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Kahve ·nsanı 
ze re mi? 
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Kahve, o güzel kokulu nazenin, dün• 

l .ıda kim~ vefasızlık ederse etsin, blzlt 

35 k •• A •ı bu oyunu O}'namıyacaktı. Onu Yemen 
. sur mı yon Derı· ı·hracı ı·çı·n şart- illerinden getirerek medeniyet dUnyft.4ı• 

I• d f na tanıtan, ona yüksek fikirli filozofl.,. e ım e. ıı·ralık mal rın, ince zevk sahibi artistlerin tev~c-
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ve Çelebi 
~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 1 1 cUhlerini kazandıran biz Türkleri!. 

k d•ıd• ara rı·ayet aA zım Kahve şimdi, zaten kendisinin zengine*" 
... adr..::ı-am, Cadı Osmanı ranırmı~tı, hem bu i"i SeV e 1 1 tiği koca göbekli ve göbeklerinin use-
~ "'- 3' :1 ~ " rinde pırlantadan düğmeli BrezUyalb" 

müjdeyi, hem yeni emirler veriyordU- -0-- ~~~- rına güvenerek bize de naz ctmeğe kaJ. 
1 Bir sene içinde 103.418 Salamura ueya hava lıurusu def'ilerin ıoo adedi kısıyor. Haftalnrd:ı.nbcri bize onun>:: 

- 4te defterdar hakkındaki emri im- ka meydana çıkarılması lfız.ım ge ir... 1 Jı h ıı·ı J 1ı tunu beklediğimiz halde buraya gelur 
zaladım ... Benden dilediğin veçhile Mu- Malilmya. demiri tavında iken döv- IJaŞ Jıasap 1 ayvan 230 Ve 250 1 O O GCa tır... [ti vakit _pespaye insanlarla ülfet edeO 
sayı da sann tco:;lim ediyorum ... Gör.e- mek gerek... go""nderildL. Ti kr,l fınd 1 .. af n1 .. • b' ta ,_ .. tab' •" .. 11 'b' ı yahut 

d M 1 b. · d caret ve a eti tara an agustos- y ının uzu ugu aynı e at own, yuz ıa.sız guzc er gı ı - arpaya 
Y'un rnnı',, Aynı zaman a usa çe e ıyı e sa- ınAO senesı' •nrfında (İzmır' lı'ınanı da- · b d ril hr l lı ki1 'b' b .. 1 1 k ak ..,.. "' b k ğ r •ı-:t .... tan ıti aren ne cins e · ere i aç isansı tanesinin ağır ğı 250 soyu nşmıyan onun ı ı aya ı sey er e arışar iP" Tek bir kılına hata gctirmedt"Il, sana raydan alıp buraya, izim ona 3 ge ır- hil olmak u"zere) bu"tün E...,cre mıntakası k ih ,,__ l 1 k k k b lkt ka-

d D f d h b ··rutd"kt--n verilcbilecenı' hakkında ""ı.rimizdeki tuzlu uru derilere · raç illK'UlSl veri e- ze o ·usunu ay ett en sonra • .,.. teslim ettiğim veçhile sağ ve salim yine im... eter arın esn ı go u '" limanlarından ..ı." memleketlere uapı- " ~· 
d .. .. t'n e mu"hı'm mns..._ UQ " alakadarlara tebligat yapılınıc;.t:ır. bilecektir. mıza çıkıyor. . • onu b na ia " edeceğini umuyorum.. sonra gunun en çe 1 • n " ... ~ Inn n .. ..,...cata dair şehrimiz ticaret odası i k d k d ti böY 

d 1 ] • 1 b i · d h ll d · uu·u Buna n""ar"", salaınura derilerle m"'- hrocnt kontrolörlüğü ihrac için ha- O, en es ·i ve en sa ı • os arma Recep nnsa padişahı yeni en tem n ec:ı 0 an u Şl e n e erız... tn-fından bı'r :.,tatı'stik hazırlanmıştır.. ...,.. u.• .. - 1 d I d d kik 1 I 1 k " · b' d rtıkt ,.... kra cd' Canla b 1 ... '"" zır anan eri er en yüz e onunu tet · e ve asız ı gosterınce ız e a etmeğc iric;mekte bir. tereddüt etme- Yine te r ıyorum. · · aş 0 Bu istatistiğ<? göre; 1940 yılı içinde ya- şin ve liflcrlnin uzunluğu umumiyetle ederek tartacak ve bir balya açılarak di- baklayı al1zımızdnn çıkararak onun tilr" 
~ti.. cnlı.şıp defterdarı mutlaka yakalamnl~ hancı memleketlere 30 milyon 892.808 7 - 8 santimetre olan, içinde istisnai ola- ğer deriler muayene edilecektir. lU fenalıklarını sayabiliriz ... . ri 

_ 13 - sınız ... Bu pusu.'ita sarfodcc<'ğiniz eme - 1ira kıymetinde 188 milyon 845.374 kilo rak on santimetreye kadar lif bulunan Vckfilet. deri ihrncı işleriyle meşgul - Evet, kahve pek çok kiınsele 
Ö 1 TARAFINID AN lcrlnizin tutan her ne ise tarafımdan muhtelif cı'ns mahsul ve 103.418 baş l k k .l. d 1 kendi" K SEM VAL DE .,. ödenecektir... Bundan yana kntiyen ve ytiz adedinin ağırlığı 230 kiloyu teca- tncirlerimizin yukarıdaki esaslara azami - glize ·o ·usunw.ın o ayı - .ı .. 
'l'ERTtP EDtLE.'1\l FACİANIN emin ve müsterih olunuz... hnyvnn ihraç olunmuştur. vüz etıniyen hava }rurusu derilere ve el- itina göstermelerini bildirmiştir. sine ~ ık eder; fakat aşk gibi, onun~ 

SON PERDESİ Ve Topal vezir, Cadı Osmanın eline ---- ~· ::r.r.r..r.:--=:~~~~..ıO""~..QC~A • .:--~ insanlan zehirlediği vardır .. Alkol~ 
b k Yeni b·ır ihracat rapu ve Ktıdastro BELEDiYE REİSİ kahvenin de biri Md. biri mUzmln iki Topal vezir şikAnnı yakalıyan ir A - dolgun bir altın kesesi sıkıştırd1 ... Cadı 

baba gibi Musa çelebiyi dördüncü Mu- Osman sadrazamı etekledi, oradan ay- birliği kuruldu.. Umum m . dürü Kanalizasyon işlerini tiirlü zehirlemesi olur. ik 
d l' d k ş Yanına alarak ko- ld Ş h .. • d f • ftL Ostüstl" tahammüllerinden fazla rn • ra in e in en apmı ' M ı.,, Ticaret VeL!'-leti teşkilatlandırma e •ı•nız e- te t·~ e e d k' h ' 1 h 1 " ha•d 
v " ·ı ı: .. t" R a hl ked ıuu :ıır 11 

