)'l'll l.ıir boml)a!'dı
istiyen Alman kuvvetleı'İtıi kendi 1 Arnavudluk Cl'hesindı"ı gelc ·ı ha- man Uı~·yare,;ind.-ıı. l.ıa~>•·tmek(;,,_lir. T ayyal'e meydanl arı mu
:ırazL•indcıı ge<;irmek btiyeceği hiç bcrler mükemmeldir. Penıembc gü- :.\It>emııa, Alman hılkumetı namına :;ö·~ 
~ilphe~izdlr. Bu takdirde Bulg:ıri~tu- nü Ohri gölünilıı sıırkıııd:ın Adri>'a- söylem«iıe s::ılıihiyett:ır lıir zatın fi:ıl- vaffakıyetle bombar-

1 ,b·e unlıa?ısd.alı~·n/ 1Jedı enfn~kıck<' er Sofyıı elçisi \'endulle, C\'VClki ~k•am 
unun ır c ıtır. ce a? 'U\'- Bulgar harici. , p f .. .. :" 

vetlere ve tanklara karşı, daha küçük • .. .. >e nazııı opo ı.u: , .. p
mikt•ırda. fnknt azimkıir bir kUY':et. tıgı goru~me esnıı~ıııda Bulgarıstnnd:ı 
rnferlN kuzanmıstır. ~alen_ mevc~d. vazıyet. hakkında lng1• 

' lız hukümettnııı noktaı nnzarını terid nın da harbe girmiş olacağı tabiidir. tiii'e ka<lnr uzunu~ cephe ÜZt'ri~de k:uılıırdn bir vıızete muhabirine bu . • • 
[~ulg~rla~, Alıı~n~ km"'.:~leri. Stav:.s l IJı~~lıyn_n Yn'.'ıı': uınıımi tnıtıTUztt, çok tayyıırt>den bnh.'\Cttiğini 1.ıildirmekt~ dıman edılmıştı r 
',Rtlı.<ınc H Selanık vndı•.ın.e \al'!•lC.a- ıyı ~ekıld<> ınkı şat etmck!Rdir . .\!at- ve. u malümatı vermckt.-dir: 
h kadar Tilrk hnrcketını ger•ktır- ı buııt neıurctiııin dün ak~ıımki beya- cAlmnnl:mn sessiz ve görünme:! eli
k e-ğr> _calışmaktndıtlar .E~lga: hil- rıı. .na R'İil'e, y ıkında mühim n<•ticr- ye ilıln ettikkri lıu tr,,·yar<>. lıildiı-i~di 

-Devamı 4 ncü ıabifede - etmi~tir. Görüsmc bir saat sürmüş(Ur. 

Zeyti ıyağı Urnetı, A lman kuvvetlerıntn Bulgur 1 - Df"Vftmı 4 Uncü •ahiff'"df" - - o ....... D"'~ 4 üncü aabifedoflt -
~:azisinden geçirilmesinin Türkiyeye 

Aır :anr~u~. içi': .. oı'.1'ıyııc_a~ı~a .d~ir A ı b• h 
ihracatı 

, ıtk.trad.tkı <.'lçı" \asıt::ısı~lc U.nıd- zı 1 ır ırsız ·iz t.-şel>bü-tlıırdc buluıım~ktndır. • 
Taymis gıızetC''~ diplomntik mu

harriri , bazı milletleri ürkiilrııck 
için Almanyanııı Romanvad:ı v~nı 

lngiliz ticaret birliğile ıstanbulda müzake
rede bulunan heg'etimiz bugün dönouor 

~~~~u~~~~ğdu~~: ~:;~~;:~1:. ku~·yetJı,, ı;u. Zabıtamızın gagreti sagesinde nihaget ele geçirildi 
Deyli Ek•pr~s gazete5i, Alnrnııya- Edremitli sabıkalı takımındıı!'l Re- Türkiyenin altı aylık ihtiyacını karşı/ıyacak 

kahve ve çay ısmarlandı nı.ıı Atina elçiııi \'a;ıtasiyle ltıtlyu - Cl'P oğlu RccPp adındıı biri nrnhtt•lif 
Yunanhıtan arasında ~ulh yapılrıı~sı hu,.ızlıklıırııı faili olarak zrıl)t'aca 
ıçın Yunani.qt.ann ~u şartlan deı·m~- ynknlanmışttr. 
~·an ettiğini bildiı~yor: Rt•ccbin, muhtelif tarihleı·dc \'asıf 

Arnavud lukt.a kazandıklarını ltal- Çınar lıulvıırında Johen oğlu Javc
Ynnların istememeleri \'C Yunanlılar l'in 150 liı·a kıymet.inde karıı;·on las
dn kalması şartiyle Yunan ordusu tikl~rini, Gazikadınlıır .<ok-ığında 
taıııamen \'C derhal terhi• cdilocck, İ,;ak oğlu Il. :-.e,imin µalto,unıı, ka
\'unnnistnndnki lngiliz kU\'\'etleı~. rakol sokağnıd:ı öğretm e n n. :-<ured. 
tank ve tayyııreleri geri alınacak, AL din'ıı de biı· Pıtltosıınıı, Ga)Tel <okn
ltıanyn, lıuna mukabil, yeni bir ltal
Yan tecavüzüne kar" Yunaııi•tanı 
Ratanti edecektir. Salzburg mülakatı 
. Bu şartlar hakkında şunu söyliye-

lım ki, Yunani,tanııı İngiltere\'e sa- • 
dakati a•la zayıflnmıyacaktır. Al- Etrafında muhtelif ha-
ltıan garaııtieiııi kabul eden mılletle- b / ·z k d• 
l'in akibeti malümdur. Yunanistanuı er er verı me te ır 
duyduğu nefret dı· i~le bundan :ıeri 
lıelmektedir. 

- - -<<>- -

ııçi sigortaları 
Teşkilatı kanunu 

hazırlandı 
htnnbul, 16 (Telefonla) - işçi si

lıort.ası teşkilat kanunu hazırlanmış. 
tır. Alakalı vekaletler, bu husus için 
letkikata başlamışlardır. 

İşçi sigortası için bir umum mü
~Ur!Uk ihda.~ edilecek ve bu mildürlü
lrün bir muavini ile milkaddH şube 
liıUdUrk>ri bulunacaktır. 

lımlrle l stanbul ve Zonguldak gibi 
«ınel<•si bol yerlerde mümc:<.•ill·•r olıı· 
Caktır. 

Alman tedblrlerı 
Mutlaka neticesiz 

kalacaktır 

Almanlar 
Yugoslavya nazırlarına 
neler vadetti ve mu

kabil!nde neler istedi? 

ğındn J ıın kızı Kat.eriııanın evinden 
gi)dı•ri lıir ııalto, Dornova cadıle-in
dc Sinan oğlu Alinin l'Vindcn bi!· mu
.5:ımba, Türkkalbi sokağında SpHko 
acentesi memurlarından B, lbrahi
min bir paltosunu, !kinci kordonda 
B .• 'azminin evinden p::ırde•ü,iiııü 
çalclıi.;ı t.esbit edilmi~ ve bütün bu eş
yn mcı ydnna ~ıknrılnı·nk ~ahiplerine 
Yl·rilmi(:tir. 

Malta taarruzu 
Bir hastahaneye ve bir 

mektebe bombalar 
atılmıştır 

Gazlara karşı 
Bu hafta geniş mikyasta 

tecrübeler yapılacak 

Esir düşen ltalyan layyarecilerinden 
bir ıubay 

Kahire, 16 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetleri umumi knrargi\hıııııı teb
liği : 

13 - 14 şubat gecesi. İngiliz bom
bardıman tayyareleri, 12 adadaki 

İngiliz t_~<·:ırct. lıirliği ile 1staııbulda llu fiat, birliğin tı:sbil elliği n•gari fi
y~pıl:ın . muzakereler~e z.eytiııyağı, in- attir. T~,;Jim ve tediye usulü, nlıcı ve 
cır, zahıre satışları uzerınde anlaşma- sattcılar bakımından miisaid •artlara 
lar yapan şehrimiz ihracat ve idhalat- bağlanmıştır. Müstahsil ve tücear ic:n 
çı birlikl.~ri um~mi k~tibi B. Atıf !nan uygun olan bu satışııı, memleket ıia
ve reıslıgındekı hey et, bugün lstan- hilincle mevcııd müstehlikler ıııenfnn
buldan şehrimize dönecektir. tini ihlfıl ettirnıiy~cek tcdlıirleri mev-

. T.~~kiye zeytinyağı ihracatç:l::ırı cuddur. lhracatçıııın eline kiloda 50 
bırlıgı namına y:ıpılmaktn olan konus- kuruş geçect'ktir. ~uhtelif menfaatlt'
mııfar, sona ~rmi.~tir. Yüzde 5 Midbnzı ri en iyi bir ~kild-' telif e<leı"'k ahn
üzeı:ınden kılosu 62. kur.uş fi::ıtl<> fobi makta oaln tedbirl\'rin murnff:ıkıyetli 
lzmır 5000 ton zeytınyagı 8atılmıştır. - 0Pvamı 4 üncü aah ifed• _ 

Yardım proJesi 
Azadan Berenis müzake
relerin on günden fazla 

sürmemesini istedi 

Gece taarruzları 
lngiltere bu taarruzları 

önle mek için tedbir 
alıyor 

ha\•a meydanlarını muyaffakıyetle v · t 16 (A 
b b d · 1 d y · aşıııg on, .A.) - H~va• a- Londı·a, 16 (A.A.) - Dahı·1·ı emnı-· om ar ıman etmış er ir. erde bu- jansı bildiriyor: 
lunan tayyareler tahrip edilmiş ve H ft ti l yet nazırı Herbert Morri~on sörle<likı 

D a a ta ti ·ne rağmen ııgiltereye bir ntıl k . ı .. " .. · 
- evamı dördüncü sahifede - yardım projl'sinin iıyanda pazart.t'•i u ta ngılız şehıı lerıııı tehdıd 

::\lalt.a. 16 ( A.A.) - T>ilıı ııe•r•dô!rn _. ,,.. _ _ • gilnü müzakeresi için huzırlıklar ~·a- ~~~n gece borııbardı.manla~ı~ ı ~ heııı.ız 
tebliğ: 1 SAR E.T l.E.R pıln:ıı~tır. Muhalifler, ayan mec!i~in- le , ne .tamamen geçılemedığın'., •ehır-

Düşm:ın tayyareleri tarafından dün dekı müzakerelerde .<on kozlıırıııı oy- r.ıı m fena bombardımıınlaıa .mun-
gec<> :1.I:ılta üzerine yapılan mü~eaı!did nıyacaklıırdır. Ayan azn'I Amerik:ı :azır. \'C ~azıı· 0.lm~l~nnı. soyle;n.'ş, bu 

G •• ı don::ınm:ısıııın lrıgiltcrey<> kiralanma- a.arı u~ 'e tehdıdlt rı önJ,mek ıçı~ lıtı: 
akınlıır esnasında bir miktar lıoıııbn UZe yazı sına Ye nakliye kafilelerine Amerikan kurıı.etın, elden gelen _bütıln tt'dbırlert 
::ıtılnıı~ttr . D:ıfi bnt:ıry:ılnr ate~ açmış, . donanmasının refakat etm<'-'ill" mani aldıgını beyan etmı~tır. 

· h l k h Her tarafta, h4'r ıahıata da ktilo 
avcı tayynrclcnmiz ava ıınar:ı · li- mak' . kt b 'I' 8 ' t ' 1 olmamak kararıııdadırlar. 

ıneıı yo u r, ı ıyOTuz.. u ı •· A B . . 1 J 1 cumn gc~mj,;tir. Her n kııdar projek- barla, kaleme sarılmak l azım geli- yan a7Aısıııdnn erenı.s, mtlza~r: ta yan a 
törl«riıniz ortalığı aydınlatmış i$P ıic yor. Bu da gayet tabii. Fakat bazı ~elerın oı; günd~n fıı~ln. sllrm<>mcsını 1 r 
neticeyi t"sbit. etml•k mümkün olma- yazılar o kadar çirkin ki ; okumak arnnclan .emrnnı rtmıştır. Girid adasını bombar-
mı~tır. Resmi binalarda bir miktarı imkansız... d 
ha•ar vukun gelmiştir. Sivil halka ait . B~n!ar yazı . değil , aanki Hiyerog- Portekı·z ıman ettiler 

.. . . lif ııı b ı fey lerdır . At' 16 (A A ) 
~v.lerde muhım hasar vardır. Bır kaç Bize, her gün mektuplar gelir. lna- zaret::;~~ tebliği; . - Emniy~t M-

olü \'C .r.nrnlı vardır. nır mıaınız ·, za ma n zaman, bu mek- A k A h ' . Dil t J 
S erl e t L d sınan ayy:ıre eri, dün Zant.a 

... Dün gece dii~maıı tayyareleri, ~ok tup lar, idarehanede elden ele ( Şu- '9 e l on ra· ada•ını bombardıman etmişlerdir. Bir 
!" Loııdra, 16 (A.A.) - .\Hhtakil ~ t~ksekt~n uçarak Malt.ı üzerınden P,'CÇ rasın ı ~~n ç ıka;amadım, aen ~eye y a gidiyor kişi y::ıralanmı~tır. Girid adasında da 
ransız ajan•ı bildiriyor: mış~erdır. Bomba ::ıtmadıklımna göre ~n~~thn ) }eklınde dolafı!or . B ıtıa- . _ köy mıntakasıııa bombalar atmışlar-
Bıılkaolar \'e uzak şark h::ıkkınd.ı keşıf uçuşu yaptıkları anlaşılmakta~ bı boyle muracaatler ve böyle el ya- Londra, 16 (A.A.) - Bugilıı sala- dır. Hasar \'e za, .. at . kt 

~l•lahiyetıi İngiliz rc,;mİ mahf!!l<·ı ! dır. Ha\'nlanan aycı tayyarelerimiz, zılı, m"ktup, tezkere ve iılidalar, her hiyeltar kaynaklardan lıildir!ld!ğirıe '· 1' ;o ur. 
