
' 

1941 FUARI 
Fuarın • çılnıuma az bir zaman kaldıfı IÇID 

KWtUrpark .ahaauula çaltfmalara rece sliUls 
dnam edllmeie batl&IUDlftıl'. 

Bu 1ene eilence mahalleri de tevai ectilmekte
dir. 

1941 fuarı bUtUn Avrupa fuarlarının fevkinde 
olacaktır. 

Hazırlanınız. 

!!O/AfiUSTOS !!O/El'LÜL 

lrakta Falluca şehrinde Amerika ticaret donan· Almanya, Fran.sadan do lngiliz bükümeti, Kıbrıs 
ıiddetli muharebeler masanın haiz olduğu nanma ve müstemleke müdafaasına ehem· 

oldu ehemmiyet istememiş miyet veriyor 

ıııliız aıızııtnırıııı 
ııtıf f akıııtıırı 

lapanya Hariciye Na
zınnın saf ahiyeti 

genişletildi 

G. Frankonun 
imzaladığı 
kararname 

/:' alanj Parti.inin ben
liğini, mlJeaairlilini 

taain ediyormuş 

General Franko 
~adrid. 23 (A.A.) -General Fr:ın

~o tarafından imza (l<)i!_n bir karnrna. 
lne ile Falanj partiı;i siyasi konseyi r 0 i 
J. hariciye naızırı arano Sunerin 

'-Iihiyeti tarif Y~ tavsif edilmektedir. 
~Unere ikinci kumandan sıflltiyle parti 
'•lerinde t:ım bir ı;a!ii.hh-et ,·erilmis -t · ,., • . 

Ru kar:ırnnmcnin mukn<ld~mesinde 
'füyJe dcnilm<•ktedir: 

Kararn:ımed~.1 h:tşhcn hedt'f, parti
l'lin benliğini. mü Mirliğini tnrsindir. 
~illi seridika hareli "lin<.> \"C mul:aYemet 
ere, cna"ellcr\ karşı kırılmaz bir taar
lılı silahı teıı.kil edecektir. Bu <foğişlk-
ikJeı-k- Flanj partisinin ~mleketteki 

llleb 'kil her zamandan fazla kuvvetli 
lr fe]<U almaktadır. 

Mısır topraklarına yeni 
getirilen tayyareler 

Yeni Amerikan 
tayyareleri 

• • 

cıye nazın 

Martinik hakkında bir 
ihsasta bulundu 

Amiral Darla· 
nın· beyanatı 

lıları 'apırı 
Atina e'çimizle elçil' k 
memurları ve ailelerini 

getirecek 
Vaşington, 23 ( A.A.) - Hariciye 

n-azın Kordel Hull. Martiniğin, Ame
rika birleşik devletleri fa.rafından 
yakında yapılacak her hangi hiı· ha- Ankara, 23 (Huımsi muhabjrimiz -
rekett<.'n korkma~ıı için hiç hir "ebep den) - Atinadaki Tiirkiyı.: biiyiik elçi
mevcud olmadığmı h~s ettrrmi~i:r. si B. F.niı; AJlaygcn ile clçil'k m :.-mur
Hull, gazeteciler konferansında, Av. J:ırı ve nllclcri \'<' cl~imiziıı tcn~ip Nle
nıpada Fransız - Alm-sn işbiı·liğinin ceği Jdm:;.cl~ri Atimtclan Titrkir~Ye g'
gittikçe nrtan emm:ırclerinc t•:ığmen tirmek iiz~re J)e\'l<.'t dcniz.rollıı ı-t idnr<.'· 
bizzat ~iartinikt~ \'aıi·vette dcğiııik- sinin Ankarn Yapnru tah :s cdilmislk 
lik olmadığını teyid et~1iştir. Bu hu . .;ufıln Alnurnya hükumeti oozdin. 

Vaşington, 23 (A.A.) - Den lii- de icap <len tt!~l'~biisl-Ordc bulunulmuş. 1 liye.l Fransız tayyare gemiAi il" Emil tur. 29 m:ıyıs ~rscnbe glinü t ·t:mbul
llerlen kru\•azörüntin ı:ıon ekzer~iz- dan hn~k~t -OÖ<..ıc.·~k olan \'apurun cm- 1 

}erinden sonra '!lcele Av~'l.ıpaya gitme ni~~tfo seyahnti iç"n hükfımetç . ln •· 
leri, Vaşingtonda ciddi "ndişe uyan- giltere, Almam·:ı ve ltnlya nezdlerin- 1 

dırmtftır. de te;ebbUsJerde bulun\llacaktır, 

Kıbns adasında
ki kuvvetler 

111111111111 -ıı 'atı 
-ırırıarı 

Ankara, 23 (Telefonla) - Doi· 
rudan dotruya mUatahailden ipek ı' 
lcouaı mübayeaaa için Ticaret 

Kandiyadan bir görünüı 

Kandiye ve Resmodaki Mataban burnu ve:Suda ... 
Almanlar imha edildi arasındaki dar sular 

Denizden bir ih- Giridin mukad
raç hareketi deratı meselesi 

Teşebbüs akim kaldı, 
yalnız Malemo 

Almanlarda 

Alman teşebbüsleri üç 
gün, üç gece akim 

bırakıldı 
V.W.ti emrine tahaia edilen kre· ! 
41 Be 7apalacak milba1eatta tavai7e ! 
e4Decek müeueaeler karla neticele 
aecek muameleler iVn yUzde 2 nia- ı Londra, 23 (A.A.) - Perşcnbe Loııdıv.ı., 23 (A.A.) - Röyterin 

• _._ k • ril • hakkın akşamı karanlık basıncaya kadar diplomatik muhabiri bildiriyor: 
tin- omuyon w meu • dllşman tarafından Giride denizden Giridin mukadderatı; h:ılıen Ma -

6ki koonlinaa70ft karar~ MsUn hiç. bir ihraç hareketi ~·apılmndığı taban burnu ile Suda körf~zi arasın· 
Rumi l'azetede netNdillllJftlr. öğrenilmiştir. Fakat ayni saatta düş- daki dar sularda bava kuvvetivle 

' man askerlerinin Malemo ta.vvare deniz' ku\•veti arasında cereyan ~t. 
Münhasıran keneli iatih..Ueıü içia ., meydanın:ı hala sahip bulunduğu rnekte olan geniş muharebeye bağlı 

muktezi iptidai madde •e ifletme biJdirHmiştir. Şu anda muhtelif nok- bulunm-aktadır. ingiliz donanması öO 
malzemeai klhal eden •.-i mUeue- talarda çarpışmala:ır devam ediyor. millik bir deniz üzerinden takvb·e 
1elerin bu siW maddeleri setfrtebiL Pnraşütçillcrin indirilmesi devam ıet.: kıtaatını ve bilhaMa malzeme gön -
mek makaadiyle idhal,tçı birlikleri.. mckte olduğu gibi nakliye t•yrarelc. dermek hususundaki bütün Alman 
De' •irmeie mecbur olmadıklarına riyle de yeni di.işman kıt:ıları g~I • teşebbüslerini 8 gün ve 8 gece akim 

• mektedir. bıraktırmıştır. Ablukayı gece yarmak 
.... r koordinasyon hey'eti kararı n unlar yere :ıyalc baı:;ar basmaz teşebbüsü ağır zayiat verdirilerek 
da netredilmiftir. öldürülmektedir. Düşmanın !utun - defedilmll!, 2 büyük nakliye gemisi 

Yol .._._,.. .w al&t ._ malca m~vaffak olduğu yer Malemo ile 1 derstroyer ve bir çok mavuna ba 
.... latilunl ,,. hakiki her..... hava meyd-:lnıcbr. SellfdyetJi bir .za- tınlmıştır. Yunan mavunalan ile ba

tın ifade..c;inc ~öre, impnııatorluk kuv_ lıkçı vapurları asker ve mühimmat 
Wr hafta zarfında valilere heyanna- vetlcri Giridde pekala tutunabilir - nakli için pek faydalı olabiHrsc de 
me vereceklerdir. · lcr. en küçük tankı dahi nakledemezler. 

Netredilen koordinaayo11 karanna Alman taarruzunun iri talim gör- Bu gece teşebbiisü o zaman felaketli 

b'ldı' ·ı k ı mü· ku,·vetler arasında ehemmivefö olur. 
göre beyannamede ı rı eco a et bir tc c:ir tapmadığı zannedilmt'kte . 30 gemiden miir.ekkep bir düş -
ve edevat t unlardar: dir. man nakliye filoou dün tayyareJerie 

10 adetten fazla kazma ve aapı, lngiliz kıt.a l armın siperlere yer. gündüz -denizi gcçmeğ~ teşebbHs et-
k ve aapı, bal7öz, 6-10 kiloaram lcşmeğe muvnffök oldukları Girid. miştir. 

tokmak, 3-1 kiloeramlak çelik de nskeri harekatın Anupanın diğer Bu nakliye filosu İngiliz donanma-
• • 2 ,__ memleketlerinde ev,~.elce cereyan .et. aı taııafından dağıtılmıştır. 

mani.eli. Barmn çe iia, 20- 5 -. miş olan harckatfan farklı olduğu ltaly1ln gemilerinin denize dökü -
lınhtında balat çekici, el araba•ı, an lnŞılmaktadır. knlerin hayatta kalanlarını topla _ 
ahfap el arabaaı, alelumum çadır.. Bahsi geçen eski harekatta pike makta olduğu görülmüş olduğundan 

Nafıa Vekilef hunlara deleri pa. bombardıman tayyareleri, ricat oe - bu gemilerde zayi.at verildiğini gö.s-
den kıtalar üzerinde mües.c:ir bir te- (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 
sir yapmış \'~ mühim zayiata sebfl· 

-o...mı 'nct1 aahvede - Almanyada yabancı rad-

ltalyan esirlerinden bir 
grup daha Bombayda 

1400 ltalyan 

yo dinliyenlerin cezası 

Bir kiti idam 
edildi 



( SAHl fE J ) ( ANADOLU) 

~ ~ 1 Mu~~elif_ yol 
c;rfddeki nsk<ri Almanlar Girid hare- gelecek bombnrdı ·Ier uzerınde 

veköprü
ihaleler • 

1 k At · k' f ' man tn.v• .. areleri, AL ıare ·n ın .n ·ışa ı ,.. d .. k"' .J 

hakkında e~rar ner- katı hakkın a su ut m~lnların elinde bu-
de i henüz kuldırıl- d• l Junnn Yunanistanda 
mış değildir. Al - e ıyor ar ki tayyare meydan -
manya, bugiİ'l de larmdaki kuvvetlere 
geç vakte kadar mühim zaviat vere .:. 
Giride yapı!an ta - B Çörçı•)ı• D ye• bilir. ÇörÇil de c.liiıı 
arruz hareketi .h-nk- • söylediği bir nutuk -
krnda ketumiyet mu • b t ta, ha\·a hakimiyeti-
hnfaza etmt~tir. Al- Dl eyana 1 nin Almanl~~·da b.u-
manlar, gerek rnd _ l u nduğunu :::oylemı~-
yolariyle, gerek res_ tir. Çörçil demMir 
mi şekilde Giri~ ha ltalgada iaşe zorlu- ki: 
r(•katından hİ<' bah. cY l k - Bizim tay1J1ırele-

t kt d . 1 ğu • tJUrige Ve ra - r •mlz. Almanların se mem~ e :r er .. 
Almanlar, yalım' 1n- ta vaziyet i~e tankları azdır . 
giliz donanmasjylP Bu şekild~ muhare-
.\ lman tnyY'arclcri _ be ediyoruz. 
rıiıı müsademe.·iııin eh..:mmiyetini be- Giridin strateji bakımdan ehemmi-
lirteıı haberler \'eıımi~lerdir. Bu mü- \"etini İngilizler gizlememektedirler. 
"'ademedl• lngiliz donanmnsınm za - Almanları. Ginidi alacak ol:ır!11rsa 
vi.ttınrn mühim olduğunu bildirmiş- Ege denizini İngilizlere kap~I?ı~ 
IC'rdir. Hunu haber verirken Akrle - olacnklnrdır. Ayni zaınaııda l;ırH~ı. 
niz muharebesinin n ·tic~ inin eh,,m- Mı:>ır \'-O Suriyeye ele sıçramak içm 
mi.\·etini de bildirmektl'dirler. bir sıçrnma tahtası olarak kullnnn -

caklarclır. Bu el.ıeple Kıbrıs ada~ı -
Diğeı· taraftırn l.ı0ndra raclyos•ı • nın istilası da mevi".uubnh tir. nu 

tnrihiıı en mühim muhaı~be~iniıı Gi- mtıhtemel taarruzu anlı'-·an t.ıgiliz-
ridde yapıldığını bildirmiş, İngiliz .J 

znyfatını itir:ıf etmii. fakat b:.ı zayi- Jer. Kıb•ı~faki ktıv\·etlerini takvire 
ntın, Almanların bu husustaki iddia. etmiıde·ıdr. 
farının mlıbalegalı ·olduj!unu da ilfı- Suri.vede vaziyet: 
ve etmist.ir. İngilizler. Girid hnrbi Surh·c \'aziyeti knrışık görünmek-
hnkkında muntazam surette malfı - tedir. \.İ<ıi \'e Alm~nya arnsındnki iş 
nınt Yeriyorlar. 'Fakat. hu ınuh"lre _ hirliği ~hebiyle Surivenin fedn ecli-

