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İzmirin benliğini gösteren güzel fuar bu se
ne yine bütün dünyaya mevzu olacak, yüz 
binlerce vatandaş bu sene de ko,acakhr. S~z 
de hazırlanınız! 

80 ncu YIL 
Nn. 8530 

Neıredilmiyen :yazılar geri verilmez•--------- • 20/Aiustos 20/Eylul 
Günü ı~mit nüshalar 25 kuruştur. Hergün sabahları (lzmir) de çr..:ı:.:k::a:::.r..:s:.:i~y.::a;.;::s.:..i~g?.:a::ı:.::e:.;;t~e;.;;;:d~ir:.:. _____ __., ~----:-----------:-----' 

Bir miktar Al-
• man tayyaresı 

r Milli Şef ---!Z ·--·-, 

Bağdada geldi 
lngilizler, Basraya yeni
den kuvvet çıkarıyorlar 

Yunan devlet Nazırile Irak Har
biye Vezirini kabul buyurdular 

Anlc:ra, 15 (A.A. ) - Reiai - ı da Irak harbiye ve:ziri Naci Şev-
cumhur lsm<'t lnönü, buıün Çan- lrnti, Irak elçisi Kamil Geylani ile 

Naci Şevket, Ankara· 
dan Tahrana gidecekıniş 

kayadaki köşklerinde, aaat 15,45 h'diltte kabul huyurmu~lardır. 
d e Yunan devlet nazırı Argiropulo· 

su, Yunan büyük e lçiai Refoel ile 
birlikte kabul etmiş~'r. 
Milli Şef, hu gün saat 1 G,30 da ...... ----~ .......... 

{ 

Londrn r:ıdvosunuıı l.nıg-üıı 1.ıildirdi
ğiııc ~öte, '.\1 ihvd tayy:ırt'l<'ri Haj{da
da gdml.: H! l.tur:-ıya tınzı zabit ve pro
p:ıg:wd:u.'ı ile tckni~iy<'n indirmişti?'. 
lrak ve :-;u riyedt• nıihwr :mbaykırınırı 
Uııiformn ile gc2diklcri de bil<lirilmt•k
t-04.lir. Hnğdackl:ı nc.~roluııaıı bir .emir
name ile kahve, ~ay ve .~eker ~tokları
nın bir beymıname ile hükürnetc bildi
t·ilme:;j ist-ennıi~ir. Bu tedbirin son ih
tilaflar nctic<>si olmak alındığı muhak
kaktır. Çlinkii frakın iki idhal iskelc~i 
ol:'m Surivc \'C na~ra şimdi kapanm1:03-

Şehit\"kleki törenden intibalar IHess' e göre Alman mil-
Bütün '{ u"dda Hava Şehidleriıniz Hürmetle Anıldı leti harpten bıkmış 

eza d5n waae 1 

Türk havalurında, yalnız çelik ka- Bitlere bir sui-

dl h ..-.k. k l k kasd hazır-tır. . (R. (i.) 
IRAl\A PTWP,.\G:L\'D.'1.C/T,1lU 

GBI.M/Ş: 
na arımız a ım a aca tır lanmış 

!' . . - ,, 
Kahire, ır; (A.A.) - Bir r<'.'>mi teb_ 

ligde deniliyor ki: 
U:ışid Alinin rnii:;taC'el bl r taJ.-.lıi 

üzerine lıir miktar Alman tayyaresi 
lrakn varmı . .,tı r. Jlu tayyareler rnih
v~rin uhrik~l~ıl:trını. propngandncı
larmı w mümasil miiteluıs ı:>larını gc
tiım~lerdir. 

Habb:uıiye ve füı~ra mınt:ıkalarınd:ı 
Riikiln v:ı.rchr. 
IIOMRı1LA.VAN YERLE P. : 
Kud\iR, ll> (A.A.) - Bir re!imi t<'l>

liğe göre. İngiliı t._qyy:ıreleri bugiin 

«Ebedi Şeften 
1 

Milli Şefe » 

Samsunluların tezahü· 
rah arasında bayrak 
koşusuna başlandı 

Ammnre, Reşid Ali, :\Iu:;ul m-;Ykileri- Saın•un 15 (Huausi) - Ebedi 
ili, füığdnd dcnıiryolunu bombalamış- Şef Atatürkün, Türk yurdunu kur
lardır. Dllşmnn kollnrı d:ı hombnl:ın-

larmak için Samsuna ayak baatığı-
mı.-tır. b · 1 ,\'.4.C/ SEl'KET TAi/NA.NA (;/. nan yıldönümü münaae etıy e ter -
lJECl:K'Jll.~: tip edilen «Ebedi Şeften Milli Şefe» 

Bııı{dad, 15 ( A.A.) - Hie:ız kralı bayrak yarışına, bugün başlanm1•
lbniı•suu ... lun nezdirıc gönderilen Irak tır. Bir heyet, bayrağı '-amil olarak 
Maliye Mzırı buglin Bnğdada dönerek. 
Ur. vapurların dem"rlediği mahalden 

Öğrenildiğine J?i:İl"(', Anknrntb bulu- aandalla iskeleye gelmiş ve bayra
nn lrnk hnrbiy.., tınZlTI ~ 

0

nl.'İ Şc"kct, iı valiye vermlftir. 
'l'ahran:ı qide~ktir. 

AMERIK:1 TA l'ılSSUT 1-JTM/}'B- Üzerinde «Türk gençliğinin Mil-
CRK: li ~fe hatıraaı 19 mayıa 1941» iba-

\'aşington, ıu (A.A.) - Hariciye resini taşıyan bayrak, bir numaralı 
lleznreH, Amerikanın İngiliz - Irak atlet tarafından tesellüm ed:lmi.ş - ! 
ihtilafını ıı halli için A mcrikanın ta- tir. Atlet, halkın hararetli tezahüra 

Vatan uğrunda hagatıarını vereo kabr~-:==
manıarın hatıraları taziz edildi 

Parti reisitıin nutkundan: "Türk anasr, lıergüll 
daha fazla çocuğ·unu seve .çeve hava 

ordusuna vermektedir,, l ·I · ~; ~ İ: 

Bu meydana çıkınca 
Hess de kaçmış 

--o--
HESS. ALMAN HALKINI IS· 
TIPDATTAN KURTARMAK 

iÇiN MOHIM iFŞAATTA BU· 
LUNACAGINI BiLDiRMiŞ 
Londra, 15 (A.A.) - .Bugün A

vam Knm:ır:ı.sında beyanatta bulu -
nan lxlşwkil ÇörçH, umumi menfaate 
uygun olunca ilk fırsatta J1ıe.ss hak
kında .;öz söyliyeceğini bildirmi~til'. 

Hir mebus, Heqs, 10 mayısta ingiL 

Bulg·lrlar memnun! 

auıaar topratıarı düs
man bouunduruğun. 

dan kurtarumış 
\'assutt:ı l>tılunmı:;R<'nğmı lıildirm:,ı;tir. Ankara, 15 (lhısusi) - Bütün şehicllcrinıiziıı m~zaı-larına konulmak 

iT l , . ,. :.. ·r 1 RA"' tı ve «D•i bafını duman almıf···» h' ı·r kk .. l ·· .. ı ALM.4.V n .4 ~ I ,•ı ;\ .ı1 ~ {Y• yurd<la Hava ~hidlerimiz için ihtifa!-1 ii~ere mu .. c 1 tcııe. ·u \'~ nıuc ~e~ü e- Ranc. el, Bulgarların ne-
LJADDA: tarkısı arasında koşuya başlamış- Jer yapılmı~, valnn uğrunda hayatları_ rın hazırlaclıklan <:ı.>lenkler takip edi-

Kahir~. 15 (A.A.) - HöYtcriıı hu- hr. Biaikletli ve atlılar, atletleri ta· nı feda <>den kuhr:ımanlarımızm halı- yordu. den Alman safına geç-
susi bir Jtıvnb:ulnn liğr(!ndiğ'İne ri>re, kip etmi.,lerdir. I rnları tnziz editmi~tir. Bu r.ı:ıünasebetle Alayda nüilki. a~keri crkfuı, piyade i . .., . • l it 
hir miktar Alnrnn t~ıyynre:3İ Ra,yak tay- .. irarlcdilen nutuklarda, Tuı·k ha~·a~:ı- Ye hu va bciliikleri, Pnrti te~ki!ah, m~n. ıgı n ı an a ı 
Yem~ nıeydaııınn inm:ştir. Kahireye ge_ Bayrak yarın (bugun) saat 9,30 1 nnda yalnız Ttirk kanndlarının hakı~ supları, izciler, talebeler. :-:porc11lnr, 8o!Ya, 15 (A.A.) - Sobranya dun 
l~n h3.l>erl€rc göre, iki nüh\'er h<.'y'cti da A~asyalılara, 17 may1S 20,40 1 kalabileceği, şan~ı za~erle~!e ~dolu tan- ccıniy('t.kr, birli.kler müınet'...;ill<'ri de topln~mıştır. Jfa~vekil Filof, söz aln
llağdnddn bulunmaktnchr. Bn hcy'et- da Çorumlulara, 18 mayıa saRt beş- ı himiz!~ :\!illi Şefın Raşlnıglu~un~a ye- yer almı~lnr<lı. l kiçe~nıelik V!! E:re~·- rak Yugoslav~·aya \·e Yunanistann 
ler bir kaıç glin evvel tnyynrderl•• Su- te Çankırıhlara ve ayni gün saat ni zai~r cl~ı-;tanları .. kaycl~t!11e~e .amad~ pa:-:a cadclelerini takip ~cl~n. al~~~ Kacl ı- kar:jı mihver devletlerinin nrzulnrına 
r iye topraklnrın<lnn tıçar:ık Rai!rlrıcla 1 .. 30 d A k 1 1 t ı· d"I l hu l uıı uldug-u t.eharuz et tırılmıştır. fekalesirhlc Han1 Şl'hıdlerımızın ınc- rag~ men tahmil e<lilmi~ olan harp hak-
u ... ı •st• İt 1 h '.ot' "].;" h"\"" ""' ,, a n ara ı ara es anı e ı e· A 1 l l Jl ·d d• ""l) laıı 1 - h. ıı·- . .,"mı.,. ır. a.yan ey'<' ı ı · ı " ·• ,.,..-- . .. .. n rnra< a m: me~ :ınm .ı } .. ı · zarlnrınııı hulırnc ugıı ~ ıı ıge v:ırmı~- kında tx>vanatta bulunmuştur. Filof 
:rı-0rnli ile kurm:n·lnrınd:ııı ve Alman cektır .. Bayrak, 19 ~ayıs gunu aa- ! iht ifa! Uircninc Mecli~ reisi Abdülh:ı- · t ır. Al~ıyı, otomob!I kolu takip et mis- czciimle demiştir ki: 

Bu mülakatlarda, Hariciye Ve

kili Şiilo-ü Sııraçoğlu hazır bulun-, 
muştur. -

; 

Rudolf Heıs 
tereye geldiği halde bunun niçin iki 
glin geç olarak halka bildirildiğini 
,.e Alman iddinlarına imkan verildi_ 
ğini sormuş, Çoııçil ele şu cevn hı vcı·· 
nıi~tir: 

- )latbuat nez-areti bunda haklı 
idi. Bu \'aziyet, Almanl:ıra dn hirbi
ı-ini nakzeden haberler ne ·rettirmiş
tir. lngiltereye inen bu Alman pilo
tunun hü\·isE:!tini tesbit etmc.k lazım
dı. Bu hfıdiseyi e11t~rcgs:ın addetmek 
Jc beı·aber, kııtı ndBeyJemediğimiz 
rlelilJcr mevcuttu. Bizzat ben, ~:ıhsen 
l>ımn iı:-:ınmnmıştım. Hesg'i yakrndnıı 
bm~·an lıir subayı göndeudinı. Hu :ı
r:ula Almanlnr ne Tİ.Yatta bulnnclu -
!ar. Ve böylece şüphelerimiz !znlc 
edildi. ·-. ·" 

Hess'in mühim ifşaatı 
Londrn. 15 (A.A.) - Huclolf He::.: 

indiği mıntaknd-nki gn7.<'teci1Pl'lf' gci. 
rü.siirken, Almam·ad:ı katlanılnn 

<DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 

Şimali Afrikada 

lneilizler vazi
yete hakim hey'cti de 15 ki~idcn miirckker>tir. İki bahleyın saat on lı rde 19 mayıa ı lik Rend:ı, B:ı.-:wkil Dr. Hefik Sayılanı. tir. Alcı-asim mah:ıllin<le Yali B. Fuad 

tayynr~ j!e, ff\'lnıi~l~rdir. , , atadına gelecektir. Yckill<:r, Parti g~ncl ~ekreleri Fikri Tuksal, )Iibt:ıhkem :.\fe,·ki komutanı - Bu harb:n m<?s'ud bir surt•tte nc-
·~(JI.11 E~I r;ö.\ t [,f,tJl,~ll: Tiiz~ r. mehu~lar, hav:ı ~u:u!nu ~:.~kn: Ti.imgcneral Hakkı Akoıi:uz, Ha\'a ge- tic<'lenmesi, bizim için Ege ~ahillerin- Alman taarruzu 40 ki-
lıey.rut: lu (A:.A) -:-- D. ~. !.1· . . Bayrağı 242 atlet tatımıt olacak ıı.ı. 9"n?I kurmay ':~ .\Iıllı :\Iud::ıfn.L I nerali Şefik Çakmak, llel-e<li.re reiı::i deki ve ':\Iakeclonyadaki Bulgar toprak- •• •• •• • • 

. Surı~:elı gonulluleı d('n mur.ek~cp ve gece gündüz fasılasız olarak el- \ek:ılct ı Nkanı w• nıc~:ı:;ı hnzır htıhın-

1 
Dr. nehçet Uz, P:ırli vilft\'el idnre he ' lnriyle, garp huıhıdumıız bo\'lındaki /omelre puskuriu/dıı 

ılk 8~~!k~c;. ;r1t.~~;r'm~l'~~~tiıI:n den ele geçecektir. mu~l~nlııj' 1, , . v.eti reisi A\•uknt :\li.inir · Bir~eı. miil- Bulgar topraklnrının k~ıı;J.t~lma"ı oe- Üç gfin €\'W~I Sidi Barrani i:;tika-
C/ l\AC lK· · •• • " · ' I , k } iikümeti h· 1, r·~ınnn kıt.darı ·"-~~llR J~ Z~h"': 11 .· .ht.f· l' 1 . 1, ._ ki ve n:-;keri e rkan, suhnylnr yer nlını~- mektir. Bu topraklar şımdıye kndnı· metinde beş koldan "harekete geçmb 

'
1 

·.. _ ·- r.'ı. ı ·. ·
1 

c.l\ _c u,. . Dun. Ilm.a se 1~ e_ı 1 1
• 

1 a 1
• '.ın cı llardı. (0EVA.MT 4 Nr.0 SAHtFF.DF. \ oJ;ın Alnınn \C ltnh·an zırhlı km·,·ctle-&yrut, lo ( A.A.) - Rn:-rad:ın cıg- :ıı:ı.~ıııcln hnlun.ın Iı :ıklılm a bugtlııclen C'r 1 znııı· h:tlkının ıştırnkıylc Kadıfekn- • • S 

11 40 
k'İ . 