Son dere<X' ihtirazlı h:ırcketlerine düşman t::ıyyart>leriıw Kaldtrmışlar- gün bir çok yerlere gidiyor .. Bunlan göre, İngiltere hükumetinin dıı,·c!i ü-
~Uıhnen Bıılkaıılıır ve Pasifikte görü- dır. okumak, zamana bağlıdır. Zaman ı.erine 7 sul.ıaydan milrckkep b:r por- M t d 
n(·n hnzırlıklann, mühim bir t:ınrru- :\falta, 16 (A.A.) - Son 2·1 Rnat iae çok kıymetlidir .. Bl:zcf', bu ır'bi tekiz ııskeri hey'eti yakında lngiltere- ar ayın a 
'-U ııözlerden saklamıık mnksadiyle ya. zarfında düşman tay:v:ıreleri tarafın- vazılarm çok dikkatli yazılması la. ye ge.iecektir. Bu hey' et, lngiltereniıı D •• • / / 
lıı ldığınn kanidirler. Bu mahfiller, ~u dan Maltada biı· ha.otahane;·e, !ıir mek- zımdıı·. Fakat bilha11a, ,.1 yazısına harp gayretlerini tetkik edecek, bilhas- OV lZ iat eri 
liıütaleadadırlar ki Almaıılar, :ıld:tn- tebe \'e orta hnlli ::ıilel<>re mt e\·l~re bir fazla alıtmamıf olanların, bit itik sa lngiltcre<le ham müdafaasının \'e İstanbul, 16 (Telefonla) - Maı·t 
;~ıklan zannını wrcbilirler ve Alman- Yugoılav Ba§vekili Zveıkoviç miktar boml.ıa düşmi\ş \'e ha~ar vuku:ı harfleri kullanmıyarak ayr ı ha rfler- pasif t;:~kilatıııın nasıl işll'diğini göz- için borsada Kote edilen dövizlerin kı-
<ır, bövle bir taarruz takdirinde çok BeJgrad, 16 (A.A.) Rö;ter ajan- gctirmi~tir. Ôııllrııüzdcki hnft.-. zehirli le i,l .. rini görmeleri, hem kendileri J~ıı geçirecekt.!r. ya.'! şudur: 
Şiddeue mukabele gör<'C<'klerdir. A!- sı bildiriyor: ga2l11r::ı kıırşL tecrltl.ıeln yııpılııcajl;ı, :çin, hem de karşılarındakil~ri için BilyUk Brltanya hükümetinin mis:ı- Sterlin 525 kuruş, 100 dolar 131 li· 
liıan tedbi rlerinin ıı.etic...ıiz knlııcnğı B<.'lgradd:ıki diplomatik mnhfilleı-e h.-rkı·sin guz ma•kMi taşımıuıı ve bu çok yer inde olur. firi olacak bu he~,etin. bugün J.ondra- ra 95 kuru•, 100 Jarahmi 99 kuruş, 
llıuhn kkaktır. - Devamı 4 lincti sahifede - tecrübelere alışması emredilmi~tir. ** ya gelmesi nıtıh~meldir. 15 santim, 100 ~va bir lir:ı 62 kuru§, 
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Uzak şark mes'elesi 
-- -

'fDB!tm. 
Balkan çatısında eksik 

Al tay, bölge şa m pi- "'%:~;;~~~~~2l,~~~:;:::, ::~ 
ı "" ı d rinde, yüksek bir dağ tepe.~inde ka;·ııı~· 

• 
vazı-

yeti ve Rusya 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Balkanlar 

Yon Ugunu ~zan 1 lık karışık bir orman hatıra gelırd.1 : 
'! ö/ıe bir orman ki, içinde, biribirinc dı> 

Balkanlar, yalnız bugün dcği.l, gıcırdatan, pusuya yatmış, şu ve bt1 

harbin sonuna kadar ve hatta •ulhun derelıe,·i namına tabancayı doldıırttP 
1 akdinden sonra da akis V" te!rleri Altay, Ateş takımını 3 - o ve kamaı.:rı bilemi~ çeteler lıulııııurıht· 
1 devam edecPk olan Bulgaı· siyaseti k b. ·b· · ct·· mantlt · 

Burada h~r ·es ırı ırıne u: · 
yüzünden, nihayet harp uçurumunun G•• K s K 8 1 d • Sık sık .<ilahlar patlar, yol kesiEr, boı~,: 
kenarına kadar yuvarlanmıştır. Bul- oztepe, • • • ı - yen ı k d·u· del•~ 

1 
balar ~avrulur, in~an anı, ı 1 

•• garlar, irtikip ettikleri lıatanln ken- k ·b· cto··ku··ıu"rdu .. 
. . . . . - · ·· · k' · ·· . . . k. tenekeılen a an su gı ı 

1 

dılt;rık çın tevlıd edec•gıdmk~dkhd:. a ;-ı Du1 ıı Als•dıncak sad~a1 ds.ın1d1a !ık mku.,~- ılı. nu nıey"nıla Ale~ ıı de sen ın .:şat , 'ihant bu ayni dağın, ayni orıııaııt1': 
betı avra~ ve en son a ı a a o - lJaka arına e\ ı:tl e ı ı. ava ÇO gu- ed n lılitunıları semere verm~yınce .. ~ 1. bb "llının eocukları anlaşıı 

. k d' • . 1 k . . • h . . J j' U.} 111 \U e t."l- " sun bu fren yaparak, en ı sıyaaet zelrlı. Oyun arı .yretme · ıçın ,a aya ıle\ re 1~0 Altay lehıne .n~~ıce.em '.· . gibi olılular. Hatta bir kısmı tal!'aıneıı 
makinelerinin bu ıaıkınca ve muva- akın eden halk ç ıktu. 1 . !kıncı ıl.Pvre1le t.ıkımlaı, ';'utek,abı~ anlaştı. Bunlar, yüze inerek bır çatı 
zrnesizce ııidiıini durdurabilirler m'; .1larlar: Lırer •olluk fır~at kaçırdılaı. 4 uncu k d 

1 
• Herkes· 

b·ı · M h kk k 1 ı'het S lı h 0 l 10 d ·k· · t·ıkıml·ıı·ın ·k ı·ı ·· ti h.. " çtı 1 ur u nı.. ' ı.mıyoruz. u a a o an c , a a sa" a ı ıncı • ' ~hı.kı U.'!a ... yas sura. e . uc.~m~ ;:e .. '. _ ~.{aşaallah, maşaallah ! 
Bulgar devlet adamlarının bu yolda brşılaşmalariyle müsabakahıra Laş- ıkı muı.nfıı atlattıkt.m sonı,ı k~~-.cı)I. Dh·c bağırıştı. Balkanlara. şuuruıı 
ınarlan takdirinde, Bulgar toprak- landı. İlk oyuna Göz tepe - K. S. K. ka r~ı kar~ıya k:ılclı. fakat çektıgı şu: •. . · ·t · Artık piştollar patlanıı· 
!arı içinde her halde Bulgarları ile- ikincileri arasında cereyan etli. Bu o- kalenin lbt direğine çarparak . ı.::~~·ı ~~;u J;;ğ'~a'~ıarında insan derisi yit· 
lebed nedametle inletecek hadisele- vundu Göztepe takımı, büyük lıir vur- geldi. Bir kaç saniye ~onra ö,merın.pır zül~Ü\ ordu. Fakat Balkanlılardar. bı· 
,,·n vuku bulacağıdır. Ne Balkanlı- İık gö,;terdi ve rakibini 6-0 gibi büyük kafa darbesi topu avuta gonderdı. . ri da~·clan inmemiş, (ben burada kW 
!arın, ne de dünya mukadderatı üze-. bir farkla mağlüp etti. Altay · Ate~ Bu dakikadan sonra Ateşlıler sert b!r ı.'. . ) demi•ti Balkan çatısının 

J ke-·'erı· · d t 'h• b.. ··k e ulı'yetler · 1 eı·e,·a d maç da Alt· " 1 k bel t • başladılaı· .ıcagım ' ·· 1 apon aa Gıl rın e arı 1 ve uyu m s . aru.sınc a c ., n e en · .. tJ- oyuna mu a e e mege ·· dört tarafına nazarlık işaretleri ası." 

1 1 
alarak bir hayat ve mematı harbi V<'· !ıların 3-1 galibiyetiyle neticelendi. Hakem ; çok sert oynayan .oyuncula- mıştı.. Fakat dağdan inmiyene bazıı: 

- -Eski Bahriye Müsteşarı- Hüsamet- ren demokrasilerin, Bulgaristana Hirinc.i takımlıır:.. • ra ıhtarda bulundu. Fakat dınlıy~n ol- !anan köşe boş kalmıştı. Eğer ,, ıJ,ı 
Yazan• •• karşı mütemadiyen müsamahalı dav- İlk mu sa baka; Gozlepe - K. S. K. madı ve 10 uncu dakıkada Ateşın sol 

1 
. , e 'arığını kiremidliğin ]\en•1• 

-- -
- • tin Ustünel ranmaları ve onun boyuna, posuna takımları araoında yapıldı. Bay Feh- müdaLini oyundan çıkarmağa meclıur ~e ~1~ v--ıl~yıp içeriye girmiş 0ı3ny· __ __ =- bakın.yarak fırıldak çevirıpek iste- minin idaresi. altında geçen bu mü~:ı- kaldı. 30 uncu dakikada sağdan gelen ~:n b~:ı ·~tı ·a hiç nazar değmezdi. • :' 

- 'vzak Şarkın bugünkü hır~ın ,·e na- dur. Fransızlar bugün bu mıistemle- mesini mazur görmeleri imkansız- Laka ümıd edılen heyecanı uyandırma. bir pa>t llyas vole ile karşıladı ve takı- ' 1 .ç lj . dı olamadı.. Şimdi dag· 
d h h f t kte ise de d ı B l b b. K S J{ t· kı · · ı· ·· h d. tt• B · çare " 1• 0 ma ' · • ır zarireci çocuğu japonya ır. keyi en üz mu a aza e mc - . ır. c ı. unun c a .~ e ı . . · ıı. mı- nıına ikıncı go uııu e ıye e ı. ~~ da ·aLanch kalan hakkında ~ayın" 

Japonya, sek,en sene evvel garp japonyanın bütün bu müsteml~keyı e- Fakat Balkanlar meselesi konutu- nın, allı o~·uncusundan mahrum olarak dakika sonra ayni oyuncu plase bıı '..)' ' 
med<'niyet dünyası ile temas halinde Iino g çirınek için ayak b3stıgı saha- !urken, hatıra, bir de Rusya geEyor .. oyuna girmesidir. . . şutla Altayın üçfüıcü ve oyunun son va~ Hulgar orada bir oyun hazırltY"r 
ıJeğildi. Sek.;en sene evvel japonya, !arı tevsi edebilir. Rusya ne yapıyor, Balkan kaynaı. Oyun K. S. K. ın haf hattında kcsı- golünü de k>1ydettı. ı·b· 

1 
lngiltercnin gayreti ile garp medeni- Bundan ba*ka japonya, Si)·aın hü- ması ve tehlikesi muvacehesinde len Göz tepe akıniyle başladı. -:llukııl,il Bu dakikadan sonra Ateşliler tama.I ga Dı ,ı._ . . B o~un nasıl oyundur· 

b ' ı 1907 d F an-ızl·ıı· R · · d' ? h · k·ı 1 k ·1 ı· t b. 1 k. ı · · enırnı .. u ' ' ' ·1c veti ile yakından temas ve u tera,;- kümeline ait o up e r 0 
• usyanın vazıyetı ne ır.. ücum aynı ~e ı cc esı c ı ve .op ır. miyle nizamsız bir oyuna ra ıp.crıııı b·ı· · ..., kat her halde "avda ı 

• · b 1 t ak d.l · l Çcımbo K ··k" tt k. b··ı·· k l k ·k f h d kt · hak · k ı ınmcz.. "a ' ' 0 • •· kiyatı kabule meyletmeğe a• amı~ ır. tarafır.dan ilh, e ı mış o an · omşumuzun su u a ı u .un ıa- aç c ıı ·ı ·a nısı sa a a aya an ayag,ı kırmnga başladılar ~e e~ı; ·ap- o,-nanaeak bir oyun olmasa gereı'·~ 
Japonya mec1eniyet alemlniıı, sanayi dia ve Lao< vilayetlerini de kendi em

0

- rarına rağmen, diyeceğı:z ki: dolaştı. . . . . tanlar ıJa dahıl oldugu halde u~ oyun- D·ığ ba,;ımla duman tütüyor. F~kal "· 
chinyasının iftikar ettiği madenleri -:e Jiııe y:ırar görmektedir. . - Rusya, Balkanlarla malum olan Fnkat zayıf rakıbıne nı:ı\ıeten ~ok cularını daha sahadan çıkarmaga mec . .'el h. 

1
. be.· taraftakilerin va<l•~ 

ham m"ddeleı·ı· s.·ı·ııc~ı·ndc bulabil~n bıı Jaıı~nı·anın te•.vikic·Je Sıy.am hükı.1- tarihi, siyasi, cog"rafi ve ırki bütün gı·izel ,.e genis bir ovun çıkar'ın Gözl0 b tt·ı B anda Altaydan Ö ıa a .ı an, 11 .. , . .,r 
" - '· ' 

1
:
1 

be · · · d k'k 1 ·ık' il . -: ur e 1 er. u mey 
1 

B d - safosı , apmadıklarını da rlfüıiinmıı. 
memleket değildir. mcti hu mesele üzerinde \ıır metalıp rabıta ve alakalarına rağmen, Al- pe ı1 .edı1· k şıncı 1 1 

a ı m a ı · go erını mer de sahadan çıkar.ık ı. t':'n a_n sobıt· ;,,ü, dc~·siniz !.. 