• J ..,. ı en l'ş eden bazı kuv1111t-
heleriıı iııkisaf tal"Zı hnkkıııcla !:nrıh eccgııı(. n < 1 .. • • CJ'(! ·erek hUr 
mnlfımnt ec'linmc>l~ henliz miimkiin !er, Sul'ıyeclen 1' ılı!itııı e .g ç . 
değildi·ı Fr:ın~ız!ara iltihak etmısle;dıı·. .nu 

: · . . ~ .. l kuv\ eti. rdcıı bnzıları . mnıyctlerın -
\7~zıyetın hula..:a..:ı rH"I<' okı r• - ·deki yrl'li :ı:-kerlerlc Fi1istine v:eçmiş-

rP ktır. ı . . • 
P . .. . \ 1 ı- L 1 ı e l'<lll'. 
nzarte·ı gu:~u. , .. nrnn .uom ı~ı·<.!- Sul'i,\ <' hnıı"uduııda hür Fransız 

man tayy;,rclerı. Gırı~le .~ıddetlı in!- kuvveli.:riniıı taha._~iidü üzerine Su
l' ·mlnr yapmı<ı, .?ıi. ... -.ı g~rn .mu:.telıf riye koll1i r:ri genP···:ı.l Dentz. Suriye
•ıohtnlarn parn'lııtçul<'ı' ınchrmıt:ll'r-l ,1i nıüılafa:ı"ı kin ba;r,ı tP<lLirler al
dir. Bunların ~iktnrı 1 r.>OO d~i:. Buı;-1 ~ı·~ktadıı-. Fran a mağlüp olduktmı 
daıı -.oıııa naklıyc tayyarc:len \·t• pla- .,011rn ~ ıl'ive<le Fran ·anın 'tiban knl. 
ııllrlcrle tı.k\'İ)e ktt\'\etf('l'i J•clme- m:ımı,.tır. · 
fr · ~ ı ·l:ımıstu:. Ah~anlar. iıuıı 1 ı_ırı Irakta vaz.iyet : 
~ aparken llenız • ıh.;Jp el' a,.,k ·r ıh- Jng;lizlrr, Iraka kU\'\'Ptlc" ~etil' -

lr:ıciraltı yolunun katranlanrr\asına 
başlanmak üzeredir 

İzmir_ Berg:ıma şosesinin IS ve 19 
ncu kilometreleııi arasının e aslı su
rette tamiri vali Bay Fuad Tuksalın 
reisliğinde toplanan daimi enc'ümen
dc miiwahhide ihale edilmiştir. 

İzmir _ Kemalpaşa _ Turgudlu 
;:oıre~indeki menfezlerin tamiratına 
ba~laıımıştır. 

lnciraltı plfijıııa giden turistik yo
lun katranı-anması i~ine başlanmak 
üzeredir. lluııun için lazım olan ve.
:mit ve malzeme müteahhid tnrafm
dan hazırlanmıştır. Bilhassa kah an 
izahe.-ıi için icabeden kazanl-ar İzrnir
de yerli maddelerden yaptmlnııştır. 

Paralıköprü - Bayraklı ara "ındaki 
turistik yolun pak<!t taşı döşenmesi 
nmcliye.:ine başlanmak üzere miitc
ahlıid tarafından ihraz-atta bulunul
nıuktarlır. İnşaat ıesnasındn İz.mir -
Karşt.\ aka ar:ısında işliyecek nakil 
\'asıtnları için Uomovh - Bayraklı a
rasında e~ki metruk yolun kullanıl. 
ması nrn\•afık görülmliştiir. \"ak'tiyle 

iıışa edilmiş, fakat ı;ay suları tara
fındnn zamanla bozulmuş olun bu 
yol tamir edilecek ve vesaite açıla
caktır. - --·--..----------

Ekmek 
SIKLET AZALINCA FIATTA 

DÜŞÜROLDO 
gkmek ı:mıfiytıtrnda tasarruf temi

ni maksadiyle şimdiye kadal' 1000 
gram üzerinden çık-an ekmek ~150 
gram c;ıkarılma ı hakkındaki emir, 
dün Ticaret Vekaletinden şehrimiz
deki alakadarlara gelmiş ve eır.ıJn 
derhal tatbikine başlnnmı.;ıtır. nun -
deıı itib<lren şehrimiz fırınları rı:;o 
gram üzerinden ekmek çıkarmağa 
lıa~lamışlarrlır. %0 gramlık ekmeğin 
fiati, e;;kisine ni:;betle 20 para nok
~aniylc J 2 kurustan satılmaktadır. 

8 . . . :.. ırıncı Liseden Yetişenler 

racı fr'.ıı kücük lıti<'nmLolları 'rnl'cı - meğe devam etnıekt<?dirler. Bnğclau 
mış, ftı~~t mu\·,ıffuk olama:::rıı.~lı r. yakırıındaki :Falhıca ..,ehri lngiliz 
<ln. lııgıhz dnıın·11n:ı..:1. huna manı \"P Iral, kuvvetlerinin eline ge~t.i1den 
olmusluı·. l\lmnn 1nr. lımıdın "O?lra sonrn nih-::1\'et tı>krar İngilizll·l' tara. 
torpitol~r ~ima\' '"inde btlyiik nak]i- fmdan eld~ edilmiştir. Irak me..:ele~i- Birinci~rkek lisesinden bu yı l 4 7 ta le be mezun olmuştur. İzmir lise-
ye> gemılerıyll' kllnetle~ çıkarn:ıag:ı nin ta~iye·d için yakında l ngilizle: 
t·:.ılı~mı.s. fakı;~ lııı n~l~Iı.n: ~emıleı·ı- r1n ciddi teşebbüsler~ giı,işee'.?klerı sinin yetittirdiğ i talebeler~n her yer de im tihanlarda ne derece muvaf
nı ,.e 2 torpıto mtıhrılıını batırmıs- İngiliı.lcr tarafından bildirilmekte _ fakıyet göate rdikleri ma lumdur. Bu sene de lisenin verirri, yüksek ol
la!·dır. Daha sonra Al~anlar .. 30 gc- dir. Almanlar, işte bu sebeple Gil".idi muştur. Yukarıdaki r esimde mektep müdür ve nmallimleriyle mezun 
ı~ıd~n tc ,,.!.'k~üp eclen bır n1.klı;:" ka-ll biran evvel ellerine geçirerek arap talebe bir ara da görülmekted ir. 
fılc><>ı\·le yenı kuvvetler getirm?c;1er - memleketlerine yaklaRmak istemek-
diı·. Heııiiı. lın nııkliy~ knfilec;inc> )'n- tedirler. Bu teşebbüs iÇin kendiler ine 
tıllan uınrru7.lıtrın ııelic ~i hakkında Visi l•ransasınm yardım ettiği bildi
fngilizler maJiimnt ,·enncmcktrdir - , rillyor. Alma'nfrırın Suriyeye fayyare-
ler. l ıel' göndermeler i, Alman ve Fransız. 

Çörçilin beyanatı : 1 işbirliğinin dercce~ini göstermekte-
~·aınız JngiJiz ba:-ıvekili Çörçil. ~O dir. 

nakliye gemısıne lngilız donanması' ltalyada İA!e zorluiu: 
taroiıııdun yapılan hucumun memnu-~ ltaıyada zirai vazi,yet .hakkında 
nivet vericı bır tarzda olduğunu sö.r- alman haberler, Lu mllletın harbe 
leİniş, ancak donanmanın, limana girmekle uğ_radığı zo.:Iukların aı:t -
dönmeden bu mesele hakkında ı·esnıı makta oldugunu gostermektedır. 
malumat veremh"ece•"rıııi ilave etmiş- ltalya, öteden be.ri gıda maddeleri -
tir. • 

0 
nin mühim biıt kısmını h ariçten idhal 

.BugUn Loııdra rad.}'OSU, denız yo- , eder. Şımcli Jnbrilt:r~, harp scbebiy
lıyle Uiride hiç. bır kll\ vct gelmedi- le. bu ıdhalatın muhım kısmına. ma
gıııi bildirmiştir. nı olmnktadıı·. Evvelce l\lacarıstan 

\'C Bulgarist:andan getirtilen mühim 
Almanlar ne re lere hücum ~ttiler: gıda maddeleri de şimdi Almaıı:yayn 
Almanlar, Gıride, Kundiyc, Resmo gitmektedir. Bu sene ltalyada halkın 

ve .. \falemi ııoktnlarından hiicum et- gittıkçe art:_ın bir 'tarzda silah altı -

Yedek Sul>ayların ·Yok 
. lamaları Başlıyor 

İzmir aake rlik şube~:nden: 
1 - Bilumum yedek aubayların 941 Haziran yoklamaları aı;ağıda 

yazıla günlerde yapılacaktır. 

2 - izdihama aebe biye t verme mek iç in yoklama g ün gün ayrılmış
tır. Gününe isabet eden subayların bütün a skeri veıika ve nü-

. fuı cüzdanlariyle birlikte gelmele" : mecburidir. 
3 - 1zmir dahilinde bulunan yedek aubaylar yoklamalarına bizza t 

gelecekle r, aksi hareke t edenlerin yoklamaları yapılmıyacak

hr. lznıir haricinde bulunanlar veya gelemiyecek dereced f! r a 
hatuz olanlar doktordan rapor alarak taahhütlü mektup rile 
yokl~mal~rını yaptıracaklardır. , 

4 - Yoklamaya ge lmiyen yedek subaylar 1076 numara la kanunun 

24 MA \' IS 19-11 ClJMARTt.Sİ 

Kereste mağazaları 
Yeni Yerlerine Taşınmaktadır 
Şehir dahilinde bulunan, çarşı ve mış ve derhal keresteleri nakletmek 

halk için tehlike teşkil eden kereste için harekete başlamışlardır. Ov v::ı
mağaza ve depoları meselesi, kat'i kit bu hareket karşısında magaz~ 
su1·<>tte halledilmiştir. Dün sabah çar ve depoların sahipleri, kercstcle~ı. 
şıdaki kereste tacirleri, depo ,.e ma- kendileri nakledeceklerini bHdirII17"' 
ğazalarınduki ke1'CSteleri, itfaiye lerdir. Bunla11. belediyeden aJJ\~ e 
merkezi civarrndn belediyece göste- istemişler, belediye z-abıtnsı kendıle· 
rileıı ar~al~ıra Ye kiraladıkları bina- rinc derhal liizumu kadar amele te· 
lara nakletmeğe başlamışlardır. Üç min etmiş ve nakliyat baıdamıştır. •t 
kere:te taciri, belediyenin tebligatı- Çarşıda hiç bir kereste mağnzsı \ 
na rağmi'!n keresteleriııi nakletme - deposu bırakılmıyncaktır. Bilh~~~ 
diklel'indeıı dün sabah belediyenin bu zamand-n kere..stelerin şehir ı~ıfl 
üç tane temizlik kamyonu ve bir çok den nakledilmesi çok mühim bir ıııe
temizlik amelesi bu ke1'estecilerin seledir. En büyük bir tehlike, be!'t'' 
clepo ve mnğaz-alarının önüne toplan- raf edilmiştir. 
~------~----~~~~-----------~-------'--------~-----------

Silahçı dOkklnında bir ı',Kısa Haberıe!İ 
infilak . • 

OÇ KiŞi YARALANDI, BiR Memleket hasta hanesiyle· EşrefPrr 
Kişi AGIR VAZiYETTEDiR şa hashıhnnesinin senelik muııte 1• 

ihtivaç maddelerinin vaktinde tefll1' 
Keçecilerde 941 nci sokakta Sü - ııi ~ak::ıadiyle vilayet daimi enciiııtt'' 

Jeyman oğlu silahçı Hay Hakkının ni, şimdiden münakasalar açmı~ır~ 
dükkanında bir infilak olmuş, üç ki. * l\Iardin mebusu Dr. Ali Ntı; 
şi yaralanmıştır. Vaka, Halil oğlu Levend Aydından şehrimize gel~:ı: 
)lehmed tarafından dükkana getiri- \'C Aydın mebmm n. Nazmi ToP 
len bir maddenin kapsol imaline ya- oğlu Aydına gitmiştir. r· 
rayıp yaramadığını tetkik -ederken * Men emen kazasında son ay zıı _ 
olmuş, bu madde, kurcalanmasiyle fında :rnoo yabani zeytin ağacmn !\' 

ateş almış, orada bulunan Mustafa yapılmıştır. !il 
adında biri k.Olaklarıııdan, Raşid oğ_ Ehlileştirilen zeytin nğ:ı.ç1tı· 
lıı Mehmed sol elinden ve gözi.inden köyliiy~ mnledilecektir. ıı· 
Halil oğlu l\f ehmed vücudun un muh- * F'nlandiyada JJ.elsinkide bU~t' 
telif ye.1lerinden yaralanmıslrırdır. nan biı· firma, memlcketimizdt>ı.~ _1' e. 
Halil oğlu Mehmcdin yaraları afrır- ten, ~epek, k7.ten tohumu \'e ku:-~if 
dır. K(•ndisi hastahaneye yatırılmı~- Belçıknch1 Bruk elde bulunan ,, . 
tır. HiHli:st"' tahkikatına zabıtaC'a el ı firma. kuru inciı'. y~r fıstığı, P,!l~ı 
konımıstur. ıladda bulunan bir firma şnm fıstııtt': 

ı 
zeytin:, nğı, <>ahun, kuru iizlim. Jll~ 

B 
•• riııos yliııii, demir ve petrol istenıe ugun tedirler. . 

i ~Al!!!.1!!.:. 
ls ta nbul tc.kımları ile Bıçak çekmek ve taşımak: 

fkil·c·~nıelikte Hamidde lıiı :sıı:;:t:jı 
maç Var cakı. Iücecilcrde sabıkalı Nuride d· 

İ. tanbulun meşhur Dcşiktaş takCnı ilc
1 
lııçnk bulunmuş, belediye arkas!'~ ( 

Jstaııbubpor t:ıkımı dlin akşam t~tan- Süle_rm[ln is me ele.sinden naklı.ıl' 
buldan şehrimize gelmişlerdir. Aliye bıçak çekmi ti ~. Suçhı'ar ıı· 

Bugün ı;aat 15,30 da Altay-Beşiktas liyeye \ erilmWerdir. 
ve 17,30 ela ela Altınordu - İstanbul - Hırsızlık: 
spor takımları karşılaşacaklardır. Mil- Kazım Dirik caddesinde İbr~lı 
li Kümenin bu miisab:lk:lların:ı bü - oğlu amele Bekir, kava:' Gatı.p:1~ 
yiik bir ehemmiyet verilmektedir. Be- lıir giinıiiş tabaka;ıını çnlmış ve> it 
şiktaş takımı, geçen yıl olduğu gibi bu iulmuştur. 
yıl da 90k iyi ooticcler almış puvantaj- Bucada yeni sokakta Must:ı 
cin en ileri det'(!ceyi almıştır. Şampi - Sabriyeııin evinin kapusun<lnki ]\ı 
yoııhık üzerinde lzmirdc yapacağı mu tli kll'mı ve evd€n c ya ca!n1tııl 
~:ıbakaların biiyük ehemmiyeti vardır. tutulmuştur. 

