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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
SALI TELGRAF: ANADOLU - tzMtR 

TELEFON: 2776 
13 ADRES : İkinci Beyler ookaiında 

MAY/S ANADOLU gueteai idarehad~ai 
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41 
(ANADOLU ) MATBAASINDA 

-' BASlLMlŞTlR \ 

l Z Mi R 
ENTERNASYONAL FUARINA 

HAZIRLANINlZ! 

Cu mhuriyetin yapıcı ve yaratıcı hamleleYİne 

örnekler ilive ~dep İzmir Enternasyonal Fuarı 
bütün güzelliğiyle bu ıene de açılacaktır. Ha:t ı r

lan1n ız . BO ncu YIL Nevedilmiyen yazılar cer,i verilmezı----·------------------------------------------1 

N,,, 8527 Günü geçmjf nüshalar 25 kuruştur. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 20/Ağustoı 20/Eyliil 
.._.._;.;;;,..;;;.;;.;:;.;..~..:..~~;;...;;.......;..~~~~~~....::~..:..~~~~~~~~~~:....~~~~~~_.;:....-~~:....~~~.;;..~...:~~~~~~~~~~~~~:....~~~~~~~~~~~~...;;.~~~~.;....~~...: 

Büyük MDDOet MeccDôsônccile 
• 

Milli müdafaaya 13,5 mil-
yon liralık tahsisat verildi 
Aynca Toprakofise beş milyon, demiryolları in
şaq.tına 1 O milyon liralık tahsisat ayrılmıştır 

' .de tah-is:ıt verilmis n IY.ızı chıirelc• r 
. Ank:ı.ııa • 12 ( A · A · ) - Büyük arasında :ı mil\·on 'c570) IJjn Jirnlık 

l ıl!H )!erlisi l>ugün Rem • miinakale \'apıİmıstır. 
'~ddin r.üna)t:ıyın riyasetinde topla- _____ · -----·---
llat:ık; Tütkivc • Almanrn tic:ıret 
tnilbndeleleri ·\·e bunlara - :ıid t<'diye 
&ııla•nıaln..,ının bazı hükümlerinin 
tavzihine, Türkiye • Yunanistan a
rasındaki Jdiring anla~mnsının t.c>m
~•dine aid Jiiyihalarla, vililyel idar ' · 

1
?ri knnunmııın bir fıkra•ının tebdi
ın" :ıid kanun lflYihusının mliz:ıke

~bel;.>rini y:ıpmı~ n· hu. knnıın!arı k:ı· 
uı ey lcmistir. 

lstanbula gaz 
maskesi e:eldi 

Maskelerin halka da tak

' sille satılması tetkik 

ediliyor 
• Icclis, bundan sonra a<k<'ri mu • 

~1akeme usulilnt> ek kanun lılyihası l<t:rnbu., 12 (Telefonla) - Hnlkıı 
ı .e. (\nhiliye memurlarının tahdidi tevzi edilmek üzere Ank".ır:ıd:ın fnz-
sınnine ve Drdu subaylar hey't>tiııin la miktaı ·da g:ız nrn<k<•si gelmislir. 
i.~ıl'iine aid k:ınunl:ırın birinci miiz:ı. Bu mıı,keler memurlara taksi\lı: \'e-
"Ptelerini y:ıpmı.~tır. rilecektir. Halkın da m:ı,k.eleı·i t:ık

sitle alal>ilmeh•ri için tetkikat ı-:ı • 
tl :\Ieclis; gt>ne bugünkii topl!lntı•ın- pılmnktndır. 

n kabul edilmiş olan bir kanun I fı· Örfi idare komutanı 
J-ih:ı~ ile. :'.I illl müdafaa biidce~ine Ankarada 
.!
1
5.5) milyon: k:ır:ı Jusmı büdc<'sinc 
8) milyon, toprak mah~ulleri ofi- tstanbul, 12 (Telcfon l :ı) - Örfi 

·'İne ( 5) milyon, duyunu umumise Maliye Vekilimiz Fuad Ağro.lı ida re komutanı Ali Rıza Artunka!, 
Ludcesindc dem(rydlları iıı•aatına açılan fsla ( 10) milyon lira fe>vhalil· bugün Ank:ıraya gitmistir. 
aiıı bono \'e poliçeler karşılığı. adiyle r---....;....;;.......;_..;.. _____ ....; _______ .... ___ _ 

Qeniş mikyasta 
hava hücumları 

1 

cteyam edivor 
lngiltcre üzerinde 9 gün

de 91 tayyare düşürüldü 

lngiliz tayyateleri dün 
de Hamburg, Bremen 
ve Emdeni bombardı

man ettiler 

Ruzveltin kararı me. 
rakli beklenigor 

iki ltalyan teşekkülü

nün iane toplamaları 
• 

yasak edildi 

--<>--

HOOVER, AMERIKANIN HAR· 
BE GiRMESiNE ALEYHTAR 
~evyork, 12 (A.A.~ - Vası:ıgtoıı

dan Nev~·ork T:ıymis gazetc.~ine bil. 
diriid i ğine göre, Amer ika hariciye 
naz ırı Kor del H ul, iki ltalymı yardım 

\ 

Londr:ı 12 (A.A.) - İngiliz hava te~ekkiilünün kaydını iptal ve l:ıunla-• Ameıı'ka hariciye nazırı Kordel Hul 
ı•e dahili emniyet ne>zaretlerinin tebli- r~n iane toplamalarını yusak etmiş. 
ki: tır. Ilunuıı sebebi, ttalyayı faidelen- nunuııu bozmalarıdır. 

Pazar aksamı bir miktar düşman dirmeleri ve bu ~ııretl~ bitaı·aflık ka. 1 -D,.vamı 3 ncü .. ı.;ı,.d .. -
tanaresi Morsey ı;:ıhllinc yakl :ı•mış
h r. Dü~man tayy:ırelerini awıtarımız 
ônlemiş ı·c ancak bunlardan küçük bir 
kısmı meml.-ket i(>ine dalabilmiştlr . 

Bu taarruzlar e"n:ısında ü~ dü~man 
tanare"i tahrip edilmistir. Bombalar 
atılmış, (;ıkat .;;imdiye kadar alınan 
li:ıw rlere göre, insanca hiç bir zayiat 
olmnm"tır. Has.ır da J>t!k azdır. Gec~
leyin dÜ,manın ha\'a faaliyeti geni~ 
ııisbctte olmustur. l\lüteaddid hasarla r 
\'ukubulmu~ i~e de bu hasarlar hiç bi r 
Yerde büyük olmamıstı r. 

·ilam/mm ı·ı· B,-emnır ııenirlrıı 
'hiicıım edildi 

Londrn, 12 (A.A .) - lngiliz hava 
n4'znreı:nin t('1l!iği: 

Dün ııecc bombardıman tayyareleri. 
miz gilı<'i bir· ha\·ada Hamburg ve Br" 
mendeki b('deflere ı·eııiden hücum N
mişl~rdir. Her iki şChi rde de bahri in
ş.~:ıt tczgfıhlnrına ve sanayi nuntak:ı • 
l:ı rına milhim miktarda yük;ıek infilak 
\ ·e yangın bombaları atı lmı~t~r. Bir çok 

.. -~~ ,. 
. ü~i!:-.1.ı.;.f 
·~ .. ,t-

. . 
•· 

• 

" 

•' 

- ·-- - ----- - -- ::ı;. ---- -- -

Gelen hab~rler doğru çıkarsa , bu a y içinde en kanlı mücadeleler e sahne olacağı muhakkak bulunan 
lültarık kayasında Tancaya doğru uzan an toplardan biri. . " 

Cebe· 

• • 

lbnissuud, Iraka miiza: ispanya da har- -lt_a _ly-a, üçüncü plana atı
herette bulunınıyacak~. be girmeği ka- lacağından endişede 

ln2ilizler Rutba
yı işgal ettiler 

bul etmiş 
Alınanya 15 Mayısta Ce

belüttarıka taarruz 

Hitler - Mussolini 
mülakatı 

iki Alman tayyaresi edecekmiş Mülakatta Amerika va 
Musula gelmiş . . ziyeti de görüşülecekmiş 

Ankara, 12 (R. G.) - Ifoniiz teey- Fransaya bazı favız<ı.f.. Londra, 12 (A.A.) - Bitaraf ~i 
yüt etmiyen bir habere göı·e, iki A\· verilerek üslerinden ya'İ mahfillerin Berlinden aldıkları 
man bombardıman tayyaresi Musula • • .f .T ,. • k bazı haberlere göre, Hit.lerle Mıısso-
inmi~tir. -ıstı,aue4temın olunaca linin ,yakında .rcııiden bir müliikat 

Bı:ndlcri açmışlar 
Nevyork, 12 (A.A.) - Ta,. yapmaları ihtimali vardır. Epir or • 
Unaytet Pre~in Kahircdeki muhabiri dıı;;u teslim olmadan e\'vel İtalyan· 

ne göre, lngilizler Irak kıtalarıııı H:.ıb- lar hiç bir zaman Yunan hududunu 
bani)'<' hnrn meydanından Ilağdndın geçememi~ ,.e Balkanlar muvaffaki-
50 kilometre garbında Foluc:ı ile batı yetinin yalnız Alm:ın kıtaları tara-
simalinde H.:ımbadaki müdafaa me\'· fından kazanılmış olma.,ına rağmen 
zilerine cekilmeii'e mecbur etnıişl~rdir. bu murnt'fakıyetler netice<in<I~ Al-
Irak kıtal:ırı ingiliz kuvv<'tlerinin Mri manyanın Sü\'eH kanalına karsı Ye 
hareketini dıııdurmnk için Fıral ııeh- umumiyet it ibariyle bugün yakın 
rinin hendlerini açarak Knluca ile Bağ sarkın yapılac:ık harekat için kendi•i· 
dad :n :ı ot ı ndnk i nrnzi).-i ~uln r nltındn bı "" kıymetli iisler temin etmi!; bulun-
rakmı~ln r<lı r. nl:ı.~ı • .:\Iussoliniyi, llitlerin ~ema\•iJJ_ 

Hul/ıo işa<ı/ l'dil<ii !eri h:ıkkında bazı endi•elt"re <evkt"ı·-
K:ıhir~ . 12 (A.A.) - Re,m~ lehli:!: lemisti!'. Filhakika :ırntucıı bazı tntlı 
tngili1. h:,v:ı ku\·,·etl«rinc nwnsuıı <özler bir tarafa bırakılırsa, hu te. 

zırhlı otomolıiller, ıııiiste rek \ınrekfıt mayüller ita !yaya, l<panya ve Fran-
neticesindo Rıılbayı i~gal etmişl erd i r. saya ı· erileıi etremmiyetten f::ızb lıir 
Rutb:ı hal':ı meyd:ını iki gün cvı·el i ~ - ehemmiy~ı V ' rilmedif(iııi gfü,termck 
gal edildiğindc·n halen bBtün mınt:ıka tedir. 
İngiliz kontrolü altına girmistir. 

Hnbbaniye w Basradn siiklın hüküm 
sürmektedir. 

J b ııi.q.~111!(!11 ıı kcıı·cı rı 
Kahire, 12 (A.A.) - Burııyıı g{'leıı • General Franko ı 

haberleı·e göre, Hicaz kralı lbni•sııud Londra. 12 (A.A.) - Taymi< ga-
Iraka tel>lig:ıtt:ı bulunarak, İnıriltere' zete~inin Fransa hududundan alciığı 
ale~·hindeki harckıita müzah:ıretle bu- hususi ma lumata istina deıı y aptığı 
lıınamı)·acağını bildirmiştiı·. lbni"uud <DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE l 

Diplomatik m:ıhfillerde söl'lendi · 
giııe göre, )fu'Solini, ltaly:ı;·ı ii~ün
cü planda bıı·akacak olan bir So\'Vl"t
Alman yakınlığından da korkm:ıkta
dır. )fülakatt:m m".\ksadın, Ameri. 
kanın gittikçe daha a~ık bir tarzda 
vaziyel almasından doğan durumun 
da tetkiki olabili,. 

Rasici Ali Geyliininin fıimayc teklifini - - ----------------- ----·-----
de reddeylemislir. 

Ra~id Ali (rl>ylii.ııinin, Tahrandaki 
~ahsi nlliınt:-::-;ili ele !randan n1Hsb2t bir 
cevap alıım:ıınıslır. l rnnın Iraka karsı 
resmi hattı hıır"keti, 1m rnzi)·~ ti tam 
bir ad~mi ta<viptir. 

Irak trbli!]lrri 
Beynıt, 12 (A.A.J - Irnk re<nıi teb 

liii' : 
G:ıl'p nıınthka<ında iş'ara dejre r bir 

-Of"•amı 3 ocü aahif,.M-

Von Hess öldü ........................ 
Hitlerin muavininin cın. 

net getirdiği sanılıgor 
Berlin, 12 (A.A.) - D. N .B. l>il

diriyor : 
Nnsyoııal So.~yalisit pa ı·tisi resmerf Yangınlar çık:ırılmıstır. 

Emd<>n \'<' Roterdamd:ıki havuzlarda Aldığı yardımlarla her gün biraz daha tekamül 
dahi l olmak üzere, diğH kilelik bir te· ordusunun tayyare topçusu 

eden Mi Ilı Çin Lildiriyor: 
• Fühı·erin mııa\•ini Rudolf Hess, ki 

· kkü l ba.~k:ı mınt:ık:ıl:ı r:ı hücumlar ç• • 
yap;~şt~:rekiı.ltan dör t bombardım:ın ın - Japon har- Sın2aourda as
ı,ıyy:ıremiz ussüne dönmemiştir. b• ••h• · b• kerAı bı•r konfe-

<~ neden •eneye artmakta olan bir has
talıj;"! dolayısi le Führer kendisinin bir Cenubi Ha bet istanda Cimma lta lyan hava üssüne yapı l an bir hücumdan 
tayyare kııllanınnsını kati surette me- sonra meydanın tayyareden alınmış resmi 

Snhil muhafaza teşkilatı ser.visine ) mu im )f ı~e~mişti. .son zıımanlnrd:t _l>ıı yagnğa Kahire, 12 (A.A . . -:- Afrikada ltalyan zay~· elen ternkkilt'I' kn\' • 

nwnsııp bombardıman tayyareler imi:.1 • 
de elti n gN:e Sariden ve Teken :ıdala • Safhada rans toplanıyor 

ı :ıgmen bır tayya re ele gı>~ırmeğe mu- Orta Ş:ırk l nınlız cl<tınişlt•ı· Gunmt:ırı 
v~ff?k olmuştur. 10 may ıs cumnrt.esi kuvvetleri unııı~l k:ı- atı 380 bin kişidir z:ıpteylemi~IN'. ı 

rı ndıı bulunan deniz tayyare üslerine 
tanrruz <'tmi~lerdir. n .u hnrekıitıan 
bütün t:ın:ı.relerimiz salimen ilsl<>rin•· 
dönpı u~ı;Nıi r. 

D iin R taıııım·r dii.~iirii/dii 
Loııdnı, 12 (A .A.) - · Salah iyettar 

bir kavııaktan bildirildigine göre, dün 
&'•-ee dördüncü bir hoınb:ırdıman tav
y:ırı•sinin dü~tüğ(i <it• ı,,~bit <•dilmi~ • 
tir. Bu ~ıır!'tle dün gece z:ı.r1ınd:ı tn • 
gilt('I'<' üzı.rinde t:ıhrip erlilı>n A lmnıı 
byyar<>lerinin :ıd'·di ~kize baliğ ol
mıı•tııl'. 

Alınnnıınrlııki lalıri/Jal 
r ... rlin, 12 (A. A.l - l nıriHz ·hava 

kuvwtl<•rinı> men<ııp tayyar('h'r, diln 
gec;> birbirini tak'p eden <falgıılar hn-
~DıVAMI • l'fÇQ SAHIFt:O!' 