'°'!e' tar e. ·a ve ıren er o ze iı emenın nagına goh rmUo;l u... ecep P şa aynı Zavallı defterdar, hayatını te i e umum mu"dur" lülıünden nlakada.rlarn bil- B led · · · d k B h U .. 
da d ft d katlı·n daı"r h'\n b k b' k k ,., Tapu ve Kadastro umum mildürü B. e iye reısımız 0 tor e çet z, s~kline tutulurlar. Kahvenin miktarı tr zammı e er nrın e \. - görmekten mütevellit üyü ır or u -'=-'ldigı··ne göre faaliyet sahası bUtUn el 1 kt l k liz L'-

ı..ıı_ -'--fınd imza ndı'len f<>rmanı da 1 d k l k f u;n Halit Ziya Türkkan şehrill'Ü7.e gelmicı, ün yeni yapıma a o an ana. asyon hammiil derecesini ta•mc.s insana DP-:ıwr uııtı an " ... ve kuruntunun tesiri n tın a ·a ::ıra e- Ti'ırkı'yeye şamil olmak ve merkezi Gn- "' fti · · " •L-
, • iş b 1 makta ·ru Heme h ı f 'bi Tapu ve Kadastro muamelatııu teftSşe inşaatını te 'ş etm_ış.tır. denbire, c1urm:ıdan hareket etmek ıır eıe geçırm u un 1 

••• n laket nrkadaşı olan Hasan a i e gı zlanteptc bulw1mak üzere Antep fıstığı - d 
Cadı Osmana haber göndererek onu ya- bir çok yerler ,.e delikler de~iştirmiş, ihracatçılar birliği kurulmuştur. Birliğe baslamışlır. Süveyş yolu ile tiyacı gelir. bazıl.ın durduklan yer • 
nına celbettf ... Asilerin elebaşısına dedi en sonunda Vefa semtindeki kona~ına her ne şekilde olursa olsun dahil bulun- ---- A ik d c:ırpınmıya başlarlar. insanın çenesi açt' 
ki: ~elip burada, hamam külhanımn ;çinde mıyanlar, birliğin iştigal me\'ZUU dahi- ROMA.NY ADAN mer· anm gön ere· Lr. Durmadan söz söylemek ister. Bir 

- Padişah defterdarın kaUine dair bir delil!e gizlenmişti... lindcki maddeleri ihraç etmekten mene- MAL i.rriYORLAR celi maddeler.. tarnftnn da yürek pek hızlı vurur. ~ 
olan fermanı, haylice tereddüt göster- Mustafa pa~ da in.ı;anların sadakati dilnıi.şlcrdir, Nevyork Ticaret ataşcliğiınizden Ti- sinde de, .?~.~ne nabız y~v.aşlar, n~.f..1r 
Clikten sonra sonunda işte nihayet imza- hususunda yanlış tahminlerde bulunım _ ·--- Sehrimiz Ticaret oda~ına Romanyalı caret vekaletine bildirildiğine göre, Bir- h.~l~nır, ~ogus sıkış.mı; gıbı olu~: ':"; 
ladı ... Bu ferman şimdi benim cebimde Hasan halife gibi ço'k vahim bir hntacla MADEN KÖMİİRÜ bir firma tnrafından gönderilen bir mek- leşik Amerika hUklimetin-.e 4 mayıstan soylıyen ınsanın daıma makul şayUy 
bulunuyor... bulunmuştu... d•ldl tupta, incir, fındık. nohut ve zeytinyağı it.ibaren SUveyş kanalına her dört ~ün- miyeceğini ta~min edersiniz._ O~un 'f; 
Defterdarın bu fermanla birlikte ca- Emektar bir hizmetçisine sırrını fa§ Navlunları teslJit e ı :hracatı yapan müesseselerin adresleri de bir vapur seferlerine müsaade edil- kahveden z.ehırlcnerek çeneaı d~ 

nını da ele geçirm.lşim demektir... eden ve zanırt bazı ihtiyaçlarının temi- Koordinasyon heyeti tarafından ma- istenilm~ ve kendileriyle iş yapmak ar- miştir. san da bir~z aonr~ hezey~n etme8• bar 
Şimdi siz eskisinden daha büyük bir ni için ondan ya:dı!11 istiyen Mus~!a den kömUrU nakli için tesbit edilen fi- ~usu izhar edilmiştir. Silveyş kanalı seferleıinde bilhassa in- la~. Ba§ı doner. vucudu titrer ve birdeO" 

gayretle çalljtnağa başlamalısınız... paşa yaptığı bu ihtıyatsız ~areketının atler şehrimizdeki alakadarlara bildi- _ şaat malzemesiyle tıbbt maddeler terci- bıre yıkılır: Alkolden aathoşluk aibL 
Defterdarın gizlendiği delik nerede ise, cezasını çekmekte geclkme?1ıştl.:· rilmiştir. Buna göre, kömilr havzasından han nakledilecektir. Ccnc onun gibi bir müddet sonra _.., 

bir kaç g{lnlln içinde bunun mutla- -< B1tmPr1r ·-= İstanbul için be'her ton 21 s kuruş, İz· ÇelıiPge mücadele si soyan gelir, kahveden earhoı birçok tlll 
::c:ıc:ıc:ıı:ıc:ıc:ıccc:ıı::ıaa~~==ococaı:ıı:ıı:ıc:ıınaaHC'rACIDı:l~H~CliOaDCO~ mit, Mudan~,-a havalisl için 225 kuruş, devam edlyof'- Palamut lllPacatçdarı ler ve bir iki gün istirah&t edene at;t" 