Yarın Cla Altay - !stnnbulspor ve Kız kaçırma : f. 
Altıııordu - Beşiktaş takımlat'ı karşı- Bucadn toplu ~okağında :\'hı~1~~ 
laş:ıcaklardır. oğlu İsmail Bilen, Ahmed kızı 14 );~ 

---x şıncln C:iiJ ·iimii k~çırmış ve tutıılııl1 

tur. 
Dolandırıcılık te~bbüsü : Bergama da 
Keçecilerde Karaosman oğlu ~l 

ıııııda knhveci Cemal, Rafnel ol! 
KERMES YARIN BAŞLIYQR ~ Binyanıini clolaııdırmağn teşebbii~ 

- miş \'C' yakalnnmJşhr. 
Yarın Bergamada beşinci kermes ZAVALLI KADIN 

İ lıa~lıyacaktır. iznıirdeıı vali H. Fuad ~ş 
Tuksal, belediye \'e padi rei:lel'i, Dr. Bcr&:nm~cl~ Kınık nahifesinin 0 H~hçet Uz \'e a\'ukat Miinir Birsel ile rate~lı köyünde çıkan bır ;r~.ngıJl 1 lın· çok zevat \"e gazeteciler Kermese 1 tsınaıl karısı 70 yaşında ÜmmuhaJl r 
davet euilmi~lcrdfr. Kermes için 7.eıı- dında bir kadın y~narak ölmüştıı. 
gin bir prog;am hazırlanmıştır. Yaııgııı, Ommühanın ıevinden çı'~11~ 

Akşamki. zelzele \'C her tarafı sarmıştır. Zavallı ihtl) f 
kadın, kaçıp kurtulamamıştır. Etr:ı 

1 
mişlerdir. lngılızlerc göııc, Resmo - na alınmasından, havaların miisaid 
ya yapılan Almaıı taaıTuzu defe - gitmemesinden ve kafi sun'i gübre 
dılmıştir ve Resmo, bıgilizlerin elin- temin edilememesinden hububat zer_ 
dedir. fatenıi tnyyare meydanını iyatı yüzde 30 nisl!etinde az olmuş
ise Almanlar ellerıne geçirmeğc mu- tur. Gelecek sene istihsalattaki az
\'afiak olmuşlardır. Kandiyeye gelin lık yüzde 50 ye varacağı tahmin edil 
ce Almanlarm bu şehirde bir takım mektedir. Bunun sebepler i de köylü 
binalara gi11meğe muvaffak olduk- elindeki hububatın, batta tohumluk. 
ları bildirılmiştir. Fakat lngilizler, !arın !}(!hirlilere verilmesidir. Benzin 
şehrin ve K-ımdiye tayyare mey da-' kıtlığınd-an motörlü ziraat vaıntaları 
nının kendi ellerinde olduğunu bil- · ela kullanılamamıştır. Harp devam 
dirmektedirler. 1 eder e İtalyanın daha bOyük zorluk-

10 uncu maddeaindeki (50) lira para cezaaına çarpılacaklardır. 

Bütün yedek ıubayların yoklamalarını günü g ününe yaptırma-

l>ün gece :-!aat 22,52 de şehrimiz- sirayete meyd~n verilme<.len ~·nııg 
de cenup1an şimale doğru hafif bir söndiirülmüştor. 

t ı zelzele olmuştur. Ha. ar yoktur. ÇALDA ÇEKiRGE 
ları rica olunur. 

1 r. ·. ' MOCADELESI 

Giriddeki lngiliz avcı uıyyarelel'i - ' !ar la karşı laşması nıümkiindiir. 
niıı buradan ı:ekilmesi sebebine ge- 1 Amerikada ia'ihaal fazlalıiı: 
lince, Giridde kafi tayyare meydaııı Taymis gazetesinin Nevyork mu
yoktur ve Almanların, Girid hav-ala- habidne göre, Amerikanın istih&'Jl 
rıııda faik vaziyette bulundukları kapa itesi, çok artmı~tır. 
anlaşılıyor. .ı.\Iaamafih .:\Iısırdan -DeYaDU 3 neti eahifede-

2-6-941 Kurmaylar, P. AJb. Yarb. Binba,ı, Daktllo aranıuor ı · Kazanın bazı köylerinde çekirge~ .. 
3 -6-941 Piyade yüzbaşı, binbaş ı , hur etmiştir. Bunlara karşı lazım ge .. 
4-6-941) Piyade tei men, Yazı mah~nesinde acele yazabilir, tertibat alınmış, mücadeleye başlnfl 
5-6-941) e l yazm okunaklı bir kız daktilo 1 mıştır. ~ 
6-6-941) Piyade as tei men , I Geçen sene de çekirıelerden meır, 

aranıyor. at kurtanlmış olduğundan mücadele· 
7-6-94 l) İatekliler Türk Maarif cemiye ti ı 
9 6 941 T lb b b . ba ·· b .. • 

1 
halk hevesle gitmekt.edir. ~ · · opçu a ay, yar ay, ın fı, yuz • t t uategme n, lreami ilin işleri bürosuna müracat _______ ...;::... ______ _ 

10-6.941 Topçu ve ölçme teimen edebilirler . Ekmek fiati 
l l-6..941 Topçu ve ölçme aı teğmen Telefon : 3911 İstanbul, 23 (Telefonla) - 6~ 
12-6-941 Bütün ıüvari yüzbaııları mek bugünden it.ibaren yirmi p~ 
13-6-941 Bütün jandarma ve muhabere subayları FECi KAZA ucuzl amıştır. Ve 1000 a ram yerı~, 

l · · d · t [ 1 1 14-6-941 Bütün nakliye ıubayları, a tla ıubaylar 950 gram üzerinden p iyasaya çı~ 
ngılız enızal l arının 1 ~orsa 16-6-941 1.,~hkim subayları . Bel'gamanın incecikler köyilnde rılmakt-adır. , 

muvaf.~~akigetleri ..... 17-6..941 Denı"z, hava ve demı"r yolu ıubayları Hakkı oğlu beş yaşında ~azmi, taban- Ortaokul 0°0ğretmenlet1 
I' -------------- ca kurşunu ile Halil İbrahim oğlu Rekii'. 

( BASTARAFl 1 NC1 SAHiFEDE ) ı OZUMı 18-6-941 Levazım aubayları ynşında N:ızmiyi yaralamıştır. Vaka İstanbul, 23 (Telefonla) - ?Jtl 
Libyada deniz münakalatına karşı K. S. K. S. 19-6-941 Harp aanayii bütUn tüfekç i, maran goz, makinacı, mü - dikkatsizlikten olmuştur. 1ki çocuk, ev rif Vekaleti, mekteplerin tatilleri tJI. 

iııKiliı denizaltıları, mühim muvaffa- 18 C. Alanyalı 24 32 zika ıubayları. de oynarken Küçük .Nazmi, babasınııı nasebetiyle orta.okul öğretmenl~1~ ı-:ıyellcr lrnzannımışlardır. !J bin ton 1 1·1 S. Er kin 20 20 20-6-941 Hesap ve muamele memurları tabancasını kurcalamağa başlamış, a- nin 15 temmuza Jcadar başka vı 
hacminde bir asker nakliye gemisi ile 

1 
tcs. alan silahtan çıkan mermi, sekiz yetlere aid ebileceklerini bu .. nn ıılİ, 

1 
21 -6-941) Bütün tabipler, ~ . .. J1 

7 bin tonluk bir petrol gemisi, bir füıl- 32 yekun ~·aşında Nazminin çenesine ve koluna kadulara tamim etmiştir. Yalfl ef 
yan torpidosu batırılmıştır. Mühim -

1
260814 D. ye kun 2l-6-84l) isubetle ağır ~urette yaralanmasına S<! mekteplel'in mildür ve muavini 

mat naklinCle kullanılan büyük, iki di- 24.6-941 Bütün eczacı ve ve terine rle r. hebiyet vermiştir. Yaralı çocuk, Ber- bulundukları yerlerde~ ayrılamıY11 

rekli bir vapur batırılmış, demir li bu- 260846 u. yekun 25-6-941) Bütün başçavuflar, gama memleket hastanesine kaldırıl - cakla:ndır. 
Junan daha küçük bir gemiye de isabet Fiat mal yoktur 26-6-941) mıştır. Ni~adır geldi 
!er temin olunmuştur. ZAHIRl.ı IHRACATÇI A TOP Y Mı8t1' h udıı<luıulıı ııe llabeşistanda: 893 Ç. susam 32 50 42 20 ,----------,,---, -------- l R LANTISI İstanbul, 23 (Telefonla) - B~~ 

Kahire, 23 (A.A.) - Orta şark in- 83 ton bakla 10 1 d t FABR KA VE ATOLYELERIN Şehrimiz ihracatçı birlikleri idare giln şehrimize '\'eniden mühim Jll' 

giliz tebliği: 75 ton nohut 7 12 60 lllrlU8 118 TENEKE IHTIYAÇLARI heyt?tleri \'e mensupları, dün öğleden tarda nişadır gelmiştir. 
Tobruk ve Sollum bölgelerinde dev- 1100 k. balmumu 144 sonra ticaret odası konferans !'alonun- Bir •abramanın •ııı•ı 

ı·iyelerimiz faaliyetlerine <levam et - ı :n 1-2 ton P . çekirdek 6 875 7 Basan birlii i lzrn'r mantakaaı ri- :\lıntaka ticaret miidUrlüğii, İzmirde da umumi şekilde bir toplantı yapmış- 1 1 1 
mekteclir. - :raaetinden: bulunan ve levha tenel:elerden konser- lnrdır. A 

Habe.şistanda göller muharebesi, kolunu tahrip etmişlerdir. Siyasiyama Türk basan birliği kanununun 9 \'C, piskiivi Yesaire gibi teneke kutular Birl~kl.':ı: umumi katibi B. :Atıf İna- ntepte merasimle şe' 
memnuniyet verici bir şekilde inkişafa ranın 40 kilometre cenubunda Caluta !va an f .· . . .. 1• 1 .· nın reıslıgınde yapılan bu toplantıda h"dl".., ki d·ıd· 
devnm etmektedir. işga l edilmiş, 800 esir alınmıştır. Da- ncu maddesinin işareti dahilinde, . p ::ı.bıık,l \e atö se eı ın 1938 - ihracatçı lan alakadar eden muhtelif l ıge na e 1 1 

Irakta Falluca şehrinin kenar mahal ha oonupta Milata nehri ÜZ€rinde kuv- mmtakamız kongreıinı=n 1 H aziran 
1 rn:rn senesine ait teneke ihtiyaçlnrını mevzular üzi!rin<lcn müzakerelerde bu- Antep, 23 (A.A.) _ Gaziantep ıt} 

lelerin~ muvakkaten girmeğe muvaf- vctlerimfa bir köprübaşı elde etmişler- shü saat 15 de lzmir Halkevi salo- te:;)Jit etmektedir. İleride levha halin- lunulnıııştur. Toplantı ve müzakereler dafaasıııda büyük kahramanlık ve 
fak olan düşmanın mukabil hücumla- dir Dallenin 50 kilometre cıenubunda manda in'ikadı kararlaıtırılmışhr. de memlekete ithal edilecek tenekeler- bir kaç gün devam edecektir. dakarJıkları görülmüş olan şehit ?d1

0 rını kırmış, 29 a i suhnyla !l<'ı erbaş e- Uv3racya ve Tulak kuvvetlerimiz ta- Mıntaka dahilindeki gazete ve mec- den İzmir ihtiyacına göre hisS<) ayrıla- mud Sözdemezin kemikleri ölümii~. 
sir ertilmiştir. rafından zaptedilmiştir. Dallanın ce- caktır peynil'ci, konserveci gibi imalı\.thane - yirminci yıldönümü mün:ısebetl~ 

Kahire, 23 (Radyo) - Resmi teb - nubunda tahaşşüt eden düşman sayısı mualarda çallfıp da birliğe dahil ve.katet, teneke tevziatındaki usu '- Jere verilmekte idi. Şimdiden sonra ~alkevi t:ırafından tertip edilen bir;
1 liğ: nın beş bin olduğu bild irilmiştir. ltal- olmuı arkadaşların ve birliğim:zin lü değiştirmektedir. Şimdiye kadar te tenekeler münhasıran tenekeden kutu t.ı!al!e mez!lrl~kt:ın çı!rnrılarak şe 

Cenubi Habeşistanda göller mıııta - yan Somalisinin şark kısmında Garda- tabü azalarının kongrede hazır bu- k 
1 

h 
1 

d w d d w k . l~th 
1 1 

lıge nakledılmıştır. 
'kasında İngiliz kuvvetleri çetin bir fui sah illeri tamamen ele geçirUmit - lunmalarmı rica ederim. ne e ev a ar, ogru an ogruya ma- ve ap yapan ıma a ane er e sanat - lhtifıılde vali komutnnlar merrııJ 
muhnrebeden .sonra düşmanın bir tank tjr. mul!tını teneke kap1ara koyanlara, kAr lar a ver ilecektir . lar ve kalabalık 'bir halk bul~nmu~ 

-

çı 

k 
rı 
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R adyo ::zetea!= • • lzmir defterdarhğından: B. Çorçılın y enı Qtıln'~İ Sf'llf'Sİ ·r~ırih No. ismi Yaptığı işi nıahall('Hİ 
Beyanatı 

- Baştarafı 2 nci sahifede -
Oelik istl}ısaıatı 80 milyıon tı0na 

çıkmıştır. Bu, bütün dünya memle
ketlerindeki çelik istihsnlat mikda
rına müsavidir. 

