
Giridde şiddetli 
muharebeler 

ALMANLAR] MÜTEMADiYEN 
~AVADAN VE DENıZDEN~AS· 

KER SEVKEDIYORLAR 

Vaziyete hakim olan ln
giliz kuvvetleri Alman 

kıtalarını imhaya 
çalışıyor 

1_ l{_ahire, 21 (A.A.) - Orta ~ark 
"4:lliz kuvvetleri umumi karargahı
nın tebliği: 

r.iridde · düıı l;ütiln gün Girid ~id
~ttii hilc~mlaro. maruz kalmıştır. 
lütenkiben muhtelif noktalara pa - 1 raşu~uler ve tayyarelerle asker indL • 

~ılıniŞ'tir. Asker indirme bugün de i 
~Yam etmiştir. DUşmanıı. ağır za -

l»nt wroirilmiştir. lngiliz kayıbı az- 1 

<lır. 

Alman puaıütçlileri 

ÇÖRÇILIN BEYANATl 

Basraya kııv
vetler çıkanldı 

IRAK ASKERLERi MANEVRA 
DiYE HARBE GÖNDERiLMiŞ 

Zimmetine iki bin lira 
geçiren veznedar 

lstanbul, 21 (Telefonla) - ~iilli 
piyango•milditrlUğUnün İstanbul şube
si veznedarı İrfan, zimmetine 2000 li
rıı geçirdiğinden bugün lllüddeiumu
millkçe tevkif edilmiştir. Tahkikat ic
ra ediliyor. 

r---Büdçe Müzakerelerine Başlanıyor---, 
1 
Bazı Vergilere Bu Sene. De Zam 
Yapılması Zaruri Görülmüştür · 

8. M. Meclisi, Pazartesi gününden itibaren hergün 
~oplanarak büdçe müzakerelerinde bulunacak 

Ankıır:ı, 21 (Telefonla) - )Iilva- rlat tnhmiıı edilmiştir. 9H malı yılı 
zenei umumiye kıınım Hiyiha.<ı, bu- içindi' O,;mıınlı bnnknsiyle ol:ın he· 
gün Büyük ~Iillet Meclisi umumi •abi c::ır!sindeıı manda kum vadeli 
hı;y'etinc sevkolun:ır:ık, mebuslara al:ın ,.e he<;abı csriler :ıkid ve kü,::ı
tlnğıtılmışıır. dınn ve azami bir yıl vadeli hazine 

l.iwih.-ı esnsların'ı göre, Devlet bonoları ilıraeınn :Maliye Vekili m '
hlidçesiM d::ıhil dairelerin 9.U m:ıli' zun hultrn~c:ıktır. Ancak lıusu~i ka
.vıh mn•rafları için 309,739,307 lir:t mınbrın \•etdiği saliilıiyetlerdeıı ha. 
ıahiis:ıt verilmi~ ve hu ma•raflnrıı. riç oln:.1k üzer(' tedavülde bıılun:ı
~arsılık olan 309,74~.00l lira rnri- c:ı\c h::ıziıı<' boııolnrı 100 milyon li-

ra,·ı tecm·rız edcmiyceektir. 
.\inliye \'ekfıl<:tinoe teşkil cdile

C('k toprak ıcnii komi~yonlnrıııın 
r'?i..:., .:ızn ve mC'murl.nrınn vo1 mas-
1':1flnrirle birlikte \•azifeten köyler
de bulundukJnrı mil<ld<"t m:ıksur ol
mak i!zere -;eyahat YC\'Tlliyesi veri
lecckt'r. :\!illi Ye metrilk eınliik Ye 
''l'!'.Zi s::tı' nksit lı<'dclleriııi vaktin-

- J)r1·onn 4 ii11eii Rahifcdr - 1 
F allocede harekat de· r "'\ Sivilingrad denıirgolıı 
vam ediyor, bir miktar muvakkaten işletilecek 

esir alınmıştır Ankara, 21 (A.A.) - Haber nldı-
lııgilizlel'in Basrav:ı mütemadiyen ğımıza göre, Si\·i!ingr~d d •miryolu 

a~k~r. motörli\ vıısıta; tank ,·e mühim- üzerindeki köprülerin t.aınir edilm,,_ 
' mat ile mnlz<'m<' ihraç ettikleri h:ıl:ıcr 8İ \'<' bu dem<ryolııııun Türklye Dev-
verilınektedir. ( R. G.) ie~ demiryolları idare;i tarafından 

Knhire, 21 (A.A.) - Orta ~ark ln
giliz kuvvetl<>ri umumi knrargiihıııın muvakkaten l~letilmesi h:ıkkında De
ı-esmi tebli~i : nıokatada teknik müzakereler c~r~ 

Jraktn : lfabbaıı;yc ve B:ısra bölge- yı;n etını>ktedir. 
sinde sükunet vıırdır. FıtUOC<!nin 2ap- ·--------------

· ~ı:ıdıın S-O~tai asilerin tcmiz_leııme~i Hu··r Fransız kuv
ıçm h::rek:ıt devam etmektedır. Ilır 
miktar esir ahnmıstır --------------

3 bin paraşütçü ~~g~:~cv~~tiA>~-;; !~i:;%~ıerde vetleri Suriyeyi 
• • esir edilen Irak subn;- ve askerleri, 

linnva şehrinin kenar mahalleleri- ı"n ha edıldı Irak hadiselerini öğreninoe hayretleri- • 1 b 1 d 
n~ kad°:ır nüfuz eden bir Alman müf- ' ııi bildirmi.~lerdir. Bunlar Raşid Ali ışga e 8Ş 8 ı Libya ceplıeainde İn•'liz tank ları ve Sudanlı askerler 
k~lesi süraUe muhasara edilmiş Te ıarafından gı.1ya manevra için or:ıyn Kahire, 21 (A.A.) c· d d ma bölgesinde kı -

1 ~rııen e.-ir, kısmen de imha olun - yeni Zelanda ünifor- gönderildiklerini ve iaşe tedbirlerinin Suriyede bir Fransız Ort~ şarl~ İngiliz ımma a a taatımız dUşmanl:ı 
bııı'!tur. de alınmadan terkedildikkrini sövle- kuvvetleri umumi ka- temas halindedir. 

liareklit devam etmektedir. ması giymiş olan Al- 'Tlişle.rdir. . alayı da Dögole ilti- rarglihının tebliği: harp başladı Loııdra, 21 (A.A.) 
llerlin, 21 (A.A.) - Ofi: Subay \'<',askerler, memleketlerinin • Libyada: Tobruk- Şim:ıli Afrikadıı sa-
Giridde harekatın Alman başku - man)ar mahkemeye Almııııyaya Siltıldığını anlayınca Bağ- hak etti t:ı. değişiklik yoktur. lahiyettar bir . ka;--

n-. ll<lanlığının plllnı mucibince ~ - rln~ h!ikOı:nt-tin<' kat"lt n.e-fı.-etJerin l .'·~ Londra, 21 (A .A.) _ .M ü.stakil Sollumda nıotör!U naktan bildirildiğine 
rey~n (>Vlediği bildirilmiştir. Muha- verilecekler n!'ı~ A_b<lııl l~ha knr~ı snrl:ıkatk rını Fr.nn.•ı z. ajan<! Suriye hududundan d~\'TIJ'e k?llarımız Ambaalagide 1.9 bin göre, Habe.sistnn-Oa 
rebeıcr devam etmektedir: Bir kaç Londra, 21 (A.A.) _Avam kam:ı- bıldırmıslerdı r. bildiriyor: düşmaııı yenıden hır- k b • d• k 5 imparatorluk kuv-
&~ata kadar Girid yaziye'f;j hakkın .. rasıııın bugünkü toplantısında Başve- I..ondra, 21 (A.A.) - l rakta, Hnm- Hilr J<'r:ııı,;ız kuHctleri, bugün palarnış~ır. as er, ır U ve vetleri Soddonun 70 
da bey:ı.natta bulunulması beklPn kil Çörçil, Giriddcki son vaziyet hak- mara kışlalarının bom~dım:ı~~ esna- Suriye ye girmişlerdir. Ha™:~ıstaı:da: ~m- general esir e<J.ilJi kilometre şimalinde 
llıtktedlr. _ . kında beyanatta bulunarak demiştir sıııda. hasar~ uğrıya.n hır ln~ılı~ ?Y- Bu telgrafta ilaveten bildirildiğine ~nlagı böl~~nde .. . . düşmanla tema!! ha. 
hi Londra, 21 (A:A .. ) .-. ~elııhty~ttar ki: . ):ares; •. 'jehrın beş kılometre ııe:~sınd~ göre, Frnıı:;ız ordu~u,nd:ı goril len harp m:ı~~eme.~ın~n ~e ordunun dortt~n lınd:<Iır. . . 
~ r kayı;ıal<t~n b ıldırı!dı_~ınc göre_ , _Suda koyu mıntakıı~ındn hava hU- ~ere ınmeğe mecbur k.:ılmı~. Ra~ıd Ah şiddetli abülamel hür F~nsızlara s~?ra D~~ ~ ~os_t \e . beş ge~eral ıle _ Şımnlde fen~ ~:ıv:ılnr, ve nr:ızın.ın 
l!ı~n b~tun giln hııva )OlıJk nakl_e~ıl- cumlnrı J6,30 da başlamıştır. Takri- -Devamı 2 nrı aahlfed .. - müzaheret ümidini vermiştir. Hare- bıı .çok )ilks.k. rutbelı kıırnıa.J subn~'l a~ı~la;ındıın )iiruy~ş guçlesmekt:<ıdır. 
lnış olan_ dü•man_ kıt.'\l"':rı!lın Gırı~e I:ı.>n 3 bin pn rnşütçil indirilmiş8e de, ----- kete geçen hiir Fransızlann Suriye- te,.lını o,lnıı~şl~ıdır. Aıı_ıbaa11gı ha~eka.. Dük D nostıınıı: teslırn olduğu hakkın-

raç te~bb(l•lcmyle .. bır!ıktc .clenız 18.30 da bunlardan mühim bir kısmı H k J ye ne gibi şartlarla girdiği vr mik- tını~ı bıdayetındc~~rı :ılınan e. ırl~r~ da Londrn.dıı. bır ~aber yoktur. Soll~-
t~ıu il~ ıhmç _teŞ<'bbu814:_rı de yapıl - yn esir edilmiş veya öldil rülmilştil r. ava 8 ın an tnrı l>elli değildir . teslım olanlarla bırlıktc 18 - 19 bını m~ıı. gnrbınde Brıtany:ı topçus~ ~ır 
~'.~hr. Talımın. olunduguna go: e Çnrpı~malar dev:ım etmiş ve saat 21 de iltihaklar baıladı mı ? bulm~ktndır. .. . muhıınmnt depo>unu berhava etmıştır. 
!>Ucum buıı-un de de'"".~ e~e~ektır. v_az;yete hakim olunduğu h!ldirilmiş- Londr~. 21 (A.A.) -Sur'yc h.udu- AdıırAbabııııın cenubı~n?a . goll~ı . I:on~lr"':• 21 (A.A.) :--;- Hava·nezare-
l akat vazıyet~ t~mamı~ l,e hakım bu_ ttr. Hücum Ştok:ı tayynrelcrıyle yapıl- Yunanistan Suri e Irak dundan gelen b;r telgrafa göre, ma. mıntak~~ınd:ı kıuıat!mız, ıkı tilmenın tının ıst:hoorat servı.qı, Amerikada!1 
~nulduğu ~elahıyett:ır _ k_ayn~ktan mı~. bundan <>on rn a\'cılar hiınaycsin- • t Y t r uf bir alba\'ın kum:ındnsında bulu _ b~kıyesınden mhrckkep d!lşmanı ta- :ıl.ınıın :ı.gır bom~arrlıman tayy:ırelerı-
Lıldirilmektedi~. A~garı hı; d~ş!Il~n de n:ıkli)'<' u.n·r,ı'E'leri tı imiş ve para- ve Lıbyada hava mey· - -DEVAM} 2 NCI SAHIFF.DE- k1l;4 b~şlaı;ıı~tı~. Dümdnrlarla cereyan ııın Afrık_ıı se~erınde .ıı~ defa olarak 
fırkasının tıikrıbrm yedi bın kı~ının ştıl~ıil~r ıntliı~lnıislir. Kımdiya ve Res- ---- eden "'dd.,tl~ b_ır ç:ırpışmadan sonra, kull_:;nıldıgını ıfşa "tnu~tır. 18 mayıs-
Ciı'id hnrekatına iştirı:_k .ettiği ~:ınıl- moda h"i~ım 17,30 ,ın ba lamış ve bir danları bombalandı A 1 ~:alr.rıııda ~ır h~·a k~r.ı:ındıı:ıı bulun:ın t:ı ögle?e~ sonra Kapotzayı bombardı-
lt:aktadır. \':ıziyete hakım bulunul- miktar ı:ıyyare <le yere inmi~tlr. Kahire .,1 (R'.ldvo) _ Ortıı Bark As Kf R 

1 
VAZ IYf T bır general ıle bır ı;u_kt:ır esır :ılııımış: m:ına ı~tırak eden bu tayyareler, bu-

duğu her par:ı ütçüııün ve havıı vo- Dunlarclan b·mlan vere lnerkı'n [ .1. h • - k · t'ı . . k · tır. İtalvan rnmalısınde Tnhcn ~hrı rad:ı bulunruı Alman tank.l:ırına ağır 
1 . • . . . . 1• ' · · ngı ız av:ı ııvve t>tı unrnmı arar- "" t d"lm'• b" k · ı t ç · . k b"" ük bo 1. ı t ı d u. ı le na~ledılm'" :ıske~ın. temız en- çnı-ı~~r:ıl< ps~çnlnnnıı•t.ı_r. gahının tebliği: , ~P e ı b, ır aç esır :ı ınmış ır. ım H' ço uy mu:ı ara mış nr ır. 

llıış oldugu demek ~~ğildır .. Ilaşk~ '.\hıc;ıdeleııııı arta:ı şıddetle devamı- Ai{ır bombn ı·dımaıı ta.:::rarelerimiz -;-------------

Cephelerde vazıuet ~lrııan kıtaları n~klı:> e ~n :ırelen- nr, iutız~r t'lnı~k lazımdır. Almanl:ır dün g~ Yunani8taııda i~gal altında 
~'.n _Girld~e ye:re ınmelerınd,;n e\·vel biitiln gU ıı d". hucun; lıı~a devanı etmiş. b.ıl.ınıııı arazideki hava meydanla rına 
düsüruJmüş. olduğu sanılmaktadır. l<>r~_ır.. T:ıhmın<'n. lıı~ tı:ka k~dar p~- şiddetli hüeuınJ:ır yapmı~iardır. Bu 
, Büyük mıkbrda Alman kuv~etlc- raştıh'ü \"e :ısk.~r ındırmışlerdır. Dcnız akmlıır hakkında mütemmim mıılilmat Gelen haberlere ,göre, Almanlar 

