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(ANADOLU) MATBAASINDA 
7 BASILMIŞTIR 

E. Fon Papeni kabul 
etti, Hariciqe Vekili

mizde kabulde bulundu 
Ankara, 14 ( A.A.) - Aln1anya 

devlet reisi Adolf Hitlerden Reiai
curnhu ru mu:.ıa doıtane bi.r meaa j 
ıetir• n Almanya büyük el9'si E.k
""li.na Fon Papen, lnöni.i tarafın -
dan kabul edilmişt ir. 

Mi.ili.ka tta Hariciye Vekili Bay 
Şükrü Sa racoğlu da hazır bulun -
l'rıuttur . 

Mareşa l Peten; Fran sad a yaptığı 
ile 

son seyahat lerden 
görüşilyor. 

birinde ha lk 

Vi~i. 14 (A.A) - Al müş, kalıine derhal 
Ofi ajan" IJildiri - manya - toplanarak amiral 
yor: il arlanın itiliif hak -

Xıızırlar meclisi, Fransa an- kındaki izahatini 
mawşa] Pelenin re- dinlemiş ,.e bu itiliı. 

Hükumetimizin yeni 
kararnamesi 

isli.ğbıde toplanmış, } fı ittifokl:ı. ta.,·ip 
iki ' amiı-'11 Darlanın aşması etmi~tiı" Bu itilafın 

Fransız - Alman mahi~·eti henüz ma -

1 
müzakereleri !ıak - Ilım değ'ildir. Yalnız 
kındaki izahatını Fransız kabı'nesı· an İKl'"adi bildirilmişse 

• dinlem~~r. :\icclis, • de bunlar da mm o-

PekSİmet stok- ~m·ı~ •. işft~ı.nrk.1ı~ş~~l·v~;ı~~n'. 1a~mag1 tasvip etti ~ı:.r;itı~ı~ber 1~':ı;~~~: 
'I gizli bazı maddelni 

larl Yapılacak Ru müz·:ıkerelerin neticeleri, ya - bulunması dn muhtemeldir. 

Mahlut hububat da T. 
ofisin iştigal mevzuuna 

alındı 

kında görülecektir. Am erikanın \'işi hiiklımeti '!ezdin. * deki elçi~i amiral Lihi, maıeşnl Petc. 
Radyo ırazetesinden: ni giirerek itilfıf hakkında ma!Cımat 
Hitlerle Amiral Darlan arn~ı~dn- istemis ve bu itilafın, mütareke ah·

ki gör(lşmede v:ıı·ılnn itilfıfın, \'işi kitmına muğnyir olmadığını ümid et. 
hükumeti tarafından fasvip edildiği tii(iııi söylemiştir. 

Vatandaş, bugünkü me· 
rasime iştirak et .. 

Buırün göklerimizin şehid evlad -
!arını anmak için ,ehid~·kte toplana
cağız. Onlar, Türk yurdunun müda
faası davasında çalışırken, mavi, hür 
aemalarıını2dan her nasılaa dütmüş 
ve ebediyete kavuşmuf oğullarımız
dır. Fakat hatıraları , içimizde bütün 
aıcaklıiı ile yat amakta ve milli vic
dan, onlara karıı derin bir ıükranla 
bağ-lı bulunmaktadır. 

Ta yyarelerU..'z uçarken hepimiz 
ırayri ihtiyari baıımız ı kaldırıyoruz. 
Bir ne vi g urur ve h eyecan, gÖğ•ümü~ 
zü tazyik ediyor. Kalbimiz çarpa 
çarpa , gözlerimiz bu tayyarelerle 
beraber mavilikleri dolaııyor. Çünkü 
bu çelik kanadların araaında, yurduı> 
namuı ve ıerefine saldıracak di.i ı -
manı, gök tabakaları araıında bekli. 
yen kahraman çocuklarımız vardır. 

1 Z MİR 
• ENTER NASYONAL F'UARl 

Mallarnızı lzmir enternaıyonal 
fua rında btr milyon al ıcıya tanılı· 

nızl 

20/ Ağuatoa 20/Eylul 

Uçup dönmiyen kuşlara 
llüştüıhiııüz b:ıhce<L güller ~arkı söylüyor; 
Kızıl sarı, pembe, mor; kaYsi kuzah renginde, 
Kanlı bir focr uçuyor gökler de kanat kanat 
Argoııon >'Csleri \'aı· daldığınıı enginde .. 

.\rşlcr a;· aı.>::ı ~:ılktı. bugün. -hlliyorsunuz_ 
J~11·ılm1~ kan!tdlatla '2_iz<1 g-~·liyor~unuz !.. 

l t:ı ug-unuz Ylı\·,1dn yıl<lız yağmuı·lnrı var, 
All:ılı:ı y:ıırnı ye d. n perdeleri açtınız; 
Demek ki, lıir ebedi dönli~c can atarak: 
Her dem vıirolnı:ık i~in bu bağlardan kactınız. .. 
Şimdi sorı orduıt[thta meş'alelcr ynnm:ıda, 

Boşlııkt:ı bayrak gibi kanadl:ır sallanmada!. 

ORHA.\' RAII.UI GOKÇF: 

Vatanını, iatiklalini, haysiyet ve 
namusunu sevip kıakanan Türk ıribi 
bir milletin, bu çok güzide ordu un -
•uruna karıı duyduğu sevııı: ve bağlı. 
lıkdır ki, Türkiyede havacılığ ı büyük 1 
bir hareke te doğ-ru sevketmiştir. Ar· 
tık tayyarelerimiz artıyor, havacılık 
teşekkül ve teeaaüılerimiz çoğalıyor, 
göklerimiz daha fa zla doluyor. 

Onları aratnJzda veya gök yüzün· ---------------------
de seyrederken, ı'çimizde emniyet ve Bn. Ruzveltin Bn. Rodolf Hes 
huzurun bir kat daha arttı.i ını h;sse-
dtyoruz .. Yeniler yet~iyor, onlan nutku 
bağrımıza basıyoruz. Fakat onlar
dan va zife baıında kanadları kırı la

l 
bildirilmektedir. Bilindiği gibi a;<ar- Stcfnni ajan.ı, Frnıı•a ıne,;clesinde 
dan beri Pnrislc VLşi ::ıı\.'lsında mekk Almanya ile ltnly:ının !..'imam •n mu. --------------

~An.kara, 14 ( Telefo~la) - Buıri.in dokuyan nmiral Darlan, Almanya - talıık olduklarını bi l dirmiştir. Faka'i 

-Devamı 2 nci aahiff'dr--

Menzis de, lngiliz-Ame
rikan dawasını anlattı 

Almanlar, Ankarada de. 
ğil; Almangadadır 

digorıar 
•nıı sazetede mahlut hububatın Frnn'a isbirlig"i esaslarını testıit et - ltal.van gazeteleri, Fraıı<ızlııra ııteo 

top k h il · of' · · · ı· 1 · ' ra ma au erı ı.,nm ıt ısa miştir. Amiral Dnrlan, Hitler tarafın- püskürmektedirler. , 
"""v~uuna ıidhali ve memleket ihti- elan k".lbu l edild ikten "oııı·a dün Visi- JurnalP D'İtalia gazetesi .,Fr:ın. 

_ p.. .. nu 3 ncü oahifed- l .ve dönmiis, mnres:ıl P~tenlc görü.ş- sızlaı daima aynidirler., başlıklı ş:ı-
,. yanı dikkat bir makale neşretmistir. 

R d ıf H · t Bu makalede şu. ı<ntırlar vardır : 
O O esın ayyare• Aylar w seneler geçiyor, hi\disele-

sinde kurşun yaraları rin kazandırdığı tecrübe \'e ne'lice
ler. Fransızl:ır 0 in hic_ bir der~ tes -

go .. ru-ldu.. ' kil etmi:oı-. Frnnsızlar, ltnlyny:ı k'.'.lr-
-İ>4! ... .,,,, 3 "ıriü Sa.h.f#..d.,.__ 

Almanya ve 
S. Rµsya müna

sebetleri 
8. Çörçilin yakında ınÜ· 
him beyanatta buluna

cağı bildiriliyor 

Hitler bir nutuk irade derken ( Arlca-
1 tında s örünen zat Rodolf H estir) 
· n1nhır:-ı.ne lıir ovunu<lur. He~'in y:ızdı-

1 
ğı vı'<lrı mektul)ıınıın ne~redilmiyeceği 
z:ınnediinwktedir. )[aamafih yakında 
b:r kblii{ çık:ırılaeaii;ı tahmin olunmak_ 

Va•in"lon, 14 (A.A.) - lles'in ka- tadır. 
rı~ı h~kkınd:ı hiı' çok Amerikalı rü.k- DrT K l Pı::r.tx EELl.Y.4Tl : 
""k memurlaıın kaııaat: ~udıır ki. Hıt- L"nr!ra, ı .ı (1\.A.) - istihbarat ııa-
ı~rı.. !it':. arasında Rıı';ya~·a ,.e Alnınn zırı Dufkup~r. l! t'<'in lngillcrere ni
llus mUna,;ebetlerinr da ·r ihtiliıf çık- çin ge lmi~ olcltıi(ıı h:ıl-.kında sorulan 
rııı~ııı· H:ıricire nazırı Kordd Jlull, bir sual.• cr~·~'ı~n: 
<llln 'lbah JC.-s'e ait heııliz resmi hiç •- Hr•'.n lngilltrere ıı:elisi. :-<:ı,· 
l,ir !<·!~raf alınadıj!ıııı söylemiştir. p:ırl i 'inıle ilk ı.l<'<liği te~kil etnı.,ktC'clir 

::ltokholm J.1 (A.A.) - C:ıwt~lcre He<, ffi!l<>rin ~"k yakıın bir aclnmclır. 
ı• lc•n halx>ı,krı> göre lle•'in lngiliz Knııdi<i llitl~l'İll o ti,,,.,~,._, ,,arih sur!'!· 
llıakamlarııı:ı ne p:ibi if~aatt:ı. buluna- te ilinındını h"iz hulunuyorclu k: Al
tai{ı Rerl!ndc merakla lıcklt'nilınekte- nıııııı arlan mll\::ı~f:ı~ıydl• ha:('ht l'dı> 
dir. B<>ı-lin<le, Heo'in teılr'.cı>n nı .. •'ul hilmi,<t'ı·. Rıı. ı.ı·ı hır haherılır \.,, lanı 
Vazif 1erd~n uzakla•tırılmış olduj(uıın .. "manında g..!en hir hnberıliı·. • 
,.~ hir fftcia olan hn•tahğııı:ı ısrarla Dl'mistiı'. 
i. ar!'t .cdilmı·kteı!ir. T. \ lfl//.\'U·.'fl: . . 

lk-rıinıle söyleııdii:in" göre firar lıfi- l.<ı•ıılr:ı. 11 (.\.A.) - TimlolJ H."''ııı. 
disesi, n ı!ahild~. ne ıı.' hariçte bir nın. l skotyayıt inmı~<i lıir ro~ .t.ıhm,ı_nl~·ı·c 
nn if;ııf<' •tmİ\·"c .. ktir. )·ol :1çmıglır. llıtJnı·, k .. ııdı'1 VP (,orın~ 

Stokholm.J~ znnııP<lilı\iı{ine göre, ölılüktC'n soıır:ı A lm"ıı)'a set'liii;ine ha
ximıli Jı3z1 idamlar yapılm:ısı imkiin l<>f ol.ırak lk<'i tayin ctınist:. He•, 
dahilindedir. Halen lı:ızı kim•olerin L:nHl.'<l:"l'f.r h:ıpishnıwsinıll' • ::\flirff 
Yalnız tevkif edilmis olması, Nazilerin -Oı>vırnıı ~ ll ncO ~ııbi feıl~-.. 

Şimali Afrika 
ve Habeşistanda 

Alman ve ıtaıuanıardan 
esirler ve maızeme 

alındı 
Kahire, 14 (A.A.) - Orta ~ark 

lnııiliz umumi karargahının tebliği : 
Libyada: Tobruklaki kıtalarımızın 

mahdud bir tna n uz hareketi esnasın
da iki Alman tankı tahr ip edilmi~ ve 
uüRm:ına bir çok zayiat ,·erdirim i ~ -
tir. Solluın mıntnkaRıııd:ı diisnınn yc
ııicfen Sollunı \'e Sollnmuıı cenubı 
garbi.•iııdeki ilk ıııevzilerinC' rekil -
mistir. Burada devriye zırhlı f ııgiliz 
kuvvetleri düsm:ını miitenrndiyen 
h ırı>ala maktadır. 

llahrsistandn .\ mbalagi iizeriııe 
nqıılan har!'krl memnuniyet \'e:·ici 
rn : l:ırııı tıkanmasına ,.e tabii :ırıza
larn r:ıi(men inkisar etmektecı:r. 

Aı,li,_Alınbnnııı crııubunda göller 
mıııtak:tsl'Hl'ı kıt\'vet l e miid:ıfa:ı reli. 
il'n bir diismaıı ıne,·ziinin zaptı 'u • 
rcti,;lr ılii!rr lı:ı· m:t\':ıff"kıı•rt elrlı• 
edilmişdr. · 

~00 r•iı· :ılınmış. iki bal:ıryıı tor 
ile ;, hafif tank ,-o lıir t:nık <lafi topll 

(DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE 1 

lnıiliz impıarator luk kuvv~tleri Habetiıtanda Mete manaya ıirerlerken 
• 

Raşid Ali hükumeti Mı
sıra cevap verdi 

Türk teklifinden istif adı 
edildlğink bildirdi 

Irak Harbiye Nazırını 
Ankara seyahati 

ehemmiyeilidir 
Kahire, 1-i (A.A.) - Röyter ajan_ 

sı bildiriyor: 
Ra~id Ali G~ylani hükCımeti, ~Jısı

rın tııvcıssut teklifine cevap vermiş 
\'C bu tekliften dolayı teşekkifr ettik_ 
ten sonra daha evvel ıılınnn Türk 
teklifinden es·a,en istifade edildiği
ni bildirmisfo. Türk hllkumetiyle 
miizakereler.e devam edildiği '"' )!ı
'lr hiikumetinin de bu müzukerrle
re intizar etme;;i icabetliği, cM·aııtn 
isaret olunmuştur. 

Ileyrut, J.1 (A.A.) - D. N. r.. a -
jansı bildiriyor : 

Bağdaddan alınan h:ıberleı·, Irak 
hıırlı ire nazırı Şe,·ket in Ankaı-:ı se -
,l'ahatiııin iyi netice ve:ıdiğini ve Bağ
dada avdeti gününün wkip edilmek
te bulunduğunu bildirmektedir. Bu 
seyahate yakın şa rk hiidi•e!erinin 
neticeleri bakımından büyük ehPm -
miyet atfedilmektedir. 

Irak teblifi : 
Bağdad, 14 (A.A .) - 15 num1 -

nılı l rak tebliği : 
3 diişman bombard ıman t:ıyyaı·c

si, bugün Fırad ııehri üzerine bom -
bıı l ar atmışla rd ır. Hasar olmamıştu .. 
Bir tayyare ditşüriilmii~, mürettebatı 
c<ir ~Jınmıştır. 

B:ığdad civarında Morruh ve Hon
neerzi üzerinde uçnn bombardım an 

-Devamı 3 ncü aabifed-

....... r" • 9*' U•wlQs: 

l$ARtTl.'R 

Türk kadını, 
Türk kızı! 