Al t r l , • S Larp/er Ve Bandırma, Tekirdağ, Çanakkale ve ha· Evvelce çekirge görlildüğü haber ve- fO"landı.. lır. man a Y ya e e t On n valisi için 235 kuruş, Ayvalık, İzmir ha- Ö ,,. Kahveden böyle had tekilde zelJı-
k rilen Karşıyaknnın mek köyü ile Me- Dün öğleden sonra toplanan palamut ı k b'. ek d' di Hel W-

kuf gı.bı· avlanıyor A m e r ı· a valisi 245, Samsun için 265, Fethiye, . b k"' 1 . d k' 1 . hr 1 b J d la enme • ta il, p na ır r. e. neınenm azı oy erın e çe ırge erın i acatçı ar ir iği i are heyeti, pa mut d h .11-Marmaris, Antal.va ve Trabzon icı.·n 275, mha h :dm gibi in.sanlar arasın R iç itiuuu-
d ] i sı icin e emmiyetle milcadeleye ihracatı hakkında "Öriicmelerde bulun- nt·• ( Baştarafı 1. ci Sahifede] [ Baştıırafı 1. ci Sahife e Hopa için 325, ME'rsin ve İskenderun başlnnm~tır. mustur. " ~·· mi11tir. Kahveyle bu türlü zehirlene -· 

blcbfı uman yapbklan gibi şimdi de Deyll Telgraf gazetesi başmak.atesin· icin 350 kuruş Ucret~. t~?iclir. ~u fia~l?" :-:r...r...r...r....,;.:-r...r...r~.r.r.r...r,.......cc7.r.r.r~2Cr...r..O'"J"...c.ı-.r.r..o-~.#"~...el"ACr.Q"AC büyük çay fincanları içinde kahn i~ 
~ gece bombardunan usulleri- de diyor ki : Cumartesi gecesi Londra 150 tonda!l yukan komur naklıyatı ıcın 1. k k / rek onunla .ısınmıya ve soğuktan uyu..-
nl taklit etmeleri beklenir. Şimdi ,ece .. . 1 b' ıntik k muıchcrdır. ra a omşu are. mü- Afrika ı·e Akdeniz ıuklar•n• gidermive çalışan ıimaı mCIO"' 
avalan 1IZUD sttren tecriibelerinin mey- uz~rıne ya~ı an ve. ır am a ını su- Kok kömüıil nakliyatında da fiatler lekf'tlerinde göıülür. 
velerini toplam8ktadırlar. Bununla be- retinde telakki edilen akın hava bom- yüzde yirmi ziyadeleşmektedir. zaheref etmiyor harbinde Vaziyet Buna karşılık kahvenin müzmin tr 
nber fqlJh mahfilleri ihtiyatlı davra- bardımanlan harplannın safhalarından --o- .. • • - •.. kilde zehirlediği wanlar her yerde vat'" 

narak rece akmlarmın iflis ettiğini he- blrid~. Alman hava kuvvetleri gecele- Gelenler Gldenlef' [ Ba~tarnf! l. ci Sah.ifrde 1 [ Baştarafı 1. ci Sahifede 1 dır: Soluk benizli, zayıf, vaktinden 69" 
ntb Dln etmemektedirler. Muhakkaktır vln lımanları ve deniz te~glllilarını bom- Sivas mebusu B. Mitnt Şükrü Bleda Radyo gazetesinin henilz teeyyüt et- muş, bir çok yangınlar çıkmıştır. Elek- Ct' ihtiynrlıvan insanlar. Onlar .ek -" 
ki ba hal Alaum aumeVbatma eok tesir bardıman ederc:k Atlantik muharebesi.- tstanbuldan. İzmir mebusu B. Sadettin meru~ini bildirerek verdiği bir habere trik tesisatına bombalar düşmU...c;tür. baş nğnsı, sinir ağrılan çeketler. Ceera. 
edecektir. Alman pDoftan &ba ş!mftl- ne • "" "'""___ - ..... - 'Eplkmen ruııaıracıan brllntz:e mı . - ~--- ;ıra--1 Blr çok bombalar ehi llrne.nda ,..tıa.. ı...& ~ .. ıc1 •• 1 .. ...._ 1u..1._ ... .- ..... 
tlen İnıilb avcılannm kedi ı:özlü oldu· vetlen de bun;ı Hnmburg, Bremen, Em- Belediye reis muavini ve futbol Ajanı Musula inmiştir. mıştır. Bombalann ayn ayn vilcuda uyandırdığı çok olur. Çok kat.ve içeo 
tana söylemektedir. den ve diğer denizaltı ve vapur yapan B. Suat Yurdkoru Ankaraya gitmiştir. «Nevyork Taymis> Almanyanın S11- ~etirdikleri yangınların duman kesafeti böyle ıstıraplara tutulmas.'l bile u~ 

insaat merkerlerlnl bombardıman ede- -· riye yolundan Iraka yardım ettiğini bi!- tnhrihatın milşahedeslne imkAn verme- düzgün olmaz. Korkulu rüyalarla b..., 
GECE AKINLARI 
~ İngiltereye gece akınlann

CJen vaz ge<;seler bile İngillzler Alman
ya üzerlndelcl akınlarına devam edecek
lerdir. ClSrinJdn mUdafaa etmelte mec
bur oldu~ saha daha ~k gen~. Bre
men ve Hamburga sık sık yapılan bom
bardımanlar ise İngilterenin Almanya
ya gittikçe daha fazla yakınla._c:ıtığıru gös
termektedfr. 

rek mukabele etmiştir. ZABITADA dirmtşse de bu haber ve mUtaleayı te. mistlr. denbir~ uyanır. 1 te mesleğine alt kof" 
Bizim zayiatımız Almnnlann zayla- yit edecek ye'lli bir haber gelmiş değil- İngiliz tayyareler salbnen sillerine l:ulu rüyalar gönnelC kahveyle mUzrnhl 

tından kıyas kabul etmez derecede az- Bir otomobil • AraJJa dır. dönmuşterdir. :rehirlenmenln önemli aı&.meti sa)'llır· 
dır. rarpı~tıfar.. KJSACA sich,VAYA YENİDEN HOCUM Bunun sıkıntılı bir ~~emetl de ka,ınınak 

ANA VATAN MUHAFIZLABI 
İnldlterede havacılık g{ln ~kçe 

kuvvetleıunekte olduğu gibl mUdafaa 
tetkillb da esaslanmaktadır. İngiltere
nln lstilAsı ihtimaline karşı ikinci mü
dafaa hattını teşkil edecek olan ana va
tan mnhaf,zlan 6nUmUzdeld çarşamba 
R(lnU bu teşekkUIUn yıldönUmUnU kut
lıyacaklardır. Bu münasebetle bir ana 
vatan mUfrezesi Buldngham sarayında 
n8bet bekliyecektlr. Ana vatan muha
fızlan tam teçhizatlı bir teşekkW. ol
muşlardı. Ordu ile mll.sterek manevra 
ya~. Ana vatan muhafua teş
kilAbna dahil olmıyan kSy yoktur. 