:.ın!n e.,ir edilmiş oldu~unu t:ıhmin tar il; vle d0 .~\Jcl.rn• t şehbüsünde bu- h~rıüz :ılıııııınmıştır. Giride yedi bin kişi lik bir kuvvet !n-

AMERiKA. FRANSADAN 
TEMiNAT iSTiYOR 

ttırecek ııebepler mecı;uddur. lunulrını~tuı, . . Suriı-('d<' Rnnık ha>a mı-yd:ınındıı dirm~lerdir. Bu bir tilmendir. Al -
Londra, 21 (A.A.) - 19 mayBta Bir ınebu>, Alman :ıskcrlerııun Ye- lıll- Ytı;kNs 59 · rnkılmış ve lıir tıw- mantarın teşebbüsil neticel-endirmek Oakara karıı tedblr

ıer alınacak 
tC.iricliıı şi,~~etl_i ~omb~rdımaııı bü: ı~i Zel:ında üni'..'.'rn;ıı~iyle indirildigi~I Pi'<! ·ı.~s~ra - ,;ifratılını•tır. için daha fazla kuvvet g1\ndermelera 
un gtln ~~ı muştur. D.uıı sabnh er \e hukuku dl~~cı lmı~c~erlne muha.ı_~f ~anı nwydaııındıı bir kaç Alm~n tay- mııhtem.eldir. Giridm bir haya tU

kenden hucum~a~. yenıden ~~~ılmış- ol_nr~~- bu .. v,.zıyH J,ııro1>ınıb ne dil~u· :;al'e,iııe hilcum "rlilnıiş;;(' de ika olu- meniyle işgali muhakkak ki çok güç_ 
lır. DU~man plunorlerle n:ıklı; c t:ı.y .. nulılu)(ıınu ,,orınu~. ıır.n h:ı.•nr !t;hit cdileınemHir. tilr. İngilizlerin, <ıv tayyareleri!e nak 
Yareleri. kull:ınn;ıştır. Baz~. _Al,man (.'iin•lr şu te\·alıı ."NlJIİ"!tlr: . . . Irakta Fullocede dUşma~ tayvarcle ~iye tayyarel~rine _taa:ruz ~tmeleri 
asker1,,rınin Yenı Zelaııdn uniio.ın-'l- - Alnımı1"rııı 1 ('nl Zclande ünifoı- ri ılenih• faaliH'tinde bulunr.n nwıla- ıcabetmektedır. Çünkü n11klıye tay- Vişi hükumeti, gemile

rin müsaderesini Ame· 
rika nezdinde pro

testo etti 

~ını Iılbi~ buLındukları bil.dirilmi_ştir. ııın•ı giyil~kl;rini ı~yid Nkcek mrılll: rım!z t:ırafın(!aıı · pil<kürtiİlmüştiir. I yarel~rinin süra~l~ri az dıJ'I ve milda. 
-\imanlar bu h:ıberi tekzıp etmışler ın~t •{ıhlbı ulaır.~rlıgımızrlan, mnlıalii Şııfakla birlikte Ra,id Ali mevd:ınına fna s ılahları zaiftır. Havadan ta
\'" yeni tip bir muharebe üniforma~ı m::k.n.ml::ıl'ıı hattı lı_ar(·kctlcrlnde bir d~. şiclrlı>tli tanı·l'uz ~d!lmi~tir. Ham han- arruza kai'Şı da gayet müsaiddirl~. 
kullanıldığını söylemişlerdir. r· ~)· 'aıhr '·'' clıl' bldo bıraktık. goarl:m ve binalar bn-ar:ı uğrr,tılmış- -DeTamı 3 ocil aahlfede-

Maltaya hucum, adanın garp tara. DEVA MI 2 NCI SAHiFEDE-- ıtır. Alnı .. n tayy:ırı·kı-i Jlııbl»ıni.e\e 
fından yapılmıştır. Garp kısmı, ta - _ ·--- IDF.VAMI 4 NCO SAHIF ELIE. \. 
l'ihde \le adaya duhul yolunu teşkil 
etrniştir. Hanyayn da bir miktar pa.. 
tıışütça indirilmiştir. 

Verilen malumata göre, hava yo
lirle nakledilen bir fırka, normal su
ı;:ttc paraşUtçülcri ihtiva etmemek -
tedir. Bir fırkll 3 piyad·e alayı yeri
~e ixi piyade alıı)1ndan mürekkep -
tir. Bir hnvıı fırkası, norm::ıl fırka -
~·n göre küçük alaylardan mürekkep_ 
tlr. indirilen -parıışU1çU kuwetler ~
ı·a~ındn bir topcu alayı da mcvcud
dur. Bu alayın 7,5 luk 29 topu \'ar -
dır. l! :ı,-::ı voli\·lc ııaklolunmuş bu 
fırkad. , ~d miİimetrelik toplnrln 
taıık dafi müfrezeleı-i de vaı-dtr. 
lJunl-'.ırda'l başk:ı mitralyözlü ıııitfr.>. 
ırıer ele mcvcuddur Dikkate caFp 
~r,kt:ı, lıu nıtlfrczelPrrle fazln subay 
'"e cı hıış hulunma.,ıdır. Riı· fırka.rıın 
~Rk;i iciıı 2iıG tannr~ kullanılmış ''C 
bu t yyarel<'r 3-1 ,;efor y:ıpmış1.:ır -
dır. 

... .-.,. , 
I~-

Vn~ington, 21 (A.A.) - Ruzvell, ·r 
gazeteciler konförı.ııısında Daksrdan 
bahsetmif.'Cir. Reisicumhur kendisin- A . , K d H 

ISARtT~tR 
den Dak::ır meselesi hakkında sonı-j met. lr.a h 11rıclye nazırı or el ulı 

S b lan bir suale, infiradc ılara k:ır ı bir laı~ndnn i.'ti :ıde imkanını vermek 
argı aşına iht:ır Şeklinde tefsir edilen ŞU mils- RUr<;tiy}e mil(.areke hükümkriııi te -

Dlinkü nliıhamızda, Musevi Bayan tehzi ccvsbı ,·ermiştir. . 1 eavü,. ettigi kanaatindedir. Ayni 
vatandaşların da Halkevindeki sargı - !>abra · k:ıt'fl _tedb!rlcr alın - mahfillerde Kordel Hullun, \'işi hll
sarma fa aliyetine iJtirakleri lizerin.. \lığı takdirde ehemınıye ız bir mı> - kümelinin seflı·i Hay ile gört! ürken 
de bir temennide bulunnıuıtuk . •ele değil, frd:ıkarlıkl:ır:ı. değer l>!r kencli,iııe hu mUlah:ızavı tx>,·an etti • 

Haber aldıjımıza göre, evvelki me•ele ınevzuubah,- olun:ı.c:ıldır f(i bildirihnekİ<)dir, · · 
günden ı'tibaren Muıevi Bayanlar da Teminat iateniııoq ' ll:ıy, Amerikan rimsnlarınd:ıki ' 

, Halkevbe gelerek bu milli ve vata-ı \'~~in~oıı, 21 (A.A.) ~ !"özüne Fr::ınsız vnp.urlarına muhafızlar ko
ni vazifede yer almışlardır. Bunu inanılır bır lcayıı:ıktıın öğrenildiğine nıı,ima-ını protesto ettiği zam:ın. 
memnuniyetle kaydediyoruz.. i ı:-öı«', J(o,·del llull diiıı Fı·sn,ız bii - Hullirn ~u husu"a Fran,anın d'ikka -

1 
Bu, öyle bir vazifedir ki, Türk ol- ; ilk ~lçi,ine Franqız - .\merikan mü- tiı>i ~~ktiği.,bildiriliyor. 

mak ~erefin i haiz herkes tarafından, nr,,;.(<betlerind~ bü~·iik bir Anl:ı~m-ı - • Diin)a, Hitler taraftan unsurla· 
, bili kaydütart, bot vakitte yer r- nııı h'<i<i i~iıı segiıne ümidin Alnı:ın- ı·ın imdi Vişi hükilnıeti üzerinde yük 
ne getirihneal lixımdır. Biz eıaa iti- "'· ile müzakerelerde 1''ı:aıı"ıının ııek koııtıolil icra ettikleri zannında
~a~~yle, bu çalıt~'"!' • daha geniJ I k:ıt'i sur<:'tte mütareke s:ırtla_r.ı_ncla_n ?ır: E{:er lı~kikat böyl! ?eğilse, ~u 

1 olçude yapılınaıını '"' yoruz . Her ka· ayrılnııyacağı hnkkınıla tahrıı ı \ c ıntıbaı tashıh etmek \ ı~ıye te~ettup • 
dın, lıer kız, ırününün hir kaç. saati- kat'i temin·:ıttn bulunmasıncl::ı oldu - eder.> 
ni bu işe ayırmalıdır. Aramızda şe- 1 ğuııu l'•·•men bildimıiştir. e .r.• man ?ıar~l<ete geçilecek ? 
refli bir borcu yerine getirmekteıı 1 Mütareke ahkamına uygunmuş : Va~inglon, 21 (A.A.) - Pazart.e-
kacacak kim vardır kik. 1 \'a~iııgtoıı, 21 (A.A.) - hı malıl- si günli B. Ruzvelt ile milşa\'eı·eJer .. 

Yarın, öblirglin haatabakıcıhk m:ıt nlsn mahfillere göre, Birleşik de bulunan ayan azasından Barkley. 
kuraları açılın.:., oraya da katmalı- '. Amerika, Fransanın Alman tayyare- gönderilmekte olnn malzemenin ln-

Kahire. 21 ( A.A.) - Girici ilzcri
" pazarte. i giinü y·:ıpılıın şiddetli 
l·omhardımandan sonra l>öyle bir ta
rr:ız beklcnlrord.•ı. General Forey 

R~rıl'in Girld kumandanlığına tayini . 
-I>eraını 8 tıncO ıahit de-

yız._ 1 !erine Irakdaki İııgiliz kuvvetleri· ıriltereye şayanı memııuniy~t bir. 
8rit11ıı1a bom~ rdıman ta71areltrin deıı bir filo bombar~unan \IÇ\lflltıd!I. tt ne h1!cum için \l~'e bava lllCYd.'11.1\. -J>eTamı i · ıı.cO ~-~ 

, 
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-~~~~-------=------------;..__ ır ' 
'!' ~ ilk arpa Borsa-__________ ____, ya szetirildi 

Giridin işgali icin,3on anlaşmadan Fran· Tayya•re meydan-
\ apılaıı teşcbbii!'i. gii- ların<l3. tefsirler gibi, 
niin en hey.canlı ha- Sa ne kazandı? Almanların DHkar 
berini te.ikil etmek- · yc~air Afümtik üsle-
l<'dir. )fihver km·- riııdeıı ele istifadesi 
uakları bu huı::u-:tn ltalya ı•stekle muhtemelclir. Btı ~<'-
malumat v0rmeıni;-;- - beblc iki ııokla Uze-
lnllir. İngiliz k~I\- rind<' clurulmaktnchr. 
naklım l<:!:;elılıü.;;Üıı ·rinden vaz EvvelfL Dakar Al-
c.idcli <ıldujl:unıı w manlarcn. işgal edil-. 
Giridin fethi YJ isti- ~ • eliği veya lml!amldı-
t.a:.;ı sribi !Yemi::; oiı· -. eçmış f{ı takdirde Amerika 

8 çuval arpanın kilosu 
t,5 kuruştan satıldı 

Bu ~enenin ilk arpa mahsulü 
dün borsaya ş:etiriJmiş ve satı~a ar
zolunmu~tur. Yeni mahsulü ilk ye
ti~tiren çiftçim~ z, Menemenin Ulu -
cak köyünden Hasan Candemirdir. 
8 çuvallık mahsul, bayraklarla süs-

nrnk,;nıl gliclll lılüi iı- huna Jakanl knlamı-
nii :~nlatın: ktndıı. ,·ncnktır. İkinc:~i df', lenmiş bir masada teşhir edilm~ ve 
Alnrnnlar Yummi<:- Amerika, Fransaya Amerika Jfartinikl borsada simsar Çömezoğlunun de -
tan harekatını t:ı. fi- b .., J .. J nrl~sınu~. !nuknıld<>- Ia!e~"yle satılmış; 8 tüccar b irer çu. 
ve eıiinet• adnları is- uguag gonuerme- rntıyle alakadaı·cln·. val almışlardır. Arpanın kilosu 7 5 
!ral <!lnli:-ilcı- ve bura- .., k d" flurayn Almanların ' 
!ara nıühim lay~n11·~ mege arar ver l çıkmn:-.ına mü~a:ı.de kuruştan satılmıştır. 
kuvveleri ~·ığmı-?lal'(!ır. İngilizler bu ha ' ctmiyeccktir. Amerik:ıda bir zümre, Borsa idare hey'eti, Hasan Can
ıckettcıı taal'ruz l~şehhiisümle bulunu- Dakar ve :\lartiniğin rlerhal İf$gal edil- demire verilecek hediye ve takdir -
focağını aııl:ımışl:ır ve :ıdalardaki mey- mesini istemektedir. Du seb8bleclir ki nameyi ilk içtimamda karar!aşhra. 
danlara ::on haftalarda taarruzlar ba'!>- Vitji, her tiil'lü tecavüze karşı burala- cnkt y · h 1.. 1 k ... 
l t l ' 'l ı d k·~ ·· ı f l ~ · · b") 1. · t· ır. enı ma su un mem e eu • 
.-\kdeııizde harekele ba~lanmak üzere Bunda wcavüzün ııcrcdcn geleceği ~~z, çıftçılerımız ve tuccarlarımız 
amı~ ır. •,sa . .;cn f \ man ar a ~ar ı rnıı mu< a aa ec ecegını ı < ırmış ır. I . . . . , .. 