1 
~ . d 

teııildiğiııe göre hn limana İ ngiliz kı- itih:ırcn bir hafta mühlet V<'rmiştir. Jc,.,indeki schicllikte ,·apılmı~tır Bu C 
1 

k! . H h"cll . . h , . rı, • 0 umun 1 ometıe < ogu::-uıı n. 
lnları \'c malzeme çıknrılrn:ık içiıı h :ı- nn miihlet g<>çtikten sonra bunlar \'a- ın.iiıwsehctı~· Ha\':ı :;;(:hi<lleri~i:ı;i.n \·c I· ~ enh.~rnıtl mk·a şelı ~ı·m1ı~ınm~o:ı;n:ıı~:- icra Vekilleri ey etı Hug-Bug ıncvkiine gelrliklcri znmnıı 

1 kl 1 ı . ..... l h · · t ı·ı .k· ı·ı k ti · . • a1ına urme e onu ma:-;ınc" ~ el İnırı'lı'z).o ı·ı·11 muk,.ı··ı t ı · ı k" zır ı nr yapı maı\l••( ır. t:,n aını .c u,.; ·ı N ı {'re.· o ~nre. c mn- hiitiin ~clıicllıırimizin hatıraları tazız I . y t . . • toplandı ,., ·" c.uı narrıız arn e · .. r-
Iloğd:ı<l. 15 <:·\A.) - Re.:;mi bir am:.>I<.• gi)r('~:eklerrlir. Haklnrı~d:ı idam n~ tukdi~ •:<l ilmi~tir. saat .ıı d~ .muzıknnm ('.nlclı~ı stı.klal ; ~ıln~mışlarıhr. Bu mukabil t:wrrıız 

tebliğe göre. lngılız kıtaları arasında- cez:..sı t:ıtLık oluıınhilee~ğ'i gıl.ıı, mal- lhtif:ıl alayı ~ah:ıhlcyiıı ~ant !1.30 da nuırşıyk torenc başlanmış, mıit<)akıben Ankar:-ı. 15 (A.A. - lcı\a Vekille- karsısmcfa Almanlar e\'\'elfı durmağn, 
ki Iraklılrırdrın l.ı i r ('.oğu kn~mıştır. ları cl:ı mO..;aderc olunn<'akhr. f'ıımhnri\' :>t me\•ıbnından Atatürk merasim komubnı cdikkab kom\ltn- ri Heyeti, bugiin Başvekil Dr. Refik sonra da ce~ilmeğe mecbur kal.mışlar

Almanlar, Suriyedeki 
üslerden istifadeye • 

başladılar 

hcykeli Öniiııcleıı ·Birinci k.ol'<lon. Gaıi !1 ..ı ını \·.ermiş, s('lfım \'aZiHti alınmış, Snydamın rh·:ısetinrle haftalık top- dır. :\Iuk:ıbıl tfü rruz snhahlcyııı ba.s-
\'C bnıelp:ı~n ~ul\'arıııı tnkıb~ıı lıari'kct -Devamı 2 nci sahifede- lantıf;ını \'apİnıstır lmnış \'<• nkşama kadar ılcwım <'tmış-
etın:stir. Öııcll' ~ii\'::ıt·i l~lt•dh·e ııı<\nıt1ı- [ • · ·' " · <DEVAMI 4 NCO SAHIFEllF.. \ 
!arı. noli-: V<' lK'l<'dİ.''"' ı:ılııln rniifreı ·- · ~ .. 

Su.riyede Alman 
tayyarelerine 
hücum edildi 

lf'ri ili'rliynr, :ı~l-t'ri rmızika \'~ H:ı\ :ı ~ 

"" . ·---
1 $AR E.T ı.tR 

:=:;:-- • a:= 

Bir' hamiyet eseri karşı· 
sında düşündüklerimiz 
Bir ht:ki.m profesör, ( Ooklor Ziya 

Gün) bir m'lyon liralık ıervetinİ; 
--- Türk ün~veraitt-sine bırakmıştır. · ı 

Eden beyanatta bulu- Bütün rnHletin vicdanını dt!ı-İn bir 
Antoni Eden ı ü h · d k 1 b 

k b h.l!d• J minnete m •te assıs e ece o an u I 
nara I u u ıseuen la, Ş::un \ 'C Ifol~pteclir. Hundan b:ışlrn hadiae. bize garpta üniverıı ·telerin, 
f::'.ransanın mesul ol- yedek mcydanl:ır vnrsa <l:ı. hiı: birinde tekamülünde. memlekette varlıkh 
r ı pi:.,t mevcud dcğilclir Almanlar cl:ıh:ı olanlarm yaptıkları yardımı hatır • ! 

dug"' unu bildirdi fazla Ş:ım \'C lfol.cp ffi{'~·d:rnlat·ın<lan !attı. Orada büyük servet sahipleri, 1 
btif:ı<te cltikl~l'İ s:ınılnıakl:ıdır. Bura- memleket irfanının çicek açtığı, 1 

lngilk-re 1[:.ı.riciyc mızır; E_deıı, bu- ,·:ı $:<.'l(•n Alm:ııı tayynrclcı inin Hoclns- memleket gençliğinin yetiıtiği bu gi· j 
glln 1ıey:ıtıntt.n bulunarak Surıye. h:wn tan h:ıı , ket <•imi~ olm:ılnrı muhtt~mel- ı-.· rnüesıeaelerlP daima va kından I 
me-ydaııların ın Alnı:ınlnr taruf ından dil'. ( U. r, .) mUnaaebettardırlar. Her ü~ivers.:te, 
kullunılmnkt:ı olduğunu \'t l)u yerler- E DI::.\' l .V llET 11.\'.-1 'I'/: ınutlalta defalarca böyle esaıh yar- ı 
d<' Almatı tayy:ı.rcl<.'riniıı üıhrlp celi!('- Loııdrn, ıı; ( A.A.) - lfariciyc n:ı- dımlar görmüştür. 
ceğini bildlmı!ştir. lll'l Eden. bugiirı Avam knmam~ınd:ı Doktor Ziya Gün d,. bu hareketi 

Almanl:ır, Suriy.c<l "ki nt('ycl:rnl:m Sııriyf'de Almrın tayynrclerine knrşı; ile bütün Türk zenginlerine alaha ve 1 
mutavassıt üs olar:ık kullanma.kta<lır- hnrekete gcçilnwkt.c olduğunu hildir- ·sevgiye muhtaç en büyük müea5esele 
hır. SµriY<>de dört hiiyük ve asfalt mey. miştir. 1 rimizden birinin, hangi teşekkil1 ol-
dnrı rnrdır. Bunlar B yruttn, Rrırnk- -D~•am1 3 D~ij s-~ifed.,_ ..Jujunu ıöat.-rmiıtir. ** Siranayı1cte Caray\ip ·vahaa1nın tayyareden ıöri.inüıü 't 

# 
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( SAHiFE 2 ) (ANADOLU) 16 Nisan 1!)41 C U l\.I A 

R advo Gazetesi ~ lr 8 1 .. .. .. ' rJ · n. nonunu~ 

Al l H " .f Almanyanın bu beyannamesı 

ft.yakkabı ve 
ra 

manifatu
fiatleri eşyasının 

RADYO. 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Xazi l idul.ırin - man ar, ess ın 1 • müsaade karlık !::ıra 
tleıı He"'in !ngilı e- d ı 
re"e inisi liurindr. şaatta bulunmasın an ka:nşılık ne cld_e. e~ - Türk kadını vazife ba-
ki. esrar 'lerdesi • d" l tiği malum deı{ıldır. 

8 Program, 8,03 Aj::ın• haberleri. 
8,18 Müzik: hafif ıxırç!l'lar, 8,45 E\' 
kadını, 12,30 Program, 12,33 :\Iuzik: 

A f• l • b•t muhtelif şarkılar, 12,50 Ajans hu -Komisyon azamı ıat erı tes ı beri eri, 13,05 Müzik: Türküler. 13 20 kalkmış dcii'ilrlir. endışe e ıyor ar Vişiden gelen bir .

1 ile'" ile Beı-lindeki Alman Ajan' habe-
e~ki İngiliz .;efareti • ri; F1·ar:~ar~ın~ tnm 

m·· mur ı~ ı:ııı n.a" Darlan Hıtlerle adnıa~ı.şbı~,. ·~;ı~·~~~= 
('orç P·ı·~ık le go . J ecegı ır . 

riışmeı~:·cıc,:·un erıı B eetsgaden rupa nizamdııkmuıe·~e-
• B h t h' er maSU!a. var -Y•ır. u .usu > . ··ı ır •· · b··ı ı·rmektc 

! . h·b · · .. k cegını ı cı -
ı·~r b~~a~:;~IZ~~;~i~z de go .. ru .. şmu .. ş dir. Bu "1jans~ ~öre, 

· · ' · F .. ·,..·n "'enı,.::: ın ,.e Amerikan l!'l'Z C rans.ı ı,• "' ' 
• ı · · l'kleı·· ki ·af ufukları açıl-~e erının Yeı·t ı 4 

1 

malumatla. ııe,<iıı Kızıldenı·z meselesi mıştır. • 
1 ·ıt •el ' · Bu anlasmanın ge ngı ere,·e g 1s ı - ft 1 d 

· b ı" · k ·ı,· Amerı·kalıları Iecek ha a aı· a ne nın .. e e >ı az ccı ~. . fi ·· 
clınl:ınmaktadır. ~kış::ı ili' g•hrerece 

Anlaşıldığııı::ı gii _ kızdırdı gı meydana cıkn -
re Hess'in lngilte - caktı11 .. 
re· zi\·arcti çoktan k1rarlaşmı~ bu - İsviçreden gelen haberlere go.re, 
Junu;·ordu. He>s. Ilcrlin olimp:yatla_ >On anlaşma h::ıkkıncl::ı Fr::ı_ns~z mıl. -
rınd;ı Lord llan;ilton isminde bir Ieti~e m.aliimat ve~·ılmem.'~tır'. Bır 

. ·ı tanısn11•[1 Bu zat ela ha ev- ,;-ana\'lı gore Von Rıbbentıop ) akın->ııoı cu ı e · . · · · · . . kt' A ı t 
,·el de Iless'den iki mektup almı~. :fa. da Parı'e g.ıdece >r ... n ::ı_şma e ra-
k· l hükfımcte tevdi etmiş'[i. Bu Lord fında tahmınler de )· urutuln~ekte .
ta '!' h·H"l ku,·,·etlel'inde hizmet dir. Su:ıiyeden Almanlara geçıt hak
n.gı ıezktc.dı.'ı· 1les.' mektuplarına ce- kı verildiği ve şimali Afrikacln bazı 

j!ornı . · • - . d'Jd· .. ,.· ·ı, 1 

P , lamav•nca Lordu bizzat gör.me- müsaa<lekarlıklar temın e ı ·~· ı e· ı 
'a ·

1 
· · ' ·1 "! kt cı· 'I ı ~fih \'e\'gan g. karar vermi~ ve bir tayyare ı e ri sürn me e ır. ".: am"... . 

Lordun çiftliğine inmi~tir. Ye hnra)·a dın bunu kabul etmıyecegı.vc A~man 
\.,.,ı. tı·ı,·ır ba,m:.1z I .. nrcla götiirülme Jarn karşı mukaYcmet p~·Iıy<'Ce!-!ı ele/ 

.ı .. " ' '" . 1 kt 1. sini Htemistir. Haber \'erilcliğine ırö- haber ,·erı mc · et ıı·. 
. , fiı". ha' ,t·ıh·ınHe "iderkcn yold" Fransızlarla Almanlar arasında J l ... :-.. .~ ~ • • ,.. b' 1 "l 
I.o:'rl ile görüşmü~ ve lıu miih~lknt e~ :-\İgoıt:ı i~lerintle de ır . nı_1 .a~~.ı...:ı~: 
n·ısınd·ı ha.rİCİ\'P n1enıurları i e ı.'nte- varılmı:-ttır. Bu anla~ma, ıngıl~z sıgoı
li~~ns :eı""\~İs m.en111rları da ha·lır bu- tacılarını piya~adnn ~ıkarnınga ma -

şına çağırıhyor 
Türk Kadını! 

Türk va.tanının her türlü fer -
dinden gündelik işleri dı~ında., 

büyük hizmetler beklediği 
günlerdeyı'z. Böyle günler, kadın 
erkek, bütün Türk milletine şuur 
ve hamle veren günlerdir. Türk 
kadını, her büyük günde, erke
ğinin yanındadır ve erkeğine et

tir. Bu ezeli hasleti yeniden mey. 
dana koymak fırsatı gelip çat-
mııtır. 

Yardımsevenler Cemiyetı; siz
lere, milli müdafaa h;'zmetlerin
de, gönüllü hasta bakıcı olmak, 
asker haatahanelerinin mulµ-elif 
servislerinde vazife almak, or -
dunun ihtiyaçları olan malzeme
yi hazırlamak ve dikmek için 
Ankaradaki ıilk tecrübeleriyle 
muvaffakıyetli imkanlar hazır -
lamı~ ve rehber olmuş bulunmak
tadır. Her ıehirde, buna benzer 
imkinlar vardır . 

Bütün Türk kadınlarını, cemi ... 
yet hayatına yararh, milli mü

dafaa hizmetlerine hazır olmağa 

• Müzik: Karısık program, 18 Prog -

decek Çı•vı• dL. gelı•yor ram. 18,03 Müzik: Radyo kuar~ti. e • ~ • 18,30 }füzik: rcydan fııslı, 19,30 
Şehrimizdeki ayakkabwılar n~~ına lıeti tcsbil edec~ği ö~r~nilmişUr. Lüb Aj~ns ~abe.rl~ri, l~,45 .. ~o~u~nı:~ '. 

bir hc,"et dün l\Iıntaka tıcarel mudür- eşyanın satış fıatlerı ıle eskıclen ucu- Zı.ıaat t.ıtkvımı.' l?.,oO :l.fozı~. ~ecıl 
Jüğiiıı~ mOracaat ederek ayakknbılarııı za mal olmuş ~ulu.naı'.. ma.nifatura eş- '!'.'~ şaı .. ~ı \'P ;ıırkııle.r. 20,1 o Rad,,~o 

t , f' ı· · \'e kendilerine avrılan yasının nasıl bır fıat UV,?rınden satıla• g.ızetesı. 20, fo 1'emsıl. 21.30 Konu ... 
sa rn ıa 111111 

'· ı kt 'kt d t' 21 45 Müzik· Rad kfıı· ııislıetinin komisyonca tesbitini caı(! h,ıı'u<unda da karara ınaca · ır. ma: .ı ısa saa ı. , ? .. < • -
ric·ı etmislerclil'. Kavaflar \'C kundura ( lı 1 GELlYOR: .ı o . ,ı!?n orkestrn ı, 2~.:ıo A.ınn. ha-
·ım,illeri ;ızanıi fiat teslıitini i"tcmek- lstanbula getirilmi~ olan 15 ton çi- berlerı. 22,45 radyo .<alon ~rkestra-ı 
tediıfor'. vidcn İzmir ihtiyacına a)Tıl,~cak m!k- p~ogranıının devamı, 2:J.2a ·arın kı 

Ilalıer :ıldığınııza göre, vilayet Fiat tar'. ?ir ka9 giin za!·:fında ~ch:!mıze program ve k::ıpanP . 
mürakabc kom;oyonu. ilk içtinıaınıla gctınlecektır. İdhalat~ılar_ ?ırl~gı na
lıu hıısu,;!a fiat ,.e kar ııi,;\:ıctini t::ı~·iıı mınn B. :llahmud Tabak, çı~ılcrı ~lma.k 
edecektir. Komi;,,, onun ilk kararı h;Je için İstaııhula gitmklir. (,ıvılerın b:ı· 
avakkalııların \'üksek fiatle satılma•ı- kı,;nıı ,-ilfıyet <>mrinc \'erilecek, köprü 
11°111 artık giiç ~l:ıcağını meydana koy- vesaire in,aatincle kullanılacaktır;. Bir 
mn~tnr. Komisyonun, bu me\'Zula k~s°.'!. da Tarım Satış. koop;ratıııe:ı 
ehemmivetlc aliıkadar olması. nıü,teh- uırlıgın" wrılecektır. Pıya,;a~ a da bır 
Iikler le.hine şimdiden kııl'i netice ar- miktar Çi\'i çıkarılacak ."c halkın iht;. 
zetmcktcdir. )·acı k:ı~·~ılaııacaktır. Pıya•adn satıla-

Ge!1e komis)·oııun ilk içlinıaıııd::ı nıa- cak çı\'ıler, kontrol altıııcla sattırıla
nifutura c~vası i('İll de fiat ve kllr nis- c;;ıkt1r. 