ALMANLAR iSTİLAYA 
TEŞEBBCS mERLERSE 
fnd1tereyt istili teşebbilstl yapılırsa 

her köy Mr kale ola~ hu sokak ve 
her ev mUclafaa edilecektir. Teşldllt 
memuplan mUdafaanm kap ettirditl 
her hareketi yapmağa muktedirdirler .. 
Paraşlltçilleri imhada, el bombası ,.e 
mitralyöz lrutıanmaktn maharet sahibi 
... ...,.. ~ ""Yatan müdafilerinin 
ndMend•1e=e Amens•z diiı- .mükavemet 
gösfcrl'rcklt-ri si,iphesiz.dir. 

ALMANLARIN KORKUSU 

Taymis gazetesi de başınakaleb'inde 
Londranın bombardımanı Naz.ilerin bir 
tedhiş teşebbUsünU teşkil ettiğini ynz
maktadır. 

Niyuz Kronikl gazetesine göre Lon
draya yapılan taarruzlar Almanyanın 

günden gUne korkunç b!r kudret ikti
sap eden İngiliz hava kuvvetlerinin hü
cumlarından ve Amerikan ynrdımındnn 
nasıl endişe ettiğini ve bu yardımın de
vamına mAni olmak için ne kadar telAş 
ve istical Asarı gösterdiğini anlatmakta
dır. 

AMERİKA NE YAPACAK? 

Deyli Telgrafın muhabiri diyor ki : 8. 
Ruzvclt Birleşik Amerikayı fevkalade 
bir vaziyete haurlamaktadır. Bugün 
Birleşik Amerikada birbirine zıt iddia· 
Jar ve noktai nazarlar çarpı~maktadır .. 
Bu vaziyet devam edemez ve mutlak 
bir seyle.r olacaktır. 

Yine ayni muhabir şuna ilive edi
yor: Acaba Bazvelt Amerika donanma
Alllll fU veya bu suretle Atlantik mu· 
barebesine iştirak edeceiini mi. yolia 
sadece ablokanm ~iklerini kapamak 
için İnıiltereye yardım edeceiifti mi 
süyllyerektir! İşte Vaşln(tonmı merak
la he1dediği hudur .. 

~ "11 ımiLDt tır, hem de pek munasebeuiz, herke-
Bayraklıda Menemen caddesinde, Da- • • • • • • ., .. _.. " ~in karşısında elini götüıüp kaşınmak 

vut o~lu şoför HUseyinin idaresindeki YALA.Jııf İLE YANLIŞ IC~hir?.:.12 (~.A) ,-; Umumi karnrgu- mümkün olamıyacak yerlerde. 
otomobil ile Numan oğlu Tahsinin ara- hın •;blıgıne gore Sıcılyada Katanya ve Bunlardan başka parrnıakJann ucult" 
bası çarp~ışlardır. Araba beygirinin Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA.S f{oınısso tayyar~ m!ydan]an ~ekrar da gayet hafif belirsiz gib!, titreme. 8d 

mö~ştatr.atı kınlmış, Tahsin de yaralan- İstanbul gazetelerinin birinde bir kaç bombard~~~. edılmiştır. Yerdekı .. ~ay- titreme insanın yüzündeki küçUk adr 

ı 'ılı i~-ü d qatırlık dnlmt bir sUtun vardır. Bu sU- yarclere b~yu~ hasar. yapılm~,tır. Ogle- ltlere de musallat olur: Yüzündeki ada-
DfldıafS z y ~ n en tunun muharriri gazete ve radyo1ar:=a den sonrakı hücum hır silrpnz taarruzu it> leri çokça seyiren insan, kahveye dür 
Bir orman yangını- telMiuzu ve imlası yanlı" ne kadar ke- olmuştur.. kün olduğunu unutursa, korkulu kuruJI"' 
Karaburun kaza.sının Yen! Pınar kö- lime varsa yakalayıp böyle dememeli, Messerşmit ve Yunkers tipinde üç tulnra tutulur. Sık s•k kahve ic;menba 

yUnde Dike mevkiindeki ormanda Ra- söyle demeli diye imH\ hocası gibi yanlış tayyare grubuna. hilc':1m ed?mistir. Ha- i1tahı kaçırdığını, midesini kaynatarak 
sim ojtlu 16 yaşında Ali Te.rzınin dik- dllzeltmekle meşgul. Her gUn yanlıs bu- sann vUsaU tesbıt edilmemışse de çok v.az. çıkma!lna, mide bulanb•na aeheP 

_ı,._,8 1 dU ltü~l , d n1 1 ~d t büvük olduğu tahmin edilmektedir. old•ıVl1nu d ı bilirsiniz. 
katslzli~l yUzUnden bir yangın '<""'"'l up ze " ne göre e ya ış ar e a Dilşman askerleri mitralyijz ateşine Kahve, alkol gibi sinirler cUmlffiOI 
ve 35 çam ağacı yandıktan sonra jan- ya~ıyor demektir. tutulmuştur. ilk.in tcnbih eden, sonra da onu zeblt-
darma ve civar köyler halkının yardı- Yalan ile yanl~, bu iki kelime mana İngiliz tayyareleri salimen üslerine liyen ~eylerin bir hususiyeU vardır: Jlr 
miyle söndürülmUştür. itihnriyle birbirine ne kadar yakın i~e dir ~ 

Ali tutulmuştur. tell\ffuz cihetinden <le elele tutaşarak dföımü.sler . · yat sahibi hayat silsilesinde ne kadat 
k yilks<-'lmiş olursa, sinirler cUmlesl o b-Kalp selıtesinden ölmiif birbirine pe yakı~an hir çift olmakta- TOBRUKTA dar nazik olduğundan zehirin tesiri o 

On gün evvel köyünden ayrılan '11 dır. tstanbul gazetesin~e yanlı~ telnffuz Muvaffakıyetler.. kadar kuvvetli olur. Hayat silsile~ı.od• 
k ve yazı arıyan muharrır yalan araınıva .ı ... 

yaşında Davut Sakova, Bergama aza- d k lkarsa b'l h gU b k d. zaten en yül<-.sek olan insan cinsinde ow 
sının Kapıkaya köyü civanndakl or- 3 a b 1 b'l~ me~, er n u a ar Kahire, 12 (A.A) - İngiliz orta şark sinirler cilml'!Si en natlk olanlar da fl-
manlıkta ölü bulunmuştur. m~u du ~ ı ır ~ · · b' . . b 1 tebliği : Libyada Tobrukta motörlU ke- kirleriyle çalıc:anlar olduğu için kah,. 