Vaşington, 14 (A.A.) - Bayan 
Ruz\'elt, dün demokrasilere yardım 
cemiyeti namına radyoda bir nutuk 
söylemiş \'C demokra~inin canlı \'e kuv
vetli olduğunu, demokra:<ilere iman 
etmis olan mill~llerin icabında ölme
•İni bildiklerini, itikad \'e imanları 
i("in ya. :ıdık lnrı n r .-ı.ö,>d ... ~m iş ve bunu 

Berlin, 14 (A.A.) - Yarı re'mi hir 
kaynak-tan bildiriliyor: 

Ofi ajansı, dış haberlerinde Bn. He
sin Ankarnya geldiğini bildirmiştir. 
İyi malumat alan mahfillerde Jxoyun 
olunduğuna göre bu haber kat'iyyeK 
e<assızdır \'C Bıı. Hes, Almanyada bu
lunmaktadır. 

inanan Amerikan l arın ela itikada sa- -------------
r!ık k:ılıhklnrıııı lıiilün düıı.rnya gö•te- komitesi tarafından verilen ziyafette 
receklerini bildirmiştir bir nutuk sö;·liyerek demistir ki: 

Nevyork, 14 (A.A.) - Anıstralya ı - Bu harp, İngilizlerin giristiği 
Başvekili Men.~J;,._harici müna. betler ı nEVA.MI 4 NCO !IAHIFEDI! .l 

Bundan bir müddet evvel Akdenizde cereyan eden muharebeye aid 
resimler gelmi§tir. Bu fotoırafta , lngiliz York gemiainden daha ilk 

atılan mer!1l· ile yanmakta olan ltalyan torpitolarından Artigli<'re 
görülüyor 

BC'l'Jin, ı.ı (A.A.) Akd • d içinde cem'an on al-
Almaıı ı aılyosunuıı enız e SOn tı dü*maıı tayyaresi 
resmen bild:rrliğine düşiirülmüs ve altı 

ııJre, Kızıldeııiz Al- harekaA t tayyare de has:ırn 
manların hnı~'ldtl ııgr:ıtılmı:;tır. 
snha.sı ilfiıı edilm;s. ___ flntlı o (;nzetrsin-
tir. Hpı· ,·:ırıuı'. Kı- Al ılı 11.· 
zıldenizde ha\'a kU\'- manya, Kızıldenizi Almnnpnııı Kızıl-
vetleri \'e ma.riııler- h k denizi harp bölgegi 

Bo~ vakitlerin ne kadar çok, bili- le tehlikeye noaruz- ar p mınta <l Si addettiği nc~redileıı 
yoruz. ılıır. ·ı A U · bir beyanname ile 

Bu vakitleri ne ile geçiriyorsun: Almanya, Akahe 1 an e I ililn ('clilmistir. &·\ıe-
Ya esnemek ile, ya kom~ularla kiirfı•zini de ihth·a clmt>k iizcre lıütiiı~ bi, An erıknn g<>nı:lerine lıu denizi ka. 

Yarenlik yapmakla, ya ziyaretler v:ıpurl:ua Kızılıl > nizin sim:ılinde ' y- pam:ıktır. ~lalümdıır ki ~urki .\fri
v...-mekle, yahud da ıiyinip kuşan- r:,efrretm~nıekrini ihtar ctmi•tir. knrl:ıki ltalyan kunetlerinin ıas-
rnakla.... Bazılarınız da moda ' le, Lıındra. 1-1 (A.A.) - Bahriye n<·- fi;-es:ııcl e ıı sonra Am~rika hiikume-
toplantılarla, şununla bununla.. ·1.ardiniıı «•oliği: ı:, hu d~nizi Yapurl:mna ıtrmıslır. Fa- • 

Hangi zamanda bulunduğumuzu 6 • 12 :\fayıs ara<ıııda d 'nİz km·wt- kaj. hu, Alm:ınların isine gelmez. \'(in-
düşünelim. I· ri. merk..ıi Akdcnizd" f:ıaliyrtt• hıı- kii, lııg-ilil - Alman niücndelc<inin sid-

Yartn harbe girecek iınit ı:- i bi ha- iunmıışlarılır. Yapılan harck:.t hn:,sın- <l<li Akrl ııize intikal etmiş bulıınmİık
z ırlanan bir milletin kadını ve kızı, da Jlinı;azi iki defa bomb:mlıman edil- t:ıılır Ancak, Almanların KızıJdonizı 
artık bunları yapamaz. lzmir Halke. mi~. mııhtelif \'apnr kafileleri h'mare hnrp hölgc"i ilan etmelerine raj(nıcn 
vinde, sargılar, paketler hazırlanı - olunnıııştur. Bu harekit! e:<na ında 9 Amerik:ı, buna kulnk • arak mıdır? 
yor .. Bunlar, muhtemel bir harbe düşman tayyare"i dO•iiı·iilmüş. bir Anı~rikadn, e.<:ı<en arık denizlerin 
karş ı ordunun v<> halkın aıhhati ·1e clüsm:ın tny;·an'•i de ha:<nra ıı{rrntıl- harp mınUıkn" ilfın edilenıi,·ecdrin-• 
ali.kadar m~dafaa va11talarıdır · ımış ve 2 :ıw.ı .tn;yaremiz k~ybolmu'- dair bir ccıey:ııı rnrr!ır. Fakat btı nıe
Kalk oraya gıt .. Sen de çalı, , bu şe- rtıır. Mut:ıd h ılafınn olarak duşman ta. sele. ayni zamanda bilfiil ha rbe g:rip 
refe, bu vazifeye iştirak et, borc:unu rafından iznm edilen bıı bombardı- l!'İrmcmek mcself>,ıidir. Şimdi Amer i-
yerine setir!.. manlnrda h:ırp gemilerimize hiç bir ka, ne sapacaktır? Ruzveltin, \' akında ** şey olmnmıştır. Akdenizde son hafta buna cevnhını vennesi lizımdİr • 
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C&&mhurreisimizin 
fotoğrafileri 1 Kısa Haberl~rl ~okkfıı.r 

• 
.. :\-.a-,-i -1i-de_r_k_·r-in_c1_~_11_R __ o_d_o_l_f_H __ e_s_v_e ___ 1_9_22-~s~-n-e-si..-nde Saça ve 

Rudolf HPsiıı hgı - milletler c t miyeti Tırna~a daı'r 
teı·e:•e kaçı>ı ı'ünya kaıariy1e Fransız c:;.. 

iRFAN HAZAR t·fkiırı unııınıİ)'t'''ni Napolyon mandasına verilmis-
aliıkadar eden ehem ti. O vakit Şanı, Ha-
miyetli mevzu ol- ----- lep, Alevi. Cebeli- Geçen s~e bir doıtumun eli, mü-
makta devam edi - A / S . düı•uz hükümclleri him mikyasta kesilmişti. Bu yıl, kes;. 
yor. K'.lçı~ hiid:se- /man ar, Urıyeye ile Lübnan cumhu - len yerin nereden başlayıp ·nerede 
sinin teferruatı hak- nas,/ ve nere/erden riyeti nami;·Ie 4 müg bittiğini beraberce araştırdık; ve on-

Ankara, 14 (A.A.) - Çanakkale, 
Seydişehir vilayet ve kaza nıerkezle
riııcleki Parti ve Halkevlerine C'um
hurreisimi?. İ<met lııönünün . hedive et
tikl~ı·i fotoı:rufileri, mera<imle 'seref 
mevkilerine ycrle~tirilmiştir. Bu· mü
nasebetle halkımızın Milli Şefe olan 
sonsuz b:ığolılığıoı tebnı·üz ettiren te
zrıhürnt yapılmıstır. 

1111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111 
ZABITADA 

1 
Balık~sir nafıa müdürii Bar Arif 

Pelit Ballke•ire, gümrük ve inhisa!" 
!ar müfetdşi B. Feridun Tokay Öde· 
mise gitmişlerdir. * Belediye daimi encümeni, dün 
öğleden sonra Dr. Behçet Uzun reis
liğinde toplanmış, bazı •ok-aklarda 
kanalizawon ve kaldırım in~a~ma 
karar ve;·miı;tir. Bunların ekserisi 
yukarı roahalleleı•dedir. Derhal ke -
sifleri yapılacaktır. 

Tabiat 
Tabiatteıı uzaklaşan iııs:ın, tabiıli

ğini de yavaş yavaş kaybediyor . Bir 
gün, dağlara, kırlara, ormanlara gir
diğimiz ve orada kendimizi yokladığı· 
mız vakit, verasetimizin en "derin nok
talarından bir takım tahassüslerin ve 
heyecanların doğduğunu duyarız. Çiin· 
kü biz d vaktiyle, belki de 'dürt ayak 
üstünde yürüyen birer mahliiktuk. • 'c 
bileyim; belki bizim de kuyruğumuz 
vardı ve zamanla kayboldu. Belki biz 
de konuşamıyor, ses çıkaramıyor, güle
miyorduk. Fak:ıt ıstıfa kanuriları bizi 

kında Alman n İıı takil cumhuriyete !arı güçlükle bulduk. Deri, hiç kim-

Çifteye ateş aldırmış: 

ı<ilizler ar:ı,11da en kuvvet gönderebilirler ayrılmıştı. ıns e seye haber vermeden kendi kend'ne 
küçük bir ih\ilaf \'Ok k-adar ayrı a;Tı ıım- çalıtmıt, uğratmıı, hançerin açtığı 
tur. lles. cunı:ırteo. akşamı Mat 1

1 

deler için hareket eden bu hükiımd- büyük yarayı baştan başa yeni par-
18.:10 da Auborgclak• tay:vare me,·- !eri, Fran;ız fevkalıide komi,e!'liğı çalarla örerek, eıkisinden daha gÜ
ılaııından hareke eılerek lskoç~·a - lfığ\·etmiş, öteden beri Fransız kül- zel ve daha temiz, etten bir kumaş 
rl:ı C:laskov cinıaıııcl:ı yere inmi~tir. türüyle aşılanan Suriye, Fran,ızla:ııı imal etmişti . 
llfıdiseniıı Almaıı ve İngilizler tara- tamamen eline Ve idare<ine geçmı~ - Belki de uzuvlarımızda biz'm an-
fınd.ın yapılan tef,irlı•ri, birbirine tir. lıyamndığımız yüksek bir şuur haleti 
lll'mamaktadır. Yakın ~arkın •trateji<i bakımından var. Bunlardan aaç gibi, tırnak gibi 

l,un1aova:-;1 nahiye!-1inin nu::;urca 
koyünde :\1ehmed oğlu l:l yn.ıııda 
Halid. elindeki çifte•tüfeğini kurca
larken ate~ aldırmış, ayni köyden 
!,mail oğlu 17 yaşında Q,;nrn!'lı eol 
kolunun diı·,cğinden ;o."Suılamıştır. 

. * İngilizlere son defa 'atılmış 
olan 1000 ton çekirdehiz uzumün 
teslimatına başlanmıştır. Ayrıca e<ki 
sa!ı$lara aid zeytinyağı te li"'1:ıt•na 
da devanı olunmaktadır. 

---x·---

ÇALINAN MÜCEVHERAT 
· BerlintLn lle;in ha;ta olduğunu , Sunirenin büyük ehemmiyeti vardır. mektep medrese görmemiş olanları 

i P .rnııtığıııı bilnwcliği bildiriliyor. Birbiriyle Cftrpışaıı devletlerin pro - bile, her hafta ve her ay en keskin us-
1.ondl'adan Yl'rileıı haberlerde h~e pagancla faaliyetine sahnp oirrıakta- turaların ve makinelerin pençesi aJ -
11'>.•in ta .·;·a1eyi kullanma" ve pa - dır. Ba•langıçta buradaki halk. Al- tında çırpınarak ölmelerine rağmen, 
ra.:tit P nıuvaff:ıkıvcde ver' ınnıe~i nıan ve İngilizleri iltizam etmt>kte- ertesi abah tekrar canlanmıya, filiz 
ha"'t'"ı olnıudığrııı Ktister~ektc oldu - dirler. Bugün de .... :ıri~·e bir]iğİnC' ha- vermiye, zulmün topuna, güllesine, 
)i~ııu lıilrliriyor. ~Iüteh:ıs.sıs bir her- riz bir i<tek görülmemekte, şu ve~·a kal'aaına göğüs vererek hayatta kal-

Yaralı çocuk, lzmir memleket has- Karşıyakada Hüngam sokağında 
tahanesine nakeclilmiştir. Bay CPmil karı,u 60 yaşınclft Şefika yavaş yavaş, diğer hayvan zümresiıı-

tanıfından yapılıııı muayene 0 inrle bu devletin tarafına inhimak görül - mıya ve i)erlemiye çalışmaktadırlar. 
ll·ıdolf lle.,in akli meleke,inin ve mektedir.. . . Acınacak nokta şudur: Aldı~ı ya -
:hhatinin tam nlcluı('u tasdik edil - Sıııııyenın .asken durumuna gelın- raları avni şekilde muhafaza eden, 

n' <t'r Şimcli bir a.<kt'ri ha<tahnnecle ce, !l:J!J hıırbıne _tak,.ddiim. erten gun- 1 diierleri gibi yenileşmesini, tazelen
lı· ı lııııaıı lles. teda\'İ eclilme1<kclir. lere kndar Surıyede ;-erlı Jıa!Han me,'ni bilmiyen· kazazede bir ka -
Kendisi Yakti,\·le T1erlin scfar~tindl' t~$~.::il t•dilmi~. "Fr.ı~~z. sil.it~lnrı,\·1! ya parçasını andırırcasına düştüğü 
'1n1't'ı'iı Klod<' P:i!ril< ile tl'mns et - sıhıhlandınlmı.;. 20-2;, bın kısıden mu yerde hiç bir hareket ve şuu~ eseri 

nn·kt > ve gürü~nıektedir. Bu yörü~- "ekkPp ü~ tümenlik bir .. ordıı n:ev- göstermeden mıhlanıp kalan yega. 
nwierin m:ıhi,·eti. he·ı halde tahmııı cııdılu Ba~ka Fr"n. ız mustemlekele- ne uzvumuz mübarek beynimizdir. 
hilelıil i r .. .\nkı~ılnn tngilizlf>r, Jfps - rindPıı ~t!tirilmi~. bazı küC'Ü~ kıtalar Tanrı teii.İa beynimize bir afet 

t ıı Almanyaııın \'azi,·eti hakkında da v:ı,·ılı:. Sonra ıreıı~ral \ en:alnd vermiye! .. 
m·ılumat alacak \'l' oııdan sonı"ı ('ör- ,ar~f111cl:ın 'uri~·e,de hır ordu k~rnl- Maamafih, yanımda oturan dos -
ç · ı tarafından hu hıı . ...:u:-.t·a he-y:ın:dta nıag-H l 1 a$l.andı. Kısa zamaı:(~::l .ı tu- tum Yamanlar'ın şu suali dP. beni 
bıılunulacaktır. He-<İll. heyeraıı ve- menlik bir ordu viicııcl:ı getırıldı. A,._ düşündürdü: 
rici ifsaatb hıılıınRcafıı zanıı .. clll - ker )'Pkiınu 200.000 ki~iye cı'rnrıldı. - Siz, beyninizin afetini yalnız 
mektPclir. . . . ~;rhlı. kun•e!.Ier de .200-:1~°. tank~ maddi zaviyeden mi mütalea ediyor_ 

• Alnıanlar, Lu \'!IZı)"l'~ kar~ısuıda ı lıhıg c-dıfd·. nıuhını h.u·p nıal.-~Pnıe.Sı funuz? Asıl beyinleıı"mizin manevi 
"nirli ~örünmeklt'<lir. l~erlin rad\·o- b;rikti··;Idi. ifetl~re maruz kalmasıdır ki, onları 
~u . ~imdiden dünra rfkitrı un1umi - l;-ransanın mtdÜnl akibcl.ind~n ~on- demin söyJediğiniz kayaya benzetir. 
; 's,ııi ikaz eder gibi d'nTiıııaı n:k onr:ı t rhis b:ışbyınc<ı bu hirlikle:- Be)'l'nlerdeki manevi Afeti ne 
ıli~·.,r ki: ile litl\'\t•dildi. er \'e subayları menı- ile anlıyacağız? 