Bütün Yurdda hava şehitlerimiz 
hürmetle anıldı 

Bir katil idama mahkum 
edildi 

SUÇLU. KARARISOGUKKAN· 
LILIKLA KARŞILAOI 

Menemenin Helvacı köyünde eski 
bil' ka\'ga yüzünden Ari:f Yumurtacıyı, 
yoln üurinde pusu' kurmak suretiyle 
•aammüclen öldüren Halil oğlu Mah
mud Uyanığııı şehrimiz Ağı!'ceza mah
kemesinde cereyan etmekte olan mu
hakemesi sona ermiş, Türk ceza ka
ııununı!n 150 inci maddesinin 4üncü 

-BAŞ TARAF! ı NCI SAHiFEDE-;- ııııı ,.e hütliıı halkın s<>lameti için, ha- bendi mucibince ölüm cezasına çarptı-
Kadifekalesiııden atılan topla ı;ehır valarda çelik kanaclların hakim olnuısı rılmasına karar verilmiştir. • 
h.·ılkı h,·ıtıeı·ct,·ıı· edilmis,, herkes tarafın- Ağırceza reisi B. Ekmel Kavur. ilanı 

lazımdır. ııkund a ktan <onra >uçluya tefhim ct-

Junmu•lardır. t uftuı". • .. davet ediyorum. 
Bur~\'U karlar Bl•rlin ve Roma m·a- Bütün bunlar hakkın<la ka!~ "?z MEVHiBE INÖNÜ 

dan •elfım ve ihtiram vaziyeti alınarak Türk dc\'leti, bu yolda mümkün olan · t' 
s.·ehicllerimizin hatıraları . tazi~ o!ı~n- h t il' . 1 kt d mıSş 11'1. 'el k.·ıı·.•ı·ı k.·ıı·c,·ı,111d,• ı 1 1 "ıne t.•1· cc Jırı a ma :ı. ır. ., uç u. ı anı .~ .-.. ~ " sc ~ muslur. Bu gu·ac a nıer.asım c ıre,., . ,.e 

sında ihtilaf \'Oktur. lJe<< J!amiJtonu >Öy]em ek şimdilik mümkun de,ırıJ.dı_r.11•--------------•• 
~örmek üzer~ yola cıknıı~tır._ )faksa- F'mn<_ı.z ·~iman '!'u~a•e~?t ~erın.'n Fakir halka kinin 

· h' ı k' k'l :\1illet, bu işte elden gelen her feda- ıhıkkanlılığını hiç kaybetmemış ua)'rak ~eki!mi~. şe ınc 1 na ı vası- ] 1 t f \ h·,11ı1' 0.·han°\'C taları oldukları yerde durarak J<0rnc. karlığı canla başla yapıyor ve daima ·am arma ar ara ıııı an ·' " 
1 l l 'k J k kt l(ölürülmüştür. ılı da bi;ı sulh akdini temınclır. he.~ guıı bırnz daha ıleıledıg.ı~ı ıı:.oı .-

Bundan . onr:ı i>ı• ihliliiflar hı1'la- rl<ikçe, bunun daha ~e kadaı ı~erı g~- dağıtılacak 
ınakt-ıdır. deceği her halde dıkkate deı.rer hır 

\'apur \'e fabrika ar c ü,c iı · ça ma. •.u- ynpaca ır. x 
retiY!e bu harekete iştırak eylemıştır: Türk anası, her gün daha fazla ço- • A• -.-•• - :--- • A 

fün:rak çekildikten sonra atılan ikin.cı cuğunu hava ordusuna vermel<tedir, •Mılıı kutuphane umumı 
1 topla ,:elanı \'aziy<>tiııe. niha.~·et .. Ye.rıl- her vakit seve seve ve iftiharla \'ere- ' h ı t" t la t Almanlar. He•s'in deli olrlufn•mı hfıdi•eclir. _ 

.ddia ctP\'orlar. lııgilter~ ile snlh ak. Hava ha:ekab azaldı: 
.tin;n lle.,<'de bir fikri s:ıhit h"linde Ya a.\' ı<ıgııııı: azalmasında~ v~;:" 
Jııılunclni!unu >iidllynrl:ır. Hc44, bn ha\'alann fenalıgında.n .olac~.k ıngılı~ 
nıe sl'I~ Uz r. rinf' o kada1· dlisn1ü~1i..ir \'~ lnıan tayyarelerının .. htı~umlaı ı 
' · ; ·e ... ıııi tJ;I' \·ilzifp.ı:j olnııran L'lr<ltın azalm;stır. Almankır gunduz ltazı 

~~;n'u vanııhil~rc,!inP in:lnmı~ ! h~deflere '·.e. bir meydan_a hücum e~~ 
t 11 2'qizlı•·, -,. . Jlc,s'in ıle l i olnı a <lı- mı~ler. lngılızler ele Helıgolan~a bıı 

)'lnı iddiıı edi.rnrhr. \·e Alma,., Ji . baskııı taa.ıruzu. yap~ışla~dır. Son 
ılı'rleı·i rırn>ııHla t!'>aniit olnrndıiiıı'ı günlerde Akden~z .bolgesınde faz.la 
,;;\']·nrek buıırlan A i m:ın harp c!'n- nava ıaalıyetlıın müşahede eclılmı~
h~"iı;in "'"' ıldığı maııiı.<ını çıka:·IT':ık- tir. :l1alt11ya hucuml~r sıklamış, Gı-
tndırh• ~ rıde taarruz edılmıştı.r. 

lliıd i>~. her halde Almnnlnn 1"1Üş- Kızıldeniz m-:ıele11ı: 
\ ıl ı.:r vızi)·cte s:ıkmu•lıır. Amerika ::ıomali ve Erıtrede !talyanlar .çe-
µ- azetel!'fi. her iki haldP de, yiıni deli kıld.ıklen sonra .Kızıldenız .. '·e Hın? 
d:->~. ela, olnlı.ı~a dn: vaziyeti kart~ık denızı temızlenmış ve Ameı:ık,ı bu.r~ 
giirmektNliı'leı·. AnH' l'ik:ııı ayan nza . • ını harp ~ışı addedere~ gem.ılerın~ 
l!Hlan \\'iller . ö;·h· dcmi,tir: Hes.< goııdermege kaıı r vermı.ş v.e 26 gemı 

. ı!er deli i<" neden bu kadar 7~•mnn ue yola çıkmıştı. Halbukı dun Alm~n 
ırnrti re:sliğinde bırakılmıstır? tar bura•ını tehlıkelı mıntak11 ılan 

Almanlar için bliıün endise. deli c tmı ·Jer \'e ra~t gelı~e~ek.her gemı -
d!' akı;ıı ela olsa HPss'in ifsaatta bu- nın batırılacagım b'.l~ırmışlerdır. 
Iunına'1 ihtimalidir. Bu tidden endi- Alman tayyarelerının burasını Ra
sc Yerici Lir hadisedir. Renlinden ge. dos iıssünden .. kal.kara_k kon'trol ~t -
len bir haber bunu ifade ediyor. De- melerı mil~kundur. 1'akat :ne.sate -1 
ııiliYor ki; Alman genel kurmayının nın uzaklıgından bunun tesırlı 0!11 -
pl[ı~larıııı kimse bilemez. l\Iaümafih cağı zannedılmemekted·iı" .. . .. 
lles,'in, İngiltere hakkındaki plan - Amerıkan hukumetının, onumuz -
.arın umumi hatlıll'lnı bildiği n kıy- deki h'1fta zarfında himaye mesel·e
ınetıi n1aJUrnat \erl!bıleceğı itiraf o- sini kati ;;urette hal kararı ver~ceği 
,unmaktadır. sırada Almanyanın Kızıldenizi teh-

lielen habel'lere göre, lngilizleı uu lıkeli nııntaka ili\n etmesi, Amerikan 
.n..ıymetli n1alumat1 ~in1dıden atn11~ - kat·arını tacile bir ;-ıebep olabilir. Ni
ıarclır. <.;örçılın bu malumatı soyhye- ıe)dm biı' Amerikan gaz·etesi şunlan 
cegı ~upneııdır. tiU hususta ;oruı"Uıı yazmı~tır: (Almanların'. A~erikalı: 
uır suaıe kısaca cevap YCren <.;oı·cıı, laı a bır i~ yaptırabılmesı ıçın; bu işı 
uugun Avam kamarasında saclece yaparsa Amerikalıyı tehdid etmek 
ııaoerın 4l! ~aat ırecıkmesınııı sebe - yolunu tutması ka:fidir.) 
uıııı b!ldırmı~tır. ı ---·------------

Lieııe lng>lıZ naıırlarından Wel -
lrng bugün bir nutuk söylemi~ ve 
c tıes!:!'ın buı aya geJme:-oinden 11ıtle -
nn h'Ulıeri oımaclığıııı kabul ede -
ınen1.> demiştir. 

Alman • Fransız anlaımaıı; 
Alman - Fransız anlaşm:bı da gü

nün meselesidir. Amıraı Vartanın 
llillerle Bergastgadende gödştüğü 
ve mülakatın dört saat sürdüğü bu -
gün if~a edilmiştir. Amiral burndan 
Vi~iye dönlnüş, anlaşmayı kabinede 
izah etmiş ve bu anla~ma tasdik edil. 
miştir. Bu hususta bit· ııesmi tebliğ 
ııe~redileceği bildirilmiş ise de, bu -
gün geç vakte kadar tebliğ neşredil
memiştir. Anlaşma hakkında .~u ma
liimat verilmektedir: 

1 - Alm11nya günlük işgal mas -
raflarını 400 milyon franktan 300 
milyon franga indirmiştir. 

2 - Almanyadaki 2,5 milyon Fran 
>ız esiri serbest bırakılmıştır. 

Asansör_ açıldı 
Yukarı mahalleler halkınııı mühim 

hir ihtiyacım karşılıyan Karataş mev
kiiııdeki büyük asansor, bir vergi ve 
mukavele meselesinden haczediler.ck 
kapatılmıştı. Halkın şikayetiyle ehem
mıyetle alil.kadar olan vali B. Fuad 
Tuluıal, asansörü halkın istifadesine 
açtırmıştır. • 
Ha~r aldığımıza göre yukarı ma

halleler halkının ihtiyacı sebebiyle İz
mir belediyesi, Mansörü istimlak ede
rek l:ıclediye mües:;eseleri arasına al
mak için teşebbüse girişmiştir. 
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BELEDiYE REiSiNiN 
TETKiKLERi 

Belecliye Reisi Dr. Behçet Uz,'dün 
muhtelif yerlerdeki beledi~·e inş11a -
tını tetkih'. etmiştir. 

Parti emrine 50 kilo mis ,.e merasim mahallınclekı kuı·•u.re cektir. ey e ı op n ısı 
~ık;ın hanı teğmeni B. Ekrem Olcay, Türk çocukları, bu vazifede de ha- :\lilli kütüphane c~miyetinin senelik 

kinin verildi heyecanlı bir ifade ile şu hitnhede bu- zıl' bulunmak ve bütün düıı,·ada her lıer'eti umumiye toplaıntısıncla idare 
, . lunmustur: milletten üstün olmak i~in mütemadi- he;"etindc <?ezacı merhum B. Faik 

iz mir C. ll. P. vilayet idare ~~~ ~tı, BugÜn. tarihi kahraman~arla dol'! yen çalı~maktadır. E~crden inhilil.J eden azalığ::ı Parti Yi-
reisliği, Parti genel sekret.erlıg! ıl~ sanlı bir milletin, ş•hidlerinın manevı Yun! istikliilini, milletin saadetini liivct idare hev'eti reisi Avukat :\rtinir 
Sıhhat \'e içtimai nıua\'enet vek:ıiet~ huzurunda ba~ eğdiği bir gündür. _Bu- kendi varlığımıza. maddi \'e mane\'i nirsel intihap olunmn~tur. Kuı··a ile 
nezdind~ ya.ptığ~ teşebbüsler. n~tı~sı gün bütün. fii.nile_r gib.i Türk fı.lemının kudret:mize dayaııarnk muhafazasının aznlıkta'1 çıkarılan iki zat, hey'cti 
olarak Partımızın ıd.ııı:o h~y etı. ıe~'- 1 nü\'e.<inde yetışmıs. munevver ve mede- zaruri olduğnnu bilen ve varlığınııı umumiycce tekrar seçilmiştir. 
!iği emrine 50 kilo kıııın gonderıl~11~- t ni bir kütlenin iclealler yaratıcı toplulu- kudretine btitün imaniylc cla.rnnan bir oooı---
tir. \'il ayet dahilin~leki. kaz~lara ıhtı-, ğuna ulaşmış yühek ihtiraslarla mes- milletiz. M ır k ·· maç'. arı 
yaç nislıetin<le te\'Zı eclılmesı.ne başla-, bu bir varlık h::ılinde \'atan hut~ııd- Ya •. amak için, yurdun "elameti, mil- 1 1 ume 
nan bu hininleri.n ~d~~i.' İzmır Kızılayİ larrnın ıifakında k:!ıulan \'C ~tlen b;rer Jetin refah \'Q •aııdeti için her türlli Altav ve Altınordu takımları, i\Iil-
merk~zi ile Partı ı·eıglıgı tara:fından te- 1 ıfomir kale'gibi kanad germış \'e nıha- cidali göze alıııış ve buna kat'i bir ira- li Küm'e mü,abak:ıları için bugün h
diye edilmiştir. Halkımızın \'e bilh~s~a · yel kara hir g-ünün grubunda sönmüş de ile karar ''hmiş bulunuyoruz. tanbu!'!l gideceklerdir. Takımlanmız 
kö,·lüınilz.lın f.ıhhatini korum:ık ıçın 1 giine~lr-rin güniıcllil'. Bu güzel yurda en ufak bir tecavti- Be~ikta~ ve tstanbuJspor takınıJnrı 
getirtilen bu kiıı:nler, fakirlere paru-ı ı:; ).layı~. lakeli:-: ve ~nk<lirlfl .. Yil~~<' d~- ze cür".et edecek: olanlar, başında bü- ile kar. ıla~acaklardır. 
sız clağıtılacaktır. i{cr bir güııtllil'. 18 mılyoıı Turkun ve yük şefiyle, kahraman orclulariyle bü-

Vakti hali yerinde ıılııı~ \'atan~la~- haıfii bütün bir be,;cri.ı.,?tin içinde ~ır- tün milleti tek bir kütle, tek bir vücud 
!ara da maliyet fiati iizerıncleıı kının 1 pıııan Ye hürmet hisleriyle sızlıyan, halinde karşılaı·ında bulacaklardır . 
-.·erileccktir. rnraların kanadığı bir giindiit" Terli- Dünya vaziyetinin ve bizim yurd 

----oo iaze hir )«ıra. h •r kaı~ı günde <:ırıJ,ı müdafaası hakkındaki karar ve azmi-
T akdire şayan bir sarıla. hin itina \'e ihtimamla. l".'sle- mizin en tabii bir icabı olarak, her ih

neıı bir yanı, son•uz bir acı, hır ıdeal timale karşı, tam manasiyle devletçe, 
hareket v~ ihtiras ~onu.. • milletçe, her şekilde hazırlanmaktayız 

bl'r iste en büyük niimunesi fed:ıı kah- ve her gün hazırlığımızı ilerletmekte-Menaucat fabrikasında. doğan · k't · · 
ramanların saf saf c\izilmi~ sü u ıçın. - ,·iz. 