Çin kuvvetleri, taarru

za mukavemet ediyor 

Çung-Kiııg, 12 (A.A.) - ~an .Si. 
den g~ l en haberler, japonln•:ııı Çin 
kuvvetlerini şima11 San nehiıı hoyıın· 
d:ın ntmak istediklerini gö<ternıekt<'
dir. n'u mnbadla japon kuvvetkri, 
Yıı ng-Çede Alyoda dağlnmıda ~ı kı 
mukavemet gösteren Çin kııvv~tleri· 
ne hücu m etmi~ l ı>rdir. Bu muh~rebe. 
!er in ııeticclerine büyük ehemmiyet 
verilmektedir. j~p on l::ır , bu harpte 
Rnrı nehrin şimaline hakim olmn k 

(DEVAMI 4 NCO SAHIFEl>E ) 

ıı-unu saat 18 su larında Hess, Ausburg- rargiıhının r!'smı !('h- · cl:ığ topıı ve bir top, 
dan tayyare ile hareket etmi~ ve şim· liı!'i: • lı:ı<k:ı malzeme iğti-
diye knd:ı.r bu ucuştan geri dönmemiş- J,iby:ıdıı: Tobnık - Tobrukta Almanlara ııam lnıi~lerdir Bıı 

Amerikan elçisi konfe- t~ı· .. Bır:ıkt!ğ.ı bi;· mektt~p, .maalesef hir ta nıcıtiirlii k<>sif kol- l'snatla renıılıl Afri-
zıhın tngyırı :ılametlerı gosU!rmkte ''e !arımız eok hiiyiik • 1. . d' b 1 ·r .. . h ı · b k apıtd ka kıtalnrı şimnle doğ ransa yeni ta ımal getır 1 il r a '. ess ııı cınnet aya alına ,kıı ı · · bir düşman mlifrez~- as ın g 1 ru Amlı:ı Ala"i isti-
b:ııı gitmi~ olma•ından enclişe ettirmek sin i gafil nvl:ınııs. " 

Çung-King . 12 (A.A.) - AnıerL tedir. Fühı·er, derhal ·bu uçuşlardan ha bu müfr<'zeye kayıı;. kaınelıııde ileri ha -
kanın yeıii ('in cle i'i Ed\'ur (;osl berdar olan \'e F!ihrerin ,1·asağını bil- !ar kaydettirınislir. rek<>t!Hiı\e <le\•nm N 
Çung-Kiııge gelmi~tir. El~i w.ızete- nıelerine rağmen bu uçuşlara m.ııni ol- 32 esir ~ılınnırntır. Sicilya, Trab/us Bin mi~Lrdir. Ccnuptn 
rilne IJeyanatta bulunarak, Siıw:ı • mamış bu lunan \ 'C .vahud icabettiği Sollum mın.t:ık:ı • • 

1 
hnrckat nıemnuniveı 

ınırd:ı lıir ıı;keri konferans LOp!ana. takdirde l>u UcUŞları ihbar etmemiş O· sında keşif koll:ın - gazı ve Derne şid- ,·erici · bir tarzda .in: 
cağını Lildirmiş \'e bu komis)·oıı:ı lan Hess'in ya\'erlerinin (e\'kifini em- mız dün pazar giiııli det[ b b [ ki•af ~ınıektedir. 
Amerika, Pilipin, Holl:ındn ' ffindis- retmi~tir. Bu rnziyettc Nasyonal Sos- hırpnlnyıcı laktik - e om a anaı /tal11a11 ::ayiatı 
tanı, Çııııg-King hükiımeti, Anı,tıı - )'!lli"t Pa r tisi, maalesef kentlisini !erine dernm etmişler ve tank dafi Londra, 12 (A.A.) - Yeniden kn,1·, 
ralra. Yeni Zel:ındn, Rirmnn _r ı ve HeHS'in t:ıyyare.<i ile bir yere düşmü.~ top\ı ile mücehhez bir düşman tan- dedildiğine göre, 5 aydan daha az bir 
lııgilterenln istirak <'deceğini •ii)·le - olduğunu \'eyahud bir kazaya kurl>an kını iğtinam eylemişlerdir . zaman içinde general Ve\'\''i Afrika-
mi~!iı•. gitm iş b ıı!undıığunıı sanmak mer!ıuri· Hnbeşistnııdn: Simalden Amba da 200 binden fnzln . ir almıştır. Af· 

(DEVAMI 4 NCO SAHIFEOE l l'Ptind~ görmektedir. Alna-iyP ilerliyen Hind kıtalnrı yeni· (Df;VAMI 4 f'fCO Ş~HIFED&). 
• 



( SAHiFE 2 ) 

" 

R a· d · v o G a z e l e s i 

(ANADOLU) 

Dış memleket
lere ihracat 

QADYO · 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.00 Pı·ogı·nm. 8.03 naans haberi~-
, on bil' kı <: !! ·• Sovyetle r in lrakı ta- ltalyadıı Cııdi~r: Kültürlü adam Geçen sene kaç milyon ri, 8.18 müzik: hafif pnrçal·cır (Pi.). 

Jur dikkn t . •·l~ ık Diğer tnraftnn Al- 8.45-!l.OO C'\~ kadını - ~·en:ı.ek li~tcsi, 

Politikada rea
listlik 

BAHRİ SAVCI 
muhim hfhl sd ı len n1.ffi 3 Sl manidar mfınyanın Vişi ile h'-1 VE lirayı bu\du? 12.!10 })J'ogram. 12.33 mfizik: Tiiı:'J<çe 

ı 1., 1 •n y h K ı · pliiklar, 12.50 aJ·aıı haLerleri, l)l'ı·ı' d' 
0

·'\'\ ti 111 mas arınrn LH ~' -, ema } . . t' i d . t t ' t'k L' 'l 
Vf 0v ·" ' •• ·· ı·· d . t le a ya ..,.eırımız ıcare o Hı ısa ıs;ı· u- 13.0fi nıı'"ızı'I•·. 'Tt'i1•kf'e l)la1dah 1)r0<1'- L kliçiik de\·Ltl ·ı· h.ı},. goru uyor a nıem ııunı ye ' · ' y .. " Zamanımızın b ir çok politika .. a· 

k . 1 ımaclığı ·m rm;ıı tal'afınılan Hl 10 sen2s~ zarfmd:ı raınınııı devamı, ı 3.20-14.00 mOzik: ··ı kııı<laki knrurl:ırı - Jaş~ı1ı~ın~~ad'ır. Al : • ORHAN RAHMi GÖKÇ E lzıııir lim:ını dn cln hil olmak üzere E- Ktııı8ık progrnnı (Pi.) ~ 18.00 prog- reketle ri, hali eıki öfçülerde ve ı. 
dır. Non· •ç, Belçika ·- F, ı··ınsa•·ı k·ıı1 . ge mınlakaı;ından clış memleketlere J 8 O'> ,, "k l 1 (Pl ) haaaa l ski zihriyetlerin ka,,,..y•t )' ı t ı Al mnn\ · ı .. , b ram, < ••• mıııı ·: caz >ı\lH . • d d' Po • 
... e ugos av~ anıl H- spanya - - dırn;~~k: içln <hulya Dün, üsdad Ya~y~ Kemalle, .. •r yapılnıı ihr::ıcaıa clair Lir j t.atistik ] 8.30 konuşma (çiftçinin rnatH' çerçiveal içın e c ereyan e ıyor. 
ıımmnmn.;ı kararın - :ıle\•lı ıne bir takım iki saa.~ da~~ ge<J ~d~k .. Şahsen~ us- hnzıı ıa.nmı~tıı:~ . . . 18.'15 miizik: çiftçinin saati. l 9.00 Jitika eskiden, daha ziyade bir na:dl'." 
dıın ı;onra, .'on eti •r 1 va~dlerde bulunmuş- tadın şıırlerının engınınde~ duydugum Bu ısla~ıstıgo ~oı·e, gt>cen yi'ı ıçrn- miizik \'e i~o ve ololnr 19.30 ajaııs ri tefekkür san'atı :ve bir takım m~ 
J:irliği bugün frakı, manya n~sı ttıı·. ttal\'ılnııı Bııl _I ruh heyecanı ve h. ayran. lıgınd .. an .. b .. aş.-. de muhtelıf ecneL. ı m~mlC.ket}el'P .. ran!- h b 1 · 9 k faat kombinezonlanna 'dayanan 'lılt · R 'd Al' h" a er rı, 1 • .ı15 ·onuşma : ziraat tnl· 

1 
. ''..I ' .E • . .. .. !I~ en nını aşı ı u - - k· nhı da· bii'-·ük !Hl\' ı ka, ben onun, fılozofık kul turunu lan ihr:ıcııt 35 mılyon 8!)2,~ 08 lıra kı\ vimi, lfl.50 müzik: fası] hey'r,li. diyn ektık ıuı . n ıyı po ınıı;.aeı, 

küm.itiııi tanımnğa anlaştılar . 1•1• •• • d.Ja e ıcl•:ş·el yapmış olan kafaı;ının tefekkür tar- mctı'ııcl"'. 188,845,:'>74 kı' loduı·. Yulrn- mükemmel münakaşacı, hatta hatip· ım ıması ı ç 20.15 radyo gazetesi. 20.45 müzik: .. 
karar verdiğini l't' - .ı ~\'Z.UU ~lmuştuı Bu zına da meftunum. .. nclaki kı.}metto bir senecb ihraç edil- ı adyo salon orke tra;;;ı (violonist ten başka bir şey değildi. Bu mun~· 
men bilcliı:miı::tir. 1 m ·1 1 • . l\1· s Halis ö lçüde bir şi'r, ne kadar yuk· miş olmı ıo:J4 l mş han·nn ela <lahil- kaşacılık ve hatipr k iae, nihaye t bır 
ıak 932 de ceınhl't. · nı~se e er ıçın u. - k ı ı hunu ı · ' · Necip Aşkın idaresinde), 2ı. 3 Q ko· t ilki kumazlııı..ını aşamıyan bir men· F d Al 1. · ·ı ı r ·tı · bu sc o ursa 0 sun, mana ve ru 'ır. nu~ma, 21 .45 müzik : Jda ik T üik g 
nk\·ama girdiğimlnıı- ransa a manya 8~. ın1 ı ·de -ıı "Je)raıcıaık l sndece iç heyecanlarımızdan aldığı - --ooo faat canbazlığından ibaretti. E•et 
, .. ,, 1•1• mt··ı."'l•ıkıl ı. 1· 1. el \ gun er c v.. - . d müziği programı. 22.30 ajmı;; haber 'Ik' k d F k t b rık· 
'" '' • u ı·/e birlikte yiirü- lan bir niülakatt.an 1 m üddcvtçe onu~ hududu daıma ar Uerİ jhrac '.l tı h akkında leri, 22.45 miizik: dan~ müziği (Pl.) tı 1 u rnaz ır. a a onun ud·a"ı 
IPttir. Fakat So\y~·- IJ·1h ·edı' lmekfond"ı ı·. 1 k almaga mahkumdur. . 9•> ?~ 2' 'l0 k' k göz uyanıklığı n~hayet, ha ıse e -1 B. ı·-· L t 1 t' ıx -·• -n- :,.~) ynrın ·ı 1wogram \'e ·:ı- d k b ~ . b' L-cr ır ıgı u <ev ' gecek mı· .~ • ::ı H ı · " · tlaka bır ean'at b" • Jd" rin ı§ a ugunu geçemıyen ır ._. r }spanyuıııız iasrsi: ı a IS şurın, mu , I )f emtr ge l ])fill!Ş, U 
imdi)e lrnd:ı ı · tanı- I 0,1• 1 t,..ı·e ı'kt~ı."a _ k ü ltüriine istina d etmesı §arttır. Bu [ 0 t hayvani zeki, daha doğrusu r 

· · .. n., " " Tir:ıret Veldıl tinZn 1 a<·u~to· l DH 000 b" f · ·ı l tt "' ü• mamı:;.. sınısı muna- rli luırı> nazırı Dal -' snn'at .kültürü ise, senen(n muayyen .., 1 1 1 1 n men aat ı ca arının yara ıgı • 
,·('batn girismem:s - FRANSIZ . •ALMAN GO~ . t 1 ·p·ııı•··ı hak -' günlerınde natıkaperdazlık ederek tarihinden• iti'Hıren yalnız ~alnnrnrn 8 R. HT YARIN CESED tün bir sevki tabiidir. Süalü muayede 
ti. konılmk . ::ı .: IJ• . .'hı manzum lakırdıyı r{ir sananların derilf'l'le n'esin vcelifleriııin uzunluğu ULUNDU salonlarının billur avizeleıi altınd~· ti n·ı··· I I A ınc·ı·ı.sozerın• ı- uınumin~t1"1-s .... ~antinıetreoıan,için B k .

1 
hı ıh 1 1ı-;.iı~ o~;~~kı er tn

1

~ı~g1'~ -1 RÜŞM ELER TAL Y DA tırla~rnk f.ı) dalıdır. cep defte~l~rine. k~r~lanmış bir ~aç de isti.'nai olıtrrık 10 saııtimefrv~·e ka- tı'ikyaec'ıı'arçıundaan1, s~und::s~:~~nıynü~:ek. 
n . ırh· t •bre 1 h ece veznı ıle hır ıkı aruz veznı ve 1 ı·r 1 1 100 t . . v R rgıuna kaza5'1 dahilinde Kapıka 

bn!'ı.ka bir zamand:. ENDiŞE UYANDf ROi ~'tı~aıtz'.·ıe.ı ln6 ı1gı·~ ,n n .• n- hazı.rlanmış .kaAfı'yele.rin ha .. ric .. in .. de < ~ı· ı Hl _un:rn Ye . anesının agff- \'H l\ôril civarında ormanlar :ırasındn l:(r: hüner aramak beyhudedir. Ge -1 J 1 ık . b k " 'I ~ .. .. k 1 lıı.rı 230 kılonı geçınl\en hava kurusu ·b. .k 1 ı· b l t HA ı· k 1 t 'h' k rok 0 
saye 

1
• ){' ·ı u : - " l b b l 16 · bambaşka bır alemdar. Bu u turun . · · v . b ıı er e c resec ı u unmus ur. acı· r e o zaman arın arı ı, gere .... 

dnr dikkati <; kmiyect-ktL Fakat bugiın rasıncla 109 bilı ton lll u at a gem t ' f' · y k zordur. itiraf ede • derılerc ve elyafının ~zunlUf!ll -a~nı e_ - . e', Rer"'ma mudcleiumumiligv in.o haber yakın d evirlerin tarihi bize göster -
1 1 ı m stır '>)0 bin ton - arı ını apma ' • J] 1 JOO tnn°sı ıfıı aırırlıgı 2o0 "' b f • • O\',\"et er Biı liğinin ngiltere ile j sp:ınyn,ra .''fil' ı .. ·.-· .. r 1 r im. Çünkü c KültÜr» hatta asırlar - :ı~ ( u o mı, . " ~· ı • .. . vorilmi~ Hıpılan tahkikatta c ~edin miştir k i; iş yapanlar, u tasni ıçe· 

hirW•i ,\'npan kti,...ik devletleri tanı - luk ba ka bır part ıçııı de mus.ıac e t 'fi · lcıloru gec;ml\"en tuzlu kuru d<mler~ Sv ~ 1 'k: ... h lk d H ' v\ rı'sine giren politikacılar degvil; ak· "' .,... ' ' l F . F•ı ca mutlak ve muayy~n arı erın 'h 1• • •1 .. 1, b l tt•v. ogan ı onı a m an asan og u mazkeıı. l ngilttre :1"' ihtilaflı bulunan ''~riimi tir. spanynya, • ran:sız '. : d k 1 b · · .,. ·ırmem·1 .. herkese gö- ı raç ~ısan--ı n'rı mes:nı ..na u e ıgı D ı ş ı· ·1 old y la ) siyon kudreti ile dinamolanmış rea-. 1 · h b b· i g t rı a r a ı ı ıçınc .. ,,, h . . 1 1 . J'k 1 1 b'I 1 ... 1 . nvuc a covn :u ugu an c:ı m111 b 
1 ı ııkı taııırna:sı. bu küçük d ~ vletlerden -andan lııle nıusatH esız u u '1 

