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K•hire, ( a.a ) - lngiliz 
kuvvetleri Giride hakim bu
lunmaktL'.dular. Bir çok Al

" · u1en tayyareleri yere inerken 
parçal 12mışbırdır. Bu parça· 
!anan t yyanılerin enkaıı 

yerde bulunan Alman Atı· 
kerlui tarefından acele 
toplanmaktadır.' Duruıad u 
çarpışm lar devam etmek
tedir. 

Londra, (•.•) - Başvekil 
Ç6rçilin Avam 'kamarasında 
dDn yaptığı b( yanat hak· 
kında ışağıd;1lti tafsilat gel-

miıtir. 
Giritte muharebeler bütnn 

şiddetile de' am etmektedir. 
Düşman bazı mevzii, munf· 
fakıyetler kaydı troesine rağ
men bütün tayyare meydan
ları elimizde bulunmwktadır. 

Paraşütçülerin miktuı 
gunden güne ortmektadır. 
Dilşma11 şehrin bazı binala· 
rına girmişlerdir. 
Düşman denizden kıta ih· 

racına çahşmışsa da kuvvet
lerimiz bunlrm öuliyerek 
tardetmi ılerdir. 

Bu arada düşman dı;niz 

kuvvetlerinden iki nakliye 
geraisi ve iki destroyer 
batırılmışbr. 

30 vapurdan mürelskep 
bir dDşm•n kafilesi görül
mBştür' Bu kuvvetlerin Yu· 
nan adalarına doğru müte
veccih bulunuyorlardı. Kuv· 
vetlerimizin bu kafileye 
hücum ettiklerini ümid edi· 
yorum. Netice hakkında 
başkı malumat almadık. 
Deniı kuvveti •rimiz k•fileye 
hücum ederken tayyareleri
miz bu barek"ta i tirak 
etmediler. Akdenizdeki kuv· 
vetlerimizic derecesi yakında 
bu eabıda iyi ueticeler 
\'erecektir. 

Ç6rçil dev~mla bizim bu 
harekatta tayyarcmiı yoksa 
dü,manıo ve tank topları 
bulunmadığını söylemiştir. 

Bu sözler üz rioc mebus
lardan biri başvel i!in düş · 

mının tankları yoktur, 
sözfloden bizim bu har katta 
taoklanmıı olduğu istihraç 
etmek lizım geldiğini soy· 
lemck mi iıteaıiştir. Söıline 

Ç&rçil: • 
- . Mllıakerenin bu vn· 

diye d6klllmlyecejioi Dmit 
ederim diye cevap ver· 
mittir. 

yere salimen inen tayya-
1 eler mutörlerini durdurma
dan askerleri tabliye edetek 
tekrar yine asker getirmek 
için Yunanistan• uçmakta
dırlar. lngiliz donanmuı 
Suda limanınave havalaum 
aydıolaıımaktad1r. Paraşüt

. çüler havada öldfirü)mekte 
ve ekserisi yere ölü olarak 
inmektedirler. 

K bire, (a.a) - Royteria 
muhabiri bildiriyor: Giritte 
denizd n ka:ay çıkuılau 
a uvvetler ufak vapurlar ta
raf andın yapılmıştır. 

l Paraıütçüler gökten yağ· 
mur gibi yağmakta bunların 

~f ekserisi ölü ve bir kısmıda 
Britanya mevzileriain orta
sına düşmektedirler. Giritte 
kadınlar bile paHşütçülerle 
mücadele etmektedirler. 

--o--
ALMANLAR 

Ren nehrinden istifa. 
de ıtmeğe başladılar 

Londr• (a.a) - Royteria 
parlamento muhtbiri bildi· 
riyor: 

Vişi makamlarının Alman~ 
yaya yaptiğı )·ardımlar hak
kında mütemmim malumat
lar gelmiştir. Almın motôr· 
botları ın Ren nehrinden is
tifade e tmeleri için mü,aade 

edUuıi~tlr. 
Bütün Fransız endü1rtisin

de11 Almanlar anmi sur tte 
istifarle etmektedirler. 

Alman ıı;otörbot ve df'oiı· 
altıları d Fran. ıı d stig b
larında taroir cditmekt~dir. 

INGIL' E 
ISTIHS AT 
YÜZDE ELLi ARTTI 

Londra, ( · ) - Royterin 
ı.arlimcnto muhabiri bildiri
yor: Bu ıcneniu ilk üç ay 
içinde iatibıaUihmıı geçen 
.eneye naz1ran yüzde elli 
fazlad1r. Hava baakınluıoa 
rajmen iıtibıallt en yüksek 
ıaviyeya ylksellilmiıtir. 

A an ""ita ya 
paktı milna

sebe i e 
-- --

Bertin ( a.a ) - Alman -
lte.layan paktının ikinci yıl 
dönijmü münasebetiyle Bay 

HiUer ltalya el~isioi kabul 
etmiş\ir. Bu kabul esnasında 

Ribbeotrop ta hazır bulun
muştur. 

Berlin (a.a) -- D. N. 8. 
ajanca bildiriyar : 

Almanya ile İtalya. arasın· 

daki ittifakın ikinci yıldö
nümü münasebetiyle Alman· 

ya hariciye naziri Foİı Rib
berıtrop yabancı gazete mü· 

mesaillerioe şu beyanatta 
bulunmu~tur : 

"-iki hükumet hüınBni
yetle, sulh yolu ile halledi
lemiyecek biç bir Avrupı 

şiyaıi meselesi bulun.madı • 
ğıoa kanidir. Fakat, iki bü-

kümet kuvvet tehdidine 
karşı çarpışmağa ve ıefleri-

ni, milletlerinin hayati hak· 

latun müdafaa için bu teh· 

dide ellerinde buluoan bü-

B. Ruzveltin 
Beyanatı 

Vaıington, ( •. a ) - B. 
Ruzvelt bugün beyanıtta 
bulunarak do ha çok mik-
tarda ve daha ıüratli r•mi
ler iaıa ~dileceğiai ve ba 
gemilerin bütia düDya bir 
milletlerinin maruz kaldıkları 
tehdidin bertaraf edilme.ine 

yardım edecek olan harp 
aletlerini 7 deniz &zerinde 

nakline tıhıiı edilıc•ii•i 
bildirmiıtir. 