Japonya, gittikçe artan nüfusunun listesi <lermeyan etmiştir. Fakat Si- manyaya kartı bu sahada bir muka- Ha ı e ·az,ınc ı ar. raki oyun çok zevksız geç ı, musa a- .., ... p .. 

.. · k ·ı· · k k · · "am Jıı·•ku"nıetr·, bı·ı· mıravenete mazhar vemeı göateremez .. Diplomatik yol- rı oldc ı ı·a ,,·aka takıT!lı ı h. ·h t d. "" .ı a~a. tevlid ettigı müs ·iı ıerı yı ma. ıçııı • u. gl ·ı ;onıb·a !~ dr~ 'B· ,. ı"' ka ;ı.o Al tayın e ıne m a~l·ek. e e_r ıb. .\';ı.,)ı ile ııuhı yclıııiyeııi 
mıicadelelere girişmek mecburiyetir! olmadıkça bu iddiasını ileri !l"Ötlirecek !ardan, belki de bazı imalar yapabi- encrıı ı e oyuna aşa ı. ır ,,.aç c a- Altaı-- bu müsabaka ıle ı musa a- · etmeli trkdir 
dQ kalmıştır. En kolay hayat sııh.1 ı o- kadar kuvvetli değildir. lir. Fakat bu ima, Almanyanın vur- kika süren bir hakimiyet te~is etti, fa_ kalarıı{ı 'bilirmiş vaziyettedir. B'.l iti- Tch·ılir ile ııxlıuwııııamn . 
lıır::ı.k Çinin vilsi ülke.sine göz ııtma- Japonya, bu hükümette..m.u:ıvenett> dum duymamazlığına rastgeldiği ve kat haf hatlı ile muhacıtnler ara'1nda barla. 28 puanla bölge şampiyonu ol- hakkı kötcldıl 
~a lıaslamıg ve ~laııçuriyi isgal etm1'- hazırdıc ve tabii bunun mııl,;;;fatı ola- onu hareket ve teşebbüaten uzaklaı- ;rtiLat nıevcud olmadığından i~ıki~:ıf must~r. Lik maçlarının ikincisi; önii- Dem:~tir. Dostluk, komşuluk, lı~: 
tir. Fakat Çinin çok olan nüfu.,u ve rak bütün Siyamı nüfuz mıntakası ya. tıramadığı takdirde, Rusya, daha eden hücumlar ,;emere vermedı: . . mü~deki pazar Altıııordu . Göztepc yüklük. her o;ey bir hadde kadar. o.". 
pek .. z olan hanı maclcleleri japonya- pacaktır. Çünkü Siyam hükümeti, ıa- kat'i bir yol tutamaz. Bunun da se- 19 uncu dakıkada gene Halıd ıkıııcı takımları arasında cereyan edecek olan dan sonrası için orman ve B:ılk:ın ~ 
ııın ihlipcını kiıfi clereccdc tatm;n poıı kuvvetlerine mukavemN edecek bet,: aşikardır: golü L.öztepe lehine kaydettikt<ııı son- müsabakadan ;;onra meydana çıkacak- nuını ,utbik edilir .. 
-'tıı1 emı•tir. kadar km·vetli değildir. Rusya, bu harpten, bitaraflık siya- ra oyuıı tamamiyle Karşıyakanın nısıf tıı·. t . 
' • t J 1 k · ı f Bulı.:arca Zora gazc esı : Jı' E ı ,·ı,zjyt•t kar~ı.ınd.ı japun)·a, li- Siyam hiikümetinin ngiltt're e illlc setinde devam etme suretıy e ay. ,;aha;ına intikal etti. Ve bundan isti- l\ıi" knwl<tn: _ İngiltere, Balkanlarda bir c~·I' r 
ılcrl riııin cltt hal ,.e saadet f(ct;r<·n• bulunan ~lalayanın şimalind<.'ki nl<"a- dalanmak kararındadır. Ruıya, bu facle eılen Gözt~pelıler; kalecilcrın.ıı Düıı sa"ıı .. h E.ıcanın Kozağacı civ:ı- le~kil etmek ve harp cıkarıııa'< istı'o~. 
nım.e-irle ,ü•l~dikl~ri iğfolkar 1,ir e- mına ait urazi iddiası da Yardır. siyasette, istikbale ait bazı ümidler- hatalı vuruşu yüzünden yidikleri bir rında (7600) melre bölge birincilik ku Fakat Almanyaya kar~ı cıeph~ ,,1nı.-ıl" 
mel ilt> 19:17 de Çinin her suretle , . .,. Buncln ela japonyanııı yarJımını te- le dolu olarak daha büyük ist:fade- gole daha üç golle mukabele ~ttiler ve şu.<u )"apılılı. inişli, yokuşlu ve düz a- Bulırnr'stıın için, intihar etm('kle :ıı 
rinıJ olan ycrl~rini i~gal etmek ilzeı-e min elııistir. Japonyanııı bundıın mak. ler de tasavvur etmektedir. devreyi 5-1 galip bitirdiler. . r:ızi lir.~rinıle yapılan lıu mukavemet sadclir. 
t ·har harekete geçmiştir. sadı bu a~azide kuvvetli hav.\ ve deniz Rakip devletlerin kendi araların- !kinci devrede Gö.zterıe. t<ı.1<;ımı ııı:tı- koşu•u yük><ek alaka ile takip edildi. !liyr rmu• .. Tam "ski Balkan !<nf· 

ı• n jlcr, .i:lpoııların bu iğfal cdi<·i üsleri kurarak iııgiJiz :\Iala~·a .. ıııı t~h- da vermekte oldukları b~ y~k~cı ~e ce uzcrıntle daha muec~sır bır uy unla ~ ·cticc<le K. S. K. dan Raı-'ım (f.- c· _ 'ı :ı: avakt-rı'l "ıkarıluıtw 
' . 1 s· t h u emnıyetın.1 Jıaa t tt• ''l . 1 •· ''2 . c· ve 4·> - 1 . d h' fil.. _,nrıgıu 1~1 ~1 J _,. ... \" t\•kh. l i11i ıe<lcledı.:ı· k nıukabeleyc ka did t•tnlektir. llu~u ı e ıngar>uru. yıpra ıcı arp, on n .- nınça < e\.·anı e ı. ... u cı,.., ın ı ~ tiner ~amurıu ve arıza ı arazı a ı- ... . . 1 1 '··!]. ]u\·or? İngiltcrr t>. 

k · ı H. ı· · · ı 1 t bil kafid·r Rusya · , d· k.k ı· ·d· ·· ı d h· k· ı • _ gı ıı,ısı ca"" ı o . ·· ,,. r. r rtl; er Ye Lu mukabele bütiin Bundan baş a .ıapon apıı. ınc ıçııı., am aş ırsa e gene . ı ·.. • ıııcı ,ı ı a aı •1 uç go a _a_ çb~ .ıtrc ı: tinde nıpılan lıu koşu;·u 2.J,28, ;, .O le liem ·n1 igliı·. İşte, en doğnı;;u, en• 
1 d . ı·ıe sı·,·,·ımı ·ı.•.gıı.l etmeuı· İııgıliz ~fala- nın, Alman hareketlerme mudahale K " ]' b 1 . 1 ele magıu ı'·e ını . --. . ' . şicldcti~ le lıııgün~ kadar c enım e ı;ı • " ~ .hf~:t. 't· uk '.evıcc e . t 'ar' t clak'k:ı gibi iyi bir netice ile birintt- sacasıııı biz sö)·liyelım: ,.ı .. rı 

~itmektedir. yasın;n esas gıdasını teşkil ~den pirin-, etmem.,sindeki diğer_b~r sebeb ~e bu ta ı eme· ıçın azamı gayre .; .• e - . . . . . . . Ö .. , ;k· . _ Pa'dan in Gospodin!. Çarı<··· 
J . poııların ın ter.mi. tac·.qıre ve di- cin ılörtte Ü"Ünü durdurmak kudre- devletin, ergeç maıılup olacagı .. ve ti F·ık·ıt sayı çıkıırm·ıga muvaffak u- lıklc L.tııclı. H,ınııd na).ık .. ıııcı. g il . . . khırı" 

~ ;;.
1 

"" I . k b k · " c '" . • • C . .. .. .. ld·ı , çıkar Ye çatıya as, e erını, a~.l. · ·: 
ger malzeme bakımından <likkate d•- tini de kazandıracaktır. rgiliz ~lala- Alman zafer denızirun, a arup Y~. • lanıad1 ı. Oy~n,1 Gu1·;-tepcnın 8-1 galıbı- Yakııp .aglıır u~ımtclutlge. ı eı. d yıkıı .. Sen dağda kaldıkça, kurdtl;. 
g.r clcı·ececle faikiyetine rağmen Çin. yası japonva nazarında Uzak Ş:ırkın ııelerek vardıği ıahillerden gerıs~ yctıy c ııetıce ene ı. ikinci kategorı a e erı urasın a ve burnuna et kokusu gidiyor. AJmıınJ·11 Jlerm gönullü ve feclıı.kar kıtaatııı& en ;,•ng'.n İnıntakMı addeJiluıekt~dir. gerı·ye - hem de bir daha kend~ eskı .4.lt!ly - Ateş: . . . , 1 düz arazide yapılan 4000 metre mu- ya cephe almak intihar etmek ;sc, O~~ 
karsı kat'i w müt>e< ir olamayışı Çin- Bu kıtada dünyaııın tekmil teııPke ih- ııeviye•ıni bile bulamamak §artıyl~ : . ~· J:;sad ~1erderın. ıd~r~s.ı ~ltı~ıu~ı kavemet ko~usu da heyecanlı oldu. ~e- cephe almadan bizimle beraber 0Iııt·~. 
! :erin mukaYemetteki ve japon tahak- tirncının yarısı, çok miktarda k~uçuk çekııeceğidir. Ruaya, bunu pek ala g ç:n. lı_u ıı;uhım nıu.ab,ıka, maa!.oscı. r d • b.l S . p 16 46 3 10 daki- da vasamağı garaııtı etmek denle~ 
ku··mıı· n1·1 k.·ıLul "lmcnı k husurn:vlaki ,.e· azim miktarda demir bulunmakta-, müdriktır ve Rusya, kuvvetlı ve teh- maglubl\·etı kabul etmıyen bır taraf ıce e • e ı usu • • . • ; . 

