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Çörçil Kamara-
da izahat verdi 
Yunanistana gönderilen 
60 bin kişiden 45 bini 

kurtarıldı 
Alman hedeflerinden b'ri olan Süveyş kanalı üzerinde 

Çörçilin beyanatı alkış- bir ln ııiliz d.-vri ye ta yyaresi uçar~e~ 
l l t • d'ld' 1 ILrn, :ıo (..\. ff d f •? P.ırıb· :ı nııııiak:hın -ar a asvıp e ı l ıA.) - Of! aJ:ın"ı e e neresi• <la akınlarının ~id • 

Londr:ı, 30 (Radyo)- Buglln Avımı bildiriyoı': detlenm!'~inin hed e-
luıınar:ıı;ında Yunrm harbi hakkında Na•vona l Zıw • fi, lngiltere,·i Ak • 
~'}'an:ıtfa bulunan Bn~wkil Çörril ık· tung \'r Trilııın 'ıtii Alrnanlar birkaç gü- ıknizden at~ı,k ga 
ıı~tir ki: Jeııev g:ızrtC'lPrinin .ı C'<ine matuftur . 

b·- Aral:ırında bir Yeni Zelnndn w Bdrlin muhıı 1ı:rt.•ı·i ne kadar harekete flel'linde, nrtık kıs-
kır Avusluralrn tiimeni bulunan 60 bin bildiriror: g kl • ıııi 7.afrrlerlr iktifa 
;i~ilik bir kuvwti Yunanistaııa gön- A.lman b,ı.~kn - eçece er1n1ş edilrnı i)·ecrği, mu • 
<".'tınistik. Bu kun·C'tlerden .ı;; bin ki- maııdanlığı, e unn • lınrebc•ıi ııiha ı·etlrn. 
~ıs;, halen geri alınmıştır. T:ıhliye ha- nistan muhnrebrsine JO k' · t f ılirmrk irin tam nln-
h:k~tiııln dikkate şaynn ciheti, bir çok bitmi8 nazariyl r hak r ıgenın e ra ını sar cağı w yeni hm·hin 
~ıa mrydan13rını terke mecbur kal- mnkt:.rlır. kı<ırnlııra ıınılmını 

<~'kımızdan, d!i8mtıııa knr;;ı .havn kuv- Harbin hiı· le.· malia çalıtıgorlarmıt ral':: • i>ylenmchte' • 
ı~tlerinıiz.in kü~ük hi~ kısmırle mu_ka- \•a.kkuf _va~fe'i. ı;.: r..ır Y y y dir, . 
":le ede<bılmC'mızr ragınen bu netıce- mıye~eginı, bıl:ıkıs - - -- Dı Tnht gazete· 
ııın alınma•ıdır. :llüc:ıılrle ede ede ~iddellen e ceği hu."U· AK E 1 .- 'nin !hının mnhnbi. 
~··nctiıerine yoı :ı~an kıta1nrıımzın. bil- &unda ıs:•arectnme1,. O N Z HAVZASINOA ri de sıınlar• ynz • 
•a .• a dümdar kuv\'etlerimizin . aya. tPdiı'. Zannedilcliği- 'EN su· YOK HARPLER ma\,t:ıch11 

61, <'n yük,ck takdire lf,yiktir. Diiş· ne göre, iiniimiizde- Rımıda Milı\'crin 
~rnıın giinl~rce ılurmndnn de\·nm eden ki bir kac gU:ı i('in. BEKLENiYOR a'krri bir harekat 

1 
rı~a faaliyeti, imparatorluk kun·et- d~ harp, bazı yer- y:qım<ı'lna inti~:ır o-
~rınin ct'ph<'deki intizıımını bozamn. lcrde he't zamroı. ltınm:ıktarlır. ll:ıre-
l'tııştır. Kunctlcrimiz, dü~mnnın tay- kinden d:ıha bilyUk bir ~eddetl r pat- katın her ~eyden enel Siİ\'<' '. " \'C 

ı·:ıreJ~r •ıılt>n başk:ı, il~ zırhlı fırkn"ı lak Yerecektir. Cebelüttarıka tewil\ edileceği ~ı1nıl
\'e Fm reph;>yc se\'k~dil-ehil<>n bütün Berlinin nazarında, Akdenizin he- m;ıktndır. ~imdi ltalran ı:ıaz~telerl, 
l'tır~törHi birlikleri tarafından tazyik .\·eti umumiyesi tek cephedir. Tilrki~·~ . Portekiz ve :\!ısır devlctle-
cdılınlştir. l mp:ıraıorluk kıtalarının Hnrbin son günlerde ~imal! Afri· riyle daha fazla meşgul oluyor~ıır. 

-Devamı 3 ncü aahifede- kad::ı nl'lma•ı, Alman tııyyarelninln -D!!Yımı 3 ncU ıılıifed-

-----· ·---
A~ Kf RI-VAZIYfJ· 
Akdeniz filosu 

takviye ediliyor 

. 

Türk kadını 
Cephe gerisinde şeref 
safındaki y erine koş 

Sayın Bayan lnönü, orduya sargı ha2ırlıyor 

Mill etin yarısını teşkil eden Türk kadını ve kıztnı 
hudud dibindeki tehlike karşısında ayaklarını 

uzatıp oturmak hakkını kaybetmiştir 
Tiirk k:ıdıın, Tiirl; 

kızı ! 
Snna hitap eder

ken tarihl<>ki hnrika
l:ırını unutmıyor Vl! 

mensup btılunduğun 

f """ Yazan ........ ~ 
Saime Sadi -: . . ....... ...................... .. .......... : 

dığın halde - ır,özyn<ı 
döke döke gene ev
lıld :•<'V"tirerek en 
biiyiik tarih ırkıııı 
inkırnzdan kurt:ır
mıs olan bir \•arlık -

milletin emsal,iz verasetinin suna ge- sın.. Doğurmak ve ana olmak gibi en 
tirdiği meziyetleri hatırlıyarak guruı· tabii, fakat en ulvi gayretin hummaRı 
duyuyorum .. Sen, asırlarca, her cep- içinde, !leninle yarı~a çıkabilmi~ tek 
heye yığınlarca kahraman dalgaları millet yoktur. Seni harpten uznk
ıröndermi~ \'e onların durmadan kırıl- larda kalmı~. refah, medeniyet ve te>· 
masınn r:ığm ~ n •• hem de nihayı>tsiz kilfit Rahibi milletlerin kadınlariyle de 
mahrumiyetler , sefaletler i~inde kal- -DPvamı a tlncü aa.hifede-

Nisan 
mesaisini bitirdi 

Meclis geni büdceyi kabili etti. Belediye reisi 
bir nutuk vererek, yeni çalışma programının 

esas noktalarını anlattı 

Yunanistanda 
bulunan vatan 

haini Belediye meclisi, dün öğleden Ron. hakkındaki izahatı üzerine nınzbatn 
r::ı Dr. Behçet Uzun reisliğinde yap- muhteviyatı nynen kabul olunmuş -
tığı top l antı ile nisan devresi içtima- tur. Müteakiben belediye, kii!'ür -

Dalkavuk r-eneral Çolak- !arına nihayet vermiş ve belediyenin park. fuar, mezbaha \·e otobii< dai-
"' I b' -k· kl h .. k A l !>41 sene<i büdcesini ve biidce ka - releri biirlcelerine aid kararnameler 

og U ır U a U U· r:ırnameleııin i müzakere ve kabul et- okuıımuş, aynen ta•dik edilmiştir. 
met kurdu ıı;iştir. Celse açılınca n~zam encüme- Rei,;, ruznamede ır,örüsülecek ba•

nınden gelen ve htrnusı bazı csha•a ka me.-ıele olmadığından dilekler i. 
-nid istidnl:ıra aid mazbatalar okuna- cin ·aza~·a -öz Hrnıis, muhtelif azıı ' 
rak kabul edilmşitir. Devam l ı bfr 'öz alarak sehir halkını ıılıilrndar 
hastalığa tutulan bir belediye zabıta eden menular üzerinde dileklerini 
memurunun dört aylığı nisbetinde bildirnıi~l eı·dir. Bunlardnn biri,i, 
ikramiye Yerilerek memurlukta!! rı· 'kı~ menim;ııde Konaktan k:1 kncnk 
karılma<! hakkındaki nizam enclime- otohii<lerin vapur i-kvlesi iiniindt· 
ni mazbatası; hnı azanın i(irnz!arı. birer dakika durmak qıretiı·l 0 or:ı
na <cbebiyet \·eı•mi~. b?lediyc rei<i- eh hekliyec!'k, muhtelif yrl'l~r ; ~·idı'· 
nin, belediye hizmetlerinin ifan için I cek o!obiis yolcularını alma- ı ,. bu 

Atina, 30 (A .A.) - D. N. E. : 
Atina radyo•u , genernl Çobkoğ. 

hımın riyasetinde Yunani.o;tanda ye
ni bir hükiımet kurulduğunu bildir. 
miştir. Yeni hükiımet Yunan mil!e. 
tine hitaben bir beyann·nme nc·srede. 
rek, şunları bildirmiştir: 

«Atinamıı i~galindrn, lngilizlerin 
hareketinden ve kralın memlrketi 
tel'kinclen sonra harbe devam bahis 
mevzuu olamaz. Realileyi kabul et. 
mek lilzımdır. Enerjik hareket et. 
mek liizımdır. Runa binaen Yunan 
oı·du.,uyla n generallerle işbirliY,i 

faal memurlara ihtiyaç bulunduğu -OPvı11nı 2 nci sah if,. .ı ,. 

-DeYamı 3 ndl aahifed-

1 $AR E.T '9tR 

Barlar - Gençler 
iki ırece evvel, barda bir kurban 

verdik: 

Habeşistanda 
Sokotada 
zaptedildi 

Der ne, 
gazi 

Benina ve Bin
bombard11nan 
edildi 

1 7 yaıında, tahıil çağında bir 
genç, tam kalbine •ıkılan bir kurşun-
la ölüp ıritti. O, bel~ bir kıymet ola- SQLLUM VE TOBRUK MIN· 
caktı. Ondan memleket, belki de INOA MO 1 faydalanacaktı . Bundan ıonraoı ada- TAKALAR H M 
let ve mahkemenin it idir. HAREKET OLMAMIŞTIR 
Yalnız anlamak iıtediiimiz nokta 

şudur : Kahire, 30 (A.A.) - Orta sark in-
Bu yafta bir genç, barda ne arı - giliz umumi karargahının l<>hli;ti: 

yordu? Yuııani,tanda; kıtalarımızın «ekil-
Onu bara kim aoktu, kim alıştır ! mc'i memnuniyete «ıy:ın ~('kilıl• de· 

- --....- -------'·~~ 

dı, buna naaıl müaaade verildi? vıım etmekt('dir. ~ 
Demek ki, bu yaşlarda daha başka Li\ıyada: Tobnıktaki vaziyet! de· Çölde faaliyette bulunan lngiliz 

bar müdavimleri de var? ğişiklik yoktur. Sollumcl:ı; kc~if kolu yerli askerlerindl!n bir grup 
Barlar geç vakte kadar açık kalır. faaliyetleri de\'am etmr•kledir. !('keli müııfrriıl müfrezclerd<'n trm iz-

Babaları, anaları onları arayıp •or . H:ıbe~btaııda: Sudan muhafaza, lemek faaliyeti devam <>lm~ktcılir. 
mıyorlar mı?. . Bara ıritmek para miidnf:ın cilziitnnıları pazar günü 80- KahirC', :~o (Rııdyo) - Orta ~:ırk 
aarfına bağlıdır ve bu da ayrı bir kotayı almıc<lar Ye dü~manıı. in<nnca hn\·a kmT<'tleri karargfihıııın t<.'lıliği: 
dütünce mevzuudur.. pek çok zayiat \ erdirıni~lcrdir. A~·rı- Ha\ a kuHetlerimiz. Akdenizdc ba-

Dikkat edelim • ra 515 dilşm:ın e,;ir alınmı~tır. Bun- zı bölgelerde dernınlı clevri~·e fnaliye-
Bu kanlı hadi;en in, ibret alına _ l:ırdan 400 il ~·erlidir H derhal Necaşi tinde bulunmuşlardır. Düşmanın bu 

cak, düşünülecek ve tamik edilecek ordugunuıı hizmetine girmişlerdir. •uretle gemilt'rinıize karşı hiitün tanr-
bir çok noktalan var. Bütun diğer mıntaknlardn kıtaları- rnzları ptl•kürt!llmiiştiir. ** mızla Raht>ş vııtnnperverlerinin mem· -Dnamı 3 ~il Sa!!-ifect- _ 
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440 çuval kahvenin 
tevziine başlandı Almanya ne Sebep ve bahaneye dair Diınyunııı siyn-:i Fransa ve ispanya kurmasiyle, teslim oL 

~~ı~~~a~~nd~seı~~k;~: tazyik ediln1ektedir ~n~~~~~~a~~tb:_ebebi yapmak Tahmisler& kahve verilmedi. Halka bakkallar ~;e~~:~~id:i~:~~enmiştir: 
giltere<le hnfif bir ŞARKI AVRUPA- f •k • d ? t . 