--.. --
ALMAN TAY

YARELERi 
Almanya~a iki günden beri ııaııt1-

Yabancı radgo dınllgen ,re üzerinde uçıadtlar 
ölüm C8ZISl0a çarptı Loodra (a.a)-Düa iaril-

tün vaısıtalarla karşı koyma· 

ğa da kati surette azmet
miş bulunmaktadır . ., __ .. __ 

Londra (e.a)-Almanyada 
yabancı radyo dinleyen ve 
Hes haberlerini el af a ya-

yan Blombergde birisi ölüm 
cezasına çarphrıJmıştır. 

lere üzerinde kayda def er 
biç bir hücum olmamıı •• 
bomba atılmımııtJr. lkl 
gündeaberi arka arkaya 
Alman tayyareleri Inıiltere• 
nin lıiç bir mıntakaııacla 
görülmemiıtir. 

Zaman icabı bir devletin doıt bir devlete ıunaoalt •• 
kıymetll ve l:aoı• ıidecek hıdiyelerdoa: 
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ITURK TARiHiNE 
BiR NAZAR] 

--o--
-7-

Elmuntuım :ıamannıda lraka pek çok 
Tlrk kabileleri hicret · edip yerleşmişlerdi. 
Yerli halk ba yeni gelen Türkleri güler 
yliı görtermeılerdi. 

OalaJ' da Arap ahaliyi biç sevmezler. 
Baidat sokaklar1nda atlarnıı doludizgin 
•llHrler, kasten bir çok Arapları çiğner
lerdi. 

Bir lıcaç. defa halifeye şikiy .. t edildi, fa. 
kat halife Türkleri iacitmedeu çok kork r 

•e Tfirk~ere iyi bakardı. En iyi çiftikleri 
Türklere verir, Türk alimlerini en yüksek 
memuriyetlere tayin eder ve d ima onları 
taltif ederdi. 

Çtiakü Türkler yalan söylemezlerdi, çok 
iyi çahş1rlar1 devlet vandatını çoğaltırlar 
ve çiftliklerine iyi bakarlar, hayvan yetiş· 
tirirJer, fenni ziraate ehemnı iyet verirler, 
lankeain hakkını teslim ederler, dış mem
leketlerle pek çok ticaret ederlerdi. 

Bualudan başka bazoları kuvvetli oldu
ğundan her nerede bir harp çıksa bunl r 
baıtırudı. 

- Sona oar -

Çok kıymetli bir eser 
---·---

lzmir vali muavini Bay Ekrem Yalçın· 
kaya tarafından yazılan "Muhtasar Türkiye 
tarihin adlı kitap cidden peh: dtğerli ve 
aefıı bir eserdir. 

Biriaci cildi intişar etmiş ~e aşağıdaki 
bahisleri ihtiva ettiği görülmüı kuvvdli ve 
temiz bir uslüble yazılm1şbr: 

Bugiiakü Türkiyenin arz teıekkülü Ye 

coğrafya vaziyeti ve bu mıntükada iusan· 
ların gl>rünüşü, mubaceretlet, tarihten 
evvelki devirler, Etiler ve Huriler, Firikya 
ve Tiraklar, Lidya, diğer ır.ı t kalar ve 
bunların ahvali tarihiyeleri, Anadoluoun 
Eıe bavz111 medeniyeti, Anıdolada Med 
ve Persler devri,. hakkında ço halimat e 
ve vakıfane malumab ihtiva dm ktedir. 
Bu kıymetli eıerin herkes t rr.fından okun· 
mamaı bilha1Sa tavsiye vo muhterem 
mliellifini de candan tebrik t tmcğı vecıb 
bildik. 

Bu çok değerli tarihten bazı sahifeler 
iktibes ederek karilerimize sun caiamızı 
mijdeleriz. 

* 4 4 

· Memnuniyetle öğrebdiğimize göre "Muh-
tasar Türkiye tatibinio,, ikinci ve üçüucü 
ciltleri de serbest tabıdır. 

lkiııci ciltte: Anadoluda ve bugünkü 
TOrkiye arazisinde Grek yani Yun n, 
Roma devri, Şarki Romli, Bizaaı devri, 

(HliklN s!sl) 

--Şehir Habe • ı __ e 

Y APILM TA OLAN SIPER-
J... • R AKKINDA D HILIY 
VEKALETiNi BI TAMIMI 

D biliye vekaleti tarafın· 
dan göıtderilcn bir tamimde 
muhtemel bir hava t rruzu 
esn ııod h Ikın c dde ve 
sok klara dökülerek kaç
m ğa teş obüs etmesi bü
yük z yiata sebep ol c ğı 
ve büyük şehirlerde bu su· 
rette kurtalmağ imkan ol· 
madığanı, bunun Belgrad 
yapılan bav biicumlarıaın 
feci neticelericden anlaşıl
dığı kaydolunm kta ve pa· 
ıif korunm mevzuatımızın 

gösterdiği esasi r dairesin
de ve korunm nı es fai· 
delerine uygun olarak bir 
hava hücumu esn l51Dd tıh· 
aen korunmak için lüzumlu 
olan esaslar bildirilm~kte
tedir. 

Viliyetçe neşredilen tali-
mat ve broşörlerde de kay
dedildiği üzere, kazılac k 

siperlerin d rinliği iki met
re ve g eni liği de 80 ıan· 
tim ol ca ve üz rleri örtü
lecektir. Bazı mıatak larda 
kazıl n siperle rin iiatleri 
açık bırakıldığı ve etrafla
rıoıa niz mnamece tesbit 
edilen ekilde bum ve yo· 
muşak topr ki rla t kviye 
edilmediği görülmektedir. 
Bu gibi siperlerin niz maa
meye uygun bir ş kilde ya· 
pılması ve y pıl cak teftiş· 
te noks nsız olarak görül-
ı esi ıcap etmektedir. 