1 
lıuluııulduğuııu ve lıtı taarruzun yeni tasrih edilmemiş olmakla bl•ralıer, hirl ıçın verimli ve faydalı olmasını te -
lıir mahiyet alucağıııı gizlememişlerdir. Amerikan tecavüzünden korkulcluğll menni eyleriz. 
Bu Laarruz lnı.dlizlcr için bir sürpriz unla~ılmnkfadır. • ----------------
te:--kil etmemi~tir İngilizlere güre, Al- FRAXSA NE ElJDf.: ETTi? 1 
nıaıılar. Giridin takvh-esine menlan gimc.li, Fran~anm Sııriv<.'de ve ba::;-
\-<.'rmcmck mak:;adiylc. l'ttıiece tn:;ru7.tı ka ·yerlerde Almanl:ır:ı gÖsU-rdiği k~-1 
tacil r.ılmişlcrdir. laylıklar:ı mukabil ne ekle dtiği :-:orul,-

Filhakika Almanlar ıı:ız~rıncla Gi- maktadır. 19 
rid harekatı, Yumın!stnn ~efcrinin d<>- II:ıl>~r verildiğine göre, Vi;ıi mühim 
'~ınıııııl:m h: sk:ı. hir şey değ-ildir. mü,;at!dektırlıklar koparmıştır. 100 

Tirede 

MAYIS BAYRAMI PARLAK 
ŞEKiLDE KUTLULANDI 

Alınanların, (;iriıl halkının mi.iza- bin Fraıısız c.·dri :;crhest bırakılmıştı!'. 
herdini görırn.:'zlcrS<>. nıuvnffak olnhi- Bulgtll' !"ad,\·o~ııııa gi)ı·e 2 milyon esir Tire, (Huıml?~) - Bugün. Tirede 
IPcekl<'ri -:üphelidir. ~u hi"ıılise ·bir şe- ı:.erbe::t lııı·akılmıc;tır. Fak:ıt l>u haber I'.~ .\layıs ~ G('ııçlık ve ~por. ba~Tamı 
~ i i~bat eder ki. Almanlar G!rid Vt.' tcen·fül edilmcmi::;tir Verilen haber- yuk~ek tleger \'e ehemmıyctıne yara~ır 
Kıhrısı ellerin<.' g.t·cirın dik<~r Suriy;e lr·re 'gör<>. Fı·:m:-;aıı'm ~\nııp:ıclaki ~mı- bil' .)ekilde V<' çnk parlak merasimle 
\"C FiJi::;tindP asked h:ın•kfıt yapamıya- d:-;i paı\·nbnmıy:ıeaklır. Yalnız Al- kutlaanı!stır. . • 
caklar<l ıı-. nu ~e1H•lıle A lın:ııılar ai{ı r nımwa A 1:-:as-Loreıı i ahıcakl ır. Buna C:cnçlık teşkılatı ve lıütu n okullar 
ft>rlnklıı-1 ı klaı·a ve ha ı p 1 :ı ri hinde mi~li nıul<~ı lıil el? F'raııc:.;ıı.ra Belçikaclan aı·az i t~lebe:-:!. ~'.1m saat 8,:10 ela Orta okul 
ı.:-iirlilnw nıi~ biı· le:;.Llıii>'" gir~:'\mi:-: hu- \'e;·ilıx.·1..tİl'. İl;ılya :\is ve Savoyadan lııııası ~·ntmde h:ızı_r bulunmu~. oı-ada_n 
lu rny'.)rlar. Almıınlann. höyle lıir t<.>- \•az get'.ti'1diı·. 1talya Yugo-;bvymlaki I~:ılke\ ı ~an<losu ılc Ye m~rızzam bır 
.~eubli . ..:t> girişirk<:n, \'i.,iclt>n ~uriyNle ıoprnklnl:ı tatmiıı edilecektir. Sadece kutlc Jınlınde h:ır~ket eclılerek Alay 
gec:id iuıJdn rıldıkları ~liph:;>,.,izclir. f!üıı- F'ransız mii,;fem:d,e idare<=i yeni bir P'..u l~~ıı;ı giılilıniJ'i, paı·ktaki Atatürk 
idi ııö~ J·~ bi · teminat almadıkça. bu ~ist<>m • talıi tuüıbcaktır. Hu me:-ele. lıustune çt'lcııkler ko:ıulımıRtur. Çelenk 
k:ıd:.r lıii\·ük f ·d:ıldirlıklnrla nrbn i-:- ikt1,·:t<li işbirliği ı•en·e\"e"ine girctek- koym:ı m"ra:;iıninden dönen alay, mu
ı•:ıh• ı :-."bufi,., ·tmeılercli. · iı·. Umıl:ır I'<':-imeı~ bildirilmemis:::e de. n.r.ren '·ah.tinde jin,na:;;tik scnlikl{'rinin 

ı· İ Sis/ S A J!l;J:/ l\A }' A Cl;T.4.BI: Lngiliz H· Amerikan ga7~telerinin tah~ ,.e a-:ıl tiircııin y:ıpılacnğı :ılıı.na gelmif'-
\'işi hülo'ımPti. :-:>ııı·i.H' ıneydnııları- ııiııleridir. ''.L 

ııı.ı A1nı~n!nr:ı t ,.,limi h ıklrnıda Ame- lııg-ilt .· ı·r lrnmı ](:ır;;ıJık olarak G. S't:tl ~· ela K:n·makam Riiştü Ülken. 
rikn,\·a l'crnıı veı·1ı1: l' \ r ~mi giirüı-;ii- Döp-olk dah:ı sıkı iktı~acli j-:lıiı-liği için ;~~rı»ıla .:\I~\'ki.l~omnta111.ile P~r~i re-
ııii ii:Hle ·.:ı mi:ıtiı. bir :ınl:ı~ma yapnıı:-:lır. ı" ı, ıı.~lk(;.·~·ı rı;:ı~ı: Be~e<lıye rcıs1 ve 

\' i."!İ>i.' .ı..t·iir" lı·ı ı11ıit:ırekt· .;::~rtlaı·ıııa Fr:.ıı..;ız km·vctlerinin Sııri~-pye giı·- ~I:tat'ı.ı nıum!';o:;~ılı oluug-u halde to~lan-
11,1,·•~ıındur . l~ilhHl,ika mıll: r~kenin 12 me:-i. 110k mu1w;nı('I nl:Hak bn ırnla!'lmn tı rerıııc ~cJnııfl, ~pol'cnlnrı Ye mnkel
inci nınılıleı.ı:nıl(.l ha\·a mcnl:.ııılarının il11 :ılıikadaı·rtır · lefleri teftişten «onrn trihündc yeı· al-
rnii rlıka "-·"i ııc :ıit b'r k'; ınd \·nrdır. Dıınimıı:rkn<l;ın :ıvrılıms olan iz lan- mıştır. 
Y:ılnız 1ııgilizler \'P .\ frikaiıl:ıra gifre, .ı:.ı nda-.ı makam:tt~ ile ele İngilter<' _l\Hitı•:ıkiben 1stikl[ıl mar.~ı <:öylen
lıu madde Almanlal'a nwnlaııları kul- ~.m~mda daha sıkı iı-ıbirliği İ\.in t)ir mı- mış ve hu esnada !"ahaya Ti.irk bayra-
l:mnrn h:ıkkını H·l"rfü'nı;ktl.:', :-.adec.e flsmava :al'ılmıı:;t,11•• ğı <'ekilmiı:;tir. Hımcl.ın sonra Ka:-·ma-
mliı;l'!kalı~ hakkım \<'l"llH'kt.eclir. Fa- J:UİI:t:İK.tHA/,,ılRIN HlDDf.J'l'İ: lrnm Rii~tii Ülken ve tertip komi:,ıro-
kat Visi hunu Almanı: 1·111 lehim• tef i\ev~·orlil:ııı gelen hir habere göre n~ tarafın~la~ m-velce "fH~ilmi~ 01,"11.n 

ı-ir ctmiqtir. Bu ~ tizd~ıı r!e e.::1~.en ger- ..:on Frı iı~ız - Alm:111 :ınhısm:ı:::1 Ame- hır g.enq gunıın mana ve önemini be
g-iıı olan lııgil iz - Fr::ıı:-:ız m(imi~~batı rfü:ıda fpna te:-; ir yapmı,,uı:. Amerika, liri~n bıreı- söyle\' vermüderdir. 
bü:-;biitli n gerı.!İ nle~miı:i: r. ht'r :ıy Fr~ns:ıya g(indereceği iki rnpur . h.ay!ıw.kaı:ıımızın i_L~t~ca~~ıı v~ .. c~~-

.. -·~-- .. ... 

var 
a ç ıyor 

Aradaki son binaların yıktırıl
masına bugün başlanacaktır 

Belediye reisi Dr. Behcet Uz, dün .rnc:ık cıl:rn hıılvnr da iktmıl edilecek
mııht.elif yerlerdeki Belediye müessc- .._. 

1 ]{ 1 
.ı r. 

se.erini, ü tiirparkı tedkik etmiştil'. 
Cumhuriyet !Juh arının paket taşı Fevıipaşa bul.varı üzerine tesadüf 

clö~enmc.-ıi nmeliycsi. yakındn :;ona eden Çukur hanın yıktırılması arneli
er<>ccklir. Rulvarııı Ticnret ocla~ının ye.3i, diinkii Belediye encümeni top
arka kısmına isabet eden kısmındaki lantısında müt{'ahhide ihale olunmuş
eski Kr.edi Liyon<' hankasiyle diğer hi- tur. Yıktırılma ameliyesi süratle ik
nalnr. btinılak tti rilmiı:: ve vıktırıl:.- mal edilecek ve bulvnrın inşasın:ı ba.<ı-
rak yol genişletilmiştir. · • }anacaktır. 

Yakında Fev ·, .ışa bulvarı üzerine Gumhuriyet ve Fe,·zipaşa bulvarla-
rnstl~.r:ın. iki binanın ela istiml1lk ve he- rııııh açılarak yeniden inşaı::iyl<>, Rehir 
c1em ışı hıtce:ck ve C~ünırükle Basmaha- iki giiZ<'l hulvar d:ıha kazanmış olu
ne i;-1tasyonıınu en kıRa yolılan bağlı- ;;oı-. 

. --=oo-------
Bir iik!er u:r-umi hey'et-

leri toplanacak 
Şehrimiz ihracatçı birlikleri umu

mi hey"Pt topl:rntıları cuma gi.iııü 
b:ı$lıy:ıcaktır. Birlikleri alfi.kadar e -
den muhtelif mevzuların göriişiile -
ceği bu toplnntılaMn iki , üc 7Ün sü
receği haber nlınmıştır. 

Kardeşine tecavüz · 
eden can<... var 

İki<;'.eşmelik c:ıdde::inde Hüseyin oğ
hı ~~ yaşında Hti5eyin Günce; öz kar
dt;şi 15 yaşında Saadet Günceyi evde 
kimse bulunmadığı sırada tehdide baş
lamış ,.e fiil liYata yapm1Rhr. Vuku 
bulaıı sikayet Ü7..crine suclu tutulmn~. 
Adliye_,·e verilmiştir. · 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 program, 7 .3::J müzik: hsf~ 

program (Pl.), 7.45 ajans haberlerı. 
8.00 müzik: hafif progr:ımın a.erıı 0 mı (Pl.), 8 .30-8.45 evin saati. J 2.~ 1 program, 12.33 müzik: hafif f:ı:-.1• 
ş-arkıları, 12.45 ajans haberJcrı. 
13.00 müzik: ka:rnştk program (PJ.), 
13.15 tnüzik: hnfif fasıl ı:ı.ark1ln1~ 
programının deva.mı , 13.30-14.0 
müzik: karışık programın de\.'a.JJ'l~ 
(Pl.). 18.00 program, 18.03 miiı11<· 
faı:ııl s:ızı, 18.30 ziraat takvimi .. ,c 
toprak mahsulleri bor:::.ası, 18..10 roü • 
zik: .. ı~dyo caz or~estra.-:ı (İbrnhi1110 Özgur ve Ateş Bocekleıti), l}l.0, 
konu~ma, (drecUeı:ı.me saati). 19.1° 
müzik: radyo cnz orlrntrası progr:ı· 
mının deYnmı, 19.~0 3jans haberl 
19.45 ıniizik : yurttan sesler, 20. 
l'ndyo gnzete~i. 20.45 müzik: pin 
·olol:m _ Fu:ıt. Türkay, 21.00 kon 
ma: ffil'ınlcket posta~ı. 21.10 mi.i7. 
seçilmiı:: ş~rkı ve tlirkiiler. 21.25 
nuşma, (sa.n'atkarlnmmız konuş 
yor). 21.40 müzik: rad,·o ::ıeni 
orkesfr,ısı ( ııcf: Dr. E. ·Practorııs 
22.!10 ajamı h:ıbcrleri, 22.45 müı 
dans nıtiziği (Pi.) 1 2:1.25-23.~0 ~ 

eri 
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rınki progı·am "'<' kapanış. 

---000---

ZABITADA 
~,......: .......... , ................. _ 
Bıçak taşıyanlar: 

.Ali 
Di.in saat 11) de knru meyve ihra

catcılnı· birliği \'e saat 17 de de zahi
~·c ihracatcılar birliği idare he:;-'etlc
ı-i, birlikler umnm'i k:'.itibi 13a.\· Atıf 
İnanın reüıliğiııde toplunnıı~1arr1ır. 

Kereste depo ve mağa
zalarının nakli 

i111 
Sin-0-kli caddesinde İflmail oğlu 

· Güzclç.ıyın ve Kazım oğlu İbrah 
Çavda~ın üzerlerinde birer bıç:ık 
lunmu::. :;rn hıt'!lca mtisarl<'re edilrrı 

btl· 
j~· 

000---

Kazal~rın un ve buğday 
ihtiyaçları 

Bazı k:ız:ılar, n,vhk ihtiyaç naza
rı dikkate nlın:mık toprak mahsul
leri nfi;;i tarafınd~n bu kazal:.ı.rn av
rıhın un V<' buğdayların azlığıncl~ıı 
bahi~l<' arttırıJmnsını alakadarlar -
dan i-;ternişlerdir. Dün btı mevz.u üz~
rinclc miizakerelerdc bulunnrnk üze
re mıntnka tirnret miiriiirlii<i"iinde 
bir tophntı ynııılmıştır. 

---ıooo-----

tir. 
Şehir icinclcki kereste mağaza ve • 

ıı. clopol~rırıın !.tf ni.:e merkezi civa~·ıncla ı ~ıçak .çekmiş: ~. . .. ·· ~ 
Bekdıyecc go:-;tcrılcn ..:aha:-·a naklı için K~Tl2ernltı c:ıtlclc:-;ınde bu) uk ~ ıJtl, 
Rel~diye ~eclisince tayin edilen birse- l lc~Gı?gl~ı ... h~nı~d_;ı :''lehm:_cl 0~ 
nelık mudılet dolduğundan bunların H.ıkkı C. ıuluk. hay ram .o~lu K0 
nakli için bir haftalık mühlet daha fla~Ta~dnrn bıçak Çf\kmıştır. 