1 
it d t 

1 
k Bnş ağrısı bahane .. 

dahili buhran husule NIN VAZtYgTl: 1 nn e . vası asııa Kontra a ın a sa 1 aca Her şey, her hadise, ~:r sebep ve getirmiş gibi görün- AJ Almanhırın, şarki il ,. 
mekteclir. Çörçil, iza- manyaDJD Avrupanın siyasi va_ Orhan Rahmi GÖKÇE. 440 çuv-al kahvenin tevzi list~si, cemiyet yapacaktır. Fiat 135 kuruş. illete bağlanır. Sebep olmaksızın ha· 
hat vermesi için ba- ziyetini tanzim ile diin vali R. Fuat Tu k.sahn tasdikin. tur. diae doğduğunu gördünüz mü hiç 1 · 
ıı mebuslar tarnfrn- yenİ hedefi meşgul olmak iste- Son aylar i~:nde frakın, dikkate den çıktıktan sonra güml"ük idaresi- Civaı· vilayet ve kazalar ihtiyacı Şüpheaiz ki hayır •• 
dan tazyik edil mi. - med~kJeri ' anlaşıl.. şayan bazı hareketler dolayısiyle ci: ne v ctliğer alfikndarlara tebliğ olun- da temin edildikten başka lzmire Dünyanın geçirdiği fU büyük fa· 
t'r. Bunun üzerine Dl.5..resJ• ?. maktadır. Evvelce Ro han efkarı umumiyesini işgal ettiğı muştur. bağlı nahiyelere ayrı ayrı hisseler ciaya bakınız : 
Çôrçil pazar gunu ~ mndnn gelen bir hn- malUmdut". İzmir ihtiyacına ayı·ılan 315 çu - \1erilmiştir. Nüfusunun fazlalığı se - ı 
uzun bir nutukla \'a- ber, Knı·adağa bir Irak, lngilterc bakımından, hem vaı kahveden bir kısmı l\E!Smi teşek- bebiyle Karşıyaka nahiye~ine daha (Dançig) diye, ortaya bir meıe e 
z.iv~ti nnlatını tır. Ş k"' A komiser tayin ettiği- Musul petrolleri, hem de imparator- kiillerlE' baııkal-ara, belli başlı biiyük fazla hisse nyrılmıştır. çıkmıttır. Yer yüzünde yafıyan, ha: 
G~rçi bu nutuk fngi- ar l Vrupanın tan- ni bildirmişti. Bu luğun en mühim kısmına uzanan bir gazinolara ve halk ihtiyacına fahsis Satışın kolaylıkkı. kontrölü müm - ti. silah omuzda asker,ik yapan ve 
liz ve Amerikan ef- • • • d./"k i h ·7 nrada İtalyan emel- ıahadaı..: en müaaid geçidlerden biri edilmiştir. Alsancaktan Güzelyalıyn kün olmadığından İzmirdeki tahmis- nihayet cephede ölen bir çok inaan-
kfırını tatmin etmiş- zımı şzm l l e l !erine ait habel'leı· olması hasebile şüphesiz ki hayati kadar biitün semt bnkkalnrınn da ler.e kahve verilmemesi kararlastırıl- lar «yahu, şu Dançig de nedir. ,ehir 
tir. Fakat Avam kıl· ediliyor de ~clmi"ti. Bugü.n ehemmiy~ti haizdir. ~a~at ı~a~iz~e tevziat yap1lacnk ve belediye kon - mıştır. Kahve tevziatınııı bir iki giln mi, altın madeni mi, bir nevi tereyağı 
mara ı, ortn şark luı- Berlınden gelen hır mütemayıl oldukları ıddia ed len hır tıı0lu altında halka sattırılacaktır. zaıfında ikmal edileceği tahmin o - mı, yoksa acaibi seb'ai aleme iltihak 
di. elerinin parlameıı- haberde f.,,", böyle gurup burnda ansızın bir darbei hli· Hu kahv~lerin muntazam ... u!'ett-e s11- lunmaktaclır. eden yeni bir sense mi» diye sorup 
toda bir daha nıüza- SQVYET KARARJ JAPON komiser tayininin, kumet yapınca, mihvercilerin bütün tışı kontrol edilecek, b-akkallar be- YakııHla fzmire mühim mikt-arda anlamağa vakit bulam~an, harp il~-
keresini islemiştir. ' • hududların Ye mesc- lalam aleminde demokrasilere kaı·. tediyeye her giin ne miktar kahve kahve gelecektir. Hükumetimiz, ld- hı Mars, eteğindeki. bombalarla iht~· 
Çörçil de bu müzakfl- YAYI MUTAZARRIR lelerin nihni hnlli de- şı yapmak istedikleri tahrikat malum .-ıattıklun hakkında liste verecekleı'- halıitcılar birliklerinin tetirtccekleri yar Avt"upanın aırhna çullanıverdı. 
releri, itinrnd i th·c- mck olmadığını bil- olduğu için, ortada bir sual canlanır diı-. lzmİl'df'k.i kahvehanelerin bü - kahv.elerden başka Türkiyeniıı bir Ortadaki sebep, onun altındaki ae • 
rck knbul etmiştir. EOECEKT(R c1iriror. Almnnyn, gibi oldu: \'üJdlik ve kiıçiiklüği.ine g-örc tevzii senelik knhve ihtiyacını 'temin için bep veya sebepler anla41hncaya ka· 
Bunda öyl deni!- h •r eyi olduğu yer- Irak, lngittereyc karşı olan taah· için lıir miktar kahve de İzmir kah- nyrıcn kahve siparişleri yapınıştıı:. dar, bir kaç devlet haritadan topar· 
mektedir: rl' bırnkmak karıırrnda görülüyor. hütlerini ve bu devletle mevcud mü- \'Cciler cemiyetine verilmiştir. Kah - Yolda da miihim miktarda kahve lanıp gidiverdi.. 

cHükumetin, Yttnaııiıstana yardım C'iinkCi lutün bu i lerin bugün halli, naaebatını ihlal mi edecek? Bu tak- velere ni·bct dahilinde tevziatı bu rnrdır. insan, ölmiyecek olsun .. Şuracıkta 
gönd elde takip E'ttiği siyaseti tas- Lth lık ihtil<lflara yol açacaktır. Anla- dirde Irak, Fransanın tesiri altında cı11- ıapaaağlam neı'eli, ke}tifli oturur • 
\ip. o ~ark ve diğer snhalnrdn icl- ıl. n Alman.} a bu [didik de\;lctlere bi- bulunan Suriye ile beraber, Asyanın • ken, biraz sonra bir kÖ§e batında 
detli mÜ{'.:ıdeb\·e de\·nm husu undaki rer muhtariyet \·ermek ve hep ini cıe o kısmında bir huzursuzluk mevzuu Belediye meclisı vaıı·nı·n tetkı.klerı· beynine bir ta, parçası düşüyor; h•Y· karnrını tnkdi~ ve hükumete itimncl ,,endine ~ınğh tutmak i. temektedir. Fa- ihdas edebilir mi, edemez mi? lti öbür dünyaya ... 
bevnn ederiz.> ı,:ıt unutuJmam:ılıdır ki. bütün bu ta- Yakın ve orta şarktaki strateji ve ( BAŞTARAFJ 1 NCI SAHiFEDE) Dün Menemen ve Foça- Bizim dünyaya geliıimiz, •İzin be· 

İhı suretle p:ırl.ımC'ntoda. Çörcilin .. avvurlar, fngilt~reniıı maglCıbi)ctine lngiliz istinad noktaları bakımınd:ın hususta alUkadarlar nezdinde bele - • • ni tenkid ediıiniz, kahvenin hali. da· 
bir · nelik faaliyeti müzakere edile- bağlıdır. hu suallerin cidden yeri vardı. Mıh: diyece teşebbüste bulunulması hak- yı ztyaret ettı ğıtılamaması, tehirlilerin belediyeye 
cektir. Eğer bu siya ·et tasvip edilir~, 1'B. ·j HEDBF NERES!? vcrcilerin, demokrasiler etrafındakı kında 1cli. Diğeı· bir aza, Alsancnkla k 

1 
'hfkA bo tayya· 

bir senelik miicadele yolunda devam AJmnnyanın yeni adım atacağı ~er devletlcr1• birer birer koparıp ayır- Halkapınar arasında otobüs işletil- · Vnli Bay Fu:ıd 'ruksal, refakntin- ız~a arı, 1 1 ar, J&nm~, i 
olunacaktır. İhtimal bıı müzakereler hakkııw:laki tahminler, dünyayı arfLkn- mak, sonra kendi saflarına sokmak me. ini, diğer biı•isi de Kahrammı!ar de vilavet ziraat müdürii Refot Di - ren!". suk.':"tu, Ç~mberlaynın tem~~ 
e na. ıncla tenkid yolhı ağır sCizler söy- !andıran başlıca me,·zudur. Almanya- şeklindeki malum siyasetleri de bu mmtııka~ıııııı çok kalabalık halk kiiL ker ve v ziraat müfettişi B. Selim yeıını1.1 muzeye onm~aı, tu, ve 
len~bilir. Fukat bil' defa daha itimacl ııın, İspanyayı tnzyiklc Cebeliitüırıka ihtimale bol bol kapı açmağa mü- lesini ihti\'a ettiğinden kiiltül"pnı·k - HerknBıen buluncluğFu halkcle 1Men~ - he&e:ır~~ saea~~:ı~:~ ~;g::~;~le ya:ıı
:ılclıktan sonra, K:ım.ıranın Çörcile karşı h:ıı•ekete gC'çeceği söylenmekte saiddi. Alsancak seferini yapan otobüslerin 1l!C111 er.gamt' at 't.ck.koçta . aza arı;: .-a vorum muhakkak .. S'.zin okumanıı: 
ıntiıahir olacağınn "iiphe yoktur. i.~ d~. haşka yel'lere hamle yapıimMı lngiltcre buna, evvela avam kama- iki S'aatte bir defa Kültürpal'kın şark zıraı vazıye ı e ·ı c. mış ve şc rı - ~ k kl w d bir 

fngiltercdc her zaman için hiikCimet ihtimalire dair eınmareler ele göze rasından yükselen bir ihtar ve sonra kısmındaki yoldan gecmcsini ter.ıf'nni mize döıımiiştlir. Zirai vaziyet. çok l veya 0 uma~a ıgımız a gb~nc ku· 
• k lı 'yı'dı'r. Beı·gam" ovalarının bir kıs - 1 &ebepten doguyor ••• K. apl~n ıle, • !<Jkı ~urette mür:ıka~~c lnbidir. Harp- carpmahtadır. Şimdilik bu mesfle hnk- Buradan Iral<a çıkardığı askerı uv: etmiştir. Başka bir aza, Glizelya ı " ı k b b a 

te bile bu mürakabe mevcuddur. Çiir- kında kııt'i bir ~öz ~öylenemez. vetlerle cevap verdi .. Irak hükumetı: ·emtine tranwny işlediğinden beledL mında arazinin miinhat olma ı sebe-ı zuyu P?r~a a?'a .. 1ç?1! ır ae ep 
Cl·ı. bLı iltıretle A\-:rnı kamarasına mii- Vişi ve lspaıf\.'a, bir taraftan Alman. de kendi bünyesinde vukua gelen bu .. ,.. otobiislerinin bu semte i'l.etilme- biyle serlilptan etrafa yayılan sula- rar •.. Hıkayeyı ~ılırsınız: . 

"" IA ~ k d w .. '") ··-·· ı Bır kaplan uç aylık hır kuzuyu 1·ncn:ı.tl '• mihver propagandnsınu ela \"a \'e bir taraftan dn Amerika tara- hiikumet tebeddülünün, lrakın kom- mesini, Halknpınar ve Kahramsınla- rın e an uruma ıgı goru mu.n.ur. k . .' K d d • i-
ce\·ap \'ermek istemekt2dir. Yunan "e- fından tazyik edilm2kte<lir. Amerika- suları ve diier devletlerle olan bü- ra işletilmesini teklif etmiştir. Bu ebeple Ziraat Vekaletinin gön- yeme ısten·.-,ş.. uzu, .. ere e su ıç. 
fori ııılirn.,clX'tide n'ıih\ er propagan- um Visi sefiri, te"lirnh et göı:terilme- tün anlaşma ve münasebetlerine asla Bu mevandn bir -alacak meselesin- dermiş olduğu traktörlerin bu kaza yormu§. Kap.lan, .daha u~t kısın~ tır 
cln'lı, nrtık Çön::ı hüklımetinin Avam m i hul'u. uııda P ten ve Dal'!rn ııez- taalluku olmadığını, taahhüt • den kapı\tılmı olan bilyük asaıısöıiin dahilinde işlemelerine imkiln görlil- manmış! aynı ıekılde su ıçerken • • 
kamnrn:ının itimndına mazhar olma- ]inde te,.cbLLi. lerd0 bulunmaktadır. ıer\n tamamen y~'l'inde kaldı - iı:ıl"CtiJmesiy.Jc belediye reisliğinin de memiştir. Traktörler derhal Hayın - - ~ıkkat et, guy~mu bulandırı 
dığını yç çekilmek iizwe bulunduğunu Diğeı· trıruftaıı. bugiin Sovy'2t rnd- ğını, İngilteren'n geçirdiği bu nlnkndo.r olm:m istenmi~tir. dır:ı. "c' kedilcccktir. yof:::.:i§ .. Kuzucağız; 
iıme etmisti. Halbuki hakikat ~uclur ki, yosunun verdiği bir haber. dlinyanın en nazik ve tarihj devrede Ira· l>I'. Behçet Uz, bütün dilekler" ee- _ Canım -cevabını vermi~. seı1 
f ng·ilt<'redr A wm hnmaı·aı:;rnın itim:ı- her tnrafındıl nlfika uyandırm1şlı r. Bu kın bu devlete karJı !Özünü \'ap vermiş, hepsini tetkik etti rece - l!Olıra daha çabuk ve kolay ı:ekilde akıntının üat kısmındaaın .. Ben ıenio 
dınn mazhar ol mı) un hlikumet, bir haber, Finlandiyaya Alman askeri gel- tutmas'inın bir ciddiyet ve vekar bo~- ğiııi. hnlk lehine en uygun olnıılaı'ı ihi.iyaçlnı:.ı temin edecek vaziyette suyunu nasıl buJandırmm. 
dnkika bile verinde kalamaz. l\lihverin mesidir. Verilen hnhere göre. 4 nakli- cu olduğunu bildirdi .. Bu tıuretle bır yapnrnğa gayret edeceğini. mazot bulunuyoruz. Şehirde kaııalizasyoıı, Biraz geçmi~, gene takılmış; 
ikinci uir mes'uliyeti el", İngiltere ile re vapuı·u içinde piyade, topçu \'e mo- endiıe mevzuu ortadan kalkar. ve !n. masrafmııı, yedek parça bedelleri- y_ol, te~cir ve inşaat işlerine her şeye _ Hatırlarsın ya, geç.en !ene, seıı 
domim·onlnrı arıt~ınn nifak 8okmnk- törlü kıtalarclan miirekkep 12 hin kişi giliz kuvvetleri de Irak vaz1yctıne nin yüksek olduğunu, Güzelyalıya rağmen ehemmiyet verilmektediı'. bana kafa tutmuştun. Yüzüme ter& 
tır. P.~ına, Yunan harbi . ebeb olmus- hol malı eme ile Finlnndiymıın Abor icabeden tesiri yaparken, birden bire işletilen otobüslerin izdihama mani Bir çok k-nnnlizasyon ve YOi yapı:mış- ters bakıyordun .. 
tur. Mih\'er, fngiltcreııin höyl<' zor se- liııuınma çıkmıştır. Bunlar 28 nisanrln Almanyanan aeıini duyuyoruz. Bu olmnk mnksadiyle muayyen zaman- tır. Yakında iki büyük bulvarın, _Ne münasebet, ben daha üç a'f· 
forlel'e daima dominyon askerlerinin iclere doğnı ~ iiril.} u~e geçmiştir. aes diyor Jci: . l-:irdn i letildiğini, belediye garajın- C'Umhurjyet ve Fevzipaşa bulvarları- lık bir kuzuyum .• Beni yiyecekaeo 
gönderildiği icl<lfosıncla bulunmuş \'e Sovyctler hükumeti tanıfınd:rn cılı- «Almanya, bu mıntakada da gaf al da yerli otobfü::ler inşa ına teşebbüs nın da açıldığını göreceksiniz. Bul- yi, aen de kurtul, ben de kurtulayım .. 
kend~ ine hafif isler n.} ıı·dığım öy- n.ın yeni bir karar, japonyada iyi kar- avlanmıyacaktır.» edildiğini, buna muvaffak olunduğu varlara tesadiif eden :rıtaha11eı.-de bir Bütün bunlar aklıma nereden gel· 
ltımi~iı'. Fakat dom:ııyonlar Bn5ve- , ılunmnmıştır Bu knrara göre. Sov- Alman n'yasi mehafilinden resmen takcliı•de belediyenin, Halkııpınnr çok istimlfikJer yapılmış ve bitmiş - t\. bilirmiainiz: 
kill<'ri, hu prop!lga.ncla) a karşı sustu- \ ... t topr.ıklarından transit suretiyle söylenen bu sözlerin iki hikmeti ol- ve Kahramanlar semtlerine de ot.o- tir. BütUn bu yapılan ve yapılnc=ak Amerika, harbe girmek istiyor ve 

1 · 1 • t h 1-~ • • kt' b.. · 1 t w. · b'' '"k ö .. i.Jer, 20 agwustosta a"ılacak fzmiı· en-rucu cevap nr vcrmı:ş er ve ımpara or- layynre \'C arp mau...;:rnc. ı geçme~ıne sa gere ır: us ış e ecegını, uyu asans run . " durmadnn bahane arıyor .. Öyle y•ı 
)uğun miit{'~anit olduğunu göstermis- btındnn J1öyle mü:aade edilmiyecektir. 1 - Almanya, lraka karşı, lraka belediyece istimlaki mevzuunun tel- terııasyonal fua11mcla da c.anlı suret- kendi efkanumumiyeııi ve dünya 
1 d. B k b'lh · ··t d • 1 k .. · d artık k'J d'l kt Jd ~ ·· l · tc iznh edilecektir. 941 fuarı ııçıldı-er ıı•. u al'nr, ı ns. n Japonyayı mu e- ogru veya ra uzerın en - ı \ c ı me · .e o ugunu soy emı ve var. Onlara kar•ı harbe gir: .. ini m•· 

· t • t' ç·· k'' · Al b l l ~ du bi ha l tk J • t' ğı zaman, dlinyanın içinde bulundu. 'S' , I<l'Kf.,A HOKÜ.lll:;T: cssır e mıs ıı-. uıı u Japonya, m~n.- un arın manas_ı '!1a um r: - . r - ce :ıeye şu nu uya son Yerınıs ır: zur göstermek için sebep ve bahane. 
Atl'ııadan el<>n haberlere göre, Ytı- ~ ndan tn,\·.·rnrc \"e malze.me a. lmnktn ıch. reket yapma.~ .~stıyor~u. Şımdı o ıa· Beled/ye reİ$İnİn nutku: ğu sıkıntılı vaziyete rağmen !ıu cen- aramaktadır. 