Hav tearruzlarıun karşı 
pa if korunm t limat ve 
ninmoımesi, bu1uoduldarr 
yerden on dakik uzek mer 
safedeki s h 1 ra k d r si· 
per kazm Jarını vata daı· 
)ara mecburi kılmaktadtr. 
Bilhassa fabrika ve mile11e· 
ıeler bu iperle.ri kazmağa 
birinci der cede mecbur
du lar. _____________ ... __________ __ 

Sivrisinek1erle 12 Sene mah
MOcadulB davam Bdigor kum oldu 

Şehrin ber tarafında ııvri
ıine mücadele ive ehemmi
yetle devam edilmektedir. 
Bazı mıntakalardaki batak· 
lıklar kurutulmuştur. Bele· 
diye reisimiz Dr. B hç t Uı 
refak tlarınd bA helum Sü 
leyman Çurum olduğu halde 
sivri inek bulunan yerlere 
giderek tetki tta bulunmuş· 
)ardır. 

t ~·mız 
P rti müfettişimiz B. G • 

lip Bahtiyar düa 1 ta .. bul 
gitmiştir. 

' nımıııwımmnıı nnıu ı ın ııııu ııını,ııııııımıı ııııım 

Keçecilerde büyük Abdül· 
kadırpaşa b aıada müstecir 
bay Ha nı öldiiren eski 
iskan memurlarınd o Nevzat 
Zırbıau ğır ceza mahkeme· 
sinde d vam ed~n duruşması 

aoound 12 sene ağır hıpsc 
mahkum dilMiştir. 

Kazım • 
emı 

E.ski kaymakamlıırd n vi· 
liiy timiz istatistik ve köy 
büro u efi . Kazım D mi 
D ili ye ve A letiocP. Kırşe· 
bir ınektupçuluğuo tayin 
edilmiştir. Yeni v zif Psinc 
başlamak üzere bugün Kır
ş~hire hareket edec~k!ir. 

Acele Satılık Dükkan De ren saulık Dükkan 
Kar ta t iskele k rşısın

d (115) numaralı Berber 
dükka ı ondüle takımı ile 

birlikte devren s tılıkhr. I tiyen 
terin y i adrese mür ca ti rı 

Arap Fırını • ceddesinde 
(1) No.lu bakk liye mağ z sı 

devren s hhkbr. lstiye rı lerin 

bu dükkan mür c atları. 

lsllmiyetin ıaburu üzerine haçlı seferleri, • ............ -SIDda ı 
yeni mubaceretleıi ve Türkmen akıola111 ı : 
Bizaa11a sukutu. ı Yaırnın m tinelerinden itibaren iki nefis filim : 

Üçüncü ciltte: Anadoluda ve bugünkü t İ • D GLA 1 KJZJ "Fransızca" i 
Türkiye araziaind islim dev•i, Sıelçuklılar, i Yar tanler : Şirley Temple-Rac dolf Skot 0 

Tevaifi mülük, Oaman oğulları devleti, : 2 S'AffTE YJL iZ i 
imparatorluklar1D iolnrazı üzerine milJi : • ıK "Ingilizce " ı 
mücadeleler, Türkiye vahdetit in yeni t es· ı Y r t nlar~ Nevyork rıı.ıdyoıunu meohur Aritc Sbav Cazı f 
ıfiaile Cumhuriyet devri.,, ı 3-Ayrıca Münir Nurettin tarafından Allı Yemeni ı 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Dudaklarda uçuk 
Dudakta uçuk başlıyacağı bisscdHiuce 

ktiçük bir ıteıi ıuda söndürmeli e dıh 
ııcakkea uçuk üzerıne baı.hrm lı. Uçuk 
deıhaJ reçer. 

--o--
Bıuaz klöıd ozerindokl leke 

Beyaz alelide kliıt iizerindeki mlirekkcbi . . 

S 4-ve Deniz Kızı Eft lyanın Aydın Zeyb•ği ı 
ı Se uslar: Şirley 4-7.30 d S. Yddız 2 5 30 9 da ı 
ı Cumartesi ve Pazar günleri 11 ve 13 30 da b şiar ı 

A KAAAD'1dı 
Bi sinema binası yaO 

---o- . 
Ankara - Bugün saat 19.30 dı ~ 

radaki Halk sinemasında bliyük bir >'~. 
olmuş, sinema binası tamamen yaalll•

1
,.,-

Ateşin çıktığı mahallin etrafına toP totif 
oa bini mütecaviz b Ik yangını seyre c,f1ı 
tir. Yangının söodürülmesi eıaaııad• ".~·· 
Partisi katibi umumhi Fikri Tiiıer, dol" 
ra vali ve belediye reisi Nevzat 1•0 dıf• 
ve mniyet müdürü h zır boloamuıl•~ 

30 zu mütec viz zevat ifadeleri ald~ 
üzere emniyet müdürlüğüne davet •d,_.
ve t bkikat g t ce yarısına kadar d ıf 
etmiştir. Bundan bir müddet evvel • ,I'_' 
nı binada bir y ngıa daha çıkm•I •' ı -· 
dürülmüştür. Zarar gören binalar beP' 
gortalıdır. • 

-o-- 8, 

EKMEKLIEfl 5' ~ 
Bir ki o yerine 9 ' 

gram olacak~•~~ 
Ankara (a.1ı)-Ticaret vekiletıad 

liğ edilmiıtir : .,.ol. 
Gıda maddelerini iıtiblik b~ "i f ~ 

halkımızın ısrnftan kaçınm• yofua 
1 

1-'I 
ar ~e temayülüne ikti1adi . ölç.n.de ~ -
temıa etmek makaadiyle şuudıhk . d••I 
Ankara, lstanbul ve lımir şehirle;: I'~ 
meklerin hrbsı 1000 gramdan ~ t~Pl 
indirilmiotir. Ekmek fiatleri yeD• , ti 
göre belediyelerce yeniden teıbit 'f I 
zil edilecektir. . d• 