Yapılan muayenede Davudun kalp un . 0 arım an ırısı u yanış şif kollarımız çok büyük bir dUşman onlara en ziyade dokunur: Ukin tenbl!a 
sektec:inden öldilft\1 anlaşılmıştır. mcsele%ne doku~aralt cBornov~~a otu- müfrezesini gafil avlamış, bu müfrezeye ederek, sonrn da zehirllyerek, kadını.t 

Bı,.afı müsaderesi ruyoru 'bu kelımenin aslı, o guzel :er kayıplar kaydcttinniştir, 32 esir alın- - gnlibn, hayat si1silesinde en yUksek 
. :r . .. . . . da~lara doğru burun şeklinde çıktıgın- mıştır. h ı '--'-~ 

KültUrparkta Alı oğlu Ham.~ın Uz~- dan. burun ovadır. Basmahane istasyo- Solluın mıntaL---da keşı'f kollarımız sinirlere sa ip o duklan için - &4IU 

ri d bir b k b 1 b taca mu d ht!.1• IUllWı bilhassa Bavanları zehirler. n e ıça u unmuş, za ı • mın a tt " Fnrs,.a Birunt\bad diye bir dU u u hırp 1 t kt'kl rln ,J d ı t • .,. n pazar g n a ayıcı a 1 e e Bu zehirlenmeden korunmak için çr 
sa ere o unmu' ur. ndı da Asılıdır• dedi. dc,·am etmişler ve tank daft topu ile re _ tabii _ knhbeden vaz geçmetdtt• 
raııanca De ateş etml,f.. !luı;ınovalı d°'c:tum İzmirlilerden rica mücehhez bir düşman tankını iğtinam K~hve şimdiki gibi türlü türlU şeyle'!' 

Keçecilerde fsmetpaşa bulvarından edıy~r. B:>nıova demiyelim, burun ova eylemişlerdir. knnc;ık olunca zaten keyif verdili P8 
araba ile sarhoş olduğu halde geçmekte divelım dıyor. voktur. Onun yerine avran içe~ 
iken bili sebep tabanca atan sabıkaiılar- tstanbul gazeteııindeki yanlı~ hocnsı- HABF,ŞisTANDA Hem bizim öz malımız, hem de ayrandl 
dan Derviş o~lu Nuri yakalanmıştır. ntn kulakları cınln.•nn! HabeşistandA ş!.mnlden Ambalagi~e insanı zehirlediğini kimse işitmemı,tıı'• 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;-.-... iiiiilli.._ ... __________ ;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;illiiiiii;;;;;;;;;;U;;;_._.._liiiili ...... __ lliiiii_5iiiliiili&miii;;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;ıii5iliiiiiili'mm;-._ı;ıı;;;;;;;;iliiöi;;;;;;_.,_._.._,__ ____ iiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;öiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii;;;;;;;; ilerli.ven Hint kttalan yeniden ter8k~ı- G. A. 
ler kaydetmişler, Yunstsagı zaptctmı~- ~,. .... , __ _ :·········:·································································~·········l resini anyordum. Fakat bütün tc'jebbils

leriıne rağmen buna muvaffak. olamı
yordum. ~ ~ BUY K IiİKAYE i i . . . . 

~ .........••••.•.•.•...............•.•...................................... : ......... : 

l'OCAMIN KIZI 
YAZAN : VÇ YILDIZ 

Semih fazla bir şey söylemedi. Fakat 
çehresinin hatları sUzUlmU~ü. Ve tav
nnda mutattan fazla btr takatsizlik var
dı. Beni öpmeden ayrılmak itiyadı ol
madığı halde, bu defa bunu unutarak 
hareket etil. Onu öpmek için bert arka
sından koşacak oldum. Şerm1nin gel
mesinden evvel olduğu gibi, onu ya
nımda hissetmek istiyordum. Fakat gu
rurum bu hareketten beni alıkoydu. 

- 6 - Kurban bayramından sonra Şermin 
kız lisesine leylt kaydedildi. ~alann

- Şermin, hemen dışarı çık bakayım! müsaade etmemek azminde idim. Şer- da hiç bir eksiklik olmamasına dikkat 
Onun bcceriksi7.1i~ne o kadar kızmış- min bu evden gitmeli idl Ben Semihle ettim. Fakat kapı onun arkasından ka

tım ki bu sözlerimin ne kadar sert ve evlenmiştim. Hem Semih, hem Şermin- panınca rahat bir nefes aldım. Kızın 
zalimane olduğunun farkına varmadım. le değil. Benim hayatımı bozmağa onun babasını ne kadar çok sevdiğini blll
Şu son gUnlerde içimde birı1ı:ml.ş olan hakkı yoktu. yordum. Bununla beraber, ondan ayrı
bUtün hıncım bu ihtarla taştı. Semih tekrar yemek odasına geldi. ]arak yabancı kl21ar arasma kapatıl-

Semih bana garip bir nazarla baktı. Bana sadece: maktan ne kadar ıstırap duyaca~ı beni 
Bir tek kelime söylemedi, fakat o da - Aranızın bu kadar gergin olduğu- bir ln bile meşgul etmedi. Nihayet on-
yerinden kalkarak Şermini takiben kı- nu bilmiyordum, dedi. dan kurtulduğum için derin bir sevinç 
zmın odasına gitti. Evlenmemizdcnberi Ben hıçkırıklarla ağlıyarak: duyuyordum. 
ilk defa olarak kocama karşı kız~ınlık - Artık tehammUlUm kalmadı, de- Hayat tarzımıza, Şerminin gelmesiv· 
duydum. Onu anlıyamıyordum. Her hal- dim. Her şeyi denedim. Fa1.at o bura- le lnkıtaa uğradıi!ı noktadan yeniden 
de bana karşı Şermini iltizam edecek da yerinde değildir. Ben onu pek a7. bas1amak niyetind~ idim. Fakat Semih 
d~di ya! sevdiğim gibl o da bana hiç muhabbet hiç te buna meyyal görUnmiyordu. Ba-

Bu kız yuvamızın sükunetini ihlAt e•.- göstermiyor. İyi bir leylt mnkte"Ptt" çok na karşı tavrU hareketi dc~şmlstl. Bun-
rn~ti. Şimdi babası, bütUn saadctimi.,J daha mPc;ut olur. Buna eminim. dan mut.hı, utırap çekiyordum. Jl'.ıı1d sa-
kınnasına müsaade mi edecekti? Buna - Bunun ~resine bakacaıtım. mlmiyetimid yealden canlandırmak ça-

Kendi zararıma öğrenivordum ki: Jfa. 
vat hiç bir zaman geri dönmez ve yıkı
lan bir şeyi bir hamlede yeniden yap
ma~a imk5n yoktur. 