Yeni Şube 9~6 

Amerikadaki motör imatatı da -ny
<ia 500,000 üniteti bulmuştur .• \.meri
ka, istihsal kapasitesi en 1yilksck mik_ 
tarı bulmuştur. İtalya çelik iı::tihsalil
ü ise 2,300,000 t0ndan ancak 
2,500,000 tona çıkarılabilmiştir. 

Amerikad-aki bazı tahrikat escı•i 
Olan grevler de daha başlamadan 
önlenmekte ve bu sebeple istihsnlat, 
daha çok nrtmaktadır. Ameı·ikadtı. 
istihsaHit faaliyeti -artınca i"'tihsaıat 
Pek çoğalmaktadır. Amerika. şimdi 
ilah ve malzeme sevkiyatım Ame

rikan gemileriyle de yapmağa başla_ 
?ığından İngilterenin vaziyeti rlaha 
ı.rileşmektedir. 

Ameril.."'a hükumeti, Alman _ Fran
sız işbirliği kaışısıncla siyasi \'C iktı
sacıt tazyiklere baş vurmaktadıl'. Bu 
işbirliği sebebiyle Fransayn buğday 
göncforilmemeı:~ karrJrla. •rrılmı!'tı. 
Şimdi de Franı::a ile posta· milnaka - 1 

latı kesilmiştir. 
Runlnnn nasıl bir netice v.: ı cceği 

tahmin edilmemekle beraber. F'rnn
. nyı Almanvadan uvırabilecek bir 
kuvv<>tte ol~adığı tahmin olunmak -
tadır. 

İzmir beled iyesinden: 
l - Behçet Uz Çocuh hastahane_ 

ısi bahçesine iki demir kapı yapılma
·'ı, fen işleri müdürlüğündeki keşif 
,.~ artnamesi Yeçhile açık eksiltme
J e konulmu""tur. Keşif bedeli 1624 
l~·a 33 kuruş muvakk-at teminatı 122 
hra 85 kuruştur. Taliplerin temina
tı üğJeden evvel iş bankasına yatıra
rnk makl>uzlariyle ihale tarihi olmı 
2-6-1941 pazarte. i günü ~aat 16 d•1 
l'nciimene rnür.ac::ı.atları. 

2 - Kadifi' kalesi 7:W sayılı so -
kakta me\·cud gazino önündeki 
llleydanlığm te viyesi ve yeniden be
to.~ olarak :rapılması fen işleri mü
durlüğündeki keşif ve · sartn-:.\me~i 
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9:~8 

!J3i 

0~6 

!138 
937 
9!18 

!"137 

!)S7 

9:~8 

fl37 

939 

!137 

939 

17 

287 
1267 
10~8 

E. Hemzi ve 
j. Albağlı 

Be~im oğlu 

'Nihat 
hilmi ve hakkı 
l\lusa Şeııkal 

Bekir oğlu 

Hüseyin 
Ahmet hamdi 

:ı4 · FNhat Sıtkı 
629 

14 6 
541 

1~5 

201 

615 

1314 

li:lG 

114 
1~12 

184 

11 

7D7 

74R 
770 

678 

!l:n 
908 

Abdurrahmam 
'Mesut Türk -

oğlu 

Nat Parker 
Halil oğlu 

Mehmet 
A. Hulusi 
Ziilfik~ır oğlu 

1\1 u stafa oğlu 

Hasım 

Şiikl'ii özc~rn 

Salih Remzi 
Versi oğlu 

Mehmet 

Rnşici 

Hum~i 

Saraç 

Sür -
cüdal 
oğlu 

Neeati 
ve ~ü
rekfı.c;ı 

zade 
Said 
> 

Eethat Ş{'kt'I' 

Ciilger oğlu 

İhr:ıhim 
Hn-.an Akel 
Ahmet o. Ha -

Sf'll \'C )hı: ta fa 
> > 

ver.:hile acık eksiltmeye konulmus - > !1~7 140 l\TühPıı<li::: 
hır. Keşif oocleli 1923 lira 83 kuru~ \':ılıit 
lllnvakkat teminatı 96 liı a 20 kunı~- ~ !l:~g J 11 Ha~·rullnh 
tur. Taliplerin teminatı öğleden C\'- Jfavl:ın 

Züccaciye 

0

Büfe 

Kahveci 
Komisyocu 
KahH•ci 

soknğı 

Ahmet ağa, kemeraltı 

K. Hızır 1 ci kordon 

Mesudiye > 
n.H. hOl·.a Osmaniye 

> Kızı oğlu 

Kese kağıt bayii > 
T:ılha deposu > 

Ali paşa 
Otncüler 

Terzi > 
Manifaturacı > 

Y:eni kavaf 
Kebapçılar 

Lokantacı K.H. hoca tuhafiyeciler 
Bakkal > kemalpafa be. 

Mısır ve 
komisyon 
Kahveci 

Tüccm· ve 
komisyoncu 

Ahmet ağa lci belediye 
rWt';J 

Y olb edestanı 

K. 11 hoca B. Tuha. 

~Lzeci A hmetrığa 
fiy<X!iler 

Mutaflar 
Ar<liyeci > Çerçioğlu 

Kırtasiye 

ve şeker 
Elektirik 

).Iesu<liye Celal bnynr 

"> n ornova C. 
levazımı 

İnşaat 
levazımı 

K. il. hoca i;\limar 
Kemalettin 

~tanifaturacı n.II. hoca, saraçlar 

:.\fani faturacı R.H. hoca .. araçlar 
Fırıncı > Ali paşa 

Halıcı > 

> şadırvan altı Berber 
:Makine in- Ahmet:ığa Çekme -
mirhanesi 

> 

Levazımı iıış:ı

h'e depo. u 

> > 

K. Hızır 

ceciler 
> 

ahiliyc 

:\laraııgoz K. H. hoca Kemalpa -

( AICADOLU) 

Knpı No. Muıldeti 

ticareti 
V<!rgi 

nisbeti 

161 

39 

422 
20/ :11 
42/~0 

71/ 7 
13 
25/ 1 
. 7 

10 

14 

2 

10/1 

1.1.36-1.9.936 

932 

9:H 
ı. 1.938-1.12.938 

936 üıkvim yılı 

1.1.936-l.6.9a6 
ı 2.1.37-31.12.937 
10.6.36-31.12.936 
937 takvim yılı 

45 

56 

45 
35 
35 

25 
ao 
80 
4ö 

.... . • .!: ~ 
7.9.33-17.3.934 45 
932 takvim yılı 55 

16.5.936-31.12.936 40 

936 taln•im yılı 25 

936 f..'1kvim yılı 10 

13~ 938 tak\"im yılı 25 
7/ 13-17 936 takvim yılı 20 

ııı 

52 / 1 

39 

17 

19 
4!ll 

109/ 1 

7 
6 1 

612 

25 1 

938 takvim yılı 

1.1.938-11. 
4.938 

fl34 tak\'im.yılı 

1.1.37-31.11.937 

1.1.937-31.l 1.37 
ı .1.940-12.a.940 

2.9.36.:H.12.936 

15.3.940-15.4.940 
25.6.9!l6-31. 12.936 

25.6.936-
31.12.936 

40 

40 

45 

45 
30 

4o 

35 
40 

40 

30.31. 9:16-:: ı. 12-36 50 

ı. ı. !ıa..,-:11.12. !138 ao 

1 rtıdı 

L. K .. 
225 00 

150 00 

490 
45 
80 

70 
72 

.]40 
39•) ,,_ 

rno 
40 

\ 415 

100 

240 

150 
300 

36 

100 

750 

140 

125 
(R.550 
(A. 40 

12!) 

100 

180 

340 

100 

X:ız!lnÇ 

L. K. 
33 75 

o 

o 
14 40 
28 

• 7 29 

20 9•1 
28 45 

149 40 

45 20 
22 

Buhran 

L. K. 
7 77 

o 

o 
2 88 
5 60 

1 46 
1 19 
4 69 

29 88 

·o 
o 

103 75 20 75 

25 

37 50 
60 

14 40 

10 96 

300 

57 75 

51 56 
:~3 9.ı 

18 59 
18 5!) 