Vatandaşların ihtiyaçları niıbet~~OIİf I 
mek ~•tın almak b.1kkı tebdil edı 
iildir, 

~ --o-- .. d~ 
Ni~anlısını ötdut -'~ 

.... • ı,it "~ 
lat.nbul - Geceleyin Fatıbte el• İ 

yet işlenilmiştir. Ali Ôıdemir . ıdı:,. ı 
genç, bir dairede çalııbğı aıı•~ıe 61 
rilnniaa isimli kızı tabanca kurt001 

1 

:i 
müıtür. '~ 

Son zamanlarda nişanlııile ar•~,t'-".J 
katil genç kı:ı1n evine gitmiş, .. : 11e 
kavga çıkmıı. kız. nişan yiiıii~dd•tJI 
etmiştiı. Ali Özdemir buna b• I•' t• 
ve daima yanınd taşıdığı aol•f1

• f•_. 
·ıta'· y c sını çekerek üç el teş etası b0ıo11 

nisa hemen ölmüş, ayni odad• d• bi' 
yaşınd ki Şükran adlı bir kıl 
unun iubetil e yaral•nmıştır. •"'' 

Ali Öz.demir kaçmışsa da Y 
üzeredir. 

--o-_,.. 

Sporcular bu 
gelecek ı•ıı·~~ 

Beşikt ş ve lstanbulspor bri11'11 

akşam Bandırma ekapresile ıe. tı•f 
ıs 

ceklerdir. Sporcular 8Hmaııe ~ 
karşılanacaklardır. Jat'' 

Ş~r~!nd~~~una~~~:~~ 
mağ zalarının itfaiye santr• ~fiılSl~J, 
sahaya ı:ıakli için belediye oıe ~·- it 
miş olan karurın tatbikine b;ifı b sıi' 
c ktır. Muhlet, dün sorıa er ıedif' 
keresteciler, kerestelerini bdit· 
terdiği yerlere nakletmişler 

ihtiyat erler .:; 
ması 1 O Ha~• il' 
bmir aske lik şubuiudd°~ı•1'~ 
Şubemizi dığ r işi ri Jıl' , 

makt olan ihtiyat crled~la~ı ıll 
Haziran tar hine talik e 1 
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1

11daültı gibi. kollarımda solmuştu 
b • en 'fb vtlt 1 ı •ren kız metresim olmuştu 
b Yı111 
"'''~e Y•farken ben bu sarışın misle 
ltb, l~ Çağrıldım bir gün iKi polisle 

-'ie~ b: ülke ıorlulardıan biriymiş 
Od,.. lii11 Mııırda emniyet amiriymiş 
il· '"''' a' • -ı-ttıile • ~ıruıce ben bu sert miralayın 
btdj. !1

8
111 Rörd&m yib&nde bir alayın . 

\" . a ... 'k,... lhıa çıkarır insanı bu t.:>praklnr 
\I\_ ~ .. ıta k 
'."GtQ •ynatmış kcı:Jınızı sıcaklar 

\~,,:~~ •izin için hoş bir furar verelim : 
Q,td,

11
L. ıh, •erin bir rere gönderelim,, 

Q d Qlre b - d l~ik d •~ır ım: "Gitmem b.en Londrayı" 
~if. 1 a g1rdi iki polis ar.eya 
~ .. ,. "A 
~ ' nı,· Yllln:aak yok, korkmayınız Mıınrdıo,, 

.1 
--- --

Bulk~ l r harlıa bıtme-
siyJ(: ortaya atıl n hırvEt dev· 
Jetinin yeni kr lının t ç giy
me men:siminin y•kında be
uia Luca'd y pıfoc ğı bildi
ril.iyor. Bu m n sebotle Har
v,, thk ye Harvn t miiJeti h k
kında şu m 1iimetı veriyo
t·uı: 

Bugünkü Htrv thğın H1r 

• 1 k· c 
n ı 

Şt:hrimiı ihr c~tçı birlik
leri mens~ pları,€bugün öğle
den sonra 16d ticaret odası 
salonunda heyeti umumiye 
toptaotrnmı yap c klardır. 

Toplıınhya ihracat ve ithn
litçıJar birlikleri umumi ka
tibi B. Atıf loan reislik ya
pacek, toplantıda ihracatçı 
birliklerici al§ked r eden 
meselelM müzakere edile
ç ktir. 

Dün öğleden sonra birlik
ler binasında toplanan zey-

z 
atış 

·~arşıyah 

Haikevi11 
Karşıyaka halke, 

lan resim sergisi 
beıine kadar dev 
cektir. 

Yine Karııyaka 
de lngilizce ve 
kurslaruusı A. ve 

ları 1 Hazirand•n 
tedriso.ta başlıyaca 

tioyağı ihracatçıl 
idare heyeti, pirin 
leple:-i hakkında 
de bulunmuştur. 

arlıiınd 
M 

h~l-1• "• çdcarn:aafıa uğraıırlun bu sırdan 
Q' .. tenrı 

v tlığan eski zamanlıırd ki 
ismi Uiryadır. Ilirya, epey 
zaman Rom imp rotoru A· 
ugüst6üu ideresi altında bu
lunmuştur. Milletlerin büyük 
hicretleri zamanında Hırvd
hk, sıra ile O İrogst•Jar, Bi
ıanıhlaıve avarlar tarafıud n 
işgal edilrniştir. Sebık Ilirya, 
y~ Hırvntl r, 640 yıJuıda 
y rleşmişlerdir, YanJGrında 

No.su 
b'."ditdiJ 1 llleıı adam yüriloıez diye yaya,, 
lllt ••ıt er kapısı demir bir ıırabaya 
~Ot•ıı k kldar gittik. Durduk. Kapı açıldı 
, .. ,.. 