He,, lngilizlcriıı eliııdedir lııgiliz- eketle r ine giinrlerildi. fakat ~uriye- - Onların saç tırnak kan kıkır-
ler. onıı ·ıiylPtmek idıı t4zyik eıli - tle harljten vuku bulacak her hangi dak, deri olama:naıariyİe, yini bir 
;·w•lar. Bıı itibarla Hm•in «izlerinin bil' hücumu önleyecek bir kıın·ot nlı- fikre demir atıp onu hiç bir suretle 
kıynwli olan•nz. Bc•lki de lngiliz!er. konıılcluğundan simcli Sııri.,·e clo Al'ap yenilt',tirmemeleriyle, ta,jelı"tirme
c • nıııı siiy'emediı'ii bi.r ('Ok şerkri ue ,._ Kiıı·dlerden 10-)0 bin kişilik hnfif meleriyle, yanıldıkları ve dü~'tiiklen' 
,ii\'liyerck ne! r nelı•r lı lcl;recekler - :1 tiimen \'ül'dır. i)z F1tııı ız olan a<- yerlerde ebediyen kalmalariyle, 
dit. kerler. lngilizleri iltiz·~m et'>ı.ekte - kendi kendilerini tashih etınemeh. _ 

lnııili?. ve A nıe.ı·ikan gazeteleri, diri er. riyle anlıyacağız. 
muhtelif ,efsirlerclc yalnız bir ııok EgP denizinde 12 :ıdalar bölge,iııe - Üstadım, beynialiniz evvelce 
t:ıda ittifak etmekt,•clirlPr. O ela sıı. gelmi,; o'.an Almanlar, acaba ldka bir afet geçirmit midir? 
ctur: yardını bahune~iyJe Suriye,\·e kuvvet Bu sual nereden İcap etti? 

Alman)·ada nazi sistemi ağır taz- gönder ·bilirler mi~ Deniz tariki)'le - Vaktiyle müsbet veya menfi 
·' ik ıltıncladır. Bıı icl:ıl'' çatırdı)·o" "" :>uriyc; e 12 adadan kun·et gönder- her hangi bir dava üzerinde mu•ir
l·iikeccklir. mek za.\·İf bip ihtim-nldir. Çün!ci.i 400 rine bir surette durmanın faziletin-

GazP1l•ler. ~aııolv<ınun da 20 ~enr millik, <lrniz yolun_?nn ltalyanlaı·~n den bahi.s buyurmuştunuz, ve (dünya 
t11gi :izlerl saYa~tıktan ;.;onrn tn~il- en ~r.rı "·apurları 2o-30 ~aattc ~urı - hile yıkılsa. fikirlerinizden vazg _ 
ıer~ kanıınuııb;-ıııırı himaye.<ine sı - ,l'e,,·e v.ı ra?ilirler .. Kıbrısfa d,,n;~ .'·e meyir'z!) Demiştiniz. eç 
i\'ınmıs oldıığııııu ;·azmaktadı"lar. hm·a "'lerıne ~atı.k bulıımın fngılız-• - Bırak şimdi onu! biz, 1937 de 
T!e<in lngılterHe k:ı<"'I hakkında iki ı.er, .gece \:e gunduz bu ~ıntaka~a 

1 
değiliz. Zaten ben, o sıralarda kuv

s e lıeıı ilC'l'İ .~ürtiJn1c·kterlir. Riri.-.:i 1\Tu-ı taalıyet ~o~terecek~Prıne .~ore clenı~- vetli bir ııtma geç;rmi,tim. Sıtmanın 
zi lidt•rleri arP.sınll·l ~ah~i kavJ!alar. ~en ~aklıyata manı olabıl.ırler. tnş-ı- 1 jnadı fik"rlerime de tesir etmis, ve 
cli)ıeri de Hitlerle He' arasında ııoli- lızleı;n_~ A,Iman k.m·\'etlerı Aktle~ız- beni muannit bir (davacı ) yaıı~•ştı .. 
lika l.ı:ıkımındaıı ihtiliıf rıkmıs olma- de gornnurse - kı bu sırada gorun -
sıdır. Bn da SO\·yetler hirliihne de tn. meleri çok muhtem~ldir -. derhnl mü
kip edilecek politika ihtilarırlır. Al- dah.ıle edeceklr.rını tabı; ka'ıul et 
m:ınlar, Hese deli ıleılikten ,oııra mek lazımdır. 

Şehia tayyarecilere 
selam 

-BA,Ş lARAFl l NCl SAHIFEDE
rak artık aramızdan büıbütün uçup 
gidenleri asla unutmıyoruz. Ruhtarı
run karıısında, toplu olarak senede 
bir gun yaptığımız bu ihtıfal, ı§te bu 
minnet ve verak&rlığın h r deJılidir. 

Selim, göklerin ıehıd kartalları -
na! 

Eve taarruz: Çokgezenirı evinde elbi"<! dolabın. den ayırarak, medeniyetle ve sosrnl 
Eşrefpaşa caddesinde Ali oğlu da 'akladığı mühim miktarda mü - hayatla beraber bu hale soktu .. Neyse, 

balıkcı Hayri, bir kız nıeselps;nden cevheratı çalınmıştır. Zabıtaca va- bu cihetler ayrıdır; ben, bu yazımdll 
Ha'1ırı oğlu !Tü.<eyinin e\'İne t:ıaı-ruz pılan tahkikatta mücevheratın ·bu sa!ühiyetim dahilinde olmıynn böyle 
ettiğinden tutıılmu~tur. tvin hizmetıeı\ini gören amele )[u 

Sopa ile dövmüş: taf:ı, karısı Cemile Çelikay tarafla- ilmi bir mevzuu konuşacak değil, oğ· 
Ödemişte Havlucak köyünde rnıdan çalındığı anlaşılmış, evlerin- tumla kraber yaptığım kısa bir yolcu· 

Ömer oğlu Tahir; Hüseyin oğlu Ali de rapılan araştırmada mücevherat. ltık intıbalarını anlatacağım!. 
Göksuyu sopa ile döveıek vücudu - 1 sandık içinde bulunmu~u·r. Suçlu •. Tabiat ne kadar güzeldi'!. Ağaçlar 
rıun muhtelif yerlerinden y-arıılamış !ar ad iyeye verilmiş. m(icevherat da oldukları gibi duruyor ve gözüküyor. 
ve tutularak adliyeye verilmiştir. ! sahihine iade olunmu~tur. 

Nasıl öldü? 
000 

rüzgar istediği istikamette esiyor, top· 

Ödemişte kiraz nahiyesinin Çay- OLGUNLUK iM I ra-k kendisine göre renk, çiçek, koku 
ağızlı köyünde Ali karısı :Makbule \ T HANLARI ve mah<ul veriyordu .. 
Uzuna kın; ölü bulunmuştur. Ölümün BiTTi Bır tarla kenarında, muazzam baş'-
.<ebebi hakkında kaza müddeiumu _ nı hafiiçe doğl'Ultarak hareketsiz, y:ıl'l 
miliğince tahkikat,;; başlanmıştır. Şehrimizdeki Orta okullarla li<eler- kapalı gözlerle, adeta siyah bir ııey-

Hırsızlıklar: de De\'let olgunluk imtihanları. rlün keı sükuneti içınde ufuklara bakan ııır 
Torbalıda Çançar köyünde Bay - Rona eı miştir 111anda gördum .. 

ram oğlu Abdül Karakoçun iki baş 1 Bornova Ziraat mektebinde imtihan- gşege, nedense cFilozof. demişlel'· 
hayvanı çalınmıştır. Hır<ız aranıyor.1 !ar. bugün sona erecektir. Birinci ve Bu um an ona, işkenceye dayanan ,.e * Ödemişte Birgi nahiyesinin Bü. ikinci sınıflar talebesi, evlerine, ,·elile- yedıgı sopalara rağmen gene kend· 
yük cami mahallesinde Mustafa Kır- rinin yanına dönecek, yalnız son •ınıf agn· c;daıyeti içınae <;alışmasına dc
bıı·ık, ve ;\lehmed oğlu lbrahim El -ı taldıesi mekteple kalacaktır. Bu tale- vam eu~n bir m:ıhlllk oıdugu için veril· 
bas<ııı; Şerif Ali oğlu 1smail ile '.\ieh- beler. hasaıl ve hıı;man ıınıelirntını miş gaııba ! .. Fakat şu mandanın hıı~ 
med karısı Haticeııin iki düvesini ça] mııallinılerinin nezaretinde m~htelif tinde e~ekten .ıfaha yüksek bir filoıol 
dıklarından tutulmuşlardır. köylerde göıecekltrclir. vekarı tıulmamak mümkün mü idi'!. 
---------------- 000 Onu, uzakta bir nokta haline gelin-

i 
- ceye kadar takip ettim. Hiç mi hıç kı: 

B R MAHKUMiYET mııdanıadı .. ~onra, sırtındaki semer• 
:\Teııemeııiıı Hav kıran küvünde 1 devirıp karnının altına getirmiş ve yn. ·RADYO~ 

' Ayşe adında bir k;zı kirletmckİe maz 1 rı yan ıuvrılara~ dişlerıyle .bel.inin u,t 
BUGÜNKÜ PROGR nun Ahmed C'engizin nğırcezadn tarafını ka~ımaga çalı~an ıhtıyar bır 

• AM h, k · . . . d. 1 esege ı·ast geldım. 
8.00 program, 8.03 ajan, haber- mu ,ı ~mesı sona ermış, ~e ı buçuk! 'L·k· . . . ' 

1 · 8 18 .. 'k h f'f. 1 "ene agır hapse mahklımivet ne kı .-a at onıaı da artık )an medeıı 
en, . mıızı . : a ı prog"am \ . ' . ı ' - ı ·a. s • 1 . hl ki 1 l (Pi ) s 45 9 00 . k d k · .ııır verilmi~tir. l' rı O•) a ma u aı· o muş ar .. 

· ' · - · e\ a ını - nnu~ma, · 1 Halbuki yabani eşekle yabani al' 
~2.~0. progra".1, 12.33 m~zi.k: fas~ oo .. Jar, aygırl~r, öküzler, boyle kudurmUf 
eı e.rı. 12.50 .ı.ıafö habeı leıı, 13.0n ÇEKiRGE MUCADELESI gıbı saıdıran treni ve~·a otorayı, olı>' 

muzık: fasıl heyetı programının de - 1 b · d · ·1 ıı · .. ·ı .. l · -r 
va mı, 1 :ı.20.1 1.00 müzik: karışık 

1 
•• \l.encmı•ııdc çekirge miıcadelesı 

1 
~su. egı' , ır ıırnanı tıı e.1 gorse eı 0 

program (Pi.). 18.00 progran1,ıfa-alı)etini telkik eden \:ıl~'i.yet zıraut\n1,1~ı"'~ıc1a n~ı:;ı~ kaçışırlar.. . 
1 ~ . o:ı müzik: r·ıdro g-ız · tesi ( i b r · ı - mildıirıı .8. Refet Diker •ehrimiz~ .. Bıı kopru cıv•dmnd:.. oglum l>enı d 

(. ' · ' · ' d .. .. t.. l\I · b ~uııcemden uyan ırdı · 
him )zgiıı· idare.<inde), 18.40 mıizik 

1 
.onmu~ ur. enemenın azı yerle-, _ l!· b· bak 1 • 

rnch·o ince• .<az Jıe,·eti J9 ı o konu<. rıııde \'e Karşıyakaııın Örnek kö\'iın- "a a _.1.. 1 · · · ' .. ' · el k · : - .,e var og um 
ma ('eı·ahat röııortaı'ları) ıcı 30

1 
e çı aR çekırgeler tamamen ımha ·K 1 1. ·· 

· ' · ·· d'l · · B - az ar gu uyor apııs haberleri. 19.45 konuşma: zi-ı e ı mıştır. nyındırda mücadele)'<' . ·ı··: . ·ı .. 
ra11t takvimi, 19.50 müzik· mııhtelifı devam edilmektedir. V ~u U)°ct ~uh fi . 1 k" .. 1 
:-\arkılar 9Q 1 :- .. 1 . , t .· ?() 

45 
c ıraz a u a a~ara;. opru .a' 