Çocuöun büyütülüp okutulmasını -,,..- t ' k k 
• de \'Üks<!len ihtişıımı. 15 ıuayıs emız Hazırlıkta hedefimiz, büyü · Tür -fabrika müdürü deruhte etti · eh"'! · k d 

\'e geni~ ufuklarını ş ıu erın uçucu miJletinin cesaret \'e manevi u r<?t 
İzmir Pamuk Mensucat faurikası rnhuna terkettiği bir gündür. bakımından bütün diğer milletlere 

işçilerinden bir kadın; fabrikada ça.: Teğmen B: Ekren~ Olcay, ~ııtk.unu!ı karşı fıtraten haiz olduğu üstünl.iığün 
ıışırken birdenbire sancılanmış ve sonunda sehıdlere hıtap etmış, kend.ı- ranında harp vasıtalarına malık \'e 

hemen fabrikanın dispanserine alın- !erini göklerin , cesur ve cıvanme~d bunları kullanma bilgisini haiz olmak 
mış, burnda bir çocuk dünyaya getir- kahramıını diye 'ebimlamış ve demış- bakımından da üstünlük temin etmek-
miştir. Fabrika müdüı•ü B. Bernar tir kı: . . • . tir. 
Trıkes bu hadise ile yakından ala - 1 - İradenize son ver~n. ılahı bır Cesur ve kahraman Türk çocugu, 
kadar olmuş ve çocuğun ismini Uğur 1 

ku,·vet ve devrilen ideallerınızle. bu .. va- en ince ve en muğlak harp vasıtalarını 
koymuştur. B. Bernar, bu çocuğun tan ufuklarında öyle yukseldınız, oyle kullanmak için icap eden zeka ve kud
Lüyütülmesini ve okutulmasını şah- · yükseldin_iz. ki'. sukutu~ı~z d~. ka~adı rete tamamen malıktir. Türk çocuğu
sen deruhte etmiş ve bütün masraf- 1<ırılmış ac.ız bır kuş gıbı degıl, a~ıl ve nun bu zeka ve kudrette diğer millet
ların kendisi tarafından verileceğini vakur na.ıyenızle onu~ı har_are~lı. k1J- ıerın bütü,n {erdleıinclen çok üstün ol
unnesine bildirmiştir. Alicenap fab- cağında parçalanmış bır hılal gıbı ço- duğuııda zerre kadar şüphemiz yoktu . 
rika müdürünün bu hareketini biz rei<lendiniz . . . . . Burada aziz şehicllerin huzurunda 
de takdiı· ederiz. Alkışlanan bu hıtabeyı, Partı vılay:et bütün milletin hissine ve arzusunrı ter-

VOLEYBOL MAÇI idare hey'eti. reisi Av~kat Münir für- cüman olduğumuza emin olarak şun-
lzmir P>ımuk :\fenHucat fabrikası :;elin şu vecız hıtabesı takıp eylemış- hırı kat'iyetle söyliyebiliriz. 

i~çilerinin voleybol takımı, Su ha ta- tir: Tüı·k havaları, Türkün çelik kanad-
kımı ile bir maç yapmış ve bu mü - - Yurdda~: . . . . lariyle daima mahfuz kalacaktır. 
sabakayı kazanmıştır. Sulh zam~nında vatan hızm~tı ıçıı~ Türk milleti, şeci evladlarından :nü-

UJ .. .. . . hayutların_ı feda etm~ş şehıdlel'I ebedı rckkep ordusunun hava kuvvetlerıne, 
adı koyu ıyı suya isurahatgahlarında zıyaret.e geldık. her gün artan fedakarlığında devam 

k Mübarek vücudlarını buruda med- edecektir. 
avuştu fenlerine bıraktığır;ıız, varl~klarının Türk anası, sevgili evladlarını kah-

MAARiF MÜDÜRÜ GiTTi 
}faarif Vekaleti Talim ve Terbiye 

heyeti azalığına tayin edilmi~ olan 
~ehrimiz maarif miidü~ü B. H11id Zi
·"" Kalkancı, bugün trenle Ankara
ya gidecek, yeni v11zifesine başlıya
caktır. 

,,~------, 
B. Necip Serdengeçti 

Dünkü nüshamızda vefatım 

haber verdiğimiz İstanbul şehir 
meclisi birinci reis vekili eczacı 
Bay Necip Serdengeçtinin vefa
tı memlekette büyük bir tee,;sür-
le kar~ılanmıştır. 

ı\Icrhum, Uumeli Yenişehirin

de dogmuş, çok eski ve tamnmış 
bir aileye mensuptu. Neslen ol
duğu kadar 11uhan de çok '3Sildi. 
İttiha" ve Terakkinin ilk azala
rıııclandı. İstanbul Ticaret Odası 
riy asetiııde uzun müddet bulun
duğu gibi İstanbul Parti vilayet 
idare heyetinde de 14 ~enelik 

kıymetli bir hizmeti vardı. Ken
disini muhite sevdirmiş, vatan
pel'Verliği, insan tara:fının çok 
kuvvetli oluşu ve mefkfireciliği 

ile cidden mümtaz bir memleket 
evladı idi. 

Bayındırııı Uladı köyü halkı, temiz hatıralarını_kalpıerımızdc d~ım_a mu- raman ordusuna ve hava ıtuvvetlerine 
ve sıhhi bir içme suyu olan Mersinli hafaza ettıgımız yurd f<;,daılerı hava yetiştirmekten \'e ,·erm~kt.en biran fa-
pınarı suyuna kavuşmuştur. Suyun te- kahramanlarının manevı huzurunda- riğ olmıyacaktır. Kederdide ailesine samimi ta-

1 mini hususunda kö.r muhtarı B. Ah- yız. . . . . . J Türk çocuğu, cesaret Ye ~ecaatt.e, şe- lziyetlerimizi sunarız. 
med Şimşek ve köy halkı, büyük gay- Kalp.lerımız onlar ıçın, candan sev-, hit ağabeylerinden geri kalmıyacak, 
ret göstermiştir. Beş kilometre uzakta gi, fazılet ve kahramanlıklarına aıt bilgi ve maharette en ileri gidecektir. daima ilerliyecektir. 
bulunıııı kaynaktan suyu beton boru minnet ve tazi~ hisleriyle doludur._ ı Aziz şehidler; Sevgili şehidler yattıkça kahraman 
içinde köye akıtmak için iki bin lira Bunlar, fazılet ve kahra:nanlıgın Size minnet, size tazim!. Müsterih Şefimiz .<ıığolsun, dünyalar durdukça 

l,_a_o___,ır_s_a_~ 
" ' 

sıtrfedilmiştir. ins:ıı'. olarak teşahhus etmış bırer tım-

1 
kalınız! Kardeşleriniz \'e çocuklarınız büyük Türk milleti varol•un. 

' salıdır. • - • binbir t<'hlike ile dolu vazife yolunda Sürekli şekilde alkışlanan bu hita-
Onla~, vazifeye ca.n k_ay:gusu duy~~- kanınızla yazdığınız, hayatınızı feda heden sonra muzika matem marşı çal-E L H A M R A Sinemasında dan. baglanmak fazıletını, vazl:fe ıçın ederek eht•diyete vardığınız şan ve şe- mış;ha,·a bölüğünden bir manga tara

tehlıkelere göz kırpmadan atılmak 1 ref sahifelerine, yüzbinlerle harikalar fından havaya üç el at.eş edilerek şe
ka~r~manlığını nefislerinde toplıyan daha ila\'e edecek, Türk milkti, Büyük hidlerimizc son ihtirn.m ra~ime~i i.fıı 
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matinelerden ıtibaren 
BUGÜN 

güzelliğin!' doyulmaz İki muazzam film birden 
-1-

Mukaddes vazife 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Yaratanlar: LEW - AYERS - LIONEL BARRYMORE 
-2-

Kocam Güzeller Peşinde 

asıl ınsanlardır. . . • .. . Şefinin idaresinde kahraman ordusn edilmiş ve merasime nıhayet verılm1'-
Buıılar, yurd ve ıstıklal mudafaasın- ile saadet ve itila yolunda daima ve tir. 

da bütün tarih boyunca, hıç bır mılle- l~.ilmiiiiİIİIİIİİİİİiİıııimi!İİİİİİıııiliiıiıiııiıiiı .. .iiiiı•••••••••••••ı 
te nasip oımıyacak şan \'e şeref hari-E - s· d 4'~ 
kalan yaratmış olan Türk milletinin,. TA yy AR ınemasın a Tel. 36- '(J 
temiz kanlı, hakiki evlacllarıdır. 

Yurddaş; 

RAY 

Bu Hafta 
Al'IIT!PA CAZBANT KRALI 

\'J•;NTURA ve arkacla~larının yarottığı ZE~GIN 
ŞEN. Şl'IT (Fraırnı;co Sijzlii) 

.1USIKIL1. 

Vatan müdafaasında çelik kanadla
rın büyük rolünü, son' harbin hadise
leri bütün dünyaya layıkiyle gö~ter
miştir. Orduların her türlü hareketle
rindeki muvaffakıyetlerde, hava faa-

İXG ILİZCE SÖZLÜ liyetinin tesirini, bugün herkes bütün 1 - Paris Delilikleri 
Yaratanlar: ANN SOTHERN - FRANCHOT TONE ehemmiyetiyle takdir ediyor. 

l\lilletlerin topyekun harbi olan bu 
FOKS JURNALDA en •On ve en mühim haberler günkü harpte, hava kuvvetleri~in.; o~-

Seanslar Mukaddes Vazife: 2 5 8 de; Kocam Güzeller Pe,inde duların gerisinde, memleketlerın ıçerı-

(Fransızca Siizlii) 

2 -Tayyareci Casuslar 
3,30, 6,30, 9,30 da .. Cumartesi ve Pazar 11 ve 12,30 da başlar sinde yaptıkları müdhiş tesirleri bil- OYNIYAN: J A C K II O L T 

K. S. DİKKAT - Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ HALK MA- miyen ve anlamıyan kalmamıştır. Matineler: T. Casusları 3.SO - 6 - 8.45 P. Delilikleri 4.30 - 7 - 9.45 
1 O 25 TlNELERl dir. Orduların muvaffakıyetleri için, Cumartesi 2 Pazar 1 de ilave seanslar .. 
3~ 50 llı.IFİliaiİitlİİeİİriiı-iiııBiiiniii'niciiiııi2ilOiıılliBiaiilkioiiniıi2i5•ıiKiiıiıoliiitliuiıikSİİO•kiuiriiuiılgliıtuirii.••••••• cephe gerilerinin, yurdun her tarafı-!l:~=~:..;.~ı;ı~-;.;Iİİll.mmliiİİİll••••••••••••I 

i 
~ 
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ere üzerinde hava 
aliveti az oldu 

KERESTECiLERE 
MÜHLET BUGÜN 

VERiLEN 
BlTTI 

YENi NEŞRiYAT BAYINDJR ASDIYE HUKUK 
-; HA KIMLIGINDEN: ··---·--·--· .. 

.i. 15 (A.A.) - Hava ve da
~e~ nezar<'tlerinin tebliği: 

CEViZLi BAHÇE Bayındırın Yusuflu köyünden Meh-
Şchir ve çarşı içindeki kereste depo met oğlu lbmhim Özafar tarafından 

ııı a;·dcdilecck bir hadi•e vu
ı·e mağazaları bugün, şehir dışınn nak- :\Iemleket hikayeleriyle kendini bu- açılan Bayındırın Yusuflu köy sınırın-

ıı; ıştır .• 
• 15 (A.A.) - Haber alındı

: lngiJiz avcılan bugün iki 
,ıaı-:;-aresi düşünnii ·lcrdir. Dün 

ı dilmiş bulunacaktır. Belediyece, ke- günkü hikayeci nesil arasında haklı da göl başı mevkiinde tarafları sarkan 
reste depo ve mağazalarının şehir dı- olarak bir kıymet hnline yükselten mu- Tire belediye reisi Ali, şimalen rolak 
~ında gösterilen yerlere nakletmek için ali im. Kemal _Bi_lbaşar, cd!vizli ba_h- 0o-ıu Mustafa Mermer. "arben Kızılo-
senelerdenberi verilmiş olan mühlet, d ı b ı h t .. "' 
sona .ermiştir . Kat'i olan bu mühlet ~f/ ıy e ;·enı ır e•er c a a neşre mı~- bıılı hacı Mehmet, cenuben Ytrnuflu-

fuşıııan tayyaresinin de sa
a deni1.c düstüğü te•hit edil-

~oıo----

aristan Mançukoyu 

bittiği gün, kerestecilere, _iki gün mü- Kemal Bilbaşar, gazetelerde çı- dan ~ncı Musta_fa ta~lala~:iyle 5evrili 
:a.ade edilerek aı:tık şehır ve çarşı kan muhtelif hikayelerinden sonra 400 lıra kıymetlı on bın dort yuz •ek
ıçınıle kere~te maga~ ye_ d~posu bu- ilk e"Erini •Anadoludan hikayeler• •eıı ı_ııetr.e murabbaı tarlası _tap_uca 
J~ııcl~ramı;•acakları bıldırılmış ve ken_ adında vermiş ve bu eseri ile şöhretini gay_rı museccel olu~ otuz seneyı m~tE'
ılılerınclen ınıza _alınmıştır. yapmıştı. Şimdi «Cevizli bnhçe> de bu cavız .. za~nn?anberı fasılas.ız ve n!za

Bugun_ ~.el.eciıye zabıta nıe_murlı:rı, memlE"ket hiküyecisi, daha olgunlaş- s!z. ~usnu nıyet~e ı-e malı~- sıf~tıyle 
çarşıdakı bulun keı·~ste depo \e maga- mıs ı·e daha kuvvetlenmiş olarak bulu- zıllı_ı-et ~ul_undug~ndan tesçılıne karar 
zalarımn açılı:'.1a~ını menedecek; açık yonız. Fiat.i 50 ı. ıınıştur. Eseri, biitiin ı:erıl.mesı. ıgt~nmış olmakla bu tarla 

tanıyor 
ı, l- ( o AA.) - Bulgaristan 
'f~ !"€~men taııınıı~tır. Harici_ 

·'ıa oııof, Sofyadnki jnpon mas
~ına ke,-fiı·cti bildirmistir. 
~li~' :\fnııçÜk~yu tanıyan oıiun-

bulunanlar muhurlenecektır. karilerimiz·· tavsiye ederiz uzerınde ıddıayı hak edenler varsa ta-
Keresteciler, bu vaziyet karşısın- , .. snrruf vesikalariyle ı-e kanuni delille-

da belediı-.:?oe kendilerine d<'PO yeri ha- riııi nıııhkemHe ibraz etmeleri lüzumu 
zırlıınnıa~ı lazım geldiğini ileri •ür- GiDENLER - GELENLER olan olunur. · (1785) 
mekte. kendi ticarethane \'C binaları- :\Iani•a mebusu B. Hüsnü Yaman. 
nın kapatılmıyacağı ve ticaretlerine Ankaradaıı şehrimize gelnıis, lzmiı· IZll11R ASLiYE IK/N('f HL'KUK 
sekte verilemireceği mülaleasındachr- mebu'lı Dr. Mustafa Bengi~u Balı - ll.4KIML/ô/SDEN: 