" g: l' k S ti Ç l 1 d t bb 1 gıltere daha sıkı "1 ht k d J net vatanın şu •rüzel köseı:ıintlc de . . t d· b". k ki ht"k.-ıı•ıct ktırul- •ll arar ve O\'YC erın ıne yare mı- la a eıc usu n ,, u crcm 'fır a nş arım; o ~ Amerika, Ördek Mustafa gı'bı' ııu• n.ınıs an •
1 11 

u n 
1 

u • ı d d ı ı · h kk 1 k' t · k'ld ı ı t M f'h Al n· ~ ı ı ı nasıl çalışıldığı. yeniden ne gibi mll sttıı·. Btı ht"ıkuAmetı· kuran. Eı)ir or- c a evam e ece. c erı a ın< a ·ı em1- şe ı c e e a mı~ ır. aama ı . . ır ayl,lan >eri < eYnm <'{en mesa. dan bahan~ ile harbe giremez. Bi. 
"' t S t kt t f d f l 1 mıyacaktır · · · k b'"d · · · işler ''l'lJHlclığı, hülii.sa ıınsl Lıir ha,·a-(ıllsll kllmandan. ı •renC'rnl Çolakolrlu- ııa , , O\"\'e • Jnı>oıı pa .ı e.ı·a. ın a manya gene ga ı av an . . • • ımıze ~on verır ·en u cemızrn Yarı- " .ı lirsiniz ya, Bir Ördek Mustafa var·. 

n "' k t h l l t t 2 Al ba•ka stıkamet ı t f k 1 ·· tjyet n-fürterildig~•i daha !!İ.İ'l.el •rörlile-clur. !\laJlımdtll' ki bu hımandan, kl'fi· l'U U ti aya lllC,\'e Hila ge ll'ntlŞ il'. -:- manya, .... .,.. .. ı • C a \'C mm:ra ısım arım muvmı:enc- cek, a~1Jnşılacaktır. ~ o mı§ .• Ördeği hatırlatacak her hanJI 
im ve lılikumctin muvafnkatini alma- ten blır. h~rekdet dubş!"nmuş tve I,a~ li suııette hazırlıyaıı ve bunun ıçın bir ıöz söylenirse derhal kızarmıt·· 

• · d' h'"l ~ t' ESRARCILIKTAN MAHKU-M mesc esını, n. ece ır §aşırma vesı- çok hassas surette çatı15nn büclcc en- Muhterem arkadaılarım. B" .. b" . h b km h ,. 
dan teı lını ol mu tur. • m ı u rnme ı 1 . 1 k .. t t t . k d l b lh t Her şeve rag•men bize umran \'C ır gun ıq~ avaya a ış, « •~ 

esı oma uzere or aya a mı§ ır. ciimenı nr a aş nrım~ i as ·a C - .ı kapalı, yag~mur yag~ acak » demİJ· 
OLANLAR Ş. -•· b" · · • kk 1 alalın1· kk''r)"' · d · Bil ı e e ı :ne" ,,,, refah aski,·le vüriimek. koşmak he-, ımuı, ~rıncı 'S'ı ı e e . se u d e erım. c c , ı · " " • .ı .ı Vay, sen misin bunu aöylüyen ? •. He· 

Iraka, ya Türkiyeden, ya Rusya - küçük teferruatına kadar çok gü - yecanını nşılıran Cumhuriyet Ye in- men sı"lle tokat, adamcagwız du"şmÜf· 
Al ancakta Yusuf oğlu Hasırnm d s · d Mıs dıtn gi l ı .., zı in t R ı a· · · kıliip ı·uhumın güzel e; el eri üzerinde 

ZABITADA 
k k k dailnir'. ya urıye en veya ır • ze ıa r nmış ır. e e ıycnın yenı Meae)e kadıya intikal edince Muıta· cebine esrar koyanı esrar aça· - ı ı~·ı·dce · ı 400 000 ı·ra .. er' deı bir kere daha dururken hepinizi hür-

'f · d b ) P ut 1 
' • 

1 uz m 1 fa kadıya •unları söylemi•: Kadın meseleai: c. ılğı yaptıg· ı şeklinde ı tıra n u u. M ı b" t f b ak ak t ·m ı·ım·sı· llft"'lh k b" lcel metle . elfimlar, verimli mesainizden .,.. .,.. _ ısır )'O unu ır ara a ır m nıızı ec ı ı ır. ıı ı a lll er- « _ Benim adım «Ördek Musta • gşrefp~ada • fchmed oğlu amele nan Hasan oğlu Hüseyin ve A 1'ıstafa gerek:. Çünkü Habeşistan harbı biti- le 2,062,000 liraya, mezbaha H oto- dolayı teşekkürler eder. cehıf>Vİ ka- fu dır. Ördek gölde bulunur. Göl, 
Ramazan, kadın meselesinden h - oğlu lbrahimin a,.,Jiye cez-ada mahke_ yor, Süvcy§ İngilizlerde kalacaktır; bü-> büc1celcriyle 2,388,000 liraya ylik parım. 
med oğlu Şükrüyü taşla başından ıneleri . ona ermiştir. Hasan iki ay, b 'h 1A d s · d ı kt d' ,r . b-d . 

1 
Ziyafet: yağmur ve çay suları ile doğar. Yai· 

u cı et ma um ur. urıye en geç. se me e ıı•. ı -anı u cemız 2,5 mi - mur yagwmaaı içın" havanın kapalı ol· ynralamıştır. 13 gün lınpse, bir lira para cezasına, mek imkansı~dır. Çünkü denizlere yon liraya ynkl-nşmış bulunmaktadır. Nutuk alkışlarla k-arşılanmış ve 
Yaralamak: İbrahim iki ay hapse mahkum edil- lngiltere haAkimdı"r. Ortada k"lan·, B 1 l . . . l • k . t a· b l d' . l"k t . .. t b"i ması lazım .• Bu adam da bana doi· 

Rµ~ya ve Tu"rkı'y ... geçı"dl~rı'dı'r. .. un ar ıepımı:r.ın < e pe çok ıs e ı- -ıonra e e ıyenın u s urısL o o l s- rudan dogwruya c.Ördek» demedi de Kemcraltı caddesinde Şükı an ote. miştir. .. .., ., ğimiz amme hizmetlerine hasl'cdile- !erinden biri ile Kndifeknlesine gi - ,. 
lindc Mchmed oğlu Mustafa, ala - fniiltercnin, frakta tahşidat yapıp cek faiıleli işlerhnizdenclir. :VIcmur dilmiştir. Belediye tnı•afın<lan kale maksadını 0 auretle ifade etti, ben °" 
cak meselesinden Hüseyin oğlu üs- kuvvetlerini Rusya veya Türkfreden ve miistnhdemler için büdcede nyrı- gazinosunda meclisin nisan devresi kendisini patakladım.» t 
manı yumrukla yüzünden yarala - Almanya v,.. balltanlar istikametin- lan masraf, umumi rna~rafın yUzdc mesaisini nihayete enlirmesi miinn - Bu kadarı bittabi fazla.. Fak• 
mı. tır. de harekete getirmiyeceğ,: maliım 30 unu geçmemektedir. Kararkırınız sebetiyle vilfi.;,ret, parti ·erkanına ve Amerikanın, kafileleri himaye için 
Kız kaçırmak: olduğuna göre, bu defa bu iki devlet. kt1milcn halkımızın ihtiyacından mii! meclis nzns\na verdiği ziyafet, çok donanmanın bir kısmını harekete 
Bergamanın Kıııık nahiyeı5indc ll- ı ten (Türkiye ve Rusyadan) geçid is- hem oimuştur. Beledive memurları amimj bir hava içinde geçmiştir. geçin:şi göıteriyor ki, o da harbe gir 

yas oğlu Nazmi Ôzglirmez, Şe\'ki kı- BUGONKO PROGRAM temek teşebbüsü ve olmadığı takdir- dn vnzif~lerini a\'lIİ ihtivacı tnkdir Ziyafette vali Bay Fuad Tuk. al, par- mek istemekte, fakat sağlam bir ae· 
zı l 5 yaıJında Makbul~) i kaçırmış de onlara doğru taarruz, ancak ve ederek görmektedirler. · ti müfettişi İstanbul mebusu Bay Ga. bep aramaktadır .. Mesela Almatı 
\ e tutu.muştur. 8.00 Program, 8.03 Ajanı:ı haberleri, ancak Almanyadan gele"':lir .. Alman. Arkadaşlarım; bizim en büyük lip Bahtiyar Göker, parti vilayet ida. korsanları Amerikan gemilerinden 
Bıçak ve çakı taıımak: .lx Müzik: H:ıfif ı.ıarçalar (pi.), yanın fraktan dem vurması, bir ba- ynrdımcımız, parti ocakları kongrelc r.e hey'eti reisi avukat Miinir Birsel, b:rini batırıvermif. Ver elini harp! .. 
Al ancakta $ükrti Saracoğlu bul- 8.45 9.00 Ev kadım - Konuşma, 12.30 kıma böyle bir kanaat ve fikir uyan- rinden gelen clilekleNlir. Bu dilekler vilayet daimi encümeni ve belediye Aziz karile11:m; 

\"m·ında l usta fa oğlu Hilseyinin Ü· Pr~gran~. l 2.33 l\!üzi~: Solo şar~ıl~r, dırırsa bunu ~ayri tabii telakki et- üzerinde ehemmiyet ve ısrar in duru- mecJi:i azaları, belediye dair.o mü - ~mrü~üz varıa, çok feyler göre· 
zerinde bir çakı ve .Mu,tafa oğlu 12.nO AJans haberlerı, 13.05 l\i~z~k '. mem;k _gerektır. . yoruz. Bu dileklerin mühim lıir kıs- diirleri ve gazeteciler bulunmuşlar - cegız, bıraz sabırlı olalım .• 
Nüzhette de bir bıçak bulunmuş, Beraber şarkılar, 13.20 14.00 Müzık. 1kıncı noktaya gelınce, Almanya, nıına cevnp verildiği gibi bundan dır. Ç 1 M D 1 K 

za ~;:::\ .::1~!~=~~ ed i im iştir· ~~~~hşı ~ı ~~~~~·a ~ı~~;:~' 1 ~~~o !~~!f ~~;; ~!~~~1~!~:::~k:;n;!11g~:~:;:~ ~::k~:; •'tılllllllllllf! 11111111111111111111111111111111 llllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll lllllllll lllllllllllllllllfllllll111111111111UlllllllllllllllllllllllR'I 
Karşıyakndn Zafer sokağında <l?r~him Özgiir idnresinde), 18.'10 geçebilir ... Bugünkü hadise .v~ vazi- a E L H A M R 'A s f NEMA s 1 N DA ~ 

:ııchmed oğlu abık~lı Mu3tafanın, Müzık: ince saz, 19.10 Konuşmıı (Se- yetlere gore, Irak mesele~ının mev- ::= BU G ON ::::::; 
«;alıştığı kahvenin ocak kısmında es- rahat. rôporlajl~rı), 19.30 ~\jans ha- zuubahs olufu bile, bazı ip uçlarının §E Eşi gör-ülmcmiş bir zenginlikte güze lliğ\ine doyulmaz nefis ve muazzam bir program ~ 
rnr snkladıgı zabıt.uca haber alın - ~rl~rı. 19.45 .. ~onuşma: 7.ıraat, tnk- yak~lanmasına clveri~lidir. . . § _ 

1 
s:; 

mı~, ~·apılan araştırnında 135 gram vımı, 19.50 Muzık: Solo şarkılar, 20.15 Bınaenaleyh, yakın zamanlar ıçm- =: ii 
t' rar bulunmuştur. Radyo gazetesi, 20.45 l\fözik: Dorothy de,bu dütünce ve tahminlerin sİhhat = H A T o R L A B n;;:a N o· ;! 