· ..... · - · ." 1 .ıc. ~ ? •. g<1ze .,"· - · 1 ooo-- .. _ lına düşen ·uda ve kenarındaki çimeJl" 
~~~~fk·· kabaıe.,nıuzıgı (~!.). 

0 
21.00 BU ÇOCUK NASIL OLDU Jikte dolaşan kazlara baktılT). AdeV 

• · d'.nle~ ıcı ,,tekleı ı, 21 .. ,t) ko- . eski konakların beyaz . emiz rastık ı 
nıışma (sıhhat saatı). 21.45 miiZik: Ödemışt~n yaralı olarak şehrimiz-ıkadınları gibi ağır yağlı fnk~t neşelı• 
ra.dyo o.rkestr:ısı (~ef: llr. F.rnsl dek.ı . hususı hastahanelerden birisine mes'ut! bir haller/ vard·;. 1nsaıılarıP 
P.~a e:om'.s>._.22.:ıo aJan• hah, ~·Jeri. getırılmış oluı.ı .redi yaşlarında bir er-Jgülemediği bir zamanda kazlar gültl' 
2~..ı,, '.\[uzık. Cazbnnd (Pl.), ~.l-25- kek çocuk, dun tedavı altında bulun-' yordu. !:etki onlar ·ırtık gülünecekse-
2:1.:ıo yarınki proyf"ım v• kan:ını,. <lugL'. hastah_aııe<.le ölmüştür. Vak'a 

1 ı·i lıızd<·ıı iyi biliyo~lard;, • 

VAPUR GEZiNTiSi 
fi alkevi sos,l'a! ,·ardım komitesi 

tarafından körfczd~ 24 mans cumar 
tesı akşamı bir danslı nıİıur gezisi 
tertip edilmiştir. 

artık siya.•i me<elelcrdc:: hk !ıah et-! Onun. i<:in Almanlarııı, !:iııriyeye 
r-;emckt~clirler. Diğer tarnft ın lle•iıı- ta; yar· ıle kııvvet göndermeleri muh 
lngiltere)'" kac::rkPn biı~ ml'kt·ıp teınP!dir. 12 a~adıın 800-900 kilo
hıraktı~ı nnlıı:<ılmıstır. Alnı:rnlar ta-. metre uzakta Sııı·ı)·e;·e tayyaıelerle 
n:fından ne:;:ıedilmi)'t"ı bu mcktıqi-I olcl_uk~.n f~zla. kunetler gön:lerme
ta Hl'•, Alm:ınlarııı İnı.dlizl.rlı• anla< ı lerı nıumkııııdur. Beyrut, Şam, Halep 
mn<ır."I t~raft:ır olduğunu bildirmi~-, ,.e Ral;k _gi~i bü)·ü~ tayyare mey -
tir. Berlin. bu kanaat •ebeb;;-Ie de, d~ııl~rı. bu;:uk na.klıye .tayy:ırcleri
He•;n deli olduii;unu ileri sürmekte_ nın ın~ıelerıne mus:ı.ıddır. Ancak , 
dir. Iliidise her tarnft:ı büyük bir buna F ransız!ftrın musaade etmeleri 
heyecan uy~ndınmıstır. Çördlin bu lilzı.mdır. Vişi hükumetinin, müsaa
mevzu h:ıkkınd:ı yapacağı beran::ıt- deeı olmadıkça. Almanlaı•ın t~yya~e
t-nn eHel bu me>cle. aydınlanamıra- lerle kuvvet g~ndermelerı mumkun 
caktır. olamaz, O \'akıt Almanların Surıre-

SURIYE V AZİYETI: Y! işgal etmeleri hizımdır. Bunun i -

BUGÜNKlı. ;,ıERASiM 

Buıün saa~~~:~ı:ı!ifekalesinde 1 B © ır ~ a 
şenıaııkde buyuk ıh!l-tal yapılacak_ ı---

uzerınde llfoddcıun;um;Iıkçc lahkika-J Bir i,;tasyon.ı geldik .. OracıktalÔ 
la ba~laıımış'.ır. <. ocugun yarasının· bir ıncir ağacının altında her hald" 
başında oldugu anlaşılmış!tı-. Ölen ço-ı bu kazlar kada11 kaygı.qız' ve bu yüı• 
cu.~un ~~'.·ad'~ b.L'.l'.ınan b.ab~sı ve diğeı· den iyice genişleyip yuvıırlakla~mı:i 
alak~d,ııl.ır ıstıc\ap edıldıkten sonra bir kadııı gördüm. Çocuğunu emziJ'İ• 
lahkıkat ~vrakı, suç~u vaısa takibat! yordu. Fakat memesi insan değil. 
)~~pılma~ uzeı:e Ödeı:nış Müclcleiumumi-ı Hollanda ineklerinin :Ucme. sine beıı-

1 
lıgıne gonderılecektır. ziyordu. On iki yavrunun bol bol 8ill 

'bulabileceği bu memenin üstünde ; 
KIZ KAÇIRANLAR ı esmer, yuv~rlak ve yapayalnız bil' 

ö . . .. .. koylu çocugu yatıyordu .. 
D·~ ıllemle irtihal ,·e miinn,ıt•bet-1 ~ııı ele t:ıyyare meydanlarını paraşüt 

lcl'i lıakımıııdnıı çok mühim bir clıırıı- kıın·etleri iııdirer~k zaptetm 0 lcri , 
mıı olan 8uriyenin ic. dıs, a•keri ,.a. meyd~nlan muh.ftfa:rn al!ın_a alma -
7.İ.)"<'tleri. İngiliz ''e Alm<'n mciC'acie- lan lazımdır. Boyle bır v:ızı;·ette Al
lı'sindc lııı bölgen·n hemmİl'P';ni in- man k•talannın Suriyeye giinderil -
relil'elim. Suriye. 150 000 kilomntre mel<ıri ıoı lıir bıir.Zayıf Fransız ku\·
nıııİ·nlıhaı. ,·:ın'i Tiirki.;·enin bMfe bi- ,·eUeriııin bile lıiiyle bir i gal hare
)'! kadar bir <~hll\'I kaplar. '\[ifL13ll ke.tıne ı;ıani o!ma!an mumkündür. 
~ ı ıw.ooo ki,idir. Bııııların ı~.000 ~oy!e .hır ~a_ı·cket takdirinde Filis
Kı;, ı. :ıo.ooo i <'erke>. :ı 5ooo i S•r- tınclı;kı ln,g!Iız ku,\·\·etleri d lııına 
.v'1ni 200.000 i )fonıni, 25,000 i Ya- mnnı olabılırler. Fran<ızların müsn
hııcli ,.e 100.000 i Arnrıtır. adel.erı ?1.macl.:ın böyle bir te:;ebbüs, 

bugun ıçın ancak za;·ıf bir ihtimal 
Konyada atletizm mus::ı- olabiliı·::·---------

b;ıka' an Cegmis Ruzveıt 
Kon;·a, 11 (A.A.) - Dün Konprla G 

.ı:qıılan ve alfık:ı ile takip edilen atle- iridde Elenler Kralına 
tizm nıü•abak:ılanntla 100 metre sü- b" k 
ratte Li,;e talebesincl •n Kemal Aksoy, ır me tup verd i 
~00 ve ı.;oo metrelerde Kuleli li.<e,.;in- Kahire, 14 (A.A.) - Ruzveltiıı oğ-
den C'evad Yar, uzıııı atlamada Kemal lu yüzbaşı Ceymis Ruz,·e!t, Ciride tav
Aksoy, yüksek atlamad:ı Nirn?.i, disk yare ile yaptığı kısa bir geyahattcn 
ııtniada Eyüp oğlu birinci gelmişler- dönmüşWr. Ceymi~ Ruz\·e!t. ~'!enler 
rlir. Tasnifte kuleli !ise. i birinciliği, kralına, Ruzveltin bir mektubunu tev
Kon~·a li'esi ikinciliği kazanmışlardır. eli etmi~tir. 

"' ' ELHAMRA Sinemasında 
BU G 0 N 

Bütün ömrü boyunca dünya medeniyetine binlerce ve binlerce hari
kuladelikler hediye eden cih-anşumul mucit THOMAS EDISON'un 

hakiki hayatını takdim eden emsalsiz harikalar şaheseri 

EDİSON'uıı GENÇLİGİ 
Bn~rolde, yaşı küçük dehası büyük san'atkiir MICKEY ROONEY •a

rafından cidden hayranlıklftr içinde kalacağınız namütenahi güzellik-
leı•le dolu olarak vücuda getirilmiş emsalsiz bir filim. 

AYRICA - Fevkalilde nefis bir mevzulu Tabii Renkli Canlı Resimler 
SEANSLAR, Her gün, 1.30 - 3 - 5 - 7 - 9 - da 
Cumartesi , pazar 11 de 
DiKKAT - Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ HALK MA-

TiNELERi dir. • 
Fiatleri - Birinci 20-Balkon 25 - Koltuk 30 kuru tur. 

ı:ır. Jhtıtal aJayı, saat cı.oku:zda (.;um- UZlJMı 

ı:ıs Vitel 
l:H Tarım 

K.S. K. S. 
18 18 50 
18 50 26 50 
22 50 24 

, .demışııı ~)caklı koyunde '.\lustafa - Oh -dedim- afiyetler olsun .. 
Yeşıl,. :\lu<tala Kızıl 17 yaşında Fat- Tam bu sırada biraz ilerideki tıır-
m~ı ı zorla k~çı~·mış ve tutularak Ad- la ha1'1kının dibinden bir kadın doğ· 
lıı eye verılmıştır. ruldu Arkasına b' k ı'· Kira h' · · ç k k'· .. d ., ' ır çocu sarm, 

. . z na ıyesının apa · oyun e kendbi de hamile .. Ilftni neredeyse• 

hurıyet meydadında toplanacak ve 
~,..:su da bırın~ı kordonaan, t..az .. ve 
lametpaşa bulvarJarını, ikı çe§melik 
caddesını tak ıben §ehıdJıie çıkacak
tır. l::.n Onde çelenkler taıınacaktır .. 
;;ııehıatıkde aaat on birde ı:atıklıll mar
fıyJe ı.ntıtaıe baıtanacak, meraıım 
komutanı, hazır bulunanları hava 
ıehıdterını ve bütün ıehıdleri ıelim
ıamağa davet edecektir. Selim vazi
yetı .. al~nacak, bu sırada meraaim ye .. 
rmdekı bayrak direie çekilecek ve 
~adıfekaleaınden top atılacak, ıe -
hırdekı halk ve nakil vaaıtaları tara
fından selim reami ifa edilecektir .. 
Vapurlar, fabrikalar, trenler düdük
Jeq;ni, otomobil ve kamyonlar korne
lerini çalacaklardır. 

lO!l j. Taranto 
56 K. l\.Iikalef 
·17 R. ihrncut 

16 25 19 
16 50 27 

Alı kızı H Y'.ışında Havva Kartalı ka- hemen harıkın içine girerek doğunı-
50 çıran Huscyın Korkmaz dı• yakalan- cak ve biraz sonra oradan, başkıl 

mıştır. • bir çocuğu da bağrlna basamk çıkıJ1 

Bir dakika aonra selamdan «ra -
hat,, kuınandaıiyle rahata (l!'eçilecek, 
bir tayyare aubayı ile Parti vilayet 
idare hey'eti reisi avukat Mü~r Bir
se) tarafından birer hitabe irad olu· 
nacaktır. 

Müteakıben hazin bir marş çalına
cak, hava !atasından bir man(l!'a, ha
vaya üç defa ateı edecek merasime 
nihayet verilecektir. 

• 
lzmı!r ordu maİiıİier cemiyeti riya-

setinden aldıfımız bir tezkerede, bü .. 
tün malul azanın buıünkü ıehidler 
merasimine iıtirakleri rica edilmek
tedir. 

Hayvan ta haf /uz hanesi 
Haber aldığımıza göre, i\[ersinlide, 

geniş ve sıhhi l!\•safı haiz bir yer, bay
\"'all whaffuzhane•i olacaktır. Fenni 
muayene ve muamelesi tamamlanmış
tır. Hayvanların muayenesi, bundan 
sonra burada yapılacaktır. Bu suretle, 
hayvan üzerine yapılan bütün işler 
kolaylaşacak, hayvanların sıhhi mua
yeneleri de daha çabuk temin edile
cektir. 

481 yekun 
258877 1-2 D. yekun 

259:!58 1-2 u. yekun 
Fi at aynidir. 

iNCiR, 
121 :il. i. taranto 7 
22 S. Sü!eymano. u 

U3 yekun 
110108 eski se'kuıı 

ı 10251 u. yekuıı 
ZAHlf<t.ı 

K.S. 
20 ton susam 

l!l650 kilo 
398 Ç. Nohut n 30 

27 ton p. çekirdek 
!lG Ç. 
GO tnn l.ıakla 8 f')I) 

8 
J ı 

K. 
32 

10 
6 

9 

H alkeviöde 
Bürhaneddin Tepsi 

temsilleri 

50 

s. 

i;O 

50 

Halkevinde yarın akşam gaat 9.30 
da 1:Jaba Ramiz unvanirle Titrkçeye 
~cvrılen 4 perdelik piyes temsil edile
cektir; Cumarte~i aksamı da üstadı 
azam Abdulhak IIamldin "'arından 
Tarık, Finten, Eşberden parça ve sah
neler ve komediler vardır. 

Cumartesi akşamı Seniye Tepsinin 
<Kadın deniz gibidir> isimli 3 perde
lik komedisi oynanacaktır. 

Biletler Anafartıılar caddesinde Ça. 
talkaya mal{azasında satılmaktadır. 

Keçecilerde 1809 ·;ncu sokakta Hak
kı oğlu Arif Hikmet, bir aydanberi ni
şanlandığı Salih kızı 16 yaşında i\fo
kaddcsi kaçırdığından şikfıyet üzerine 
tutulmuştur. 

---0010----

Y ENi BiR LAHID BULUNDU 
Karaburun kazasının ~fordoğan na_ 

hiye"inin Değirmenyaııı mcvkiiııde 
köylüler tarafından tar!, kazılırken 
bulunan Lahid üzerinde ve etrafında 
inceleme yapmak, üzere :\!üzeler mü
dürü Bay Salıihedılin Kantar Karalıu
runa gitmiştir. 

Bu Lfıhid, miladdan evvel vedinci 
ıısır Arkatik de\'re (zamanı~ızd:ın 
2600 yıl cnelinc) aittir. ı·e çok ehem
miyetli bir c>erdir. 

gelecek .. , 
Bunlar hep bana tabiftti hatırlatı· 

yo.11du . Doktorsuz, ebesiz, ilaç•ız do· 
ğuran kadınlarla, şehirlilerin doğul'· 
magı ahmaklık telakki eden kadın!~· 
rı arasında ne müthiş farklar vardı'! 

Tabiat, içimde müthiş bir sevgi hW 
linde kaynıyordu. Oğlum da tabiat: 
~eviyor, avuçlarını açarak vagon peıı· 
cere,inde bağırıp clu:ııuyordu. 

Anladım ki, in aııdan önce yaşı· 
yan varlığım ay:ığft kalkmı tır. To -
kadizade Şekibi hatırladım. O da iıı· 
sanla ra kızar, hayvıınlar:ı gıpta ede!' 
ve şöyle derdi: 

Eşeklik ah eşeklik ah eşeklik .. 
1 

ÇiMDiK 

TAYYARE Sinemasında Teı. 36-4 

RAY 

flu Hııfta 
A 1'RT'PA CAZ RANT KFIALI 

\'ENTURA ve arkadaşlarının yarattığı ZENGİN 
ŞEN. ŞUH (Frnnsızca Siizlii) 

1 - Paris Delilikleri 
(Frc0131zca S;jzlii) 

:\I US lKİLl , 

2 -Tayyareci Casuslar 
OYNIY AN: J A C K lI O L T 

Matineler: T. Casusları 3.30 - 6 - 8.45 P. Delilikleri 4.30 - 7 - 9.45 
2 Pazar 1 de ilave seanslar .. Cumartesi 

" ,1 

i 
1 

1 
~ 
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15 MAYIS 1941 PERŞEMBE "(ANADOLU ) 

~odolf Hesin tayyare- Hükumetimizin yeni iki Raşid Ali hükumeti Almanya - Fransa 
ıi11de kurşun yaraları kararnamesi Mısıra cevap verdi anlaşması 

gÖrii./dü ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ( BAŞTARAFI l NCt SAHiFEDE ) -BAŞ TARAFI 1 NC1 SAHiFEDE-