~Q'll/ar, Surı'yede1,,ı' laı-. ke.<Birı>,G~efhfrimiz İran! ikinci konsolo. fznıinl<> faıklar köyiinde Ali kızı Ha-
/ ~ SIHHIYEOE TAYIN~ER ;~ırdi~. "ı ar Piran stanhulu g-itmiş- lice \"e :\Tüf€ı-ret taraflarıııılan a;·ni 
e,.<fen istiçadeye kö;·de mukim Mustafa ~nvu' alerhine 11 J\emalpa~a hlikun1<ıt tabibi Feridun ----- ikame olunan zeYcivet ve neseo cla\"a-
~ baş/adılar tzmirlioğlu, hlanbulda Zı>rnep Kamil M.. d ·ı ,-ının icra kılınan ıiıuhakemesi sonun-
.\fV.Fı ı NCI SAHiFEDE ) Doğumcvi asistanlığın:.; Kemalpaşa uza ye e 1 e da: Hatice ile 'Mustafa çavuşun 3~7 

hüküıııet tabıbliğine. Osman İli hüku- · S<"nesinde vaki rdenmeJ 0 rinin ~uhu-
~ı~CüıııJe demistir ki: met tabibi Zeki Akdoğan naklen tayin Fevkalade satış tuna ı·e Müfrrı-et'in neS<"hinin :\1:usta-
•tiy eylediğimiz mufa"'al nıalü- •dilmiştir. fa ~avuşa izafrsine ve bakiye hüküm 
ine e makamlarının Alman tay- Jını;r Sen·ar sıhhat memuru Neş'el ı 18Ma,rıs911 pazar ~ümi s~a~ 10 bu- harcı olan (300) kuru•la masarifi nıu
S Iraka uçmak üzere merhale Özturk Öd~ıiıis Sen ar ,;ıhhnt memur- çukta Goztepe vapur .skeles.ını g7_çı.?- hnk<:'nıe olan (12!'i7) kurusun dahi 
il!U~ıye nıerdanlarından istifa- '"'" n:ı naklolunmuşlur. cc 1012 numaralı hanede Gılen tutun :\fostaföya tahmilin" tenwizi kabil ol-
İr rıne mü•aacle etliğini göster- kumpanyası müdürlerinden Mösyö Tö- rnak üıere 25-4-1941 tarihinde dnva-

~:·hiikümeti düşm:ın tayyarele- !..t-J.J!!!.1.l}.~. ~~~;: ~~ıl~~:~i~~-llr azimet dola;·ısiyle ~-~~~~'~av~:;~::r~~:;ra~~<~(~e~~~l!~,~~~: 
~~Şı Suriye meydanlarında hu· Hakaret etmiş ~fasıf ce\•izden mamul kabartma bü- zim kılınan gırnp ihbarnamesinin miirl-
li'l'Ineleri i~in kun·etlerine emir lkicesnıelikte sevvıır ,atıcı fiilse- fe. yemek masası. altı adet maroken deialerhin ikametgiıhımn meçhuli;·eti-
~t ;-in, v;l~ife halinde.beledi;-e nııııtaka snndalye. ceviz iki knpulu aynalı Anu- ne mebni mahkeme koridoruna talik 
ini hükümeti, lıu vazi;·etin me- 1inıiri B. Sabri Hiç;-ılnıaza ağır söz- P". ~rnmulatıııdan dolap, turnlet, \'e ko- kılındığı tebliğ makamına kainı olmnk 
>ın en kendini kurtaramaz. Al- ler sarfettijlinden yakalanmıştır. mıdınosu, kuş tüylü ve pamuk yastık- üzer" ilan olunur . 
• h ~lllri ü.zerin.e ,rnpılan Fransa- Bekçiyi dövmüşler lar, A nupa mamulatından lüks soba ----------------
'td~reketı. mutareke ~artlarına Keçecilerde C'enıal Tahay i:e Ha- ı·e boı-uları, hakiki salamandra, ve bo-

. ta ıh. Bu vaziyet, Fransanın gi- san Hrkmet Yakıcıoğlu. Kazım oğlu ruları, elektrik soba«. hasır koltuklar. ----Kirahktır ---.. ı 
a hüdlerle ele telif kabul et- C'evdet Sineri döveı·kcn kur'tnrmak buz dolabı, bakır mangal. Sahibinin 

llı<,h i'tiyeıı bekçi Mehmet Cüııeli de döv_ sesi gramofon ve 27 µlak, kadifeli kö-
,~~- Uslardaıı Kosl, \'işinin mil- mü~lerdir. Suçlular adli;·eyc veril _ şe divanı ve ya•tıkları . ayrıca divan-
ki ıretinct.'n çekilmiş olmasiyle. mislerdir. l:ır ve pamuk yataklar, camlı ve cam-
ı . ~nda hakkının da nihayet Keyfe gelmiş sız ma•alar, mermerli kaydarolıa, ci-
~~aıı edip etm'yeceğini kendi-) Torlıalıda Ertuğrul m thallesinde binlikler, mavon ~msi;-elik, portatif 

~Un llluş, l'..den: !';aban oğlu fırıncı Dur<un Cet in. e- iskemleler, paravant, abajurlar. elekl
llar :~1v:ıp l'eı:nl'k icin en•eld _n ı-ir:dP sarhos ol:ır:ık çifte tüfeğini ha. rik masa liinılıa•ı, <'ta.ier. çamaşır n111-

.:'l ~lın~ mem laz1:m.dı. :\[aamafıh \'ayn ate~ ettiğinden \'<' halkın isti _ kinesi, süpürge makinesi, i•lcmeli •elı-
,.abını ~b _kı~ nı_etırlır. ·ıahatıııı hozduğuncbıı ndli)·eye ı-eril palar, bezli ~enzloklar, maroken kana-

'ik eımıştır. mi·tir pe \'e iki koltuk ayrıca l•adifeli kana-
<nı· anın haJx,rdıır "dilip l'Clilmt' ~ · E.rar bulundu pP ve iki koltuk. per:ıkeııde sandalye-

. Ca1ıne karşı cin Kec·,•cilenln Snlıık:ılı C't·m:ıl Yorul_ ler. Sam isi •edefli kanapc>, Acem halı_ 
•·et tahii evet. mazın. üzerinde ">l "'ınt'gram esrar siyle yol halısı w muhtelif seccadeler. 

'· t .. ~ubkalıele etmiştir lıulıınnıustur. ''<'sair bircok mııhtelif esrnlar mü-
~"' ııs. Vhi nezdinde pı-oteslo- Hırsızlık . zal'ede ·ur<:'Ü\'le satılacaktıı:. 
llflp, bulunn1adığını ~ormu~. Ödemi in Birgi nahi~ sind(' sabı _ ·sntı~ J)(\/:\İn.clil'. T•'ırsatı kaç-ırn1arı-

lznıirin ,af \'e temiz havasiyle 
meşhur Göztepe senıitnin Nevzat 
bey sokağında kız en<litüsünüıı kar 
şrnında Fevzi Paşa cadde•iyle bir

leşen köşelxışıııda körfeze V<' etrafa 
fevkalfııle nezareti olan 37-6 ve 
:17-~ numaralı bir r.vi n alt ve üst 

katları ayrı ayrı gayet ehven 
fiatlarla kiraya verilecektir . 

~ Cl!valıı vermi<tir: kalılardan Bayram oğlu lsm:ı:ı Al - nız 
·~ı~ h~ u~tak ·aziyet,mizi Yis' kan. rı. :'>Iuanımerin falıı ik".l<ınclan Tu·· BK MU .. ZAYEDE SALONU zet Giildeli mağaza. ına müracaat \\.~ ': Bızznt kendi t:ınhhüdleri \'C .J tane oluklu Jaıııarin:ı ~aldı.!:ııırlan 

'• linkkı~da isııratle tııılıınul- t ( 1 l • .. j j veyahut 2snn numaraya telefon et -

iT er kayın kapısı ayrırlır, elekl rik ve 
kumpanya "ıları vardm Eı·i giirnıek 
i:-•tiyenlcr her gün öğleden l"Onra 
Mim-:ır Kemaleddin caddesinde İz_ 

tll f}·,., 
11 

l\ nı u' ~~r alama va kala rı Mu D.U ·:.:R.:.:.:Y..:E:.T:..:....;T:.;E:.:L.:.. . .:;N:.:0:.:·~2:.:.1.::9:.::8:.!:-·::· i ı:.:ı l=e ı=·. ==·===1=5=1=6=~=1=0 =2~0-· 
Kemerde Ali oğlu Ennr Tnım" - -. · r,}'l;' JO TA lTARE (;F.f'- 1 ·=-" 

,hite ı· S J'h" ı· zin. Ahmet kızı 10 ;-aşında Emine lstanbuf beledı"yesı"nden 1 

'•iler' o (A.A.) - a a ıyet ı Sabriye Ta•kını, iiledenberi m-.ılann ı 
~ <le bildirildiğine göre, Sur> da devanı eden münakaşa scbebi;·'e Kara:ığ:ı~ )Hi<'"e>ııtı Buz fahrika•ı nda bir sene z:u·fınrla ·~tilı;;al olu-

'!o ien Alman tayyarelerinin :<:ı- kama ile sağ kolun<l:uı ;-:ınıJamı~tır. 
1 

ıı.ıc:ık taııPıinen >'d<iz m.ıy,ııı kilo Buzun İ:<taııbul Belecliye.<i hududları 
c 1ur. Tayyarelcrde Alman isa- * Ke ec·ıeı·de 'lehnıt•l cı<•lıı 'il"\ ~ · ç 1 •' · ·' ' • - r!:ıhiiincte n:ıkil ı·e tevzii i~i kapalı zarf usuliı.·le eksiltmeı.·e konulnıu•.tur. 
"' 1 r, Fransız isarelleri laşırlık- lı c·ı 'r,·1· ·cı·ı· 11 J(o•·ık b·ılıı.cı :\!ıı ·taf ı 
·•I ın k a r ' · '' · ' '· · ' ' ' Brlıi'ı' hiiıı Bu1. azami iki huru~ elli "ıntime pernkende satılmak ÜZ<'r<' h a ·tadır. Gen<' sanıldığına nın diikkünıncl:.ı irki içliği :<ırMl:ı kaı· · 

a~1U . tayyareler '"ker nakfü> ııa ettiği :\[ahnıut Badağı bı~akla ya. , •ı.ıkil H l«vzii iç"n )'elmiş lıeş 'ant im muhammen l:ı<-dC'I ı·azolunmuştur. 
~1o· <:rı olm 0 1·1p mu··tch,ı:-;~ı~ları ı·c· it'· ı · t " t S ' · 1 · t · ı· 1 ~~ı\!JanıiJ l~~lunu\'Ordu. ralamı.tu. Her iki sm:lu. y ıkal:ın _ • ~ l'nııııa mı~ an , eK:t. ıın ;·<· nıış ıra( ır. 
.;ı_. F:RAJ, DE.\·z·Jx TES.'EJ!. mıştır Ehsilınır ,arln:ınwsi ve enakı nıütcfeITia !l il kuruş nıulcabiliııcle Kıl. 
L Kadını dövmü~ raaj!aç :\liiesse~ntı nıiidürlüği.indf'n =--atın alınncaktır. İhnle 2:J 5 !>41 C:n-
lılte 

1
• h b İki~eşnıelikll' ü,!,üıılii '!ıı<an Ona.\' rııa !!Üııii :<aat 1::; ıl~ lhıinıi Pııcilıııenıll' yapılacaktır. 

•;, ' n (A.A.) - Bur:rda a r•r lbralıim kızı 3·irnıi <Pki~ r:ı'lıHla llil T " ı · ·ıı t L h' kt ı k ·.,na go"ı·e Suı·ı·ı·ncJokı' foı·k,·ıla'cle atıp .rııı ı ' <·m na nıa oıız YC.l'a nıe tıp :ırı ıe<air !'\Ta· ile '.!·HlO 
,- • • nıirı·yJ clövmü~ ve tutuln· uştur. ,,·r !(eneral Den;, 12 nıansla Y!- Hırsız arabacı ı.unı<ıralı k:ınuıııııı t:ırif:ıtı çenl'sindc hazırlıpcaldarı tekPf nıektupları-

''i~raf çekerek, Alman tayyareL'- Abancakla Ali oğlu n ·alıacı Sa _ ııı ilıak• güııu saat 1 l dt• k:ıılar Daimi cnciinı<'ııe wrmeleri ltlZ!mdır. 
~dle tayyare meydanlarına indi- nettin. F:ıhri kızı ın ı-:.,md··ı Sad:ın 8 12 lG '.!O (1685 3·189) 
"ıl ıı·de nasıl bir hatlı hareket la- Rayı·aktarın ç:ıntamıdaıı 750 kııı·u< -----------·-~---
. e~~:frini ROrnıuş \'e iki defa da ralnw. ı-akalanmıstır. . Balast Alınacak 
'fa ıı:,ııi halde, bııııa cevap alıp al- · · Nadide.vi kaçırmış 

1
4y ili değildir. Karantinada Örlemi•li '.\tehmet. ii- D D y il 8 • • 1 t k 1:rj tA YOT,/J'LR Hl'CCJinOT- züiizlii l r; yasında N-ırliıle)·i kacıra- • • 0 arı ncı iŞ e me 0-
~~~ Jfl (;EÇ/R/T,_lf]Ş? rak 2 gün ;·anında alıkoı·duğunrlan 

ra, 15 (A.A.) - Dli'n Aı·anı zabıtaca tutulmuştur. mı"syonundan•1 .ı~•ınrıa bir mclıııs, Almanranın, .. --.. 
:ıe .Yoliyle Akdenize küçük-torpil 1 llluhammeıı begelleriyie miktarları aşaf(ıda gösterilen iiç mahalden 
'·'ı naklettiğini \'e Ren nehri la- Halis Zeytnnyağından mamul t l k l 
·~ lııınların :\far ih·anl getiı·ildi- •• op ama veya ocaktan çı ·arma suıı~tiyle ihzar cc ilecek balast i~i kapa-
"!'.leınis, İngiltere hiikumetin'n Omer Muharrem lı zarf u•ulile ayrı ayrı ek,iltnıeye konulmuştur. İhaleleri 265-941 pa-

i \ ışi hiikümdi nezdinde protc.<- ç~ tn:- ŞlY S::ı.bunu z~rte"i günü sa•ıt on altıda yek diğerini nıüteakııı ~ J,ancakta işletme 
·~~ etnıediğini • ornıuştur. bına"ında komi•ronumuzca ~·apılacaktır. 

•lcı va ı·-· TOPTAN KiLOSU t ~~l }"e nazırı'" en, ı·erc ıg; ccrnıı- steklilerin muvakkat teminat makbuzları ile kapalı zarflarıııı ayni 
~··-:nize küçük torpil gemileri in- t 34 Kuruştur gün sa.ıt on beşe k-adar komisyon reisliğine \'ermeleri ıazımdıı .. Şaıt-
.. ~g'.ni yalanlamamış. fakat bugiin- namelC'rı işlrtme kalemı'ıırlo o-o··ı·u" lebı'lı'ı·. 

aıt dahilinde \'i•i nezdinde bir ••111• .. ım:aı:ı•mıiılıım-- < .. 

. lıınun da yapılacak bir şe;· ol
/nnı söylemiştir. 
ı?IUzLER l!.4REK İTTA Bl'
"CAKLAR: 
~~~a. 15 (A.A.) - Röyter ajan-
.1rıror: 

~hiyettnr bir kaynaktan öğrenil
la Röre, Suriyed<'ki Fransız ma
ltı, Almanların Irak üzerinde 

AL SANCAK 
istasyon karşısında yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

OPERATÖR 

:\fovkii 

hem er - Kızılçullu (Kim: 3 700) 
:ı.ıoralı - Söke kemeri (Kim: l l!l) 
Turan_ Km·şıynka (Kim: 7 -:ıo0-12) 

11 

:\fiktarı Muhanınırn 

;-.r:ı. 

i>OOO 
6000 
1000 

bedeli 
Lr. Kr~. 