1 
• b··. çatıl 

' k ı k · 1 · · · ld. İk" · M . ff r tır :o Senın an l\·acııgın, ızım ı· azı·m ve kııdr·'tl<•rini giislPrmektedlr. dır. En mühim ,,ey bu mıntaka dahi- tikeli bir Almanya ile omşu oma • oyuncuhrının bilhas;a ıkinci devrerle kada ıırıncı ge ı. ·ıncı uza " · k. h b·le aını 
· ~ · · k' k ı ' ·_ .. .. .. , G .. . ·d gelmezsen, ona ·arşı cep e ı • ı" ,J aponra. Çin arazi;inıle is!.cdii(i lindc bir tahakküm projesini temın tansa, şüphesiz ı, yı ı mıı, pen'.'e ><ııor mefhumuna sıgmıy:ııı sert oyun- BurııoYalı uçuncu Gayret uı-ıoj ur. ·eni Suyumu bulandırı~O 

zaferi askeri kuvYetleri ile temin ,,_. edemez. Uzak şarkın hırçın çocukla- ve dı ııeri sökülmuı bır Almanya ıle lan yüzünden çok çetin geçti. \'e bit- san, 0d. ~, diy: mideye indireccktl!"· 
meğc muvaffak olamıyac:.i{ını anl:ı rının t>kmil projelerinde Singapımın kom§uluk ~ap'."ağı tercih eder. Hem tal.ıi heyecanı da kay!>Ctti. Silah araştırmaları ' sun• ı~e SAPAY _../ 
dıktan sonra besinci kolun ;·arclımımı zapt v •ya tahribi e•as olarak !ıu'un - kendı emnıyetı, hem dt; Alma'.'yan~~ \ Oyun: Altay rüzgar altında oyuna 
·ftiknr ederek Çiııde (\'ang C'hing muktadır. ç':.kildıği sahalarda tesıa edebııe_cegı gireli. Nitekim Ateşliler bu. denı,rıin Zabıtaca şehrin muhtelif semtlerin- Hırsızlık 
~!el) in <!eliıletiyle bir hükıim.<>t kur- Fakat bunu ehemmiyetle gi\7. ö~ıüıı- nufuz bakımından, Rusyanın bu§ka · ılk cl:ıkıkalaı·;ncla normal hır oyunla de ,;ilah araştırmaları yapılmış, Ke- bıııetpa~a bulvarında Ali oğlu ı\:ı-
nıai!ı düşiinınlisler ve lıu hükiımeli Ci· de tutan İngiltere bu mıntakada lazım türlü di.ıfünmesine İmkan yoktur. ı Altay kalesini sıkı~tırmağa ve gol çı- merde Mustafa ve Halil adında iki ki- med; Salih oğlu B. Aazizin fotoıır,ııt 
niıı meşru hükumeti tanıyarak bir sulh gelen kunetleri ve icap ettirdiği p!iın- Yanmış, yıkılmıı, maddeten, manen karmak tehli1<esini yarntmaga başla- şide birer bıçak, Keçecilerde Kahra- hanesinden bir palto ve bir kutu C• 

muahedesi akdelmi~lerrlir. ('hiang Jarı evvelden ihzar etmiştir. harap olmuı, mılyonlarca kurban dılar. 3 üncü dakikada Ateşin >oliçi man, )fazını, Osman, Suad \'~ CcYa.d- çalmış ve yakalanmıştır. _-
Kai .'hek'i ve ordusunu ela asi l)l:ırı:k Sin~apur, japonların kırarrııy:ıca~- vermq bir Avrupada, tam bir ma.ğ- kuvvetli Lir şutla topu Altay kalesine da, Çorakkapırla Osman, Yusuf, ~rıf, ~:.'.::.'.:!..~:..=..:::::.:::.:==="'----
kabul ettiklerini ilan eylemişl~rtlir. lan ç,ıin bir ceviz olduğundandır kı, lub'.yete uiramıı ve bir daha ayag.a hamle etti Fakat Şahap har;kıı!iırle Kazım, İbrahim ve Hüseyinde, lkıçeş-

Fakat, İngiltere, Amerika, Rus~·a japonya Hollanda Hindistanına sulan. katkamıyacak vaziyete gelmiş ~ır bir ~Hiklikle kalesini kurlardı. melikte Şakir, Mehnıed, Biliil Meh-
dcvlctleri, japcınların asi telakki etti- mış ağızlan Ye Lulanmış gözleri ile bak Al~nyanın yanıbaıında, harbe gır·\ Bu dakikadan HOnra Altay; b;rbiri- med, Ali, Ahmed, İbrahim, Yunus, :\1eh 
ıi;i hükumeti kabul ettiklerini ve mü- maktan lıa~ka bir harekete teves•ü' c- memıı olarak, terü taze kuvvetlerle ni takip eden ve beş dakika kadar sıi- med, Ahmed, hmet, Hüseyin, Sü!ey-
nasebeller;ni id:ıme eylediklerini bil- demiyor. ve •ağdan soldan temin edilmiı fay- ren seri hücumlarla Ateş kalesini tch- man, ha, İzzet, Hayri ve Mustafada BUGONKO PROGRAM ·il 
ctirerck bu hiıkümete yardım bra- Hollanda anavatanı bugün Alman- dalarla dimdik durabilmek, eJl><;tte dide başladı. Fakat Nıırfedilcn bu gay- birer bıçak, Bahaeddin ve :\1ustafaııın S.OO Program, 8.03 Ajans habeı1 ) 
rıncla . abit kaldılar. nıııın işgali altındadır. Fakat hükti- ki Rusya için daha ideal bir netıce- rt'l semere vermedi. ü?.erlerine birer tabanca bulunmu~. za. ri, 8.18 ;\[üzik; Hafif program (P ~1 Japonyn, girmi~ olduğu lıu çıkmaz- ~ıeti, İngiltere Ye müstemlekeler de bu dıir. Bu sebebledir ki, Rusya, gerek lt üncü dakikada Ate.;; lıir firiklk- bıtııca müsadere edilmiştir. Yasak s'- S..1ii 9.00 Ev kadını _ Konu~;~ 
da kınanıp dırrurken, Fr:ın,anın aa- hükum.te bağlıdır. Hollanda Hiııc!iq. Almanya ile, gerekse demokrasilerle ten ve birkomerclcn istifade edem~di.lıah ta'!yanlar adliyeye verilmişler- ()luzuıı faydaları), 12.30 Proııı~ 6 <tzın ve fecı· .vıkılması Ü7.Hİne F:·an- tanının teneke, kauçuk ve bilhassa kendisini harbe sürüklemeai muhte- Bu arada Altay kalesine hücum eden clı"ı·. ' 12 o, , 1 ... k G ·· d.. fo lı 1-· 

t 1 :";• .• uzı : . un. uz ":; .' . ,,,~ı sa I!indiçinisinde askeri kıtalarını zengin yağ membaları bugün ngilte- mel herhangi bir pürüzlü mesele _çı· Ateşlilerden birisi Z. Aliyi başından AJaıı~ halıerlerı, 1.l.05 )luzık. ''oO 
tah<lt etmek menfaat ve müsaadesıni re elindedir. karmak istememektedir. Finlandıy.a hafifçe yaraladı. Ali oyundan °'ıktı. B" t . düz fa. lı programının devamı, 13·;ı.ı 
kazanmış c.!du. . Japoııyanın harpte yağ ve petrol~ müstesna, Rusya istirdad ettiği hır fakat yüzüne doğru akan kan lekesini ır amlm J.1.00 Jlfüzik: Kurışık pr?,gı:am (.ıd~ 

Bu yeni rnziyet japonyaya Hano·- ihtivacı se<lid olmakla beraber Hollaıı- çok sahalarda ,,-ıah bil.e patlat~a- silerek. tekrar .oyuna girdi. . . . . . Gümrük ahdi tarife listeleriyle li- 18.00 Program, 18.03 )!uzık: ıv. 1 ,1 
elen, Yunıaııfu,·a giden demiryolu im· da ·H'.ndistanına karşı bir h:ıreket.! mıttır. Rusya, elbette kı, tehlıkesız- 20 ıncı clakıkacla Altay bır fmk!k t · f · h d J<> · l' ca''· oı·kestrn•ı (İbrahim Özgii•· 1.'. 

' İ ·k ı d··k··1 d t · ı a k 1 C Ö kt· k t care Ye seyrıse aııı mua e e . rı, ,. - - o , t:datlınca yapılan nakliyatı durdurmak geçmek için ngiltere ve Amerı acaıı ce ve kan o u me en emın o un • ·azanc ı. .ezayı mer çe ı ve ·uvve -, t t r 1 1 mod'i' resinde), 18.40 Müzik: Karısık .:;ı" 
fırsatını vermiştir. Japonya, cenuptan endi~e etmektedir. Bundan dolayı .ia- cak istifadelere mukabil, akibeti li bir Kutla topu, Ateş kıılesinin ağları. c'.ıre dve ede ıyell a~ a1şma arıl ve" 1 .,j~;. kılar, 19.15 )füzik: .Imperio Aı.ı1 ,, · ·· t 1 k ı · t• d 1 l · • k · te t kt 1 \ lYC-n ı ce ve crın( e vapı an '"'"u L ~' Çine taarruz etmek mevkiini temın pon_;-a .. Ho.llanda mus e~ ~ e erıne. ı: m~çhul ~üca. e e ere gırışme ıs • na a · ı. . . .. hakkıııcla ümrük ve i.nhi•arlar ,•e1'iı- tin o (pi.), ı !l.30 Aıans halıc':et 
etmistir. Yornlmadan Çine giden hn- carı bır nufuz rnpmak ıçııı her turlu mıyecektır. Bınaenaleyh Balkanlar Altay: Ateşın ıııukalııl hucumunu, 1 t• 1 gh .· .. 1 k. l·"k•ıcl·ırl·ıı·" IJir ı~.15 l\Iüzik; Rad.vo inCC' saz helıı·ı 

k b . k b t .. . d d R her k ' 1 ki k ·kte k I· ı·ını c ınt en ;;e ıımızc e ı ıı .ı ' ' . ·• f( yati ve ehemmiyetli yolu bombalıya- har~ ete aşvurma ta ve u mırı a- mevzuu uzerın e e usyanın . • ·o.ayı· a estı n sonra :ı ın •1 t . ·
1 

• t .· 20.15 Rad;·o gazetesi, 20.45 ~ ı ,, 
cıık rnziyet kazanmıştır. Siyam hü- kanııı lıütiin istihsalini inhisarı ~ıtıııa' hangi ıı.·r müdahalesi ve esaslı hır fazlalaştırdı. Fakat Ateş müd:ıfa.1sı-ı ınıım ge mış 11

• Y:olensel ve p;ano seansı_ Beeth~11 küme ti iiz~rine İngiltere aleyh;ne Jıa- almak üzere bütün tazyikleri yapmak-ı r~l. oynam~11nı beklemek! hatalı 0 1'.'- 11111 seri müdahale~eri karş~sıııda. lıa~- • ve (;abriel Faııre, 21.00 Müzik :"
1 

.J 
rekct için kuvvetli tazyik yapabilir. tadır. bılır .. Hatta, bunun kendı ~arade?ız ka bır gol ~ıkarmaga murntfıtk ol.~ Izmirliler g cesı ı~·ici istekleri, 2ı.:ıo Konuşma. 7 ıı 
Singapuru tehdit! edecek deniz ve h~- . Maamaf!h Hollnda müs:em!eke!eri- emni;eti için muvakkat. hır tehlıke Şehıfoıizde bulunan İstanbul Yük- Müzik. Rı:dyo ork~<trası ($ef · 1 
va üslerini kurabilir. Bu üslerden s;n- nın serveb bakımından U~ak .Şarkın oldugunu kabul etse dahı... • • sek tahsil gençliğinin tertip etmiş ol- E. Pı·a~to;ıus), 1. J. Haydn: s~ı~' 
gapurun me,afesi ancak 400 mi!dir. en kı~met!ı ve fakat en tehlıkelı ve ka- ORHAN RAHMİ GÖKÇE 1 Kazanç vergısı 1 clui(u cfzm,rliler !(l'Cesi• l'Vvelki g.e- ni sol ~ıajcir !~aa~/· .. 2 . .i· Brıtr~.' 

Bnnlara iliıvethn Fransız kolonisi ranlı_!< Lıt mıntaka~ın~. ~şkıl ~tmekte ----· • . ce lzmırpnla ,a!onlarında vcrılm!Ş· !Iaydn ın bır I em ı uzerıııe y:ı~z 4 
serv ·tin kaynail:ı pirinç, lastik, keres- oldugu da bugun goz onun~eıı kar,ma- Hakkında gelen bır emır tir. j yonlar, 22,30 Ajans haberlerı. ;; zğ 
te ve pamuk gibi malzemenin depoMı- -0.-"m' '""il .. hıf..d~ - o•• k•• h , . _ , .. , , ·~ EğlentidC". vali B. Fuad Tuk<al ve Müzik: Dans müziği (pi.), 2 ~·1 , .. /1 ' Un U ava . 2.~9a rn 27.29 ~unıaıalı kaz.ınç v.r- Hn. 'fuksal da bulunmu~lurdır. 23.30 Yarınki program ve knJC,. • d gısı ve asgarı mukellcfıyet kanunları- ~ 

TAYYARE Sınamasında Tel. 36-46 Yazı andırıyor u nııı tadiline dair olan 3840 ııumara1 ı , 
Du·· 11 havıı. çok güzel ve kı• "tinle. ri kanunun bazı hüküm len hakkında ma. 

uınıı11111111111111111111111111111ıııııtuııııııuıı1ııııı11111111111111ııınıı11111111111111111111111111uıo 'i :;. J h · · j k. J"k 
BU HAFTA arasına sıkışmış bir yaz günü halın- iye vekaletiııd<'n şe rımzıc e ı a a. a-

de geçnıiştir. Sog' uk ve yag·murlu darlara bir tamim gelmiştir. Bu ta-2 Muazzam film birden 1.. be t 
günlerden kurtulan halk, parklara, mimde defter tutma usu u ve ser s 

CAROL LOMBARD VE KAY FRANCISIN GRA Y GRANT caddelere dökülmüş, güneşten, hava- meslek erbabının maktu vergileri, biz.. 
ile berab•!r fevkalade bir tarzda yarattıkları nın güulliğinden istifade etmiştir. met erbabı vaziyetinden çıkıp günd~ 

FRANSIZCA SÖZLO Kültürpark görülmemiş derecede lik ga; ri safi kazanç karinesine tabi 

1 - KALB SIZILARI 
lliitün şehir halkını <-ğlendirecek ve güldürecek olan 

KAHKAHA KRALI BACH'in TANI A FEDOR ve CALIND de PARIS 
Revüsü ile beraber yarattıkları 

FRANSIZCA SÖZLO 

2 - CANIMIN İÇi •• ~ 

kalabalık bir ziyaı'Ctçi kütlesini top- tutulan mükellefler hakkında yapıla-
lamıştır. cak muamele bildirilmektedir. 

T ürke Gönül Verdim 1 
BÜYÜK ŞARK FiLMi 

TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE MUSİKİLİ 

ELHAMRA Sinemasında 
111111it111111 ............... 11111it .......... 11 

Bugün matineler den itibaren 1,, 
Yurdunun her karıt toprağını müdafaa için bir avuç kahram~nın "~' 
utrunda ne harikalar yaratacagmı bütün heybet ve azametıyle teJıl 

eden seneuin eo hararetli aşk- heyecan ve kahramanlıklarla do 
harikalar taheaeri - Şaheaerler destanı BÜTÜN RENKLi 

VAHŞİ KOŞU 
Baırollerde • Clodette COLBERT • Henri FONDA . ~~ 
FOKS JURNALDA • Harp mıntakalarından ve dünyanın belli 

siyaset merkezlerinden gelen en ıon ve en müb'm haberler· 
SEANSLAR-Her gün-1.45-3.30-5. 30-7.30 ve 9.30 da baılar. 

Cumartesi ve pazar günleri 1 .~ ,3~ ve _1.30 da baılar. . • ıı: 
DiKKAT: Haftanın bütün gunlermde ilk aeanalar UCUZ ff.l"Y; 

MATINELERIDIR. Fiatleri. Birinci 20- Balkon 25- Huauai 30 
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Zaei 
ı " ;~~t:~;fJf~:~;;;n,~~~~~= T. iş Bankası ıı-;;;;;; .. ı;~~·~·;;· .. A;;,;;z;~:; .. 'Jid~i;;~ı 

rind 1 1 ıoo 1 Ut ralı \ e 1..t Türk • .............................................................................................................. ; 
ira ı kıymetindeki senedin üzerinde K.. ..k T sar f Hesaplan İzmir Levazım Amirliği Satın Alına Koınicyonundan: 

ve defteri mahsusunda Kemalpnşa - UÇU 8 rU 1 - Beher kilo~una kıl'k iki kuruıoı tuhmin edilen 1000 bin ton sa. 
n n l'lucak köyUnden Solak zade Hü 7947 Jk • P/a Lun toptan veyahut ytiz tondan nşağı olmamak üzere avı1 ay-

C'.\ :n ynzılacni"rı yerde Sehven Solak ramıye nı ı ı taliplerine ihale edilmek HUI' ti~ le pazarlıkla satııı alına -
aıtl Ha ·aıı j azıldığrnı iddia \'(' köy Keşi deler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci- caktır. 
ilıth r Jı \ 'ptiııden aldığım ilıniiha - 2 - Pazarlık l 9.Şubat-941 çaı ~aııba giınü saat on beşte kışlada iz-
L r

0

i ibraz· H' mczktır s('nedi yııkarı- teşrin tarihlerinde yapılır mir levazım amirliği satın n nıa kom' yonunda yapılacaktır. 
da lıah i gecPıı sirkcti biıtiiıı hukuk • 3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 420,000 dört yliz yirmi bin lira-
v Hcaibivıl' dc\l·oıan Rümeıbank 1941 lkra~iyeleri dır. 