ıı 

ğltl 

J\İ-

Yel'iJmj,.:ti. :Mühlet. bugün :-ıona eımis- ~emı_r çalmış: 
tir. Belediyf'cc yapılacak 1.edkik:ıtt"ıı , 1• c:·~:ırnşa bnlva~·m_d:-ı Ar.-:.~an o 
<'ar:)ıdald kereste mağaza ve depoları- lıedrı ''.o~~nı-ı, demırcı lsmaılın 11r 
m ~l'an tahliye etmemiş olanların yer- lo demırını ca.lmış \"P tntnlınu$i:U 
leri buglin kapatılacak ve bunlar, Be- Isırmış: • . ~ . Sil· 

ih'1 le<liyecc temin -edil~cek lı:ıkil vasıtala- Roz:rnkadn Knd_rı o~.dn Azız. 
fiylc nakledilecek. bu suretle yapıla- leyman kızı Hayrıyc ve kızı S-nl 
cak m:ısraf. k<>rc.ste mağaza ve depo- :trasmrln :ı.~ncak me~eleı:ıi,nden ~!l' ·~ {. 

.,.r· larınm ~mhiplcrinden alınacaktır. •'tkmıs. Azız. knvgaya karışan ıbr 
Vilayet Ziraat miidi.irlüğü, bütün him Sanlıy1 ı-ıırm•nk miitcflcld'.d ~ 

ba~ mmtakaJ:ırrnıı iebliğat yaparak Ç ·· · ı · b IC'rindt n :rnralamıştu. 

Bağlara kükürt atılc.~cak 

·tıı' 
\' ~ 

lıaglımı derhal klikiirt atılmasını bil- orçı ın eyanatı dDEMIŞTE/(f VAK'A . 
,Jirmiştlr. Cöztnşı atmak içiıı ba;-~cılar. -BAŞ TARAFI 1 NCl SAHiFEDE- • Ödemiflin :\I-ezgitli köyünde )Iı1:-
.Bor;10rn Ziraat mücaclele ist:ı~·onıı- Londı·a, 21 (A.A.) _ Girid adasın- fı~ o*l\ı Hi .ra.~ınc!n Mehmecl Akı::tı, ·W 

! 
nuıı t0bligutıııı bekli,\·eceklerdir. d~ıki ktıınanc!an, muhasımlarınm Yeni ı nı koyde Ş:ıkır oglu 8 yaşıncl:ı Mllt-

---~--- Zelanda üniforması üışımaları takdi- fa Kaha~ı kirletmi_ş v~ tutulmu~tııı 

" BELEDİYE ENCÜMENİ riııc.k h; Uı hareketinde tam salahi\·eti r-------------
Rc>lediye dnimi Pnd~n1Pııi, d'in öğ. h::iz<lir. Yeni Zclnnda iiniforması gıy-

~~aen .~onra Dr. B~hçet 'zun reisli - mış olanlnrın m<ıhk€meye Yerilerek 
gıude iopla.nmış, ımar :-:ah-asındaki mahkum ettirilccekl~ri .sanılmaktadır. 
~ok:ıklardan bazı!a ıırnın daha beton Rnnlurın derhal kursuna dizilmivecek-
yol olnrak inşasını kararlaştırmıştır. !eri tahmin eclilmektedir. · 

Uoğum . 
rv 
i" 

\'i~i hiıkfımct i. Suriyedcl,i İngiliz lnığda~ 1 hundan lıörlc göndermh"ecek- !.tın hll' ~ekılde verdıgı 8oylev.ırny11k 
konsolnsl:ırının Jl:l•ri nhnm::ı.:-:ını iste- tir. · - bir lwyecanla ve binlerce halkın alkış Kız 
mi~tir. n~r haft:ıda hunlur geri ceki- B lufanı araı:ımc'la dinlenmiştir . en~titüsünden mezun olanlar 

Büyük Millet Meclisi divanı 
yaset katibi Bay Alinin bir ~ocU 
dünyaya" gehnqlir. Nevzadın u:ııst' 
ömürlü olmasını d :ler, ana ve b.-b 

,. 
ıını tebrik ederiz. 

'ccektir. asraya geni kuvvet/er ~uluklarclan soıırn Gecid re::ımi va-
l'/S/X/S l'IWTRSTtıS'f': çıkarddz pılmış, talf'be Ye gPnclik. alayı töt·<>n 
T>:ğ'er üıral't;rn \'i r-:i Aınerik:ı j·ı d:ı lrn~kunının v.; halkın ününden g.ccmi~-

·ı · · l · ı l' 1 
1 

Ba_ştarafı 1 nci Sahifede - tiı·. C<•cicl l'Ps111ir1clnıı .so11ı·a ,la r.\.\'n_l.~ı 
ırıımı 0rı ııın nıii~!ı( <'!' •:-;ı :;ı> ı.: ıır ı· pı·ıı- ll ' • ~' " 
lf'"tıı <>lmio.ıtir. \ 'ii:. ·ı .\Jmaııva :mı- :'7'."~'t' .~'.ı·ı b:.:·~'.'11 '=-'.\j sarnıı~tır. lr~k ıkız ''e :;ıınr:ı f'l'kek taUıcniıı .iimn:::.;tik 

1 1 . 
1 

·"' 1 · a:sLrl.uı .. l_n.~ •. 1 Iı.z n.1.ureltebata a.te~ ac .. -,h:ır('ketlcr: lıı•cl:ımı.·,,· \'C l1tı l11ı."u."'ta oı·-
ı;ııH a ;:ı an a~ınaııııı 111dııd:ı ')iliıınwıli- t \ 1 "' _, ., · 
J. 

1 
\ · .1• ın. ıı:; 1 ı · .ıı.ı .. ' el ı gorcn lıaşka bı r ng-ı- t~l okul lıc<len tNbi\"_r-i ög'1ı·etn1eı11· I~nıin 

~ını en. J: merıt\:t lı~r ilıl ·rn:ık· l\:ır::ı ı t ı ı ı -hazırl:ııımaldcıclır. ız. :ı,,·~;tı"<.'-"t cer ııı lnınıııı .r:ınına in- ;:; ,\'lll{'ll haklı ol:ı.r;4Jc t::kılil' cılilnıi.::-
m:" ,.e <.1,ık:ıt tay.rareıı in mürettebatı- ı i r. 

~-- ııı alarak yenitlen havalanmı:::tır. Yı:- lhııırl ,ı ı soıır:ı Tir" ista.:n>n cadd.-
Hür Fransız kuvvetleri ralanan \'.ey:ı ölen yoldur. . ... inin acılrn Wrcni ~·apıJrnıı:;tir. 

fleynıt,2 1 tA.A.) - 2:~ numaralı Her yer hayra],lar!a ye _gece de rc::-
Surigegi . işgale başladı Ira~;: ıclıliği: . . mi bin:ılarla Parti \"e Halk•e\'İ binaları 

. . Garp c.ephe<ıınde pışdar kuvvetleri- umnmi yerler ışıkla donatılmı~hr. 
-.Ba~tarfı 1 ncı Sahıfede ~ ! ıniz Habbaniyede dü~manla temasa 

nan hır 1· ı an,.ız alayının Surıyeye gel mi.; ve zavı···t verdirmiştir "[ h· o-
. ' 1 h .. F k l . 1 ,. ·• . " . .~ tı ·l-~ı~mış_ o .n'~~. ur r~ııı:sız ·u\'Vcl erme r\!he ıic\·nnı etmektedir. POLİS DiVANI 

ıltı,h:ık ettıgın f daıı- emmareler var~ C'eııupta m:ıh:ılli halk:ıı t:ıkviye:-;iy- Pol:,; di\·anı, dün öğleden ~onı·n 
clıı ·. ··~ '> • • .... , ı '.: kuvvetJ.pı·inıiz B:ı:-ra \~~ IıcrA.ialmra adli kı ım rehdij{inclc topl:mmıı.:. hn-

~udu:-., .- 1 ( A .• \.J - Suı ı .• ede do- • ı..:ır:-ıı at{'1:1 uc·nıı::·;l:ınlır. i\folcmmım nı:ı- zı pııli::ılt're aid t'.:1hkikal ev; ,ık1 (izf'
l:~şırn ~ayıalurn göre. _bazı FranRıı 1 lfım;ll!ı gör<! IJiı: ~~ulxıy \'<l 10 ingili7. ne- riııd11 müzaker,ı~lf'rde btıluııarak ka-
J).ılotları . t~~yyı~:eıeı·ıyle tıçar:ık f~ı·i ölmiistiir . .Jiültecilcr düşmnııııı ı·al'!ın· :1lııınıı~l ıı-. 
cıvarcla~ı ~ıuttc!ık hava meychııı-1 r·<•l<ilir~:en ağıl' za~·iat \·eroiğini ~öyl~ 
larına mmışlerclır. Dir ~a,riaya gö - ıııf,lerdir 

---o---
Ay;! kkabılarda kar nis

beti tesbit edildi 
re, yük•ek rlitbeli bir ~ubay hu::usi "Tan·a.relcrinıiz Swnel Dabbnneyi 
t~yy~re He Vişideıı Snl'iyeye gcl_mi:-ı- b'Jnıl:J1~ 1:rı1mun ehHi~ ve hacaı· ika ı.>yle
tır. _Du _z~ıtın general Denize talımat ı ıniştir. Ttıyyarelerim :z cllismnn nıo-
getırdigi :::.anılmakt-adır. tür!ü tr·~-ekkiillerini mitralvÖ:~ atc~iııe \'ili'iye! Fiat mürakal>~ komis•·onu. 

Ankara:. 21 (~. G.) - Verilen ha- tutmu~ n ctü~nrnna ağır kr~yipler lrny- k_m~dt~~·a .;ntışlarındıı azami kar ı;i:'be-
berlere gore, F ıaıısa h:ıva nazırı dcttirmi.:ıiir 'I':nTarel~rimi ·, dönmiifl- tını YU%de 1 o - 10 olarak teshit etmi~-
Eerjerf' Suriyeye gelmiş.tir. tür. " · · ·· lir. Kunduı·a snfanl:ıı·. kumluraların * ' altına f'oğ:·ık damga ile firmanın adr'e-

sin: ve ı::atış fi~liııi \'azacaktır. Fiat 
milralwbe büro:-;u m~mtırları yapacak-
1;.tl'~ tecU~iklcl'clc ayakkabıların maliy<'
tını Vt• ytlz<le kfır nisbetini ~iraı-;tıra~-ık, 
yiizde Hl rlan f:•zl:ı kfıı· ile fiat kondu
ğunu t~sbit tttikler i tukdiı·dc !"atıcıyı 
ihtikar :-1uçnııd:ın Ac1liyeye \'erecekler

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

iki nefis fi:imden mürekkep muazzam bir program 
1 -

Sahte VoOd o~ 
1NG1J.ı1ZCE SÖZLÜ 

YARA TANLAR: Nevyork radyosunun meşhur ARTiE SHA W 
CAZ ORKESTRASI 

-·2-

DağOarro lfll Ko~o 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Yarntaıılar: IRLEY TEMPL - RANDOLF SKOT 

-3-
A ynca: 

MONOR NUREDDİN tarafından ALLI YEMENİ 
VE 

- 4 -
DENtZ KIZJ EFTALYANIN Aydın Zeybeği 

SEANSLAR: Şirley 4-7.30 da: S . . Yıldız 2-5.30- 9 da 
Cumartesi ve pazar 11 ve 12.30 da ha,lar • 

DIKKA T - Haftanın her günilnde ilk sean.slar UCUZ HALK MA
TİNELERi dir. 

Fiatleri - Birjnci 20-Balkon 25 - Koltuk :lO kurustur. 

e{ i !'. 

Cevizli Bahçe 
Değerli hikayecilerimizden Kemal 

Bilbaıann (Ceviz\; Bahçe) ismi al· 
tında topladığı hikayelerini bir ki -
tap halinde nefretm~tir 

Münekkitlerin muhtelif mecmua -
larda ne4rettikleıı\ makalelerle Ke -
mal Bilbatarın kuvvetli hikayeciJİğİ 
üzerinde durmaları biJhassa yerin
dedir. (Anadolu) da severek hika
yelerini okuduğunuz Kemal B:tbaşa. 
rın ~u kitabı kütüphanelerde satıl
maktadır. Kanlerimize tavsiye ede
riz. 

GELENLER - GİDENLER 
Posta, telgraf ve telefon müfettişi 

Bay İrfan Türe Ank-aradan, maliye 
müfettişi Bay Celal Manisadan şeh
rimize gelmiş, Demirıci kaymakamı 
Bay Nihad Usturum Ankaraya git
miştir. 

Bu s~ne Cumhuriy-et Kız enstitümüz de 48 talebe gibi büyük bir crrup 
yetiştirmiştir. P.unlar<lan (16) sı Moda, <liğer (32) si Dikiş talebesidir. 

Yukarıdahi resimlerde talebe idare rve talim hey'e!leriyle birlikte gö-
7.ükmektediı·. 

TELEFON TAYY 
36-46 

wpt:Wfi4 WWMMM BU HAFTA 

.., 
Çikirge mücadelesi 

ıer 
ııi· 

Bazı kazalarda çıkan çekfrge 
imha e<lJlmişsc de bazı yerlerde y~ 
elen <;ckirge çıktığı vilayet zir 
müdürlüğüne bildirilrnistir. 1\IilC 
delcyc devam eclilnıektediıt Bur 
ziraat müc~ıdele teknisveni Rav l\f P 

med Karaşin ~ehrimiie gelmiş 

ıı:ıl 
:ı· 

5ll 
h· 
,·e 

tetkikk•rc başlamıştır. 

OZUMr • 
218 Süleymano\"lç 

!16 H. Al-anyıı.lı 
16 K. Mikalef 
15 Tnrım 
4 S. Erkin 

!37!) y~kfın 
260312 1.2 D. Y<'klııı 

1-2 l'. ~~e kG n 
7 
g 
!) 

No. 10 
INCIRı 

415 i\l. .i. llm111 to 
24 t. Şinni:i 

4:rn ve kfın 
1Jo.rn1 ·n. yekun 

140920 U. vekGn 
ZAHfRl-. .'ı 

ıao c. 
·18500 kilo nohut 

298 Ç. fasulye 

K. s. 
13 

K. 
27 

15 50 22 
16 50 :{1 
20 
2() 

K_ S. 
10 

7 

Hl 
24 
30 
35 

}{. 

10 
7 

10 50 12 
19 20 

] 
~· 

z:; 
(10 

~· 

1rı 

-

-
BİNG GROSBY - JOAN BLONDELL - MISA AUER ve GROSBY CAZ KIZLARI ta~afmdan 

• 

yaratılan ŞEN - ŞUH - MUSiKiLi 
.............................................. ~ .......... ~ .... ~ .. ~ ..... 

(FRANSIZCA SÖZLÜ) 

K'''U"Ç"lf K' ........ i\if E ... L''i~: .. K· 
·~ ............................ ~.~··~····· .......... 