1 

'Ynar IQ aibi vüreöime saçıldı . t1 "'"til 6 
' J • • 

~ 1._ '')Ot aıen!. Biraz gezin şu serin memleketi, 
~ .. Q d~llııuı, hiyiniz şu hoş ceketi!..,, 

~ "'•h~~11 poliıler dikilerek karşıma, 
t-·~... ÖIJJ römleiini geçirdiler başıma! 
~ldiiittı luıaıandanıa acı bir şa"asıydı 
-ı ""•hı •erin iilke:Bi. buz fabrikasıydı!. 
n, ba e11e ıoktular beni kolumdan tuttp, 

~~11,1 Y~ olurmuı. dedim, mi!arda kutup!.,, 
'llli~ı. aoııne:k , .. tile iç heş sut ıuıcb, 
' 'Ol Ne deraiaiz:Bir yıl kaldım burada! 

j ~ 'tıtQaı~lt dondurdu bir şimal balığını, 
•' t ''d 1 

bendeki bu (yaz hastalığı) uıl. 
~' 'lıı_' titriyorken, kız Londraya gitmiş, 
~'" Jet •mcamda faciayı işitmiş, 
\ lf, 6~\lctırmak için bol para göaderrneşti, 
a~ ._ lç bin liraya beni koyuvermişti! 
.. , 'Qte · d 1 . ~ ıın en çıkıp uzun yolları aştım, 

~ıı._ "'•".'ılı: içiıı lıtanbula ulaıtımı 
t •t ~~1Yorun:aki: Şimdi ne hoştur ç•mlar, 
-~~'t,,, •1'de mehtap, Adalarda akıamhu! 

.ıl ta ki10 traaıı yarabbi!.. Şu kar• bahta bakın: 
r. b.ı.td, .... llıttre kadar şehre gelince yakın 
".I tıaa,d~ G.6ğ&n göğıü11ii bir çift el sağıyordu ,,, r la, dinlemeden yere kar yağıyordu!. 
' .~ ~Son~ 

"-it 1 b. 1 8 .. d-.. -".._d n ısar ar aşmu ur. 
,d,,1,~n : 

~'·'1>11,!~llı&z ve lzmir tütün fı. brikHınc• 941 meli 
l ~tı, •k' lllan:aul, yıpıak tütün andık ve bılye.ia
~ ;tihib:'lllı, boı zuruf ve sair malzeme nakliyati 

~ete le lll6ııdif çarşamba günü saat 15 tc ihale 
• ~lııeıı b 'P•!ı zarf usul ile eksiltmeye konulmuştur. 
~~"'raıe:~~h 19483 muvakkat teminata 1461.23 li· 
'-~ lldeQ 

1 t•azım ,ubemizde ve ntuıbul levazım 
, ~il h&kli (l<ıbataı) görülebilir. htekliJerio 2490 sa .. 
~4"!'~k tllıltrine göre baz.nlayac•klara teklif mektup
~,~~lt 4~61~eıniuat uakt makbuz v&ya bauka teminat 

1 ~o • 41 gfJaü sı.ı<>;t 14 de kad;(r bış müdürlü 
tj I lnıayona makbuz mukaeilinde vermeleri. 

~~lla --0:AN -
~~ )~t •• • d 
~ıı ııt, encumenın en: 
I~ ~ ll ~Ubl 
~ . •c,ı,, lbtnen kira bedeli "Balçova Ağnmemuun 
lı, 1~e ~6

1:•n arazi iC eşcırı hariç olmak üzer~ her 
L ~ ' 194 t ~ e':'111itından olan binalar 1/6/941 taribiu
,ıı~ :~,~ ıs:"•bine kadar beş ay müddetle kiray11 ve
\1,~\tırraı._ S/941 tarihinden itibaren 15 gün müddet
~I, ~ ~tr Ya çıkarılmışbr. Kira şartlaranı ötrenm~k 
1~111ıt .. R"lbı Mııhasebei Husu&İyc rnlidilriiydi vari

~i ere.zide de Slovenler mcv· 
Jd tuttula . Hırvall~r, 806 yı
had Frauk krallarımn ve 
877 yıhnda d Bizanslıların 
hakimiyeti lhnda bulunmuş
lardır. 

On biriuc::i asrın ortalarına 
doğru kral Kresimir, H1rvat
hğ11 ve dahnaçyayn hakimdi. 
1091 d~:Hırvat saltanatı sön
müş ve bu m'mleket mac r
laran işgaline uğreıuıştır. On 
beşil!ci asrın ortolıırında ise 
ayni kavm üzei·inde Türkler 
hakimiyet tesıs ettiler. 1699 
yılandaki Kar lofça mubahe· 
clesile Hırvathk iki kısma 
ayrılmış, cenup kısmı gene 
Türklerin elinde kalmıştır. 
1814 yılnda :iırvatlık ve Slo
venya. Macaristanuı idare!in
de kalmıştır. Fakat bu diyar
lar, dahili idarede muhhri· 
yetlerini muhafaza etmişler
dir. Bu e~nad Gay, piskopos 
Strosmayer gibi vatanperver· 
lcr Hırvatltir milli rahu aşı
ladılar. 1848 deki M car ib
tilili zamanında Hırv tlar ,A
vusturya impu toı ile ber • 
ber Macar ihtilalcılarıoa kar· 
şı ınüc <lele etmişlerdir. 
1849 Avusturya kanunue11a
sile Hırvatlara kendi kendi· 
ierioe idore edilmeleri için 

büyilk imtiyazlar veırilmi ştir. 
Fakat Avu5turyahlar Ma

c rluın 1867 de eoloşılma .. · 
(Sonu 4 üncü bifede) 