n m mü
0

düı liigilıw tc\ di edeı·ek 1 1 n 4 - Tekarrur edecek fint lizerindcn h•minnt ka~ 'iye i alınacaktır. 
il 1 '· ıtı ol· n 14 Türk lirtt- 5 - ~artname i her gün komh~yonda giH ülebilir. 
ıı ı k bz j l diın. Hu schr>ple, ileri- 6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-

1 h. z. de Ha aıı .ıdıııda biri:-ıinin termek mecburiyetindedirler. 
bu 1 · p:;cııeı'ti ıız<'ı i H1

' 'aki ola - ı 7 - Pazarlığa iı:;tirak edecekler kanuni ve. ikaları ve teminatlariyle 
< h ı· hangi l.ıı · talclıini knrsılama- _ birlikte ihale saatinden l'Vvel komis) ona müracaatları. 14 17 

ıhhtit edi) orum İzmir Levazım Am:rliği Satan Alma Komisyonundan: 
l\emalpa.,a - 'l:lucak köyünde 1 Askeri evcıafta (60) Ton Yulaf 18 2 9U gününe kadar acele 

8olak zade Hfü·eyin pazarlıkla alınacaktır. 
- Ô:---- 2 - Muhammen bedeli (4650) liradır. 

i Doktor _4ta zkal T 3 - Kat'i teminatı (697) liradır. 
faiz 4 - İsteklilerin teminatlariyle birlikte Manisada Askeri satın alma Çocuk hastalık- __________ ,__ komisyonu başkanlığına müıacaatları. ----------------····----.... -~ ... ---·----.ı ________________ ..;.. ________________________________ __ 

1 .. t h Doktor Oreratör l Doktor Deniz levazım satın alma ko-
a~!.şı~.~n=ri}!~~l~i~j Dahi Öke Behçet Uz misyonundan: 
Şimendifer caddTeesliefNono ... 150085.7 ı IZMIR A.fKERI HASTAHANESi ç k h ) ki 

Of'U asta 1 arı 1 - Tahmin edilen bedeli c:16, 165> lira olan 16 kalemde ceman 

C A K KULAK, BURUN ve BOOAZ mütehassısı 200,000 kilo muhtelif cins sebzenin 21-Şubat-941 cuma günii A L S A N HASTALIKLARI MOTEH.ASSISi :-;aat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi Japılacakl:ır. 
ikinci Beyler sokaiı No. (80) Hastalarını 11,30 dan bire kadaı 2 - İlk teminatı c:1212> lira 38 kuruş olup snı1namesi her gün ko -istasyonu karııaında yeni açılan 

.... 

ne mu 
21 26 

AW]J 

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kop klerden 
kuıhl'IPtk, cilc!bu tabii ta· 
ravetinı iade etmek i•tiyoraanız 

SEBOR .N 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BiR 

Her ıubeye ajd haatalar kabul ve mü
teha . ıslaı·ı tarafından tedavi edilir. 

M ücssesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 

w;; :m--· 
ıı!u z.•~ytinyatından mamul ı 

Oıner Mulıarrem 
ltuUanınız. Memnun olacıtkcıoı:a Çaml'şır Sabunu 
fiamtti f Üzhel Çançaı TOPTAN K 1 L OSU 

Szlıhat-Eczahanesi ! 'm.ı36 Kuruştur 
Kemeraltı - iz.mir ~~ae~Zi:ıi::H~~f!! 

'L-!:2:2~"":. -=z:ra~~~~::::::.'1 l"i - tllllt 

•• ~E'VıDQ~ 
/ Z !:11 R . g 

PAMUK ıENSUCATI 
Tiirk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası: 1.~ mirde Hal~apınardad~r. 
Yerli pamugundan at, tayyare, kope~~a.ş, degırm· n, geyık ve leylek 
m)lrkalarını havi her nevi kabot b zı ımal cyleme~te olup malları 

Avrupanın ayni tip menaucahna faiktir .... 

l eleion No. 2211 ve 3097 
'felgraf aare5ı : Bayrak lzmir 

===m z .Jf-MZ r. 

T. C. Ziraat bankası 
KURULUŞ TRIHl lb88 

Serma)eai 100,00.000 Türk J.rnııı Şubt> \'e Ajan ad~J.J 2G2 
Ztra 1-'e T cari Hır!\ evı Banka M"ameltıl~n 

Para bf riktırenlere 2~.oOO lira ikramiye verecei 
Ziraat bankasında kumbara ve ihbarsız tuarruf hesaplarında en 

&a. 60 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşaiıdaki 
Pliungöre ikramiye dai'ı n.ktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 lira 
4 c 600 c 2,000 c 
' c 250 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 • 5,000 c 
120 c 40 c 4,800 ' 
160 c 20 c 3,200 c 
DiKKAT: Heaaplanndaki paralar bir aene içinde elU liradan aplt 

••pni1enlere ikramiye çıktıjı takdirde )11.zde yirmi fazluiylı verilecek· 
lılr. Kar'alar aenedı dört defa, l eyJOJ. 1 bırind k&D&ın. 1 mart. ve lh ... 

- llıdlllerbade ~. 

mi yoııdan alınabilir. 
Hutalarını her ıün ötleden aonra .Beyler sokağında Ahenk matbaa11 3 - İsteklilerin 2490 savılı kanunda \'tızılı vesikaları muhtevi tanzim 

kabul ve tedavi eder. yanında kabul eder. edccoekleri kapalı za~ flarını belli 
0

glin \'e sattan bir saat ev\1 eline _, ____________ 111.,,.;-~----.... ---·----· kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

hususiye müdür-Muhasebei 
lü2'ünden: 

lctarei hususiyei \'ilayctçe vaktiyle mektep olarak inşai'ına başlan
mıs \'(' natamam kıtlmış olan İzmirde Hatay caddesinde Arap Hasan 
çeşmesı nam nıe\'kiindekı bınad.ı kısmen serbegtça mevzu ve 'kısmen 
de dıvaı· içeıisiııde bulunan muhtelif eb'at Ye cesamette 4392 lira mu
hammen b"delli 21960,86 kilo demir potrel kötürü olarak salilmak 
üzere 17-2-941 tarih inden itibaren 15 gün müddetle açık arttırılmaya 
çıkarılmıştır. Satış şartlarını görmek ve okumak istiyenlerin hP.r gün 
muha--elıei hususiye müdüı iyeti V!!ridat kalemine \'e pey sürmek isti
yenlel'İıı ele ihale tarihi olan 3-3-941 pazartesi gilnü ı:ıaat l 1 de muvak
kat teminat olan 329 lira 45 kun•şu havi banka makbuzları veya temi
nat mektupları ile birlikte \'İlay~t daimi encümenine müracaatları. 

16 18 20 22 587 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlü
ğünden: 

T•'aLrikalarımızııı lıirinde çuh~mak (izert! 300-400 kuruş yevmıye ile 
postabaşılık yapacak kabiliyette birinci ı-nııf tes\'iyeci ve ayarcı Ui'ta~ı 
nlınacaktır. 

Taliplerin birer istida ile umum müdilı lüğe veya en yakın JHıkeri 

fi46 fabrikalaırlan birine müracaatıarı. 16 18 20 

lzmir Defterdarhğından: 
Açık artırmaya \ıkarılan famiı· Körfo:inde kftin Ye Hazineye ait Lu

lunan ~200tJ liın bt•deli muhamminli Boma, 1300 liı a bedeli muham
minli ~'akalburııu d~ıl) anlariylc ı;rno liı'a bedeli muhamminli Kırdeniz 
12.-,0 lil'ıı b •deli rnuhamnıinli Çil:ızmak ve :rno lira bedeli muhamminli 
e ·ki U •dlz yolu m .• hallcrine ac:ık artıı·ma müdd~ti zarfında talip çıkma
ılıgııHi':n 24!10 ~o. hı kanunun 43 cü maddesi mucibince 16 2 911 ta
r:Jııncleıı itilı:ıreıı 10 gün miidclctle müzayede miiddeti temdirl edil 
nı;slir. 

lstiycnll!rin İzmir Defterdarlığ.na 26 2 941 tarihine müsadif Çar
şamba günü . nal 14 ele toplanacak komi:-yona ', 7,5 depozito akçe
lNi yatırdıklarına dair makbuz \'t'j'a Banka teminat mektubu ile nıii-
r.ıcantl:ırı ilan olunur. {5!H) 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

l - Tahmin dilen b<}dcli c26,22b lirn olun (16,000» kilo sadeyağ!
nııı 20-şuLat-!JıJ l pcr~{'mbc gilııli su:ıt 11 de paznrlıkla (•ksiltm1.!si 
yapıl.ıcaktır. 

2 -- Jlk tcmiı.ııtı cl.ı<>G> ı:rıı « 0> kuruş olup şartnamesi her gün \'e 
me:sui sı.;ıtlt'l'İ dahilinde « 132~ 1-tıı·uş lıedcl mukalıilin<le :ılına

Lil:r. 
3 - tst.klih.·ı·iil 2 !!lO "a) ılı k:ım.nuıı isl<'ıliği \ c:ıaikle birlikte Ka!'itm

paş~ııla lrnlun:ııı komi~~ona belli giin \'<' • :lattf' miirac .. •aafüırı. 
1~ 17 557 /1000 

inhisarlar umLrm müdürlüğün
den: 

1 

2 

4 

lt1ar<'miziıı AilaJımrnrı h~walis!nde nH•\ctıd l !.tıOO M3 K\.\knur 
'J'ıımruğuııun lıi\ilın :'i i;;i pnzarlık ll:'Uliyle ~k iltnıe~ l' kon. 
mu ·tur. 
Hchp•· M:1 nııı t l~ lir:1y:ı b:ı.:ilrccK: tahmin c.JuıuluJl'lııı~ göre 
ınulıamnıPıı lJNleli 56.000 Jirn mm·akknt Cl'min:ıtı 1200 liradır. 
::!000 - rnoo :\13 için dahi teklifte bulunulauilir. nu takdirde 
teklif edilecek miktar Uz ı inden teminat yatırılmalıdır. 
Pnzarlık 20 2 941 Pcr~embe ınhıü c:aat 16 da lstanlıulda Ka
lınlaştn levnzım \'C mülın) ent ~ııhc•c:iııdeki ahm komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - Şartname !('\'azım şubC'.::>i 'ezııesindeıı ve 1zmfr - Ankar!ı Baş 
milcllirlükleri~ le Adapazarı müdiirl\iğiinclen 280 kuruşa alı

nabillr. 
6 - l teklileriıı pazarlık için tayin olunan gün ve saatt-e ~~ı 7,5 gü 

\'enme pat'alariyle birlikte mezkur komisyona milı acatları. 
5 8 12 16 (740/379) 

6 11 16 21 728/369 

inhisarlar umum müdürlü2"ün
den: 

1 - Şartname \'e nümunesi mucibince cl0.000:. :ıdet bira :;:ındığı 
kapalı zarf u"uliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - .Muhammen bedeli c40.000> lira mU\·akkat teminatı •3000> 
liradır. 

3 - Eksiltme 20 2 941 Perşembe giınü saat 15 de 1stanbulda Ka
bataşta J,evazım ve mübayant şube indeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Asgari c2000> den aşağı olmamak üzere pnrti halinde de tek
lifte bulunabilir. Ru takdirde teklif edilecek miktnr üzerinden 
teminat yatırılacaktır. Fiat müsavatı halindt! tamamını taah
hüd edecek firma tercih edilir. 

5 - Şartname sözü geçen şubeden ve lzmir Ankara Başmiidiirlük
lerinden 200 kuruşa alınabilir. 

6 - Mlinakasaya gir"cekler miihiırli.i teklif mektuplarını bmuni 
vesaik le r c 7 ,5 güvenme para. ı makbuzu \'('YU Banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar m zkfır komisyon Başkan
hğıııa makbuz mukabilinde vermeleri !Rzımdır. 

5 9 13 17 (739 871) 

Soma - Basmahane - Soma 
arasında işliyen 1212 - 121 nu
marah yolcu katarlarının hareket 
ve muvasalat saatlerinde deği
şiklik: 

Devlet Demiryolları 8 inci itle tine Müdürlüğünden: 
Her gun omadan t\aa 4,46 da hareket ve Ba mahancye ant 8.!l2 de 

mm·a.alat eden 1212 katarla B.sınahanedPn -aat 17,16 da hareket ve 
Somaya nat 21,27 de muvasalat den l 211 numaralı yolcu trenleri aşa
ğıda gö:-.terilcligi şekilde tadil olunmu tur. 17 2 !)41 tarihinden itiba
ren 1212 numaınlı katar Somadan saat 3,40 ta hareket edecek Ba:)ma
haneye saat 8130 te gelecektir. l 211 numar.tlı katar da Ba8mahaneden 
saat 17.16 da hareket edecek Soma. n • ant 21,54 tc varacak. 

Sayııı Halka iliiıı olunur. (576) 
,~.-.a·ı--mmm ____ _.. _____________ , 

Yayaköyde 
Bin bir çeşid 
Bakkaliye 

\J 

magazası 

1 
işleri de yapılır. 

Hariçten gelecek bt·r hangi bir sipariş mlişterinin nrzusıın:ı gör€ teslim 
edilmek şartivle de kabul ı diliı. 