Semih işleriyle çok me~rul oluyordu 
Husus1 mU~terilertnden başka hııstanl'
de vazifesi vardı. Akşam, yemek yı>r 
yerne7.. tababet kitnplanna dal1ırd1, çün
kü mallımatını tamamlamağa daima bll
yUk blr hevesi vardı. Ekseriya, zihni
mi işrl" bo~ yere ca1ıc;hğım romanım
dan gözlerimi kaldırdığım vakıt, bakıcı
larının bnna dikilmiş olduğunu gör\h.·
dUm. O vakıt ayağa kalkmak ve evvelce 
yaptığım gibi, r.idip onun koltuğunun 
kenarına otuıınak hevesini hisseder
dim. O v:ıkıt bakıc:lan tekrar kitaba da
lar ve ben de yerl.,..de donakalırdım. 

* Annem ve babamla birlikte ynşadı~ı-
mız apartımandı-.n acele ayrılırken, sak
lanılacak şevlerle atılması lazımgelen 
şeyleri birbirinden ayırmağa vakıt bu
lamamışttm. Her şeyi sandıklar içine 
tıkabasa doldurm~cıtum. 

-c Bftmfft .-

ler, dağ topları ve bir çok m~lzcme iğ
tinam etmişlerdir. Bu esnada cenubt Af
rika kıtalan $inulle doğru Ambalagl is
tikametinde ileri hareketlerine devam 
eylemişlerdir. Cenupta harekat memnu
niyet verici bir tarzda inkişaf etmekte
dir 

Ambalagi muhasara 
ediliyor-

Singapurda konle• 
rans top/anı yor 

f Baştarnft 1. ci Saltifed• 1 
Sigorskinin seyahatı )•alnız Amerl_k! 

da veni bir Polonva lcıtası teşkili ba
nıından değil, nynl zamanda Am~ 
t:fk&n umumiyesini müttefiklere ~ 
ve en seri yardımlara ikna etmek .,._ 
"mınaan çok faydalı olmuıtur.. .,_. 

H tu 12 (AA) _ Cen1.1bt Afrika Muharrir Amerikada bulunan ,; 
kıtaf:riy~' Ha~· kuvvetleri 9000 met- mllyon Polonyalının oynadılclad• bir 
re irtifada bulunan Ambalagiye ilerler- den hahsetı:nekte,Jir. Kanadada h tetkl'" 
ken fn 'Uz kıtaları da yavaş yavaş, fa- l;şllc Amerıkndakine benzer Le 

gı uh t k latı yapılacaktır. 
kat emniyetle burwnı m asara e mc - -------------=:.""""" 
tedirler. İnl(ilizler sukutu muhakkak 
olan bu kaleve kat't bir hUcum yapmak Al _... 
niyetindedirler. BoPnova MenlHI ·-~-

Münferit bir tepeye hilcum eden f )dıllfevf "99-
Hlntlller daıtn zirvesinde beyaz bir bay- dml çok mUlAylm 
rak görmüşler ve İtalvanlan teslim al- salı saf menba suyud~ 
mak Uzere ilerliyen Hintliler, el bom· Umuma utı~ va~ .,mıs. .. I'\• 

ttal 1 ı f zmirtle her bayiden ara . 
balan menziline gelince, yan ar e d 
bombalan ııtaralc Hintliler arasında te- atJ çok ucuz ur.. men• 
lefata sebebivet vennlşlerdir. Hintliler UMUM BA ytt : ı~ CNI) 
buna raıtmen hareketlerinde devam ede- 1::!!l:u;Ja~r~ı .. ~---------.,... 
relt tepeyi işgale munffak Olmuşlardır. ~ 



- - ... f A. Y 1 S S A L 1 lNI 'l'DIUIR -· 
fAVJDANltfti)MUAtlv1ANI 

Daladye muamması! 

···················~·················· : ANKARA RADYO.SU ! 
• • • • • • : BUGtlNKtl PROGRAM : .....•... -----....------ •......... 
8.00 Program ve memleket saat ayan 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Mtlzik pl. 8.45 
9.00 Ev kadını - Yemek Listesi .. 12.30 
Program ve memleket saat ayan, 12.33 

----------- Müzik : Türkçe plaklar 12.50 Ajans ha-

İlfimcutan 'ilıci~et ediyordu.. Ben lıendJ lıendl· herlerı •. u.os Müzik : Türkçe plaklar .. 
ftle ul--*e i"i ,,,,. insan! Belıledlğlrnlz, rnaJdaç ol· 13.20 -14.00 Müzik pl.18.00 p:~gram ve 

~· °' 1 d L d Dl d memleket saat ayan 18.03 Müzik pi. 18. 
duğumuz adam IJelfı e uU Uf' ... » yor .,,,._ 30 Konuşma (Çiftçinin saati) .• 18.45 Mü-

- 2 •• zik : Çiftçin.in saati 19.00 MUzUc : Trio 
Y A Z A N: J U L E S R O M A 1 N S ve Sololar .. 19.30 Memleket saat ayan 

v • .. •• d ,_ b ve Ajans haberleri 19.45 Konuşma : Zi-
Ellcrini uzaup bana dogru geliyor- zevata soyleaeler, yuzde o~san u na- . . . . . 