Kavga: Lnmour plakları, 21.00 Müzik: Dinle- derecelerini anlıyacağımıza şüphe :E H:::. ~ 
Bayındırın Hasıl köyiinde l\reh - yici istekleri, 21.30 Konuşma (Sıhhat yoktur. Fakat Almanya, bu istika- § ~ 

med o.ğfo O man Urganlı ve Hasan saati), 21.45 Miizik: Radyo orke trası metlerden her hangisine doğru gider- :E 1NG1L1 Z C. ~ 
oğlu Omer Gokser arasında k-avga (Şef: H. Ferid Alnar), 22,30 Ajans ae gı:t.sin,artık avrupanın bir kısmın.§ Yaratanlar ROBERT TAYLOR- GREER GARSON -LEW AYRES ;;; 
(.'ıkmı • birbiıtlni sopa ve bıcakla huberleri, 22.45 l\Hizik: Dans müziği daki gibi kendisi için hazırlanmı, bir :E _ 2 _ ;! 
muhtelif yerlerinden yaralamıcılar - (pi.), 23.25 23.30 Yarınki program alem bulamıyacaktır. Son ballcan '§ Çatlatırcasına. güldüren miıilıiz bir komedi şaheseri §il 
dır. Her ikisi de tutulmuştur. \e kapanış. harbi, bunun en büyük deJı=fidir... S ~ 

•-~~~~~~~~~~~~~~ orh~RahmiGö~E ~ 3P~avrao~r At Yarı~annda ~ TAYYARE Sinemasında Ter. 36-46 § F R AN sız c A ~ 
Almanlar yeni- ~ Yaratanlar. Amerikanon 3 şöhretH komikleri .Rl:Z~ARDEŞLER 1 
den İncir alacak ~- ÖKSÜZ ÖRDEK • Tabii renkli hanikulade nefis canlı resimler 1 

-4- ~ Şehrimiz ihracatçılaı1 birliği umu- §§ FOKS JURNALDA en aon ve en mühim HARP haberleri ve MODA ~ 
m! katibliğinin ~sta!1bulda yapılan = Se nal r - HATIRLA BENi 2- 5-8 de. PALAVRACILAR 3 30 - 6 30 - 9,30 da ~ 

A Y R 1 C A : mtizakereler nctıcesınde Almanlarla =: a a :. • • .. • ' • _ ~ 
ESRARENGiZ KATIL (FEDAKAR KÖPEK) 250 bin liralık incir satışı için yeni ::: CUMARTESi ve PAZAR gunlerı 11 de ve 12,30 da ılave aeanaları •• 

1
~ 

MATJNELER: ESRARENGiZ KATIL.2-S,lS-8,15 bir mukavele nkdettiği haber alın - ~ DiKKAT _Haftanın her gününde ilk ıenaılarda UCUZ FiYATLA bu muazzam programı kimilen •or 

•P~·~~~r~ı~~· ~e~ri~~~;~~~~~~~r~~~~~~~~t~~~~
3

~·
2

~5~6•2~~~9~'20~~~~~,~~~~~~~ ~~uu~~ı~ıu~~~uıu~uı~~uuuuı uuuuuuuuuuuuuuuuuuınuuuuuuıuuuı~ 

Para Beraber Gitmez 

Meıhur rejisör FRANK CARPA tarafından vaz'ı sahne edilen en 
Büyük ainema artistleri 

JEAN ARTHUR - JAMES STEWART - LION BARRYMORE 
tarafından temıil edilen FRANSIZCA .sözlü 



~ . IA YIS nı.IJ l'l~RŞEdBJo~ '(ANADOLU) 

Çörçi/, kamarada Askeri Vaziyet 
izahat verdi TÜRK KADINI 

'- 8 -BAŞ TARAF ! l NCI SAHiFEDE-
~ &4taralı l nci S~ifede - kilometre şark-ıı kadar gidebilmişler ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ı Onlar bizim evludlarımız, bizim ko
""-t·a Olımps \'e Termopıalde muk:ı.. ve orada durmuşlardır. Bu duruş bir göğsümü gere gere muk:ıvc:ıe etmek .c:ılnrımız, sevgililerimiz, nişanlı ve 
~ı 5°k şiddetli olmu.ştur. Bur~da kaç gün daha devam ederse, ondan imkilnlnrın:ı sahibim. · kardeşlerimiz, nihayet bu milletin en 
~'lıa.nı~lü v~ yar~lı verdık. Bu zayıat, sonra mihver harekntı biltün yaz Fakat sen, ayni zamanda, bq topra- bilyük \'artığı, ü~idi ve t.escll.isidi.rler. 
l\ıtaıa~ınkıne nısbetle azdır: . durm:ığn mahkumdur._ Zira, en çok ğın sahibi ve işçisiHin .. Tarlalarımız- Fakat bunu ta•dık etmekle ış bıtmi· 
llıia. ı?1ız, bazen kendıl~r~nd~n 15.20 gün sonra mevsım, bu mmta - da duvulan ~es, senin sesindir .. Bağl:ı- yor. Vatanı ve milleti sevmek, ona ~iz

t'dur~:ıf_.ızla olan Almanlaı·ı ikı ~un k~d-ıı büyük hare kuta müsaade et - rırruzda görUlen gölge, Henin gölgıeıı- me~ bı~hsiııde gayret ve f~dakiirlı.gın 
ıllaııj ga muvaffak olmuşlaıdır. mıyecektir. dir .. Sıcaktan kaynıyan topraklarda, en ılerı hacldıne çıkm~.kla ı.sb.at ~dı!ir. 
., 

8!3~dıı ağır mal1.eme geri çe- AKDENIZDE : sıraya durarak ~:ıpa sallıyaıı da gene B.u cenııe~ k:ıdar gu1.el )Uı~ ,ı_ı•liln-
·~bu ~tır. Fakat A~m~nyanın esa- Harbin şimdi Akdeniz s:ılııısma in- •eıMin.. de.kı saad~tımız, har.at~n~ız: ısukbali 
~rç~~ır malı.eme.rn ıhtıyacı yoktur. tikali üzerine, lngiltereniıı ~kden~z Çıkrıklar, mübarek ellerinle dönü- mız, ltü~rı?'et ve isl.ıkl.alımız, n:~n1 us 
br. Iı° beyn_nat~ alkı. larla Jrnrşıl~n- filo.<u yeniden fakviye edilmıştır. Bır rnr.. Hıırmun basındıı sen varsın .. ve şerefımız, her şeyımız her şeyımiz, 
~ h aş\-._,k~ ~ır mebusun sualıne kaç gün evvel bir diritnavud, iki tay. Tezgahların musikisi, ı.enin hir taraf- bizi vazifeye çağırmakta~ır. 

' ~ 1 vermıştır: .. yare gemL•i, iki kruvazör, on muh- tan ocıığın:ı, ~·ıı.ııru ve kocamı baktığı- Sara.cağın bir sargı, bır hayat ~ur
~i u hususta gel.,oek muııak~ rip ve müteaddid denizaltılarla tak- nı, bir taraftan da ~alıştığını haber ve- ta:~caktır. O hayat, .sana ~ıtt.'.'" ])ı~e
~in~e ?aha fazla tafsilat verebile- viy.e edilen Akdeniz filo"una iltihak riyor: , cegın bir gömle~. bı~ alevı ,•oı:duı:~r. 
~lauınıd ediyor.uı:ıı. Zayiatımız acı etmek üzere, bugün Cebel~t.tarı~a Sabah, akşam fabrika, imalathane- B~ alev altındakı delıkanlı, senın \,u-
~u ber~~r. hızını ve ımparator- yeni gemi:er gelmiştir. lııg!lızlerın !erinde gözüken sensin.. Coeuk, ordu, lıgıııdaıı kopmustur. • . 

~iıı<; .zun ıftıhar duyacakları sebeb- bilhas.'a Akdenizde şark fılolarını 'Ocak, Rermaye, toprak, fabrika, hep . Ha.sta. b.akıcı ol, 1 aske.rı '.~?rık_alara 
~iııı~~~ddur. . · takviye ettikleri ve gaı•be de yeni~en senin çahsmanı hatırlatıyor .. Yarı Y.a- 'e mııessesel.ere gı.t .. Soı, a~'.ı~tı~ı.'k 
~ ;•e kadar Yunanıstandan ay- anııvatan filosundan gemıler getır- rıva hatta dahıı fazla alın terin. hıs- - Bana ış verın, ben bıı Tıı ka-
hit eo ~nların ~ayıôı 45 bin olarak dikleri an\aşılmaktadır. ,;e'rı 've •erefin var bunlarda.. . Fakat dııııyım, Türk kızıyım! 
ıd~hdılmıstir. Bu rakamın bir mik- Bugün ufa)< bir tevakkuf devresi genin, h~rp başlayınca bütün istihsali Diye açıkça söyle .. · Düşman ııw;uda .. 

~ ~~a a artması ihtimali \'ardır. geçirmiş olan Libya harekatı, ıhti - omuzlarına almak kudretini göster- Zaman dar .. 
t.ın:ı;,,kamnrasında Hariciye nazırı mal Cebelüttarıka karşı bir taarruz- eliğini de söylemek zevkli bir borç de- Fatma, Ayşe, Konya ve cephe-, Si-

~~ı~ı ·~en de jzahat ver!'1iş ".e İngi- la tekrar baslıyacaktır. İşte lı;giliz - ğil midir?. nop, Antaly~, y,ök ve lopruk, su ve 
'<na aıınııı, \ unan hukumetıyle ya- !er, mihverin deniz a~ırı sevkı,yatını o vakit de cepheyi ve cephe gerisi- ateş hep birdır.. . . 

".'ı h·ı~l.aş~a neticesinde geri alıııılı- ,ekleye uğratmak, şarki Akdepizde ni. sen; vatan topraklarında bütün bir İş başına!. Ru ı~. im ııanıusun nıi
''IE ~ ırınış, bu hususta Yunan hü-: ttaly-an filosiyle; garbi Akdenizde vıl vorulnıaclan bıkmadan usanma- hek taşıdır. 
~. Lnfn tevdi ett"ği not:ıyi okumuş- ete , Vişiyi tazyik neticesiıııle Alman. da~ 'ııe,·am ecle;ı çalışnıanl~ doyuru- ,--..;..___________ 1 
~ndr .. - )ara verilmesi ihtimali daima g~zÖ- ı·orsun !. ~ ~ nı=ıs a 

~ınin a, 3.o. (A:.A) -. Yunan ~uk~- nünde tutulan Fransız donanma•ıyle Hayır, hayır, seni anlatamadım ~ ~ U 
.~li~de lıtgıtı.z.hukumctıııe . .r~Ptıgı hır carpışmağa hazır olmak üzer• ted- gene: -
~land • ngılız kunetlerının Yuna- bir alnıakl<ıdıı-lar. Sen, htikliil ka\'gasının Fatması, UZOMı 
~'1.ıata an .&eri çekmek kararının Yu- y • t d b l Ayşesi değil misin? Omuzlarındaki K. S. 

1e ,- n hükumetiyle tam anlaşma ha- unaDJS an a U Unan cürük, cephedeki oğluna gülle taşıdı- 631 A. R. Ü. cü 16 
lo'İlh,ap.ıldığı anlaşılmaktadır. vatan haini ~111 o tarihi devirden kalmadı mı?. 379 Albavrak 1·1 

ı huka~ıka.Yunan hükumetinin İngi. Oğlunun, kocasının, kardeşinin çar- 1701' 4 R. İhrncal 16 
nn Uınetıfl!' yaptığı tebliğde söde -Baı tarafı 1 nci aahifede - µıŞtığı siperlt>re koşun sen değil mi- 125 S. Süleyma. 16 75 
•'\'~eJrwdir. · · vaparak bir hükumet kurulmuştur. <in? 54 P. Klark 19 

~1!1>f n~n hükumeti kendi•ini lngi- Her birim(z hükumete sadıkan~ yar- Şi~di görüvorsuıı ki. dünya artık 25 :\L Ali Kar. 19 
latderı kuvvetlerinin ha~ka f~dakıir-1 rlım ede~·ek, üzerimiz~eki ağır yü~- 'ulh zamanlar;ııdan uzakla~mış ve hic 19 T 1 4 P. '.\lihııl~f 20 

· hu a bulunmanın be\·hude olacağını' leri tahfıfe çalışalım. Zamanında ~ı- hir de\•irde em,ali görülmiyen bir har- ----
r~it~~rın za~ıaııınd:~ g~ri çekilmesi 

1 

liihı .. t~~kettiren ~.eb~pler, ~?~'.h1 ?.Y- loe girmiştir. Senin su urun: yüz bin- 1403 
~tleri 1~ ve. mu~terek mucadele men- nı goru~.le ~an dokul.mem.~~1 ;ı;ı~ ba- !erce Türk gencinin hududlara nicin 252105 1 2 
'lon· nın ıcap ~ttfrir gilıi göziik- na bu hukumetı te~k.ıl ettıı ınıştır. "önderildiğini elbette ki herkesten iyi ----
~ir u beyan nıecburiyelindt> görmek- Yabancıl-arın tesırı altında kalmı - kavrar.. 258,505 1 2 -1 

· yarak. ~ıılh icinde çalışmağa de·:am Hadiselerin arka•ında pusu kurmus No. 
Jfı J J ? ~deceğiz. • bir müteıırrız bulunabilir. Fakat emi- • 7 

Q eue neresi Loııdra. 30 (A.A.) - Riiyter: not ki, uyumıyoruz, u.vıımıyncağız. Er- 8 

• 

17 50 
22 

K. s. 
21 25 
26 
28 
;~5 25 
20 
El 
29 

l.i~ı~ l'ARAFI 1 NCI SAHiFEDE- Almanların Yıınanistanda bıı!dıık. kek, karlın hepimiz. canlar, kanlar, fe- !l 
aoııı~ a teerübelerind~. Berlin Ye ları Küizling. hakiki bir askoclen zi. liiketler. i't'faletler, harpler, bahasına 10 

2tl Az mal var. 

~~ g .. kı_lalannın denizden nakli ko- )·ade lıir dalkavuktıır. Bu geııer,.J, kurduğumuz bu toprak üzerinde. dim- 11 
35 
Yok. 