( a yacı için p ek simet stokları yapılma· tayyarı'IC'rinC' hiicıım edilmiş, bir ta. şı daima aynidir ve nyni knlac.;aklnr-
1 .\STARAFI 1 NCl SAHiFEDE ) aı hakkında h ükumetin ik i kararı in- · · w • b l t d11·. 
~ ~nı, ismindeki kfüıbınrn yazılmn!'lı- t i tişar etmişti.-. ne~ı yere ın~ege . ıc .ar. 0 unmu\~·~· Fran. ızlar dn yalnız semahat dc-
1\i/nrdım etmişti. Gazete muhbirleri- Üç senede n beri faaliyette bulu_ Murı?ttebatı ('Sır edıhnıştıl'. Musul 0 

• ı ğil, fikir ve aklı!'lclim de ,,yoktur. 
~ \'erdikleri haberlere göre kısa bir n a n topra k m ah sulleri ofı:si, bida y et - gesinde lıir dlişnrnn tayyaresi :\!usul 1 İtalyanın A nupa ve Afrikndaki nn
ta~ddet kaldığı çiftlikte oğlunun fotoğ. te yalnız buğ,day işi ile iştigal etmek - şehri iizerinde uçmuş, bir Irak nvcı an evi harp mu\•nffakıyetlerini dai. 

ını göstcrer€'k: te id i. K a nundaki bir m adde muci - tayyaresi hiicum ederek bu t-ay1.varc- rn_~ giicümse!·Jer. ~ İtalya ki, 2w5 t Onu Almans ada bırakhm. Kim- hince sonradan icra Vekille r : h ey. :vi clü:i.irmüştür. Mürettebatı telef ol- gAunde 2,5 mılyon .esır veren .. v:. m~g-
,ır ne zammı tekrar göreceğim. De- e ti karariyle arpa, çavdar ve mısır • ~ lup olan Fransadan çok buyukUir. 
Ştir. da ofisin iştigal mevzuu dahiline a- muştur. . . " Fııansızlar, İtalyanları ihmal ediyor. 
Son haberlere gore. Hes'in, ancak hnmış ve bundan çok mühim netice- Saat 19 da İngıliz tayyarclerı mu- )ar. Kendilerini -affettirmcği hiç dii. 
tni şahsiyetlerle temas edebileceği. Jer elde edilm"ştir. Şimdi e lle rinde tcadd id karargahlar üzerindt' uç • şünmüyorlar. Hesap görüliirken İtal

ırı·Çhuı bir semte gönderildiği öğrenil- mu h tel it hububa t buhJ.n nn çif tçile r muşlar. Jrak tıTyyar~leri tarafından yaııla2·· düşman Franı::rnın eskis~ gibi 
18~ir. Roclolf Hes'iıı, maceralı teseb- de yeni kararname dahilinde ofisin lıücu nı•ı uğramışlm·dır. İngiliz tny. kaldıgın~ un~t~nyacaklnrdır. Sımal
ıfnün arkasında gizlenen sıı nedir? diğer hububat için gösterdiğ~ kolay- yareleri, bu ylizden bomba atamamış de olcl~g.!1 ~ıbı Frnn~ızlnr Alplard~ 
. erkes. bunu anhımak istiyor. Hit- lıklardan istifade edeceklerdir . laı~ ,.e çekilmişlerdir. dn rna?.'lubıyetlere ~gramışl~r~ı~. :·' 

l'ı~ rnut<:nredi olaıı Hes'in, Führerin Diğer kararname ile topr ak ofise Dün payitaht üzerinde tayynreier ku.ıv_azor ve .2 torpıto rnuhrıbımız~n 
akıp ettiği siyaset ve planlar hakkın- p ek simet stokları yapmak selahiye ti uçmuştur. Yapılan av tayyaresi hü ş1 arkı Ak~len ızd~ batmasın~an 'ae 
~ lhnnihim sırlar bildiği şüphesizdir. veıı"lmiştir. cumuyla bu tayyareler kaçırılmıştır. ıeıg.rad darbesındeıı ~onra J. r~~ıs -
·' akika bütün memleketlerde beşin- Ofis, elinde bulunan unların bir Bir k-aç tayyare, Nasr.iye i.izerine nın ışgnl altında olmı) a1! yerleıı~de 

ıı ~olu teşkilfrtlaındırmak vazifocıj kısmı ile Tica r e t Vekalftince tayin bombalar atmıştır. Hasar olmamış_ bayramlar yapılın.ıştır. Kan şehrın • 
lııeıı.e verilmişti. Hes'in bu hareketi. e dilecek mikta rd a v e m emleke t ih . 1..ır. d:, bayraklar çe'kılerck ha!k, teza • 
~ılterenin istil:\sı tehlik-esi me\·cucl tiyacı için pek~·met yapncaktır. Bir dü~man bombaı,dıman tayyn . h~rat yapmıştır. Bunlar, mıhve~ ve 
ll"ıaclığıııa ve Atlnntik muharebe-siy- O fis, ihtiya ç halinde rPsmi daire resi Elmessiyah tayyare meydanı lıı!hnss~ Italyaya karşıdır. Frans~zlar 

~ h~va mııharcbesini kazanmak için ve miiesseaeler ve halka bunları ma- iizerin<le uçmuş, bomba atmışbr. Ha- -rn_~hvcrın_ ve İ~alyanın mahvolclu~unu 
azıler tarafından sarfedilen gayret- liye t f iati üzerinden aatacaktır. Böy- sar olmamıştır. 2 düşman tayyn,resi rrormek ıs'tedıler. Fransızlar m~glCıp 
~ile olursa olsun lııgill.crenin d~niz- le ce mühim b·r ihtiyaç karşılanacak bir mıntakaya bombalar atmıslar -ı o~clul:1r, g~ne akıllanı~adıl~r .. ~.va.~ 
/ muharebe iyle aç kalmıyacağına. ve her ihtima le karşı hazır b uluna n dır. Bmılardaıı birisi. tavynre <lafi kıt mıh\•e1·ın zarara ugıyı.dıgm! ~ordu 

I'(; "'.n hombarclımanlarmın da İngilt<'- milli iktısadi bünyemiz, claha f a zla ate~i:rl.e düşüdilmi.iş, cliğ~ri uznklaş- 1
1
-ersc Almanyarı: hu. u!11~t}erını v~ 

,~11 or~dan k ldır~nuyacağma kani hazırlanmış olacaktır. mnğa mecbur olmuştuı. bılyay:ı da . ~un!ıy~tJPrm! ızhar el:tı-
llı .ll~tlugunu gösterır, fakat bunun ler. Znnncdılırdı kı, zeka ve feta -
ı\fhım tarafı hu noktai nazarın. bir tayyaresini yükseğe çıkarclıktan sonra ki hurafeyi yıktığını kav<letmektedir. netleri meşlıur olnn Fı·ansızlar. mücı_ 
Ilı ll'lan tarafından da knbul edilmi ol baş :ışağı dikerek t:ıyyaı·c yere diişer- 7'ARİIJTI~' JJ/Sf;/ (;ÔRtJf,,M/YFJ/I.' kiillcrden kurtulacaklar .. Faknt on -
asıdır ken kendisi pnraşiitle :ı.tlamış. salimen S()RJ>R/Z: lnr akıllanmak iı:ıtcnıiyonlar. Bina -
Zürih, 14 (A.A.) - Hc~'in Alman- yere inmiştir. Lonclrn. 14 (A.A.) _ Jies'in ansızın enaleyh kab-ahatlC'rinin ceza~mı da 

r:~nn hareketi burad. bir kaçış ola- IIBS'/.\' JJADIS! ı.YELf,·R Sör- 1~koçyaya murnsnlfltı ile haı:ıl olan <i<leycceklerdir. 
ır ~lakki edilmektedir .• Tove ZurbeJ Lttro1:? sürpriz o k:ıclar miihimcliı" ki, Londr:ı. lÜilrr . Darlan arasıncln Yarılnn 
haze~<>si, bu rn<'scle ile :ılakacİnr olarak ·Kahire, 14 (A.A.) - II '"'in ihtiyar hfLlfı bunu t fsirle meşguldür. Ru hadi- nnlnşmn hn'kkında muhtelif ka:ı:nnk. 
~ QfSJ de tazyikin verdiği gcrginlikteP dndır-;ı l'aola Röytcr ajırn.sı muhal.ıiri- se t:ıı·ihte mi~Ji giiriilmemiş ol:ırnk tav. lnrclnn hahr.rlrr gclmr.kteclir. Anin -
·~en Macar Başvekili Kont T~Mk: ne demiştir ki: sif edilmektedir. ~ıldığma göre Fransa lehine hazı 
: Yunan Bas\·ekili Korizisin intihnr- Rodinin deli olduğuna aRla inan- Gazeteler, Napolyonla Hes'in hn ı·e- iklrnacli faydalar t('min eclilmi,lil-. 
' ~~ı hatırlatmaktndır. maın. nu~al, X:ızi l'ejinıiııde bir delik kctlerini ayırmak lfızım geldiği miita- Almnn işgal kıtalnrının ması·:rfı ol:ı.-

f-ı';DDf~T/"N BJ::YAXATI: 1çılmış olduğunu gö,;terir. Yahud, He"' leasındadırlar. rnk Fran a tnrafınd:ın giinde Yeril -
ı:ı Sidrıey, 14 (A.A.) - Anısı.tralp in mühim bir pliını varclır. Gençlik Hes, Almnnvnc.la \·arı nezaret altın- mektc olan 400 •rnilyon frank. 300 
~~ŞVekil munvini Fedclin He 'in tıı ~ağına k:ıdar Rocli yanımda kalmıştır. ıfo bulunmnsnltı rnğmen kaçmıştır. milyon frang-a indirilmiştir. Tiazı 
1 ~reye kaçışı münasebetiyle bC'yn M~tin sedyeli. namuslu idi. Pek yakın Kacması için nıi.ihim sebeblcr vnrdı. rnahfillerin nıiitnleasına göre. Almnn 
<ttt:ı bulunmuş ve clemistir ki: zamnna kadar Alnıan.r~ıım mağlüp Bu amiller, şimdilik sır halinıledi_r. Ya. lıunu kabul etmekle hic lıır feda-
~-:- I:u f"rsr hadise.cd, Alm:ıııyadı •dil<!ınez bir kııvwt olıluğııuu söylerdi. Çiirçil. hu hususta en kiiçük bir işaret. kflrlık yapmamıştır. Clinkli. " asen 
~ nzı Parti ·i eıkfmının harbin kazanı- Mı · ı rda doğmuştu ve ilk tahsilini de ten bile ictinap etmiştir. Tstihbarat na- Fransndaki A1nrnn orclusunun bir 
ei1Yncağını anladıklarını göstermek- burada yapmıştır. Bab:ıı;:.de. mühim zırı I>uf Kuper hayatını kazanmak için nıiktaı.ı şnrka ~..ekilmis"tir. 

• ır. lies'in, bir çok senelerdcnberi "i.n1ı;i me eleler iizeı·inde miinakaşalar. insanın bedbaht b.ırekeller y:ıpabilc- Diğf'ı' bir kolaylık d·a iı-:gal altın -
I' rakkıler kaydeden hastalıktan 1zlı- da bulıınurdn. . ceklerini ~ö~rlemiş, gemi batınca fare- ılaki Fı·ansa ile işgal nltındn olmınm 
ı 'l> <;ektiğini Almanlar iddin. ediyor- ING/J.,/7. GAZE'J'l~'J.,EJ:I 1\'E nl- Jeriıı gemiden kaçmaları tabii olduğu- Frmı!'la toprakları nrn ıncla mlin:~ka 
kr. Fakat Hes. şimdi bu hnslalıktnn l"ORl .. AN? ııu ilave <'imiştir. Bununla berabc·r şu lfıt tahdiclatınııı gC'\0Ş\ltilınesidir. Ynl: 
llıUrt~ılmuştur. Onun kurtuklu~u en L~ndr.1. 1 1 (A.A.) - İngiliz gaze- ciheti de l\aydetmek lfızımdır ki, Duf nız 111zı iptidni maddeler genP tah. 
~hın1 şey de on S<'ncclen az lıır z.ı- lE>lerı. Hes rnn.cerası hakkındn miita- Kuperin fikri. diplomatik mahfillerde <lirlata tabi hulıındımılacaklır. Fr:ııık 
d nda cihanda her fenalığı yapan. l('alarn devanı ediyorlar. ihtiyatla karşılaıımaktaclır ... foamafih iediyelerinde de tahdidat kalkacak
~~nya!un çekmeğc mecbur olduğu ... ·a- T~v!11i~ ga.zet-es!!ıin ... diplomntik mu- İngiliz propagmıda nazımın <la bu bii- tır. Psıkat ahııı Ye ecnPbi parası tah
rıı bela~ıclır. Yalancı vuidlerle ahlatıl- harrırı, şım<lı ffos ııı t.lasl\ovdaıı uıak- yi.ik mm aff:ıkıyet sebebiyle sevinme- dide tabidir. Hunlnr, Fııansa icin mü
d ış rnil,ronlarcn Nnziııin şimdi bir t k tn bulunduğunu ve harp esir munmelcsi -;inden dolayı hak vcrilmekf('dİI'. He- himdir. Fakat bunlaı·c1an cl:ıha rnij~ 
ııliŞüncıesi., harp hnkkıııcla hcpr-;iniıı giirdliğiinii. ııaklcrlililiğ'i yerin gizli hı- ~iıı aıısızııı kaçması. Alman kuwetle- him nokta. bu kolayhklnrn k:m:ı Al-

ıı~ gibi düşündüğüdür. tulduğunu, Glaskovdan hart>ketin<len riııin İngiltereyi i ·gal erleıniycceğine manlnrın, Fran:-.ızlardan ne i-ıtedik-
hct'\vustralya harbiye nazırı da. bu •vvel doktorlar tarafrndaıı ~·ap ı lan bir delildir. ll'ı·i n neler alc1ı1darıdır. Runn ela 
R ı! eyi Nazi Granit du,·arındn nçılnıı muayene. inde aşık k(>miğindeki fmza- He:-., Almnnyad: kaldığı takdirci(' zaman \'e hadi"<>l<'ı' göstcrecc•ktir. 

Q ı\ Qİ\· tav if etmi tir daıi b:ı ka sıh hatinde hiç bir bozukl uk t<·hlik d<> knlncnğm ı , hnyntın ın nr;r. 000-----

k Londı:a, u (A.A.) - S:ıliıhiyctt~r olmnclığ! te~Lit ed~Jd'gini yazmaktndır. bulutlııri) 1 Skoçyn urnı::nıcla bulun- Japonga Harı·cı·ge N 
1 

11J1laklardan öğrenildiğine göre Ro- .VIuh:_ıı rıı: dıyor kı :_ .. .. nı:ıJ,J:ı kurtulabil<>ccği ıı i a ıı lnmıştı r. azırı 
~O]f lfoı:;, bir ha~tahan de yatınnktadır . l>uı~. a.ınan m~luınata gor<' He.., ıı~, Alman r:ıd~ osu. öldilruleceğiııden I . . . 
kes, kendisini i)i hi.sdmekte. aşık lıır nıudclettc:_nben Almanyayı terk nı- Hes'in korkmu;; olduğııııu ·ve bunıın n gıhz ve An1e rıkan eJ-
1 eınığinin nğrı ına rağmen neş'eli bu- \"etinde oldu~u muha~kaktır. A~·;.burg i<,:in tnyy:ıreye bindiğini bildirmiştir. · ı · • k b I t . 
Untnaktaclır tayyare fabrıkasıııı 7.IY:'.l" t ettıgı va-ı Du har,,,küt zimamdarlar arasında va-ı Çl erlOl a U C h 
f{i!"!Jes, iıdir~hal etn.1ek.. uyumak ve 111- kit. ~azi ~eflerini~ cok :eri tay~·arele- hiın :-.a~...:i nyrıhkl:ır çıktığım gd ter-\ Tokyo, 14 (A.A.) _ Anupn seya-

ız coğrafva cemı.retı haftalık mec- re bınemıyeccklerı haklrnıdakı emre ;ı· tdedır. lıatinılen <lönelidenheri Harich·e nazı-
~lt~larını okumakla va'kit geçirmek- ı-nğmeıı bir t:ır.rar(' siıınriş etmiş " He:-'i ı.cınıyanlar. onun komunizm~ rı B. :'11atsuokn ilk defa olarnk lngiİiz 
edır. .,onra lııgiltereye gelmist:r. Hes"in. <lü:;:m~ n olduğunu bilirler. Almanya. ve Amerikan s<!fiı leı·ini anı avrı ka-