AlbnRuya 
wı 

içimi gayet leı.zetli, mevSlmln 
en ~zel 

GAZO.Zf,U MUSHfL 
LIMONA7ASI 

olan 

PÜRGOLİN 
Piyasaya fılınuştır .. 
::ıın ECZANEDE BULUNUR 

UMUMi OEPOSU : 

c " " l.ABORATUYARI 
İŞ BANKASI ARKASINDA 

No. 5. İSTANBUL 
dı.ı. Ben ya~ta bir adam. benden biraz 7Jr, yahut mebuslar teklifini geri alır ve raat takvıml •. 19.50 Milzik · F~~l heyctı 
-... kısa, ağır yapılı, kalın enseli, ti- muhatabına kartı hürmet beslemeğe 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik: Rad
Pilt bir Gol_ Romain simalı, donuk ea- baılarlar. Tamamen bitarafane konllfU- YO .. ~on or~~ası.21.30 Konuşma 21.45 
'-er renkli, keskin bakıvlı. sesi k~skin- yorum. Komedi Fransezin genç artist- Muzık : Klasik Türk ~rogramı 22.~0 
._ vazıh... leri arasında bir metresim bile olmamlf Memleket .saat .ayan, a]ans .haberlen ... 

cYazdımnız piyeıi okudum. Buyu- tır. Bir maarif nazın için de pyanı hay- Bo2 srsao ıya:':.._~~~len .. 22.45 MUzikk pi. 23.25 • B E L s A M 1 T ,,,.. L 
"- otund;rn. Siyasi dostlarınıza en ret ,eyler değilmi ~ .> 3. iirnuu pro~ ve aparuş.. lzmirin bu meJhur kolonyuım , .. ·:: 
~ zihniyeti vt-riyor, Tc onlan haki· Jll. Hilil eczahanesinden alacaknnız. İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BEI.SOOUKLUÖU, idrar zorluğu, mesa-
lt vaziyet ve meselelerle ka~qhn- Nezdind""n ayrıldı~m zaman §Öyle Çünk6 eczacı Kemal y Aldat ya- ııe ve prostat iltihabı, sistit ve koli sistitlere, böbrek nhatsulıklarına klU'Şl 
~uz. Enfes bir piyes. Komedi dü§Ünüyordum: clşte iyi bir insan. bel- par. ıtn mUkemmel bir lliç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİTOL kullananlar yu-
Pranaız alctör ve akteri.slerl de pek be- ki de beklediğimiz ve muhtaç olduğu- y:ı.J..:..enin bütün. ..nkini kendi- kanda sayılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Biltün eczanelede bulunur 

~~~~~cl~~~t~m~~~~.~~~ ~~~~ ~~ •---U-·.~-•n·--·-~.~-=.&-m•i•~-.a~ .. Y.~.·.v~~~d~e~H~n~N~o~.~n~---ııııe.uuyctini üzerlerine almlltan çeki. },m.> Banko Di Romanın lıi.uedarlar top- ıinde toplamıı bir pheserdir. Takli-
~orlar. MalOm ya siyasi müllhazalar. Bir kaç ay sonra infisal etti. fakat lantısı 22 mart194l tarihinde S. E. Gu- di yoldur. Çünktl yaptl.mamalda- --------------------------~ 
1'...wı edilmesi ttaranru benden bekli- rE-dikal sosyalist rartisi kendisini riya- arnerinin baskanlıtmda Romada Y8Pll- dir EnalaJı ve EytCllll Banfıasından : 
1edar. Ben de muvafakat edeceiimL ~ete getirdi. Radikal sosyalist partisi m~~ müdilr Gr. Of. G. P. Veroi, • HIUL ECZA.HANESi 
Temsil dedikoduyu mucip olur ve sizin Frnnsanın en kuvvetli siyasi partisi ol- g~ seneye nazaran gerek aktifte, ge- ------------
~ Diktatör _ Uınindeki piyesinizin ko- duğundan, parti reisi Fransız dahili ve rek pasifte L 728.025.42L62 liret bir faz.. :tzMtR ASLİYE 2 inci HUKUK HA .. 
tbedi F ransezde oynanmasına müsaade harici siyasetinde en na Az rolü oyna- laWda 13.184.575.034.57 lirete baliğ olan KtMLtCtNDEN: 
~ttiğimden dolayı müahua edilirsem, ubilirdi. Fransa için dahili ıslahata ve bllllı lerini :sik eden id 
~ye çakıp, buna ne sebeple müsa- Avrupada devamlı bir istikrar tesisine ço netice .. tev . are he- tzmirde Medine yokuşu uzun yolda 
~ ettiğimi izAh ederim. Dedi. ba~lamak zamanı gelmiıti. Daladiyeye yeti raporunu o1rumu$lur. bakkal Mehmet nezdinde Osman oğlu 

Daladiye, benimle görü,mek arzuau- şu şekilde yazdım: Bu vaziyetin inşirah veren endisi, Ethem GUndoğdu tarafından kansı Bol'-
._ izabar etmifti. 1926 •nesinin ilk <Önümüzde ik! vazife var, sendika- rı;ü.şterile? mev~uatında 8~ mily~an DO\fll 1'ıJtlar kljyUnde 110 noda Şakir 
'baharında idik. Diktatör i.nlindeki pi- lizm ile c:ievletc;ilivi tevhit etmeliyiz, ve zıyade lstisnat bır tezayüt göstermesı ve kızı Bahriye aleyhine açılan bopnma 

A 
'- -d ı_ l M ff vlAsmanlann gecen seneye nazaran bir dnvasına mütedair dava arzuhali sure-

Yeaimi komedi Frameze takdim etmiş- vrupa ittina 1D1 ~urma ıyı-ı. uva a- mil lireti U viz bir fazlalıkla 
tim, Aktörlerden ~e riyuet makamım kıyetimiz ba§lıca size bağl•dır.> yar m teca . tile davetiye varakası mtlddeaaleyhin 
~al eden müdürden mürekkep idare Daladiye, kendisine tevcih ettiğim 5

·
543

·S
59

.5'19.09 l1rete baliğ olmasıdır. ikametglhmm meçlıuliyetlne mebni bili 
L L U-k MUhlm mlkdarda amortismanlar ve t.ebUR iade edilmesi 1izerine lzmtr Yeni 
q9'eti, ittifakla aerimi kabul ve mg. ıııereften çok mütehassi. ve vuna ~· ihtiyatlar tenzil edildikten sonra b~, Asır guetestnln ı Mayıs 941 tuth n 