, UlllllllllllHlllllllltllllllllllllllltlllll l l l l I ! lllll llf 11111111111111111111111111 fll llHtlllfllf ~ 

~ Izmir Halkına Müjde -
5 Halkımız gayn: sıhhi mahlut yağı kullanmaktRn kurtuldu = 
~ /stanbul belediyesi memurlar koopcrati fi = 
S Yağ ifletmeıinde mtitehasaıa doktor ve kimyageri nezaretinde = 
§ imal ve raflne edilip lzmir belediye kimyahaneainde yapılan ::E 
~ tahlil neticesinde formülüne uygun olduğu tebeyyün eden ::E 

1 Yemeklik ve börekllk sade gağlarını ~ 
S Her yerden arayınız = 

Büt\in lz .. irlilerha nıiaafir olchaldan ~ § Sıhhi ve nefis olmasına ı ğınc :ı her = 
lı Bankaaa civarında maliye E: l · i • d' -

Ankarada: Yeni Şehir Pala&: ı.ahçeai karfıamda: § k _seye e verışı. ır =: 
TELEFON 3949 E 18 Kiloluk teaekelerde böreklik, pastalık sadeyağı Kilosu 85 '< = 

T L.-- el Şehir ti atroau § 18 kiloluk tenekelerde yemeklik sadeyağı Kilosu 100 kuruş _ 
l b l J V • ~ h• D ı epe-,m a Y - • • .. . = sfa11 U aa: ı enı ye ır raıa&: kartwoda §1 Toptan alıcılar açın muracaat yen. $ 

TELEFON 41300 KESTANE PAZARINDA No. 24 Şemsi Güneşliler -,-
TUrkwenin birinci unaf otelleriain en biei •• en kanfirlw.llr TELEFON: 3765 müessesidir 

GEL/LER : Doatlarıımı ancak .. otelde INlaWHninls TELEGRAF: GÜNEŞLİLER 
llWlllllllUHIUIUIHUlllllUllUlllllllllll lllllllllHlllUllll HHllllUltlllllUIUHllUilD 



- s~h.L ı (AN ADOL U ) 

lzmir vapuru 
Köstenceden döndü 

lngiliz sefiri 
Rumen halkının, Ingiliz 
tayyarelerini bekledik

lerini söyledi 

Franko . Mussolini 
Mülakatı etrafında lspan

yol matbuatının 

yazdıkları 

Esmanın vasiueti 
Emniyet sandığındaki 
paraların ı Kızı laya 

teberrü etti 
'.\fadrid, 16 ( A.A.) - Hnnı< ajan.<ı İs lan bul, 16 (Telefonla) - Dama-

bildiri,·or: 1 t f , c ı ara ıııdan karnından yaralanan 
İ:-;tanbul gazeteleri, general Franko. Kasımpaşalı Esma, bugün ha:;tahane

,\fos>olini mülakatının ehemmiyetini de ölmüştür. Esma, ölmeden evvel 
tebarüz ettirerek bu mlUakat hakkın- doktorlara vaı;iyette bulunmu~ ve em
ıla ltalyan gazetelerinde çıkan yazıla- niyet sandığıııda beş bin lira parası 
rı neHretmektedirler. olduğunu, bu parayı kızı laya tel:ıerrü 

Fa.lnnj i,;llerin naşiri ~fkarı Ariba ettiğini Höylemiştir. 
lstanbul, 16 (A.A.) - Bir kaç gtin gnzete8i, bu seyahate bir başmakale ---

evvel Köstenceyc gitmiş olan İzmir va t:ıhsis ı-tmişlir. '.\fııknl!' •öyle nihaı·et I 

Italya 
Palermo ve Napolideki 
Amerikan konsolosha-

nelerinin tahliyesini 
mi istemiş? 

Va~ington, 16 (A.A.) - İt:ılyan 
hiikilm<>tiııin talebi üzerine Palermo 
ve Napolideki Amerikan konsolosluk
larının tahliyesi için karar alınması 
bekleniyor. Bunun s.ebebi, bu mınt:ık:ı
lnrın İtalya hükumetince askeri nıın
tıı.kıı lliııı edilm. sidir. 

purıı. bugün saat rn,45 de limanımı- lmlmakladır: ngiliz hükumeti 
za dönmüştür. lııgiliz elçisi Sir Rcçi- Franko • '.\Iussolini mülakatının -811.ftarah ı nci S•hifed..- Arnavudluk cephesinde 
nal Hedr, ref'kaları ve sefaret er- manası şudur: İvining Niyuz gazetesi de ~uııları _ Baı tarafı ı ınci .. hifod~ _ 
kiını ile , 'orveı;, Hollanda ve BPlçika ).!illetlerin kanlarından doğan ~r· yazmaktadır: 
mümessil!eri ve kolonileri !zm;r va!)u- lcr ölmez. iki millet birbirine yıırdım Yunıınistanııı vaziyeti her şeye lere intizar etm~k lazımclır. Bu bc-
1 i.vlc g lmi'ilerdir. •tmislir. - yanatta dPniliyor ki: 

İ 'l 1 .. k d' . . l 1 . F' k '[ l' . ragm~n n!<la deği~memiştir w değiş. cCephedP bulunan yab::ıncı n bi-
ngı iz e Çl:{I, ·en ı. ıni zıya re f't t.1 n <.;nzt•t.P, . ran o ... '"' u.:;so ını urasın· mi.vecektir. Yunani~t.·ının harekP.ti, ~ 

b ., ~ ,uraf müşahidlerden alınan malıi-
gail l<>ci!»re şunları söylemiştlr: da fikir teatisinde tam lıir muta ::ı- nun nıütt<!fiklerine ne kadar bağlı ol-

- l>tanhulı.la bir knç giın kalmak kat uıılunduğunu. fspan~·a ve !tafra duğunıı anl:ıtm::ıktadır. Her hıılde va- matta umumi taarruzun birinci ve 
niyetindeyim. Ondun sunr::ı, istirııh·ıt nılin::ı:ıcbatınııı sıımimi olduğunu yaz- ziyetin Londr:ıdn bıraktığı intilı:ı bu ikinci günlerinde Yun::ın ordusu ta-
etnıek üzere ::ığlcbi ihtimal ta~yart• iJ,•ı mukt::ıdır. merkPZdfdir. rafından derpi~ edilen neticelere ko. 
.\[ısıra gidı·ceğim. 1 !avca varıldığı tcyid edilmektedir. 

lngiliz gemile
rinde 

17 ŞUBAT 1941 PAZARTESi 

Tiftik talepleri 
Günden güne çoğalıyor 

lstanbul, 16 (Telefonla) - tsvicr< 
Bire r radyo ahizesi hükümeti ile tsvec tacirleri, menııe1<e-

bulunacak 
timizden tiftik almağa talip olınw;ı~r· 
dır. Sovyetler birliği hükümeti; ık' 

Londra, J6 (A.A.) _ Amirııllık ;-iiz ton almak istediğini bildirere~· 
dairesinin b;r emirnamesi müıtafaa bunun için bir anlnsma yapılmn•ını 
nizamnameleri mucibince bazı islis!- teklif eylemi~tir. 
nalal'la 1600 tonilfıtod:ın fazlıı bciyiik- K h 
ilikte gemilerde İngilizce haber ser- 8 Ve 
vislerini radyodan alabilecek birer 1 . 3 b" 1 ı · r 
r:ıcl;-o ahizesi bulunmasını mecburi zmıre :n çuva ge ı yO 
kılmaktadır. İstanbul, 16 (Tdefonla) _ p,ır.1 • 

----•---- 'ııidclen gelecek on bin çuval kah\•eııı~ 

Vişi hükômeti 
Hava nazı rı Cezairde 

\'i~i. 16 (A.A.) - Hava nazırı, 
Frasıının cenubi ~arkisind · l>ir teJ
kik seyahati j'apmakladu·. Nazır, 
Ltıyyare ile Po hnva üssüne lnmi~, f'r_ 
lesi gün ('~zayire gitmiş \'e orada 
gennaller tarafından knrsılanmış
tır. 

iiç bin çuvalı !znıire ver:Jec<•/i'i bild:· 
rilmi~tİı'. 

lsviçre -ltalga posta 
münakalatı 

Bl'ı·n, 16 (A.A.) - fs,·i~re • !tnlf~ 
amsında posta mürıakullitı tnmarıı"" 
kı>silmiştir. 

Gafenko 
---::ıı: lt~ lyanlunn bazı daimi \'e nıü,;tnh-

Romanyn ba Vl'kili Aııtoneskn ile S alzburg mülakatı S • t kem mevzileri ıılınmış, mütenddid Bükreşe çagw ırılmam ı ş 
sun konuşmamız dost:rne olmu~tur. essız ayyare 1 

Aııtont••ko, Almanların nıuz:ıficr -Bat tarafı ı nci sahifede - yerlerde tıılyıın kuvvetleri, ~iddetli lngiliz tayyareleri '.\ l oskovıı, 16 (A.A. ) _ D. N. JJ. 
ulac:ıkl.ırına inanmnğa çabalamak. ır,öre, rır,,~te;gadende Yugoslav buş·ı.. -Baı tarafı ı nci sahife de - süngü hücumlıu iyle atılmışlardır. ajan,;ı bildirivor : 
taılır. Romanyalılar, mUna,;eb!'tlt>rin ,ek!li ve hariciye nazırı ile münakıı~:ı, gınc göre, İngiltere üzerine düşman Bütün cephede, bilhııssn merkez cep- - 811.f tarafı ı nci ıahifede - '.\foskovada.ki Rumen mııhfiUeri. 
k<> ilnıe•inden sonın lngiliz tayyare- ı·dilen noktalar şunlardır: tarafından yapılan hava hücumların- he"i boyunca lıalyan kuVVl'tlerinin siddetli infilaklar husule gelmHir. Sovy ·ller birliği nezdindeki Runıcıı 
!erinin gelme,ini bekliyorlar. nun- ı - '.\Icrkezi Avrupa ile Eg'' ele- da alıştığımız Yunker~ 88 tipinin ı8lah ric'ati umumi bir sckildc devam et- l\Ierk.ezi Akdenizde iki destroyu: l'lçisi Gafenkonun mpor vermek üze!'! 
!ar, lngqiz tııyynrtleriniıı kendileri-. nizi arasındaki e8ns yolu te~kil eden ~e edilmiş uir modeli imiş. İki Dizel mo- mcktedir. lt:ılyıınlar, evvelü anuda- r~fakatındp seyr.eden bir k,afileye Bükreşe çnğı rıldığı haberinin haki~O
ne zilrnrı dokunacağını bild.ikleri ~elfrniğ~ giden Mo~a,·a m•»zi y.o.lu .ıleı toriylc mücchlıı:z, mııki~elerinde ~·apı- ne bir mukavemet göstermi~ler fakat hil~un_ı :e lam ısabetler muşahedt• le uygun olmadığını bildirmek!edıf' 
halde bunu ;Hleta memııu,ıl\·etlı• .-\.lman a<kerlerıııın Yuıl'osla\)ad.ın lıııı b:ızı ıslahat sıı.,esmclc makıııele- Yunan kuvvetlerinin çok şiddetli ta- edı l mışlır. ter. 
bPkliyorlar.> - ı.reçmeleri hakkında Alman) ıı tarafın- rin çıkardığı gllrültü du~·ulmamaktn arruzlıırı karşısında bir çok ceph~ler- Eritrede ve Habeşislanda tayyare- ( 

Jngiliz konso!o,u da şunları öyle- dan uir çok defa gizlice yapılan esa.ilı imiş. ele birden ric'ate bıışlamışlaı·dır. Bu te:imiz, kara kuvvetlerine mühim Stanbul maçlafJ 
mi~t'r: taleplerin tekrurı, Gözle görünmemesinin sebebi de tay- taanuzlarda çok •avnnı dikkat neti- müzaheretll•rde bu l unmıuılardır. Zu- . 

")stenceden hareket ederken, 2 _ Alman kıtalarmın, IlLılgaris- yarenin dış kısmıııın aliıstikl bir mad- celer görülmüşliiı: . . i\leselfı ~imalde la ve Asmara tan·nre iniş sahalan Ankara, 16 (H ususi ) - B ugünk.U 
biı· \'<ık Alm:ınlar lim:ına geldi! • ve tan tarikiyle geçmesi ıakdirind~ Yu- deden yapılmış olnıa•ı imiş. '.\1ecmua Pogradeç mıntııkasmda bir yerde mitralyöz ateşine t utulmustur. fudbo l miisnbakalan çok heyecnnll 
İzmir vapurunu seyre koyJ!clular. go.;lav hattı hart>ketinin a~·dınlatılma- diyor ki: şafakla beraber 1000 mevcudla ta- Asmaradn düşman avcı ları ile k:ır. olmuştw·. 
Vapurdaki İngilizler, lıu seyirciler": ;ı, Hatta bu yüzden 300 metre ve daha arnıza başlı;· an Yunan kuvvetleri ~ıla.şılnıış, bunlardan ikisi düşürül- Gençlerbirliği ile Demirspor W 

- Yakınrla Ilerlinde bulu<unız !• Bu hu•ustaki karar, Almanların yük.<ek irtifal:ırda tayyareyi görmek akşam üzeri mühim bir yek ün gös- miiştür. kımlnrı arasında yapılan biriııc• 
Diye haykm~·orl3 r, onlar ı1;1 cı•rnp tutmağ::ı niyetlendikleri istikamete mümkün değilmiş . Alman prop.ıgan- teı miştir. Alınan e•irlerin miktarı Daha cenupta Barbara üzerine bil. maç, 5 - 2 Gençlerbirliğinin galibiye· 

nrmedt'n gülüyorlardı. bağlı Lulunnıaktadır. dasının, Almanların gizli siliıhı ıli~·c gittikçe ıırtmakt:ıdır. Pek çok harp cumlar yapılmış, lta lyan tahnş.şüd- tiyle netice lenmL~tir. 