fics, çok yazı yazmaktadır. Kendi~i- Alm:ınyadan bi.iytık hir inkisarla çık- nın Son-atJer hal,lrnıdaki sim. eti;ıin bul ,,tmi...:tir · - • 
I! hastahanenin mutad yemcgi \'eril- tığı m;ifnhdır, fakat bu knchm k:Hi de- birclen•>i~.(' dC'ğ:~m si. onu lı;giltereve - -" 

0
' .--

ltıe.ktedir. ğildir. Etrufıııclıı cere~·nn <'deıı şe~·Jer-' k,ıçmı.sra O\ k 'lıni~ olrılı:lir. rn:rn rn- • K NY ADA SERGi 
k· K~ndisini çok jyi tanıyan !ngiliz es- ~l?n iı.ıtihnr ~dcı·el~ k~rtulurdu._ fıık~ı1 zında kabul ulilcn Almnıı _ :;=O\y t ; 11• T~'.ınya: 1 1 .(~~ ·,'.\ .. ) :- Akşam k~'.l 
~hariciye memurlarından Klodç l':ıt- ıfn edılt•l't1k bır vazıfe:ı olmalı kı lngıl- 1 ı:ı~ıııasrnı, H ·. 0 zanıan . ovr<>tlcrin "an .ıt okulu seıgı~ı dun nçılmı:t.!!..:_ 

rı~e, hiç açık havaya çıkm~cl~n. uzun t~r ~·e gelmiştir. Hu hnrcl\ 't.. • ·azi!e~·e zRyıf olıltıklPrını il<'ri ~ureı •k ·so,·yet- K• 1 k 
ll'ı~ddet büroda çnh~ınış hıssını vet·- b~r ılıt:~r m.1. Y?k.sa uzlasm~ sırı~"et111ın !ere hazıl'lrınmak için· fınmt \'eı·ilmr- ---- ıra 1 tır ---im!. 
~u~Ştir. Bunun sebebi, r~ginin soluk- ~ır n~tı~ce:-.ı mıdır. ):o~s.:ı Hes, msmılı- 1 ınPsiııi hildirm;~. Rusyayı zayıfken 

t.'Udur. . gı~~ lıal~s ve tera.Hısını~ .\l~ı:ınynnııı ı vmmak fikr:nd<! bııluıınıuştu. Alman İznıiriıı saf H· temiz ha\'füıiyle 
!fes, çok yorgun gôrlinmektedı:. ~nınhezım ol.m.a~ıyle munık.un ol~ca- g . .mel kurmayı ela. altı :ıy geçiııcl' bir meşhur C.öztcpc semitnin • ~evzat 

~200 kilometrelik çok mükemmel bil" grna mı kanıdır· Ortada hır hakık:ıt 

1 

~fly,yapamn·acağı kanaatincleı idi. Jle . 
d'ruş yapmış olan .l:lcs, hnyatında ilk \'ardır: .. . . . . ~ovyet!erle mücadele için Almanya . 
~a olarak paraşütle atlamıştır. Hu Almanya. e.n ~ıuhmı reıslerınd<>n b.ı. İngiltere nnl:ışmaRiııa tarafl:ırdı . .Ni-

tnuhim uçuşun, yük;:,ek, maddi ve ma- rini lrnybetnııştır. ~.tuhak!'ak. olan hır hayPt IIes, Ron ve Balbonun akıbetlc
ltc\•i bfr cesareti icap ettirdiği aşikar :::ey varsn o d~. Hes ~11 vı~,7~fe ı1e gelme- rini hatırlamış İngiltere\•e kaçmı~tır. 

hey sokağındn kız enslitli ·iinii 11 kar 
~ı:.->ıııd:ı Fevzi Paşa cadcle:-.iyle bir-

leşen köşebaşında körfeze ve etrafa 
fevkalade nezareti olan 37-6 ve 

( SAHiFE J ) 
!iti . .... . ........ .... ...... . ......... i ......... . .... ........................... . ... ... . . . . .. . ................ . ~ 

:ızmir Lev zım Amirliği ilanları! . . . -.................. ••••••ıııı••···· ············································ ····························· ········ l zm1r Levazım Am1rliği Satın Alma Komia~nundan: 
1 - Pazarlıkla (6480) beş bin dört yüz msen mEltre ko~ u rt•11k

. tc RU geçmez yerli bu·nnda lıezi sn tın alınaooktır. 
2 - Pnzaıhk 17 mayıs 94 l cumaretsi gliniı saat on birde lzmirde 

kışlada izn1ir levnzım amirliği safan alma komi"~ onunda ynpıl~c:tktır. 
3 - lsteklilerin komisyona. getfreceklerı bezden numune tutula-

caktır. .. 
4 - Şartnamesi komisyonda giirülebilfr. 
5 - Takarrur edecek fiyat üzerinden yüzde on br~ teminatı kati

ve oalınacakbr. 
- 6 - Vermeğe talip olanlnr belli gün ve santtan evvel numımC'leıi 
ile lıiıiikte komi~vonn miiracaatları. 12 lfi 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Kom isyonun d a n : 
Pazarlıkla 3100 adet tüf enk knyışı satın alınacaktır. 
Taliplerin 16-mayı!';-941 cuma günü saat on beşte kışlncln izmir leynz 

ım amirliği satın alma komisyonuna miiracnatlan . 

lzmir sicil ticaret memurlu~tJn
dan: 

'rescil edilmiş olan [Anadolu İnkişaf Ticaret şiı kNi limited lzmir 
o;u~si] nin 21-4-941 tarihiyle la. dikli sirküleri Ticnret kanunu hüki.ıınlC'
rinc güre • icilin 3014 numarac:ına knyt V<' tescil edildiği ilan olunur. 

1: Sirküler 
İzmir Sicili Ticaı·et Menrnrluğn 

r<'smi mührll ve F. 
Tenik imznsı 

2 Kuruşlu Damga pulu 
ıo Kuruşluk Tayyare pulu 

Sirküler 
~\nadohı fnki~nf Tienret ... ırketi Limited 1zmir Şubesi memurlarından 

Ha~· .JOZEF' S1.:\ISOLL0") a \'erilmiş ikinci derece' imza . nlahiyeti, mez-
1.iır şubenin miiıltil'ii Bay NlSl~ı NAO. T ile müşterek vaz ~uretiyle mu
teber olarağını .C\ \'elki Sirkülerimizle beyan edilmişti. 

Ilu defa Bny JOZEF' ~lMSOLLO imzn salahi) etini Bay HA UL ALA
LU F ile dnhi miiştcrck vaz suretiyle Şirketimizin lzmir ŞulX' ·ini ilzam 
edeceğini beyan \'<' bih-esi e teyidi ihtirnm eyleriz. 

ikamet geri 

lstanbuldn Yeni po ·tnhnne karşısmıln 
Jfrzurum hanındaki Dai:rei mal1susa
da Anadolu İnkişaf Ticaret Şirketi 
Umited ııamınn miiştert.>ken imza~·a 

mezun KEMAL İLKL'L ile HA. ·Rt 

KA.'Pİ'nin olclu~"l.ıııtı tasdik ederim. 

Anadolu inkişaf Ticaret Limiteil 
Şirketi miihrü 

İmza: K. llkul lmza Ka pi 

BUüÜ •• Dl r DOKUZ YC' Z KIRK Bil\ 
) lRM! RfRİNC! J>AZARTBSt GÜXÜDÜR: 

. ENES! 

Mahallinde alınan bu irkuleı altındaki KLİŞE \e imzaların adlarını, 
anlarını Dairemin tanıdığı, Anadolu İnkişif Ticnret Şirketi Limited na

ınııı:ı mtişt<'rt'J,._•n iıııznJ n m zun ]{E. I AL 1I..Kl'L ile HANRI ı<:ASPf.nin 

oıduğunu t:ı:;dik ederim. 
(:Vlüstcnidi olan Sirküler dair"
mizc 1:1 3 !)39 tarih ve -3400-
nuırnıra altında tasdiklidfr.) 

21.4.941 
Hesmi mühiir, T. C. İstanbul Al
tıncı Noteri Galip Bingöl 
1mza: ~ T. Celfıl E~n 

Du suretin daiıede akh 21.1.941 tnı·ih \'C j!j n numarrıh • sirkiilr.ı·e 
mutabık olduğunu ta dik ederim. 

::o kuruşluk J>anıga pulu 21 .ı. TiC:lll1 rn41 
lstanbul Altq1cı Noteri r~ mi 
mührü ve Galip Bingöl imznsı 

(177!l) 
________ ___ ,,,__.._B-e"...,.. ... __ IU• ...... :...-- ---------- ·---

D. D. Yolları umum müdürlü
! ~ •• d 
1 

\. gun en: 
Devlet Demir yolları Bfrinoi jşletme ihtiyacı için cins miktar muham

men bedJ Ye ihzar mahallerinin kilometreleri aşağıda yazılı balast ka
ı>.ılı zal'f u.-<ulı) le ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

bulunmaktndır. diğidir. Üzerınde bı~ .lrngıd r!a .getir- · 
liES'/N .ı.l1UHAFIZLARI NEJ.EU memiştir. O halde ı~ıçın gelmışt:r: ----··---

A.NLAT/ l'ORLAR'! Her halde Jlitlerın etrafıncla clUki.i- 2 Al man tayyares i 
Lonclra 14 (A.A.) - Rodolf Hes'in len ve clnha da dökiilecek kanlardan 

lngiJterc);e geldiği tayyarenin gazete- tikHinmiştir. . . . .. 
l<'rcle çıkan resimlerinden bu tayyare- H~s. ı 939 da Hıtlerın St.alıne elını 
~in gövdesinde kurşun izl~ri bulundu- uzattığını gördüğü vakit, hır çok .N:ı: 
~.u .göriilmektedir. Bu hadise, bazı tef- zilerin i. tifa ettiklerini ~ili~~ordu. ı:enı 

~7-9 numaralı bir evin alt ve ilst 

katları ayrı ayrı gayet ehven , 
Eksiltme Haydarpaşa Gar binn~ı dahilinde Birinci işletme komiı;yo

lllında 30.5.941 tarihine . tesadüf eden C'um:ı guniı :-.:ıat 11 den itibaren 
sıra ile yapılacaktır Eksiltmeye gire ceklcr 2490 • To. lu kanunun aradığı 
.:\'ı;nfı haiz olacak ye temiırntlarında ıhtiva ed<!tı teklif zarflarını nihayet 

ı riere yol açmıştır. Bu kurşun yarala- bir anla ma k:-ırşısıncln. ınkısara ~g-rn
ı·ının İngiliz tnyyar.elcrinden atılan ınış olması muhtem~ldır, Hes, Hıtler(> 
mermilerden v.eya Hes'in tngiltereye sadakatin bir ::-emboli.i idi. Hes: 
ıreırnesine mani olmak için Alman avcı - lHişüıııniyelim. yalrpz itimad 
l:-ıyvnrelerinin hücumuna uğramasın- edcll'm. 
rlaıi ileri gelmiş olduğu bildirilmekte- Dertli. Bu iman, şimcli Almnnyada 
di r. \'ıkılnuşhr. Bu hareket, Xazi r jimi-

Simdi ifşa edildiğine göre l)ylü il(> en .bi.iy lik bir <la~·bedi ı ·. . 
-\ıakleynin evinden çıkıncara kndnr r ~~).mi~ gaı~te:-ı başı!l:'llrnlesıı~de 
k ndLj ~~k Paterson ve Robcrin 11e-- f,ıcı~~ 1 Ilitler ıdn cc!ıaletınveı· ılıy ı' 
'-aretinde JmJunmuştur. Bu mu}lafız- la\•sıf cim:k.~<'. şiınd~ lıiiti~n Almnnla-
1:.ır, ~uııl;ırı söy}gJllişlc.rdir: rın. ulkt~tor~n t<ımel ındekı açık hntayı 

- Het bize tay;·are:;inde bomba ol- acıkca g.ordlık.lrrlnI. bu hı~tayı IT~3te~ 
llındığını , t.cülş etmflmcmizi söyledi. başk~. ~ım~ enı.n ~~ı<lr~.n: ıfacle ('c\emı~ 
\'anında bulunen bir jıµritada. Avs- yeu:?gıııı, şımdı clıktntorun, bu acı clar
hurgtan itibaı·en Skocraaıı yere indiği beyi. unuttu~·.m~~k için pn~~ı.tk. bir znfer 
l'el·.r. kadar kat.ettiği me Etfeyi, mm·; t('mın l!tme 1 .ı~zım gelclıgını ~·azmnk
kalentfo işaret eLmiştir. Hes, €\'t,rclce tn \'e ~unları 1.l,ıve cylemektedır: 
lngiJtcı'P.J'e gelmediğini, fnkat h~ :vcı· 1ngıltere, d.ıvnsı~ın her . za?1aııda11 
hancılık hjjsctmediğini söyledi. S!ga .. fazla ?1e~nı olduguna ımııclı daha 
ı u verdik, kuU.ımmadığını bildirdi. Cok ku\·veth ~ıt· kanaat ta!';11~1nklnclı!'. 
Z.1rn1111 tan nrede ~1lldığından ayaklan . De) lI l .eı~r f gazete ı. başmakalc
Ul•uşmuş vazirctte i<li, Boynunda bir sınıle clıyor ki: 

Stokholm, 14 ( A.A.) - t~'"'C: hn
va dnfi toplnrı, diin ccııulıi lsveç üze
rinde uçmakta olan 2 Alnımı taYya .. 
resine -ateş açmışlardır. Tnyynreler, 
geri clönmeğe mecbuıı edilmiı:;tir. 

---000----

fiat/ar /a kiraya verilecektir. 

Her kayın kapı. ı ayrıdır, elektrik ve 
kumpanya ~uları vardııı. Evi görmek' 
i,ti.renlcr her giin öğleden· onra 
Minmr :Kemaleddin cadde:sinde 1z _ 

lngiliz Kralı 
Londrn, 14 (A.A.) - KrnJ, 

naş,·ekil Çörçili k:ı lıul c:\tmi~t h· 

zet Glildcli mağazasına miiracaat 
. ı \'eyahut 28!1!"1 numnraya tell•fon et -

diln sinler. 15 ı 6 ı 9 20 

--------------------------· -------------- ---
Milas Belediyesinden: 
l\filfıs elektrik fahriknsını idare ve teknik mc. ullyctlni deruhte ede

cek ve ııafıa \'ekitletindf)n ehliyeti .mus-acldnk bir makinist alınacnl.tır. 
Yüz lirıı. ayh}t üenıtle kabul edecek Jerın hU:3ııilhal ve ehliyet vesikal:-ırı 
ile :rn mayı..,n knclar M ila. beledi) eı,ine nıilracaat etmeleri iı;m olunur. 

rn 14 15 ı725 

lstanbul gümrükleri baş müdür
lüE!"nden: 
Satış 1nüdür iiiğiindeki sahipsiz eşya kapalı 

zarf usulile salı lıy<Jr 
fotoğraf' makinesi buiunuYOrdu. Fakat - Muhakkak olnn bl ı :;~~ vn . tte
fotoğraf çekmediğin dair J)i:z:e kat'i sin firar~yle Alınanyacln n::rılık ın~v. 
ternin:;.t \·erdi. .Ayrılırken tıf~e bir cııd olıluJ,ru daha ~çık ol:ıı .ık anlaşıl-
ttıaşrnpa hedi,\•e etti. H<' 'n fi1..erin.d4' mışlır. . . . Miktarı 
bir miktar guhı komprim. Jtılunmuş. ·Şeflcrm arnları açıktır. Tnm l~ırlık, Ki. Gr. 

))pgr.ri 
Li. Kr. 

'I'emiııat 
Li. Kr. Eşyanın cim:i 

lur h~r uıı·afmclan çatlak vcrmektedıı· 
lİes bu mUhinı ;ne.saferi muvaffo. Niyuz 'Kronik! <le, H!tler A lmrınya-

kıyetl~ aşabilmek için fötiyat benzin sındaı~ her. ııe~ ge]İrS{! d~~~n.tıc munye
:ılnıış olduğunu fakat tskoc:taya ya~- ı~ı:! ~~ılnıe::-ı lazım .g~ldıgını yazn~ak 
laşınea fazla benzini denize ııt tıgmı bı- 'akltyle. Trovnda ıçı asker d~lu~ t.ıh
~e söyledi. ta;ı.a~ bır alın , Trornlıları maglup et-

Hes havanın kararmış olduğunu gö- tlgını yazmaktadır. 