• • l b ' k 'J ı ış fakat varlığını ve fıC' rım•zc e ' 1 :ı a rıc ar aN~ 1 c ıı·ı mış_ tır Doktor tnr:ıfından yapılan mua,·e- list devlet adamlarıdır. Bismar k, u 
zi~ ad' İngilter"yİ i tihdaf ettiği ktınan 1 mem' ktedır. Eugunkii şartlar ı~ın< ~ : : d~~:k 

1 
o~d:'ğu'nu kendi te'lahür • tir. ~u hndl:rd~n .fazla ngı~ ve tm~n ne.· ind-- kalbi dnrural~ öldüğii anlrıŞıl- muharrik kuvve tle faaliyet sahasına 

tiııi uyandırmaktadır. Amerikan gaze- lspaıwa hububatı Kanada ''e ArJnıı ~ 1 . ·ı .. t · ti \'Hpagılı derılerın ıhraC'Jn\l lısaııs \'C:rıl- mı tıı· . l)•ı\'tıd Şakovun 
011 

gün vvei atıldığı zam a n çok işler yaptı; Al .• 
• • 3 l · ı· İ 'lt"''e l>lll1 'l erı 1 e gos ermış r. · kt · J lı ı·::ıcnt k t oı·· 1 ·· ,..,. "h ' ı; t

0

lerinden btızıl:.ırı bt1ntı Sovyetler Bir tinden t mın. etıe l l ır. nV"ı. "'-' . . k Dün, Yah~a K ema li dinlerken , mı~ ece. ır. on r or ugL • ı - J\ih dnıı a\ nldığı ,.e bir ıifılıa kö~ e cliin- man birliğin i kurdu. O :zamanki porı • 
liğiııin Almıuılaclan çekinmesine atfe_ müsnacl · E'tnııs ve hem de kendı ı;to - b • f l f k"lt" " nü rac• dilmek iiv're h:ııırlnııan <leriler!ıı ntl~cıı·.-,:, .·ıı.ıln<ıılnııstır, tjkaıı, Cermen . camiasının müstak • ' - 1 ~ b ~d · \•eı·m :" - e n gene san at ve e se e u uru .. · 1 'k1·ıı·ını t0 tk 'k ecleı·ek +•·ı·u "' '1 ıliyorl, r. lJiğer bazıları ise Alman~·a ]arından ~paıl\ n~ a ug a\ • . ~ düş"niiyor v~ buna bir tarif vapn. yuzc e <m mı • ..,. ı ıA ı;ı- be l inkişaflarını , hal içinde sezen ve 
. ·ovy~tler :ırnsıııda ı:ıkı is birliğine tir. hpuı\~ :ımn iaşe giieliikl<>rını yeıı- ma ~nca karJımda konuşan şa"h siye- caktıl'. En :ız lıir baly:ı :ıçılnrak cleri- ona istikame t veren bir reaı,:zm ile 
döğtu hil· ndım dıldıgını iddia .diyo ı·_ mt>ı;i :rin ~ardı~~n ihtij·acı. \'ardır .. Gc- tin Y bu kültür sev iyesine varmış in ; ler gii~den gecirileook ve nmaycne celi- Maden kömürü nakli dolu idi. Fakat bu meşhur Prusya 
lar. Bazı Amel'ikan gazet:leri, Sovyet- len hal ,•ıJere gol'"' f gpan~ ada VUZIV('t 

1 
ld w • 1 1 or . l"lcektı l'. navlunu başvekili, hayatın~n sonlarına doğrU 

)erin So\•yetl<!r ,Bir.liğinin uçlii pakta "ok miıskülc'liır. HAik. ~ iyecek <.>kmıık $&n ° ugunu tamamıy e an .ıy V kfıletiıı emrinde, ıleri ihıp<; cd<'- :p olitikacılığ ı bir masa san'atı 4ekline 
iltihakın ı bile muhtemel görüyorlar. bile bulmaktıı gliçliik c2kmektedil'. . du~. h K ı Türk mu~'kisini, t·..:k tacirlerin lı:ızırlıkJa!'ını ırna ~~ire f. <IC'n kömiirü nakledil~n kıslıcn sokuncn muvaffak olaml\dı ve hat· 
.;\lnlfımdur k(, Sovyet matbuatı, japon~ Simdi <ltiHlinul ·~t'k no1ktn. Almnnyn Tür~ Y:ıusiki;~n~slarını, gcçirdiü i · \'~pmr•Jar1ı \:elı~lul~~ı.ı1·ıd~k1·~ hadl~ı'<.' ıt•na Tii rk li manları arasında ynpı lacnk nak ta ke n disi yuvarlandı . Bu k eyf,:yet 
\ . ı ile akted ilen pakttnn ·onı·a Sovyet- fı:ıkikul<"n vnıl mı :;el, . pıınya~l·n \ ',e- de'li releri, tekke mu sikisi .ı;anlll'n t'O t<>l·mc <.'rı ı < ıı ı mış ır. Ji\ ııttcııı : Jıııacnk nzami ııa\'lunla r hnk bugün de aynidir. Bugünde beynel· 
ı •rin ür· ](ı 1>:ıkta iltihakı hakkında ge- receği l ıll gıda llH el ele crını ll"l'ef en )lJ ki ~ 'k 'k' • . 'kı's'ıni A ı· ka su·· '·ı' 11dcı l,~01 •l1'11,·1!l:\.'On he.\·:ti larafın<laıı milel i darecil ig~ i b ir münaka•a e-trne ., • 1 k n w i . ası mUSI ı)l, Dl)•asa musı. t mer • veyş /\ , .,, 
ren ..ıonlıaharda teklif] r S apılclı~ını lacagıcl.ı r . Rp.a ıw:• ne yapaca1" : ı;Ugc ?~ bunun Vak'ai HayriyedPn ~cnra kJ. il ti haz ı lil('n karar, şehrimiıcl<'k · ala- ve kandırma formülü içinde görenler 
if:,sn etmi. ler \'e bunclırn Berlinin canı <.'lmcsııı .nıu :snı:ıd edr>n ııgıltere: 1 kimle r le ne gih' sosyal ve ekonomik na ıya h kiuJnrlnı a tebliğ edilmiştir. Ru k:ı r: r •• muvaffak olamazlar. Politikaları, 
sıkılmı lı. lo.kstanPl 

111

1
11

nd.I ı;fllı:~n dk~vam l!.11 edcc1<'k, tesirle ri~ doğduğunu, musikin 'n ~os- Ticaret \ •• kaletindeıı şehrimizdeki göre . kom ti r havza. ınll:ın İstanbul ~ç i n gele ce k te tahakkuk edecek fara • 
• iaamafıh, S;,.ı\yd -•lngiliz ve, Q\' - ~o sn ıuc u arınu as er yıgmı~ ~ a~1 ynl nnvatımızdaki rollerini, inces.az aFık·ıdnrlarn bildirildiğine g'ilıe. ,"ev- 215 kunıs, 1zmit, Mudanrn hn\ ali ; iiye lere dayanl\1aktan ziyade, hal· 

\'et _ Alnuın müna~l'lı •tleri hııkkmdaki Ahnnm aya mutm .ı:ıt mı edec; 
1ktır. I•. rnusı'k ı's.inin << haram musiki» :ddia- . • k• t: . t ... ta=Jı'irı'mı·z Dı'rJo ·ı'k \ - için 225 kurııo:, 'n . kirdağ, anakkııle \ e de k i zarure Uere dayanmak 1 h ' · l · k ı · J 1 1 Al · ı b · l'kt · ·· ··· 'or ı cm c ·• ~...... ,., · ' ~~ L j b' 

lHJ :ı~rıerı i ıtı.\ ı•t a.} c ıy~~ ve o c u- g~r :.-ıı.ımıy.l . mııı~yı.ı ı .e ır ı c ·. uı,ul' lariylP nasıl teenüs ettiğini ve l'On bir, in •rika hiikfımotinre ı mayıstan iti _ }un•nli,.;i için 2:~5 ktırı.J~. Ayvalık. z ve ona göre, faaliyet sahasında ır 
gu gıbı knn:ıhım~ k fluh:ı dogruclur. 1 ~ 1 ngılt ıe .lspnn~ n) n d abhıka~ ı tat_ ik( a&ır iç inde Türkiye atmosf~rinde 1 , . l . diir t giinde bir olmak üzere miı· için 24:-i kurııs, Samsun 265, V't>t- tanzim ameliyesine girişmek Jazırn· 

. . . 'bık ~d "ccktır. Alman~·a da yıy~c"k !cimler in nasıl bir musiki ile havas s'i\1,~~. l~~mwılına Amı•rikan V.U:JJUrltı- hİ\ e, Mnrmnl'is, Ant:ılyn ve Tralızoıı dır. Eskiden, devlet adamlarını, , .. 
l ııık Jı~d~s<leı ~: . . . . . \"ermez.~e, o zıı!"m~. fspaıı,,_a?a vazıyet ve halka hitap e ttikleri"/ anlatıyordu ı·ıııııı~ gitmesine mib:;aaclc eclilıliğiııi lıil icin ~7!) kuruş, Hopa için :~25 ku r uş. ölçünün mihe nk taşında değeHen • 
Irak haclısele.l'lndc yenı hır mkı~af 1 l:ıha zı,vcıd mtlRkuilcRec ·ktıı· . Bazıları; . ıliımistil'. Bu gemilcl'lt> bilha.s~n gıılai .;\leı"in \ 'C ~sk,cn ı lı.:rnn_i~in ~11'JO kuru~ dirirler cr. Uzağı, ilerisini gören a • 

,-~ıktu.r .. ~. ı u~~elıf ~ay~akhırda~ g~lenl . . . _ Y. ahya K e mal şairdir. Bu m cv- w tılıİıi mndclelcr le i nşaat nrnlz.Qm.<'~İ iic-J"et .ılıııncııktır. R tı hzami 1'ndleı dam ! .. Bug ün hu tabir bir IBftnn,iWil 
h.ıbeıli!ıc goı:c. l r.ık ~R nrnddı \C\:l ll ıu• al.rnlm"l. lzuln ıse. .. . l . 'h• 1 kledı'lec"''ı b i l clirilmı~tır ırıo ton ve daha yukarı toptan maheıı re,ttir. Bugiin ı metli Clevlet ada 

• " 1 t t · · · · b' k 11 h 1 · ·· 1 l 1
· r ~ıc, clll 1 a -... " · ki' · · ı· · !{ k J .. " d ' · :ı • b' b., ' nıııı vı muıa ıare emını ıçın 1r ço ııv, nrp "rı son gun ere çor. D'ye düfünebilir. Tamam; ben de I kömiiı ü nn · ıvat ıçınc ır. o· rnmu mı, a na zıyaue, se rı. ır aKı,ıa 

m ·mleket!el'" bn \l~llHU<;.ltıl'. İbni . - <:iclcletl ıımiı.tir. lki tarnf biiyiik kuv-' iş te ona dokunmak istiyorum: N ŞANLAMMA rii n:ıkljl'atındu azam i nadl }' yiiı<l hali kavrıyauı ve nazım eden .adam'· 
suucl f ngılt<>ı·~ nle~ ~ı!ıdf'kı ha~eketı.n. \ ~tlerl. h:ıva . l~nrb ynpmakt:'ıdı rlnr. Yahya Kemalin kudretli. bir şair r.ur. n ticar<>l v~ ziraat mck~bi .m~ı- \İrmi fnzlasiyl0di ı·. dır. Rol itikatla realizm butıa daya. 
\'ardını ed mıy0cegın Ye Raşıcl All\ ı Hılhas· . L lngılızl<>r fnzln tnnaı knl- oluşu onun mükemmel bır ae.n'at \liml rind 11 merh um H. 1br.ıhımm nır. işte Tiirk d evlet in e bakınız: Yir· 
h_imay~ e.rlemi~e~ g:ııi bilc~i~mi ·tir. Ra_ 1.anı:ı~ıg-ct bnslamı ·h rclır.: on ı:ünlerde kültü~üne s~hip olmasından ileri ge- kızı Hn. ::\fedih:ı ile dcııizyolları ambar "ENf KURULAN 81.RLIK mi ayalı~ harp devresinde, 1hir çok 
ıd Alını!ı şahsı mum . :ıılı T~h!·anda İııg: lı.ı :•k111ları o kfül:ır ıddetlı olmus- Iiyor. Şiirde mu~'k Yahya K e malin nıemul·u .lL A~ım Aktuğun• ni~nn mc- ·ı ha~'scler, Pn kısır muliayyilc lile re 

d,ı ınunıffakı) e 7lde lien~emıştır. h!r. kı. Almanlar '"'<"t"n sen y:ıphkl:ırı tez idir ve 0 bu te zi, şiirlerinin ahe nk ra. imi Eşrdpaı;actaki evleı inde bü _ ı 1 ül'ke.zi Gaziantepte bulumnak bile geniş bir faaliye t hayali · i c°İne 
. 'ev~·ork T:ıymıs gı=ız vtP:--1, Almaııy.ı nıbı mukab 1 '" kalkı mı~h r \ .Loıı- ve ihtiş~mı içinde bi'.zim san'at haya- viik Lil' knlabalık huzurunda yapılmış- ve faııliyet a ha ı bütifıı Türk iyeye ıcirmelc: imkanını verdiğ i halde Tiirk 

nın Suri~e lize~in~J n. ll':ıkn Y:ırdl!~da lı·:ı) ı s çmis]{'rd ir. tımıza nakletmiıtir. Fakat bunu, bi- tır. Genç ııişnnlıları tebril, edt'r. snı.- ' şamil ol.mnk lizeye A ntep fıstığı ih de vle tin in po\'tikası, hali e n .iyi k a v' 
bulunncag~nı l~ıl<.J ın~ı .. ı. t' de bu na- zim musiki dünyamızın içine dalıp d~tl~rini dileriz. • rncatçılnr birliği adiyle yeni bir ih _ rıyan bir idrak ban'reti ile ke.ndi yo-
lıer d • t ~ ıl edılmenııshr. Bum 1 ~b •lıt, Lnndrnnın yakın ve onu anladıktan ve ona aid !ciiltürü ı·acaiç birliği kurulduğunu Tiqnrct lunu tay in e tmek tedir. 