2 98 
45 81 

37 48 

o 

22 50 

19 20 

7 50 
12 

2 88 

2 19 

GO 

13 23 

11 6 
G 79 
4 28 
4 28 

.so 
9 16 

7 56 

o 

4 ;)0 

Zam 
Ceza 

L. K. 
5 07 

o 

o 
2 59 
o 

1 31 
3 77 
o 
o 

o 
3 30 
• 
o 

o 

10 

o 
o 

o 

o 

o 

8 66 

7 73 
o 

2 ' 79 
2 79 

o 
o 

6 76 

o 

4 05 

Yekun ih~r- Komis- ihbar 
nnmc na.mc yon kararı 

L. K. Cild va. T. No. 
46 59 3 30 20/ :2/ 940 281 

· Cin;:i 

o 

o 
19 87 
33 60 

10 06 
28.90 
28 14 
179 28 

2 ci 

2 39 16/ 4/940 606 > 

l 7 8/ 4/940 595 > 
2 oct 22110/ 940 
2 40 23/6/ 940 

1762 > 

894 > 

2 41 25/5/940 903 
2 44 14/ 5/ 940 808 
2 47 26/ 6/940 1106 

2 47 6/9/940 1474 

> 
> 
> 

45 20 2 47 11/7/940 1166 
25 30 1 4 25/ 12/ 939 1649 

> 
> 

124 50 5 6 16/8/940 13ö3 > 

:w--i..oliıoi. 
30 00 5 18 17/10/940 1710 > 

ll5 20 

45 00 
72 

17 28 

13 15 

3fi0 

79 64 

71 15 
ıo 7~ 

25 66 

54 97 

:il 34 

o 

31 05 

1 37 17/5/940 847 

740 > 7 12 29/ 3/940 
!} 19 23/ 11/ 940 1964 > 

1 5 14/ 6/939 680 

1 7 23/ 1, !)39 77 

.2 7 9/ 4/ 940 603 

1 35 30/ 12 93!) 1685 

1 36 30; 12/ 939 1685 
1 51 28 1 941 103 

3 23 

l 50 
4 24 

4 25 

• 
3 37 

:~ 44 

28/ 1/ 941 
30/ 5, 940 

30/ 5/ 940 

105 
950 

950 

22/ 12 940 1953 

~o 12 940 2298 > 

> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

\'el iş bankasına yatırarak makbuzla ş:ı R. 
riyle ihale tarihi olan 2_6_941 p-azar. Yuk-orıda j,.inı \'C unvmıl:ırı ile tica rdg:1h adı·N;leri ymnlı mükellefler na mrna muhtelif yıllar için tnrh olunan Yergiler isimleri hizalarında gö~teril miş \'e bu mükelleflere ait tanzim edi-
tesj günü saat 16 da encümene mü- IC'ıı ikinci ihlıarıuımt•l2rin tC'lıliği için ht r ıw 1-ııdar aranılmış ise rlc biilunam~ıdıkl:.ırı teshit ~clildiğinden ilan tarihini tRkip eden giindcıı itibaren on beş ı,rim içinde mezkur wrgilere itiraz 
racaatları. 14 l 8 24 30 17fl0 hakları olduğu :l6fl2 . :ıyıJı kanunun .) \C 10 uııcu maddeleri hükiimlerine tev fiknn t.ebliğ nıakamma kaim olmak iiz~r~ ihiıı olunur. 1881 • 

~~~·;··ı;~~·~·;;···ı~;;ıiii'''j/~~ı~;,ı . , ............................................................................................................. : 
fzmir levazım amirliği satın a lma komisyonundan : 
1 - Aşağıda cins \'e miktarı yazılı iki. kalem yiyecek madde:)i u 

haziran 941 günli ;:;a-at on beşte kapalı zarf usııHi ile ihale 
ıedilecektir. 

2 - Şartnamesi her gi.tıı komi,,yonda görülebilir. 
3 - Bu iki madde taliplerine ayn ayn ihale ıedilebilir. 
4 - 1steklilerin belli gün ve muayyen saattan bir saat ö11cHe ka

dar teklif mektuJ!laı:ını Fındıklıda komutanlık :;atın ~ alma 
komisyonuna vermeleri. ~ 

Cins Miktarı ~\J uh. Bd. ilk teminatı 
Ton Li. Kr. Lr. Kr. 

Süt 60 10800 810 
Yoğurt 60 20400 1530 

- 2 1 24 27 3 
İzmlir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
Paz-arJıkla (550) kilo kuzu eti :::atın al ı nacaklır. 

Talipleıin 26-Mayı;-;-941 pazarte!'>i günii saat on beşte kışlada izmir 
levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

Hadımköy aabn alma komisyonunda n: 
1 - Komi::ıyonumuzrfa mevcut ~nrtname ve evsafına göre 150 er 

eğer takımı 26 mayı.;.. 941 günü :'Mıt on dörtte pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - Evsaf ve şerait her gün komisyonumuzda görülebiliı•. 
3 - TakaıTür edecek fiyat üzerinden ylizde on beş teminat alı 

nacaktır. 
4 - 1steklilerin Hadımköy satın' alma .komisyonuna mürac-aatlan. 

21 24 
lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundanı 
l - 3143 kilo beyaz bobin ipliği ile 18.7!12 kilo ()00 gr, .ı.enkli bo-

bin ipliği alınacaktır. 
:ı - Beher kilosunun tahmin !Jech•li 3;37 ktu·u~ 25 <.ıantim 
3 - Kat'i teminatı 11.096 lira 62 kuruştur. 
4 - Pazarlıkla eksiltmesi 26-mayıs..94 1 pazaı'tesi günil saat 16 da 

tophanede istanlıu( leva~ım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

ö - Tnlip]l"rin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

lzmir Levazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan: 
1 - Beher .kilosuna 350 kuruş fiat tahmin edilen 7000 kilo kad-ar 

... arı sabunlu kö ele alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ekı:;iltmesi 26-M ayıs-94 1 )lazartcsi giinii sıı:n 15,:lO 

da tophanede i t-:-ınbnl levazım amirliği satın nlma komi:.ı~ onun
da yapılacaktır. 

3 - Kat'i teminatı 367ii liradır. 
4 - Taliplerin belli giin ve aatta komisyona mliracaatları. 

SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesi 
Kayseri Bez } ..... brikası Müdüriyetinden 
Fabrikamız tamirhanesinde çah, mak üze re deneme neticesin

de ve gösterecekler i ehliye te göre ücreti teabit edilmek şartiyle ( 8 ) 
tornacı ( 1 ) frezeQ: ( 1 ) d emir pulanyacı ( 1 O) tesviyeci ( 6 ) d öklim 
kahpem (1) modelci ahnacaktar. 

isteklilerin· fabrikamız müdürlüğüne ,imdiye kadar çalaştaklım 

yerlerin bonservisle r i ve hüsnü hal varaka la riyle birlikte müra

caatları ilan olunur. 

lzmir Levazım Amir liii Satan Alma Komiayoaundaa ı 
1 - A~ağıda yazılı iki k:ılem .koyun eti 5 haziran 941 glinü hiza

luı-ıııcln gösterilen saatlprd1' -kapah zarf uauliyle ihale edile
cektir . 

2 - Şartnameısi hcıı gün komisyonda görülebilir. 
:J - Jstcklil-erin belli giiıı ve saattan en geç bir saat önce\•e kadar 

teklif mektuplarını makbuz karşılığında Fındıklıda komu -
tanlık satın alma k">misyonuna vermeleri. 

Cinsi Ton Muh. Bcd. llk teminat 

K<ıyuıı eti 
1\oj ıııı eti 

ôü 
ao 

Lr. Kr. Lr. Kr. 
32000 00 2400 uo 
1~200 00 1140 00 

21-21 27 3 

İhale saati 

11 de 
11,30 da 

lzmir Levazım Amirliii Satan Alma Komiayonuadanı . 
1 - Bdı0r kilosuıı-a :rno kuru~ tahmin edilen 7000 kilo kııclar t{!\'

lıit .-.emerliği sarı •abuıılu kösele alınacaktır 
2 - Pazarlıkla ek iltnıc i 26-.Mayıs-!14 1 pazartesi günü .aat 15 de 

tophanede istnnlıul ln,·azım tıınirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. • 

:~ - Kat'i teminatı a675 lir:ıdıl'. 
4 - Talivlcrin b2lli gün ve saatta konıi::.yon:ı ~clnıeleri. 

Gençlik EQ'itmeni ahnacak 
Beden terbiyesi genel direktörlüğünden: · 

1 - Vilay.e't, kaza ve müesseseler gençlik kulüpleı inde beden ter_ 
biyesi mükelleflerini beden terbiyesi nizamnamesi esasları dairesinde ça_ 
lıştırmak üzere aşağıdaki ş-artlnrı lfaiz olanlardan gençlik e,iritrneni 
alınacaktır. 

Şartlar: 

A - Türk olmak 
b - 35 yaşını aşmamı§ bulunmak 
c - Askerlik vazifesin'i yapmış olmak 
d - En az orta veya muadili tahsil görnıtiş bulunmak, lise veya 

askeri erbaş okullaı mı bitirmiş olanlar tercih olunurla r. 
• c - Ankara cla çalışacak \'e 5-6 ay kadar devam <>clecek olan lwden 
terbiyesi kıur .... un-a iştirak ederek kura nihayetinde ynpıla~ak imtihan-
da muvaffak olmak. ı 

'f - Sıoiıhat bakımından her türlü iklimde çalışabilecek \'e her nevi 
beden terbiyesi faaliyetleriyle, jimnastik, oyun SJ)Orlarla, iştigal edebi
lecek durumda olmak. 

g - Beden terlıiyesi kuı:-uııun umumi talimatı ile i~. disiplin ve t-a
lim ve terbiye talimatlarına tamamen riayet edeceğine ve kur.:ı imti
hanında muvaffak odu klan sonra genel direktöı lükçe \·erilecek vazife
yi kabul edeceğine dair - numunesine uygun- taahhiitn-ame vermek. • 

II - Kur. u muvaffakıyetle bitirip vazifeye 'iayin edilenlere :l656 
sayılı kanun hlikümlcri chthilinde azami 140 liraya kadar ücret verile

' cektir. 
III - Müraca-nt tarihi nih:ıyet 31-:\Ia~ ıs-941 sonuna kadardır. 
iV - Talip olanlaı ın kur n kabul ~artlarını ve daha :fazla malU

matı vilayet merkezinde l.ıerlcn terbiyesi hiilge başkanlıkları ile ka
z-alarda kaymakamlıklardan almaları ve i::;tidn ile mi!zkur makamlara 
miiracantlıı Hiıumu ilan olunur. 18 20 22 24 2657-1788 

lzmir defterdarllğından: 
Nihadın Karşıyak-:ı şulıe:;ine 647 lira :rn kuruş milli emlak atı~ be

deli borcundaıı dolayı haciz l'dilen Kar'iıy:"ıka dede başı mnhnllesinin 
dedebaşı sokağında kitin 248 sayılı ve 600 lira kıymetindeki e\'İ Yilaye't 
idnre hey' eti knrariyle kat'i ihalesinin icra ·ı için on gün müddetle> mü
zayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplenin S-Haziran-941 salı gUnii saat 15 de vilayet idare hey'etine 
mUracaatları. 1882 

Akhisar belediyesinden: 
Nevi miktarı Pint Muhammen bedeli 

'Kilogram tutan 

'Motorin 
Kuru buhar silindir yağı 

... Lokomobil yağlama ynğı 
Dizel ~ilindir yağı 

l>;zel yağlama ynğı 

' 

65700 
)277 
1277 
1725 
1100 

Lira Krş 

13 

60 
40 
35 
35 

Yek ün 

Lira Kurş. 

8541 00 
766 20 
510 80 
603 75 
385 00 

10806 75 
1 - Akhisar elektrik fabrikasının bir ) ıllık ihtiyacı olan motorin 

\'esair yağlal' ~·ııkanda yazılı olduğu gibi miktarı ve muham
men fin.yt.alar1 iizerinden kaıl-alı zarf usulii ile eksiltmeye ~1kn. 
rılmıştw. 

2 - Ek~iltme ö-6-941 ııer~l'nb<' giinü !';aat 15 te Akhi ar belediye 
enc(imenincle yapılacaktır. 

3 - Ek~iltmeğe giı·mek i·tiyenlerin muhammen bedelin yüzde yedi 
puçuğu nislıeliııde muvakkat teminatları ile esas teklif kapalı 
me:J...-ıuplarının kanuni tarif veçhile tanzim Ye muayyen ihale 
saatinden bfr saat evveline kadar belediy.e encümeni riyase· 
tine verilmesi ilan olunur. 18 21 24 27 1811 

İzmir. Vakıflar müdürlüiünden: 
Seneliği 

Lira 
Numa ra11 Vakfı Cinai Mevk ii 

• 
60 62G/ 18 İhsaniye Dükkan Eşrefpaşa caddesi 

130 44/ 6 Sultan ısüleymaıı Dilkkan Şadın·an altl 
130 152 16 Toraman mescidi Ev Kirpi sokak 

60 l 85/ 25 Salepçi oğlu Dükkan Anafartalnr han içi 
42 185 26 Salepçi oğlu Dükkan Anafartalar han içi 
(iO lg5/ 41 Salepçi oğlu Kapu ağzı Anafartalar han iri 