Zeytinyağı 'U%n°tuldüğünden; küçük Asyada rütbesini kral ailesiyle sıkı müna'~- dik, tek cocuihımuz kalıncaya kadar 
>a~ılııı se,.,~izce ve Türk toprnklarıııa lıet tesis edebilmiş olma.ına med - ~arpışacıığız. :\8.000 
'
1l•cijk ~dan yapılması da mümkün .vundur, Bu •ebeııle iktidarı İ<abul Vazifemiz. fedakiirlıklannıızı, calış-

Kilo Z. Yağı ·ll 

c < 

1.0 tır. etmesi ve kral Jorju tenk;di. manıızı ahvale u)·guıı. vatanın ihti)·aç- Bir cinayet 
İitdi~dı·a, 80 (A.A.) -· Ofi ajan<ı ı:ıkblhe ~:ıyandır. E<aseıı kendisi - !arına muv:ııi bir ~··l<ilıle viik><eltmek-

... ~ıy0~: ııin çok taraftarları .rokttl!' Alndn - t' . . Kız meselesinden biri 
la,,,.11ıl,enizı'ıı ikı' ucuna karsı Alman larm kukla hükilmı•C kurdurmak ü - ır.; 1 1 .. d 1 f 
,, • 1 . . . f ıı· k . b 1 ... ramıır a çıı ı~nııyan. muca e e •a -

0 
•• ldu" ru··ı du·· 'ı'ilıı 1 gittikçe artmaktadır. Garp ::ere . ıı~·ı~ıcı. sa tı>n. 11: ·im"e.Y.i u >;t- lımııdaki ><eref mevkii ne girmiyen kinJ: 

'lıu,,~da Fran<a ile cereyan eden ıııam ..• ıl.a.ıı h,ılkııı aızusunun gu1.el lm· k 1 1 1 B 1 • it d 
" '•• l 1 1 d sP a m:ınıa ıc ır. aş ıgımızııı a ııı a- Tire kaza8ının Kurdurlu kö,,·ünde 
·~r ~elere sıiratıı· bı'r tenıp~ ı'le ' e 1 1 11 · k. ı k o t !bet ı aın ., A ı resme la " ıııı anı~·orsun e : bir cinayet olmuştur. Hüseyiı1 oğlu 
1:%',t~~ilmektedi_r. ;~lıı~anlar. ~ran merika, harbe gİrmeğe O, Şefimizin w Cumhurreisimiziıı, Mustafa Kaya, bir kız meselesinden 
~ ı ( eb ~ harbe ıştırakınd"•n zıya - k . .. .. 1.. l>u nırınlek f"ttf>, Y-f" \ '("(•lil(in. analığın . .:\l ustaf1l ogJu Ali Ar~Janı tabanca 
ıtaıara e!uttarıka doğru g~çirilecek arar vermış goru uyor iyilik. fazilet ve çok .vük""k vatanda~- kurşunu ile sol kasığından ya,-atıya
~nın p it.Öz yummak sureti)·Je Fraıı- -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- lığın "ıı ideal. en muhterem örneji;içlir. rak ötdürmü•lür. Mustafa Ka,·aııın, 
1ni isti aaıf olaı·ak müzaharet etme- l!allıuki Bitler tahrik edilsin edil- Kendisini, bir nıenıleket davasına vak- Aıi Arslanın yetişmi~ "kızını evlen -

Ilı l·pa;?rlar. mesin, zamanı gelince bize karsı hare- fe~meği bilen•k binıll, Ankaraılaki !lı~k mak<adjyle iKtecliği, verilme-
ı.a.k \'e \;1da i:ıe k11rga~alık rıkar.: bte geçecektir. Aıtık bizim de zama- ıııuı;<Ses~lertl~ h~r ırllıı ~ıırg~ hazırlıı- ;cince muğbe~ olduğu ve bu cinayeti 
;j"'ıa tt Unu bahane ederek a;:ıyışı ııımız gelmistir. maga gıtmekt.•rlıı.': _CJ bıze, filrk ka- : şlediği tesbit edilmiştir. Katiı tutu
a~ale t ııı~k maksadiyle mutad mü- · 32 sahife 'olan bu gıızete: 16 ,a}ıife- rlııılarınrlaıı , ı.~ı. ~ucu olmıyanlarııı va- iarak adliYeve verilmislir. 

~i 11$arkt!ni yaıımak i~tiyorlar. : sini mihvere karşı faal surette leclabir tan ve ınıllı ahlak lıorçlarının nereye · · · 
ıliz~a;ıga "~de~'.z hav~.asın•t. gelınce, ittihaz! için yazılara hasretmiştir. cloğnı ıritmrsi l:izım g;oldiğini gö:ıter- Bahar bayramı 

( SAHiFE S ) 

ii~·;·;; .. ı;~~~~;· .. A~·;;ı;ıi ... li;i~·ı~;J 
: : ................................................................................................................... 

İzmir Leva.zun Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l Aşağıda yazılı b kır knplar pazarlıkla ~atın :ı. ıııac.ıktır. 

2 - !halesi 5/ G 9.Jl Pazarte~i günü ~aat 15 de f,ım>bııl Tophanede 
I..cvazım amirliği salın alma komi yc.ııunda y:ıpıla~aktır. 

o ,, Ikr knlemi ayrı ayrı taliplerine wrileceği gibi lı«r kalemin nıik
tarıııclan du daha az \'e ııaı·ti h:ıliııde muhtelif b:ı' ı~re veı;IebEir. 

·1 tıteklilerin loelli vakitte koıııi<yona gdıııeleri . 

Cinsi miktarı Tutarı 

Adet lJra Kuru:< Lira l{uru~ 

Büyük bakır kazan 500 42 000 
Küçük ba~ı~ kazan :300 18 000 
Karavana 10000 ;;o 000 
Kapaklı bakraç 10000 xo ooıı 
Kevgir 1000 :ı ooo 
Yağ tav:ısı 1000 •J 000 
lzmir Levazım Amirliği s .. tın Alma Komisyonundan: _ 

'!150 
1350 
:ı750 
5250 

00 
00 
00 
00 
00 
50 

l - Pazarlıkla 6000 kilo Çekirdek. iz kuru üzüm ,;:ılın alınacaktır. 

Talit1lerin 2 M:ıyıs !1,11 Cuma günü saat Fi,30 da nümuııelcriyle lıirliktr 

J{ı~lada. Jzmir le-vuzım an1irliği !=in.tın :dına hotnisyonuııa nıüruc:ıntları. 

lzmir Leva.zım Amirliği Satın Alma Komiayonundanı 
Pazarlıkla ~:ıooo) kilo Toz sekeri satın alınacaktır. Taliplerin :! ~la· 

yıs 941 Cuma günü ""'l on altıda Kı~lada İ z"lir kvaıını amirlig · "atııı 
ulma kon1i~yonuna ıniiracaat~arı. 

Milli kütüphane müdürlüğün
den: 
Ruznamci müzakerat 
1 - İdare he)''t>ti raporu. 
2 - ;IJ[irakip raporu. 
;\ - 9:19 seııe, i hesaplarının l<'tkik ve tastlıki. 

4 _ 1941 .<cnesi büdçesin i ıı tetk,k v~ tanzimi. 
5 - Yeni mürak .p tayini. 
6 _ Kur'a lle ik: aıaııı tecılidı w merhum Day ı>aik ENER'ııı Y<'rine 

n :zanın~nıt:ınin onuncu nı:.tdde:-:;i n1uc~b l ncc da.re hcy'etıne ah nan 
Bay ;\lünir BIRSEL'i•ı yazifesin.n tasd ik. 

~ "izanınamcnıizin allıncı maddesıne görn nkdi mu.·tczi kongr-enin 7 ma .. 
yıs l 9·11 Çar~amba günü sı.at on yed de :'.\Uli kiitüııhın,• hiııasındn top
lanacağı sayın azalarımıza ilan o!;.:nur. 

1 
(1595) 

Devlet Demiryollarından: 
\'agonların tahmil ,.e •ahliye miirlrletleri hakkı•ıua tad U cde\'al tari· 

fesine yeni bir zeyil )'apılmışt.r. 
Bu zeri! mucibince senenin lıütüıı ayhırınıla w h«r i ta:<yonda ~arnıçlı 

,·agonlaı:ııı t;ıhnıil ,.c lahlİ)'E' müddetleri -6- ve diğer rngonların tahmil 
' ııliiıhletleri -5- w tahliye mürldcllel'i -1· ·aal olarak le~hit erlllmiştir. 

Du rnallcrd<' anı)·a giren öğle tati!INi dahil \'e anbarların kapalı kaldı
ğı nııı:ın·eıı geC<' ~aatlcri Ye re,mi talil ~ünler: hariçtir. 

Hu tarife zevli ı 6 1!141 tarihin!M- ıner'iyete girecektir. Bu tarihten iti
ban•n :ı 11) ı9:ı~ lnrih nelen muMbcr tarife ze ·ti li•ğ,·eılilcrektıı-. 

Ra<mah:ıııe ve Al;aııcak a~barlanııa vürut crlt>ıı tanı hamuleli vagonla
nn cyvelce .Jiın l«lilen ~artlar <iahilınde iclarE·c t,ıhliyelerinc 1 6 19·11 
ltııı·ihine kndur cf<'Ynm edilecektir. 

Jımirdc, ·~-\ L ancak. Ken1er ve Il.ısnıaha.nc tam v~ıgoıı ır.uameJesine ta
bı ha mu lelerin tuhnıil ,.e tahlıy Jeri e da;r olan il D. 509 • ·o. hı tarife 
ı 6 J!l41 den it'bar<>n tu'lıik mevk nrle'l kaldırılacaktır. Fazla taf<ili\1 
için lslasyoıılarn müracaat <.>dilebilir. 1 :ı (159.t) 

~: .\tııı!'urkıJe 1 ta~J.ık ediJ!Dı:kt:- V:ı~ıngtoıı, ~O (A.A.) - Ruz\·ell, nıeklerlir. Bugün ı ::lfa.vıs b·alnır ba"raınıdır. 
·~ • as · · T k' t klifl '· ' ' ' ·ı · h ı · 1 Kanun mucibince hükumet deva iri 
, h0 ,ııı ~nlarııı ngılızlerle ıltıfakı- rlemokrı<ileri mü(hfaa ı'çiıı Am"rika- Cephedeki :ırslnıı Türk çocuğunun , 

1 
dı hulun ı ıçın tir ıyey~ e ~r - dan ,;atın alınabilecek ne kadar yeni "' a ma zenwsını en sargısına. ic cıı-
·qı duklan zannedılmektedır ' 1 1 • . . ıııasıı·ııı" ve hor <e.ı·ı·ııe k.·ı(lar IJı·;•.ı·ı·n ı·e resmi müesseseler kapalıdır. !t\• eti U _ • . . tayyare uU Ulll ll!(llllll ksbıt erlilmesını " ' 

inhisarlar umum müdürlüeün
den: 

1 - Kc~if, ~artııaıne ve ptiıııı nıucibine<ı ı rlar~m.zin Tekirdaği şarap 
f:ıbrikasııırla ) aııtıracağı tıığıa boca inşası işi kapalı zarf usulü 
ıle ck>iltme.v« konmuştur. ~ Uı:tt lllumı kıırargllhında ııyaret :•mrelmistir. ihfl.rncl. ı ını lıizim hazırbnrnklığınıız lzıııir belcdiycsiııdr:ıı: 

'' n sonr 0--ı· ·d Fon · · · · ·· ı- 1 ı ş h'tl dl · ısı· 1"16 ~r1:1Jin ;\ a, ...,.,.. ıne gı en . _ .. Rcısıcıınıhur Tıcarı>t ııazınııın bu- azım< ır. - e ı er ca c esı, o, o • 
ını haııı·nkar~yn ııo.n Alman te~lıf tun hava yollıırının tayyare me,·cudıı- ıp11111••••••••••• .. •ll ı:;ı~. 151:), 1506, 1422, 1525, 1523, 

,, <\tın ilen donmesı muhtemeldır. nu tcsbil etmesini ric·.ı {•tıııistir. Ruz- H 1• z 1 •ı 1520, 1518, 1517, sayılı sokaklar ağız-·a d !in r•dy d" kil · t · a IS eytnnyağından mamu 1 dak' d" j · b 1 d' ;ı.. "'"l " ~su,. un neıµ-ıya ııı- ,·elt bu t:ı_,·yarderin nereye gönderi- arın • ı O'jeme erın e e ıyece Ye -
'Qdeıı ~t eınnıyetıııe karşı hareke - lcceğiııi ve hITTıgi model tavyarelerinj Ömer Muharrem rilecek kesme taslarla e•aslı surette :"lti ed·olayı 31 İngiliziıı Valansta tercih edilclijiini bildirmekt~n 'ıııtina tamiı·i, fon i~leri ·müdürlüğündeki ke-
;:rter ıJ~iğiııi lıildiıımiştir. Bu ha- •tmistir. ' Çamaşır Sabunu ~if ve şartnamesi veçhile açık eksilt -
~~a :V~nı değildir. İn.gilizler .tsp.aı:- • Va~ington, :w. (A.A.) _ MiHi ~lik- TOPTAN KiLOSU meye konulmuştur. Keşif bedeli 1567 
1 '~Sa v elce de tev~ıf . edılmıştı. razlar umum nıudunı Sunh, dun gece lira 50 kıınış muvakkat teminatı 109 
t~lıııı~ e İ~]Xlnya, ş.ımdıye kadar bir nutuk ira<lederek demislir ki: 35 Kuruştur lira 75 kuruştur. Taliplerin teminatı 

1 ~ dev et gosterme~ışlerse de, taz- 6 _ Henüz fodakiirlıkl:;rda bulun- is bankasına yatırarak makbuzları ile 
~~lond:aın etmektedır. . . nıaclık. Bizi büyük fednkfırlıklar bek- ihale tarihi olan 12, 5 1941 pazartesi 

aıı~ı •. 30 (A.A.) - l\Iüstakıl livor. ;\!illi borçlar, 90 milvon dolara lzmir asliye ikinci hukuk hakimli- günü saat on altırla encün1ene müra ~ 
~ llu S~baJan~ı bildiriyoı·: . . ç;kmıştır. Onümüıdeki se;ıel~rde bu ğinden: caatları, 
, tının ahkL gazet.eler, İngılız kıta- daha fazla olac8ktır. ;\(illet hir sene· 2 - Şehirlerin muhtelif senıllerinde 
~ı· tahı· 1 · d · t T t ' · ' Davacı lznıird~ 1226 ıncı sokak mevrut 380 adet lağım muayene baca-'t'~e iz· ıye erıne aır ası a veı'- 1\k gelire mukabil milli Jıo,.cu ,·ük oJ: 30 num~r:ılı ev·cı~ S.•ı'd ı'n evı'nde İl - d in ı· ı... . ·~i hın ıılarak, Yunanistan muha- m·ıdan katıııl ı<ılebilir. • · ~ ~ " sı ra yerlerinin yüksell ek sure ıyn: 
'ti~ar akkında hüküm yürütmeğe iI ' . f ..J S k J yas kızı Şefika tarufından kocası İz- tamiri fen i~leri müdürlüğündeki keşif 
~.\k en sevkülceyş vaziyeti bilhas, nabeşıs anua O ofa ua mirde Hilalde yeni çeşme sokağında ve şartnamesi wrhile açık eksiltmeye 

Kc~if bedeli 17360 lira yüzrle yedi l.ıuçuk nlU\ ak kat teminatı 1317 
liradır. 

:ı - Ebillme 12 ;; !1-ll paıarte<i günü saat on lı<>~te Kahataşta Le
vazım ı·e nıüb~yeat ~ubesincleki alını kom'$yoııunrl:ı ;·apıla 

caktır. 

1 - Şarlnan111 Jc,·azım 

n1llclürlii lerinı1i·n, 

ıı:ıbilir. 

~ıılı<',;i vczııe>inden ve lımir, Aııluıra baş -
Tckirdag ruüdürlliğünc!en 87 kuruşa alı -

)lii ııa k"';:ıya girecekler mühürlii teklif m<'ktuplarını kanuni ve
~:ıilde yüzde 7,5 güvenme para,ıııı ve şartnameginin •F• fıkra
sıııda yazılı ve,aiki ifıtirn cdec:<!k bp:ılı zarflarını ih:ı.le günü 
"k;;iltme saatından bir saat C\'Ve!ıne kad:ıı· komi>;•on başkanJı
gına makbuz mııkabilinrle verm<>leri lazımdır. 

' 2:) 28 1 4 153213162 

Salihli belediye riyasetinden: 
'.ı .. uhadheniz m. eseleııiniiıararetl~ m.ev- zaptedı./dı· 39 numaralı evde Şe rif oğlu Şakir konulmuştur. Keşif bedeli 2014 lira ,., ı h' ı b Re erl ;enin tanzifat işinde kullanc!ıgı 939 •t l!:ö ~ edıyorlar. Balkanlarda ın - a ey ıııe :ıçı an o~anma davasına muvakkat teminatı 151 lira 5 kurn~ - )! ,dı•li Ford marka kanı-
ı'~ ,}urmez bir muvafakıyet kaza_ _ Battarfı 1 nci Sahifede - mütedair d-:ıvetiye ile arzu hal sureti tur- Taliplerin teminatı iş bankasına roıı 21 ·l ~ ll <i>n itibaren 20 giil\ müddetle 
~z~ 1tlerin, vakit geçirmeden ta - Pauırt• si günü gece Libyada Deme- bulunmadığından bilıl tebliğ geri yatırarak makbuzları ile ihale tarihi çıkarılnııstır. 