lıih ük lıir hedef olmasıdı r. Ciinkii yaptıktan aonra ortaya atmıştır. ZABJTADA Vekıı l li teşkilatla11 clırm a umum miı-
/.c;pc~ı~ya boyı ı < !ii!ıvr ınıı ~- . Lo;ıclra.' a ntı.lac~k lıombalarııı boş sa- Yahya Kemal şark edebiyatı kadar ... •s•-·z·-·• ·a·e·4 düı·liil{ünclen şelfrimiztleki alak:ı<laı·- 1 
lngı!.ız gaz.0telerının \' ·rdıgı habeı- ha~ n du-.m.~ınc ı h t.mal yoh"tur. Fak~l garp edebiyatında da terli ve uzun Bıçak tafıyormuş: · ıa ra bildirilmiştir. Birliğe a zn olmı ı 

lr.r~ gore. lvspnnyıı Al111~111. kıt~ılarma Loııclı·n Lombnrclım:ıııı Alman lara ,,!Jj bir em<?k vermiş, felsefe yapmış, ta. Kiiltii rparkt.a Ali oğlu IIamidin vaıılaı'la hil'iikten çıkan ·vey:ı çıkarı_ 
g~çıt. \"N'meg1 ~,abul ctmış~ıı:-. I• r:m~o. tnn art"')e rı;ı~l olmuştur. Bu "u retl" ~l- rih okumuıtur. Yahya Kemal mima- ii:t.erind e bir bıçak l.iulunmuş, zaıııta İanbr. uu birliğin iş'tiga! me\'Zuuna 
s11.~1clı)e kadar ıa.,e m s-ele:sını ıleıı ~~1'-ı ~anlar lııgılız ge~ av~cı tnyyaıel~ ı·ıne• riden de anlar, sosyolojiden de .. Ni- ca miisacier e edilmiştir. dahil maddeler i ihraç edcmiyccek-
~u .• \'.C Almnnynya mukavemet ~tını~- If~r r:kc ı· .kır~ı.ak ıınkamnı ,·crny~lcr- hayc t Yahya Kemal bütün bunlarla, Sarho§luk: . w Ic:rdir. Anıca bu hususta da tclılignt. 
tı. J· nknC Alnrnııya, ispanyanın ıasesı- 1 dır. Son gun ıçınde Almanlar 1!1gıll~.re ;kendisini mutena bir tefekkür sevi- t metpaşa bülvarında Dervış oglu ta uulun~lmu tur. 
ni temin cdeceğit)i .bıl.dfriı~c-3, artık mu üzerinde 132 t:an :1~' t> k~yhetmışlerchl'. yesine çıkarırken, ~'.iri de böyle kül- abıkalı Nuı i, sar.hoş olara k silfllı at- __ "--o----
~m·emct eclnm_mışlır: \ e Alma~ya J~una mukabıl lngılızl.nrın ka:} ıh~ azd.ıl'. türlü bır idrakin olgunluğundan gı - tığından tabancasiyle tutulmuştur. 
ıle İspanya ara:sındı, bu mukavele ım- .bn fazla kanlıları 10 lnyyaredır: E.\·- dasını almış ve ona «devrimizin en Kaza : 
zalanmıştır. Bu muka,·eleye göre de. \'elki gece d~ 7 tayyar~ ka~:bctmışler- kudretli şiıiri» olmak bahtiyarlığını · Şoför Davut ogJu ll ü:-;eyin, ıdare-
Alman kıtaları 15 mayı,.tan soma kı- dir ki, hu iıçUı ~İl: nı ~e~ı~~edir: ~3 getirmiştir. sindeki otomobili Bayraklıda ~I ene-
tnlı!.r.ını 1 pa nyacla n geçırec:ek ve Ce- Alma~ tayynresın ın .. ~luşuru_t ~1e:.;ın.ııı Yahya K e mal çok kere men cadcle!'ı.inôe X uman oğlu Ta.h~i-
beluttarıka taarruz edecektır. s~lıcbı, Aln~nnl~rın but.un ku.\\ ellerı - san 'atı san' at için yapar gibi goru- ııin arabasma çarptırarak Tahsının 

nı Londra uzerıne teksıf etmış olmala- nür fakat Yahya Kemal ruhu ve ka- ,·ar alanmasma ve a raba hayvnnının 
L' /, '/ d d ' J • 
r raııscı 11l yopaca ı·. rın an ı r. fası ile eserlerini kuran nesç ve ana dn bir bacağmın kırılması sebebiyet 
Bu \ nzi) etten Fraıısanıh dn hah"r- renkle;le aan'atıuda bizim toprakla- vermiştiı". 

dar ~dildigi anlaşılı~or. Ve r ilen h ab r- llil'rl Ok.y(111ı181•1ıda: rımızı, bizim de•{zlerim~zi, bizim Hırsızlıklar: 
lc•rc naznran Alnrn nla r Fransız demir- l ngilfa gıızcteler inin \ 'el diği mallı - memleket hasretlerimizi, bizim m e n- Güze l yalı ıhı 2 iııci sokakta .ı sa~· ı lı 
roflıı rından ve Suriye (l~lcr inden istl - mata göre, Anıel'iknııııı lıüy i.i k Okya - kibelerimi~\ anlatan şair değil mi- cvcl l! Dny l\I ustafanın bahçe:-ıınde su 
fade edecekt ir. Buna muka bil Frnnsa- ıı us fi lo~ıından bir tcşekk ii l s;ngapur <fr? .. Maamafih ~.bunlar haricinde- moW1·ii aletlcui çalan Veli oğlu Dh:-

ORMAN YANGINI 
Knraburun kazmnnın Yenipınnr kö

yi.ıııcle Dike mevkiincleki ormanda yan
gın çıkmı ş, ch·ar köyler halkının guy 
retiylc söncliiriilmiiştür. !~5 çam fidnnı 
yanmışt ır. Yaııgınrn R asim oğlu on 
iki ynşında A li Terzi adında bir çocu
ğun dikkatsizliğind.!n çıktığı anlaşıl
mış ve kendisi y:ıkalaııar:ık adliyeye 
veril nıişti I' . ı 

Harp •paketleri 
hazırlanacak 

İzmir Baganlıtrı vazi
jeye çağrılıyor" 

J'a ıdmı Sc1·cnll'1' Gl'miyctindcıı: 
Bugün . nat onbcşten itibar n Halk· 

e\'i Yardım Sev'nler Cemivetine ait 
dairei mahsusada harp paketleri hazır 
Jannın işine brışlanacaktır. C<!miyeti -
mizin sa.rm azası ile bu işlerde çalış • 
mnğı arzu eden yurdsever bayanları • 
mızın g lmeleı•ini dileriz. 

---000~-- - · 

Halkevinde 
Biirhaneddin Tepsi 

temsilleri y:ı k:ı rşı miı :sa.ıdekarlıklar cln buluna - 1\e Ilincl Ok)nnusuna hal"eket ctmiŞ- ki ş iirleriyle de tamamen bizimdir. rikli :\1ustafa Yıldız tutulmuş, adlı- 1 I_ 
cak olan Alma nya, ltalyanm Frrın. a - tir. Bunlar, Kızıldenize harp malzeme- Onun mısralarında ruhumuzun, id _ ) eye verilmiştir. Çaldığı a letle·, hah- -

1r;:,:. !~/~~~:ne ~~l~~~~~i~,: ~~tı;i ;;:~ı~~~~ ! <liaı~~iiı ~~c:t~~~:;~~~ı~~;;:~:·i~ı~~e~ ~tk~r:~~~·.~~ !::t~!t~;r~~;~~: ce sahibine tc li;~o edilıni~tir. 1 Kısa Ha herler 1 ~;~· ~~~~~;~.~~~;1~/~~::siat~~~~a~:~~:g;·~~ 
hudu cllarm n muc:ıv:r yerlerde Fransız nizi harp bolgeı;i dışında m·dığından, te böyle bir ıiir oldukları ve böyle bir YENi BiR KQft y KONAG. I - I O)'Un olarak Ankara \'C tsbınbuldn hii· 
c:ı goruşulen topraklardan bir kı mı buralnra Amerikan harp gemilerini kültürlü aan'atkardan doidukları . 1 yilk alkışl:lrı:ı mazhar ohm cBcıba Rrı • 
Fı nn. ava \'erilecektir -ıokmnkta bir mnhzur görmemektedir. içindir. Gene ayni aebepledir ki, cep ) lencmen, ( Hu::ıusi ) _ Kazamıuı Vilu,>et ffat m uraka be komisyonu, 1 miz~ i:simli dört ı~rdelik cs~ri oynıyn-

. . Harp clı~ı mıntaknlarında . efer yapan takvim/ ve kaldırım şairleri, bu kub- bağlı Aliağa· ııah iycsinde. yeni inşa e- bug~n to~l~nac-a~ ve aya~ICabı sa-, cnkt~_r· Cum~rt;s~ ıtkşamı ti~uıdıazaın 
I:wmnfih l\Inre~al Petenin bu t..)k- tic:ırct gemilerinin h imny('siıı i liizum- benin a:ltında, Aiuatoa böcekleri gi- dil~ıı köy konagının açılma morasimi tış fıatl~~ın ı tesbıt edeccktır. . Ab.dul~uık H~ımıdın 'J'nrık. F~ılten, ı::s: 

lifi re henüz CC'\ ap \'Cı mediği bildiri- lu görmüşti.iı·. bi muz'iç aealt•rle ötUp ağaçlardan yapılm ı !I , kay makam Bay R uh i ÇplışJ * İz mır meb usu Bay Saadedclın bcr pıyeslerınclcn pnrçnlnr ıle SE'nı~ 
liyor. )lareş:ıl, şimdi~·e kadar mütare- Bu iııgilizler<' iki büyük yardım t~- dökülürken, Yahya Kemal, faniliği- İar da Lulunmuştur. Konak, deniz ban E p ikmen A nkaradan , Sivas mebusu' Tep~inin klfisik claıı:ları ~·a:<~ır. ~~ı:'ll: 
ke şartlarıııa aykırı hareketten daima min dec:ektir . Birincisi ._udur: ni, şiirleri ile ebedileştirmenin sırrını rol:ı ı., v~ temiz havası ile giizel bir eğ- Bay M ithat Şii kr ii B led a tstanlıuldan akşamı cKndın deııız gıbıclıu ı:sımlı 
çekinmişti. P ~t"'ni .Amcril\a ela taz.} ik l ngiliz gcmil

0

r i ta hsi.; edilmeden bulmu~tur. İenc~ yeri tılaıı nah iyenin şerefiyle mii- şehrimize gelmişler, İzmir .belediye 3 peı·delik koml'diyi ?Ynıyacak~!I'".. Kol 
etmektedir. F ran.:-;nda Almnnyaya ha- Amerikan gemill'ri hnrı) malıen1'!sini ORHAN RARMi GÖKÇE te ıı asip lıir şekilde inşa edilmisti r . Kli- reis mu avini Bay ~uad 1 urdkoı ıı tuklar nzalnnşhr. P.ıletleı· . hııkun;tt 
\,ı üssii teı keclildiği tal<clirde, Amer i - K{ıı ld ., nizden i\1 ısı r:ı kndnr getirecek- --- - ~ad r-2sıniııde par ti başkanı, belediye Aııkar:ıy-n gitm i~i ı:- lrnrşısınıla Çafolkayn tulıl1fıy~ m:ıga-
kanın Fransa~ a gıda ma ckleler i veril - lerd ir. l k inciı;i ise da ha miih imdir. ı L A"" N n•isi \ 'C ileı·i gelen leı · <le bulunmuştur. * Belediye l'eısı Dr. Rchçet Uz, zasındn ~m1ılmaktncll'r. 
m iyecegını bild irilmişt i r .. İspanyn ve Hind OkyJınusuncla vazife gören i ııgi- , Ihı eser için çok hizmetleri geqen düıı . şehıün muhtelif yerlerinde.' hil- ROMANYALI BiR FiRMA · 
F'rnns:ıyı du ünrhiı en ia~e mes~lesiılir. !iz h:ırp ge mileri Ak denize nlınnbile - kaymakam Bay Ru hi Çalı~larla- nahıye _hassa yukarı mahall~lerde y~nı ya -
Alman.};a bu 1ıu usta ispanyaya t"'mİ- cek \'C gelecek malzemenin Akdenizde Bank Kome rçiyale hal yana nıüdii rli bay F ehmi, muhtar M hmet. pı l makt:ı. olan kanalızasyon ın~natı Romnnyadn bulunan bir· firma, 1ı· 
ıuıt verilmişse d!, !F'raıı:-ıa bu yoldaki diğer yerlere naklini daha kunetli hi- Banko Di Roma Taneli, ihtiyar heyetini ve köy halkını ııı teftiş etıniştir. mird0 ki ihrtıcatçılarla zeytinyağı, in• 

1 1 1 tebr ik ederı'z. * Palamut ihracat,..ıl-ar bir j;;.i ida- ciı·, fındlk, nohut vec;nir mtHldelcr ~-Alman teminatına bUyük kıymet at - ınnyc n!tındn bulunan knfi e ere ya - Döy,_ Orientbank _ Dresdner • Y ~ ~ h ~ ı 
y- Zelzeleden harap olan hükumet ko- re Fley'efi diın öğledeı1 sonra birlik- zerine iş .} apmnk i~tedigini şe rın1r 

fetmemektedirler. pacnktır. bank Şubesi nnğı nın da csa, h bir su re(t~ tnmirine le; biıınsında toplanmış. palamut. ticnr-:_)t odn~ıııa bildirmiştir. Tictn•('t 
il ' Emlak ve Eytam Bankası h imm~t edili rse çpk iyi olur. Bu ·u • ihracnt mevzuu ü zerinde müzakere- odaR.ı. alakadar tncirl ~ri ha1ıerdaıl' "ele. E L ff A M R A Sinemasında ~::~:ı;:n~:;~.l1ali Bankası retle bina harap olmaktan kurtulur. terde bulunmuştur. cektır. 

BUGÜN 
Butlin ömru borunca diinya medeniyetine binlerce ve binlerce had

kula cl elikler hediye eden cih11nşumul mucit THOMAS EDİSON'un 
,z::;;~'.~;.~:~~~~~Y"""'· ıa··ihin ılBu Hafta TAYYARE Sinemasında Tet.36~46' 

d1211 itiharcn gişcl<'ri n i aşa.ğıcl a Yfl - 1 DOUGLAS F AİRBANKS JR - JOAN BENNETT'in ha kikj hayatını takdim eden em salsiz harikala r şalıeseri 

EDİSON'un GENÇLiGi 
zılı snatler<lc :ıçık lJU ltrndııl'aC"nk l ar-

d ır. 

H e r gün saat 8.30 dan 12.30 
Cumartesi günleri 8.30 dan l 1.30 Ba,.rolcle, yaşı kiiçiik dehası biiyiik snıı'atkfir MlCKEY ROONEY tn

r afmdan ciciden hayranlıkJ-nr içinde kalacağınız namütenahi glizellik-
IPıılc dolu olarak vücuda getirilmiş emsal. iz bir filim. ÇEKiRGE MÜCADELESi 

A YRJCA - Fevkalade nefis bir mevzulu Tabii R e.nkli Canlı Reıimler 
SEANSLAR, Her gün, l.30 _ 3 _ 5 _ 7 _ 9 _ da Çekirge çık:ın sahalıırdn rnücndeleye 
Cumartesi , p azar ı ı de ehemmiyetle baş.lanmL~tır. Karşıyakn-
DIKKAT - Haftanın her gününde ilk scan lnr UCUZ HALK MA- nın Örnek köyünde ve Menemen kaza-

TiNELERl d ir . ~ında bazı yer lerde mücadele sayesin-
Fiatleri - Birinci 20-Balkon 25 _ Koltuk 30 kuruştur. de kısa bir za;mnnda çekirgeler in imha 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~•~ledi~ce~i anl~tlm~k~dı~ _ • 

Yarattıkları emsalsiz, fevkalade maceı·alur dolu :ışk filmi 

ı··ye·ş·ı1········ce1ıe·n·n·e·m\ 
. . ; ............................................................................................................... . 