!>6 :102 60 Ümmü Gülsilm Dükkan Halimağa çarsıc:ı 

l 08 348 102 Genç Osman l>iikkfuı Tilkilik 
% :H~~ '5 Ali Aga Ev Balaban yokuşu 

Yukarıda yaz.ılı kiralık akaratın açık arttırma miidcleti icinde ta-
lip z~hur etmediğinden Leş gün mliddetle müzayedi!leri temdit edil
miştir. lhalesi 28-5-941 çarşaııha giiııii sa-at onclndır. Taliplerin vnkıf-
l:ıı· daire~ine mliracaal~~m. ı 87D ____________________________ ,_, ________________________ __ 

Ödemiş Cumhuriyet müdeiumu
miliğinden: 
Ödemiş ceza evinin 941 mali yılı için bir senelik l'kmek ihtiyacı ka_ 

pah z-arf usuliyle 1-5-941 tarihinden itibaııen on beş gün miidrletle 
eksiltmeye konulmuşsa da ihale tarihi olan l 6-5-941 cuma giinil ~aat 
15 şc kadar talip çıkmadığından ihnle işinin l O giin 'tc>mdidin~ karar 
verilmiştir. 

.Reheri 960 gırarn olmak ilzere günde ikinci neviden l!l9 ilfı 230 a
det ekmek verilecektir. 

İstekliler heı· gün mes-.ıi saatlerinde ~arlnameyi miiddeiumumilik 
\"e cezaevi daireJ.eııine müracaatla görebilirler. 

Teminat miktarı 770 lira olup te. bit edilen bugünkii !i60 grnmlık 
ekmeğin rayici 12 kuruş 24 santimdir. 

İstekliler gösierilen miktar iizerindeıı hir ı-eııelik ekmek tnahhücliL 
nii ifa edebileceklerine dair ticnr€t odasından vesika ibraz edecek -
lerdiıı. 

İhale tarihi 27-5-941 salı' günü saat 15 olup isteklilerin o günü vak
tinden evvel Ödemiş adliyesi cumhuriyeı milddeiumumiliği dairesi 
önilnde hazır bulunmalan ilan olunur. 2() 22 24 26 1~22. 

• 

• 



• 

'{ANADOLU) 24 MAYIS 1941 -CUMARTESi.,. '( SAHiFE 4 ) --------
Kandiya ve Resmodaki 
Almanlar imha edildi 

Mataban burnu ve Suda 
arasındaki dar sular 

- Baıtarfı 1 nci Sahifede - Baıtaraf ı 1 nci' Sahifede -
biyct \•ermişti. Giridde vaziyet böy- termekt~dir. F.akat donanma pek 
lcı değildir. tabii olarak bu z~fori i ·ti"mnr Ptmek 

Güzel Girid kadmlarınııı kahra · tt'dir. . 
manhğı: · Vnzıfe k()Jny değiJdir. ~irn duş· 

Londra, 2:~ (A.A. ) - Rö~teı n- man bir cok tnyynreierirıin l>ulun-
j-:msı hildMyor: duğu nislıetcm drır bir :.ırıhil mmtakn-

Jıalvanııı. Yuıınnistnıın tec'nvüzü ... ındn iş gi)ımcğe mecburdur \'C lıarc
sırnsı~da L;iriddeki dni'.;lı \'~ 1.a~i?: kfıt . nhne~i de İngiliz avcı 'hryynre
deki o\'nh kndınlnn, bir :ılny teşkılı leriııin hnl'ckiHla bulunnmıyacnğı 

Giride yaklaşan 30 nak
liye gemisinin akıbeti 

Tobruk ve sonum mın
tıkalarında 

Büyük Millet Meclisi 
Dün Toplandı 

Amerika-Fransa posta 
müraselatı kesilmiştir 

Vişi hükumetinin 

için hiikfımctc mnracaat ctmişler~i. kaclaı· uzaktır. Giridde Alman tay- Mihver kuvvetleri harp: •• b d Suriyedeki Fransız tec 
Güzelliklcl'iyle meşhur okm bu Gı - yarelerine "ntğmen paraşlit~ler çok T rk Ceza kanununun azı ma '· 
ridli gerır. kadml:ır, yu\•aları ctrnfın- afnr uıyint vermişlerdir. Bununla edeınigor, siper U • hizatının fazlası /ra"a 

teminatı 

cin bckliycrek gördükl<'ri duşman herabcr Almnnlar çekirge bulutları k l d J • • d .., • t• •ı • )" ·ı • 
paraşütçülerini avlamnktadırlnr. A~- gibi inmekte devam ediyorlar. Ve · azıyor ar e erJDJD egış ~rJ meSJ 8- verı mış 
keri mOşahicllerin :mlattıklarına go- bu suretle birden fazla bölgede Al- Radyo gazete ine göre, Lıbyacln Vişi, 23 ( A . .A.) - Ofi Aj:msı bil -
e en şiddetli bir şekilde cereyan e - manlnr imkansız olarak tutunmu ... Tobruk ve Sollum bölgeleı inde dün yihasJOJ müzakere elti diriyor: 

den muh'3rebelerde zaylatın tesbiti lnrclır. Fnknt Almnnla.r l~_a~·rı _YD: de bazı kıır~ıhklı harekat olmustur.fn Amerika Fr:ınsa arasında post~ 
mümkiln değildir. 'liyle iaşenin gayrı kııfı bır ış gilizler, Sollumda yaptıkları ufak Anknrn, 2!1 ( A.A.) - RllyUk mm lı1\"İha. mm, bir istem d-ahilinde mliraselittı kesilmiştir. 

)luhnrebe hatları. iaşe yolları, i- olduğunu _ırürmektedirler. Ve ablu - bir hareket neticesinde bir lt.alyan )ılillet :\1eclisi bugiin R. Refet Cnnıte- tetkike tabi tutulduğunu bildirmiş, Ynşington, 23 (A.A.) - Öğrenildi· 
lcri, geri hatlar gibi şeyler, Uiridde knyı yarmak için. ~etıi tcşc?bii"l~~de karakolunu tahrip etmişlerdir. Di - ı:in reisliğinde toplannrak Tiirk cezn rmçlarn \ "C lıllkCimler<' göre muhitimL ğinr gciro, Fransa - Alm!ln iş birliği • 
yoktur veya kısmen mcvcuddur. Kur bulunac-nklan .uşıkardır. Zır~ mut;- ğer hi.w habere göre Tobruk rn Sol - kmrnnunun bazı ınadclelcrinin de - ze uynuymı bazı hilkümlcrin vnzı nin garp nısıf kHr\1.Sine şamil olrnıyn -
ma.r karargiıhı bile şımdi cephede arrızlnrm hakıkat~ uygun bır şekıl- lumd-aki mihveı· kuvvetleri. İngiliz- ~istirilmesiıH• ıl-nir kanun Jayihasınl icap •'ttiğini. fodilfıtın buna göre, ya- rağrnn dair Yişi hiikOmetindt-n t<' -
buıunmnktadır ve yardımcı kuvvet- df' inşesi için yC'gnne yol budur. lcrirı karşı ınd:ı siper kazmakla meş mUznkcrc ı'tmiştir. Rımunun h~y'cti pılclığını öylemiş ve demiştir ki: ın innt nhnmıstır. 
ıeı•. li!riddcki 3skerl kuvvetlere mü-j Kahire, 23 (A.A.) - Girid vazi- gulclürler. Bundan mihver kuvvet- uınnnıi\·psi lizerindl' ~öz alan hatip - - Ceza knnuınınu, içtimai tcrnk- Sö\'lencliğin<: güt\: Vişi hlikümeti tn-
hım :ardımlarda l.Julunmaktadırı-ar. yeti hnkkıııcla l.ıl'ynnatta bulunan as- leriııiıı müclafnnyı ihtiyar ettikleri lcıı ccz.:ı knnunu gihi e:.mslı bir kn - kiynt:ı rağmen olcluğu gibi tutmnk is- r:.ıfıı{dan miitaı ke ~artfar.ına rin:ret 
l'nrnşütçlilerin her yerde görüldüğü, 1 

kt.:ri ,özeli şunları · öylemiştir: rınlaşılnınktacl11·. , nun iizeriııde ~ık sık yapılnıa.!du olan tcrsek muv'tlfık olamnz, tehiri caiz cclih,ceğ'ine dair hcnliz teminat yeril • 
hatta bazen de ımparatorıuk kuvvet-! - :.\Inlemo meydanı hariç olmak Umumi vazivete gtirc her iki tara- bu gibi clei{fşikliklerin tevlid ettiği olmıyan, kahuW icaueden hükümler mcmiştir. Ve böyle bir t~minat verilin-
ler.nın arasına di.i tükleri göriilmüş. I ı.izere Giriclde işler hey'eti umumi- fın büyük hn~ckctleııden kaçındığı J{ilçliiklerc• nazarı dikkati cclbetmiş- vardı\\. nu hi\klimleı'in kanun haline ci ,·c kndar Amerikadan Frırn~ıws gıda 
tür. 1 yc,i itilj-ariyl(l iyi gitmiştfr. Şddctli görnlilyor. Sebebi i e, şiddetli sıC'ak- ]er ve kanunun esa:ılı hir tetkikten gelmesi için 7.Ul'llll'et hiı:;-ıedilmiştir. maddesi namına bir şey gönderilmiy<'-

.Hunlaı•, derhnl imha edilmektedir. muharebeler de\'nnı ctmekt~~r. kırın ul'hk Lib~ acla büyük hnrekfi.tn geçirilerek ~·apılma ı lazım gelen Jlinnenaleyh bu lılyilınnm, birnn ev- <'ektir. 
l\luharebelcr, bu şekilde devam et• I Londrn, 2 :l (A.A.) - Royter a - imkfi.n bırakmamasıdır. Binaenaleyh tndillerin bir kili olrırnk bitirilmt'sini ve! knnuniyct i~tisap <.'tme;;ini ricn Londra, 2:~ (A.A.) - :\Iührü htıS 
mektedır. Her askeri!, ynkınında, jaıısmııı askeri münekkidi general .son oahnrı beklemek lftzımdır. Bıt I i.stemişlerdiı·. <'c.lerinı. lordu Attlee, <Hin Avam Kamnrasındrı 
hnttfı yanında paraşütçU görmeleri Gard. Girid muharebesinin ı1eticesi- cin lııgilizlerin leıline ve m!hvcrin Adli,·e encümeni namma •:erilen Bu iznhntı miitenkip maddelerin ~u beyanatta hulmımuştur: 
ilJtımaİi bulunduğu ve bunlal'ln der- nin iki taraf için de birinci derecede :ılcyhine netice \'erir. 1 izanatian ~onrn Adliye \·ekili Ilay milzakcresiııt> geçilmiş, ve layihanın - Suriyeclcki Fransız techizntının 
hnl icabına bakmaları Iiizım geldiği < hemmiycti haiz olduğunu bilclirmı•k- Mihver Sicilya ve Libya nı·;:ısmda Hasan 2\fcnemcncioğJu l>cynnntt:ı. birinci müznker<'!:i yapılmıştır. :;\fcıc- fnzlasmm Irak nsllerine verildiğine 
tebliğ edılmiştir. . t~~ir. Elde .. me\'cut vaziyete ~·~ hü • lııgiliz d~nanmnsıınn gösterdiği fa_ bulunnrnk hnzndnnınış olan ye11i ka- lis, pnznrtesi giin(i toplnnncakhr. i nanılnlıilir. Suriyedeki Frilmız m:ı -
Hitıerin, müttefiklerinin en rnühım kumler~ gore. muharebe, tn.gılızle - aliyct sebebiyle liç haftad-an beril aii('j('.ı. • knmlnrı tayyare msyclanlarını Almıın 
bir denız üs~ii olan Giridi znp:::et - ıin Jehırıe inkışaf etmektedır. LiLrnnı ktt\'\'Ct. ıınkledememcktediı~ ı • • !:um emrine vcl'mişlerdir. Bunlardan 
r®k ı~ n varlıkkmnı tehlikeye ~oy - Ha\'H yoliyle <?iri<~e ~etirilen ilk :-)on b·nhnrn kadar ~ngilizler, muhte- Musul şehri ngıltere Malıye hnşka \'işi hii~umctinin, Sur!yede ~t-
<luğu , .... bu teşehbü~ akamete l~gra • Alman kuv\'etlen. ~·~~~ı t.~arb~lere lif snhnlnrclmı mü hım kuvvetlet· ge - nıanlm·:ı. yaptıgı ~-nrdmıın tam genı;5-
dıgı takı.lırrle mndclı . vo manevı ba - ııwruz k-almış, ek~eı·ı'lı olmuş, hır kıg lir('cek \'e ~\mcrikaılnrı gelecek mnl- b b J d fiği hnkkıııd:ı lngiliz hükumeti sarıh 
kımcl-an ağır bir hezimet teşkil erl~ - mı da -C3İr edilmişlir. Ru!ıtınla l.ıe~·a- zenıe ile fngilizler vrıziyetlerini daha om a 80 J nazırı tnfo~iliıt!ı malik d~ğildir. 
ceği anlaşılmaktndır. hcl' Alınaıılnr, lınrn yolıyle bu ılk iyi bir hnlc getireceklerdir. Her hnl- L-0ndrn, 23 (A.A.) - Röyter Ajtın-

Küçük, asker dolu gemilerle Girid hılt~lnn takviye.r-e. ~alışnrnktadı!·l.nr. de.' . on bnhnrda lrıgilizleı·in jnis.rn~ifi Avam kamarasında be• ..:mm paı·l!imento muhabiri bildiriyor: 
istilfısını tesbite çalışan Almaıılar , Knranlıkfa d.enızı geç~r~k G::ale <'ilerine almnlnrı çok n'ıuhtemclılır. 21 kişi Öldü, 26 kişj Vi~i makamlarının Almanyaya. ytıJl 
tngiliz clonnnması t.aramındnn tnr- .op ve tanklal' çıknrmnk ıçın plaJ ve Almanlar, ~imdi Libyaya ku\'vet- 1 d b ) d tıkları müznharct hakkında yeni de-
dcdilmi-der.dir. Almanl:ır, pike ve J!mnnlnr dvannda bir miktnr ku\· • ler gönderenıe_vinc-c l\f1sır ve Tobru- yara an 1 ya nafta U Un U !iller gelmi~tir. Şimdi)·c k:tdtlr aske-