ıtı.nıak !izert> müzayedeye 

'I tU na devam ,edeceğinde hiç kim-iye ve Beııina hııva meydanına taarruz çevrilmesi üzerine zabıtaca yaptırı- olan 12-5-941 pazartesi günü saat on !tıak'3 i ı::ı 3 u,ıı tnrihiııe mfü<a.:lif p~_:ırte, gı.nüdür. Görmek w sa-
~! oı3h~Ji değildir. Hitler pliinının j edilmiştir. Yerde bulunan tayyareler lan tahkikatta müddeialeyhin buluna altıda enciimene müracaatları. lı n :ılnııık bti)·enlcrin Salihli Bei<·ılıye~iııe mürucııııt arı ili\ıı olunur. 
1
1
1. & Ugu şimdiden belli ' olmakta - arasında bombaların infilak .:ttiği gö- madığı ikametgahının da tesbitine im 3 - Eski Osmaniye caddesi 914 ün- 1 3 5 7 

(lf>9G) 

1ı~i u Plan, Süveyş ve Irak petrol- rülmüştür. kıin olmadığı bildiı•ilmiş olmakla cü sokakta 312 adada 28-38 •ayılı ha-
.~~~ç~Ontrol etmek üzere Mısırı biı· Bingaziye .de. bir akın .. yapılmıştın mahkemece ıbu baptaki tebligatın nııı üst kat orlalariyle altındaki 26-18 
;"eyi arasına Rıkıştırmak ve Elce - nurııdn ıla ınfıtı\klar mu~ahede edil- ilanen icrasına ve mahkemenin ve 30 'ııyılı dükkanllrrııı yıktırılma~ı 
r~~. ;\Ve belki de Tancayı i<gal ede- mistir. 19-5-941 pazartesi günü saat 10 a alana ait olmak üı.cre enkazının kııi
~htı·kdenizin öbür ucunda bulunan Tayyarelerimiz, çölde görülen düş- talikine karar verilmiş ve arzuhal men satışı, razı işleri müdürliij!ünde
~le ı;ıttarıkı istifade cılilmez bir man kollarına mitralyöz ateşi açmıs- sureti ile davetiye vaı-.ıkası ıısulen ki ke~if \'e ,artııamesi veçhile açık :ır-
~Asıı ~-aktıı<. !ardır. divanhaneye talik edilmiş olduğun - tırmaya konulmuştur. Kt>şif bedeli ı:39 
'itin erı mütehas91sların çoğunun Tobrukta dafi bataryalatımız 3 düş. dan ş:ıkirin muayyen muhakeme lira muvakkat teminatı 10 lir:ı. 45 ku-

1 ~~ _Hitler, Türkiyeyi çevirerek nıan tavvnresi düşUrnıU~lUr. giin(i saat 10 da as:ıleten mahkeme- ru~tur. Tııliplel'in teminatı iş bankn~ı-
~a bır çoğu elinde bulunan Ege · - - de hazır bulunm{ısı veya biı: Yekil na yatırarak mnkbuzlal'ivlc ihale tari-

·!le rn~an ve 12 adad~ Kıbrıs yo. yarak planının icra"ı için. Çanakkale- göndermesi ahi takdirde aleyhin hi olnn 12-5-941 paznrlesi günü saat 
·ittir Urıyeye atlamağa gayret ede- ve vak\asmıs ve ndal:ı.rı ısgal ederek gıyap .karıırı verileceği tebliğ maka- on altıda· encümen~ müracaatları. 

~~nca' ~u arad:ı Türkiye s:ıhilleri bo. Tü;·kiye~:i tazyik etme_i\'i dü.~~nmilş.. mına kaim olmak üzere iliın ohıııuı-. 27 1 !i 10 11\61 
ı~llı ~ . Unan adalarının işgaline de- tiir. Hatta Türkiyeye hltcıım ıçın ada J ) k 
'><lıt ~!!11ekte ve Türkiye sarılmak- !arı zaptetmei(e gayret ,1\rfeylemek:.: zmir tramvay ve e ektrik Tür 
· 4n~ ıger taraftan mutad hi:iıfıııu, ledir. Bu suretle 12 adala rl a tema., 
~ l'ay 'le~yah akını vardır. tesisine ve Kıbı·ıs ile Suriyeyi işgale 8ll0DJ•m şı•rketı•nden•. 
~n~t llıısteki bir makaleye göre, de teşebblis edecektir. Bu, deniz 

,•r ı. aı Romelin idnre,indeki Alm-ıın kuvvrtı.erine bir meydan okuma de-
''l.~ı;~ı~kır h:ı.rckatıııı tesri ederken , mekth. 15 ll!ayıs 1941 tarihinden itibaren yeni tesisatın, rakordmnnın yapıl 
'~.~·ec.'.1.'.,_~1 ret. ler de C'ela lüttımka Deyli Telgrafta yüzbaşı Rad~l ması için mer'i tıılimalnanıeye tevfikan icnp eden mulzeme abone tara 
" ""' Hard, Cebelüttarıka bir akı~ tehlı - fından Şirketimize temin edilnı~k şartiyle, Şirketimiz şebekesine rapte 

"ııe'llatnaleyh çok çetin bir· miica- kesinde israr ederek diyor kı: dilecegi Sayın l!alkımızcn bilinmek üzere iliın olunur. 
~ iııtizar Jiizımdır. cCebelilttarık mütemadiyen bom- Aboııa, işçilik hakkı ile sair masarifi Şirketimize tediye etmek mec 

.'Lt eni ça,..,,•malarda fn"ilizler balamrsa, hakiki kıymetini teşkil b . 
-'~ 1 .... .., " k b _ urıyetindedir. 
'>~"' nda donanma mühim rol eden bir gemi uğrak rolünü ay e 
\ ·•aca.Jctır. Almanya tarafında decektir. Bu takdirde derhal Afri-k-ıı Brıınşmanlur. ~<'lwkenln mütemmim lıir cüz'Unü teşkil etmekte oldu 
~llj~lıııaıı tayyarecileri hayall-ıırını ı;-ahilinde bir üs aramak lilzımdır.• l'ı guııdan, Şir~tiıı malı olarak kalacak ve mıklimekaıı halinde çıkarılamı 
~a eye atarak \"erilen vazifeleri Ru general, şimdiye kadar kuvvet yacağı gibi başka bir yere de nakledilemiyeN>ktır. 
l' Caklardır. bir ordu yerine büyük hir ordu mey- Branşman yapıldıktan sonra abone, bunu kullandığı müddetçe, branş 
lJ '

0
hnia diyor ki: dayan getirmek iHtenmiş olmasına 
' illan, bir adııdan öt~klne atlı- tee Büf etmektedir. man kirası ödemirecektir. 1 4 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

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



'( SAHiFE 4 )' 

Amerikanın Vişideki 
teşebbüsleri 

'(ANADOLU) 

Traktörler Ma- Sovyet hükôme-
1 ?\IA YIS l!Hl PERSEMB!,.. 

·soN l-IA.13E~LER 

Sovyet görüşiyle nisa köylerinde tinin bir karari I ·ı· t 1 ı ·ı· d 
1 ngı ız ayyare e- ngı ız or usu-

Büyiik elçi Lihi, mare- ça ışıyor s_ovyet arazisinden l ran- ri Manhayma nun büyük m~- Şarki Akdenizde 
şalla görüştü t ı k h ı 

Eski eserlerin tamirine sı o.ara . ·aırp. ma zke- hu·· CUm ettı·ler nevraları vazı·yet Ziirih, 30 (A.A.) - Lnsuiı;; gazete-
sinin Vişi muhabirin<' göre. l\lnreşal de başlanmıştır mesı geçırı mıyece B l J • 
Pct€'n Amiral Darlanın işgnl nltmdn- l\ . .., l f l ) z· t 'J ~k . 00 ( \ \ ) l t' U manevra arua yenı , , 
ki Frnnsnya yaptığı seyahat hakkında. , f ~nı .. a, .• o r~:e e o.n n - . ~~~na ,t O:> om, .• J ,j • - >ı~ ıcnret a·· d ". R ll dı F; l ·r /ı • dı hıÇ 
ki iznhntıııı dinledikten SOlll'fi, Am~ri- \ ekuletrndcı~ guncll'rılen trnktoıler, halk komiseri ?ılikayamıı (Hill iınznla- un uz o an a, ran- tanklar da kullanılmıştır ngı ız erın urumu 
k 

'

1· • büvilk el,.ı"sı" Amiral Lihi Saruhanlı, ) ılmaz. Hncırahmanh • dığı biı· emirnameye gijı·e, her türlü sa Belçı·ka u··zerı·n -'e R- ..+ft : bı·rzaman •arsılmamııtıt 
anın ışı .ı "· • • 1' l 1 t 1 l b" :\1 .. t ır V harp malzemE>.<;inin So,,,.,,tleı· Liı·ıı·gvı· ' u~ Londra, ?O (A.A.)_ .- oyı.er nJan- ~ il<' uzun bir mulfıkalta lınlunnnıştm·. s:- ır~rna 1 ~r, "fi •<;c e 1

' :. u eve ı, . e "' k - h &d 
B ı. 0. ·· ı zanıwttiğine göre zıı·oglu koylerınde fnalı) ete geçmış- :mızisinden trnnsit olarak g<'çme:-.i ya- faaliyet gösterildi srnın as erı mu ~rtırı·)'?zıyor: Londra, 30 (A.A.) -:r.fo~kova r ·~ 

A .t~ lm~.1
1 '.1 11...1!r F;~nsn Am<'rihda~ tir. KöyHinün toprağı ucıızn stirül - sak edilmektedir. .., f Dunkc.rkfonher! ı_ıgılız or?u~u mu- yosu, bu sabahki ne.şriyatında tn~ i 

,.e~:u;nşcı ~;a~~lcleri • aİ~ak isti;~rsa, ı~ıJ.k1edir . .Manisa zi~·aat bölgr çift.- Trnnsiti menedilen malzcml' :ırasın- .1:-<'nd~~~v".'O (A.A.) - I flVa nezare- ~zzTı .bır hı~ln mkı.şaf e~ış(ır. Do- terenin şarki Akdenizdeki vaziyetııı 
İ>itnrnf vaziyetini muhafaza V<' Al- lı•Pınde. de •. çalı~ıl.acnktır. ıln mühimmat, tayyare, mühimmat tının tc ıgı: , • . gu ngıltcre~ınd~ ~ıha~·et u an :'?"a- tahlil eder.Joen şunkın söylemişti~ = .• 

.. k 1 .· t t;.. Par~~ mufettışı : imaline yarıyacnk :ıletler \'<' patlayıcı Gece bombardıman t~~:y~ırelerım!z ncvraJar, tcrakkılerm ne. ka~ar su:at _ Yunan~tanm vaziyeti fngılı:. 
manlarla muza ere 1 ııı nzammun e p ·t· · f tt• · n. \' . f rt· ,· 111,nddel"ı' de \'nı·dıı·. Almanymım cenubı garbısınde en mil- ve muvaffakıyetle elde edılmış oldugu. len·11 dtı'"'ımunu sa~."mamı.atır. Bl1 ~,,. 
tigi İngiliz düşmanlığından tevakki . • m .1 m.u c ,1~1 

• ı. . ~81• • pa 1 ı.:ı- " " .. l\l " "" ·ı 1' b-
Yl mesi Hizumunda ıc;rar etmiştir. l:ı~ t. ıclm _c ?e. etı re!sı. Ke~ı~n On. - Diğer malların trımsit olar:ık So,•- him tiı::'lre~. ve eı.ıdüstı:i ş~hrl.?lrm - .an- ntı. gö.:~tErmclctedir. w ,..r.: ziyct, İngilizleri Süvey,ş yolunu, 1 t 

e. e • pnn ıle bırlıktc, p:ll'tı ışlerını tcftıs ,·e tler birliğ-i arazisinden geçmesi ser- hayın uzcı ınc $ıddetlı hır hucum )tıp- • Dogu. kumandmılıgrna mensup ."' rıs ve Girid üslerini himayeden f!leJJ 

Matsuoka Amerlkaga ·ciıı Somn Kırknğaç w A klıi ' nr kn beııttir. l•'aknt bunun için ele ıne\·cud mışl~rdır. • bınden .ı:ı::~ er; me_vzuu .. tn~kln~ln ıh- demiyecektir. l\lihvcrn garp çölU Y~ 
' ~:1larrna .gitmişl~r<lir. , ' - ticnrct mılaşnıalnrına istimıden \'erile- Rınlcr0<· ) ~ngın homl.ınsı ve :ırala- rnç eılıldıgı_ f?rzedıl~n b~y~~. hır Al- liyle :\lısırn hiicumlaııı, munz~s;; 

~ 'd k •ft Eski eserlerin tamiııi: bilecek lıııc;u~i lıiı · infü:ınnıle jc:tihsnli rııH~n bn7.ıla_ı ı en ~o.?ı'rn. \'C en k~v- man k~'_'Vt.·tıııın tah~ıd edıld.ıgı mahal- gilçHikleri ihtiva etmektedir. Dı~. gl ece mı! Evkaf, :.\iimar Sin anın l'scri olnn lazımchr. vetlı .olıyı~k (ı7,cre huyuk mıktntcla y~k- ı1e lngılı_z kuvv~tl<'rı tnrnfından ewe- tarnftan Kızıldenizin l ng1llzler eb~ • 
• lnni~n Muı•acliye cnmii ile Akhisarın .lrtJ>O.Vl'AJJA HO.')XUTSUZLUJ{: S<•k ınfılak bombası ntılı;:u~.tır. $eh1r- 1fl S<'ri ~;ır s~r~tte d~ırdurulması •. sonrn. de ve açık bulunması, buradoan ırı.•,l' 

Japon Nazırının Ruzvelt 
ile görüşmesi muhtemel 

Tokyo, 30 (A.A.) - Japon resmi 
sözclısü muavini, MaL<;uokamn Ame
rikaya seyahati ihtimali me\'cucl .olup 
olmnd1ğı hakkıncln bir suale ~u ce -
\":lbı vermiştir: 

- Bu suali bizzat Matauoknyn 
soracağım. Mnanrnfih bu husucıla sa. 
:ııih cevnp v<!rmiyeccğini zannedl'
rim. Bu . cyahai fikri, l\1a'tsuoknnın 
Ruzv<>l•l~ nçık kalhll' götliRınesini 
t-:w::ıiyt• den jııpon grızetelcrindrı ile
ri sürülmüş, bazı Amerikan gazete. 
]eri ele hu arzuyu izhnr eylemı~tir. 