~Aşk Kurbanı Oynıyan (FERNANDEL) 

Matineler: 3.30 - 6 - 8.80 Cumartesi günil 2 Pazar gUnU l de ilive seanslar ... 
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~uzveıı·n kararı nı - :t;::.=;~;:::;;;=:::;:;~~~;=:;;ıl~--=--:-:--:ı9ii~a:iı~a:;s;.t;:-;-::A~i1~ı~n::a::c::a:iki:..;.. ______ li1i]~ .. ~ .. ;; .. ;;.: .. : .. : .. :::.:::: .. ::: .. :::.L~ .. ~ .. ;; .. ;;.: .. : .. :: .. :: .. ::: .. ::: .. ::: .. ::: .. ::: .. ;; .. ;; .. ::.:-:.A: .. ~~: .. :: ...... .. ~ ... /.~·· ... ~ ... j[ ........ / ......... ~ 
~Qkfa 'li_ek eni or 11~....-..----- D D Y il S .. I t k ~ zmır evazım mır ığı an arı~ 

:>. l'ARAF I ı el SAHiFEDE} • • Q arı ".'CI iŞ e me Q- .... İ~;;i;"·i:;~;~;;;;":.;.';;,1';ji~i"s;İ;~· .. A·l;;"'i{~;i;;~;;~;;d;~·;""'""'"'""'· 
.,u>veltin k ı·arı K. S. K. S. m"ısyonundan' l\fiktnn 
ı••akla beklen iyor.. ~~fi .ılro 20 r.o 21 ı 
•0ndra, 12 (A.A.)' - Amrrika 102 VJ1!!.ı l5 28 l\Tııhamm ·il hrclelleny!t• miktm)ıırı aşağıda gösterilen üç mahalden 6500 Kilo taze Lakl:ı 
1 t GO iiztürk 2° ?~ '.~ rei'i Ruz ·eltin çarsanba günü ., "O ~1 ;.. ~Q toplama \'cya ocaktan çıkarma stııı~tiyle ihzar edilrcek b:tlast işi kapa- G500 Kilo taze kabak 
"' :;5 .i. Taraııto 1 n » " ·> 
., ceği 11utuk, lngili gazetele 17 K, Milntlı~f 31 'Pi lı zarf usulile a~Tı ayrı ekHillmeye konulmuştur. ihaleleri 265-!l-ll pa- 6500 Kilo taze soğaıı 
'• ahis me\'ZUU ed'lcn mc<elcler zartesi gün(i sa·at on altıda yekdiğerini müteakıp Alsancakta i~letme Yukarıda cins \'e miktarı yazılı üç kall'nı s~lızl' pazarlıkla satın alı-
Od aı! r. 450 .l'Pktiıı binasında komisyonumuzca yapılacaktır. ı\acaldır. 

'eı-1ı Te graimuhu ~~I d. or ki: 2ı;s:ıo:ı I>. yek ün hteklil<'rin mu\'akkat teminat makbuzları ile kapalı zarflarını ayni Taliplerin 14-J..fayıs.!l-Jl çar~aııba günü "ıat on beşi<' kı~lacla izmir 
·~uzvelt., irle ik.. Amerikaı·ı fe\'- gün saat on beşe kadar komisyon reisliğine vermeleri liizımdll'. Şarl- levazım amiı·lifd .<atın alma komi-yon una mliracaalları. 
<d d 2iiR7ii:l U. )'l'ktııı : ...,..-,....,....----~=-,....---------------·-e lıir \"lizh•e · azırlnmakta ır. FIAT AYN I nameleri işl(•tnw k:ılemincle göriilrlıilir. lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 
i'ilıı Birleşik. Amerikada bi'ri Liri- INCIRı Me\'kii Mikt:ın :liuhamnıen M. teminatı Pazarlıkla :l06000 kilo ~·eşi ı·a ·ır otu satın alınacaktır. 
~ıd id<1i11lıtr ve illoklat nazarlar K S K. S bedeli Taliplerin 11-Mayıs-ntı çars-anlıa günü saat on be~te kıslada •Z'nir 

<tııı tnaktadır. P.u yaziyet devam 127 A. Karako 6 11:) 8 1\0 :113. Lr. Krş. Lr. Krş . levazım amirliği salın alma komisyonuna müraca11Uarı. 
llı~z. Ve mutlak brr e er ola - 111 Serif llemzi ı; fl Kemer - Kızılcullu (Klm: :ı -700) 5000 8000 00 600 00 
ır., ~O ~1. .i. ·tnraıı111 x 8 '.\foı'alı _Söke kemeri (Kim: ll:l) 6000 !lOOO 00 675 00 lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundanı 

,~ · · • Turan_ Kar•.ıı·aka (Kim: 7+:ıoo:12) 4000 6200 00 165 00 1 - 150 b;ıı metre mahruti çadırlar için şerit kolan a!ınac·.ıkıır . 
• ile «pli mnhnbiı• şunu ilfırn edi- ---

:ııı< ,·ekiın 11 13 16 20 1714 2 - '.\fliteahhicl nanı Ye heM!ıına pazarlıkla eksiltme•i 1·1-:\Ia,·ıs-
<\caba Ruz\•elt Amerika donan_ ı;rnrno ll. )'ckün 

1 
h" 

1 
' .. d.. 

1 
.. "" .. 941 çarşanba günü saat 15 de tophanede İstanbul lt·\'ıızını :ı-

'hının şu veya bu suretle Atlantik n ısar ar un ~umm U ur ue-un- nııı·liği salın alma komisyonunda .vapılacaktır. 
, arebesine iştirak edeceğini mi, 140108 U veküıı 

9 17 21 :ı - Tahmin lıeıleli 15,000 lira olup ilk teminatı 1125 liradır. 
p~a ~adece ablukanın gediklerini 

0 den·. 13 ,ı - Evsaf \'e numunesi komh<yonda görülebilir. 
qe aınak için tngilter~ye yardım mı /ngiliz/er Rutbayı 
h%ktir? lşte Va ingtonun merak- Cin•i • Miktan Ek>!iltme ~ekli :>aati 5 - Taliplerin belli v-akil'lıo komisyona gelmeleri. 

1/klediği budur .ı işgal ettiler O f t Q • il ,. • b 
y<>o~eıı'.n nutku : -BAŞ TARAFI ı NCİ SAHiFEDE _ Hakı manian 26.400.000 adet Pazarlık 14 eve enızyo arı zmır ŞU e-

ı ~Şıngton, 12 {A.A.) - Ofi Yran- Şaı-ap•nıanlıırı :1.784.084 adet Pazarlık 11,:10 
aıaıısı bildirivor: ''). yoktur. Cenup mıntcka~ında on Likö, mantarı 4.400.000 adet Pazarlık 15 sinden: 
Aıııerikanın e:ki reisicumhur!aı ın- m;.vl ta 1 ir lııı,'iliz tnyyare'<i clüşü ıiil- G·alon mantarı 200.000 adet Pazarlık 15.~0 
~ l:ioowr bir nutuk ira'dederek , mii<, hir c1:ğeri de hasar:ı ıığratılmış- Kolonya mantarı 400.000 adet Paz-arlık 16 
·i erikanın •iyaseli hakkındaki ııok_ tır. Haya kuvv(•t!C'rinıi,, ıw,if ucuşları Fıçı mantarı 76.200 adet Pazarlık 16.:lO 
r•h.~ft7.arını izah clmi!;tir . lloover 1 J - 1\1.evcud ~nrtname Yt' nu ıntn1pleri n1ucibince yukarıda cin~ \'C?-
"ilŞfir ki: ,;ıpnııslıırdır. Dü~man ha\·:ı kuvvet eri nıiktarlan ı·azılı mantarlar pazarlıkla satın alınacaktır. 
J\ııı 1 RııtJıa,·ı h<>mlıardıman C'tnıislerdir. · 

•ı·~ erikanııı nı.dlt,•re)·e ;ardımı. Re;:•·ut, 12 (A.A.) _Irak tebliği: 11 - Pazarlık 29-5-941 pcr~enbe günü hizalannda yazılı saaUerc10 
11 ... <!ışında kıılnıak sııreti)·le y·a - kabatastn levazım YP nıiilnwaat sııbesindeki alım knmi,)·o -
'"al d Bir clüsnı"Rn hrnnbnrclımn.n ta,\·,\·arP~i · .... 1 ır. Donanmayı haıoekete ge- nunda l'aııılacaklır. 

,,."ek, harbe girmemez dı•mekfr Rııt!rnda lıulun:ın polis ve orrlu kuv- IJT - Numun~ ve _,artıı:ıme <özii gecen şubeden Y<' Ankara, 1zmir 
• h· b vetl<•ri üzrrinıl<' uçmus ve bunları in-'d ''!'il tam inkl. af _afhasında U· lıa• müdürlüklel'inden parasız alınabilir. 
" u.. 1 k d ,., ~iliz zaıııırderek alçalmıs, lıir mP"d j · t · 1 k" f d •·ı .,u sırada böyle ıare ·et o~ru ' T\' - Ht.cklerin pazaı Iık için apn o unan gün Ye <aatte le · ıi e e-
<I et· ıtınıŞ ıı· ~!itml;·ôz ate>;İll' tutulan · 
f ır. Amerik,., heııuz keneli mü- cekleri fiııt ve miktar iizerınden )·üzde 7,5 giil'eıııııe paraları 
a~ l-Ju taYvaı<.'nin ha!-\ara uj}ram1s olduğu · •. ~ _ını t~ml,ıı decek kada ha7.ır · · · ile birlikte mezkür komısyona müracaatla r ı. 1 6 !11-~;;o:~ 

:ıı_,lı r ,.e müttehid ele değildir. Kon ıaııneclilıııektedir. ~onradaıı bir mik -
Jlnın lıir \'ltzife. i ~ ırrlır. Biitüıı :il' ing11iz zırhlı otom11lıili k:ıleye hii
~ etııı fikııini anlµmak ıçin ~u sııali •tını tıııistir.' idrl ·!lİ bi r mtıhnre 1e -
,~alıdır : cjaponya, Afmanynya V!' hPn ·mıra bu ku,·vetler t:ırcledilmi~ ve 
) "la kar~ı harp iliın edecek mi iki zırhlı otomobi l tlıhrip edilmiştir. 
-
1
. ·• , Muhare\xı}e i~tinık Nlen iki ing-iliz 
li·ıı · · h J" lkt · ta\·,·are~inden biri Rutha ka1~~inin lıir 

q k . ı·eısıcunı urun ~:, i . e~rın - kii~m-tr~ conulııında :ıle\''t•J' içinde 
z. n Vadini tutmaga çalısacağını Jli<mii<tiir. 

1 11 ~di.rorunı . Reisk\ınihur, harp 
.ı:.1 da kalacağımızı. diğer sahalar
On.1 harplere istirak etnıiyecei{imizi, 
1 anınamızı, ordumuzu, kıt~ları -
0~1 başka yerle~de ıııuhar<'hey" 
ın dermiyeceğin~izl \•e mtir.Iafaa'."ız 

lı 
1 
hazırlanacagımızı soylemıştı. 

huk; soıı on giin zarfıııda Biiyle -
nutukların manası, milleti harL~ 

~klemektı>n ibarettir> 
-rıonr. Amerikanın bir harp için 

}~· o'madığını tekrar d1'ıis ,.~ 
·
1 1u i;iyle bitirmi~tir . 

~'I lnl{ilizler. bugün kil kuv,•c1le- -
c·: Hitıer Avrup~<ı.n; i~ti_lfı "'.le· 

urd·lrr. An-upanın ıslılası ıçın fıwılız 
'·f~ uıı,tan bnska bes m'lvonluk lıiı' , e ., . 
• rı KU\·,·ete. ,ıo mil, on (onluk do-
Dab~:ı n ihti. a~ ,·ardır. nunları )'a
li;ı ılınek için d~ on 'i eııe liızımclır. 

ler de arni nızi)"Pt!ı• haz-rlıklıır 
•l~ını.adaıı Amerikl)'ı isgal ecl 0 nıcz. 
~ tbın lıir kac spned~. yainız bu • 
~kü o.11lu ,.,. donar.mu ilP kazaııı
ı.vaca!<ı a~ikarclır. 

d. l'iOT: Hoover in bu nutku henü z 
~~er ajansla r tarafından verilme· 

ALSANCAK 
istasyon karş ı sında yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahıhi: DOKTOR OPERATÖR 

A Di L BİR 

E 

1•tir ı 
--..__:· _ ------, Her şubeye aid hastalar kabul ve mü-
"ı-
- l ehass ı sları tarafından te davi e dilir. 

Saçlarınızı · fv1üessesede her zanıan 
Dökülmekten ve kepelderden 

lttırtımnak, cildinize tabii ta - rioktor bulu nur. T Al 29 18 
.. _Yetini iade etmek İıtiyoı·aanı~ r --.. s E B o R j N Halis Zeytnnyağından mamul 1 

1( 1 Örner Muharrem il lanınız. Memnun olacaluın12 

Hamdi Nüzhet Çançar Çamaşır Sabunu 
S h TOPTAN KiLOSU 
ıhhat Ecza anesi ı, 

k.eıneraltı - lzmir 34· Kuruştur 
- -

-------------· --------------- -
Milas BeJediyesinden: 
).[ilaş MCktrik fnb1·ikasllll ,rJ:ıı•p Yl' teknik nıe. ulİ\·c(İllİ clenıJı!e P•le

~'.'.k \'C nafıa vek:ıletinılen eh lireti mus·:ıdd,~ bir nıııkinisl a l ınncııklıı·. 
u,. lira aylık ücn•tle kabul ed<'Cek l<•riıı hüsnühal ı·c ehliyet vesiku!Hı 

1 ~ ::o mayısa kacl:ır .\! ılfı" Lelccliyesine müracaat etmc·lcri iliırı olunur. 
ı:ı 14 15 172~ 

İzmir DefterdarhP.ından: 
Satış '.\hı ha mmeıı R. 
No. "' Lira Kr. 
6-1 l Birinci Kanıt"" Rııhilıaln. sokak 6l!l atla G paı·;el 151 )1. ) 1. 

.J 4 <'ski ııumaı:alı .1ı·.,:ı • :ıo 80 
6-l!i Birinci Karata~ Huhilıaba sol-ak 61!1 arla 7 paı·;el 16() :iL l\f. 

4 5 eski No. lıı aı·sa , 38 20 
G.J6 Diriııci ,Karal:ıs tbiş :ığa 'ok.ık 6lü nda 8 panel l 76 l\T. 1\1 . 

36 2 <'ski • ·o. lu :ıısa :ın 25 
6-17 Birinci Karalas liıiş :ığa .<ok:ık 61!> acla !I pars~! 17!! 1'11. lir . 

fi6 ~ Pski No. lıı arsa :{5 80 
(}IS lkinı-i Kamntiııa Mısırlı Cad. 1751 ;ıcla .J parsel il6 ) {. :il. 

:ı:l4 kaptı 214 t:ıjlı ar"'ı 9 00 
6-HJ Üçüncü Karatn~ . ·<'lıalıat so. G-16 :ıcla 10 parS<'I 22 ~!. ;\( 

lıilıi No. nı-sa .ı 5Q 
fı50 ikinci Azizi.ı ıe Kııılriyc .i l. 722 ve llulh:ııw so. Jn:1!J :ıcla 

!) J):ıt':-:t•I ;.z .\f. ) 1. ] :1 t uj lı h:uın 2 .'") () 00 

6.l] l\ar:-:ıy;:ıka bahariye 1X65 ~o. yeni :-:o. J~O ; ı d a l f< d~ıı n1 lifr pz 
2:ı ııaı-,wl Jr;:; M. :il. 16 2 ta.ilı ar>a nı 00 

ı;~,~ K:ır~ı)·aka alııylıe,ı· :llitatpa~:ı carl. 167;; 1'o. sokak 2fl ada 20 
p:ırsPl 171 ~!. :u. r.:ı ııı.ilı hanenin 21 hissede 12 hiss.si 600 00 

ıı;,:ı l\ar~ı):ıka llahari.ı·· · l~6~ :\o. sokak 180 acl:ı 18 elen ınüfre7. 