nakliye· tayyareleriyle durmndnn 'et tnhşid edilmesi litzımdır. Kiiçi.ik k ı çok yakın olan Giridi işgnle bu - lleyrut, 2!l (A.A.) _ Bağdndda Londra, 23 (A.A.) - İngiliz ma. ri v:ırrlıın sahasında en ::on delil, Al-
faaliyet göstermektedirler. İngiliz - vapurlar kullnn:u·ak A lmnnlar, bu- mm icin ıeşebbii etmişlerdir. Eğer n.~şredilen Irn'k tebliği: !iye nazın Kingsl~~ Vood, avam ka- mniı motorbotlnriylc torpidolarını~ 
Jer pike ve nakliye tayyarelerinden •· ı bir dereceye kadaı• murnffak o· Libyndaki kun·etleı·le Almnnlar, l\fL Kıttılnrımız Rabbaniye civarındn marasıııda yaptığı beyan-atfa, Kana- Akdcııi~ inebilmesi icin Rhone nchrı-
bir' kı mını dUsürmüşlerdir. labilirlcr. sıra varabileceklerini tahmin et~eıer- Jilşmana tnarruz etmiştir. Falluca )·a- dadaki İngiliz mübnyeatının en bU- niıı i;;timrui hnkkındn Alman~·ayn ,·e-

Alman zayiatı ağırdır: • '"'anıldığına göre cliişmnn Knncliye eli çok zayiat verdirici bir hareket 'nnıncla şiddetli top ate.şi teati edil - yUk bir kısmını öd~meği iizerine aldı- rilcn miis.-ıad-cdir. 
Yunan kttaları ve h-alktnn yardım civarmn bu .;ekildc kuwetler çıkannış- olan Ciride taarruz hareketini yap. niştir. Dir çok kimseler yaralanmış ğını, bunun için 200-300 milyon lira Almnnyaya Fransız sanayii farafın-

gören imparatorluk kuvvetleri, hii - t ır. Da~lık nr~zı<~e küç~k miifn:zcler mnzlnrdı. Fakat Libya harekfıtını •c ölmiiştiir. Cenupta Sinnendabbmı" tutarında pam verileceğini söylemiş da.n yapılan ynrdıma gelince, malilm· 
cumun ani ve ciddi olmaqına rnğ - ::.iperlerınrlc cıddı l(!hhkcd<?n zıvnde neticesiz göı·diikleri için Ciride ta - uşlasınn düşman tayyareleri tarafın- \'<' meclis tarafından hararetle alkış - dur ki, bu ynı·dım ~ok büyük mik -
men mevkileri ellerinde tutmağ-a mu b:1sit hiı· gaile te ~il e~lerler. :\I.aamn - arııuzu tercih eimişlerdir. Şüphc:-iz lan bomb:ılar rıtılnıış, hasar ika edil- l anmıştır. yn::ıt:ı y a p ı 1 m ı .~ t ı r. Ve bazı 
vnffnk olmuşlardır. Alman znyi:ıtı a. fıh oıı eler.ece Sf.eı!ış nukya tn bır hav:ı Ciridin istilası, Almnnlaıa ~Iı:-ır ha- ni-:tir Avcı tayy:ıı·elcrimiz, bir mey- Xazır, beyanatına. şöyle dev~rn1 et- ~ıısuslnrdn.C?ndüstri Frnn:~a için ('ahŞ!t 
ğırdır. Ve bir çoğu, muhnrebey(' gir- hilcumundn muhnn .1.0rlukl~r. vnr<lır. rekfıtı için mlihim mU\·affnkı.ı•ptJer land:ı cHi~manııı on be~ tayyaresine mi!'tiı·: gı zamnııkınden clnha mues.<nr olmwı· 
meden öldiiriilmüştuıı. Bir çok ~azırlıklar ıcııp eltırır ve ku\.: temin edebilir. İngilizler de bu•ın ına- 1t~ş ,·ermiştir. Üç motörlii bir düşmnn Bu pnru, K:ıırnda kuynaklaı·ına tur. Fr~n::ıız .encifüıtri,.iniıı . Alm:ı_.~ 

Pek çok miihimmat ve kun·et yiik- \'dlcr dagılır .. ıın~·:-ı .:~ ı.rnr:ı ku~·,·etle!'1 ııi olmak içiıı ellerinden geleni yap· ayyarc.:;i dilşiirlilmüşti.ir. Vnş, \'aş ,.e göre çok bilyiiktür. K-anndanın geçen tnnklnn ı!~ d.enıznltıla;ın.ı tamır etti~ 
lü nakli:ve tnyyureleri şimdi delik arasında sıkı ış bırlıgı ıstcr. ~oyle. lıır makta ve Ciridi Alman i~tilai>ına nıa- '.leşid kıslaları üzerinde dtişman tay- "Cncki bildc:e varidatı 

300 
milyon hnkkındn delıller gelm~tır. Ayrıro. t:t) 

deşik buwlunan Malemo
1 

tah·are me~·- muharebede · ~ral ''e hnt'eket halın - ruz \ıırakmnmağa çnlı8mnktad1rlnr. rnreleri ke.şifler ynıımışlnrdır. Pnytnnt liradnn azdı. Diğer doıninyonl:ırın ,rnre motörO \'C t~yyarc parçaları ımnl 
danınn ·nmcktcdir Almanların hU - d ~ bulunmuk hı.zımdıı·. . frakta: ,izerind9 cHlşm:ın tayynreleri uçmu~3n hnrek tlerini d tnkdir edivor ız. On • .eden mUesse.<;<ılm- de vardır, Reno, Sit· . H am·a ve Knndiye ara ·ına Giı-iddeki kU\'\'e~!eı ın kuma.ndn~ı Fnlluea şehrini işgal eden İngiliz- iu vir scy olmnmıştır. la ela yardım lar ynpaca.ğız. A \'US- rocın \'(' P~jo otomobil firmaları, anla~-~:\~~h edil~i tir. Ru }ltıha. orman - gcm~rnl Frr:yberg boyle nrnktedır hır !er. 1ıak kuv\'et lcrinin tank ve zırhlı 21 ~m·ıshı :'ıftı ul bombardımnnm- turalyn ve Yeni Zelanda, ihti~"at maya clahıl tutulmaktadır. Dunlarııı 
lar arasındnn geçen bir yolla biı .biri- .-~~tır. Bnşk~ .nn~ha~cbe nmı~akaJnrrn:ı ku\Tetle:ıc hücumu üz.erine ~ıura - in gİ\·illerden 21 ki~i ölmüş, 26 kişi kaYnaklarmdan fazla snrfivnt "'np. en nz ikisi tayynrc parçası ve motor -bag~lıdır Uu mıntaka TY.'lra"iİt"i.i - ragmeh lngılız \e ) unnn .~1t~lnrı, d.n- dan cekılmişler~e de bır müddet .·a1·alann1ıştır. Bu hareket ecnebi se- · · • b t · l t Aı•tcd' ı F ... ı; z milli 
ne · ' ,... ~ .,., h 1

- .. ··k ı t "' "ncr1 g ·termıs 1 t ı mışlardır. Bu sebeple domin .. ·onlar , 0 ıma. c ffiı.;.n. ır. er. r .. 1! 1 • ıerl·n sıg~ııın1a ınn çok müqaiddir. a uuyu · cE'....a :e h ~ 1 ~" •• f onrn ngiliz kıtnlaı·ı, ni~yatifi e e ~aı"tl·"'l' 11ezdi11de ırrotesto cdilmi~tir. " k n •:ı p... "'" gı -1 ı· B l' d har"l"'lcı·ı btınık "' ~ · \""' ı·gı'lerı' arttırmış ı'dhalittn milhim ._~ onomı nazırı :.nlJw s.rc. ..rıs oçr l\Ialcmodn indirilen ·ham kuvvetlel'i, ·ı~c ır., u -'.ırı !llu ' ""~ · · alarak tekrar F'lluca şehrine girmiş- - • .. - • · 
1 

p · il 1 • ·ıı 
Suda ko··uııclakı' clenı'z Ü'" üne kar.s.ı ıtbıka ılc takıp ec!ılmektedır. ld·.lir. Btı:r·•nıd ı~tikametilıde ricat su·· rgu·· n C'-Z8Sl tahdidler vnpmış Ve \•esik-a \1 uHinü 'ıll( e ransız sanayı m essese erını 

• - .,.. '""u,ı -.. tatbik "tmisle.rdir dörtt~ birinin Almnnlar için çalı~tığını bir hareket noktnsınn malik bulun- Almanyaya yumurta ~ali!1de bulunan I,rnk kuvvetleriı~e . c " • . , ~ • ı.öyfomişti. l\farsilvaya gelen her tür· 
maktachrJnr. Bu ü-ı, yük~ek d:.ığlarl:1 .h . t ln~ıllz .. bombardlman jfayyrırelerı, Temyiz mahkemes;, ce- Dtlnynnın .bnşlı~n ~ltın !~tı~.-;alatı lll maddelerin • miihim kısmının 
mllh 'ıttır. J>u"'"'nı, .. 11 kun·etlcrı bu 1 raca 1 ke:-;ı f hucumlar yapmaktadırlar. ln - vapıın centıl.H Afrıka ıle Hındıstanın \l k t•ı.ı·~· l l 1~ ' ~ · 1 t d. k tt · ·ı ·ıt ·e \ t ki clı d ı. da ' çrnnvnv:ı. SC\' • e< ı uıısı an :ışı m . ebeı)le, g<irtinmedeıı bu ııoh.1anı in- lst.r.ınlıııl, 2:1 (Telefoııla) - Harp gilizlerin ..• lraka motörlü milhim. k·uv. - za arı as e 1 ııgı ere~ :ap 1 :ırı ynr m n COn, t . • .. 

d ki b ld hiivükUir. ıı. me·•e muvaffak olınuşla1ıclır. Almnıı- halşıyalı beri ilk clefa olarak bugün vetler gon<lermekt.e 01 u - nrı ı ı - f~ianbul, 2:-l (Telefonla) - Ni:ıa- · Smı altı hnfta içinde Fran~ndan Al-
lar -.\lorn ile Girici nrnsında devam- Almnııy-ayn on bin lira kıymetinde rilmekteditı. Almanlar dün gece Gi. •lır ~atışlarında ihtikar yaptığı için iki batlı cınauat mnııya~·n 10 bin ton nliiminyom, mü -lı i;·tibat tesisine gayret etmektedir- nımll! tn ihrnç edilmiştir. Sevkiyat ricle paraşütlU ktı\'Vf\tler ,.e n-nkliye mahkemeye verilip siirgün cczn:;ma Y lıim miktnrda hnkır \'C~-ıir mndenler. 
ler. Hav·a kuvvetlerimiz, Yuııanig- hundan böyle devam edecektir. tn~·yarelcriyle kıtalar göndermeğ~ ;arptırılaıı. Manko Pardo ile p11 Şükran da öldü .. polis fil) milyon kilo un muht<>Jif müyve ve-
tandnki ha\'a meydanlarına taarruz- devam etmişlerdir. muhtekil"leri Raruh Gnhazln \·e kar- • r'lmiştir 
lar vapmaktadırlau. iilmüşlerdir. Almanl-nr, durmadan Londradnn bildirildiğine göııe, ·leşi Y.nkonun cez.aları. te.~1.yiz, mnh~ aranıyor : uQ· 'IJ. a muharebe'erı· R~ami tebliğ: hombardınıan etmekte ve çarpışma Giriddeki 'Malemi tny•yare m(.lydnnı d k d 

11 
_ el . • flj ıı 

k · td tı -" 1 e\•leJ1 ektc~ı·r llı·ı Al 1 ı· 1 b 1 1 t d '<eme. ıııce e tasdı • e 1 l ıgın. l!n sı.ıı,: fst."ııbtıl .. '>3 (Tr·lefonla) - Düıı .n ~ •• 1 · _ Kahire, 2:~ (A.A.) - Orta ş-ar . şu e c uevan . m 't . - man arın c mc e u unma c -a ır. ular Eskişchire s(lrgüıı edilmışlerdır. l'" Ali' d ' " ı· ı.· d geri" JJ{ınrll'n, ~!t (A.A.) - Bugun ngıltc-
kuvvetleri umumi karargah mm teb- kıimet, İngiliz nvcı t.ayyarelerini, Gi. Almanlar, buraya nakliye tnyyareıe. ~ _,, • .. po ıs :1 y n ırnıa ev ı uı.r a amın n - re iizerinde Susclc.c; üzerinde düşmanın 
liği. ridden geri çekrncği kararlnştırrnış- riyle fazla kuvvetler indirmişlerdir Eraaıı •omor baızasında şnıılandıgı 18 Y~Ştlld~ bır kızı tabanca bir kaç bombardıman tnyyaresi göriil-

Giridde dün Lütiin g(in ada dii .. - tır. ::\fnanrnfih Jngiliz tnarruzj hava Denizden Giride kuvvet ~ıkarılrnas· . 1 kul'şunu lle. ekız yerınc!en yaralıynrak miiştllr. Atılan bombnlnrdan bir kae ki 
man tarafından bir t:mırtan para"' iit- hareketi, :Mı ırdnıı Almanların Ci - için yapılan ilk teşebbits aknmetr Ocaklardaki amelenin ölclürdUğiinü bilclirnıiştim. Bu ~snncla si ölrniiş ,.~ ynrnlnnmıştır. Disc•'r ycr-
c;ülerle diğer taraftan hrwnd·an nnk _ ritle karşı hnvn harekatı lislcriııi ui(ııayrnca Alman!arm hava. :roliyle ,... • • yarnlnnnn v~ ölen kızın yanında bu- ıere de bombalnr ntılmış ise de hnsnr 
!edilen :ıskerJerle ,~~niden kıtaat in - te..,kil eden tayyare meydanlarına fazla kuwet naklıne chemmıy"t ver sıhhı ıhtıyaçlan Juııan arkncla.~Jarından ı.ı ynşıncln $ilk olmamıştır. İki giinclenberi ingiltercY~ 
diımek için munnnidane bir gayreL karşı devıım eylemektedir. A\'ct tay- (~i.k!eri anl:ışılmaktaclır. Almanlar Ankara, 2~ (Telefonla) - Ereğli ı:~n cl::ı, aldığı ynrn~nrın ~esiriyle te.~n- ~.av~ ~ı~~r:nzu . .rnru~mmı;ın~nın sebebsı; 
iP yapılan ~iddetli hücumlara ı;;alıııe raı·eleııini Giridden çekmek kararı, <:ırıde. kuvvet çıknr~!·ken ~ava kuv· ;ömiir h:n·znsınclnki ocaklarda çnlııınn \ı .. ~ılt.~ııcln_ b~ıhın<~ugt~ haııtnhanede ol - ..-.ıhıll\!ıı k~ph):ın knlm sıı> tnbakn 