Sözrii muavini H ohiM, Amerika -
nın devriyeyi yedi denize genişlet
me~inin tehlikeli bir tedbir olduğunu 
ve bu suretle mlitecaviz temayiiJli 
g~isterildiğ'ini soylemiş'tir. 

Hohişo, bu teclbiııin lüzumlu olcluıı 
olmadığı sualine ele şu ce,·ab1 ''er -
miştir: 

- Bu şimdilik lüzumlu olınıyalıi
Jir. Vaziyetin inkişafına göre ele is
tikbnlde Hizumlu görülebilir. 

Şekerihtikanna 
karşı tedbir 

lstanbul, 30 (Telefonla) - Şeker 
şirketi, mutlld miişterilerindcn baı:ıkıı
sına toptan şeker vermemC'ği kararlaş
tırmıştır. 

Vilayetimizde ele nrnh~lif ye l'l <>ı·<le 
:ıramalar ynpılacnk \'C şeker .stok l'den
ler mahkemeye verilroeklerdiı·. 

• 
lngiliz .matbuatının 

tavsiyeleri 
Londra, 30 (A.A.) - GazcU:!ler, 

Çörçilin nutkundan bahsetmektedirler. 
lvning Standnrcl diyoı· ki: 

kıymetli tal'ihi eserlerinden olnn ye- Şarıghny. ~o (A.A.) - ,;vrnqtnkil de \"ı~ d~kl:ıı· rıı~asın<ln huyuk yangın- ~lr~. denı1A? d.ok.ülme.sı olpn bu tnlımlcrc zem" tedal'likini ve binlerctı t.a'k~·ı~l' 
ni c:ımiyi tamir l'ttirmcktedir. Frnnsız njmısı bildil'iyor: lnr ~~knnlm~ş:ıı. . . ıştırnk elrnışt.ır. .. . .. . kuvv.eti ahnmnsını imkfin dahıli 

Sovyd hiikOmetiniıı, hnrp mnl7.<'me- .. Dıgcr tnnnreler Rot<ıl'dnmdn b1ı: ~luhnfı.z kıt.a!arımn" gomlllulerı, hn. ı;:nkmuşhır. 
· iııiıı SoYyet nrnzisinclen transit oln- y~~k p<ıtrol depolarına muvaffakıyeth rcklttm 1Jıcln.retın~e duş~nn ~ıfalnrını I Manisa gardımsevenler rak geçmC'sini me11eden kararı. japon hucumınr yapmışlnrdır. . . . hırpalamak suretıyl<ı~bl\ylik hır rol oy- Amerikanın Mart il 

cı skeri ıırnhfillerind" derin hosııutsuz- P.o'?"b~rdıma~ 1:'ln'nrt•lerımı7.<len lıır namışlardır. ~~erı ~fler, rnu~:ı~ıı 

Cem·getı• hık tevlid etmiştir. nu karar. b:m de- tnnc~ı do~~me.~ıştır. k~tnlarının «lstıl~ya karşı çok b~yuk lbrllltl 1 niz cüzUtmnlnrmn muknbil, Almanya- Dt~n . gundıız, bonıbardıı;ıan~ tayyn- b~ı· kıymeh ol<lugmm beyan etmışler-
' ~ llın jflpOll)':i)":l i:l)",\'al'e ,.C diğel' hnrp l'C}l'J'l~mız fi\'~1.lar T r~~akntın,de .~tara~ dır. ' • ' •• • • • 1 1 480 e \ ENi TEŞEKKUL EDEN CEM i· mnlzemesi ''N'me..;i hususundaki Der- Fran~a, nclçıka, i on.eç sahıJ~cn açık- ... ~Innc\rnlnıın en m~hı_m ~ıhctJ, ngi tereye tayyar 

YET FAALiYETE GECTI 
lin anlnşıırnsıııııı ınthikini imkun~ız ln~·ındn ~lç~ktan ge~ı.lcrc lılicum et- ıl~t!):nt iutnlmuş olan hilyUk bır ln - gönderilmic . 

· hnl<' gC'f irmektecl ir. mışler hır ınş<' gmn ısını.le yangın cık- gılız zırhlı kı~sın~n ku~ln.nılması ol- ., d. 
!\Ianisa, ~o (Telefonla) _ Hugliıı, x ınışt.1!" " . . muştu~'. Du kıtn hır geçıd.! zapta çn- Vaşington, 30 (A.A.) _ Ne~7re , 

P. milfcttisi Giresıın mebn~u Dr. Vn- E d Dı.rel' •l V.lpur~ ela ı ~n~tlcr yapıl- Jı~nn duşm~~ tanklarının .uzcmne atıl len bir istatistiğe göre, lngilforeyeY~. 
ı-ııf Som,rilrcğin bnşkmılığında Halke- ge e adaların mıstır'. Bn .. haı:ekuttn.11. ı~ı ~om~nrd~- mı~tır .. ~ngJlız_ tnnk~arı glızel. 25. to~- dım kanunu mucibince gönder ilen 
\'inde bir toplantı yapılmıştır. Hıı iç- • m~n. H lııı :ncı fa}.)::ııemız clnnmı - Itı:k seı ı t~n~lard.~ı. Bu kru\azör lidılar, ihracatı nrt ırmıştır. ı.:ır· 
tiınaa schrinıizin giizid~ hnyanları rln ı• d t n11şhr. , fan~ln!i, lı.,.ilhln. gun muhn~e?e cep- Mart ayı ihraca.tı ~~a7.G00.000do1\1' 
i:.;tirnk l'tmişlc.1ı·dil'. Bu suretle ynrclım- JŞQ'8 ı urmuş ur . !'°nclr~: 30 (A.~.) -.. Ila\'a .~~. dn- l~<!sı_ııe do!'fru 1le.rle~ekte,..ıdıle:. _nu dır ki, bu son 14 ayın en yüksek rıı(}oO 
.., -. ,·erler Ci'miycti kurulmuı:ı, reisliğe Jıılı ~mnıJ et ne.un etle~ının teblıgı. . ~ .enı lngilı~ tnnk!:ıı ~nın ;: ~z.Hlk 1.:a - mıdır. Ayni ayda idh:ıl!it 367.760· Ji~ 
valimi7.in refiknsıı P,m·nn Ali .<' 'l'ürel • Dn~man tayyarel~rı bu s;~cc lngıl- fıleler ~nlı~dc ~uyilk ~ilrli!tUler~e dolardır. Ru rakam da son 4 sene 
:-.. çilmişlir • ) Sık/ad adalarının ehem t~renı~ cenubı g.arbısincle Pılımut şeb. y~ıllar uzcrınde ılerlem~ı _muhe:n·ıç i<lhnlatın en yükseğidir. g0 

Cemiyet" derhal fıınlin:te e m' ve • t . .f. l d rıne hfıcum etmışler ve hnzı J'tmgınlnr hır nınnzarn rırzetme1de ı~lı. :\lart ayrncfa 27.500.000 dolarlık~. 
L.ıli ko~1iteler teşek'kiil ~yle~ş~ir~s mıye l ,az Q ır C'ıkarmışlardı~. Fa7:la insan. <ilınilş ol- A :\Ianevrnlarda bir çok diğer askc- tayyare gön~rilmiştir. Şubatta. r·ı 

At
• 

1
. , K Vi,i, 30 (A.A.) _ Ofi ajansı!'lın mnsından C'ndışe ed1 ıımektedır. rı ;nınbalar da kullanılmış ve Entel- derilen tayyare :ıde<li 344 idi. Tıc~. 

ına va ısı oçuas nskeri muhnrriri yazıyor: Bundan bn{lka . ngiIU:!renin cenubı lijen servisi gibi umumi servisler de gemisi ihracatı 3 milvon dolars ) ttJ 
Yunanistan da İngiliz seferi tmsur_ gnrbisi ile şimalinde, şarkın~~ \'C Gal talimlerden istifode etmişlerdir. selmiş, mühimmat ihrac:ıtı da şubB i. 

Ankarada larınrn, son kı ımları, cenubi l\fora- mıntRlrnsının cenubunda dıgeı· bazı J k ) • • • 12,5 milyon dolar iken martta 14 tfl 
nın kiiçük limnnlarında ve ezcümle yerlere de bombalar atılmıştır. Bur~ ra e ÇJSJDıD ron dolııra çıkmıstır. 
ynrım adanın batı cenubı sahili ÜZ<>- lnrcl:ı bazı hasarlar olmuştur. A l . d. • h •• Dün Hariciye vekilimi

zi ziyaret etti · 
Aııknra, :!o ('.l'clcfoııla) - Son 

z:ımarılnrsla \Yunan kabinesini teş. 
kile memur edilen Atina valisi Koç•
yas, nilesi Ye .çocuklariyle bernber 
Anknrayn gelmiştir. Koçyas, bııglin 
öğleden sonra BUyU k Millet M C'Cli<ıi
ne giderek Hariciye Vekilimiz Şiik
ı·tı Snrncoğlunu ziraret etm iş ve 
melcis müzakerelerini takip e.rlemis
lir. Koç.yas. ailcsıiyle biı likte Ameri
knya gidecek1ir. 

Et hem Aykut Sa"ısun 
valisi oldıı 

Ankara, M (Telefonla) - Dahi
liye müsteşarı Etem Aykut, a~ık hu
luıınn Samsım valiliğine tnyin edil -
miştiı'. 

Kızılaya kongresi 

rinde bulunan Navarin, Knlnmntnya . Cenubi Galtle ~ir .~·e~~e bir kaç ki- mühim beyanatı VUStra ya a yenı aV 
dnğrıı süı•ııtle inmekterlirJer. Alman- ~ı yaralnnmış \'e olmuştur. Bu gC'ce ln- 1 k t k "I • t 
lnl'llı cenahlnrını teminat nltınfl al - giliz fi\'Cı 1av\·areJeri İngilteı·~ üzeı•in- lrak lngı•ıtere ı·ıe mU CI 1 eş l a 1 ı<' 

l ., l.. ~ . l . l"' .. t' 1 ' .. s·a A ) A t rıı. .. ınnk endişesini hh· tarafa bıı:ııkornk : e " c uşmnn nyynl'esı < uşııı·m ı~ er- h _, . d k ı ney, 30 {A. . - \'US u ıci~ 
ok halinde ilerlemek hu;;usundaki ta- ,,ir. a euesıne sa ı tır hnv:ı kuvvetleri rpilotlarını temin ,11· 
biyeleri sebebiyl'e, Alman motürlil Lonclrn, :30 (A.A.) - ll!wn ve cln- Ankara· 30 (Telefonla) - lr:ık - h~\·a nezareti bir tayyare teşkilatı 8~ 
kuvvetlerinin geçtikleri yolların ~u- hili _emniyet nezaretlerinin tebliği: l ngilt.e-re ~Unnscbntı ·hakkında, An- cud:ı getirmeğe karnr vermiştir· qıll' 
rnsın<ln burasıncl-n halen Yunan kuv- DUn g<?ce Pilumut üz-erin~ ~·npılnn karadaki Irnk elçisi Kamil CeylUni. proje tasvip edilmiştir. 16 - 18 Y9 ;~· 
\'etlerinin lrnlunmn~ı muhtemeldir. a~ınun. <}ör~ Alm1!Jı t~yy~rasınıı~. tah- Ulus gazetesi muh.ntTirine şu beyn - dnki gençler bu teşkilatta ~nJı~C'b.~ 

Egede Almnnlnı1ın ndadan ndnya rıp ~t~ıı·ılmış oldug~ı ~.ımdı .teeyyud ey- natta bulunmuştur: lnrdır. Vazife alacak ~nçlerın ,O 
sıçr1ynrak ilerl emeleri devam etme- 1cmıştır. BunJnrın uçu dnfı batnı•ynlnr - Irak İngiltere muahedesinin kişi olduğu tahmin edilmektedir. / 
miştiı'. Yunnıı ve f ngili7. müd:ıfamn- tnrafınclan dlişiirlilmiiştiir. ahkumına binaen lngiltere hiikfime- l b · 1 k 1 d 
ıun, bilhnssn Siklad adalarındn mu- Dlin İngilterenin cemıbı ~arki sahi- 1i bazı lngiliz ku\'\'etler inin Irnktnn stan U aza arın a 
kavemetin şiddctH olması icabeder. tinde bazı düşman hn~a fnal!yeti ol- İngiliz hakimiyeti altında lıulun:ın d t k•l • t 
7.irn bu adalnı-, doğu Akdenizde mü. muşsa cin bomhn ntılclıgına <laır hnber araziye mur uru için Irak hükumeti - yar ım eş 1 a 1 ıı1 
him rol oynıyabilecektir. Ve sevkiil- alınmnnuştır. . nin muvafakatını talep etmiştir. İki lstanbul, 30 (Telefonla) - y~rd~9, 
ceyş ehemmiyetleri bliyüktür. lııgi- l.Amdra, 30 (A.A:) - Hn\'a nezarelı- taraf arasında bu kuvvetlerin Irak- se,·enl<>.r cemiyeti İstanbul şubesı, eıı 
!izlerin )filo adasında !rnğlam bir ııin tebliği: . tan mururunu kolaylaştırmak için 'lalnrda da kol teşkilatı yapıp beır:,ir 
(is,,n vardır. Bu ndal nı-, :\Ioııanıu ce- Düşman tayyareleri gündüz fngıl- 21 haziran ı 940 tarihinde ıazım olan faaliyete. ~melerini temin i~in 
nup ucu geçidine. Yunanistnndan tere iizcrinde faaliyette bulunmnslnrsn bütiin tertibat alınmıştır. Bu kuv - karar almıştır. • 
Giı·iıl denizyolıııı:_ı hakim hulıınmnk- ıln h~mbn ntmnmışlarchr. v~tler b ak - lngiJ~re muahe_d~sinc İ t b ICI • .. dür 
tndır. lngıltere bombardımanın- bınaen -alınan tertıbat mucıbınce s an u a ıaşe mu 

Sollum şarkrnda Alman t.'ızyıki .. Ir:ıktnn bu 5'Uretle murur etmek üze-. lüğü kuruluyor 

c:Çörçil, büyük miicadelede en mühim 
muharebenin Atla.s cl(fuizinde cereyan 
edeceğini söyledi. Bu, Başvekilin cn 
esaslı ihtarı olduğu gibi, istikbale em
niyetle bakmamıza temel teşkil ede- Ankara, :10 • (Hususi) - Kızılay 
cektir.~ , umumi kçmgresi toplanmış ve hesahatı 

a~·tmışs-!l da, S~~·e~·şe biı· tann·uz bn- da olenler, yaralananlar re bu nis:ının 17-18 snbahlarıncla Bas b\1~ 
lııs mevzuu c1egıldır. .I,onclra, 30 (A.A.) _ Sıhhiye nn- raya ·a:.mıştır. . lst~nb.ul, 30 <.Te.~ef?~~a) - 1st:ı:SJ111 

Stnr gazetesi de şöyle diyor: ~abul ecle~·e~ ):eni bü~ç~yi tns,•ip etmiş, 
c:Hitler, Balkan zaferinin kazançla- ·<lnre hey etını seçmıştır. A •k d zırı Bizon yaptığı beyanatta, düşman . Bu !Ilunasebetle ?e~·an ct!Ilek ıste- da hır ı~şe. m_üdurlü.ğii kur~lınpj,.ee 

merJ 8 Or USU hombarclımnnlariyle n.ıı mnrt ayı ~o- rım kı, htlzı ecnebı ra~yo ıstasyon_- kn.:ar verılm!~tır. Ankaraya gıderiılliı' 

A . nuna kadrır bütün İngilterede ölenle- J.arında v bu mevzu üzerınde neşredı- mustEşarı, bır hafta s?~ra şeh ~ 
rı ümidiyle Heri gidecektir. Biz, sncle- Selanik ve Gümülcine 
ce ncaba kime saldıracak demekle istik
bale çare bulmuş olamayız. Biz, darbe
yi nereden indirmeliyiz, diye kendimi
ze sormalıyız. 

laskaya yenı kıtalar rin 29 bin ve yaralananların ela 40 bin len mu~l~~ habel'ler tamamen sıh - gelecek ve derhal teşkılatın kur u 
·· d "J k kişi olclui,runu ı::övlemiştir. hattan arıdıı:. . . ~mn ba~laruıcaktır. • , 

frakta mukabele için gösterilen sii
rat, indirilecek darbe için de bir nü
mune olmalıdır. Almanları gafil a\'Jn: 
mak, bizim için esas gay<ı olmalıdır.> 

· Bir haftada batirılan! 
1 

- düşman gemile-ii-- -
IA>ndra, 30 (Radyo) - Bir rc~mi 

tebliğe göre, 23 nisanda nihayet bulan 
hafta içinde giindüz bombardımanlnrı 
neticesi olarak N orveçten Frnnsn sa
hillerine kadar uzanmı mıntaknda ce
man 42 bin tonluk"' düşman gemisi tny
yaııelerimiz tarnfındaıı batmlmış \'{IYH 

hasara uğratılmıştır. 

lngiliz sefiri Giridde 
Londrn, 30 (A.A.) - Röyter: 
1ııgilleren i11 A tinn clçİ:·i Falera 

c; iride varm ıştlr. H alen Yunan hii -
kfimetiJ le temns halindedir. 