~l ı:ar>.'i ı:;;; :\f. '.\l. :ıı K. 16 !:ıilı :ır':ı 87 00 

s;;;; 

658 

Kar~ıyaka Hah:.ı-:)e H!6:> ~o. sokak ı ı<o Hthı 18 elen müfrez 
:!2 P•llsf'I ı:ı;; \ i. :- ı. :ıt 1\ . lfl 1 üıjlı arsa 
Kar~ıyalrn Rahari)·c lxG:; "10. ;ok:ık 180 acl:ı J8 elen miifr"z 
2:; !'. 16:1 :\1. :iL 31 K. l6 :ı tajlı ·ırs:ı 

Karsı;aka llııhari,·e JRl0 )-Jo. sokak 180 ada 18 elen nıiifı>~z 
2·1 ı nır.~f'I :;04 l\I. '.\[, :ı 1 K. fi2-fi l tailı aı·sa 

Da ı ·:ıi!aç l"nıuı·lı~.ı· ı:; ı ~ No. 8aılet sol.ak 1 -llıtı':ıcla 10 ]>arsel 
i>0,7.) ill. l\l. 6 lııi Xo. Iıı lıaıie 

Ü~üııt~ Karataş gn\'eri,ı·» sokak 6-1!) ada 2 ıı.·tı·,·öl 11'1 -o . ·~ . ·" 
l\l. 111. 46 ıai No. hı arsa 

87 00 

!12 60 

100 80 

1 ı;o oo 

12 00 
. Yukarıda yazılı emvalin nıiilldyetleı1 ı ;ı 5 n.ıı tari hinden itibar<'n 

17 gün miiı.ldetle ıııiiza)":cleye çıbrılnıışlır. ihaleleri ;ıo 5 n ıı lıırihine 
miisarlif cu ma günü "a:ıt on dör tteclir. Taliplerin muhamm~n beılelleri 
üzerinılen ı·iizde yedi buçuk depozito akçfl.'1 yalırarıık )'enııi mezkimla 
milli emlıik müclürlüğiiııde miilı·~ekkil sıılış komisyonuna müracaatları 
ilfın oluııuı·. la 29 1668 

İzmir Emlak ve Eytam banka- · 
sından: 

ta.i 
l1~ ~ ft~' "~o. Yeri ?\o. ~ti 

6 İz mir _ Ödemis ca- 7 
nıii cedit Mah. A

0

zizı-
]). 

.ı·e sokak 
('. ı;; t İzmir - Hacı ~Iah - 2J;. 27. 

mut Mah . I<avm:ı- 2!1 
\ııam nihathe,· ;oknk 2;; 1•5 
aclfl 17D, par~P] 6 ,,. 

ı Tcı\'İ 

Kargir siııa
nı:ı binası 

... 
, c464 M2.• 'flif" 

<. IR!l lzmir - Akdeniz 22 iliı Altııııl:ı •I 

llepoıi1~mı 
Kıymeti T. L. 

1:1.000.- 2600.- -

• 
R0 .1100.- 16000. -

• 

ı;.;.oıın.- 11.000.-
:'ilah. Gazi lıuh-:ırı :ıo ınağaza 

Yııknrırla izahatı )'azılı <ra)Tİ m~·ııknlleriıı sntı~ lı<!d('llC' r i laİn ,1 nıen pl'
'111 ,ıhll':ık ötleııııı~k iizHe k:ı 11 :ılı zarfl:ı .<l't•ncm)·a koııulmu~tur. 

ı - ihale lıirılir ,. k<ıtidlr 21 G n ıı tarihine ıııü;:ıc!if ç:ıışanlı:ı gii 
ııiı s:•:ıl .ıo.:ıo Al7ı Jzıııirıle hanka binasında yapıl:ıc.ıktır . 

2 - Alıcı nlanlııı· lıanknınızchııı aıaeıılıiarı sıırtııam~yi okuyarnk 
~hall1 ~.Çİ.İlliİJlP lP~adfif 1 dC11 21 5 D ll ~ar~aııba ~Ülllİ ~al'tttan1ude tar if l!dil
diğ; ı· ·~h:lı· t klif zarflıırnıı t·•klif s;ılıihiniıı ııir vesik:. fotııi!ı:;ıfı ile saat 
ılO,:W.- zı1 J.,ııclar lıııı-aclaki ~ulx>nıiz<• t<•\'di ·tnıderi n clııha fuzla tafsilıil 

:ılnıak j,lı.ı t•ııh·rin her gun bankamıza nıiır,.cıı:ıll:ırı ı:ı 20 (1657) 

-İzmir Vakıflar müdürlü2'ünden: 
.\fo h aııırııeıı 
Kıyrıı~li 

1zmir körfezi chhiliııde ça!ı~an Bayraklı Sur n Efr,; \'apurları lıüfc
leri 1 haziı•an !l-1 l dPıı :n mayıs ~142 tal'ihine kadar Lir 'eıl<' içiıı kira
ya l'erilmck iiuı·e Hl ma)·ı" !141 tarihinde açık arttırmaya konıılmu~
tur. lllezkiır lıüf?ler•'l ü~iinüıı salıık icar bedeli on .l'Pd' lıu~uk lira mu
nıkkat teminat .ıkçası on üç lira oiı iki kunıstur. 

Açık artırma 26-~Ia:·ı•-941 tarihi ne mü•adif pazart<'si günü saat 
lrı de de\'let deniz yol!arı İzmir ~ubesı biıuısıncla toplanacak komis
yon huzuı·iyle yapılacaktır. Şartııa meler körfez nıpurları şefliğinden 
parasız \·erilir. Taliplerin kanuni Ye~ikaları ill' birlikte ınüracaatları 

14 23 1712 

Verem 
den: 

Mücadele cemiyetin-

lrn1umi hf'y'ct toplantısı i«;in sayın :ıznnııı 20 nıu~·ıs f).~ 1 ~a ı ıriinii 
~aat 17 dt.· cPnıi.'-<'t'n hiriıH.'İ hC'yler ~ok·ağınrluki cli .. 11nnserinc te~riflPri 
ilan olunur. 

Ruzname: 
Nizamnamede laelilat 

2 Yen > tekliflı•ı· 1742 

lzmir Defterdarlı~ından: 
Satı~ 

No. ~u 
Mıılı:ımıııen R. 

608 (lloı·ıı.n•a lİ~iiııcü .rnka sukıık 45 :iT. il!. 2:l K. 2:l 
(t'a.ilı A ı··"' 

60~J ( I~ornova ,.iizhası I~ J f nkkı ısokak 7X.5o ~l ~I . !17 
(K. 61 •ajlı Han' 

ti lO ,(llomo\'a Yüzlıa~ı i. Hakkı sok:ık 1~~.00 ~I. ~T. 61 
(K. 61 1 taj!ı Arsa • 

611 ( Borııo\'a Üçüncü yak:ı sokak 17:l,7il Jl. )[. 2s K. 
(28 1 lajlı .A r>a 

G 12 ( Dornorn 1 ııci T .ı ı-lat.aşı .,o kak ~2 )[. lif. 11 K. 
((J taj!ı Ahır 

Gı:ı (Bornorn 1 nci Tarlııl·a~ı sokak 18,i>O ;\!. )1. !IK. 
(7 tajlı Hane 

611 (nornorn Gürlıiiz sokak ın;; \T. ;\J. rn K. 21 
(lajlı Hmw 

615 (flurııorn t:erıııcıı sokak 167 ~[. :II. :14 K. 3.J 
(lııjlı AralJa elamı 

Lira Kr. 

10 00 

20 00 

3!i 00 

!lO 00 

110 00 

450 00 

650 00 
G 16 ( Borııqrn Orta sokak :ı7 :II, :lf. 6S t aj lı 1' u)'lı lıı arsa 1-1 00 
617 (Bornova Dostlar sokak no M. '.\!. 20 K. 20 

( taj lı Arsa 36 00 
618 (Borııorn YLizlııı~ı !. Hakkı sokak ıo:ıs ) J. l\f. 

(:l4 • 3G tajlı Arsa 140 00 
61!1 (Bomum Yüzbaşı 1. Hakkı .~okak 94 l\l. :il. 54 1\. 

(60 tajlı Hane 35 00 
620 (Bornova Yüzbaşı !. Hakkı sokak 70 l\T. :'il. :ıs K. 

40 tajlı Arsa 11 00 
621 (Bornova Dayıoi'tlu sokak 23 ~l. ~!. G K. 6 lajlı 

( Hnııe 35 00 
622 (Rorııorn Türknwıı ~okak 73 ~ı. l\l. ;; A. K. iı7 t:ıjlı' 

( Ar~a. • :ıo 00 
62:1 (Boınova Üçiincii yaka sok:ık :;ı,r,o )!. :\!. 25 K. 

(25 tajlı Ahır 40 00 
62-1 (flornorn Üçüncü )'aka s11kak JR!l.50 ~I. ~!. :ı 1 K. 

:l2 tajlı Arsa 28 00 
G2i> (Bornova Ata sokak G!l,7.j ~!. )!. 15 K Vi 1 

(tajlı Arsa 50 00 
Yuk:md:ı y:ll.llı em\'al n mülkiı·Nl~ri :ıo 1 !J.IJ taı·ihinıl ·ıı itibaren 

17 gün mfüldell~ müza;•ec!P)'C konulmuştur. lhalckri lG 5 9.11 tari h ine 
nfis:ıclif Cuma güııii "ı:ıt J 1 et tlir. Taliplerin nh.h>1111111~n lıedt>ll •ri üz!'rİıı
lcıı 7,5 ~l'poıitrı akçt•si yatır:ııak Ye\·mi mezkürda ~Iil!i F.mliık . I iiılür-
1ii,!linde n1iill .. :::ekkil !'atış knn1 ~.\·onuna müracaat hırı ilitn ohınur. 

:~o 13 ( l !\72) 

KAŞELERİ 

, 

Lira ) fevkii 
:ı50 Tepecik 

\'insi Vakfı 
Iliribirin<' mut- Bezmialem \'alide 

No. 
2:1-25 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

O tel - Gazino - l.!okanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

tası! iki clükk:\ıı sultan 
Yuakıırnla cinsi \'e mevkii yazılı T~pecik Altay sokağında kain Li r

lıiriıı' muttasıl 2a, 25 numaralı d!ikk,in lar yirmi giiıı ıııiidıl:lle temlikeıı 
ôatı~:ı çıkıınlmıştır. :llczkür dükkiııılıır :J50 lir:ıda pey altınclaclır . lh ıılıo<i 
20 5 !J.Jl salı ıriiııü saat', onclachr. Fazl:ısııı:ı tali p olanların mezkür gün 
ve sıuıtla taliplerin pe~· ak~aları ile beraber ve fazla tafsi lat almak isti • 
yenlerin her gün mesai saatler i ı;de vakıflar varidat memurluğuna müra-

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOGUK 

ALGINLIKLARI, DERMAN kaşe
le riyle derhal geçer. icabında gün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

• 

rnatla rı ilan olunur. 1663 ._ ........ mm ............................ . 



• • 
l SAHiFE 4 ) ·------

'(ANADOLlJ) l:J MAYIS 1941 SALI 

A navatan muhafızları· 
nın faaliyeti iki fırka Yunan askeri Yunan Kralının 

Giridde • mesa11 Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
INGIL TERE ADASINDAKI HER 

KOY BiR KALE HALiNE 
GETiRiLDi 

Londra, 12 (A.A.) - lngiltere a. 
dasına karı;ı bir i<tila te•ebbü"ü ol -
duğu takdirde, Amıvatan muhafız -
!arı bir senelik tıılimden soııı·a bunu 
kur~ılamai(a hazırdırlar. Bu muha -
fızlar, bu çar~anba, t!'skil[ıtlarının 
kq,rulu~u )·ıldöıılimüııii tPs'id Nle -
~ı·klerdir. R:ıkingamda lıir mlifrezı• 
ele nöbet bı•kliycc<>klir. llunlar, ,im
cli ordu mensubiııindeh giiç tefrik e
dilebilecek v11zi.'ettedivler, Bir "ene 
zarfında ordu ile müteaddid manev -
rıılııı· yapmı~lardır. Bugün lngiltere
de anavntmı muhafız te~kilatı \,ulun
mıran yer ,\'Oktur. Her kfü· bir kale
dir. il er ev müdafaa edilecektir. Bu 
mıı hafızlar ne .,uretle h:ırbedt•cp k le
ıfoi, tanklaM kar~ı bombalarını na_ 
'1! kullanacaklarını cl:ı hilmekıedir -

Girid gazeteleri mücade- Majeste jofj, Mısırdaki 
le azmini kaydediyorlar Yunanlılara "ıesaj verdi 

Londrn, 12 (A.A.) - Yunan orclır- Kudüs, 12 (Radyo) - Kahi«eden 
sunun iki tam tümeni Ciride vasıl ol- bildiriliyor: 
mustur. lnanıldığıııa göre, bir çok l\Iısırdaki Yunanlıların ı·eisı :.\Iisel 
askerler dah:ı gelecektir. Salvagoz, kral jorj-a bir telgraf gÖn-

Hanya, 12 (A.A.) - Ege Ajansı dererek, l\Tı.11·daki Yunan cprn:rntı _ 
l>ildirirnr: ııın krala V<' hükiım<'tt• olan ""laka-

Wriİl gnzetderi. k"rııı "" hiikumele tini bildirmi~tir. Krnl S. ~l. .iorj, 
'<«lakat ve hürriyet için müc:ul<'leye Mısırdaki Yuııanlılaı•a sıı mP<ajı 
d ·rnm azimleri hakkında h<>vecanlı ma gönclermislir: 
kaleler ı·azmaktadır. Gazetıiler, Çolak- clyi temenniler izhamıd·ın dolan 
oğlu hükümetinin hainler hükiımeti Mısırdaki Yunan ceınaatıııa teseİc
uleluğuııu telıarüz ettirm••kle ve Çör - kürlerimi beyan ederim. C'ünıll·nizin 
çilin Giı·idin "on ncfc,;c bdar miiclafaa nihai zafere olan itimadı, benim dü
•elilcccği hakkındaki beyanatını i"arel "üncelerimin teşci kaynağı olmakta
".Vliyorlar dır. Aylıırca dövü~erek, ordumuzun 

Sifıih altındaki :ı<krrlt•ı·in :ıilclerine .rnrat!ığı, m&lleti4nizin gö,terdiği 
,. ·rilm<'k üzere ~imdiden rn milrnn kahrnmaıılık ve ce~a"eı, clünvadn 
drahmi topl:ııımıstv·. · bize kar"' hayranlık u~·andırm'ıstır. 

lor. 
F:miııim ki, zaferle memleketimize 

X 
Afrikada İtalyan zayiatı döndüğümüz zaman Yuııaııistanı ela -

--- ha büyük bulacağız. Yerdiğimiz 
Geniş mikyasta hava 380 bin kişidir kıırtıanıarın bo.a ıritıni.ı·ec~iiiııc, 

Kırkpınar güreşleri 
Tekirdağlı Hüsegin pehlivan bu sana de 

Türkiue şampiuonu oldu 
Edirıw, 1 2(llusıısi) - F:cl•rned<' 

lwr <(•ne ananı• seklind<' vapıl:ın 
KırkpıııRr giire~Jeri, Jıugiin 'snray i
çinde yapılmıştır. Resmi ve hu8usl 
teşekküller Atntürkiln heykeline çe
lenkler koymuşlar, vali, güniln ma -
nasını, At<ılürk gilciiııü tebarüz etti
ı-en bir söylev vermiş, büyüklerimizi 
hürmetle anmıştır. Bundan sonra 
Ad:ılı pehlivanın mezarı ziyaret e -

Sovyetler birliği 
Irakı ' tanıyor 

clilmi~ ve çe!Cilk konmu.;;tur. 
Kalabalık halkın J~tirakiyle yapı

lan giire~lerde, iki sen<'Clir Türkiye 
yağlı gür<'Ş birinciliğini mubafıızn 
eden ve altın kemeı·i taşıyan Tekir -
dağlı Iliiseyiıı gene galip gelmiq ve 
kemer kendisinde kalmıştır. 

l\Hisbakalarda. neticeler alıııılarn 
mükfıfat olarak hu<ust altın cep ~a
ııtleri verilmiştir. 