terek 'inecek bir meydan bulmak !çin 1 Deyli Herald . gazet~si de , H es' in 
1iair eler çizmeğe başlamış, fakat ıne-. kaçmasının Nazı şeflerı arasında snr
~ bir meydan bulamamış, nihayet sılmaz tesanüd bulunduğu hııkkında-

------
l 365 000 130147 oo !>800 00 Safi ipekmensuc-at 

10-!i-!)41 günli.i vakit (lstnnbıil) . l'lus (Aııkn r:ı) \'e lla l kııı Sesi 
(İzmir) gazeteleriyle ilftn edildiği üzeı c yukarıda evsafı ya zıh •eşya 
30.5-!Ml saat 13.30 d~ı 154D sayılı kanun mucibince \'e 2490 snyılı kan 
unun hükümleri dairesinde k-apalı zarf usuliyle sntılacaktır. 

1 teklilerin pey akçelerini ihale günü öğleye kad a r"vezn eye yatırma
ları ve teklif mektuplariyle b irlikte pey a kçeler i makbuzlarını ve 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikaları satış müdürlüğüne ver meleri IAzımdır. 

Tel: 232l9 8518-1702 

saat 10 <ı kuılnr komisyona vermiş bµluııcaklnrdır. gksiltme şart.namesiy
.: mukavele proJeleri İşletm~ kaleminden parasız olarak alınabilir. 

Ocak Kim. 

54.000 
118.000 
~56.000 
135.000 

M3. 
~ fuhammen bedel 

M3. K. 

GOOO 
6000 
000 

8000 
15 

145 
180 
193 
190 

19 23 

Tumrı 
Lira 

8700 
10800 
15GOO 
15200 
27 

.. luvnkknt t~minntı 

652.50 
810 

ll70 
1140 

(l7S3) 
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l SAHiFE 4 ) ANADOW 

llllZ ....-ıı11 Aşiyan ve edebiyatı 
ıuı111tı , d.d •• • . -•.. ~!!!!!!!!!!l!!!I 

ınıi•tere üzerinde küçük ce ı e muzesı M·ıı t ı· . d 1 b. ııar1t111 
mikyasta faaliyet oldu . . 1 e mec ISID e D l· 

ne~~aie1ıı\~·A.) - lngiliz hava Maarif Vekili, dün lstanbulda ba- ı k drosu kanu futllrl 
Bombardıman tayısa-"l!lerimit, fe- b• 6"' • • • t tt• sar ar a • -----

n:ı hava şartlanna ra~n Almanya. sın ır 9lDl zıyare e 1 Hariciye Nazın, bak 
nın Haligotand deniz ve hava üssüne . . . . . . • •af 
muvaffakıyetle taamız etmişlerdir. İstanbul, 14 (Te~fonla~ .- Şehrı- rılm~ı ~Si • üzerınde dur~ıJm", muhafaza edıle eii 
Menderek ve binelara bombalar atıl- mizde bulunan :Maarıf Vekılı. ~·Hasan M_aarıf V~kılı, w~şıy~mn yalnı~ revfık nunun mu•• z akeresı• •• )edİ 
mış, bir kaç yanaın çıkanlmıştır. Ali Yücel bugün Bagın bfrhğin~ ya- Fıkret~. aıt .degıl~ bil.tün ~deh!) atı ce- SOJ 
Baraklar ve to~u mevzileri alçak - pılıın toplantıd~ bulu!lı_nuştur:. . d!de şaırle~ıne a!t b!r t.Ed~~ıy:ıtı ce- V ·nırton, 

14 
(A.A.) _ Am 

tan mitralyöz ateline tutulmuştur. Vali ve Beledıye reısı Dr. Lütfı Kır- dıde müzesı• hahne ıfrağı düAl\nUldü- • H 116 •d • • tikr h ri 8" ı Kordel Bul A 
Bu hidiee, şehirde bOyük heyecana darla Parti mil~ettişi B. Refad Mimar- i_iln.~. v~ bunun. i~in te~bbüslere ~e- lzmir USUSI 1 aresı J8 8Z k:n cb~hr1t;!İııin eon zama~da C 
sebebiyet v.ermiştir. Tayyarelerimiz, oğlu ve daha bır çok zevat, toplantıda ç.ıl~ıgı!11 söylemı.şt!r Vek.ıl,. Ba~ın hı~- • • deki Amerikan mDdafaa kuvveti 
salimen dönmttelerdir. Garbi Fransa- hazırdılar. Yapılan hasbıhallerde edew lıii kütüphanesını ~zmıştır. Şehrı- ka U kabul edileli . . k i ' h'e de dtl$1lnm da SenNazar doklanna muvaffakıyet biyatı cedide şlirlerii1den Tevfik Fik- mizde bir kaç gün daha kal:ıc~k V<! An_ DUD nlıdıep c;e mebuına' dair •• ., 

· (A · ) u h r ı· k d.. kt" o ugunu ve -~ le neticelenen bir .hucum ~aptlmış - retın sıyan ının m ze 8 ıne ge ı- arnya onece ır. Ankara, 14 (A.A.) _ Büyük Mil- Maliye Vekili B. Fuad Afralı, kibrit doğru olmadıtını söylem[t ve i 
tır. Bir iaşe remısıne tam ısabet te- let Meelisi bugfln Refet Canıt.ezin reis. fiatlerine yapılan.zammı)\.mevcud mu. ten demiştir ki: 
min edilmiş, 2.000 ton hacminde bir Romanyada çı·nde şı·ddetıı· lifinde toplanarak İzmir vilayeti husu- ~avele hOkU.lerine töre mal!yet. fia; Amerika bükOmeti hari~teki • 
düşman remisı batınlmıştır. Bu h~ - si idaresinoo yapılacak istikraza hazl- tınde görülen temeVVOelerden ılerı gel- )arını bırakmamak hususunda bı 
:nekitta iki tayıyare kaybedilmişt~r. nece kefalette bulunulmasına dair ka- diğini aöylemiftir. ~lm~ olan siyasetini muhafaza 
Dün gece O!ttanda dn hücum edıl . hadiseler muharebeler nunu kabul ettikten sonra inhisarlar İnhisar umum müdürlüfü teşkilatı eektir. Ve bu .siyaset. mOtemad 
mietiJ'. teşkilat kadrolannı müzakereye başla- kanun liyibası etrafında yürütülen inkişaf göstermektedir. Cindeki 

Londr~, 14 (A.A.) -. !Java ':~.d:a- mış!tr. mütnlealardan sonn bazı mebuslar, merikalılsnn kaldınlmBll tein 
bili emnıyet nezaretlennın tebhgı: Kapatılan Üniversite• 1. ı 1nn 000 ç· Kibrit inhisannın vaziyeti ile kibrit kibrit inhisan t.eşkllltmın da VekiJet nasip bir zaman henoz ~elmem.-

DOn gece lnaiJtere. Qzerlnde d~ş - Japonıar ~vu, ın- kutulannda görülen noksan ve anza- kadrosunda yer alması, lh~fsas kadro- 1 1 .. •'t 
'!'anın ancak kfl~il.k bir ~ava faalıye- lerde derslere tekrar /İ'1Jİ ma'Jıaaara efm.Ae lar ve yapılan 10 para zsm hakkında sundaki mütehassısların bır kısmının a 1 .ra. 
ta olmuştur. Sahıle az mıktarda bom- 5 lJ' sorulan suallere cevap veren inhisar- c~as kadroya alınması, umum mildGr 
balar a!ılmıştır. Hanr hafaf~ir. tn. - başlandı çal11ıgorlar ıar Vekili Raif Karadeniz, Kibrit in- mu:ıvinliklerinin lağvı hakkın~a te- /ngiltere ile 61r ıı~ 
san zayıatı da ytlksek deiıldır. Bır Bük 14 (AA) R . ü . Şanghay 14 (AA ) _ Dört Cin hisannın yirmi ıııene mOddetle bir şir- mennilcrde bulunmuşlardır. Malıye en- A'--- ı _ 
tayyar.e dü,OrfllmUftür. ·ıercş! b · · k om~~;- eyaletinde ;.uz binl~~e japon ve Çin- kete verildiğini, bunun teıkilltının cümeni namına verilen izahattan son- maga flfl ınmn •ar 
Bagan Rıızveltin nullcu ~~~=~~~ baz~!!~nın ;:~::ları beya~ li arasında şiddetli muharebekµ- vuku k?ntrolü işi!lin ~al!Y~ yekiletince tee.. ra kadron~k~~~ ml1h~Ji~ enc~meh t:: lalJne /cani İlllİf 

• Salaifede nat neticesinde bir ok kişi tevkif edil- bulmaktadır. bıt ve tedkık edıldığını, ve görillen rafından ı ı, vesaır usu ar a . 
d- ~:~ 1 :c' da ldut-;u mittir Polis kaçmı~ olanları takip et- Çunking civannda Şokede iki Çin noksanlnnn önUne geçileceğini bildir- kındn~i~ a~rfrler de ~kunmuş, kanu- • 8erlin, 14 (A.A.) - Yan 
avanın en m ım ır va o . kted. . • tümenine karşı japonlar taarruza geç- miştir. nun bırıncı mClzakeresı yapılmıştır. . bar ka,..aldaa wı.urm,..ı 

g&rtermekt.edir. Bu dava. yalnız ngı- me ır. . . ' k" ı , _._ .ıa. ...wm.r. tire 
lizler'n davası delildir. Ayni zamanda Geçen Cumartesi hadisesindep son- mı~dır: Bu h~reketlere . Çun ıng · 7 • ----• 
sizin t• davanız olarak kabul edilme- ra alınmış ola'1 tedbirlere rağmen üni- mahfıllennde ~ilyilk ehemmıyet atf~ B • • ı 1 • 1 k Almaapdaa .......... • _.... 
~i liz.ınldır. Bu harbin, sizin de dava- versitelerde tekrar derRlere başlana- dflmekt?d~r. CünkO prens Kono~, ~ın ır mı yon ıra ) • Q.~18~~..:-nız oldntunu anlamanızı istiyorum. caktır. Talebe ocak ve lokanta1an açık meaele~ın!n y~ınd~ halledi~ ~ tere ile •• ,; ta ft .. -•* 
:~. 1:~a~ı ~==l!~iCü:~~ kalacaktır. ~~i~:ıı~:~ t~:i.~~~~~;nı c:~ir- mu" hı· m teberru·· ~:8917' .. •tmef• lraal 
o, bayOk bir imparatt>rluktur. Fakat /lıti'Jcar mektedırler. 'I • 
bOtan milletler için harp etmektedir. . Jskendenye Ve Malt 

istibdadın yıkılmaıııı, hem de çabuk lstanbul~ 14 (Tele!onla) - Yenıka. Şek' fiatı• !l..11 
yıkılması iqin bu lkımdır. Bu istib- ;nda Leon ısminde bır eczacı. bir reçe- er Prof--~r Dr. zı·ya Gun·· servetinı· bombardıman ed... 
dad ~bil yaralar derinleşıneden yı- ·ede yazılı 120 kuruşluk ilic: için 300 r 1 la ~ Kahiae, 14 (A.A.) - Reemen 
kı~ıdır Bunun için de bütün mil- <uruş aldıiından Fiat murakabe ko- .:.flfleıCfl gapı n zam o dirildfiine p.e din ıabah d 
Jetler. A~ribya ınveniyorlar. •uisyonunca haltkın<!& ihtikar m~a~ Jıa/dcıntlaki kanan m•ve--,ı•te.,. tebenü etti tayyareleri lakenderiyeyl bom 

~imkli A/rilca ve esi yapılmış ve Adlıyeye venlmıştır. • • - 3 - . mışlardır. Maddi basar ve fn 
V

1 

aao lagilıuı İstanbul 14 (Telefonla) _ Tıb fa- bulunan profesör EbOluli Mardın, ve zayiat olmamıttır. 
Ha6eıiatanda Britanya, lrakın istikla- Ankara, ~4 (Telefonla) :- ~n- k~tesi gö; ~as~ıldan. profesöı:n Dr: r~=ö~o~ı!dı~r~=~rons~~k ~:!i Malta, 14 (A.A.) - Teblii: 

( 8AJf ARAFI 1 NCI SAHiFEDE l • • hd• k d• Jenle Koordinasyon kararıyle .-e-r Zıya Giln, bır milyon Jıra değerındeki Onarı ve noteri de alarak yanına git- Paza'1:.si a-bcesi~~W taba 
iitinam edilmiştir. Bundan başka lını le ıt etmeme te ır fiatine 10 kuruş zam yapıldıiı ma- tervetini üniversiteye t.eberrü eylemiş- tim Cerrahpaşa hastahanesi ba.ıJ he- ~~ı.!:ır. Uad:i haaar raz :m 
'1tahmmız Ambalaginin şimalinde lGmdur. Kilo başına zam edilen 10 ku- tir. Resmi muamele bugün Oniversi- · ôiıeden sona yapılan bir a 
mOhim bir rMvki olan Agiyi znptet- ruıtan 7 kuruş vergiye a)·rılacak, 3 t.e rektörü B~ Cemil BilseJin önünde 

1 
kt" · 

m~leudir. Neıelli dağ yolunda düş - ı11ııız ıırlllll ıazırı •uruı da pancar istihsal eden milstah- Noterde tasdik edilmiştir. ece ır. .. . r::ı.ee~l~~ .. ~_!11. 111 .. ~nbefar 1:afJda~atr '1 
manm takibine devam edilmektedir. aillere t.auiı edilecektir. Bu teberrüUn banıi itlerde kullanı- ANADOLU - Deaerlı ve yoks;e~ .... 1.1" • ._ 

12 mayısta bir dumdar hareketi (il il b Bu vel'l'f ııe)di hakkında bir kaRUn lacağını teabit için. Nktör tarafından ruhi~ doktoru~ bu emsalsiz hareketını tur. Avculanmız, dU4D1an Ti 
eıa111ada dcı.man atır zayiata ui - ..ıll__ lAyiMu hM'rla....U. BOl1tk Millet l'ıb dekanı ile blrllldıe beş kitilik bir ve te ed oruz. rini. hasara ufratmqlardır. 
ratılarak tartitdibnie ·ve 100 den faz- Maelllll9t --.•'tıPfiMa. Jlıılıl'M- ..um•tUır . ._.. 7M•nda ta-
la e.ıtir alınmıştır. . • lı~nfarf nn başJı~~acaktır. YJ 

Irakta vaziyet sakindir. • Irak, Çin meaelelerı ve AJm•w re•mi teblii i Rahatsız bulunan ~rofesör, h:ıJen 
Kahire, 14 (A.A.) - .Askerı ı-öz- ... Cerrihpqa hastahanesınde tedavı al-

ca dOnkO tebliğ hakkında demiştir Yanan donanrnuının Bellin, 14 (A.A.) - Alman ba~ tındadır. ı• • 
ki:_ Dflemanın beş dişli bir çatal lcagıpları ku;::::·n~~ıer::~.tebl~~~ rece de~~~~;:r~deki Meserret oteli mec iSi' 
halinde sabahın ilk saatlerinde yap- Londra, 14 (Radyo) - Dün Avam Sunderland civarında 14000 tonluk Uaiverrite rektörllfriln. be~na.tı: 
tıiı tHl'IUz hareketi, bunaltıcı bir kamarasında beyanatta bulunan bari- bir ticeret gemisini batırmış, merke- Üniversite rektörü, bu teberru hak- --------- --
sıcakta ve kum fırtınası altında le - clye nazın Eden. Irak vasiyetini izah zi ve cenubi lnwilteredeki limanlara kında gazetecilere aşafıdaki beyanat- Nafia, z•aat ve Sanayi . 
ra edilmiştir. Bu hareket gariptir. ederek Habbaniyedeki kUçOk lnıiliz taamız .etm.itlerdir. Simalt Afrika - ta bulunmuıtur: n 1 

Hueuliyle ki, tamamiyle müzaheret- mflfnselerlnin, Irak kuvvetlerinin ta- daki muhareb&lerde düşmanın 8 -Müderris Dr. Ziya rünün servetini • bQ 