Diş T hı i 
Muzaffer HUsnU L vent 
Hastahamı müst kil olarak 
Bilinci Beyler sokağında (10) 
No. da her güP kabul eder. 
a•Emcrax'S2l~~mııı:ı• 

q'' ... e it' "'t ' t,tib• ''••ıua talip olup pey ıiirmek isteyenle- Her cin bahar t, Tuva.-
~ lt d 1 olan 2/6/941 tarihine müsadif pazartesi Jet eşyanı kum ş ve mobil-

tıtı''ti de:
0 
~Uvakka.t teminat bedeli olan 281 Hr 25 yo boy I rı, K pit, Kar 

~ı..a.. __ lle~..__ı_ıt...;;0~1ı.11a.uu~ua.,.__c&tR-WLUJm.wl-I...ll!lll~et~D~•:.!.!İ m!!!...i _ı_ı......:u.a,.._7. c.v in. F'.ILI 

644 birinci kanteş rubibabt sokak 619 ada 6 
parsef 154 m.m 4/4 eski ao.lu ana 

645 birİD:cİ karalaş ruhibıba sokak 619 ada 7 
parsel 166 .m.m 4/5 eski ııo.lu arsa 

646 birinci lıarat&ş ibişağa iokak 619 ada 8 
pE..rsd 176 m.m 56/2 aski uo.lu arsa 

647 birinci karataş ibişağa ıokak 619 ada 9 
parsel 179 m.m 56/3 eski no.lu arsv 

548 ikinci karantina mısırlı cad. 1754 ada 4 pı 
36 m.m 334 kapı 214 tajh arsa 

649 üç&ncü karataş nebahat so. 646 ada 10 par 
22 m.m bili ne. arsa 

650 ikinci aziziye ve kadriye m. 724 ve dülhan 
sokak 1939 ada 5 parsel 52 m.m 13 t•jh 
hane 

651 karııyaka hahriye 1865 no. yeni sokak 180 
ada 18 den müfrez 23 parsel 455 m.m 16/ 

tajh arıa 
652 Karşıyaka alaybcy mit•tpaşa caddesi 1605 

sokak 29 ada 20 parsel 171 m.m 63 tajlı 
hanenin 24 hissede 12 hissesi 

653 Karşıyaka bahriye 1865 no. sokak 180 ada 
18 den müfrez 21 parsel 435 m.m 31 k. 1 
tajlı arsa 

654 Karşıyaka bahriye 1865 no. sokak 180 •da 
18 den müfrez 22 parsel 435 m.m 31 k. 1 
tajla arsa 

655 Ksrşıyaka bahriye 1865 no. sokak 100 ~d 
18 deo müfrez 25 p rsel 463 m.m 31 k. 1 

tajlı arsa 
656 Karşıy ka bahriye 1849 no. sokak 180 ad 

18 den müfrez 24 parsel 504 m.m 31 k. 5 
tajlı arsa 

657 Darağaç umurbey 1519 no. s viot sokak 
ada 10 parseJ 50,75 m.m 6 taj no.lu hane 

658 üçüncü krmatat enveriye sokak 649 ada 2 
parsel 119,50 m m 46 taj no.lu arsa 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleril3·5-9 

itibaren 17, gün müddetle müz yedeye konulmuı 
30 .. 5-941 tarihine müıadif cuma günü saat 14 

Taliplerin muhammera bedelleri üzerinden 
pozito akçesi yatırarak yevmi me2kiirda M. E 
lüğünde müteşekkil satış komisyonuua mür 
olunur. 

ıstanbul G mrOkleri BaşmOdOrlü 
Satış nıüdü lüğü deki s 

şy kaPalı zarf us 
s tılıyor. 

Miktarı 
Kilo 

Değeri 
Lira 

Teminatı 
Lira 

1365 130147 9800 Safi ipek me 
10/5/941 günlü V kat (lstanbul), U!us (Aok 

kınscsi (lzmir) g t ltaril ilan edildiği üzere 
sah yar.ıh eşya 30/5/941 saat 13,30 da 1549 
mocıbiace ve 2490 a yıh kanun hükilmleri d 
p h 'Zarf usulile s hl c ktır. 

htekiil rin pey kç !erini ihale günü öğley 
~ e yahrm )art vt. teklif m ktupJ.,ile birlikt 
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İIGİLIZ H811 
Mümessil 1 

----o__.,, 
Stefani ajansı bu haberi -- - 1 

'Terirken A1man radyosu da p • t k 11 l 1 KTA SON Loodra (a.a) d~ 
diia aabah Alman tayyare- arıs l ecne- ansız g misi A bükümeti Bard• t.t' 
leriain şarki Akdeniıde in- bA d } - t)- t k•f d•td• VAZIYET liz elçisi ile irtib•t , 

f iliz harp nfinelerile bir J 1 P 0M8 ar ev J e J 1 ' m{.; siaıe değİll ~ -
0 b' d' b•' çarpıımada bulunduğunu bil- -- -- --•-- naı ı nez ıne 8• 

dirmiı ve bir 1af harp ge- BerJin (a.a)-Yarı resmi Londra ( .a ) - Royter Kahire (a.11)-Koloça ci· tayin ctmiıtir. ,i~ 
miıi ile beş kravazörden mü• kaynaktan bildiriyor: ajansının öğrendiğine göre, varındaki b rekit inkişaf 1 

lagilterenio kr•
1
. ~.~ 

rekkep bir Ioıiliz filosuna Alman hu iciye nezaretin· Birleşik Amerikmn Karaplan· etmektedir, Bütün cepheler· rar ·mevkine i~::. 
miesıir bir hi\cum yapıldı- de öğrenildiğine göre Pa· kaya gitmekte olan Fr nu- de İngiliz kuvvetleri hakim tinde buluaduf 
tıaı, dört birlik üzerine tam riate bulunan bütün ecnebi nın Scheberazad petrol ge· bulunmaktadır. Basradı sü· mektedir. .,/ 
iıabetler olduğunu ve bir diplomatlar Vişiye getmeğe miıi Atl&s denizinde Britan- kuııct devam ediyor. ---