Fatura vermıuen 
ticarethaneler 

Son Dakika 

Franko. Sunyet 
arasında ihtilaf 

mı çıkti 

Von Papenin avdeti 
tehir edilmiş 

1Zurih, 12 (A.A.) - Röyter:. ;.f 
Berlinden alın:ın haberlere gore,_ , 

manyanın emniyetle beklediği yeııı;. 
yasi muvaffakıyetler t:ıhnkkuk et 
miştir. " 

Bazler Nahrit<'n ga:retesin<> göreiıİıt 
mnnyanın arzu ettiği ş:ırtlar dııh ·l' 
tlı> bir iş birliğine dair Vişi heni!! ' 
rih bir karar :ılmamıştır. . ,ıı 

Von Papenin Tilrkiyeye ııvdPtı 
dünyayı zuliimclcn kurtaracflk mil -

hücumları devam ediy or ( BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) !etler arasında Yunani<tamn •onun:ı 
-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHiFEDE- rik"d" esir, ölü, )·aralı veya kaçak ola- kadar Y<'rini tu!:ıc:ıı{ına emin rılıı _ Raşid Ali hük(lmefinin 
linde şimali Almanya sahillerinde mü- rak umum italyan za,·ia!ı :ıso bin ltaL nuz.~ teklifi kabul edildi 

l<•hir edilmiştir. t• 
Bu yüzden mal satmı- tspanyada yapılan yeni tayinh.'rık;ı 

pnnyanın takip edeceği siyaset ha~ 
' yanlar takip ediliyor ıla . ~ra_n\rn ile Sunyer. ar~~ı:ı,1 teaddid sehirlere hücum ctmislerdir. )·an ve yerli askerden ibarettir. ---000>---

Atılan iıİfil:ik ve yangın bombaları, Bingazi lıombrmlınwııı Mısır başvekili C. Ruz- MoHkova, 12 (A.A.) - Tas ajansı 
İstanbul, 12 (TelefonJ3 ) _ Ana- d~ gızlı bır fi?laşnmnmnzhk oldt ~ 

doludan mal almak üzere şehrimize gö<ter~<'ktedır.. biri~ meskun mahallerde hasara "ebebi.ı·et Kahiı e, 12 (A.A.) - İngiliz orta bildiriyor: 
vermisse de, a<keri hedefler zarar gör_ sark hava kuHelleri umumt karnrga- veltİ kabul etti Irak hükumeti, 1940 senesi sonun-
memi~tir. Gece avcılan ,.e ela fi batar- hının bu ak<amki tebliji;i: da Ankaradaki elcisi vnsıtasiyle Sov-

gelen bazı tüccara toptancılann fa- .. Aynı gaze~ııın Peşte nı~t~~nıeti· 
tura ı-ermek i <temedikler· aikavet gure, Hırvatıstanda kukla r.ük · ı> 

f.ngı·ıı··z bombnı·clıman ta.•·,",ıı·el,,ı·ı· Kııh' 12 (AA) n t \'et ht'ı'ku-metı'n Ira. k ı'le So\•\•etleı· 
• ' ·• " · · p ı· ·ı K t c· arıı.ın edilmiı;tir. Hatta fatura almakta ıs- rcısı nv ıç ı c .. 0.~ ıaıı_o üçlilı· 

ı·n!ar tarafından he" ingiliz tııyyarP<i · ' · ' ıre. · . - "na,· ecl . e . 
ctiişürlilmüştiir Bingaziı·e siddetli bir hücum yapmış- P11esin Kahire muhabiri, Ruzveltin birliği arasında siyasi mllna,cbetler 

Dol.-ı•: rıiiıırle vı IO/llJ<ırc rlii.•iiriilrlii lıırdıı-. ;\leııderek ile diğcı· yerlere isa- oğlu yüzbaşı Ceymis Ruzveltin :.\!ısır kurulması için müteacl<lid müracaat.. 
Lon<lra, 12 (A.A.) _ Mayısın ilk betler olmuş ,.e büyük yangınlar çık - yaşvckili tarııfındftn kabul edi!<lii!"ini !arda bulunmuştur. Irnk hükfımeti, 

dokuz ~.•i zarfındıı, Rliı·iik Brilaıı- mı~lır. Benina ha\'a meydanında bir bildirmektedir. bu münasebetlerin tesisi ile birlikte 

raı< gösteren tacire, mfll satılmadığı yapılan hudud goruşrnel?rınde go•PG. 
da bildirilmiştir. Derhal ta'kibata ler çı~mıştır.. Hırvntı~tan: ~i~ ki~ 
başhyan fiyat murakabe komisyonu Her~kten başk~ Dalm~,-~nı 1 ın:o sı
bazı ticarethanelerde ı:ürmilmeşhud mını ı<temektedır. ltnlp ı <', bl 
yaptırmıştır. Bu gibiler hakkıncln naşn'ıamakt:ıdır. 

l ~- b 1 1 •• 1 b Alman askeri ııaklire tayyare.~i yakıl- S •• k f •• •• •• bir cleklaras~·on neşt•ederek, Irak da y; yı vom ar< ımana ge en ,, man om- uveyş a 
bardıman tayrıırelerinin doksan biri mış ve bir cliğeı·ine atç~ verilmi~tir. na ına UÇUDCU d:ıhil olmak üzere Ar::ıp meınleketle-
d ..... 1 n H<rkanın şimali sarkisinde binalara t ıünin istiklalini tanıdığını ilan etm<'<i 

şiddetli takibatta bulunulacaktır. -------------~, 
--x-- GI. Skorski tayyare i e 

u~uru mii~tür. ,u rııkam hava haı- - i.•a'--tıeı· kıı,·ııecıı·ımı·.~.·tı·ı·. !ngı·ı,·z t."" - gece aarruzu . h S binde,uzaktıın dahi yakla'11am:ımıs bir vt; J "' "J arzusunu iZ ar eylemiştir. ovyet Yenı· paralar 
rekı;ır foşkil etmektedir. İ..ondrnki ha- va releri E!gıızalay:ı ela hücum etmişler Kahire, 12 (A.A.) _. - Mt<ır clrıhili- hükümcti, Sov~·etler birliği ile Irak 
vacılık tckni<irenleri, Göringin filo _ llerne ini~ rerine de taarruzlarda hu- .ve nezaretinin tebliği: ara.ında ~irasi münasebetler tesisi Ege mıntakasında süru""l· 
l:ırıııı tensik cd~l'\'k boml.ıaı·clımaıı ı.11 _ luıımuslardır. l'Jernenin cenubunda Dü~ınan tayyare filolflrı, pazıır ge- hufüsunda musbet bir hattı hareket 
ra!'<!lerini gece avcılarının teskil eclı> _ tlli~mun nakil vasıtalarına mitralı·öz cesi üçüncü gece olmak üzere Süven almakla bernber, bunu her hangi bir mek isteniyormuş 
ceiii tehlikeden korumıık için· yeni hir at<şi açılmıştır. Deme - Tobruk anı- kmıaı mıntakasına hücum etıni~tir.' deklarasyonun neşrine bağlı tutmai(ı 
tabiye hazırladığı k:ınaatincledirl?ı-. 'lnda da muhtelif mııhallercle düşman Az hasm· vardır. Bir kişi ölmii•tür. muvafıle görmemişti. O zaman Sov- Ankara, 12 (Hususi) - 'Merkez 

t ·ı· t 1 . • Al . motörlü ,·asıtııları hasara u;iratılm1'- S I . S f J • • yet hlikUmeti bu yolda bir cevap yeı, bankasından tebliğ edildiğine göre, 
ngı iZ :ıryare erınııı man.rn iızc•- tır. Bı'ı· l\fn.«eı· "mı·t [,•ı".\'aI'{'-.'ı· clı"ı•. ı'ı· - ovyet er;n o ya e çisı rine kütle halinde akınları devam et _ ~ ., -' ·' 0 miş ve müzakereler kesilmişti. Pire limanında kazaya uğrıyan ve 

mek!eclir. Almanların gündiiz akınla- ı·ül~~~1tür. .. Moskovada ~ı mayı~ 1941 tarihinde, Irak hU - tcdavijle çıkarılmamış bulunan yüz 
1•1 geri kalınca . d. . .1• ı• . . ,,ıcı ııa rr Trcıl>lıı.•qrı,-/ın lııır11111 kuıneti. An)rnrndııki So\•yet büyiik Jiı,alıklıırla elli kuruşluk b11nknotla-

.' şım 1 ıngı ız usu ıerııl! K"hı're 12 (A ·' ) · O t k · S f 12 (AA) S ti ıı· 1 · · t · 1 I k ·1 S t' · d' el d 1 1 ta f tatlıik etmeleri beklenmektedir. Fakat .. " , , , .. ·-''· . - ı· _:ı ~ar· ıı;- o ya, . . - ovye er ır- e çı"ı \"l!sı asıy e ra ı e ol'~·e .er rııı, şım ı ışarı an ge en er r:ı ın_ 
lngilizler uzun tecrübelerden ~onı·a hu !!'hılız h;''b'ıt .. kı~ı \Ctlcrı umumı kararga- liğinin Sofya elçisi bugün tayyare il<? birliği ara"ında siya>! mün<ısebetler elan bilhassa Ege mıntakasında süriii-
·~ıı · 1 . 1. t 1 , ıııın ıe ıgı. :\Ioskovaya gitmiştir. kılrulması teklifini .tekrarlamış ve mck istenildiği anlaşılmıştır. Malam usn erın meyva arını '1mc ı op anıaıca lO t j ·ı· · 

h·l'lamışlardır Mütaha. ·ı +ır Al may1' a ngı iZ hal'a kuv\•etlerı, s· J k A b. bunu Arap memleketleri hakkında olduğu üzere yeni yüz lira!ıklarııı 
t~~:,'.,1 rei(•J'İnin. v~ziı·nt· ~:k'k' · i m_un Sicilya adasında Katenya ve Koni•a ıngapuraa as erı zr her hangi bir deklaı•asyon ne~rine üz-erinde Milli Şefimizin fotogrnfi-
,' '' ' • ·' 

1 
" ınca mıı · lı·ı\"l m"\'clnnla · l 1 lı 1 k /ı l b ·ı · t t t B' l h 1 · d B 1 k t• l talealurında ihlir:ıtlı davranmakta - •. '., '· " .: ı_ınc a ı·erc ~ u ~n:ııı on erans ton anıyor ag 1 \1 mamış ır. ınaenn ey • en vaı· ır. u ı>ara arın ·ıyme ! o -

dırhr G<>ce ııkınh, el Al t . . fıı;.ı.ırelere buyuk ha<ar ıka <•tmrnlrr- r Sovyetler birliği itirazını geri nlarnk, matlığı tekraıı bildirilmekte l'e dik-
.'.· ' .... "-.•n ıı. maıı a11 a- clir. Hlicum öiı:lrden sonra rnııılmış ve - 8&4 tarafı l ncl aahifede - lr:ık ile So\·yetler birliği ıwasındn kat tal'siye olunmaktadır. 

lerınııı fazla. clu~unılme•ı, .Alman pılnt mu\'affakıı·ctle neticelenmls ve cllis - Eol'ar Gost, kendisinin ele bu kon- siya•t münasebetler tesi•i hnk1'ınd:ı- G •d 
lnrının UZC'rıncle fnzl:ı te•ır etmekte - . . G· • . 1 i ferııns·a i~tirak edip etmiycceği hak- k. t kl'f k b 1 t . r irı poıis müdürlüğüne 
rlir. Alınan pilotları, İngiliz m•cılıırnı- nıııYııeıı_cclıeıı bııılıı·ın;;auııpr;z1 o m!ışşuı:.t 11 . kındakı· suale kaçamaklı C""•"P ,·eı·- · ı r ı ı ·n ıı r mı$ ır. b' l • · ıd· 
rln ke(ı . ""z·· lel • .. !" ! ' 1 

• '' e"ser mı '° 0
" lr genera getırı 1 ı ,.o .ıı o ugunu 'Ol' urnr 111-. v k . ,a t' · d k' ., .. · t· z d'ld··· .. ı · 1vining Rta rl el 't : . r un eı. .>n ıpın e ı ., p:uruha hucum mış ır. ,anne ı ıgıne gore, e çı, M ~ f } 

clıg·ıııa ,,
0 
.. re' A• nım'a'rn gaze esıbn.ın .. ık·az - eılilmi~tir. ika edilen ha<ar111· vlis~ıli 8ingapur konferansı için Amerika - agŞUŞ a yon ar Satın Kudüs, 12 (Radyo) - Hanyacla 

' " ' ' \'l!lllll en U\'ll. za 1 ·b·t •el"! . ) h lı" .. k 1 h • t I' t t• . t· d.I b. t bJ·• .. G' 'd ı·iatı p'lott ç··nk... .1 t - es ı e ı emrmısse ce, :ı-.ırın uı·ıı · can u<usı a ıma ge ırmıs ır. alınac<,k neşre ı en ır e ıge gore, ın po-
. 1 ur. u ·u pı 0 zor \'r g ~ mikı·ast ı oldu·u hakkt S ·- Şan-Kay-Şekin nutku: ~ li.< müdürlüğüne general Durankis 
reti~mektedir. Almanlar lngi!tne ü- . ki.·· 'k g.. nttrnb 't 

1
· ır. ·tıgıl -

zerine akınlardan vazg . 1 • b'I ! . ":.'·ara. ·o~an mure e a a mı ra - Kudiis, 12 (Radyo) - Çungkingden Ankara, 12 (Hususi) - Toprak tayin edilmiştir. 
. . . · eçs~_eı . 1 r. ıı ı·oz atesıne tutulmustur. bildiriliyor: ofis, bu sene için katkılı: masuş af- Yunanistanın Vaşington "efirliği-

gılız tayyarelerı Almanya_ uzerme akın Libvadn: Ağır hoİııbardımnn tana Amerikan111 Çungkiııg sefiriııiıı A - _,·onlaı-ı da satın alm<ığa karar ver - ne tle eski başvekillerden Venizelosun 
larıııa deı·am edecı,kl 0 rdır. Hamburg 1 · · . T bl . '· :. - t 1 t · . . be 1 · t• A k b k 1 b 1 ·ı lb II ·.- V · 1 t · ,.e Rremenc . ıl k .. ti h· r d h.. ı e Jrımız ra usgarp lımanıııa hu - \'tıs ra yaya avıııı mü1ı:ıse ti.r e ve - mı~ ır. nça u aı·ar ya nız u yı og u a ay rııos enı1.e os ayın o-

l ).ar ııı.ı u e .ı ııı .e u- cunı etmişler ve l•panvo< menderei(in~ ı·ilen vecln ziyafetinde bir nutuk irad içindir. Gelecek yıllaı·da mağ~ıış af- lunmııştur. 
c~m nr, nded ıtıbımyle artık lngı!ter.•- tam i<nbetler bı·ılevlemislerdir Bii _ •elen mar~şal Şan - Kay - Şek; dost olan yonlar ka!'l olarak <ılınmıyncnktır. Al h 
:~::i~lmıınyaya .raklastığını gö•termek yük iı;filiıklar \'~'ya{ıgıııl~·r çıkarılmış- clevletler tarafıııdan harp m.'llzemesi man notasına enüz 

i .,. ı . . tır. Bır bomba 'lth•osu elektirik te,isa- verildiği ve mali yardımlarda bulunul- Fransız Hindi Çinisine cevap verilmedi 
ıırıı. ız '.ıınl mcıfıııııı ııe.~nyalı tına cHişnıiis ve bir çok bombalar li - duğu takdirde, japon tasfiyes-min em- "d S "l · 