80.00 00 
9000 00 
6200 00 

13 16 20 

T. iş Bankası 

~r. teminatı 

Lr. Kr~. 
600 00 
675 00 
165 00 

1714 

:r için Suriyedeki tn;·yare mey- Sahibi: DOKTOR 
~tını kullanmalarına müsaade et- A D İ L 
.-rdir. Bunun ü1.erine İngiliz hükü 
~Suriye tayyare meydanlarında Al= 

1lııı-yarelerine kar~ı harekatta bu-
.,_tna.~ına tam sal:'i.hiret vermi~tir. 
lırenildiğine göre, Alman tnyyare
~Suriye tayyare meydanlarını bir 

~-1 Us,ü olarak kullanmaktadırlar. 
~~YAREDER MASKELi l_MIŞ: 

BİR 
Küçük Tasarruf Hesapları 

7941 ikramiye Planı 

lııre, 15 (A.A.) - Röyter aıansı
' eınin bir kaynaktan öğrendiğine 
; ına"keli işııreller tıı•ıran Alman 
'•ır<Jeri Suriye tayy:ı •neyclanla-
~ınrni~tir. Bu tayyar in Jrııka 
~ leri muhtemeldir. 

E 

'
~·· DAKİKA: 
\' 
~dlLJzI,ER HAREKETE GEÇTi: Her •ubeye aid haatalar kabul ve mü-

üs, 15 (Radyo) - Neşredilen ' 

1\b_liğe göre, İngil iz tayyareleri Su- tehaaaııları tarafından tedavi edilir. 
•ıava meydanlarına karşı hareke- M " d h 
~rek, şarkt Suriyedeki hava mey. uessese e er zaman 
&tında bir miktar Alman tayyare· doktor bulunur. T ~I 2918 
t.\hrip etmı,ıerdir. 

Keş i cl ler: 4 Şubat, 2 Mayıs , l Ağus~os, 3 lkinci
t..:şnn tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
l Adet 2000 Liralık 2000.- Lira 
3 c 1000 c = 3000.- c 
2 c 750 c = 1500. - • 
4 c 500 c = 2000.- c 
8 • 250 • = 2000.- • 

35 100 3500.- • • c = c 
80 c 60 • = 4000.- • 

309 • 20 c - 6000.- • 
TBrklye lı BanJr.aaına para Jatırmakla 1al1W1 para ltlriktlrmlt ·~ 

fala ~ elmas, aJllİ •amuda talilıüsl d• •-mit .ı••uu. 

( !AHIFE J ) 

rı~~~·;; .. ·1:·;·~~·~·;; .. ·;t;;;ı;ı·; .. ·11~~1~·;~; 
- . 
~•••"•••••••t••••••ı•ııu•ııı•ıııııı••••••ı•••••••••••••••H••••••••nı1111111 1 1ıtııı••••••oıos.ı.1 ''"''''''u".~ 

lzmir Levu:ım Amirliii Satın Alma Konüıyonundanı 
:.\iikta~ı 

1000 kilo Pirinç 
2000 c Kuru fasuly a 

500 « Zeytin tanesı 
1500 c Nohut 

500 • Toz şeker 
500 « Zeytinyağı 

500 c Sabun 
600 c Sadeyağı 

500 c Salça 
600 c Sndeyağı 

1000 c Çubuk nıakarntı 
1500 c Bulgur 

Yukarıda cin- ve miktarı yazılı on iki ka]pnı rrzak '<!yrı ayı·ı pazar· 
!ıkla satın alınacaktır. 

Talipleııin 17 mayıs !141 cunıarlesı günü •ant on ikide kışlada izmir 
Je,·azım amirliği ~'ıtın :ılma komisyonuna müracaatları. 

lzmlr Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
On adet sığır deri,;i pazarlıkla satıtacaktır. 
Taliplerin l!l mayıs !lH pazarte:<i günü saat onda kışlada lzınir le

vnzım amirJiği satın alnıa komisyonuna müracaatları. 

İ7.mİr Levaz1m Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - 57 kuruş tahmin edilen on onsluk elli bin metre 

alınacaktır. 

2 Pazarlıkla eksiltmesi 20 mayı.· '9.J.l •alı günü. saat on besi<' 
lstanbul Tophanede levazım anıblii';i ,;atın a 1ma komi yon~ıı
da yapılacaktır. 

~ .. Kati teminatı 4275 liradır. 

4 - Numune n şaıinamesi komis;·oncla görülebilir. 
~ - lstPklih'rin belli rnkittc knnıi•rona gelmeleri. 

lzmir gümrükleri baş müdürlü
ğünden: 

Kıymeti 

Tes. No. Lr. K. KiloG. Cinsi 
l'.!7 64 00 :ı20 000 Sargılık kağıt balya 
12!! 40 00 268 000 Benzin ı-aı•il 1 
115 lHO 00 40 000 ipekli pamuklu perdelık tül 
122 2 45 o 1 !lO Tabanca fişengi harice ihra~ 

edilmek ÜZP)'(l. 

Yukarıda cins n miktarı yazılı eşyalarla levazım servisi ilan tahla
·'ında yazılı e~;-alıır 1 haziran 1 !141 çarşanlıa günü saat on dörtte açık 
artırma ile satılacaKıııdan talııı olanların ayni gün :<aat on •kiy,• k-adar 
;-tizıle ,·celi buı:uk pey ııkçelerini haş müdüri;·et vezııe,;ine yatırmaları 
)'atıı-mı;·an ]arın miiz'1yedL•ye i~tirn k ettirılmi.Hcekleri ilfın olunur. 

Göztaşı stoku olanlara 
IZMIR iNCiR VE UZUM TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi 
BIRLIGINDEN: • 

Koordina>yon lıe,-cli K&raı"'yle güztaşının nıüs1ahsillere <alış fiyatı 

yirmi kurt" olarak te"lıit l'dildiğinden bunun fc\'kindc fiyatlarla satı~ 
·'""pnnLırı" k'ınuni l.ıkilAlu ın:ıru~ kalacakları tabiidiı-. Binnenaleyh 
l'llt>rinclc az \·eya ~Jk U'')ztaşı stoku huluuanlarııı n1utazarrır olmama
ları için mevcut gliz t:ı<1 1 arıııı nıul..yct f;y:ıtı üzerind ·n birFğimıze dev
i edebilec«klerinı iiııı eılrr ve hu hu,usta birliı(inıiz~ı nıliracaat edilme. 
'ini rica ederiz. 16 18 20 178'.! 

El dokuma tezgahları için muhtelif malzeme 
satın alınacı.ktır. 

lktısat vekaletinden: 
l Nel''i. mik•ar w 1<1,·melil'rı :ı•;ığıdıı \·azılı e1 dnkunı:ı lrzgahı ınal-

zcıne ·· kapalı zarf ıı~uliylt' ('kf'ilt 1ıire konn1ustur. Bu nınlu·me ·hnle tnri-
1ı;11ıll'n itibaren <il J;<'<: dıırl gün içinde ve anlıa'a.ı ı olrrrak lstauhulda tes
lim Pdileceklir. · 

::ilik tarı :lfuhammen kıymeti 
Lira 

Yün rlııkuma giicii !akımı 430 takını 4773 
Pamuk <1,,Jrnıııa g-ücii takımı 669 • 8864 
Cırcır 11504 ııdet 2070 
ı;ücü ~ckrc~gi 1876 c a56 
Tarnk Ç<'keceği 1876 c 520 

Mekik 1017 c 1G27 

18212 
2 ,- l1u m~ılz<'n1en;n hey'et; umunıiyc~ının n1uhammen 

slR. 21:!. 20> lira olup nıurnkkat teminatı c l365.!l2 • liradır. 

00 
25 
72 
44 
59 
20 

20 
bedeli 

:ı - ihale. 2~ 5 !J.JJ Cumart~si günü 'aat 11 de Ank:ıraıla Vekıilet 
bi·ıa,-ııııb toplanacak •alın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
ınezk ıi r •un ,.e saa le kadar t<>nıin:ı ti arım yat ırmal:ı rı ı·e 24 90 sanlı ka
n un hıikuPıleri ılafre,inde tanzim edilecekler• ı.arfl:ırı ('ksiltnıe saatinden 
f1ir ,a, t eneEne kadar komi<yona tenli etmeleri lazımdır . 

•I - Salın alınacak malzeme hakkındaki izahnanıeler Ankarııda İktı-
;ad \, l.iıl.ıi sanayi umum müdürliiğiinden İstanbul VE' lzmircle l\lıntaka 
lUısad nıücliirlühlcrinden alınabilir. R 12 16 21 1667 12477) 

i 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bôlausının en muhteşem biricik müususesidir 
MODERN KONFOR. TE IZLIK VE SORATLI SERViS 



'( SAHiFE 4 ) --·-- ~-· -

Bir haftada batırılan 
mihver gemileri 

Amerikan sefirinin ve 
Edenin nutukları 

(ANADOLU) 

Deniz gollarinda uanı 
tarife 

DONANMA VE HAVA KUVVET· ınailiZ -Aıırlkan birliği 
LERININ FAALiYETi Bilet ücreti bundan böyle 

FAZLA OLDU dÜDUIUI kurtaracaktır mil hesabile ahnacak 
Londra, 11> (A.A.) - 12 Muyı:sta Londı-n, 16 (A.A.) - İngilizce ko- lstan_bul, 1_5 (Telefon!~) -: neniz-

Yenf yıl büdcesi 309 milyon · 
7 43 bin lirayı bulmaktadır nihnyet bulıın hnta zarfında İngiliz nuşanlar birliğinde şerefine verilen bir yol1a~ı. ı~a~esı, \'apur tıırıfele;ın~e b~

donanma clizütamları ve hava kuvvet,. ziyafette, Amerika büyilk elçisi Vay- zı deg~şıklıkler. ~·apacnktır .. ı ıen~ tarı
l"•i tarafındnn mütıemadi surettt~ ya. l:ınd, bey:ınattrı buhınarak C7.{'Ümle rle- r~. hazırand:m ıtıb:m-m tatlıık ~ıtılf'cek- •• •• • s ı-.,.., 
pıJan hücumlar neticesinde a gnri 12 miştir ki: tıı. .. A , A • • Budce muzakerelerıne 2 Mayısta bac)anacaat 
düsman gemisi batırılmıştır. Bunlar - Dün~ anın hürriy~ti SC\'en ınillet- .Munakrılut \ ckaletı, hl'r :wıı '.1~mır '!C' 
ar~sın<la Atltıs okyanu~mıda lıatıı ıl- !eri, bu mücadelenin yalını İngiltere- F~arı zamamı.ıcfa Y:tJHlaıı t~n:~ 1 l.atın, •• b t) b k•J A • ) •• • d fi 
mış ol:uı Alnımı gemisi gibi hiiyük gl•- Y<' nit olmadıı{ıuı, nihayet unlarnışlnr- muss.a<l.cye .t:ıhı ~lnın<lırn. t.nlbıkıııı cm- munase e e aşve ) U m UmJ JŞ er uzenn e 
miler de var<lıl'. Norveç, Fr:mc:a \'c ıh!'. Hiıı· milletlerin mukııdderaiı. bel- re.t~ıştı~: \ ol~u ılcretlerı ._ı~kl·lt· h:lşmn A • • • • • ı 
Holl.mda snhill<'rinde cem'an 18 bin ki de diinyada mevcııd deniz kun·etle- goıc degıl, mıl h:ışıııa goıe :ılııı:ı.oo~- malı SJyasetJmJZ etrafında JZ&hat verecektit 
tonluk ~s iaş<' gemisi batırılmıştır. l'inin kıy;1:ctli bir ::ıureltc kullıınılmrı- tı.r. Bıınlar~an nrnn~la a.n:ıc~ tıırıstık 
Diğer gcmileı·e de hn ar ika edilmiş- . ma bağlıdır. Koruyu<."l.I bir hikmeti lıılctlcr de ıhdas c<lılecektır. Ankara, 11> (Telefonla) - Biiyük Bi.idcc m(izakerelerine bu ayın yir. O ,26t;,6Sl lira fazlasiylc g09 
tir. r:ıbbnniyc bu gergin ve tehlik<!li de- 000 :Millet Mıecli~i büdcl~ encümeni, yeni mi beşinci güni.i başlanacaktır. Bu 7•.t:\,001 lira olarak hazırl 

8 :\layısta Biııgazi~·e yapılan ~ücum- \'i~·de.. İngilizce kon_uşmı iki bUy~i~ Hess'e göre yıl biidcesi üzerinde ımn tetkiklerini mliırnscbctle' ~~Ş\'.('kil Dr. ~e~ik Sa.y- Bu fuzlalı.ğın yirmi i~i mih':ri 
dn, donanm.ımız 6 hın tonluk bır mü- mılletın ba.c;~ncla denızden anlıyan ıkı l ~apmaktadır. Yakında mebuslam dnmııı umumı ı~ler w malı sıyasetı - kısmı vauıdat fazlasıyle, g j,ıt 
himmat vrıpmunu infilak ettirmiş ve ı,Uyük şahsıyet bulundurmuştur. < BASTARAFI 1 NCI SAH FEDE ) tevzi edilecektir. R~sılmasınn bnşl::ın- miz hakkında iz:ıhat ,·ermesi muhte- kı mı da yeni varidat kanUD 
iiç b~ıı tonluk bir iaşe gemisini de ba- .Memleket miid::ıfııası için karşılaşı- mahrumiyetleri kaydetmiş ve İngiliz mıştır. mrlrlir. Yeni hiirlee gcç<m senedf'ıı kar:ınlnnncaktır. _/ 
tırmıştır. ı ı Mavısta tekrar edilen bir lan meselcr ba~it değildir. hava kuvvetlerinin bomburdımanları 
hiicumcta mütcnddid gemilere ve a. ke- P.ugiin lngili.zce konuşan milletler. yüziinden Alm:ın milletinin lıüyiik T f B ı ı A • Ani F 
ri hedeflere d:ıha fazla .z:ırar ik:ı edil- :ı~ ni miicndcle ctr:-ıt'ında sıkı bir su- bir. nen~idi v~ t.elilş i(.'in<le bulun - asarru ono arı ayı aıma 
miştir. rette toplnnmışlardır. dugunu soylemıştır. • 