olmuştur. Ciridclc ynlnız pek az mikfarcln fo!;-a \~t~erıne pek çrık g.u:venmış, l\Io_ra ınıeleııin ıhhi ihtiynçlnrıııın teminint• nıtı1?lur. ı·olıs Alı, el an lıulunnmarnış- uhm gerektır. .. . . . . 

Diisman muvakkaten Kandi.}~ n techizntlı hava mc.rdnııı buluntlug-u GJJ"ıcl nr:-ı."ında lngılız doıınnmnsın laiı· ııiznmnnmenin birinci m:-ırlclesi tır. Arnıımaktnchı-:.--r -- lrlllıı!lad,rı)ınduşcn ıngıl1z tn.ııyaresı 
Resmodn tutunmağa muvaffak ol - ı;l!lıelıiyle nlınmıştır. • Rf?krn!yııcnl<larm t~thnıin .ctmi;;ler.d.ir -· .. ·ı . t' y . 1 .. .. Alman\ ltaıuan dostıua· u Dubhıı, ._;·; <Londra radyosu) -muşsa cin şiddetli sOııgU muhnrebele- Loııdrn, 2:~ (A.A.) - RDyterin Şımdı Alnımı fayyar~lerıyl~ ~ngılız leıp~tırı nıış ır. ~.nı mac ~cı. hukum- J. neşrcclileıı bir tebliğde, bir ingiliz tnr-
rinden sonra Alman m{ifreteleri im- K:llıiı·edc•ki hu. usi muhabil'i bildiri- donanması aıınsınc!a şıdl!etlı bır mu. ~rının yarın (bugun) tatbıkıne b!l~ - •• •• rnrcsiııin serbest Irlrrnda topı·aklarHUl 
ha edilmiştir. $imdi bıı iki mevki - ' 'or: harelı~ .<Ievan~.e~nıektedır. nn~~· -- ~-.. ·-· -- Hitler, ltalyan buyuk el- dti~r~k pnrçr.ılandığı ve ~ kişilik ~il· 
de de vaziyet memnuniyet \·cricidir. Giı'id nıuhnrebelcri \Tellcsin fan - lııgıhzler, bırıdde hnv'{ı meydanla )muts~Feld nıareşal oldu . . . k b t tt• rt>tl<·bntının <>nterne rdil<.liği bildiri!; 

Dün Malemocln mukabil ta-nıTuz tezilerin<' lıeıııiyen lınyn>t \'erici l>ir rrnm az nlmnsındnıı dolayı avcı tay. ı. "t) • ç1sını a U e ı ne..ktrdir. • 
muva(fakıv-ctle teten·ll" ctmL fnkat manzlll·a a:•zetmekt~dir. Sud:ı koyu ynre. l.erini .Gir~dden çekme.ğe .karaı Londl'n, _3 (A.A.) - lngıltere krll- ) lt.: 
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'"' " · t f 1 k t · t 1 1 d ı· k t b h b ı, cenubi Afrik:-ı hiiklımeti bns\·ekili Beri in. 23 (A_.A: - ·ı yan - .~ • All. ~a, .... . • · - ng ~z. tl\ daha sonrıı dü .. man bu lıölgeye mli- P rn llH a i ema:s, ne ayıp ayynre ('l'- vermı~ .~!· .ır. 'fi ·a • u.. ıç ır !.a · """ral Smtı~·s·ı ,,
1 

ı'nc· '-'ılcl"ı .. 
1
m··· mL"ı- nıaıı do~tluk paktı ımıalmrnıaııının ıkın \'e dalı ıh emnıyet nezaretlerının bu 

- hl·m mı'kt .... rda takvt")'e ktıv\•etleri in- le zikzaklar yaparak yere inen pa- man. Gıııdın müdafaa edılmıyeccgım ~e ...... c ... • 1 ı .J o ıı u . ld" . .. .. b t' 
1 

ll'tl 
1 

hk. ~ b]'ğ' 
.. d ı ı t rnseb~tiyle fc.ld maı~şallık riitbesini cı yı oniınıu mun~sc c ıy e ı er, srı '!.ı ·ı .'e. ı ı: .. . • . rlirmeğc muvarf:ık olmuştur. Hare - "nsiitlcl'le ve mahdud bir meyd-an a de a c~ c mtez .. ~iman tayy-are mey. . ·miı::tir • 1 t:lh-an bil\ ük ~}çisi Alfiyeriyi bih·ük lıccc ıngıltere ıııerıncl~ kayda degcı 

kat dc\.·amdndır Alman znyiatı da ·ere inel'kcn parçalanan dllşmanın da nim ı~ın ngılız bombarclınıan fay. •,e_ı "' · · ·' · . l b. l'k~~ oı...ı. - · hiı· ·~y olmnmıştır 
1 k 'lsker ıınkli_,.r> 'ta.v.rareleri_,•Je dolu - ~·arelerı tarafında h h ı dı n 1 e lçilik ctl>anıy e ır ı -"-" '"-~r:'nlzbevg · · • 

gö. termektedir ki, imparator ıı - - J ~ .,. • •• • ' 
11 

om a · m. 
1 

e· ele kabul ~tmişt.ir. Bu kabulde Almnn Lond.ra, 23 (A.A.) - İngiliz hav:ı 
kuvvetleri şimdiye kadar bu kadar dur. dılecegı .. tab!ıclır. nu tlrzı hnreket . Mo d .., d b t Al 1I ır l d dıı· 

Parçala11an Alman ta.,·.rnıt!lerinin clnhn muc sır olac-ak~ı r Ogan ft U • hariciye ııazırı Fon Rihbentrop t.ln ha- neznr~ 1• •• mnn.rfinıtı e go tın a . 
cesurane döviişmemiştir. • '. . . : . A • ' l r. . zır bulunmuştur. Hınn ı:ımlız bom•nrdım:ın tnyyarelerı-

Kandiyada Yunan ktı\'vetlm·I de enkazı Alnınn askc:rlel'i tamfın<lnn Gırıdın ıstılası hnekctı, Alma!ı - ) ) A h•d I k d· . . niıı yap. t_ıklnrı tn.nrruzlar hakkındtı 
k:ıhr:ımancn rlöviişmüşlerrlir. IJ(iyiik biı· ·ürnlle knldıl'ılııuıkta \'(' )arın ba kın tarzıııcla hareketleı·ıyle unan a 1 ra propag ın :.\ servıst şu tafsıJatı vcrmıştir: 

Kahire, ı3 (A.A.) _Girici muha- lıu suı·etıe bu a~kcrler. meydanı baş- başlamıştır. ilk tnnl\ruz kısmen mu-
1 1 r<'besi henüz harp h-nsnbiyle had ol- !,a tıı .\·yarele.rin devamlı dnlgalar vaffuk olıııuş!.ur .. Almanlar, ilk z~ - Knrabıırıın Jrnz:ı~mria )fordoğnıı ne diyo ? ngiliz hombart!ımnn tayynrdcri I ,<" 

h alı'ııcl" n"l\'ı' .·ılntın-a hazırlnmakt!\- -anda bazı k l I ı 11 t · · d k ... ı ligolnııd lizerine var<lıklnrı znman hır mamakln bcınbcr müşnhidler hali - "" .. " m •. • : · op~·t >aşı ar~< e e mış_ nahıyesııı c Değirmenyanı mcv ıınuc B~ğclad,. 23 (A.A.) _ P:-opagmıda fudbol m:ıçı yapılıyordu. Alman dafi 
hazır vaziyetten memnuııiyet.::izlik <+u·. lerdıl'. f aknt agır ve hnfıf toplnl'ın hıılunan 2500 sım~ ewelc ait Kli\zo • .s~r\'ısi şefı, Bııf•dacl rıırlyosundn kıııa topları F:iddetle nt se bnşlamış, tan-·a-
göstermemektedil'.E:-a en ilk paraşüt .. Na~liyc. tayyareleri ise ~·erde mo- d• . . lrnralaı·a çıka.rılmı.ısı lôzımdı. Ni- men lfıhidini verinde tetkik eden rnlizs bır be~·n~atta bulunarak halkı ve a .• krinıiz yere 

10 
• 

12 
metre yiiksekten 

çiilerin temizlenme ine mukabil Al- tcıı leıı duıma hareket halınd~ kal -ı tckım. Aht~mılar, bunları taş~dıkları nüdüri\ B. Snlaheclclin Knntnr şehri - kerlcrı dusınıının, yabancı memleket- ııcmus ve bombalnrını hedcfler.e isabet 
manların tımid eYlediklerini yapı.ımn- makta YC bu .,uretle askerlerı mey- tahnıın edıleıı 30 knd'!lr naklıye ge . d ... • 
mıslardır. Alm~n tebliğlerinin su • clnnı.ı cıknrır cık-:ırmaz yeni askerler misi gönde!tmlşlerdir. Fakat [ngiliz nize önmlişUir. . le ı de ya~·dığı fona niyetli bir çok eltirınişlcrclir. Yerde hareretli faali -
ması da bunu anlatmaktadır. nlmnk üzere Yunani.~tnna lıarek·et•et- hnfif deniz kuvvetleri, bunları şima- Bu lfıhidiıı be7.yiııaı itibariyle faı]n h:ıbC'rlcrc inanmamağa. dm·et etmiştir. Yit göRtereıı 4 toplu bir bataryaya taın 

Umumiyet itibari)•lc Alman tabi- mektcclir. Hareknt blltiln gece (!c de- le doğru~ RlirmU~tür. B.ir kı nnmn da cıymetli olmadığı, fakat 2500 ~ene <>v- Prr..pnganda sen·i. i şefi, hlikCımetin isnb~t lrn~·clolunmuştur. C~ııup tara -
.resi bidayette çok çetin darbe indir- vnm ctmcktcclir.. . . . h:ıtmldıgı tahmın Nlllıyor. . vele :ıit 1uralıi manıulfıtt:ın olıırn.::ı iti- halkı yalan tebliğlerle nldalmağn r.a - fmdaki doklar, Vt' ~hrin merkezi bom-
mekte ve bunu devnm ettirmekte idi. Gece gokyüzil zc.rn fısekleru·lc A imanlar, l\I orn yarım ada~ıylc ':ıari) le tnı-ih'i kıymeti hniz bulunduğu lı~ın::ıdığını söylemiş, düşman:ı a~ır ~n- bardımnıı crlilmi~iı·. Tanrruzdan soıı-
Britanyalılaı ilk" Almaıı clnrbe~ine 7.i.v~c~nr izler bıı·aknıı kur~unl.~1 Jn .':e Girhl a?asın~-:ıki 1.n?iliz .. rlonn!11~ası. wlnşılmıştır rınta mal olan rıırpışmalnr netıcesın- ra vük~elen toz dum:ı.n slitunları ha-
('Ok iyi mukavemd -ctmistir. lngılız don uma.sının pro.ıcktorle.rıy. ııı uzaklaş~ıı mrı~ ıçm kutle halındt• • ~ . ·. . . ...:k' b', d. Fıı llucnnın gel'i alıııılığım hilllir - wı~::ı kalkınır;iır. Bu uçuşlarda sekiz 

Bütfin nıe~eıe Almnnlnrııı achwn le aydınlıktır. Donanmnnın proJek- tayyare hltl'llınlaı·ı y:ıpmaktndn·lfü•. Deghmcıısanı nH?\klınln <'~ 1 11 mlf; \ 'C Jlnbbrınircdn harek:'ltııı lrnklı- gün {'\'\'el yapılan akıııda husule gclrn 
miitcmadiven ad-:ım atmakta c!~ha t:örl~rt. parn~iitcüleri gö:.;t.ermekte lııgiliz d<ııı:ınınnsı, heı· şeye rağmen ı.:ahristnıı. olduğ'n nnlrış~lmı~tır. Burn- l:n: lelıirn.' olnı·al~ d<'vmn eitiğiııi Röy _ hns:ır da mllŞllheclf' o1unmu~tur. 
ne kadar . devam cclebile~~kl erini ve parnşütçülenlcıı lıiı' çoğu İngiliz :rn ırnkliyı> gemi. indeki Alman kuv- da ... d:ılıa b•y ÇO~ layın.etlı lfth_ıdlcr lııılııı 1 ınistir. Serseri ve dilenciler 
tayindedil'. Yere el üşen \·cya :ığaçln- kar~kollu11 kfn mükemn~el lır hc:c~~f yeti!1! inıh:ı etıneğ-0 muvaff~k olur~a du~u te bıt ıt dılınlştl!'. 1Jcrıdc bıır. l. 1 ~ d. k e T Ş 
ru talölnn ta\,'Ynr<'lerde ı>ek cok Al- leşkıl eti. erek daha ye:•• ınmc<l"•l ol- 2ay.ınt pahn.ma.cta olsa n.ıühlm bı_r hafı·iyat yapıbt•nk ve simdl~t> k:.ıd:ı ı "ema ıre V f1 OZ Aııkı ı-a. 23. ('r~Jefo~la) - Ilusu~ı 

- k 1 ı t <l kt JI f f · d ) idurc , . .., bclc<lı\'C.' ışlerınde çalıştırılan man ölmüştür. me tedır. ııetıcc i' < e e mıı. eme ır. • a ı İzmir mUzesincle n.lnız parçalan bn- a a arı . l'J • .
1 

. nhstı;ma mild· 
K&h"re 23 (A.A.) - Kahiri'dc Bütün şnrki Girldde Alman pnı·a- cimiz km•\·etleri znyjat verebilir. lıı.nnıı KHizomen 'ıahldlcl'i milzc·lerl - l\'udu" ' 23 (Rncl .. r o) - Sof.\·acln ne~ 1 acif~~~ '.\:~s.c !:~~i;~~nn~hklımi~"Et ınUd 

..,ece Girlclclcki vaziveLe t11 mnmı·ile c:UtcüleriyJe knptanlar kumanfüısın- Do. nnnmanın zayia.tı ne kada.r hü .- 1 1 
kt - _ ~ 1 ıı. 

,., " " d b ~ b ı ] ı k ı ı u k l ı mızc e rer a acn · ır. redilen bir tebliğde f:enı:ıdirek \'C T:ı- dctlerinde indirme yı.ıpılamıyaca~·! 
hakim bulunulduğu bildirilmiştir. :ı a.·. ıcn ta anc:ı ar~. ,.e ?O sa~~ - yU . o u~sa ~sun . ıira ~ ~ı:l ~·ı~c ec ı .Müze mlldür!I, ... lçuğa gitnı!şLir. şoz ndalarınm Bulgar ku\'vetfori ta- hakkııı<ln t:em~·iz mahkemesi umurrıı 

Asker nakleden tayyereler, yere ~etrelık bıçnklarla musellah Gırıd- ~eı ı milf!!ktlndn.w. Glrıdın ı:"tılü e - Orndaki nsnnfitılrn hnkkıncl:ı tdkıklcr rafından i~gnl ,.dildii{i resmen hildi • heyetince verilen tevhidi içtihud ka -
inerken pnrcnlandığından bir ~ok lı çeteler arasında heyecanlı in:;o:ın dılmeme::ı, donnnmn znyrntmdan de bulunnc~ktır. rilm!Qtir. " rarı, alikadarlnra Uıblii edilmittli', 
nazi daha çarpı§mnğa ba~lamadan a\·ı devnm ctmcktl<'dir. çok mUhimdfr, " 