. Lo.n.?ra, 12 (A.A.) - Lo~c~rnnııı manda patlamıstır. Bombardımanın niyetle Çine bırakılabilecrğini ~öyle - gı en ovyet gemt eri Berlin, 12 (A.A.) - Yarı ı-esmi bir 
rnhşı,ane bombardımanı, İngılız. l!n: t~.<iri, kalın bir duman tubaknsından miştir. ' Tokyo, 12 (A.A.) - Kuing Ku - menbaclan bildiriliyor: 
sını~ın başlıca .mevzularından bırını nıü•ahede edilememistir. Yangııı bom- vellen Bankofa iki Sovyet gemisi ge- Amerika limanlarında bulunan Al-
te<kıl .'J.tmekt;dır. . . baları diğer yerlerde muhtelif büyük- hücuma hazırlanmaktadırlar. Dağın lecektiı-. Bu suretle ihtiliiftan beri man gemile.rinin müsaderesini proteıı-
.. De, lı Telgıaf, basmakale<ınde dı)·or ilikte yangınlar çıkarmıştır. · ha,·asız mıntakalarıncla hvrelat ,.a - durmuş olan seferler tekrar başlıya- to eden Alman notasına cevap verilip 

kı ~Cum . . .· .. . Bu muvaffakı.vetli hücumdan bütün pabilmek için çok sağlam in"'1olara caktır. ,·erilmediği hakkında ne resmi ve ne 
. aıte~ı .ge~esı Londra ııze;·ıııe t:ıryarelerimiz dönmü,tiir. ihtiayç hnHıl olmaktadır. • R K J de yaı·ı resmi mahfillerde malfimııt 
ıa~ılaı_ı \'e.bır ıııtıkam akıııı sur~tıııde . Hnbe.si.•lrındn ı•rızi11et Bir dağın zirvesinde Hindli kıtnlar omanya ra 108 mare- yoktur. 
telakkı Nlıle~ ~kın, hava bombardı - Hartum, 12 (A.A.) - Cenubi Af-· lıir bayaz bayrak görmüş}erdir. !tal - şallık rütbesi verildi M 1 p v 
ma.nları har?ıclı~-. Alman hava k:!\'\'et- rika birliğine mensup kıtalarla Habes ı anlar, Hindlilerin el bombruıının atı- areşa eten İŞİ ye 
le:rı, geceleyın lı~anlıtı·ı ve denız te7- l'atanperverleri dokuz bin kadem irti~ bcağı menzile kadar sokuılmalarına Bükrcş, 12 (A.A.) - Radoı ajıın- döndü 
gahlarını bo~~>_aıclı!"l~n ederek, Atla.n- faındaki Amba Alagiye doğru ilerler - müsaade etmi~ler ve ondan Mnra be - sı bildiriyor: 

ılık .~ıuharel>; sıne ı~tırıık etmektcdır. k •ıı ingiliz kuvvetleri de buı·a•ını \'H- ı·az bayrağı indirip bomba atmışlıı.r ve Kral Mihaile mareşal rütbesi !ev - Vişi, 12 (A.A.) - Mareşal Peten, 

bngılız hava kunetleri de b~na Ham - ,.ı~s'vavas emnivetıe ihata etmektecİir- Hindliler :ırasında telefata ~bebiyet cilı edilmiştir. Mareşalhk asası krala istirnhııt için gittiği cenubi Fransa
urg, Rremen, Emclen ve dığer deniz- !er' ·İngiliz kuv.vetleri eukutu gani vermişlerdir. Buna rağmen harekiitıı başvekil general Antonesko tarnfııı- da Will Navyed.en bu salxth Vi~iye 

a~tı ve vapur yapan inşaat merkezleri- kubi!i icti~ap olan kaİe;·e karşı k·ati devam edilmiş ve tepe işgal edilmiştir. d-nn verilmiştir. gelmiştir. 
nı bombardıman ~derck mukabele et- -~::~~~~~~-~~~:'!'~~~=~~======~~===~~;=========:!===~~::~~~:~'!:~~~s~~~~~ 
za.viatınclan kıyas kabul etmez ıi<'l'CC"- tiin sandallarını harekete getiımiş- E • d • it ı şılaştılaıt. Buna ra,ğmen; Marsel, ge. 
mişlir. Bizim zayiatımız, Almanfarın Hakikaten Almanlar, 0 and<ı bü- ,- muvaffak oldular ve Marsel ile kur-

cle~=~~i: di.ror ki: !er. eH<'rind<'n ~elclif(-i kadar mua\·e- srarengız enıza } ar ne nezaketle mlilakatı reddetti, 
' nete şıtap clmı~lerdı. Bcı·eket veı· _ - Bahriye muhakeme komisyonu-

cLonclra bombardımaııı, !'<aziler<lc• l · h ı· ., d d ı h.d. h k '·dh. r·k· 1 • . sın. c enız a" sükunclini muhafaza .""!" ___ A k h d h et v na ,,-a everme en evve. a ı~e. ıı -
"" ış 1 ır erınııı rrniden uyanclıi(ını t•di·.ı-ordu. Ak•i takdirde şağ kal<ın- • Ş 1 arp, e Ş e macera kında fenni miltalea yiiriltmek doğ-
gö•teriyor.> 1 k d · 1 k k • 7 ru olamaz. Bu itibarla beııt mnzur Ni,iiz Kronik! di)·or kı· ·. ııı a ar ço u - çocıı ' kadın, erkek - -

' kolay kolay kurtulamazdı. görünüz! Esa..en C)'arın Fraıısaya av-
cLonclra bombardımanı, Amerikıı·- ~farsı•!, madmazel Evelini xnndala !erdi. Sıra, kaptanlcıra gelmişti. Deniz aleminin şahes<!rlei·iııden elet ediyorum. 

nın ıırtıın yıırdımının, ingiltereııin Al- bindirdi ve k~ııclisine tavsiye etti; tkiııci kaptan Marsel kayığa bin- biri olan bu vapurla beraber h~zine- Dedi. Af clilrdi vr yatak odasına 
manyaya km·$ı şiddetlenen bombardı- - Madmnzel -dedL ,iz .Alman va- eli ve kruvazöre geçti. 'Fakat birinci ler dolusu bir servet mnhvolınıışiu. ~ekildi. 
manının Rerlinde korku ile kar•ılaıı - · · .,. · · · kaptan aleacele te.•bı·t edilen z.".ı•ia- Bu hadiee, geı~k A 0 rupada "e -nınktn olılu"unun lıir dC'liliclir. . punına geçınız. oızın ı~ın orası da- ., .. o ~ • "' 

" ha selıimettiı-. ln•allah yine g-iirlisü- tın )'ckünuııu görünce, derin bir te- rckxe Amerikacla derin bir alaka 
• . -

Bahriye nazırı Amiral Discol, sıh
llııtlı , fakat ayni zamanda çok nsa
bi bir adamdı. Karakteri sert ve gn
~ip tabiatli idi. On i~i bir aray:ı geti
rip bunl,.rın hep.~ini birden süratle 
intaç C'tmek veya ettirmek adetinde 
idi. istirahati, tenbellik teliikki edi
yor; bir dakika olsun rahat duramı
yordu. 

Çin-Japon harbi mühim 
bir safhada 

( BA.ŞT ARAF! l NCI SAHiFEDE ) 
mıık;adiyle Çin km'vetlerini tnrdet -
meğe çalışmaktadırlar. Buncln mu
rn{fak oldukları takdirde japonlar 
$iyanfl; garbe veya cenuba ilerliye -
ceklerdir. l\faamafih Çin ktı\'l'Plleri 
her ihtimale karsı Sarı nehrin cenup 
sahillerini ele tutmu•lardrn. 

Tokyo, 12 (A.A ı'- Domei ajan
ı japon kaynaklarından ~ilcliriyor: 
Şan,eye kar~ı y~pılan t1ıarruzcla 

japonlar, 40 ncı Çin ordusunun meı·
kezi olan Şau.Va'nı zaptetmio<lerdir. 
japon kuvvetleri, Long-Ey clemiryo 
hında Çin müdafaa hatlarını da 
bonıb:ılamışl-ardı•. Miyançiye kar"' 
.ı·apıla ı bir japon hücumunda, depo
lar vesair yerler yakılmış, zırhlı Çin 
trenlerine isabetler kaydedilmiştir. 
Yung-Çede japonla:ı Alyade dağııı
d-a bulunan Çin kuvvetlerine de taar
ruzlar yapmı8lnrd,ır. 

riiz. es.,;ürc kapıldı. Vapuı"lınu; yapılan uyandırdı. l\Iatem umumi idi. Bilhas-
- Ya siz?. biitlin teşelıbüslere ra.ğmen terket- '" lngi!tere, Amerika, Fransa, ja -
- Ben bahriye zabitiyim. nıı iti_ mek i<temedi. Ve bu sııı-etle emek- ııonya•devletleri; nıüe•sif hndise ile 

barla kaptanla beraber son dakika- dar kaptan vapuruyla beraber kor- yakından aliıkndaı· oldular ve donan_ 
p kadar l'apurcla k:ılmıık mecburi- kunç suların dibine gt;müldli. malariyle Atla• denizini taramağa 
yl•tinde.ı·im. Facianın son dakikıı'l!na kad:ıı· fe- ba~laclılıır. 

E\'elin. derin bir tPe"ürlc ).faı«e- liıket yerinde bekliven kruvazör ve Felaketzedeleıı; Amerikaya var -
liıı yüzüne h·ıktı: Alman· trıınsatliınti~i. nihayet yan clıkl11rı zaman bilhassa gazetecilerin 

- Anladım -eledi- Allah lıizi bir rana yüzere!< Nevyorka cloğrn sü - hücumuna uğramu;lardı. Fakat vol
daha kııvu5luı·;;ıın. Sizden i.vi haber- ı :ıtle ilerlemeğe başkıdılıu-. Arkala- r~lıır korkunun ı·erdiği·•ers~mlik ;yü 
!er beklerim. .•ıncla bıraktıkları feei s.-ıhneniıı o zilnclen bir tek 15.f olsun söylemek 

- Vaclediyoı.unı. anda :ırzettiği manzara clehsctin lıii- kııcrretinc malik değildiler! .. 
A,ı·rıldılar. Eveliıı Alman Bremcn llin manasını ifade ediv·ordu. EsaRcn fcli'ıkctzedelerin ara~ınd:ı 

rnııurııııa geçti. Deniz "!ithıncla yüz' kadar .cesed söz söylemek kabiliyetini haiz rnl -
Ilu aralık birinci kaptan '.\[:ıı·•cl yüzüı·orclu. Torpilİenen vapurun ııız bir kisi vardı o ela deııizaltı

0

ge. 
den sordu: parçahrı, denilen sancl..-ıllar, vari) - mill•rinin miitehas,;ısı :.\I:ırse! Kort-

- Bütün volculıır t:ısmdı mı? ler, sepetler, sular üze1'J'ncle muaz - tu .. 
- Evet kao!anım ! Sağ kahıılıı _ zam bit' daire teşkil ecliyo11du. Suların l<'ak·ıt F11ansız bııhriye zabiti ağzı-

rın hepo<i clı' iki \'apunı tak"im edil- anıaıMz t!lzyıkiyle muazzam bir k:ı - nı açıp bir tek liif ol•un •öylenwk is-
mi<tir. ya gibi denizin dibine süratıle in~n teıniyorclu. 

O gün amiralın asarı bozukluğu 
da tam yerinde icli. Ruvayal cadde -
sindeki biirosuııun i\•inde geni< aclım
larh clurmnclan dola~ıyordu. 

Amiralın yazı ma.<ası karşı-ıınnki 
mıı<acln, 35 yaşlarında birisi otur -
mu~; not alıyordu. geyinisi t<>tııiz; 
~~hresi sevimli, tıknaz bir ndnmdı. 

- SONU VılR-

Hayfada alarm 
- Pek alıi .. Ya miiretleba~? l'ııpur Atlasın sularım kanştırmıştı. Nihayet ikinci kaptanın Ne·crnrk-
- Onlar da' kruvazöre gertilel' Normandi ı·-ıpurunun C'!'aTengiz ta iltica elmiş olduğu merkez 'oteli- Kudiis, 12 (Radyo) - Bir resmi 

kaotanım. bir denizaltı gemisi tarafından torpiL ne Fransız muhabirler müracaat et- tebliğe göre, hüviyeti meçhul bir 
Demek usııle ria;·e! edilmiş, ev,·e- lenmesi veya •erseri bir maı·ine çaı• tiJ.er! .. :\Tülii.kat istediler, onları ela tayyare •abah 5,1? de ~fayfaya yak-

ı , ı ol 1 ı t k'b k b ı b ı. b 1 ( d- F k l laşmış, alarm vrrılmiştır. Dafi top -a .' cu 1r \'e oıı arı n ı en müret- ırnra aması ütün A\•rııpada de. "a ft -e mc ı. a a( Fransız mntlıu- larm ateşi karsısında tnyrnre geri 
tebat, zahitler, vapuru tahliye temiş ı·in bir yeis ve teessiit• uyRnclıfrııışlı. ının milnıe.,,ifleri otrle girmeğe. cliinmüşt!lr. · • 

Londraya döndü ·ı 
Loııdra, 12 (A.A.) - Pol?0!. 

başvekili general Skor.ski Atnerı~;l' 
dan İngiltereye gönderilmekte e ,( 
Amerikan bombardıman tayyarelf· 
den biriyle Londraya dönmüştür .. 1 .. 

Skorskinin Amerikadaki teın:t': 
rından bahseden Dey li Telgraf ı1I 
ha biri diyor ki: 1ı: 

«Skor$kinin Vaı,ington ı;.iyıı~~ 
ralnız Amerikada bir Polonya o r· 
su teşkili Jıakımından değil, Alllj11, 
kanın müttefiklere yardımını ~r! 1; m:ı.•;ı balomıııdan da ehemmiyet 
dir.> ~ 

Gazete, hür Polonya ordusu~ 
rolünü tebariiz etlinnel..-te v~ A~ 
rikaclaki Polonyalıkır ordusu if 
yapılan teşebbilslerin dı> muvııffjl 
yetle neticeleneceğini kardfltme~· 
dir. 

000 

ispanya da harbe git' 
meği kabul etmiş 
Baıtaralı 1 nci Sahifede ""'. 

neşriyata göre, general Franko, Jfr· 
!erin İspanyaya yiyecek maddele ıfi 
temin eyliyeceği hakkındaki vıı~$' 
il zerine , Alman kıtalarının İsp:ııı> ~ 
dan geçerek Cebelilttanka hil:~ 1 
etmesine müsa<ıde ettiğini tabr~. 
bildirmiş ve bu vesika mareşal ~li" 
tene ele tebliğ oLunmuştul'. Bu U ·~· 
ğin, mare~ah tazyik maksadiyle l 
ıııldığı anlaşılmaktadır. 1 

Frankonun hareketinden ku\~·e.,. 
alan amiral Darlan, mareşala }{iti 1 
ı·in Fransız topraklarıııdan hııl:Y~~
bir şey terkeclilmiyeceği bakkııı r 
ki vaadini ileri sü~erek, Suriye us1

11 
rinden ve İspanyaya geçecek ku\:~r 
!erin Fransız demiryollıırınd<ın ı> ~ 
fade etmesine inhisar eden. Alrı;~, 
taleplerini artık reddetmzyece~ 
lıildirmi~tir. • 

Bundan başka, Fransaya AJ~ıı~1 , 1 
Lorene mukabil, harpten evve 
Fransız topraklarına mücavi.ıt yerle~ 
den, Fransızca konuşan halkla ııı 1 · 
kiln nrazi verileceği de söylenmekte· 
el~ 4 

Mareşalın her halele bu teklifi r•' 
<leceji;i zannolunuyor. 

Taarruz 15 mayıata olacak : 
Ankara, 12 (R. G.) - Jfaber \'er-; 

eliğine göre, Franko ile Almanyn ~ 
ı•asındfl yapılan bir anlaşma neticl·ı 
oıarak Alman kıtalnrı, 15 mayıstS 
sonm İspanyadan geçerek ('eb<'lill' 
tanka taarruz edeceklel'dir. 
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