FRANSIZCA SÖZLO .. K .. A"T"f L ........ B .. E .. N ... f'~1"!' 
MATİNELER HERGÜN: KA. BENİM 3.30-6- 8,45 K. MELEK 4,30.-7.10-9.45 TE C 

1 Cumartesi 2, Pazar 1 de ilave seanslar ı ••İmi•••••••• 
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22 MAYJS 1941 Pmşembe 

Almanlar Zem-Zem 
vapurunu batırdı 

Berlin. 21 (A.A.) - D. N. B. 
Resmi bir menbndan bildirildiğine 

ıöre, biJ, Alman harp gemisi. müsa
dere haklarını kullanarak İngiltere 
hesabına harp malzemesi taşımnkfa 
olan Mısır bandıralı Zem-Zem vapu
runu tevkif etmiştir. Vapur tahliye 
edildikten sonra torpillenmiştir. Tay
fa ve yolcular, bir Alman ticaret va
r.uru tn~fındiln gn.rbi Frans:ıdn bir 
ınıana çıkanlmıştır. 

Bir tayyare dü,ürüldü : 
Londİta, 21 (A.A.) - AmiraJlık 

dairesinin tebliği: 
Pazartesi günü. Trenyonu. Bel -

\'az ve Sent Relon mayin taranrı ge_ 
~ileri lngiJt.erenin doğu sahilinde 

• 1! Unnigel Almnı1 tayyare~ini dü -
"U!'1'1üşler:dir. Bu t:ıyyare Prenses 
eıızabct mayin gemisine hücum et -
l'r\i~ir. 

-
Askeri Vaziyet 
- BAS TARAFI 1 NCI SAHIFEDE

Alman}ar, Girlde havadan kıtalar 
ve toplar indirirken ufak deniz vası
taları da kullanm1şlalldır. Bu hare
kat bize, deniz ve hava kuvvetl~inin 
işbirliğiyle İngiliz adalarma taarru
zun çok iptidai bir tecrübesini gös
termektedir. Ru büyük ta-arruzun 
nere malolacağı ve ka?.ançları hak
kında iki taraf oldukç:ı acık fikirler 
elde cdebilecekJ.erdir. 

A lmanla'lln denizden taarruzda 
1talnı.n hücumboUarını w torpitola
rııu ·kullandıkları hatır:ı gelebilir. 
Bunlar müdafaa ~ilahlarını ela hamil 
olduklarından daha mfü:;aiddir. Bu 
vaziyet karşı~ınd'fl. şu iiç sekil tah -
min olunabilir . 

l - Gece karanlığınfürn i~tifncle 
etmek. 

2 - Grup zaman1 yapılacak hava 
araştırmasiyle İngiliz kuvvetlerine 

000 gece hiicumbotlarla baıu·uz imkanı-ç · ridde şiddetli nı hazırlamak YC başka hdlg~Jerden 

h b 1 de ihraç yapmak, 
mu are e er 3 - Adanın başka noktasına çık-

-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- mak hi ·. ini vererek diğer mmtalrn
h~radaki kıtaların takviyesi. böyle da emniyetle ihraç yapmak. 
hır taarruz-a karşı hazırlıklarm alfi- Y.e nihayet gizli hnreket lerle feda
rneti idi. Deniz kuvvetlerinden mah- kfırlığı göze alal'tık bir miktar a-ıln1 1· 
l'tını olan Almanya, böyle bir taar - çıkarmak. 
~zda ancak hava vasıt:ılnrından is- Tayyarelerle getiıtilen Almaı1 kuv_ 
~ade edebilmektedir. Halbuki Gi - vetlerindcn llJÜhim bir kısmı imha 

l'idde arazi <lağlıktu· ve iniş :-nhnl:ır 1 ı edilmiş , Lazı Alman tayyareleri ye
~~ktur. Paraşütçüler, asker taşıyan re inerken parç-alanmıştır. Alrn:mlar 
,.Yl'ar elere meydan teminine çalış - Suda ve Ileraldiyanın yarbmdnki 
~aktadırlar. Yalnız planörlerin kul- »ahalnra. 3sker indirmişlerdir. 
anılması beklenmedik bir hadise ol- Habeşiatanda: 
nıu§ıSa da müdafil er gafil -avlanma - Amba-nlagi bfügcsinde ttalynnlnr-
rnfnır. • ılan l 8-1 !) bin esir -alınnmıtır. · Dük 
k ngiliz ve Yunan ordusu, bu hare~ D"aob a w• be~ genem.! de tc~Jim ol
lı ette Girid dağlılarından da müzn - mu~hır. 

1 eret görmektedir. Kama ve silah - Irakta: . 
al'la mücehhez bulunan bu dağlılar, Harekfü hakk11Hb fazla malümnt 

1 
Ç~teler halinde te':ıikilSUandırılmıştu. gelmemi:; olmakla beraber: Ruğda
~lhassa istih barat da çok kuvvetli - dın :1G kilometre batısında Fallucc 
k!r . Müdafilerin vaziy~te ha- mcvkiini -alan İngiliz kuvvetlerinin 
ını oldukları haber alınmış- Ilağdncla yiirliyecekleri ıe ihtimal 

tı:. Yeni tafsliilt gelinceye kadar kısa bir zarnandn bu harbı neticelen
bır feY söylenemez. İtalyan adaları dirmek isti3·ecekleri dii;;iinülebilir. 
Y~ Rodos, taarrıuza fasılasız devam Gelen hahe,.letK' gfü·e. nasraya 
lıtıkanını veııece.ktir. •mütemadiyen asker, moWrlü vasıtn-

Londra, 21 (A.A.) - Müstakj: 1 Inr ve b:ırp m~lzemc j çıkarılmak -
lı'ranaız ajansı bildiriyor: tarhr. Filistin den ele motürlii va ıln-
Alnıanlar tarafından Girid iizeri- lar \'e tayy:m~terlc asker naklolun

ııe Yapılan hücumun genişliğini tıavin makta ve Fnlluce bölge hıdeki fn -
edecek derecede malOmat he~üz giliz kıtnbrı takviye Nli1me1'iecfir. 
lrıeveud dejildir. Maamafih Alman- Libyada : 
1~ın Akdeniz havzasının fethine Soilum \ ' C Tabrukta kPşif. CTl'Y -

Clddi surette dıevam etmek fikrinde riy<' foaliyeti o l muştur 
bulundukları pek az şüphe kabul ZEHiRLENMiŞ 
ed~ bir ha'kikattir. SeHihiyettar fstıııılıul, 21 (Telefonla) - Buglin 
~~hf'iller:in izhar ettikleri fikirlere ı;;ehrimizcle garip bir zehiı·lt•nme \':l 

tore, Almanlar Suriyeyi işgal ve Irak ı ka ··ı olmmıt.ur. 
~uhtem~J olarak da .Filistin lizerint' Sofiya ndında g enç bir kadın, i.,
~~emege devam edebilmek ' için •·ttha ilacı yerine yanlışlıkla 7.ehirli 
t l'id ile Kıbrıs gibi iki manianın or-1 iliıc· içmi!'\tir. HMtnhnn~d tedıwi 'fi i
t adan ıkaldırılması lazım geldiğini tına nlınan kndın bir knç Mrnt :::onda 
akdir etmişlerdir. 1 ölmüştür. 

A L S A N C A K 1 fesviyecı aranıyor 
letaeyon kartıaında yeni açılan Birinci sınıf lıir tesviyeciye ihtiyaç 

1 E G E 1 
vardır. Taliplerin !kinci ooyler soka
ğında kolacı Bay Hamdiye müracaat-
ları. D. 3 

, hususi Hastahanesi 
Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 

1zmir Belediyeainden: 

1 - Kültür mahallesi 1389 uncu 
sokakta 63 üncü -adanın 348 metre 

1 murabbaındaki 36 .sayılı ar~anın sa-
1 'tJşı, yazı işleri müdilrlüğiindeki ~art 

namesi veçhile açık artımnaya konul 
muştur. Muhammen bedeli ~784 lira 
muvakkat teminatı 208 lira 80 ku -
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden 

' evve.J iş bankasına yatırarak mak -
buzları ile ihale tarıhi' olan 4-6-941 1 
çarşanba günü saat on eltıda encü -
mene müracaatlan. 

2 - Kültür mahallesi 1389 uncu 
sokakta 63 üncü adanın 348 metre 
muııabbaındaki 37 sayılı -arsanın sa· 
tışı yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi veçhile açık artırmaya konul. 
muştur. lf uhammen bedeli 2776 lira 

lier ! Ubeye aid .haatalar ka bul ve mü- muvakkat teminatı 208 lira 20 kuruş-
lehauıalan tara fmdan tedavi edilir. ! tur. Taliplerin teminatl öğleden ev-

.. vel iş bankasına yatırarak makbuz-
Muessesede her zarnan 1 lan ile ihale tarihi olan 4-6-941 çar-

dokt b J T 1 2918 şanba günü saat on altıda encümene or u unur. e müracaatları. 17 22 27 2 

lzmir Defterdarhvından: 
Şubesi Varak Tarh Tarh )fükellefiıı ismi İşi 

No. senesi No. 

(A.NADOLU) 

S0MERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesi 
Kayseri Bez Fabrikası Müdüriyetinden 

Fabrikamız tamirhanesinde çalı§mak üzer e deneme neticesin
de ve göate recekleri ehliyete göre ücre ti teabit edilmek tarliyle ( 8) 
tornacı ( 1) frezeQ: (1 ) demir pulanyacı (1 O) tesviyeci ( 6) döküm 
kahpcıaı ( 1) mode lci alınacaktır. 

lateldilerin fabrikaıhız müdürlüğüne t imdiye kadar çall.flıkları 
yerler in bonaerviale ri ve hüanü hal varakalariyle birlikte mÜrll
caatları ilan olunur. 

lzmir fiat mürakabe komisyo
nundan: 
23-Mayıs-~41 cuma tarihinden itibaren pcıınkende suretiyle satışa 

arzedilecek kad ın, -erkek. çocuk arakkahı çe~idleriniıı maliyetleriııe iliL 
Ye edilecek azami kar hHclili: 

l - Ismarlamalara yüzde 40 
2 - Malzeme, işçilik itibariyle biı-inci kalite yüzd<' ~O 
3 - Malzeme. işçilik itibariyle ikinci kalite yüzde 20 
t - Malzeme. i,.çilik itibariyll' üçüncü kalit<ı yiizde 10 

5 - Toptan satışlarda. :;atıcı mağazalar layin edilen kar ni:--bet !erin-
den alıcı lehine:- üzde 6 nieb~tini terkedecekti!i. 

6 - Yukarıdn gösterilen ni beth•r İzmir fiat murakabe komiıwoııu

nun 20-5-1941 toplantı mda karar altına alınmıştır. 

Keyfiyet a!akad-arlımn bilgi! ine arzolunur. 185'i 

~--------------------,_,, ________________ __.____________ 
Ödemiş Cumhuriyet müdeiumu-
miliğinden: 

Ödemiş ceza evinin 941 mali yılı için bir Af'nelik ekmek ihtiyacı ka. 
palı z-nrf mmliyle l-5-941 tarihinden itiballen on beş gün müddetle 
ehiltmeye kbnulmuşsn da ihale tarihi olan 16-5-!>41 cuma giinü saat 
15 şe kadar taliı1 çıkmadığındıın ihale işinin l n gün 'temdidine knrar 
verHm•ştir. 

Beheri ~60 gıram olmak iizerE:' giinde !kinci neviden l ~)f) ila 231) a
det ekm<>k \'Prilecektir. 

İstekliler her giin nıes:ti saatleı·i.nde E:artnamı>yi miiclcleiumumilik 
ve cezaevi dairele1ı.in<' müracaatla görebilirler. • 

Teminat miktarı 770 lira olup te. bil ~dilen bugünkü 960 grnmlık 
ekmeğin ra)·ici 12 kuruş 24 santimdir. 

1;.tekliler gösteril en miktar iiz<'rinclen bir şenelik ekmek taahhücHL 
nii ifa ıe nl1bilereklerine dniı' ticaret oda:;uıilan vesik-a ibrnz edecek -
lerdiıı. 

İhale tarihi 27-ö-941 salı giinü saat 15 olup isteklilerin o günü vak-
tinden ewPI Odemiş adliyesi cuınhuri,·et milddeiumumiliği dair esi 
önfüıde hazır bulunmaları ilfm olunur. · 20 22 24 26 lı'.122 

Gençlik EE!:itmeni ahnacak 
Beden terbiy esi genel direktörlüğünden: 

1 - Vila~·et. kaza ve müesseseler gençlik kulüplerıinde beden ter. 
biye.si mükelleflerini beden terbiyesi n izamnnmt'si esaı:: l arı daireıoıinde ça. 
lıştırmak iizerc aşıığıduki şm·ıl:m lrniz olanl~irdan gençlik e.ilitmcni 
ahnacalrtır. 

Şartlar: 
• 1 

A - Türk olmak 
b - 36 yaşını a.,mamış bulunmak 
c - Askerlik \ nzifesini yapmL:ı olnınk 
d - En az orta veya mu-adili tahsil görmüş bulunmak, lis ~ veya 

:ı herı crb~ § oku!laı mı bitirın;~ olanlar tercih olunurlar. 
t' - Ankarıı cla çı:ılış •• cak ve 5-G ay karlar devam edecek olan beden 

terbiye~i kur·una i~tirak ederek kura nihayetinde yapılacak imtihan
da mm affak olmak. 

f - Sıhhat l.>akımııiclan her türlü iklimde ~alışalıilecek ve lıer ne\ii 
beden terbiyesi faaliyetleıt~ le, jimnnstik, oyun sı,orlarla, iştigal edebi
lecc.k durumda olmak. 

g - llt>cleıı terlıiyeıoıi kuısuııun umumi talimatı ile iç, di iplin ve t-a
lim \'e terlıiye tnlimatlamrn tamamen riayet edeceğine ve kur imti
h:rnıııda ıırnYaff.ak oduktan . oıırn gtanel direktöı !Ukçe ,·erilecek ,·azife
yi kabul edeceğine dair - numuııe,.ine uygun- tnahhiltn-ame \'ermt'k. 