BİZ olarak yapılmıttır. DOşman kol - arruzlMmı muvaffkakıyetle pOakOrt- tankı tahrip edilmiş, yapılan hücum- Universiteye bırakmak arzusunda ol- ad dceye alınacak 
lan mukavemet görünce SoJJum civa. tüklerini ve tanare meydanı clvanna lara mukavemet olunmuş, diler bir dutunu ve buna verilecek ~kil Ozerin-
nnda1ti hareket mevzilerine c;ekil - hakim olduklannı, gerek bu kuvvetle- muharebede Alman ve ltal)'1ın kuv - de görüşmek iat.ediiini müdavi t.ablbi Ankara, 14 (Telefonla) - Hazır- makta bulunan nafıa. zlra•t ve 
mitlerdir. Askeri s6zc0 Mısuıi11 ileri rin, gerek Buradaki kuvvetlerin tak- vetleri muvaffakıyetler göstermişler- profesör Dr. Muzaffer Esad GUdıan lanmış olan yeni yıl bUdeemizin BU- nayl i4Jeri. •dl bqdeeye almae 
yOrflyQfQ mevzuubahsederek Alman- viye edildiklerini, tiddetle taarruza dir. Kuvvetlerimiz Sollumda şarka bana haber verdi. Bu itlerde ihtisası yük Millet Meclisinin muhtelit encO-
lann bilhaua 9ll, yiyecek ve cepha- devam olundutunu, Rqld Ali ve arka- dotru ilerlemişlerdir. kimi Esad, asabiye mUt.ehauısı Dr. menlerindeld müzakeresi, bir iki KD- ltalvan tebliM 
ne tedarikinden mutlak bllyOk milş- daşla.rının lngiltereye kartı hattı ha-j• Dan r.eee Alman ve İtalyan tayya. Şükrü Hazım, profesör N~i Bengisu ne kadar ikmal edilecek ve bUdce ı •• 
kllita{ 11faldıtlaıını s6ylemiştir. reketlerini, 1rak baıluııaı tasvip f!tnıe- releni Maltayı bombardıman etmiş - hazır olduldan halde kendıslyle arzu- Meclise sevkolunacaktır Boma, ı• (A.A.) - MI D\I 

Lonata, 14 (A.A.) - Röyter ajan- d:ğini Britanyanın h~ bir zaman Ira- )erdir. Mahsue derecede az du,man sunun yerine ptirilmesi için konulf- y . 'd ı 
1 
.. "h . ·

1 
h J"h resmi tebllt: 

sının 1911> çölilndeki muharriri bildi- kın istiklalini tebdid etıneclltbıl ve ne. hava kuvvetleri Heli&'oland adasına malarda bulundum. Kendisine a1"2edi- enı varı a ayı a9?' e a ı azır- •rnavudlukda fethedilen 
riyor: ride de t.ehdid etmiyee8iftti, Btitanya. taarruz etmitlerdir. Askeri hedefle- len mubtelff eekfllerden cÖlflme batlı da... encümenlerde tetkık edilmekte Bofaiva Plkeva ve d .... U.. 

Şafakle beraber taa•uza •e~en nın mQnaldd mukavelelere aöre hakla- re bir IGY olmaı:nıttır. Yalnız ikamet- tefviı> aeklini tercih ettiğinden Noter- olan ve fevkalAde tahsisatla kanılan- kıuvvet~rimfs varmıtlardtB. y 
dOşman, Jılwr ietikametine beş kol- rını müdafaa ettiklerini söylemlf, Yu- gAhlarda mObim hasar olmuı, bir ~ok ee buna göre haz~rlanan aened kendi- ·.--d Epf • . 

11 
tam 

1 dıuı hareket etmiştir. Bu kollann n•n donanmasının zayiatından bahis- slvil ölmo, v.e yaralanmı$hr. siyle tahidler tarafından dün aaat on- • • nıonuı a nn iUA am an 
hepsine hOcum edilmiş ve cıahilde le bu hususta- tatlııAt veremlyeeetfnl lkn dQfman tayyalel'i dOf(lrülmfle- da imza edildi. B.Necıp Serde11.geçtı tır. Kun.etlerimiz Htaolonst va 
Sollam ile Tobruk araamda ve Çöle bildirmittir. tür. Do,man, bu gece Alman toprak- Maksad ve gayesi, Oniversltenin . ..,J. raya varm14lardır. 
doiru 80 kilometre derinliğinde bir İngil~. Çin münasebatından bah- lanna hi~ bir taarruz yapmamıştır. maddi ve manevi inkişafına yardım Oıııll 11-12 mayıs aeeesi. Alman 
sabada şiddetli muharebet.er olmuş- seden nazır, bu mOnasebatın pek sa- etmek ve Onivenite talebesi~·le Darflt- İstanbul 14 · (Telefonla) _ Şehir bardıman t.yyarelerinden k 
tur. • mimane oldujunu, Cin mllletinin sava. menfaatlerine riayet etmedifi mOd- şafaka talebesinden müstahak olanlara Meclisi birlnci reis vekili Bay Necip bir filo, Maltadaki beclelllıİi. 

Ro4oe ..... landa: !Şını İngilizlerin alikasızhkla karşılıya- detqe, lngilt.erenin japonj-aya lcal'llt tahsilleri esnası.nda yardımda bulun- Serdengeçti bugün ölmü,tUr. Cenaze. muvaffakıyetli bombardıman etdt 
Kahire, 14 (Kudüs radyosu) - mıyacaldannı ve elden gelen yardımı tatbik ettiği iktıaadi siyaseti detiştir- mak makaadiyle cDr. Ziya Gün kunu> si yarın (b~l'fln ) merasimle kaldınla- lerdir. 

Bu •ece netredilen İngiliz bava ~u~- yapacaklannı, japonyanın, İngiliz mireeetfni de beyan etmiştir. ve «Ziya GOn mük!fatlan> ihdas ~l- caktır. TobJ.ak ve Sollumda Alman V4t 
vetlecl umumi karargihının teblığı: yan kollan. bir çok fiddetU ı.ac 

Donanmaya me~su.p tayyareler: Bahriye iflerindekl fevkalAde ıhtiMl- gemilerimizden terhis edilmif efr yapmıtlardır~·Hav• f"Joları, To 
Akdenizin cenup .isti~ametinde bır sı sayeainde, deniz ~u~akeme .. k~ - • d • lb ı dır. Ne kadar olsa ihtisasları vardır. ~Qke~ bombardıman Atlll_. 
düşman vapur .kafılesın~. ta~mız. e - misyonunun IOflrU hakımi vazıfesınl srarengız enıza ar Bilhuıa torpidolarımızda ve yahud dır. Bir torpfto muhribi, mlhl 
derek 8~ tonılatoluk hır ~l"b~ ı~- görüyordu. Siduen ismini taşıyan b~ deni.ıtı gemiJerlmizde vazife •örmOt ve benzin depolan yakalmqtar. 
be~ temm etmlşleraır. Mflthi$ hır ın- zat bahriye meslefinin .en kıymeth Aık, harp, debıet ve macera olanlann fAcla hakkındaki kanaatle- Şarki Afrikada kahraman k 
fUak vuku bulmuş, vapur kaybolmue. sf mal arından biri idi. ri, şu merkezde toplaıamaktadır. lerimiz, Dflk Daoetun ldarainde c 
tur.. . . . Normandi vapurunun ıeçjrdiği e~ - 8 - cNormandl vapuru hariçten tah- 1ı mukavemetlerine devam etm 

B~r torpito muhrıbine tam ısabet 11arenl'f:a feJAketin iç yOsflnQ meyda • vel vapurda; bu l'ibi maddelerin dolayıaiyle gerek İngilizler. prek Al- rik edilen bir torpD tarafından vuhıl- tedirler. 
temia obu~mut. ~yy~lel\ asaklatır na ~at ftztfeel; baltryfe nazı- mevcud olup olmadıjmı enlamak i- maalar bu den1zlerde eenerl ayinle- muştur.> lı·----------~ 
kİn mtJ:npteİ ::ı'f:h bır duman eık- n amiral Disol ile yukanda ismi ıe- c:fn yolculann tatıdıtı eşyayı en ufak ri Y&ldırmıf)ardı. Bu itibarla felike- - Torpil atılmıt demek •• Yani bir N A D Q L 
tı inı ·f. ~ş banhman •-a leri çen Siduene tevdi edilmişti. tef eıınıatına vannca7a kadar 11kı tin: böyle bir 'kazadan zuhur etmiş ol- torpido muhribi uzaktan. kendini dl-

naı ız m _,,. re ' Blrareqlz fel'alt altında cereyan bir kontrol~ tabi tuttaık. . maaı fhtiıQaıi vardır. termeden torpilfni &alıvermiş olaealc !. 
g~n paza.rt.l flhtO '!•~ı;:a eden denJs fellketi ayni zamanda - Evet; her tedbire baş vurmut Amiral rülUmaec:li; Ve Amiral. ikinci bptandan sordu; 
m~h~I!' ::: '~ıA:aeuı; ticareti bahriye mtsteşarlıarını da olabilininiz. Fakat .bir yolcu gemisi - Ya biz. az mı mayin döktük!. Fa- - Dikkat etttnlz mJ; felAketten ev-

......... 
• ettı bolllbalamn:vlardır Siya Şiya- harekete ıetlrmit. laldlleyi aydınlat. harp re-misi olamaz delil mi? kat bu cihet; beni şahsen alAkadar et- vel enarlnlerde gemi izi görflndCl m11?. 
8U1'e e .... ki cİ • 1 mak iQm anıca teA.ir almm14tı. Bu Amiralın bu sözlerinde manidal' nıez. CUnko o zaman; vazife batında - Hayır amlralım!. O cl1arda biz. -::-d1u8: ol~ 'b:ı:b~:':n itibari• ma.tetlaJllardan biri ayni ko- bir mana vardı. Apıiral kimseyi ren- deiildfm !. Maamaffh; tekn~ bakım- den batıka vapur yoktu. Halbuki ufuk- Umumi Nefri7at Kldllrl 
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diJm;;fr ~e bir cta.man kam: miqona U1pıelarak ta,rln edilmişti. cide etmiyen bir eOmle ile, dahili in- dan diyebilirim ki. bir mayin hailı ol- lar gayet berraktı. Deniz eok sakindi. HAMDI NOZHET ~,....,.... 
b ..; hndlt ftraly6 at•f.. Sorp blldfni Skhıula karşısında ; fillktan '6P1ıe ettiiini ima ediyor• - duğu noktadan kopsa.bile, onu ; ne ha- Bu itibarla derin bir sala dahilinde, ı 

pı 0 ~ tı• ~zz haya fel&kete utnY.all vaP\lftln ilehcii du ve bu itibarla bir ticaret gemisi ile va ceryanları ne de dalgalar, bin mil denizi kontrol ~iyorduk ! f k ~rf dl r. ıt!t.anlarm Bomba kaptanı Ye FraMIZ donanmasının ma bir harp gemisi uasında büyük far - gibi uzak bir mesafeye sftrflkleyemez. - Şu halde; akla gelen denizaltı ge-
-uvv ' n affila eti ruf aimalanndan '4enltl&Jtı gemi~ri- kı tebarüz -ettirmek istiyordu. Fa - Maliimuiliniz; hidise yeri, Nevyork- misidir. Fakat onunda aynaaı ıön 
=~re .:-:.:.:.~UY Cenub",. Af e nin mGteh••• tlanil Kost, !ki kol- kat istintak h&khnl m8d&bal~ etti; tan bin mil uzaktır!. • çarpacaktı, değil mi?. Bundan başka "k ~ , · Ok def İ k tukta otanauM? ,,. veriyorl&rdı. - Amfrahm bendeniz de ikinci kap. MarseJ, Normandt; en son si,t.om mikrofonlar-
rı a >"YU'eıen. d 0 ,8~1 Amiral; blrdeaWle lki bahriye za. tanm verdiji ifadeye ve timdiye ka- - Amimlım -dedi- müsaade ederse- la mücıeJıhezdi ve bu aletler denizaltı 
~a~ki .. ~~ =~=i dbı::n· bitinin liıliıde dufdu. EU~rini sGlsO- dar hususi ve N'smi şekilde alınmış niz, bendeniz de bu hususta fikrimi makinesinin a'flrtlltasflnfl teıbit edebi-
J e. go ~ !itti tmitler- ne balladı ve tnylendi • olan diier ifadelere lstlne.d ederek nrzedeylm !. lirlcrdi. Halbuki 'ne ayna drflnmilf, 
~s )":!re:.![ aıın:.e ı:.'°'d:U.cıaıd _ Y•ter artık· vaziyeti kısa etim- mumalleyhin «yani kaptanın> fikirle- - DinJiyoruz !. " de makine aiirültosa iışltUmiştir. 
d:~m~a ta1 !8rı!'~ri akıl~ıf{ır !eterle ve açık bi; ifade ile iıah ede- rlnJ t.eyid edebllirim. Bili tereddOd - Kalftmulliniz, denizaltı gem"'3ri Tllrpillerin hava tazyikiyle harekete 

~::-

Abo--ı YNı l400 
~ ... ~ ... .. 

y ................... .. 
---: :--

İ &'111? :lır bom:....ıunan ~yya- lim ! Sonra ikinci kaptana t.evcih •de- dtyecetlm ki, vapurda dahi~ lnfiJAk ve torpil hakkında jhtisasım vardır. er tirlldikleri malftmdur. Torpil k~' 
el ~ı R:.tu adutndaki x.,tanla ha rek· vaki.olmuş deflldlr. Böyle hır şOpbe; Bu itibarla zatıAlinize kat'i olnrak dl- ~nndan fırladıktan sonra tdrpJlf takıp EVBA2' 

:a e,, eydanına taamuı ~•k mil: ...:. Siz .dedi- dahlii bir infil&k mev- varld olamaz bile!. yebilirim ki; biz, meçhul bir denizaltı eden hava denizi kanştırdıtı &fbi eO. s. D. 
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~ ~efdlt. tidUIJdar aeubahs.; .ı.._1..tmı ildia ttHJor- be Sederae!~ı'k!ıyıl~ med•~fne gelince; ıre~l•i ta~~fı.ndan torpillendJk !. ratle kkaçan torp
1
n dek1dendefz~debir "~lk bah : 4,44 

Mltw: D~'~Jerl suaus• n ,, .,uy: ..... m zaman ge- ...,orıq ... kımi söze kanştı: a~ma tadır. Ha bu Duo uu3 e le l2..IO 
11• CUri41ft ·,..._ ~- devamı~ - iVet amirahm • ç.Onkil vapdrda minin seneri mayfnler&n birine çarp- - Müsaadenizle söyUyeyim -dedi- bi:r olutun dahi siSrflnmedlii verilen : :Nlte yaptıkları ........ hle m&vadcb illflllklfe yottu. Buseu da- tıiı, bnaatine vardım. Aklıma Uk ae- ~purun mOrettebatmı teş]cil eden d&o ifadelerden anlaeılmaktadır. 191dlllM ;16#1 
••••• ctır. u Nflau4p -~ tılaeclta ". len, bu idi. DUtOndOm Rarbı umumi dlzcller, kıımı kolit itibariyle harp - SONU VAR_. ...__. _______ .... 