4 - 10 M:Hısta h::ıvn kuv\·etlerimiz Hunlar öyle ide:ıllerdir ki, diğer Anlatıldığına gii11e Hess, Dük Ha- . SIZ halkın 
Breı:te iki bü;·iik hücum yapmışlardır. cle,·ktler bunun dışında değildir. Ru- miltona çok mühim .bir mesajı ha - h ı • k d • td • 
Ru hücumlarda limanda bulunan Al- giin İngilizce konuşanlar, müşterek mil bulunduğunu \'C Uük Jlamiltomı ası mec ıse sev e 1 1 •zı • f 
mnn harp gemilerinin zırhlarını dele- miı·nslarını kurtarmak için değil, Lii- Marki T>uğlns Of Klaydc taydda bu. gı enıyo 
cek bombalar konulmustur. Tam isn- 1 ün medeni insnnl.ırın müşterek men- lunduğu znmandanberi iyi tanıdığı- F d . • 
betler k~l\·declildiği de İmıhakknktır. f:ıatlcriııi kurtarmak için toplanmış- 111 \'C İi!koçyaya doğru Hamiltonuıı 25 ıı·ıuon ııragı aıçıamak Ozare hamııııa ratısa a yenı n• 

11 Ma):ısta Avustralya Knmbera ge- 'r,rdır. Fethedilen Memleketlerde de malikfrnesinc inmek iizere uçtuğunu gİrmic sayılıyof 
misi. 11,430 tonluk Kabrak Almrııı ti· ">u anlaşılmıştır. ve Düke bildireceği mühim sırları ol_ h b 1 k 1 k Y 
caret gemisini Ye 7 bin tonluk Noı \"~Ç Şimdiye kadar miittehid bulunmnsı duğunu İIÜ\'e etmiştir. ıu arrır ono ar ÇI arı aca ~rn, 15 (A.A.) - t~i 
Keti sahrınç gemisini yakalanmı. bir l:izı~m gelen milletl~r için~ nifak soku!- He~s. bu h-aberlerin İngiltere için siyasi müşahitle~in verdikleri 11' 
miktar Cinli \'e Nor\•eçliyi kurtarmış rnagn çalışılmış ve hu mıll~!ler bu su- büyük istifadeyi haiz bulunduğunu Ank:mı, ]!) (Telefonla) - HUku-ı de tatbiki, bir uıraftan bankalara tev- le re göre, Fransanın AlmanY 
Ye 18 ~ııba\· ile 42 nefe.r olmak iiz<'re ıetle zayıflııtılmıştır. Nnzıler bunda ve İngilizlere bugiin Almanyacla ha met~ hazırlanan bl~arruf bonoları ih- eli edilmemiş kiiçilk tasarrufların ha- ~ı taviz~rj Fransız halkınd,. 
60 Alır '.') denizcisini esil' etmiştir. ı:imdiye kndnr muvaffak olmuşlardır. kim olan istipdadı devirmek için yar ı·acınn dair kanun Jflyihası, enclımen-,zine.rc intikali ile Milli )födafan fev- tutulmaktadır. A4' 

000 Ve, milletleri teker teker mahvetmiş- dını edec.cğini söylemiştir. lerde tedkik edilmiş ve meclisi umumi kalı1de ma.~raflaırından hir kısmını İsviçre gazetelerinin FranP'-, 

Ş f k d 'Cl'ılir. Hiiırnilniyet ~mhibi kadınlar ve He.~:. Alman milletinin harpten hi>y'etine sevkolunmuştur. cmisyonıı girilmeden knrşılamak \'e nıesinin yasak edilmesi Fr~ 
imali A ri a a Prkeklcr icin tek çare vardır. Bunhı.r. bıktığını da söylemiştiı. Büdçe encümeninin bu husustnki 1 cliğeı· tarnflan bu tasnrruf sahiplerine man münasebetlerinin daha 

( BASTARAFI l NCI SAHiFED E ) diktatörlere knrşı hep birlikte hlisnii- Heaa Lond ra civarında mazbatnıun<la ezcümle ŞÖ\'le denilm('k- ellerinde atıl duran servetlerden ka- mahi,·et aldığım gösterınf 
tir. Her iki taraf .zırhlı kuvvetleri ara- nivetlc miicadele etmelidir. Londra, 15 (A.A.) - İngiliz hal- tedir: zanç temin etmelerine imkan v~rmek Fransız halkı. gazetelerde 
sında. muharebeler C"ıx>yan ederken, ·Avni zivafette bir mıtuk irad eden kı Çörçil tarafınd-an bizzat kendisi «Rütiln diinyayı yayılma tehlikesi al- ve nihayet hu vntandaşları asıl mat- gilizlerc ait hiç bir haber b 
İngiliz bombardıman tayyareleri de Ilarfciyl' nnzıı ı Antoni Eden, clcmi~tir ııin zihinleri şaşırtan bir hadise ola- tında bulunduran harbin, henüz harp lup olan uzun vadeli devlet istikrazla- maktadır. J 
hnrekata iştirak etmişler ve çekilmek- 'd: rnk tavsif ettiği Hess hadisesi hakkın h:ırici knlnn milletlerin iktısadi ve ma- rırıa alıştırmak gibi hayırlı neticeler Paris, 15 (A.A.) _ o. ?J. tJıC 
te olan Alman motorize birliklerine sık - Almanların, uğruıiıln ıztırap ~k- ela yapılacak beyanatı sabırsızlıkla li. v~ziyetle~i üzerinde yaptığı tesirler ~·~ı·ec~ği nnla.~ılclı~ın~\an, layiha ~s~~ Vişi siyasi mahfilleri, JIJJ-. 
sık taarruzlarda bulunmuşlardır. Tob. ı~cleri Jı1zımgelcıı :ılçak gnye şudur: beklemektedir. ı.nttıke.c agırlaşmakta.dır. Hassaten ıtılıarıyl" eııcum~nımızce de kabul edıl- Amiral Darlan arasında yaP 
rukt:ıki kalel~re mensup lngiliz zırhlı Bııı:ıkalnrına c ·aret zenciri vurmak. Bu hususta bir beyanat .rapılıncı- Milli Miidafaa hazırlıklarının istilzam mi:ftir.> dört saat süren görilşmeniJJı 
kuvvetleri de mihverciler~ kar.şı bir A \'l''l.ıpn, hiç bir 1..aman zalim bir ya kadar, üç numnr:ıh nazinin garip ettiği parayı, normal varidat ile temin Lli~·iha e:;aslal'llıa göre, tasarruf derecede ehemmiyetini kaycf 
hiicumda bulunmuşlardır. Bu harekat- ırkla. eı1arct zeııcirinc vurulmuş bir macerası hakkında daha ziyade ay- etmek imkansız bir h:tle gelmiştir. Ru bonoları ihracına dair kanun ile hu- ctiı'Jeıı. Tebarüz ettirildiğini 
ta düşmana nğır zayiat verdirilmi:s, iki ıı·ktnn t.eşekkül etmiyecektir. Rejim- clınlanmıyoa intizar edilmemelidiı". 1 suretle hnrp iktısndi rejimine girmiş luıımuş olan amortisman sandığı teda- bunun neticesi çok cesaret f. 
tank tahrip edilmişlir. k·ı·iııi cebren kabul ettirrneğe çalışan- Bu sabah Londraya. dilnkü hasta- bütün cle\'1et maliyel~rincc tasdik cdiL 'ülcleki miktarı 25 milyon lirayı geç- Konuşulan mevzular bazı Jllu 

İtalyan tebliğinde bu hadisenin \'a- hır arasında ayrılık görmek tabiidir. neı.;inden daha yakın bir ha,tahane-1 mekte olan emisyonlara mihma imkfın memt:k iizere hazine kefaletiyle hnmili- meselelere inhisar etmekle .,.. 
ki olduğu fakat inki~af etmediği, lngi- Bunun ilk alametleri, Glaskov üzerin- de uyanan He~s, memnuniyet \'erici mani olma~ı dolayısiyle fiat terakkile- ne muharrer vadeli cTasarruf bonola. Aiman _ Fransız mUzak 
)izlere malreme ve insanca zayiat ver- dn paraşütle beliımiştir. bir şekilde iyileşmiştir. rini önlcmel\le fayd::ısı bulunan hısaı·- ra ihracımı mezun olacaktır. vardığı pratik tedbirler, A 
dirildiği bildil'ilmiştir. Eden: Londra, 15 (A.A.) - Bugiin öğ- ruf honolnrı usulüniin memleketimizde · Ta arruf bonolarının hnsılatı, anıor- te~isine çah~ılnn nizama 

Şjmali Afrikadıı mühim bir inkişaf - Dünyanın :ıti:-d hakkın<l:ıki iimid- ı·enildiğine göre, Lord Hamilyon. ___ ti~m:ııı snııclığınca haıiııcye devrcdile· da iştiuak etmesinden ibaretti'· 
görülmemekle beraber, İngilizler geçen ler, gittikçe ku\•\'etlenen İngiliz. Ame. HeR;;'in lskoçyay-a gelmeı:ıinden kırk t ldu· dan vakında Hitler _ cek \'e bıı hasılat hazinece Milli l\Hida- ~ız siyasetinin bu istikameti. 
sene İtalyanlara tatbik ettikleri plfını ı·ikan itililfındndır: c:ckiz saat sonra kendisini görmüştiir. ~ftırıl. o . gund ·e'n·· b"r ·t·,'1:-f haberi- faa hlzmetletjne miitenllik fevkalfıde i<:in goenıuais urafukbkrıraçn•caıkrtırat. 1 n· t d d ı ·1· h ,., a l!1 atasın a \ ı 1 1 a . t h . t k 1 k 1 k il . d bu defa Almanlara tatbik ctme~ri ih- Dedikten sonra .. özlerini şö.vle bi- ır avynre mey anm a ngı ız a- . 1 1 • · .,..t kar"l"lı1 cı" na a sısa a ·arşı ı · o mn · zer<' ıra • · 1 ııı n mış \'<.' ıu V'aZl)... • _, ,., " - k ·d 1 kt 
ti mali vardır. lngiliıler znmnn kazan- til'miştir: \ a ımbayı olarak bu unan ~.ord. Ha - zi idealinl kaybetmhf ohm Almanlar R) o uııaca ır. 
mnğa çalışmaktadır. - Amerika ve. lnttiltere. ayni nn'a- milt?~' Glaakova ta~yare ıle gıtmek nrasında duramamıştır. • .. ---·· 

Bu esnı.clu Mnrsamatruh miidnfna nnJere ımhiptirler. İmanımızı terket- oemrmı almıştır. Mülakat, lınstahane. IJess, bir vnzife ile de tavzif edil- Murakabe memuruna .. attı l•lı 
hnttmı eskisine nazar:m daha kuv\•ct- !nt>kfonse. Alman ~~kcl'i kudr<'tinin ye giden yol iizcriııde bir ııokfıu.kı mi· olabilir. Bütün bunlar, inceleme_ •• ~ k lk il V 
Ji bir hale getirmeğc uğra!}acnklardır. tahmil edebileceği her ıztırabrı knrsı \ uku:ı gelmişti!·· Sanılclığına göre. lerdcn ve ile. s'le devam ~den g~riiş- ruşvet vermege a mış Maliye Vekaleti İ$ 
Almanlara müsavi ve.va üstün bir kuv- ko\•mn<ıa hazırız. cntıelıcens scrvıs memurları da gö - 1 . ..:ı 1 l b ı kt 1 ... ,, ıne eııuen sonra an aşı a ı ece ır. ı-ıt.anbul, 15 (Telefonla) - Bugün t lı •l'' • J __ 
vet de toplanınca, cenuptan kuşatnrn · k , I ı·ügmede hazır bulunmuştur. Heu k.orkudan. k açm.•tt.1!. . Mahmudpaşada hir rUı:vet hadisesi a 'Vl ıerı Çll«Lra 
hareketivle mihver kuvvetlerini cl('ııi- S1ng~pura yeni ıt a ar Bunu müteakıp Lord Hamilton va- G t 1 t b il tt d - ö ..., 
ze sıkıs.tır~mık magwlfıp etmegwe "alı:ı.n- -zifesi başın'(l dönmüş \'e HeS! de ha~- .azc .e.erın e ar z e ır ıgınc g olmuştur. Filli mağazasını kontrol Ankara, 15 (Telefonla)_.. 

~· çıkarıldı re, mazısınde Hcss. ortakları kadar eden bir Fiat murakabe memuru ce- b'3kır istasyonundan Irak ve 
caklardır. Şüphesiz böyle bir harl'l~et taneye nakledilmi~tir. meııhamet iz ve gaddardır. Hess, di- bine 120 lirn koyan mağaza sahibi 0~ dudlanna kadar yapılacak d 
geçen senekinden çetin olacaktır. Çün- Lonı.lra, 15 (Radvo) - Singapurdn Bu görüşmenin zaptı Londra va ğoer ortakları gibi her vesilede kan pi ihbar ~miş ve yakalanmıştır. laı ının ikmali için istikraz 
kü zaman g~tikç.e Almanlnrın da orn- ııe"redilen bir resmi t-0bliğe göre, bü- <>?önderilmiş ve sanıldığına gi.ire Çör- dökülmesi pahagına yllkselen , sevim- Y:ığcı Ko~ti ile demir tüccarı Taha dair olan kanun layihası, .J ,,..,ı 
da töpl:ınmrıları miimldin olac.aktır. 'ük miktarda Uıkvive kuvvetleri Sin- ~il bey_anatta bulunurken bundan is- ~iz bir şahsiyettir. Hitlerin sağ elinin da ihtikar rnptıklarındım tevkif edil- encümenlerden geçerek unıt11"'1 
.Runa rağmen mihverciler, JngHizlerin gnpur.a gelmiştir. Bunlar kara, deniz tifade edecektir. mazisine uyan t-:ıhmin, şimdi kendi- mi-.Ierdir. • yete sevkolunmuştur. 
avantajlarına malik değildirlehr .. Ve

1 
\':!hava takviye kıtalarıdır. Çörçil Heu'le ıöriifmedi ·inin vaziyetinden korkarak kRçmış B .. k ,ç. • • • • Layiha esaslnnna göre, hasıl' 

daha dun \'aziyette kalmaları i tıma Londra, 15 (A.A.) - Röyter A- olmasıdır. Almanynda 1yeni ve kanlı U reş se,ırımız vazı· yarbakı\- istasyonundan Irak'!' 
dahilindecür. Böyle bir hareket eski- olmaktadır. Askeri mahfiller, Alman jansının parlamento muhabiri bildi- bir temizleme hareketinin başlama- 1. • b •tt • hududlarına uzatılaca.k dedi 
sine nazaran güç olmakla beraber mu. ta biyesi ne olursa olsun, İngilizlerin riyor: ~ı. nazi makinesinin tamamen sarsıl- J e6ı aşına gı l ı·ının inşasını tamamlamal'J 
\'affakıyet ihtimalleri mcvcud görül- ayni şiddetle mukabele edeceğine ka- Başvekil Çörçilin. Rudolf He~s'i masına delalet etmez. Yalnız :ırada IHtanbul, 15 (Telefonla) - Bükreş l'dilecek ve senelik faizi ve f 
mektedir. (I'.. G.) ııidirler. 0 imdi görmesi gayri muhtemel göriil- zorluklar bulunduğunu, nazi vaziyc. sefirimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver tutan yüzde yedi olmak ve 