Rumanyada eı><'Y Jrıgiliz tıılıaa:" Kat'i k:ınaat şudur ki Almanların ileri sürdükleri silah bu olsa gerektir. malzemesi iğtin:ım edilmiştir. lcri üzerine ve resmi bin::ı larla su tera- İkinc i maç, Ankaıagücü ile Demir· 

kalmıştır. Biz hareket ettikten sonm 3.!laniği i~gali Yugoslavy:rnın ıırtıl< Dünyanın en seri tayyaresi diye il.i.1 Cuma günü Kil isuranııı şimalinde. zisine isabetler kaydedilmiştir. BU- >POrtakımlnrl arnsındn yapılmış ~··· 
onlardan bir kısmmın e\·kif edildik- müstakil bir mukavemet arzedemiye- edilen bu tayyarenin ı;aatte 520 ki!o- ki da~. ilsilesindc en yüks~k \'e bu ı tün bu harekattan ya lnız bir bombar- Ankaragücü 3 - 2 Demirsporıı yenıl· 
!erini haber aldık. ceği demektir. Bu düşllnc~ muhukkıık metre mesafe katedeceği bildiriliyor. havnlının anahtarı mesabesınde olan dıman tayyuremi z dönmemiştir. Düş- miştir. 

Almanların bir arn varmadan Bul- ki Yugoslav hükumetinin ve askeri lngiliz adalarınm etrafını saran s;,; bir tepe zaptedilmiştir. Bu silsile üze. 1 man Malta adası Uzerine bir hücum l stıınbul, 16 (Hususi ) - Şe l'ef ;;t~· 
ııar topraklar;nıı giı:eceği kan:ıatinde- "Ttaknmlarının hattı hareketin; tanzim içinde de uçabileceğini iddia etmekte- rinde temizlik ameliye~inc de\•am yapmış.'a da yalnız bir hastııhane dıııda Beşiktaş j fe Fenerbahçe ıır3' 
yim.• den e$aslı noktayı teşkil eylemiştir. dirler. Tayyareye ait diğer tafsilıltııı edilm~ktedir. . hafif hasara uğramıştu·. sında yapıl an maç, günUn en muhiJll 

Amiral Darlan 
3 _ Yugoslavyanın llçlii pakta gir- ancak bir kaç mühendis Ye kaşif tara- tlerı ha:eketıne deva.m.eden. Yunan Londra, 16 (A. A.) - Sa!iihiyettnr ıntisabnknsını te.5kil etm iştir. Snh3' 

mesi hakkında Alman tal~hi ki, böyle fından bilinmekte olduğu bildir!lm~k.I kuvvetlerı, burad~ muhım bır. dağı lngiliz mahfillerinde b<!yan edildiği- Yl dolduran sekiz bin seyirci bu ıııa · 
l.ıir iltihak, mihverin so!ı z:ınıanlarda tedir. 1 zaptedere~ me~zt~e~e y.erleş~ış leı- ne göre, 14 şubatta nih ayet bulan rı ht-yecanla taki p etmiştir.' H er i ~ · 
büyük bir rekl:imlıı ilan ettiği e~di Gazeteci; kendisine bu malümatı ?ır. Bu dagdakı hakım mevkı!Prde~ hafta zarfıııda fena hava şa rtlarına takım, büyük bir gayret le çarpıJif!l11 

,108tıuk siyasetine rağmen bütün Yu- veren zut.ı, düşmanları nın Almıınyaya L'!tif:ı?e. eden Yunan ~.ıta~ıın dag l'<lğmen İngil iz bombardıman taYva- ı·e neticede 1 • O Beşiktaş Fenerbn ~· 
goglav halkı nezdinde hiç de se\·;lmi- l<Brşı ku!Janamıyacaklarını bildirdik- kavısının cen_ubundan uır ılerı h:ı- l'eleri, Alnıany'a ve işgal altındaki c·erı- galip gelmişt ir. 

Ayni zamanda Dahiliye
ye de bakacak 

\'işi, 16 (A.A.) - Dahiliye nazırı 
Penıton bütiln Ralii.hiyellerini 'ınFe
kiJ muavini nmira: Darlana rl'\'ret -
mhıtir. 

---x---
Uzak şark mes'elesi 
- Başlarafı 2 nci sahifede -

ren bir keyfiyet olacaktır. lel'i gizli silılhın bu mu olduğunu sor- reket. yapmaga ~uvaffak __ oı.muş!al'- arazi üzerinde geniş mikyasta faali-
Belgrad, 16 (A.A.) -- ilarns ajan- muş, saliıhiy.ettar zattan bu husu<a d~r. Şınıal cephesmde de mu hım mev- yet göstel'mişlerdir. H anover mıntn-

sı bildiriyor : dair cevap :ılamamıştır. kıl er .k~zandıklnn h:ıkkında haberler kasına iki defa hücum edilmiştir, 
Belgradda ancak diln ":ılıah ne~re- İ ngiliz adalarının etrafını ~:" kap.1 gelmıştır. Burada .şı.dde!le yapıhrn Yangın l ar o ka dar çok olmu'f(ur ki 

dilmiş olan lıir resmi tebliiı;dc başve- la•a bile Almanların netice alncııfıını tanı ruzlard:ı ~arp ıkı daıı. ol~h'. Ptnıış- lıun l nrı saymak mümk ün o l nmamış
kil ve hariciye nazırının Almnnrıı> ı bildirdikl<•ri gizli ~ilfıh bu ise kiıııuuu- lerdır. Bu dııg l ardan h~~· mc.ı.ın~. ~'.\· tır. Bremen ve Maga nsdaki endüstri 
ziyaretl<ri öğrenilmiştir. Bu tPbliğe 1 .<ani sonunda • ki ndaların her tııratı· P~.ı:ı_n htleum eaatlerce eurmu•, gögil~ 1 merkezleri, Otterdam, Bulonyi pet
göre, iki millet ar:ı~ındn mevcud 1 nın kesif sis taba imsi~· le kaplandığı goııilse. Y.apıl~n muharebede ltıılyan. rol depoları dokları şiddetle bom
an'anevi dostluk zihniyeti i~inde ildi mev.•imdir • Alman tayyarelerinin in- lur, kullr.•:ıı. zayıalle :ıt.ılmı~'3rdu· . ~arclıman .:dil~i~ir. Ostanda ilç de-

mııktııdır_ memleketi alıikaclar eden bir ı:törü.;me 1 giliz .~ah illerinde uğrnvncuğı zaviat.ın Alınan daglardan ıkıııcı.,ıne yapılan 1a tanı ruz edılmı.ş, biltiln liman te-
Japonların gözlerini attıklıırı yel'- »larıık gfü;lerilmiştir. clerece,;i, l.ıu kesfin de ıi"rnlıh·etiııi orta- htlcumlarda daha şiddetli bir muka- sisatına ağır infilak bombaları :ıtı l-

lcrden biri de Fili pin adalandır. Bu· Elde ~dilen ınalümata göre, bu an- rn korncaktır. · · j vemetle kal'eı!a~ılmıH, düşmarı, Yu-. mı~tır. NorYCç sahillerinde iaşe va-
:ıclaların ku\"\'etli donanmaya •1 lı'r asmanın ilk teş•bbüsü, Berl:ııden ele- · · --~ ııı~n piyadesinin şiddetli silngü hücu. pul'larıııa ve deniz üslerine tanrl'\!Z-
Amerika devletine aidiyeti, .i:ııı•ınya- ~iİ, Ile!gı:ıddan gelmektedir. de istenilmi~tir. ı mıyl~ yerlerinden atılmı~br. . tarda bu l uııulmmıtur. 
.·ı çok dikkatli ve dlırencli•aıw hıır ke Yıwo•lın· harici si.rnsetiııiıı ziınam- Sıılıi:hb·etli Belgra.d mahfilleri. bu Atına, 16 (A.A.) - Röyter aınn- Lotçaıı deniz tayya releri üssü şicl-
te mecbur kılmakt:ıdır. tarları, harbin Balkunlnrı sim~·eti tekliflerin Yugo.•lııvyaca kııuul edile- ınıı~ .Aına,·udluk hududundaki mu- cletle b-Ombnrdıman edilmiştir. BUtllıı 

Filipin adaları 194ii seıı<ı. inıit• rııii< ~ıkdiriıul<' Almıınyanııı Yugc~'avya ceğini znnnetmeml·ktedir. 1 h_ııbırı, bütün şimrıl cephesi boyuncu uu harekatta 12 tayyarcrniz kaybol-
takil bir vaziyl'le girecektir. fl'lnJnl~ ınkkınclaki niyd!Prini anlamak iste- Bclgrad, 16 (A.A.) - Başvekili iunnn kuvvetlerinin il<'rlemektP ol- muştuı. Bir bombardıman tavyare
lıel'atı;•r Filipin • hali.~i cihanın bugün. 11,,Jcrdir. Delgraddaki intilıaa göre, Zvctkoviç bugün öğleden sonra bns\'C· d_u~lnrını bildiriyor. Tepedeleıı ve nıiz de yere inerken parçıılıınmı~tır. 
kii •iyasi vazi,ctine gör~ bunu i<te {ııgos!nv lkdct adamları, Almanya- kil muavini ve Hırvat lidel'i ~Iııç•k i1~ 1 Kıl'"ul'a arasındaki şiddetli ta!lrruz- Fakat pilotları sağdır. 2 Alman av 
n1"m ·kte w lıekleın~nıektediıl•r. Cün- •aıı Yugoslavya etrafınd<> patlamak ııörü~melerde bulunmuştur. -tdıın sonra Yunanlılar, dU~manı. ileıi tayyare dü~ürülmilş ve bir düşman 
l.ii jnponyanın kıırt gibi yırtıcı :>cnçe· ehlikesini gösteren htıclisdNJ •eyir- P,~rlin, 16 (A.A.) - Yan rcHnıil tı .rlııtmış, beş kilom"tre ilerleırnşl.cr-' ta:<yare,i de hasara uğratılmıştır. 
s'nin bu adalıır iiıcriı~ inec.E>ğini mıid ,1 olaruk kalmasını mtımkun kılacak Alman mahfilbri, HitJerin en~lki ,ırlin d.ır. Tepc•dcleı_ı kasab~sı, Yunan ıl~-
riktir. Amerika ıla 8tratejik kı.r:n~t eminntı almı<; bir \'aziyı•tl~ donmek- Rerkofta Yugoslav ,iyaset ndaınfP.- · ı kuvvetlerının 10 kılomcın• ıreı·ı- dırlar. Havalarda dıı faa liyet siddet. 
ııck ziyade olan bu acl:ılnrın rlü•ırn va- eclir. riyle.şaptığı mülıikat hakkın<la -.akil sıııd~ kalmıstır. li olmuştur. İtalyan tayyareleı\ Yu-
z'yeti k:ırşı.ınd:ı kendi himaye<inrlen Belıırnd, 16 (A.A.) - Rii; ter n.'r.n- lııı lunmaktadır. Nı- görüşüldüjTü hak· Bıl' Yunan kıtası , Pogrndeç etra- naıılıların ihtiyat kuvvetler iyle tıı-
uzakln<m::ınıasını arzu etmekted:r. 1 bi!dirirnr: kında knt'i bir ~v bilinmemekte ise fınclaki mühim İtalyan mevzilPrini has~üd eden kun·etler ine hücumlaı 

Almanya 
2 h edef kollayormuş 

. ~n~ra. 16 (A.A. ) - Romaııyıı e;• 
çısı Tılea; (Sunday Taymis ) gazctt' 
sinde bir makale neşrederek Almanı.,,. 
nın iki :l<'vkülceyş hedefi kollnndığıı~ 
kaydetmektedir. Bunlardan biri S<•W 
nik ve diğeri ele Boğazdır. Çünkü l'.~ 
iki yer, '.\!usul petrol kuyularına, sn· 
veyŞc ve Şarki Akdenize kolavh~11 

hücum edilmesine müsaiddir. · 

Lord Hali/aks - Hail 
görüşmeleri 

Vaşington, 16 (A.A.) - Hnrid.: 
nazırı Kordel Hu!J, Lord Ha!ifak.<; ' 
Avusturalyanın Vaşington elçiHi, d!i~ 
hariciye nt·zaretinde görü.~ınelerde b~: 
lunmu~ardır. Bu görüşmelerde P~51 

fikteki vaziyetin milz:ıkere edildiği W 
nılmaktadır . 