Seferihisar içme suyü: 
Vilayet sıhhat ve iç·timni munv.e

net miidürii Dr. Cevdet S-aracoğlu , 
Sef e~ihil'>"n;ra gitml~il'. Sef erihi!lnr 
jçme. uyunu, bir hey' etle tetkik ede
cektir. 

konso!oslarımız 
~ıhhattedir er 

gon erı ece . ... Ş . · I 'liemleketın hukuku ve Irnk mıllı 1 ·ıt K 1 ç·· çıl• 
\ r • to' <lo (AA) ~ 'k Mıllı efın armagan arı hiıkimİ.\'etinin ihlali bitt~bi mc\'ZUU- ngı ere ra ı, or :ı.şıng n, ·> • • - .~merı n 

genel kurmay başkam general l\[arsal Anknra, 30 ( A.A.) - ~lilli Şefin bnhs olnmaz. kabul etti 
Ankara, 30 · (A.A.) - Hnrici\"<' irnrlcttiği nutkunda demistir ki: ' Pıırti ve Hnlkevlerine hediye ettikleri 8 M M ı· · . 1'r9' 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir: - Amerika devletleri. garnizonun- fotoğrafileri Erzurum, Mersin vila- • • . ec JSI IJOndrn,, 30 .~A:A.) - İ~g!Jte_re 11il 
Selanik Ye Giimülcinecle konso1os- clnn :~2200 er, Trinidaya gönderilmiş- yetleriyle NeYş.ehir, Dikili, Kavak ve Ankaı-a,30 (A.A.) - Diiyük Millet lı, Başvekı} Çorçıl v~ Bırıncı ~jr· 

lnrımızl,a konsolosluk erkanı ve nilı!- tir. Yeni kıtnlar ela Alasknva gönderi- Kozlu kasaha l nrında ş.eref mevkilerine l\I ccli~i buglin yaptığı toplantıda nız- Lordu Amıral Dableyı knbul etını 
lcrinin sıhhnlte olduklrn-ı Alman hli- lecektir. Yeni Amerikan or.chı~u. Anıe- mcı·asimle talik edilmiş ve bu \'esile ile namesinde bulunan bazı maddeleri tas- Lindbergin istifası 
klımeti tarafından elçilik vn ... ıtnsiyle rika tarihinde en· güzl'l \'c mlikcmmel hnlkımızın sarsılmaz bağlılık ve sm•gi vip eyledikten sonra cumn günll top- k b I d•ld• 
ve vnki talep üzerine bildir-ilmiştir. cmlulnrdan biri olncnkhr. ıluyguları izhar olunmuştur. lnnmnk Uzere dağılmıştı r. a U e 1 1 

8 
;s~ 

Sliratle tramvaya bindi ve evine git_ il _ ' masanın sağ çekmec~sinin altına bir ~e~e~~fr~ı:~Y ~~~}}ergin i~ff~ı111 
i. A_n~~htnrJyle kapıyı ~çtı :e ~ir hır- 1 VATAN AŞK 1 :rere sakladı. Madamın b u e.sraren. ' . . .. ,ız gıbı yavaş yavaş evıne gırdı. e .giz hareketi bende dehe.şetli bir kor. Jrnbu ~.et~şı~r. 

Emirberi; o nndn e\'İn kiiçük bahçe- v . ku ııynnd_mh .. Derhal oradan 'aynl - Duşurulen tayyareler i 
!iİııi sulam:ıkln maşguldii. ?ileri ise. dım ve hır daha dn yuknı,ı ~ıkmn - 1 1 30 (R d. ) _ Bir ~ 

'bkt k Y•·h l ·or - clıın JOD<ra, a)o ·ıte.tf 
'nlll n · n n ·şam yem('gını azır ı~ - R. 

1 
. . . . t~bliğe göre, nisan ayı içinde lni1 ıe-

clu.. Karım sanı· uakalıuoruı casussun ene,. >e) nınden vurulmuş gıbı ol- iİ7.<"rinde diişiirülen Alman Uıyynft 
Hizmetçi kız: yüzbaşınııı endişeli ol- 1 du. Az kalsın çıldıracaktı. Bu t ezke- . . 1 d' 87 dl 

1 duğmıu g(izdeıı kaçırmadı \'<! korktıı. ••••.iiiiiiiiiiiiiiiiiiil 130 1 re veya ~ektup. cfümslu.kl:ı alakadar ru~~~< :e<~ i Alm~;n fayyaresi düşilril · 
Fnkrıl ylizhnşı kızın fazhı telaş giist:er- olmasa bıle, cvlı olan hır kadının ko l"lyü b·iu· .1 . t • 
m '<ıine mcyılrın ver medi. - Emirberden kol'kma -eledi_ çlin- dUn? cnsından gizli olarak muhaberatta l l g !. ırı rruş ır. • 1• 

- Korknın kızım -derli- hiç bir şe- kii hu :ıılrım seniıı_bilcliğin gibi adi bir - Hnııım; hastahnnede'h nvdct c~ bıUunması, ailenin namus ve şerefi- Ke.,k bacak cınaye ı 
~·im yok!. Ani bir hadise ile kaı·şılaştım ncfor değildi r. Namzcd ınbittir. O ela; liği ıam:ın ncs'eli icli. Üğle vnkti yak- ni, tamir kabu l c"lmez bir şekilde sar. ı ·ıı • ka' Jı 
da ondtın hem memnun, hem nıiilees- senin gibi kanmı tnkip ecliyor lnı iti- lnşıyordu. Soyunmadım yemek oCJası- sabilird_i. . . • ıaı erı ya ıan b" 
'>İr oldum. Her ne iı::c !. Mndam nerr.- bnrln serbestçe konuş!. nn gi rdi. Şapkasını çıkardı. Ve koltu- Vahşıleşmış bır c-nnavar gıbi mut.- 1stmnbul, 30 (T elefonla ) - Z• ll' 
lc:rde ?. Fakat Rene; birdenbire durakladı. ğa ıızandı. Zrıtıfüinizi yemeğe bekliyor- baklan dışarı fırladı. Koridorda ta, on beş gündür ehemmiyetle ti V 

- Yatak oda. ındadır efendim .. Em- nu :ırada karısıımı; oıfasından çıkmış du. Saat iki oldu. El'an gelmediğinizi br.~liyen r-ınhte emirberi bir işaretle kikntını ~·aptığ·ı kesik kol ve .b.aCfll 
rederseniz çağırnyım !. olması \'e hizmetçi kızla konuştukları- görii11ce ağzına bir iki lokma attı. Ve çagırdı; . . cinayetinin egr ar per desini çoıırı t· 

- Hayır, Hizumu yok!. ııı dinlemesi ihtimali Ynrch. Bu itibar- rnhats1zlığınrlan buhiille yatak odası- - Benı takıp et! ve bu suretle failler ~·akalannııtt14ıı 
- Fakat bnnn böyle tenbih etti. Zrı- la parmağıııı dudak ucuna getirerek ııa <:ekileceğini söyledi. Ayni zamand:ı Entclicens servisin iki memuru; Kesik kol ve bacaklann Boyab~t· 

tıfıliniz gelir gelmez. kendbıinc lıabe>r hizmetçi kıza siikut işaretini verdi. 7.atıfiliniz gelir gelmez derhal kendisine merdh·cn basamaklarını üçer dörder Ahmede aid •olduğu anlıı.şılmıt;;t 
\"l'rmekJiğimi cmr~tti !. )[utbaktnn giirültiisiizce çıktı: •Ayni haber vermekliğimi emretti. Knh\•e atlıynrnk yuknıı çıktılar. Boyabndlı Kazım ve metresi '\ o. 

finlindjyaya Alman - Sebcl.ıi?. zamancln düşilndü: ll'klif ettim. Uykumu kaçırır, eli.re kn- - Devam edecek- yakalanmı.ş, bu iz üzerind e yll 1ıe 
k t t k ld - ' - Öğle yemeğine gelmediniz. Ayni - Karım Alnımı casusu ise, tnki- bul ~tmedi. Diıılenmeğe ihtiyacım var, -·· nürken gene Boyabadh Mus~fdııtııı 

l aa 1 ÇI arı 1 zamanda gelmiyeceğinizi de haber ver- battan haberdar olur ve bir kusur iş- ~,Jedı- zntıfüiııizi telefonla aramak için y . .
1 

• • A Z 2hra ve Çati ndınd:ı üç kişı sor, 
-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- mediniz diye müteessir oldu da!. lcmiş ise o dn, .Novelli gibi y:ı zehirle- miisaaclesini istedim. Komutan mira- unan JSÇl erının VUS• ele geçirilm iştir. Bunlar bug UT1 • tJ6, 
cu \'C zırhlı kıtalardır. Fazla füiktnrda - Kendi"i ralııız başına yemek Y<'- nir, yahu(~ _<la b3ynine. bir kur~un sı- l~ı.Y Ri.ı-a ı·ın i~·i bir :ı<lnm ?lma.dığını tralyalılara teşekkürü guyn çekilmişler \'e tev.kif olurıırıinll' 
miihimmnt dn ihraç edihni~tir Alman medi mi '!ı kar!. nıı ıtıbm in lc<lbır almnlıyım ,.e !-loyleclı ve musandc V<'rnıedı. Nıha)•et lardır. 18 yaşında olan Kuzıt11 c et• 
kıt lnrı 28 nisanda Tam~ı·a~·a ııak- - Jlemen h2men yemedi.. Bil' iki ikinci lıiı· fticiayn meydnn \'ermemc- oclasııın çıktı. Biraz sonra mm de ayak. Siclney, 30 ( A.A.) - Yunan işçi l e- yeti berober işlediklerini itirıtf 
)olunmuştur. lokma aldı, sonra başı çok ağTıyoı·muş liyim. lnrımın ucnna basarak yukarıya çık- ı·i, Yunnn mesai nazırı vasıtıasiyle miştir. 11a 

Be.rn, 30 (A.A.) _ Röyter: diyerek yukaı·ı çıktı!. Kıll'ısı: yatağında uzanmış uyuyor- !~m. Yatak odaı:ıının kapısı kapnlı idi. Avusturn lynya gönder diklert bı :· MANISAOA PASiF KORUN111" 
Helsinkideıı gelen haberlerde, Fin • - Yavaş oevnp ver; pekftliı !. Sen, clu. Derin bir ııefos aJdı ve muthnğn \ m·aş ym·nş oda kapı~ına krıclar gel- mC'sajdn, Avuslural~·alılarm kahra- }>!111 

Almatı ordularının milşterek mıınevrn- onu takip ..:ıtmcclin mi?. avdet etti. T~u ~erer emirberi ele ça- ılim ve nnnhtnr deHğinden odnmn irin- ın:ın çocukların:ı Yunanistandaki sa- l\l:ınisu, 30 (Telefonl:ı) - B u 5~111' 
Iar yapacağı hakkındaki şayiaların - Evet takip ettim!. ğırdı; ele ne y:ıptıı{ıııı görmek istedim. rnşlnnndan dolayı teşekkür f'tmiş - saat 9 d:ı şehrimizde pasif k0.~iP 
resmen tekzib edildiği bildirilmektedir. Faknt Meri; fazla lft.f :öylemedi. - Arkadaş -dedi- koridorda otur - Ne ra1)1yordu ?. ler<lir. denemesi y:ıpıldı . Alarmı mü 1r1"' 

Lolllira, !10 (A.A.) - Röyterin dip- Bahçeye çıkan mutbağın kapısı açıktı . ve sadece kulak kesil!. Yukarıda bir - Geniş kanapede uzanmı~tı. Gn- Bu mesajda deniliyor ki: her kes sığınaklara ve evvelce h~ı 110' 
Jomntik muharriri razıyor: Ve bahçede emirber bulunuyordu. Ko- ayak ı;esi duydun mu, derhal bize hn- yet ince bir kağıt üzerinde yazılmış «Yunan işçileri, müşterek idealle- nan mahallere iltica etti. Mefrii~1rd:' 

Alman kıtalarmın Finlandiyaya ilı- nuştuklnrmı duyacak diye korkuyor- ber ver!. olan biıı yazıyı okuyordu. :Mektup ol- rin müdnfaaı::ında mukaddes Yunan 1 cumlarda tahrip edilen mınt_a~11 ftııl ' 
racını Londra snlahiyeltar mahfille- <lu. Rene bundan sonrn mutbağn, :\feri- duğu nnlaşılan bu yazıyı okuduktan toproklnrı için harbetmiş cılan A vus pasif kor unma ekipler i çok !yı 0tD" 
:rinde teyicl eclici mttlfımnt me\•cud ele- Rene; hizmetçi kızın bu endişesini nin yanına gitti. sonra ayni kağıda bir şeyler ynzdı ve tu11alyalılara hayranhklarının nrzı-j yet gösterdiler. Vali bu fıınlı~t / 
ğilclir. kav.radı \'e kendisine cesaret verdi; - Şimcli nnlnt bnkahm neler gör· bu kitğıdı iyice kırdıktıın sonra .ortn nı rica ederler.> mobille takip etti. • 