11 - Kursu nıu\'affakıye tle bitirip vnzifey11 rayin edilenlere 3Q.i)6 
sa:j ılı kanun hükiimleri dnlıilinde awnıi J 40 lir:ıyn kadar lil'ret 'erile
cektir. 

i li - l\liirnca-:-:ıt tnrihi nihayet 31-:\fnrıs-94 l . onunu kadard•r. 
iV - Tıılip olanlaı ın kursa kabul şartlarını ve daha fazla maJU

matı vilityct merkezinde beden terbiyeqi biilge lınşkanlıkları · ıc ka
z-alarda kaymak:!mhklardan alm:ıları ve istida ile mezkur makamlara 
miirncnatlı, Hizıımıı ilfm olunur. 18 20 22 24 2657-17 8 

:\fovkii ve . okagı Rap 4'o. il? mudc1 ti Raznn<' Du hl'll n 
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lzmir l.e•azlia AmiTlii i Satm Alma Komlsyonndan: 
Miktarı 

1 

ı 040 Aedet Kolona 
1040 Acdet Kolona 
2500 Adet Tahta 
2500 Adet Tahin 
ıMO 4det Cam 
1000 Adet Cam 

200 Kilo Cam macunu 
ıoo Adet Asma k ilit 

14 00 Torba Çimento 
4200 Adet Moralya 
1000 Adet Cam çengeli 
2870 Adet Kadron 

31000 Adet Düz fabrika kiremidi 
2800 Adet Kapaklık f abnika kiremidi 

80000 Adet Yerli oluklu kir emit 
ıoo Aaet Çakma kilidi 

1000 Adet Kuyruklu menteşe 
69 Adet Kazma 

Yukarıda cin~ \'C miktarı yazılı on sekiz kalem muhtelif malzeme 
ayrı ':lyrı pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin kereste ve çimentodan 
maad.a .. mın numuneleriyle birlikte pazarlık günü olan 23-Mayıs-941 
cuma günü saat on ~te kışlada izmir levazım amirliği satın almn ko
misyonuna müracaatları. 

İznir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Miktan 

2600 Adet Bakır bakraç 
2050 Adet Karavana 
100 Adet Gevgir 
100 Adet Kep~ 
100 Adet Süzgeç 
100 Adet Yağ tavası 

200 A<let Saplı tas 
20 Adet Bilyük kazan 

100 Adet Küçük kazan 

' 

Yukarı<l-a cin:-; ve miktarı ya7.ılı dokuz kalrın bakır ede\•atJ ayrı ayrı 
pazarlıkla kalaylanacaktır. 

Taliplerin 23-:Mnyıt;-941 cuma günü . aat onda kışlada izmir levazım 
amirliği satın -alma komisyonuna mUracaatlnrı. 

lzmir Levazım Amirlii i Satan Alma Komiayonund•n: 
Miktarı 

10,000 Kilo Kuru fasulye 
10,000 Kilo Bulguıı 

l 0,000 Kilo Kuru fa. ulya 
6,000 Kilo Pir inç 

Yukarıda cins V<' ıniktnrlnrı yazılı d\lrt kalem erzak a~Tı ayrı pazar_ 
!ıkla satın alın-acakiır. 

Taliplerin 23-:Mayıı:-941 cuma günii saat on beşte kışlada izmir le -
vazını amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

lzmir defterdarlığlndan: 
&ıtış 

No. 
Muhammen 

bedeli 
Lir a 

414 : Bornova Güııbüz ..:okak 105 metre murabhaı 450 
19 kapu 21 taj numaralı hane 

6 17 : Bornova dostlar sokak 90 metre murabbaı 36-
20 kapu, 20 t.aj llumaralı ar.sa 

62S : Rorno' a iiçüncü yaka sokak 54,60 metre 40 
murabbaı 25 kapu, 25 taj numaralı ahır 

612 : BornO\'n birnici tarla başı sokıak ::l2 metre 90 
murabbnı l l kapu, !) taj numaralı ahır 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerine biclayeten talip zuhur etmedi
ğinden 16-5-fl41 tarihinrlen itibaren 10 gün müddetle 'temdide hırakıl
mı~tır. 

11ı-alel eri 26-5-941 tarihinde dir. Taliplerin yevmi mezku rd a milli em-
lflk ınüdürliiğündc müte~ekkil satı~ komisyon un a müracaatları . 1853 

lzmir emrazi sariye hastaha
nesi baş hekiriıli~iAden: 
Keşif bedeli 1367 lira 20 kuruş ve muvakkat teminat 1 Ol liı'lll 80 

kuruş olan hastahanenin nvlu duvarının inpası açık eksiltmeğt? kon
mu~tur. ı1ili. • 

lsteklilcrin ke şif ve ~arlİıameyi görmek üzere her gün başhekimliğe 
H' ek jltme günü olan 23-5-941 tarihinde cuma gününd e saat 11 de 
Tepecikte emrazı sariye hastahanesinde toplanan komisyona mhra -
caatları. 7 '12 17 22 1666 

Za1111ııı Yekü11 iS1rn No. 1hbarname Matrah 
Lira J\r. 

.. J 

------------- --------- ---- ---------- - -
c 
c 
c 
< 
< 
< 
c 
« 
< 
< 
«'" 
« 
c 

« 
c 

« 

c 
c 

l\arşıyaka 

40 
48 
49 
10 

5 
15 
32 
47 
24 
13 
11 
32 
43 
38 

9 

8 
58 

12 

2 
26 

938 
938 
939 
938 
937 
938 
938 
937 
938 
938 
937 
939 
939 
939 
937 

937 
938 

941 

938 
937 
931 

na 
87 

6 
55 
49 
52 
24 
50 
92 
17 
16 
5 

23 
18 
62 

62 
15 

5 

Cafer Varlık 
lmmet Mustafa 
, aban 7...eybek 
HüsııU Arns 
• \Ielınıed 
Nazmi 
Mehmecl 
Mevlüt 
)fünip 
Mahmud 
Mustufa 
Şiikrü Kılıç 
"Muzaffer Dognıı 
Ramazan 
Abidin 

Abuş 
Ahmed o. Davud 
De lan 
~li oğ. Ali Kınk 

Kahveci 
Rakkal 

... « 
Eskici 

Kahveci 
< 
c 

Tuğla ocağı 
Fırıncı 

Bakkal 
Aşçı 

Kahveci 
Bakkal 
Aşçı 

Dondurma ve 
şiracı 
'..\fanav 
El'lkici 

Kundura 
tamircis i 

Çile köyü 81 
Ralcıhlr köyü 216 
Ke!'re 
Cumaovası 165 
A. Dere Tırazça Kô. 
c · « Y cniköy 59 
Bulgurca 178 
~y<liköy Çeşme S. 
Buca Gaı S. 18 1 
Bulgurca köyü 41 
Bulgurcn köyli 53, 54 
Bulgurca köyü 
Bulguı·ra },i)yli 
Rulgurc:ı köyii 
Cumaova~ı 140 

. Cumaov:1sı 
Seycliköy 

Dere köyii 

140 

13 Hasan oğ Ali ;Kahveci l\:nrabağlar 
148 Ali oğlu Naci Gazinocu l nciraltı 

70 

331 Konyalı Hüseyin Bakkal Ye Alaybey :\iit:ıt- !l4 - 96 
332 kömürcü paşa 

L ı. !,:~s.:n. ı ı.ns • H oo 
1.1.9H6 - 5.9ll8 4 56 

9~9 87 
J.1.9!l8 - 4.4.938 1 38 
ı.ı.nn7~3ı. ı o.:ı7 3 08 
l5A.938 - 21.6.38 l 16 
l.I.938-30.l 0.38 13 08 
J.l.~)36-31.12.36 12 00 
l.l.!lBS-21.10.38 10 99 

988 l l 2~ 
J .2.!l36-6.8.937 13 4G 

939 19 50 
9,l!) !) 82 
~!lU 5 08 

24.6.937-30.fl.37 6 47 

937 6 87 
1.1.938-1.5.9:18 83 

l.6.940-31.12.40 13 27 

l.1.938-31.12.:H~ 10 50 

11.4.94 I 88 00 

av 
91 
17 
28 
62 
23 

3 00 
2 40 
4 GO 
2 25 
2 73 
2 10 
l 96 
l 02 
1 40 

1 58 
1!l 

26 

2 ıo 

•j .. 
l 

ül 

1ü 
16 

00 

16 
8fl 

!ll 
97 

1 o:-: 
1fı 

29 

8 36 
5 57 
1 20 
ı 66 
n 7o 
1 3!1 

17 98 
14 40 
27 İ)!) 
1 a :>ı) 
16 35 
15 49 
1 l 78 
7 01 
8 9~ 

9 48 
1 17 

2 24 

12 60 

1 
2 
3 
4 .. 
ı) 

6 
7 
8 
!) 

10 
l1 
12 
13 
14 
]Ö 

16 
17 

18 

19 

Birinci 
t 
c 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
4 

« 
c 

< 

l nci 

« 

18 
45 
18 
21 
10 
ıs 
45 
40 
66 
41 
54 
~o 
:n 
27 
60 

75 
00 
75 
00 
00 
00 
OQ 
00 
63 
25 
00 
00 
50 
00 
00 

60 00 

1125 

660 
ao 

160 

00 

00 

Yukarıda isim ve unvanlan ile ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif ~-ıllar için tarh olu nan vergiler isilJlleri hizasında gösteril mittir. Bu mükelleflerin terki ticaret edip halen nerede bulundukları te8· 
bit edilmedljinden ilin tarihini takip eden günden itibaren Karşıyaka Şube si mükellefi 15 gtln içinde diğer 20 mükellef de 30 gün içinde itiraz hakları olduğu 3692 sayılı kanunun 15 ve 10 uncu maddelfrf hOkUmlerlne tevfikan 
tebJit makamına kaim olmak Ozere U&n olunur. (1856) 

• 
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( SAHiFE 4 ) 

Hes esir mua
melesi görüyor 
Çörçil, Hess hakkında 
mufassal beyanatta 

bulunamıyacak 
Londra, 21 (A.A.) - Dün Avam 

kamarasında baş\·ekil ÇörçiJden Hes 
hakkında bir çok sualler sorulmuş -
'tur. Bilha a muhafazakar mebus 
Adams ezcilmle, Hesin Almanya hü
kumetinin maliimatı dahilinde geldi. 
ğiııin tesbit edilip edilmediğini bil -
mek istemiştir. 

Başvekil, verdiği ce~aptn ezcümle 
demiştit' ki: 

-c He hnkkında henüz bey-anat.. 
tn bulunv.cak vnzi~·ette değiJim ve ne 
zaman beyanatta bulunacak vnziy~
te geleceğimi de bilmiyorum. Halen 
bildiğime göre, H ess bir harp ~ iri 
muamelesi görmektedir. Kendisine 
bir esir~ yapılsn munm le y-tıpıln -
caktm> 

Mihverin yeni 
sulh taarruzu 
l..ondra, 21 (A.A.) - .ı:Tevyorktan 

!ANADOLU) 

ıstanbul . Edirne 
bisiklet garışı 

bildirildiğine göre. Vo~ington :es1!11 ilk kısımda • lzmiı·J" /\h· 
mahfillerinin düşOncesı, nnzılerın 
konlrvlil altmdn'ki Pnris matbuatı ıııct birinci geldi 
farnfından başlanan sulh taarruzu -

B. M. ec isind.e 

22 MAYIS i 941 Perf(!mbe -

Emir Abdulla· 
hın beyanatı 

mm· ve ayni znmnnda Hessiıı 1<.!koç - 18taıılıul, :!1 ('l'clcfonla) - " tan- . f b 1 o· • l 
ya~{I kaçişının Almanyada nih~'i zn - bul - Edime, fülirne - lstanbnl ara. Tasarru ono arı ve emıryo u "Irak milleti Raşid Ali 
forc itimndın '!inmekte oldugunun sıncla tertip edilen bisiklet yarışının •• 

ciddi emmarelerini teşkil ettiği mer- ilk kı::mı neticelenmiştir. ı·stı·krazı la" yı·halarını muza- ile birlik değildir,, 
k~zindedir. Bilhas.a şu keyfiyet ma- lzmirden Ahmed Sfüıbül R nat 

1 nidar telfı~ki olunmakt;aclır. Paris 2;; dakika ile birinci gelmi..dr. Eski- k . 0 b ) d Lonrlra. 21 (A.A.) - Emir A~~u; 
matbuatının RUZ\'eltin ıavas..~utta bu- şehirdeıi Niztım beş metr~ fıırkla i - ertsıne aş an 1 . . mla}llll1a(b)ıı:rtaı·ncı;nrktu Lir mahald-0 Ro.}tc 
1 h kk da l·ıerı· silrdüg-ü fikir kincidir. Eskischirden Ali iki <l.lkika ' . · şu beyannttn bulunmus· unmnsı n ın • · Aı1k .... ı·a. 21 (A.A.) - Bu"vük Mil- mek YC 'l·irmişcr senetle ıpka edıl - tur. ı~r. eğer Am~rika harbe. nihayet förkla ilçlinciidilr. 1zmirden Ahmed • ., ., k 
v ·rmcğe tıcşcbbüs etmezse yakında ele iki clnkika fnıkla <ltirdlinciiılür. lt•t Meclisi hııgiinkli iı;tinrnında mek şnrtiylc !"lG milyon lir.alık tahvil - Aldığım esaslı malünmt, Ir~d 
harbe,süriiklenecektiı , tarzında a- ooo askeri :muhakeme usulüne ha- ihracına !'eker ve glikos istihlak ver- milletinin ve lrak subaylarımn RM.~ 
r'tk tehdidlerle müterafık bulmımnk F f b 'k l A J ıiciye te~kil.ıi~ . v~ dnh~liye me - gısının nrttırılmasma miktarı Alinin hareketini takbih ettiğini gö;.· 
hıdır. ransız a rl a an, • murlar t-ahdıdı .sınnmı> nıd kanun . . mem k iizere ~:me.hi-cdir. Irak milleti kanunu. e5:l· 

Bu Uırzı muhakeme, Amerikan many·ı hesabına lftyihalarının ve subaylar hey'e'l:inin 25 mılyon lırayı g~ç e . : 3i~in-e ve kral Faysal tn~afındnn y~J1~: 
.rnrdımıııın sür.atindcn dolayı Berlin- terfiine aid beşinci madd~ ile inhi. taearruf bonoları ıl~r~cı~a aıd ka - in~ Ill'itanya muaheıJ.esıııe sadık kil 
de artım sıkıntıdan Ye Alman mağ- çalışıyor surlar teş~i!iit kanununun, ikinci mil- nun lfiyihalarmın bırıncı mUzakere- muk nrzusundndır. Irak milletinin bl~ 
lubiyctiniıı !'1utlak icab.ettiği ~ana- Lonclra. 21 (A.A.) - Av:ım ka- za.k~relcnnı yapmış ve kabul eyle - leıtn~~:;;~çt~şkiliitı kanununun ~~~i~~~;~i/lk fırsatta te~'td et~~· 
a~·nin Amerıkada ıımumıleşmı>sınden maraımıd~ Fran.~ız 3aı_ıa_.rii hakkında mı~~r.. mOnasebetle bazı hatiplerin miiznkeresi sırnsınd'3 söz alan Ziya Emir Abdullah, Bnğdnd hUkQmetı· 
clıSulh t.c~ebbüslerinin mihver tnr'l i~rtl;lant hhr. suale Har~ıyc m~s~şarı mütalenlarmu, nlU.kah vekillere ele nevher Etili, Ucretli m~murların ııin bir ad~m ve bir kaç kimse tarrıfıtı· 