T..IBYADAKI VAZIYET: Rodoa ve Binıazi bombalandı mektedir. Hess, ya1'alı harp esiri mu- tinin göründüğü kadar sağlam olma- bugiin Biikreşc hareket etmiştir. kıymeti her sene 15 milyon Ji 
Londra, 15 (A.A.) - Libyadaki va- Kahire, 15 (A.A.) - Bu akşam amelesi görmektedir. Hess'e r~f.akat dığını gösteııir. 000 memek ve yirmişer sene00 itfa 

ziyet, geçen yaz İtalyanların Mısır hu- nrşredilen resmi hava tebliği: e<len Klodc Patrik hala Londraya Almanyanın başka devletlere yap- B 1 J ! ·f ı 35 ·1 r 1 k h 
dudunu geçmelerinden evvelki vaziye- Tayyarelerimiz şimali Afrikada dönmemiştir. Y:ıkında Çörçilin Hess tığı teklifler, Vişi hükumetinin vere- U gar a r memnun :~~;r~e~ ı:'h,~lo~h;:~ı ısuretb'JI 
te müşabih builınmaktaclır. Düşman. diismanın hava iislerine ve münaka- hakkında A\·am Kamara:.mdn beya- ceğ.i knrar, Hcss'in firarı gibi ente - ( BAŞTARAFI t NCI SAHiFEDE ) tikraz akdine M1lliyc Vekili 
kendi htldudları dahilindedir. Ve Mı- Jfıt. voli arına fasılasız surette taarruz natta bulunması beklenmekted=r. ressan bir hal naz-ara alınarak mi\tn- Sırp ve Yunan boyunduruğu altında olmaktadır. 
sıra hücum sarih niyeti ile bir kııv- ditmiŞ'ti.r. Şarki Libyada keşif ve te- Hess'in hattı hareketinin iki mü- lea edilec~ği şüphesizdir. bulunuyordu. Bu istikraz tahvillerini balill 
vet tanzim etmek üzere bulunmakta- cnvüzi devriye uçuşları yapılmış - c-ndele sebebinden ileri geldiği anin- Taymisin diplomatik muharriri di- Bütün Bulgar milleti, Bulgaristan bına göre yalmz faizli olarak .,e 
dır. İmparatorluk kuvvetleri i:;ıe, di.iş- tır. şılmaktadır: yor ki: hirliğiııi tahakkuk ettirmiş olan mih- mi senelik faizi yüzde yedi o~ 
manı sıkı surette nezareti altında bu- Pazartesi günü akş-amı Bingaziye 1 - İngiltere ile harp etmemek: Başvekil, garip Hess hadisesi hak- ver devletlerine ve bu devletlerin şef- ii~cre.ihraç hususunda Mali1e 
lundurmakta ve fırsat düştükçe düş- hiicum edilmiştir. Demiryoluna, as - 2 - Bolşevizm aleyhtarlığı. kında beyanatta •bulunacaktır. Dün !eri olan Hitlerle Mussoliniye minnet- kili satahiyetli bulunmaJctadıt· 
manı hırpalamaktadır. Bununla bera- kerj karargaha, Katedral men~ere- Bütün arkadaşları ara"'ında hep - bu hadise biıaz daha aydınlanmıştır. tar kalacaktır. Bulgaristan, üçlü pak- M .f V . 
ber, bugünkü vaziyet ile geçen seneki ğinin ucuna isab'etler kaydedılmiş, sinden çok Hitlere inanan Hess. in- Hess, evvela Hamiltonun toprakları. ta karşı işbirliğini ve bu husustaki aarı ekİIİDlll 
vaziyet arasında bazı mühim farklar bir kaç yangın çıkarılmıştır. ({iltere ile uzlaşılacat!na kani ">ulu - na inebileceğini ümit etmiştir. O olim kat'i azmini çok evvelden ifade etmiş- tetkikleri 
da \'ardır. Geçen sene burnda mümkiin Cenubi Afrika' tayyareleri H:ıhe - ııuyordu. Sovyet - Al'ftnm paktı kar- piyatlarda görüştüi(il lordu unutma- tir. Versay sistemine karşı mücadele-
bütün malzemesi ile biiyük bir 1tal.r:ın Hist-anda Mendi müstahkem mevkii - <ıısında hayrete düsmüştiir. Öğrenil - mıştır. Kendisine mektuplar gönder- den hali kalmamış olan Bulgaristan; _İstanbul, 15 (Tcle~onla) -:-; 
ordusu vardı. Ve bundan başka düş. ne kaı.şı şiddetle taarruzda bulun - diğine g<ire Hess, lngilt~reye kacar- mişse de bunlar hükfimete tevdi ediL adaletin \'e hakkaniyetin, mihver dev- mızde bulunan Maarıf Vekıli 
man arazisinden ileri me\'zilerde düş- muştur. Şiyaşimnda düşman kırnatl k_en bıraktığı mektupta Hitleri. Par- miştir. Alınan haberler, bu hadiseyi letl~rinin idaresi altında nihayet bu Ali .Yücel, bugün Valiyi ziya·~-" 
manm itina ile hazırladığı büyük mü· mitralyöz ateşine tutulmuştur. tısinin esaslarına ihanet etmekle it - aydınlatacak mahiyette değildir. yeni Avrupa camiası bölgesinde ete ş.:hırde ve köylerde yap~.J 
himmat depoları ve diğer depolar me\'- Salı gecesi bombardıman tayyare- ham etmiştir. Hess'in son hedefini Almanlar, lngilterenin hezimetle muzaffer olmasındıın ftolayı bnbtivar- nıekU!pler hakkında validen ııP" 
cuddu. Düşman ayni zamnnda çok lıü- IPl'İmiz Rodos adasında M-ariça ve ~öylemek için ingiltereye geldiği değil mahvolmakla karşılaşncağını riır. • mı~lardır. 
Yilk miktarda kamyona, her türlü mık- K:ıtana hava meydanlarına yeniden hakkında Almaıılaııın ileri siirdüğü söylü.rorlnr. Ve henüz v~akit geçme - Londra, 15 ( A.A.) - İngiliz _ Bul- M .~-
li}e vasıtasına ve pe}c çok benzine mn- tıu-ın·uz etmiştir. Bombalar tayyare - nokta. gülünç bulunmaktadır. M~- den Hess'in bunu Hamiltona bildir- g:u· münasebetlerinin inkıtaına kadnr ezar soy ., 
lik bulunuyordu. O zamaıı limanlar, Jer arasında infilak etmiştir. 'lmafih He"s'in bir sulh 'temini için meği dilşündüğünü söylüyolflnr. Al - Sofyada elçi olan Rnn<l~l. dün ıtazele- lstanbul 
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bugünkünden çok daha föydalı idi. Düşman tayyarderi Maltayn hii - fııs~J.ltereye gelmiş olması ga~·ri varit manlara göre He~::. Hamiltonla dost.. cilerc beyanatta bulunnrak, Bulgaris- ü v, 
1 

'n k ( k~. e ona) Jıi•O' 
Çünkü bu limanlar bugün ziyadesiyle cum etmiştiı. Hafif hasar \'ardır. 2 •legıldir. Fakat bu gibi teşebbfüıler, ça görüştükten sonra Hitlere dönmek t:ının Almanya jle iş beraberliğine ~ü~e~ 1~ ut~ ır oy uı::~z~r ün ~ 
bornbardım:rn edilmiş bir vaziyette bu- tnyyaremiz kayıptır. Ririııin pilotu iııgilterede asla Ravanı kabul o!Amaz. için ingilizlerden bir tayyare ve ben. hangi şartlar altın,hi karar verdiğini ~ının mezı~ aneb mil r ~n J. 
hınmaktadır. paraşütle athyarak kurtul mu tur. lngiltert' sonuna· knd~r harbe de\':tm ziıı istiyebileceğini ve bunu ab- anlatmıştır. : . d b" rmdaı ug n akç n .. ..nl 

• "decektir. ı. • 1 • . . .. •t t · JI 1 B 1 hl'k~ ,. Bü 'k B 't ı~nıın e ıra m, mezar o µ· O zaman, bugün olduğu gibi Tob- Hahefiatanda iki me•ki zaptedildı u ı e c e g ı n ı umı e mıs, es.s, - u gar ı umeı.ı, l i.ı rı an- muru tarafında . k 1 mı~bf· 
ruktaki ccnaht.a bir diken bulunmı- Kahire, 15 (A.A.) - Resmi teb - Hitlere h ir au ikaad mı ha:aarlanmıt? Almanya harp fecaatından nisbetcn rnnın Tılrki)e ve Yunanistan ve muny- h 

1 
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yordu. Bu sene Almanların Sirenayık.. liji:: Londra, 15 ( A.A.) - Rugiin hal- masun k·:ıldığı miicldet~e . usmu:;. fa- ~en bir nisbct dahilinde Yugo;ılavya :;e c lb1 7şb.u m~ em ırııaJI 
ta yeniden malzeme stokları teşkili la- Libyada: Tobruk ve Sollumda in· kın ve gazetelnin merakı, Hes.i!'in k~l 1.ngiliz bombala~ının teı:1irlerini ile olm_ı iyi miirınseoo.tıcri ~?ebiyle ~ılm~ştur~r. ' ır ay apse 
zımdır. Bu ise güçtiir. Su ciheti de giliz kıbıları şiddetli dc\•riye faaliyet maceı.ıun üzerinde toplanmaktadır. gordükten sonra lngıJ~reye ka<:mış- Bulgarıstrıııın i.oprnk ısteklernıı kom. Ahmet ·r d . d .. 
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kaydetmek lazımdır ki, havalarda ln- 1 ·rine devam ıetmişlerdir. C-azetelcrdc•n bir kısmı. bunda. Al- tıı-. suiarı zararına tahakktık ettirmek için d t k 1 ak e~~ ~· 0 ldoiUfl 
giliz kuvv~ti ge<;en ııeneden fazla \'e Habeııistanda: Habeş milli kuv - man harp makinesinin inhilali ata - Deyli Telgraf birinci sahif<' in<le fugiltereyc giiveneceği knnaatinde idi. h=b~·i ~fü ~~ ·~ka ~a 1\<?zzat 
bO.\·Uktiir. Jngiliz bombardımanları ~etleriyle cenubi Afrika birliği kıta- metlerini görmektedirler. Bir kııımı llltnlaı.ı yazıy?r:... .. .. .2 -:-. ~ul~ar mm~ti h~y'eti umt!· karısı t.ar1tın~an )ö 1:-endfjini 
daha nğır olmakta ve münaknle yolları farı P~z:ı:ııtesi günü Amba Alagi set- İ"'e bu kadar ileri gitmiyor. Y:ılmz Hesı;ı, yere ındıgı zaman ko, lulere, mı~ esı ıtıbarıyle gerek Alman orgaııı- nl· v b" k t i
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k \Jn1 "ı h'ı'k- t d 1 " d Al ·11 t' . I" it 1 k Al d ış e ır erpe .en a aım daha az emin bulunmaktadır. reden i i mühim mevzii işgal etıniş- 1 0 1 l ume n anı aı·ı nrn,.,ın a man mı e ının zu um u ınc A y:ı- zn~.,·onuıın gere ·ı:c maıı or uııuna g·t 'şt' 15 ü , 
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ömil~ 
SIC.4.K!JAR ART/YOR: lerdir. 24 subay ile 375 italyan er ve biı· ihtilfıf olduğunu, Heı-ıs'in kacmn- "adığını, 1nş-iliz. b_omhalarmııı tefli~i- l<nrşı ~ol· bil~ Uk bir hayranlık hissi n~ı:n~e~:rını ~u~n::'"~ ~çmııtır·d 
Kahire. 15 (A.A.) - A~keri mah- :}2 mil temleke a~keri esir edilmiştir. sının ağu· bir daı·bc sayılabileceitini le Alman mılletının ııttırapJı v çetın be~lcmeht \'<! Alman muvaffakıyetle-
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fillerde söyiendiğine göre, garp çöliln- ileri hareket devam etmektedir. "OyHiyor. Ve, Tless'in AJm-am·nrlnki zamanlar geçir•lii{ini söylemi tir. rinin te~iıi -:tltında knlmakta idi. ~: p' ~e im~. 1an~ 5~~c~ğe C 
de hnı·ekata devam edilmekte \'e bu Dah-a cenupta bütün mıntakalar - vaziyetinin tehlikıeli olduğunu: bu se- Ve Hamiltona ehemmiyeti haiz bir H.andet, bunlardan başka bazı tali ır~c~ ~kalış erını m 
har{'kiit bir nevi top oyununa benze- da harekat inkişaf halindedir. Adis- beble fııgilte:ıeye geldiğini kaydNli- mesaj vermiştir. Alınan hnberlcre gö ~helılcrin de olduğunu kaydettikten ş ~ ! ' anmıştır. 
mektcdir. Pazartesi gUnü Almanlıfra Ababa cenubtt.nı;la göller mıntaka - ,·orlar. re, He s'in verecd'i malfımnt. nm,· ı ı.rn, sözlerine şöyle devam etmiştir; Manıaa kadınları 
mukabele eden İngiliz kuvvetleri, te- ~ında düşmandan 9 hafif tank iğti - Diğer bir tefsir dı> su. ifsant bulun- istipdadının yıkılmac:ı için tn(l': ·1 lıfı - Çi>rçilin Bulgarlara udnh knbııl ~I. ,.45 IJı 
şebl,üsü ellerinde bulundurarak, Sol· nam olunmuştur. maktadır: kumetine faydalı olacakmış. •n:yeıı hattı hn<?ketlerinin kendile- ZlJege Ç01ıırı flı' 
lumda ılüşman müfrezelerini tardet- Nayrobi, 15 (A.A.) -·Nesredilen HitJeri hfımil bir trenin yoldan çı- Hesıı, Alman milletinin •.nı· ·1cırı riM (lğır cezaya mnl olncnğı hakkın- Manisa, 15 (Telefonla) -
mi~ler \'-. Tobrıık etrafında da düşman ııesmi tebliğde, ingiliz ask•i hareket knrılma;;ı ınıı·etiyle hazırlanan bir sui bıktığını ~(~n söylemiştir O. lııgilterc. da )htarda bulunan meşhur beyanatı, rnrdımsevenler cemiyeti J>uP\.iJI 
kollanaı hırpalamışlardır. Son taar- terinin bütün cephelerde muvaff.akı- kasdın meydana çıkmaııı üzerine r.e geldigındenberi serbestçe konuş- ır.eı-ek.geç kalmış olması, gerekse o tn- narak bazı kararlar almıştır. )fıJI 
ruzda Almanların gayesi, müz'iç dev- ~·etle de\•am etmekte olduğu bildiri!- Hess kaçmış \•e riiı·üm ortakları r11 - maktadır. ~efaret mettıuru Koldç Pat rih~ dahi bir knc lngiliz gazetiRinin rı:fikası Bayan Aliye Tllıel 
ri.re faaliyetine mani olmaktı. mektedir. Sah günü akşamı düşma- kalanmıştır. ı·ik kendisiyle görüşmelerde bulun _ •Zavallı Bulgariı:1tan> tabi.rini kullan- kadınlnrma bir beıyanname Jİ'f cl' 

Son giln~rde sıcaklar artmıştır. Ya- nın dokuz hafif tankı iğtinam edil- Başka hi» tefsir şöyledir: maktadır. Bu husustaki raporlan ln- mak U?mayülü yüzUnd~n, Rulgarları rek, kendilerini vatant vazifnt 
kan ,Onet altında ~nit hareklt ,Uç mfetir. Hes~. hararetli bir bolıevik aleyh. giliz .nazırlarına verilmiştir. asla ikna edememiıtir. eylemletir 