Tabii her iki tarafın arzusiyı bt• iyi nıı;lıimat alan B?lıırı.ıl mahf'!!c- d<' iki milletin an,-anc\'İ münaseb<'tle- zaııtelmiştir. Şkıımbi vadisinde ~id- .rnpnıışlardır. 
mesele ivi neticeli bir anla•mnrn \'il· rinc göre llitJer, Yugoslm·ı aya rı~su- !'İnden ırnıı,.cdilmektedir. Bu ın'an<'- detti çarpışmalardan <oıırıı ltalyan lngi liz t:ıyya~e l eri, Berat, Şııkos, Yangın 
racaktır: \"e illi suretle .ırnrpta ,:~"ırk ıi tekliflerde bulunmuitur' ve •imrli vi müna.<ebetler geç~n harpt.c>nhcri me~zileri ele geçirilmi~tir. Develi vıı. Elbıısan ve Tirana yollarına ve bu. 
t.~ yeni mezhebin ilhamları diye ilan <at'i cernplaı· bı:klenıekledir. Hitlerlrı başlnmı. ve ~imdiye kadar dernm et- dısınde sic\delli topçu ateşinden son- ralardaki hedefleri bombardıman et- Anafartıılar caddesinde Hasım ~!: 
edilen yeni preıı,;p!eri ele doğark•n Ö- oklifleri. Yugoslavyaya •imali Ama· miştir. Arada ticaret anlaşması ılıı ra Yunan kuvvetleri taarruza geçe- mişlerdir. lu leblebici Hilseyinin fırıııındıın ır-
Jen çocuklar talihsizliğine uğrayan li- •udlukl:ı Drin vadiHi}'lc lşko<İr;ı ~~n· vardır. rck mühim mevkiler almı~laıdır. Atin:ı, 16 (A.A.) - 112 n•Jmara- cadaki kurumların ateş almasiyle ya~: 
derleri ile bcrah!>r n'syan çııkııruna .-ini ve :ıo kilometre genişlikte bir g... Gc~en harpknberi Almanya ve Yu- B•rat istikametinde Yunan kuv- 1ı Yunan resmi tebli ği : gın ç ıkmış ise de genişlemesine mel 
düşeceklerdir. ·id ile Ege ıleni•ine bir mııhr<>Ç \'eri!- goslav~·a aras ı nda ihtilaflar çıknıa· ,-~tleri taarruzlara devanı etmekte- Mevzii muvaffakıyetli çarpışma- dım ''erilmeden söndil r UlmU•tii r . ,,,

1 
nesini ve Ohri gi\lil •trafındaki <ırazi- nıış, Yugo•laYlar, Alman iotekl~ri kar- dır. Ostroviça dağlarında ~iddetli !ardan sonra Yunan lılar, diismanı 1 

Zeytinyağı ihracatı .; \'ermeii;i teklif etmiş, buna mukabil şısında daima su•muşlardır. AlmnrJ- lopçu düellosu de.vanı eylemektedir. kuvvetli bir tarzda tahkin1 edilmiş R At hı• v J t 
Yugoslavyanın ;\facarbtana Ye Bul - lar da Yugoslav;·anın ırk birJiğ;ne iti Tepedelen - Kılısura arnsıııdaki ~evzi ll'rindeıı a'.mııılardır ve hir ço- esmı e 12 e,,, 

- Bat tarafı 1 inci ıahifede- ı:aı·i,Uına gcçrn harpte kaybettikleri raz etmemişlerdir. <a_hada dördü subay olmak üzere gu subay ?l~ak uzere 300 e.~ir almış- ----------··--"- .1 
tatbikatını gornı~kle biltiln allikarl:ır- üç eyaleti iade etmc.<ini istemiştir. Bun Almanya; Jllacairstan, Bulgar!st.rn vuzlerce e"ir alınmıştır. Pek çok tardır. Elı.mıze ço~ miktarda harp Lond.r~, 16 (A.A. ) _ l ngiliz hS~. 
lar memnundur. dan başka Yugoslavların, Yunnnista- ve ltalya arasındaki münasebetlerin harp. nrnlzeme"i Yunanlıların eline nıalzemesı geçmıştır . ' ,.e dahılı emn iyet nezaretlerinin te 
Kımı meyra: nın akıbetine alaka göstermemeleri ve 1 iyi bir ~·ola varması için yolu temizle- n-ecı:ıııştır. Hava kuvve.tlerimiz, hal'p saha•m-' !iği: 

1
• 

Kuru meyva ihracatçılar bırliğı nıı-1 Alman kıtıı.ıtı Bulgaristan yoliyle Yu- 1 miştir. Mihver, bir nizam unsuru -0!- Ş~mdi Yunan kuvvetleri, şimal cep- dakı hedeflerı muvaffak ıyetle bom-1 Dlln gece memleketi n bir çok kı sı~.~ 
mına 3000 ton incir satışına .lit yeni naııistana taarruz ettiği takdirde Yu- mııştur Ye mihverin istediği, bu niza· hesıne hakim İt:\lyan mevzilerine ~al a~ı~lardır. Biltiln tayyarelerimiz, larında düşman tayyarelerinin lı~~ 
bir mukavele imzalanmıştır. Öğrendi- ııo,ıa,-ynnın alacağı vaziyetin tıı\'Zihi mı temin etmektir. arka arkaya taanuzlar yapmakta- uslerıııe donmilşlerdir. : faaliydi old u ğu bildirilmektedir. ~l1. , 
iı;imize göre müsaid şartlarla yapılmış . teaddid yerlere, lngilteren in şima l , 
olan bu satı.)ardan sonra piyasada 1 '.\[emnun ettin beni çünkü!.. r • Mıralay Rışar; av köpe kl er i kadar' ~ı.rk kısıınl:ırına, Loııdra mıntakııs:~, 
kalacak incir miktarı pek fazl:ı olmı- l\Ieri; paranın vel'diği neşe ile koşa VATAN AŞK kun·etli ''.e h:ıssa.< bir buruna ma-' \'e lskoçyada bir yere b-Onıbalnr ııt~, 
yacnktır. koşa tezkereyi götürdü vereli. e lıktı. Tehlıkey i haber a l mamıştı. Fa.' mıştıl'. Fakat h iç bir yer de şidd1 , 

Deınfr idlurli mrsrlrsi: Aradan y:ırım s:ıat geçmede!' terzi V kat her iht imali göz önüne getirerek' taarruzlar olmamıştı r. Hnsar azdı,. 
Ameı·:kadan demir gelmc.'i müm - '1ilber artistin yanına geldi. yazıhanenin ordugaha naklini mü- 1 Şimali şarkide bir kaç ev hasarıı o ~ 

kün okhığu için İstanbul ve İzmir id· Zoz-0 derhal llferiyi çağırdı. Ve hiz- , na.qip görm~ştü: Orası daha mnhfuz' r~mıştır, Lonclra mıntakasında çıl<~ , 
halıltçılar birliklerinin milştel'ek te- metçisinin önünde esrarengiz tcrıiyi Karım senı gakalıgorum casussuo 1 \ e daha emındı. 1 uır yangın derhal söndUrülmüştilr· r 
şebbilskri ilerlemiştir. Yapılan e~eb- hatır ve hayale gelmiyen sözl~rle ~:ıh- 1 , Artist Ziza esrarengiz hı1cliscsiııi sanca zayiat azdır. Dlln gece 3 d0 
hüsler müsbet netice verdiği takdirde kir etti ve onu Mericlen af dil0m•ğe ic- - · I 8 \ 1 ş.ıy:ını hayr~t lılr maharetle becer- man t:ıyyııresi dli~ i\ rülmü.~tür . rl' 
Amcrikadaıı 800 bin dolarlık muhtc- uar ~tti. . 1 •

1 

nıus J nıege muvatfak olan Frölaı·n onıı K::ı hire, 16 (A.A ) _ lng i!iz o ;~ 
lif cins d<!mir getirtilrcektir. Bu mik- Fakat Mel'i hüdiscyi; har;ku!iıde çabuk ol, No~ellıy.<> hab~ı· '~er ... ~- .tıı. . . . . . . . .'benzer daha neler yapamazd;? )'ırk kun•etlerini u~umi Juırarguhı1~: 
tarın takrilx-n 200 bin dolıırlık kı. nıı lıir nezaketle kar~ıladı V<' kapattı. zım olan tedbırlerı alsın ... Bunun ıçın O gece h~kikate;ı ıah.ıtsız . .ıl~us H Du endişe; miralayı ak l ına gelen iıu"lin ö' I d , · t t'"'' tebl ı~. 

b 'lh l'kk t' · · ıı ı· 0 dokl.<'m ıhtı,·ap dogmuatu, Nıtckım ra. •. •>, . g e en .ıı<mrn neşre . ı .. ı ıo lim'r lıirliklcriııin i tigal •ahası113 İki ca<us yalnız kalınca Zozo: ı assa nazaıı cı a ıııızı ce ı~cıy • ' ~ ' · , her tcılbiıe lıa~ nırnıuga icbar celi- Erıtredc: Şınııılden yürıiyen J<Oıe-
arzolunacnktır. - Rana bak -dt•cli. verdiğin' lıonı· rum dikkat!. lı~tıjiı barın sahibi; bir doktoı'lıı lı!orıı. yordu. muzun ileri hareketi devam etıncl< 

('ivi: lıal:ırla R1'IH'l1İn kılına do1<unuln11.vn- cn~uı;; ~uralle Uyl'tldı V(' ent~IIC't.1 11~ Uer ?.ozonun Zİ\"arctint1 gC'ldi. l)f)ktoı· Nitekinı EntC'licens :-ıervis idare di r . tlt" 
. <: ·~oı<lo\'akyaclan. celheıl i!ec<'k. ı·i~ l; 

1 

C3k. f!r,mbalar infilı1k eder. kl~r: nnda servi>_ rei•inin uüro<unun dışında c~o- h:<'la n ınuaHn~ etti. lıe;.· 'edniıı son içtimuındn bu Pnclişe- Keren <>lrııfıııcla t..ıkviye kuvve 
;<>re :ııt teşcbbuslerın ıle fılı n~tıcelerı ı ı·azıh:ın~de bulıınr-ı.ı Xo\'ellı car 0 :ırns. 11 J:ı~maga başladı. F:.kııt; ıı;ap bozukluıhından b:ı~kıı l»ı-ini :ıçıkç:ı söylemiş, Frölayn bun- rinıizin t:ıhaş,,üdU ilerlemiştir. ·drf. 
yakınrl:ı gör lec ktir. 122,000 ılolar!ık: tırac:.1< ,.,. cıııu oradan h~r halt!~ uzak- No\·elli •2 numaralı ca,<us• lıe•· ;ıiin lı:r i.~stalık tc•hI~ edemeli. elan 'onra daha tehlikeli olacağını ll :ıbe ·istandıı: Kormukta yrııı ·~~ 
~i,in:n. yüzı!c ~:; i lwı r uirF!dcr•r.e, la~lır:ıcnk. Sa~·eıl lıulunmayıp Vt ot~.- "'·kizc!c i~ başınn geliyordu. O ı;iln yn- Ani bir ht•;ecan geçirmis, ı,a~ka tolrnrüz t·ttirnıi~ ve hudııdsuz bir sa- bil' hudud karakolu i~gul ettik. İt~Iı1~ 1ı 
tııhsis eılilcccktir. 'rafa Jo«ru ı:telrliğini giirür,.;uıiz d:ıh.ı nm R:ıat e\'\'el gdccekti. lıir .. ysi yok!. luhi.ı·et tnlep etmişti. somalisiıııle: Ki•mııyac!a kazıı!l ~~ı 

Kııhn 11t çaıt: L;naya yaııasmadun Xovelli yıınııın :>:'!tekim; muayyen •aııtte "okak iıa- D..cli ve asabı (pskin eden mavi IJir Friilnyni hepimiz ölü olarak bi- zaferi te!viç edecek bundan sonr:ı1< 1 . ,ı 
ht:ıııbul v.> İzmir kahve ve çar iri- ~itlt'et"k ve kenc!iHiııe: nında göründü. Teni ona yaklnş•ı \'c lliıç verdi. 1 ir-<·eğiz "" büromuzu dağıtır gibi bir rekat için kuvvetlerimizin il"rl"' 

h .ıl birlikleri Türt.:yeııin ııltı aylık - Zozo namında bir ıırlist siz! a- ı.ı Frölayndaıı aldığı direktifi \'enli. Zıızo •14 Frölayıu hakik:ılt·" lı: .• l·ı ,::ıziyd ih<lııs edect>ğiz. Iltiro ordu- devanı etmektrdir. ,·~ 
ihtiyacımı t>kab11l Pdecek miktıırc\n radı. Sizi nıutlak götmek istiyor. Ya- Zozo her ikisini de ayrı ayrı ko!!ıır- <Hl"ilıli. O aııc\:\ ırnstl•:ı in.<anlıl, r!nnı.: :ıha nakledildikt<'n Honra dağılnıı~ Londra, 16 (A.A.) _ lngiliz !•9 

k•;h''" v 5:1~· sip:~riş.leri vermlş!~r,!'r; r~m saat ~arlar fy;_ı·uz kulenin •ıohçe-

1 
ln takip ettirdi m.ülıilıi oldukl:ıı·~ııl ı·~, k:ıbarmış, mil~hiı; lıir virıl ;:ıi az.,p .':·, ı~:ıcıık. daha 'eı ~est iş görmek nezareti t~bliği: gt' 

'l'ıc:ı t \ ekaletınııı ısııbetlı tedbırl~"' s:ncl 0 lıeklıyecek ! !ıa!oer alınca , o ela bır saat ;onra ev•ıı .. ıı .nde kı\"l'anmaga başlamı~tı 1 ımk,ıııını hazırlı.\•acıık !. lngiliz hava kunellerinin dU~ r~ 
1 taı.'ıul \'• lzmir idhalat birlikl~r:n:n lliye<!!'k .. İştı• al'lık >onunu "iı uf- den çıktı ve doğru 1>ey;ız kule hah~e;l- : . . Böylece karur veı·ildi \'e yazıhane re Alm.ınyada Ruhr lı avza.~ındııkı et' 
mesaisinde reni ve \'(~rimli bir \'t>Che durunuz. Ikn hııkikaten evclcn çıkarj ne j!itti. Şubat l 917 car~amlıa günü :di. Bir anide karargaha n:ıkledilcl i . Fakat dil.>ll'i merkez!Nini bombardımBO 
yaratmıştır. Birliklerin müşterek ve çıkmaz orıırn gideceğim ve h:ıtta öğ!,• F,ıkat akşama kadar beyhude b!-klc'. ı:tün .evvel yapılırn pliınlar Eııleliccns Novellin «2 numaralı casu .. isine ni- tikleri zannediliyor. Ayrıcll )!a~;eıı' 
ıı nkli çaıışmnlan, idhaliıt maddı•le- ve aksam yemeğimi de orada yi)'Pc~- eli. Gelen, glc!en olmadı!. O gece d~ çıı· s~n·ıs bürosunun miralny Rişarın hay et verilmedi. m:ınlan da bombardıman tayyaı~1111r rim zin mDsaicl <artların celp ve temi- ğim . Bana kadar gelsin; kafi! . Il~n o- lıştığı Vardar barına gitmedi. B;r güu evinden anide nıık ledilml~ olml!sı yu. ı1 miz tarafından taa r ruza uğr:ıt 
nine imkan bahşedecektir. ııu atc.,ama kadar işgal ederim. Haydi lük intiza r , asabın ı fona halde boz- zllııclen tceh hUr e uğramıştı. - Devam ede~k - tır. 