---x·--- fındnıı Yn "pıldıgıw na digwrer bir em'm~= ·a_:rAla rır~ıı .ş1u c\·;.'·~ ı vermdış ır:P _ izahat verilmiş ve Diyarbakır istas- ecnebi kadmlarla ıevlenmemesi hak- dan y:ıpılclığım scıy)cmiştir. 
Vc l . • . d. . . . . . mmı)a ı e ışı nra~ın a ya ı . dan Iraka v Elazizden !rnna kında bu knnunla gözönünde tutul -a ı sernıyı gez l · e. Çın _ Jnpon harbınde Amerıkan lan sou nnlasma mucihincc Fransız sa- Yonun 1 e nıfl.sından dolayı lnıhisarlar '"ekale. iSiNE YA 

5 t d ı. h d·ı · ı· :.\t'h · kadar uzntı acak demiryolu inşa-atı- - IJASTAHANE GEM · Vali B. F'und Tnksal dün öğleclen tıı\'{l~su bun mı unk se 1 !111 es~~ 
11~ • 1

1 
• nnyiinin harp gayelerimiz a!4)yhine mı tahsis edilmek ve senelik fniz ve tine tesekkilr etmiş ve bu kararın 1 

sonra Akşnm Kız Snn'nt okuluna gi- '' r m_at uatınn n ·scttirıi en vıu a >~r- kufüılnılıp kullamlmıyacağı belli değil- ikramiye tutarı yüzde ~·edi ve ;tibari diğer bütün ücretli memurlara dfl PILAN TAARRUZ . 
derek tertip edilen ı:ıergiyi .ziyaret et- lere JRpoıı ı::nn uı·ü mi s:rnc <' c:tmış- <lir. şgal nltınd:ıki yerlerde bulunan t• h 15 ·ı tec:ımili temennisinde bulunmuştur. n 

iir. . uııayi miie. seseleriniıı Almanya i~in kıyme 1 er sene mı yonu geçme- -.: ·-· Londra, 21 (A.A.) - Röyterı miştfr. M ' 1 ı ~ 1 · 1 t kt h J d .. ....,._ lkitanya Akdeniz filosunn mensu~ 
, aıfaya yapı an S00 ~~{~~~~:~J~~~~ı·~mn eme e U un U- zı· raat faku·· tesı"nd 0.. n bir kruvazörde bulunan muhabf~ı Büdce müzakerelerine hücum Bntler, h11 usi snnayi iJe de anlaşma- ~ ynzıyor: 
başlanıyor L:waletta, 21 (A.A.) - Afaltada 1111· ynpıldığ-ını ~yan etmiştir. ğ\~~)·~irh::ıt;;~~~ebı~?~:!~t~:~b~~:: 

( BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ilin n1tı nlarm veıilmiştir. Bu husus- Sur iyede ekmek buln1ak 137 e zun oldu ğmın yıeni bir örneği knr~ısındn bı. 
<le vermiy<>nleriıı bu bor~ları tnh~ili t fi şu teLliğ neşredilmiştir: genç . rnlrtı. 'l'elgraf şu idi: 
emvnl '..ınunu hükiimleri dnire,;inclc Sabahın ilk saatlerinde yapıl-arı güçleşti «DUşmnn tayyareleı-i v:ıpururnu • 
t:ıh il olunacaktır. birinci akına küçük miktarda tarya- Şnm, ~1 (A.A.) - Şark gazetesi- zn hücum ediyorJıır. . 

Büd!ı(C encOnıcni, mucip r.;ebeblcr lil- 1'\'ler bombalar atmışlardır. ,'h•i! 1ıiıı yazdığıııa göre. Reyı·utda ekmek Bu mu··nasebetle yapılan to··rende iliz. diğer beş hnfif cilzütamla bır· 
yihn ında l.ıugünkU dUııyn vaziyetine 

1 :ılk binnları :ım. ınd~ hrıs4ı• fazla - ~ıkmtısı aı1mıştır. Halk fırınlar (in ün. liktc seyahat ediyor<luk. BuJundll;, 
t<ım:ıs etm<.>kt(' ve ezcümle uıılnrı sö'-'- dır. Bir kaç ölU vnrdır. Krıyıplar da t t ı kt 1 F" tl u d ğumuz yerden hastahane gemisi ıou 
l"mektndı"ı· .· J 'Tle\'culldur. Bunlnrm enknz nltıııda ( (' op -anma. a< ır. ıya ar y z e zı· raat Vekı·ıı· de hazır bulundu mı'l mesafede ı"di. SUratle hare1rnt .et' ,, " k d B .. !30 yükselmi~i:ir. Hütüıı şehirlerde ı·e 

«19:rn tarihinde lıaşhy:ın hurp, Mi- ı .. dJığı sanılm:ıt ·a ır. azı ngır :r-a- ·ui idareden dolavı hükumete ı:ıika- tik, 3,r; saatte yeti~tik. Alman piıi 
tGn milletler!n jktı ·neli\'(' mnli vaziyet- ,,lılm· mıkaz altından cıknrılmı tr. yetlerde bulunulm.uştur. Ankar:ı, 21 (Hususi) _Yüksek Zi- ~:cıerdc bul?nrnuş, Zirı:at Vekili. :\Iuh- h~mbaJtdı~an tayyareleri g-cıni?:,c. 
leri üzerinde aki:;ler yapmaktan hali Bilfıhare avcı tnyyarcleri himaye- 000 raat enstitlisil.ııden . mezun olanlarfl', lıs Erkmen~n hususi ala.~nsı~ı ~ilkran- huc.um edı!-orlardı. 8 bo~banm ~ .. i 
kalmamış ve taLiatiyle memleketimiz- "ndc bomlıa::ıdıman tayy-areleri yiik_ A •k r:9. J lıugiln merasımle diplomaları \'erıl- I~ lrnyd~tı:ıış ve g~~çleıı :r~tı~tıren Uı- nınn düş~üş olmasına ragm~n gcJl'I. 
de bu tesirlerden mnc;un kalmamıştır. t!ktcn uçmuştur. Dafi bntaryal:ır merı a, r ransauan mistir . .:\Jerasimde Ziraat Vekili, Milli lım hey etme de hurnıetlerını sunduk- },rrc:ara ugrnmamıştı. 40 dakıka soıı,. 
Bir taraftnn her memleketin J:,tih a- :ddetli baraj atesi acmıstır. Askc:ri t • f · t • :\[Odafaa Yeteriner dairesi reisi gene- tan so~ı;a sözlerini ~öy~e bitirmi~ti~: ra 8 Ştuka tekr!lr ~~rp gemilerimiz~ 
]atından mUhim bir kı.,mım ke1l<li ih- rnyiat \'C ha:-ıar yoktur. emına lS ıgor ral Mustafa Bengi, Zira.at Vekil.leti' - Bılıyorsu~uz kı f!1U~ta.k~el ıı:tkı~ 1 \•e hastahane gemısıne _hücuma bıı.~. 
tiyaçlnnna hn. reclerek ihracatını tnh- Alman tebliği ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ileri gelenleri bulunmuslardır. Saat fımızın ta:w fıdımları sızsınız. Sımdı- lndılar. Halen parlak gilneş, Şutu~ 
did \'C men tmeli, diğer taraftan ablu- • tarzda vardığını söyl-emiş ve Frnn - lO.SO da 1stiklfil mar,.i);e törene baş- ye .kad~r yapıla? şe):l~rin tekamül. ):o-_ lnr jçin çok mOsaiddir. Bundan i:

1
; 

ka v.c mllnakme yollarının emniyetsiz- ·-~erlin, 21 (Radyo) - Alman tcb- c:ız _ Alrniin işbirliğinin hilkftmet lunrıHş ve miit(\akiben rektör Siireyyn luna.a ılerle~sı, sızın h:ımlelenmzı fade .cd-en ta~?areler, J::Uk..~kten g., ı· 
liği yUzünden idhaliitm maruz kaldığı lıKı: . .. tarııfından yakından takip edil<liğini Gençn tarnfından bir hitabede bulu- beklıyor. rek hcdeflerıne şakuh inışler yaP C 
güçlOklcr, gümrük ı-esmile hini id- Alman ha~rp ta.yyaı;<ılerı dun gec~ ilfıve ederek: nulmuştur. ~aşarıl!lrın.ızın ne ~~dar bUyü~. ol~- yoııı~n:dı. GUl!eş, toplarımızın ~ed~t 
halde alınan diğer vergilerden h('men cerıubı garbı İngılt<ırede ~a\'a n:ey- tEğer Almanya garp yarım küre. €~uzaffer hiir ve müstakil \'atanı- cagını .şımdıden :bılıyoruz. Çunkü tayınıne manı oluyordu. Tam ısab 
hemen 9050 ye ynkın bir nokc::an hu~ı- danlarını bombardıman etmış tnm ısa- sindeki Fransız arazisine yerleşme - nıız:n ztrııat 'ordusunu \'Ucuda getire- TiirksUnUz. Yalnız bu dilşünce ile ne kaydedilmemekle beraber bazı b~J11 
le ~etir:miştir.> betler kayd ile hm1garlarda ve sı.ğı- ğ-e teşebbUs edeı-se, pek tabii hare- cek genç arkada5tlara bugUn sahadct- kadar muvaffakıyete namzed ve ne balar gemilerimizin y.akınlannn. au4• 

l\Iazbafachı, bundan :.onra geçen se- nakla~d~ yangmlar çıkarmış hasar ıkn k<!te geçmemiz icabeyliyecektir.1) ı namelerini tevzi etmekle şerer\.e zevk kadar çok çnhşmağa azimli olduğunu- tü. To?larımız fasılası~ nteş ediyo~; 
ne \"ergiler<' yrıpılan znmnnn bu ~ibi eylemıştır. . Demiştir. duyu~·oıı.ız;~ zu anl:-ımak mOmkUndilr. d~~· Ilır Ştuknnın denıze daldı~ 

1 sebe.bJerclen Heri geldiği be~an olun- Alman hıırp t.ayymcleı"ı; :\fafüıda Fra~sanın proteatoau: Diyerek hitnbesinc başlı.rnn rektör, • DUsturumız cnlışmak. namus,, feda: gordak. Tayyareler, bombaların. 
maktn ve bu sen~ dC' bnzı vergilere ya- hnv_a .mey~n.ıılnnna hl\~u~ cdc_rek :.·e:- Vnşıngton, 21 (A.A.) - Vi i hU- fakUlte.l rin s nede 93.ı mezun ver- karlık olacakt1r. Buna muknbıl sizı bo nlttıktan sonra, alçaktan uzaıd:ı 
pılacnk zamların ene ayni sebebler- de ı~ı lng~lı.z tayyare!'lı~ı !.nhr~.P et~ış künıetinin Arnerikad-aki büyiik elçi- diğfoi, kuruluşuııdanberi 3 ecnebi ve bekliyen refah ve saadettir. . . sıp gittiler. 
de1ı neş'et ettiği ifade olunnrnkb1dır. re ~ır f:ıgnız.aycısrnı ~llşurınuşlerdı:. ,qj Hanri Hny, Amerikan limanların- 36 Türkun doktQra vel'diğini, 307 cc- Bu nutknJ?lcz.unlarnamına guzel hır Vişi Suriyedeki lng~liı 

Mazbatanın soııuncL1 bazı tahmin- Şırrmlı Afrıkada kesıf kolları faalı- da bulunan Fransız vapurlarının ne- şid neşriyatta bulunulduğunu tebarüz karşılı~ ;·erılmış ve a.lkışlanmı?tır. ' • 
Jer d bulunularak mna 've ücretler ve- veti olmuştur. Alman tayyareleri Sol- z..nret altına alınmasını dün Kordel ettirmiştir. !\1illi birlik, iktısacli emni- ~Iekoobı ıkı;nru eden 13,7. ge.n~ dıplo- konsoloslarının gerı 
kOnunun büdçcde rnilhim mikt;.ra ı ıum ve Sidi .. Barranid.e ~ngiliz motörlü Hull nezdinde prote.ı;to -etmiştir. yet ve şerd ~·olunda Ebedi Şef Atatiir- r~1~1nrı. tevzı olt~nm~ş! bırıncı, ıkfncı ve l . d• 
baliğ olduğuna, hilkı1nıetçe ihti_:11ca ~uatınn hucum etmıştır. Hanri Hay, bu vapurların Amerf - knn v~ Milli Şef lııöııUnUn düsturla- lıçünclı derece ıle bıtırenlere hatıra ol- a ınmasını ıste l 
muvafık ,.ekilde t.c.,.kilfit ve kııdrolzırın 1 k-alılar tarafından muhafaza altına rından bnhsed~n hatip, mesleki tavsl- mak ü1.eı'C birer saat hediye edilmi!ıtir. l-ondra, 21 (A.A.) _ Röyterin diP-
hazırlanıp gelmesi luzım geldiğine ve- Hava akınları ahnmr.sını chasmanc bir hareket» di- ıomatik nıuharrid, Suriye ve LübnBJl"' 

ta:arruf bnkıınındaıı bu 1rnrekatın bü- Baıtarafı 1 nci Sahifede ye tavsif etmiştir. Romanya ı·ıe yenı· bı·r anlaş- dnki İngiliz konsolosl:ı.riyle Londrtldıı.· 
yük neticelf'r t~n·lid edeceğine işaret hücum etmişlerdir. Hafif hasar vardır. Hay, mütarckenamenin 12 nci ki Fransız konsolosunun geri ahnJ11li" 
olunmakta ve mnzbata şn sözleri ni- DUşman tayyarelerinden iki i ağır ha- maddesi mucibince Frnnsız tayyare !arı hnkkındn şunları yazmnktadır. ı 
hayet bulmnkt.adır: ·ara uğratılmıştır. meydanl:ırının Alman ve İtalyanla- maya varıldı «Londradn öğ'rtınildiğine göre, snr· 

« Son söz olarak, başta ı Iilli Sefi- Libyada: Avcı tayyarelerimiz tecn- rın kontrölü altındft bulunacnğına . . l<i'nin tngilterode konsolos olarak }dl~' 
mizin en büyük i tinadgfüıımız olan \'Clzi devriye faaliyetlerine de\'am et- i ar.et etmiş ve bu keyfiyetin unutul- lstanbul, 21 (T lcfonla) _Roman- sınde varılan nnlaşmıya göre, Rumen- masına ve konsolosluk işlerini tedviri· 
faziletli rehberliği altında hükumeti- mişlerdir. Derne iniş meydanında bir ıluğunu beyan etmiş'tir. yaya giden Vt~ bir ınüddettcııberidir lcr ofisin istediği petrol, benzin vesal- ııc1ngitlere htikilmetince müsaade (!<iil· 
mizin umumi si.rnseti en muvaffııkı- Yunkers a keri nakliye tayyaresi tnh- A. Ajansının notu: Mütareke an - orada bulunmakta olan petrol ofis mü- r-evi Yereccklerdir mişti. Manmafih Vlşi İn.giltereyc kıır· 
yetlf vc_emniyetli ~k~lcc tcd ~jr efnıeY:- rip edilmiş, bir Mcser Şmit dilşilrfil- ln,.masmın 12 inci maddesinin metni diirünün riyasetindeki hey'ctimiz bu- · · şı zararlı hareketlerde bulununca, kep· 
te. o_ld.ugu hakkın.d~kı umur~ıı kannn.t~: miiştlir. ..ııdur: giln schrimize dönmüştllr. Rumenlerle ya:ınlnn anlaşma. mal dLinin geri çıığrılmnsı istenmistir· 
mızı ızhnr ve mıllı. \'Rhdetın. verdıg! Gazala rn Tobrtık mınlakalarındn mo- cHiç bir Fransız tayyaresi topra- Yapılan tic:ırl miiznkereler netice- miihndelesine dayanmaktadır. \Tişi bunu \'esile ittihaz ederek, sıı· 
sar:ıtmaz. kud.