0 

1.t luavazöıün yan ytttığı, bir davet edilmı~lerdir. Alman yn donanmaı:ı tarafand n --ım-- lngİ(İı I? 
t ht lb b. • b t ld - ·ı" tevkif edilmi~tir. ı• :e :tm~ıt::'.D 1 ırı llflDI 1 a- ~=~~··~:O ~?v::İD ma~:~!~~ -- -- - ~ ıbrıstaki vazıuete hal: 

Bu haber, lngilizler tara- olarak Fraı 51Z hükumeti Ha Fran tzlar lngiliz kuvvetleri Kabıre, (a.•) ::', 1 
fından teyit edilmediği gibi merkezinin eı tak Paris de· öğrcnildığiııe goGit't 
geç vakıte kadar da ne ğil Vişi olduğu i1eri sürül Suriueue gltmediler mi? takvlge edildi Yunanlılerıo \fÔ t~• 
aj•nı ve ne de lagiliz rad- larının müıabe''·ı• 

'

osu böyle bir bidisenio vu· mektedir. Londr ( .o)-Royter bil- K b" ( ) K b l · t ..... ,oıı a ıre a. - ı rı ta u vaziyete a .... 
kaandan babsetmemiıtir. diriyor : lngiliz kıtal 11 her c:ihettco bulunmaktadırl•'· 

Radyolar Almanlar tera· ' Hür Fr nsız kıtaluının k . dil . . M ___ _,,, ·ffes ı' S ta vıye c mıştır· evcut 
fıad F 1 · k urıyeye girdikleıi ve Suıi· an Hı e e geçırme logiliz garizo ılarına Anzak 1) 
· l k ı b' t bb- t yedeki kuvvetlerden b zıhı- A • J 
iÇ n ya 1 an ır eıe U& en T ~ kıt huı ilivc edilmiştir. mıra 
babsetmiıtir. Radyonun son- a yy r S1 rınuı buolara iltihak ettik· t1J 

raki neıriyat tarafından tek· LoDdra, ( a.a ) - S. B. leri hıkkrndaki haberin he· - ·0-- Viıi (a.a) - : 

rar edilmiyen bu habere gö- Hesai lskoçyaya getireo ~~~tt:;::. etmediği bildiril- Bulgarlar Egede iki laa ddün ·~·:: 
re turist vaziyetindeki Al· Messcrschmitt tayyaresi hak- şiye önmuf • 

~anlar Faıı ele geçırmiıler- kında Avam kamarasında --o-- ada l1gal atmı1ıer Hırc1at 
dir. Eı-er bu haber dog-ru Itf'!liiı ya Esı· rlerı· ' ' y sorulan bir ıuale hava nazırı '""" • .. i '-
l·ae Al 1 · d' b,. Sofı , (e.a) - Ofi aı· an11 (8 t f ~ •""" , man ar şım ı gar ı Yuba ıı sburg, (a.•) _ Ce· aı ara ı ~ fi 
Afrikay da ayıı.k basm•• · Arcbibalt Siııclair şu cevabı bildiriyor: Bulgar kıtalanoın )arı ynznnde• t111

1
.1, 

.. aubi Af ikada buluu.an (tal- u ,.cı 
)ardır. Böyle bir hareket, vermiştir: yan esirlerinin 16 bine baliğ bu son günlerde Ege deni· cariıtaoıu idatdel 1•~ 
Viti bükllmetinin muvafaka· Hcuin tayyarf'sini yaka- ·olduğu ve şimali Aftik•dan zinde Semendirek ve T•ıoz lardır. 1868 •,.,ı• 
ti olmadan yapılimaz. lamak ıçhı bütün gayrdler da son zamanlarda 6000 kişi adalarını iıgal ettikleri res- turya • Macır f'lır''t 

Almanların şimali Afıika· ıufediimiştir. Fiihreıin mua- getirildiği bildirilm" ktedir. . men bildirilmektedir. Hırvatlıktı, of ~ıf 
ya ayak basm•ları bir taraf · vini pıraşütle atladığı z mao resmi liıaD ol.O ,pf'J", 

tan Cebellittarıkı tehdit e- D efiant tipinde bir iece 1•LAN ların Zagrepte bili 
debileceği gibi, diğer taraf- . M h lamentoıile dad t•-' 

tayyaremız essene mittin ı 
ta• da Amerikayı yakından f bükümdarhi• t peşinde idi. • A 1- t•k Ş b • d lf .ut allkadar eden Dakar. da Al· ZMlr S ~\er I U eSID en: Umumi, ın• ~1,,P"'. 
maaların eline geçecektir. --!'B- 1-Bilumum yedek subayların 941 haziran yoklamaları aıkeri iılerde cı- ~ 

Dakar, malOm olduğu n- Hlndı•standa uosıoman aşağıda yazıh güclerde yapıhııcaktır. parlamcotoıaO ..,fil 
zere Amerikalıların Alman· 111 2 h b k 40 mebusla te -bdi ma sebe iyet vermeme için gün giln ayrılmıı-

ların eline ~eçmeıine rnı Mecusi kavgası hr. Gününe is bet eden subaylar bütün a3keri veıika tardı. biJI bİ! 1 
olmıyacaldarıuı söyledikleri nüfus cüzdanlarilc birlikte g lmcleri mecburidir. Umumi b•\,i••"1 

J . E" Al ı O Abmedibat (a.a) - Me- 24 te•r1 
J yer ır. ger mau ar a· 3-lımir dabil'nd~ bulunan yedek Sub ylar yoklamaları· ıorıra '.'I ·ı.; 1 

kua doğ<u kı11pıyı açmıılar· cusilerle Müslümanlar ara- na bizzat ge!ece . .ltr, uksi t kdirde hareket edealerin yok- huvatbk,. bir~~~tl"1 

N BirJeıik A erikanıQ ne sıoda yeniden kavgal r çık· lamaları ye.pılmaz, lzmir haricinde bulunanlar veya gelmi · ya devletı b adJ1 

yapacağı merakla sorulan mış ve bu eınada bir kaç yccek derecede rahatsız ol olar doktordan rapor aluak de kı:ıldı. '? ı:11''1 
bir ıual olmuctar. k' · 1 k hırvatlar, istılıd·I•'' .. ışı ö müştür. Hü ümet mu tanhhütlü mektup He yoklımalarını yaptır c ııı klardır. , .. 