1-ct:; .ınanım~zı .ıf'.ad~, c-~: t.örlü düşman vasıtnlrırı mitralyöz :ıte- ğını tcı•keimiyecektir. Tayyare mey- riyedeki İngiliz konsolosunun Beyrutı.ı 
n~ck.le beıabcı. ~ cll ının llew srıbı SJ) a. J ~ine tutulmuştur danlat·ı Alman \'e İtalyan kontrolii nuşmalar .esnasında harbe girmeme- himaye edeceğini tekrarladım. terkini talep etmiştir. Konsolosun }ıfl• 
hdısel~rl<ı A mulın:uı oldug-unu tnkdır · Londra, 21 (A.A.) _ IJnva ve dn- altında bulundıırulncaktıı·. lşgal al - ği tanhhüd ettiğimizi söyledim. Fa- Hay; mütareke hUkUmle.rince Al- reket ettiği sanılmaktadır. Dilnh:ıı-e 
e!mek }~ktın~ızlıgı knr~ı·ı_ın.da "za~~- h:Ji ıemni.rct nezaretlerinin tebliği: lıııda bulunmıyan bütün mıntnk-alar- kat Fransız milletinin ih1iy-açlarını man tnyyarelel'inin 1''ransız meydan- Fransız makamları, Suriye ve LOb· 
rı ve acJI olrı:ı:r~n \•e tc hırı mun~kun Gece dU manın lngiltere üzerindeki da ki yabancı tayyareler, Alman ma- karşılamak üzere icabecien tedbirle- !arına inmek hakkını haiz olduk la- nandaki <liğt:!r İngiliz konsolosluk ınC: 
kılınan her. tcırlu ma8raf~:ırın gc!! b.ı- fııııliyeti kClçük mik5 asta olmuştur. lrnmlamı:ı teslim edileceklerdir.> ri alması hakkını istiyoruz. Hulle, rını bildirmiş ve şöyle demiştir: murlarının da bil' haftada mcmleketı 
rak_ılması Hızu~unu t.ısrıh ·etme~ı bır Ba. lıcn hücum cenup sahiline tc\'cih Hayın beyanatı: Fransız hUkumetinin 1\Iartinik Ye - Fransız milletini ayırmak için teı-kini istemiştir. . 
\'Ccıbe addeyledık; Bu sebeble, mıklnrı clilnıi~ir. Başka ycrlel'e de bombnlnr V•aşington. 21 (A.A.) _ J."ransız Dakar gibi rnüstemlc'kelerdeki hil _ y-apılncak teşebbüslerin hepsi nkim Şam, 21 (A.A.) _ Suriyedc1'1 
nz .. oı~a drı, umum~ m~vuz~n:dcn obwı. ltılmıŞtır. t.emıbi Galdc bir )·.ertlc ve LUyük elcisi Ha~;, gazetecilere beya - klimranlık haklarında yapılmak iste- kalncaktır. Tek bir Fransa vardır. lngiliz konsolo_lulknrı, memurJıı· 
ı~ulhak v:ı. ~usuı;:ı tıudcclı ıdn~el;nlcn doğu lngilt.cı'i:!de bir yel'dC bir. m~kt~r nntta bulunarak demiştir ki: necek hen h-angi bir değişiklik teşeb- O da büyilk şefimiz mnreşal Pete - !'İyle cumartesi gilnü Şamı terketrnit' 
-.;e}a ~ekküIJ;~den olsun.bu lnzı~~ef.c hasnr Ye pek aı zn\'intkavdcdılmı tır. - Kordcl Hull ile yapbğım ko- büslerine karşı bu mUstemlekeleri lıin idarçsindedir. terdir. BiitUıı konsoloshan~ler k~pı· 
ehemmıyctJe ıtınn etnıenııı ve butuıı · · larını kapnmı~tır. İngiliz tebansın.a• 
i\ledmizdc ta nrruf zihniy~t~ııin ha- -'l.a?ıaliniz şerefli, namuslu lıir ~ ·· • • l lumatls, zatıalinizde fena pin intiba Hindistan veyn cenubi Afrikaya gıt· 
kım olma 

1 
.. husus~n~ın tcnmıme ~:ılı- n. ker gibi dü~üniiyorsunuz fnknt ben E d lt ı ynratmak istemiyorum. . melcri emri verilmiştir. Suriyede Jn· 

~ılmıı ı~~ hu~fı~etıı~ızdeu ten~ennı <'f- hakimim Ye zatıaliniz gibi düşünme- srarengız enıza ı ar Almanlar; mutaassıp arnı zaman. ~iliz milesseselcri de tatili faaliyet 
mek}e sozlcrı .. nı,ızç n]hnret v~rn·~rıız~. meğc mecburum. Evet mektubu ya. d-a çok mağrur bir miJlettirler. etmişlerdir. 

I l ERGIT.~Jd)f:J\/ DEGJŞIALIK. zan şahsı, hakir görüyorum fnknt A k har deh et ve nıacera Geçenlerde izin aldım. Validemi ---000---
Anknr~. -1. ~Tekfonla) - Geçe!1 mektubun muhtc,·iyatım nazarı dik- Ş ' p, Ş zivaret etmek için Hamburga git- ZEYTINYAG-I ALMAK iSTi ~ne oldugu gıbı hu s.one de ha~ı Vi!rgı- kate -alıyorum. Mektup kısadır. Al- -10- ti~1 ve iki hafta kadar validemın ya- • 

!ere znm yapılmnsı haklundakı knnun manca Yazılmı!'; tek IJir dimi eden iba- malUmııtı tahkikatı işkii.l etmemek Fransız konsolosu idi. Umumi har- nındn kaldım. Bu mes•anda bazı ileri YEN MEMLEKETLER 
lü~:ihalarm.n~ ıılakod~r . <ı:ıcüme~ıle!:ce re~tir. • · .. için hafi tutmak mecburiyetindeyim! bin patlak vermesi Uzerine Fransa- gelen Almanlarla tanıştım. Öyle bir 
nıU7;akt;resı ıkmııl ~d!lmıştır: Ön~m~z- Almanca LHmiyorum onun için ter- • laamııfih bunlar da henüz tekit e- ya avdet ettik. Tahsilimi; Fransada zihniyet taşıyor lan ki; hnyr.et etme - Ticaret Vekaleti, Irak zeytinyrığı 
dekı günlerde l\I~clısı umu~ıı hey etme dlme kalemine mürncnnt ettim ve dilnıi~ değildir!. gördüm. Almancayı konuşuyorum. mek imkfrnı yoktur. Diyorlar ki; piyasası hakkında ~ehrimizdeki ııJS.-
ı:ıevkolunaral:_ 1!1uzakerelcı·me başlan_a: tercümesini yaptırdım! _ şu hald-e siz arzu ettiğiniz .~- c >kuyup yazma ·ııu da İngilizce ile .:Bcşeriy1ct açık göz olsa idi dini kadarlara mahim tebligatta bulun' 
caktır Bu la~·ıhalıırın kazanç veri!ı~ı .Marsel yerinden fırlaclı; kifde tnhkikatınıza devam edersiniz. bernbc11 Fransız mekteplerinde öğ. ve milli teşekküllerini Almanların muştur. . 
'başta Qlma~ u_zere, hns:v~nlar Yergıs~. - Müsaade buyurunuz!. Teknik cepheden }üzüm görülecek rendim. dehasına bağlar ve bunların idaresi- B:ığdad ticaret ataşeliğimizin bıt 
veraset \'C ıııtıkal V<!rgısı, ha.zı ımmfı- _ s e va11 ?. maliimntı da memnuniyetle biz veri- - Lafı uzatmayın, Kısa kesin ı.. ni; Almanfanın eline tevdi ederler· rnporuna göre harı> sebebiyle FiliS-
yetlerın ka~dırıln;~s.ı ~ol~yı ıyle. m~a- - Yapılan tcrcilmeri gözden gc- riz. 1\Inr el; Amiıahn yanına sokul- Sadede gelelim!. di.> linden Irııka zeytinyağı sevk edile· 
111€le vergisı, dahıh ı~tıhlak ':e~·gılerı~- ı:irnıek i tiyorum !. du; _ 1900 senesinden harbi umumi- Böyle bir zihniyete malik olan bir memektiedi~. ~ilMin zcythyağ'Jarı .. 
d-e_n bazıları ve ııaklı~:e vergı. ınd bır _ Siz Almanc-a lıili\'ormu~ıınuz?. _ AmiMalım; ikimiz hususi Lir yer. ye kadar Ha.nıburgda Fransa baş nıi'letfn her an bec:eriyetin başın-rı m tııt-an Irak piyasnsı, artık bu meJ11 
rnıkt.ar znm ynpılmaktad!r. • - Evet; onun için t~rcümeı:ini tet- de konuşabilirıniyiz?. Zatıalinize :ırz konsolosu olarak vazife gören ha - felfıket yağdırmaktıı.n hali kalnuya - lckctten zeytinyağı temin -0,demi):c • 

M!JCLIS HER GÜı\ TOPLıl'N.A- kik etmek i tiyorum ! edeceğim mahrem bazı noktalnr \•ar! bnm; bir çok tilccn.r, fabrikatör ve cr.ğı nşikardm. ceği için ihracat~ılarımızın Tiirkırg 
C'AAE. ·k· . 21 (A A ) nı· "l l\r·ı - Siz Almancayı J1(•r4>de öğren- Diğer zabitıına dönerek ı:ıf diledi: ~ilahşörlerle tanışmıştı. Bu itibarın Bu meyanda. Hamburgrla seneler- 7.eytinyağl:ırınm Irakta silrümilfr 

n aı a, ... ,. - '
1
l u c ı • d·niz? _ Al'kadaşlar af edersiniz -dedi- ha bam, hnrbi umumiden sonra tek - elen beri ikamet eden İtalosnksonik temin edebilecekleri bildirilmiş 1 • 

lct M:cHs;. ~ugiin w toplanmıştır. Rei& 
1 

_· 

0

Babam; on iki sene rnütemndi- bahriye nazırı ile hu,;usi bir konuşma rnıı Hamburgn n\'det• etti. Fakat iki neslinden kibar bir kadınla fanı,.t1m. \·ıerilcn mnlilmatn göı:e Irnktn satJ· 
9~1 b~dce ının .dagılmış olup ~azartc- ven H amhurJ?dr. Fransız kons'>IO· lu- yapmak btiyorum 1 sene sonra $ili sefiri iken vefat etti. f smi prenses J\ ntonyn de Likner idi. lmı zeytinynğlaı·ı öteden beri J>h: ,.c 
sı müzaker~Jerm{) baslanılacagım ,.e r. 1ında bulundu .... . h·k· 111• t• b kt . Annem, bab,"mı ·, kavbcttikten sonm Prerıqesin annesi ; Filoı·idah idi. 'kişrr kiloluk teneke kutula·'da t>ıyJl· 1• . J b ql k ı: b' , •• • · O\OJ gu a 1 ı saa ıne it ı. n ., k .. sC ıı:ıa ı \ ı ay anızıcın:ı 1 ~ •r .. zaınnn _ Giizel !. Şu halda buyul'un !. _ Öğ-Je zamanı geldi; bu itibaı in Amerikadnn tc•krnr H-:lmburgu gel - Babn~ı pren de Likber ise Lipsya - "-':'lyıı arzedilmektcdir. ~mm un. 
knlmıı.-: olduguııdnn her gün muzakerc l\Iektuptn ı:ö'-·le \'azılı idi· ı •· · ı lal ·ı· · rli ve lıa·lP.n ele o· :>da ikamet etmek- dnndı. Fı·ansanın istjpdad devrinde Irakn yaoılncak t;ıkliflerin bu şekıj!I· d ·ı ~· . n b ~k l 'Y ·' • ' ul;t, ( c ~nrı '.)ı ırız. •• ~.. d 1 
ed 1

1 
e~-cgınıı \'C ruznaı;; 1'<? • rı~ a f~1181'·r· « N'oı·mandi torpilleııdi. Cünkii ka. Bahri\:e nazırı ce\·np vPrdi: ü•d:r. Annem o civarda · kendisini idam ·rdilen Fran ız orduı:;.ı kumnn- <1~ nrnbal:1jlnrcln, mümklin blmn 1

1 erm a ınm:ı ını 8
vY emış \"C ~ \ ı r"rımız onu bntırm0 ktı Bir kaç ''n- G:d bT. · · ı "~ b ı muhite ~evdirmisU. Bu vesile ile ben danı nıeşhur De Likner; bOyiik de - takdirde de Bağdadda ynptırıJsc1' • '· htıl olu ım•·ıı::tur 1 .. • • ·• . ~ - ı e ı ıısmız ... ı 11rın sn n ı . .1 d k "k ·1 k"' ük t ı k t 1 .. l sn .. 

,..,tA 1. ,ı 9 '1' (A ·A) 19 A 1 . 1 1 .. 1 purunuz c"'ıha tırni akıbete ug .. ı~·a- onda. tekrat huluşuruz. Eaasen l\far- de bir çok bUyUk ndnmlnrla ahbap uec;i i i. K~za tal1ihte; orsanıı a e- ııç · · encr~e ve ·u u ar ıçım e • 21 ,ar.ı, ~ · · - ·ı ~ ı ı mc • rrıktır Selfım' ~ ı · ı · ı · k ı k · r olmağa muvaffak oldum. m ·'lde, hususi bir mevki işgal eden tılmak üzere teneke Y·arillerle gC.iTld 
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