Sariyede halibızırda üç Jışhlar, ınilC -ıılı 
ayyen 1111atlerden sonra dışa· 4-YoklAmaya gelmiyen yedek subaylar 1076 numaralı 9· ,, .. 

tilmea kadar bır kuvvet dolar. ır ,,1dı' rıya çıkılmamasını emrctmic- kanonun 10 uncu maddesindeki (50) lira para cezasına d 1 0 • ~ 
mevcatbr ve bunların biri. v müca e e 1, 11 r 

tir. çarpılac ğına bütün yedek aubaylar yoklamıiJarını günO gü· k' b •' lP 
sinin timalde, yani bizim miıti ı u: . 111.ı' 1 
hudut mıatakamızda bırakıl- --o-- nüne yeptırmalan rica olunur. öldürülmeııı;ıı Ji•i'~ 

2 6 941 Kurm ylar, P. Alb. Yerb. Binbaıt. ıne' r·ı 
maıı lizımd11. Bu sebeple sı•ngapOrUD Skupıtiı!a . Jı• 1. 3 6 941 Piyifde yüzbışı binbaşı. b puoıf' 1·' 
mezkür kuvvetin bırakılma· me USU 61JPr, 

/f. 6 941 Piyade teğmen ı b \1tt ııtı:J 
ıına merburiyet vardır. Bun· M••d f d casi e ır ttJJ &IPJ 
dan bııka Gener.ol Denz U 8 88510 8 5· 6 941 " " Radice atet ~1rf' 6 6 941 Pay d e &ıtteğmen 8 Jılı P ... 
350 kilometre tutan Suriye Sinı pur ( .a) - Afrika- ir ara lı

1

'"' 
ıabillerinide ber hangi bir da lt•lyadan alı Han h"'rp 

7 
·
6 941 

" lb " b' h b • deri Dr. M•9ç_~fı~11 

"" .. ... 9 ·6 941 Topçu a ay, yarbay, ın aıı, yüı aıı, üsteğmen d " I" aılıer çıkarma hareketine mccliıio e cıi ; 
kartı mOdafaaya mecburdur. malzemesinin Siag puron mü· 10 6 941 Topçu ve ölçme teğmen liğine getirillll ,ııflrJ 

dafeasıua tahsis edilmekte 11 6 941 Topçu ve ölçme asteğmen 1 rl• 1 ~,r_ i 
Bu sebeple iki süv'1rİ alayı . lar Sup 11 , r-J 

h l ..ı oldug'"u bilcUrilmektedir. 12·6 941 Bütiin süvari yüzbaşıları ' . . ıdol' '~"" nı ıa i .e tahlise mecbur- b b b l •ur gıbı 0 A.(~•st 13 6 941 Bütü a j1nd rma ve rnu a re su ıy arı "' r 11' 
dur. Netice olarnk Filıstin ---~,·------- goslavyaY1 fı iV 

h 
14 6 941 Bütiio oald iye sub rları, atlı su\,..ylar . .,,, V' . 

ududuaa sevkcdilecek iki Gelenler, oı·denıar ... tmes•· aıer1 

ti''' 
11 

16 6 94 ı l ı ti bkarn subı;ıylrzrı '" , 
t6menle bir tank ~ı yı kal· 17·6 94 Deniz, hava ve demiryolu subayları listifade tJır:,ısıd'~ 
maktadır: Aydın mebusu 8. Nazmi 18 6 941 Levazım ubaylmıı Pa.veliç id•' tile'' 

lagilizlerin ııuki Erdün ve T -ı A d d T 1 · · 'liD et .1d~·-
F 

opçuog u y ın an, ica- 19-6 941 Harp sanayi' bütün tüfekçi, marangoz, makinacı, erını 1 JP t 
ilistine ne kadar kuvvet men teıab. ii.P

0 
ti ... ~ 

k b · ki ret vekileti tdtio heyeti mozik subayları 1.,, ıeı• ve ta ııt etti eri bi- mı'll"ı erasıo1 

1
,,. ",.,,· 

1• • F ._ k b' reisi B Hakkı Kemal Beşe 20 6 941 Hesap ve muamele memurları • ınemıyor. a.at, ya ıo ır de edeaıiYo.'. 1~11 'İ hareket ve tehlike derpİf lttanbuldan, Bergama cüm· 21 6 941 Blitüa tabibler I ,101 11 h · t üdd · · · B 23 6 941 ''at sabile ot· etmiı olan lnailizlerin ba· vrıye m eıumuoıııı · " " lı"' 
6 • 1 Dl )tılya I J • J,f '_4 

radaki kufvetlerinio Fransız Ekrem Güaay Bergaoındant 24·6·94l Blitlln eczacı •e vetorıner er de•• P t' 
ka•vetleriae ütl&n bir hal- Dikili belediye reisi 8 . Adil 25 6 941 BııtOn başçavuşlar yan aıilr.• ·oi" 
de oldutunu kabul etmek Ô.ıer Dikiliden şehrimize 26 6 ·941 " " vat devleti A 

_ı_ı_D_m_d_ir_. __ ~~~~-~~~g~e-lm_;iı_le_,_d_ir_. __ ~~--.--~-==-~~~~~~~~~--~-:--~~-::----~~~--".'.:--~~y-o_r_.-::-- 1~~ MILU PIY ANGO BILeTLeRJNIZI ~~:~•nrta~" stı'DH~ a~T::~:P:,Jı>r.ı 
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