._ffabyetirnden dolayı beni tebrik et- ol<luiunu ~at etmeğe çalıfacaimıı ce- geçen aenenhı 1!.510.481.38 liret klnna 10823 ayılı ırlbhaslle 3-$.941 Cumufe. 
lblt •e hazmın arasında siyasi nüma- vabe btldinli. mukabll 15 . .S.538.- liret bir kArla b- si. gUn{l saat 10 da bulr balunmuı fJA,. 
tİtlere seltebi,,et 'ftreceğ"nden C:Jolayı. ~ ,,..-ımaktadır. Mil tablil edildllf halde mfld.~ 
~ oyoıuumupcağını da blldirmit- Sinemada bile oLıan. Co~j!e ıgez- m.edarlara )'(ilde d&t nJsbetinae Bahriye mahkemede mzu. buhımnadı-
°"· ~tin malt müzaheretinl haiz bu- -'anini her hald• gönnj!Jllhailzdiir- S&- b1ır tıemett(l tahsis edilmiş ve baldye ~dm haldcında muamelel gıyablye te. 
lıuıan komedi Fransezin, diğer her han- ''in. nçık bir tubat alcşami 1c""ndinİ7.:; khla evvelki senelerden mUdevver kir- rasma ft muhakemenin tT-5-841 Cu
li hir tiyatro kadar sensör edilmekten '°-'lrada taHVVUt' ~tt!.nb:. işte bövle bir lardan ihtiyata ceman 10.225.562.16 li- martesl gUntt !Ut 16 a talildne karar 
l:.o~ yokbl. Fakat .c;lıredal her ~ .. \tam. binlerce in1111.n meyd .. nda top- ret tefrik edilerek ihtiyat~ mdaları verilerek usulen tanzim kılman gıyap 
'11e ile muhafaza mecburivetinde idi. lıı.nmıs. Acl'lha ne beklivorla!. Rir ııehrıt- 58.~.000 lirete ibtl~ olunmuş " klnn karan teb1iğnamesl malıkeme dlnnha-

Bundan bqb lcomedİ Ftauez. si- vin mi. yolcsa bir resmf ge(it mi nr) bakiyesi olan 288.263.39 liret yeni se- nesine ta1ik edilmiş olduğundan mUdde
hat maltfiltede münuebette buluna- 45inir1~ri ı>ek gCTgİn, pek aaabt olmala- neye deneclilndftlr. ialeyh Bahriyenin tayhı olunan gUıı ve 
l'ordu., Ve 1>• nl>ttayı mahirane idare nna bakılırsa. bu olrnua gerek .. Ko- . _Temettn hlssesl 2'1/3/1941 tarihinden c::aatte muhakemede hazır bulunması ve
~ idame etmek mecburiyeti dt- vardı. nuştuklan zaman tavurlanna bakınlZ. ıtıbaren bildmum Banko Dl Roma vez- ya bir vekil glSndermesf "-bi ta1tdlrde 
Ccnç akterWeıln ek.m.t nUll'lar ve Ros~e bet-esi. ellerinde de baston v.ar. nelerinde tediye edilmekil!clir. (10l1) bir daha mahkemeye kabul etttrilmlye-

E... No. Y.-1 
TAKSlTLE 

No.su Mm 

C\ 146 Manisa Attarhoca m.:haUesl 
hamam S. 1T8.08 M!. 

C. 164 Manisa alaybey mahallesi şehit-
ler tramvay caddes~ 6L7S.M2. 

C. 303 Mani• A)"'l'azpqa mallalleul 
:Akhaldır elen: boyu 90lcak. ada 
sos panel •. 

19 

" 

PEŞ t N 
C. 176 T....-ı. t.dkW malıallfllll pata 
~ M.rcaa eobk. 20 

C. 194 Turgutlu yenice mah. Cönül ... .. 
C. '°8 ldW mahallesl Keklik aobk 11 
C. 217 Tmıw& ~mala. Kocetfpe 

T.L -
800.- t60.-

4SO.- 90.-

2.JOO.- ~.-

3.200.- 640-

seo.- ıoo.-
4.ooe.- eee.-

tokalı:. 2S Ev. 600.-- 120.-
lmbab yuk&rlda yazalı pyri menkullerin pefin Te tabi.tle rtaka\tlller ~ 

8.1/2 faize tihidin •tıtlan 22/5/941 perıembe gUmi saat cl4,30• da 
•cTIJRCl!ILUDA., 2'/S/141 ama& günü saat c10> da cMANtSA. bele
'C!lye dalre.lnde ve Turgutlu Eanaf v" Ahali bank...da y~. 

1 - J...ıdi olaaJana hla.larmda yazıL depozito akçelednl wczueudze ya
ttranlı: arttırmaya Pmelerf, 

2 - Müzayede sıraamda verilen bedel mukadder k'Ylftetl ~ takdk
Cle depozitolannı niıbet dairesinde tezyit eylemeleri ve mflhlr bllananlana 
mülaürierini Noterden tudik ettirmeleri 6 1 3 1607 ( 1O1 1) ))adlmento azalarlyle en samlmt Ye en Bazan bu kütle kaynaflyor, Mr he cetl ~bli~ makamına kaim olmak tize.. 

~~d~~u~~~~L ~~~~~~.~~~ni ın~N~M~C~reil~~~~ ını CT~ ----------------------------
• Daladiye ile g5riişüTken tın. kome- bir kac; tabanca sesi duvuluyor, fakat DAN: ı.tanbal Belediyesinden: 
at_ Fran.ezln cirebizliğiyle mqhur mU- bu geniı meydanda çocuk oYUncaiı tp;\- GAYR! MENKUL MALLARIN AÇIK AYDIN SULH HUKUK MA!IK"P'..- OultOdar - lzmlt yolun ... Saınandwaya kadar olu klMV"'" ıose inpatı 
dlriine intikal etti. Da1adiye gülttelc: bl plünç Mr - c;abrmakla kalıyordu. AR'ITIRKA tt.ANJ MEstNDEN· No. 373 kapalı zarf 1IMl1ile ekeilb9ef'• konulmuttm. Kql.f bedeli c2S0.000> ild J'Üz 

cBeal ziyarete seldlil zamaa ilk fır- Uzaktaki Coaeorde kôprihil ltlzala- eDI ..... 919 IJk t ' ' f J7JO Und.. MukueJe, ebiltme. b.ymdarlık ı,. 
•tta lcai;acakmq sft>t tıklmnl kap1dan nnda \ttr .a.aft. •fft w5'61cl6. Addar Açık artt~ ile paraya çevritecek .Aydının :tndr.ll ova nahiyesinden Ali lerl ceneL hu.us! ve feanf prtnamelerf, proje ke,if .lıiiJluın & buna milte-
lll• .. Son dalerde, hiç laymetleri meydanı CJolrluran halka doğru flerledl- ~ayri meııkulün ne olduğu: Bat 1 hek- ol'u Hasan 08dren tanfmc!tm Avdmda fent cllier enak 12 lira 50 k k bilind "li N r.._ _,...ı 
.._.__d "' 'L-'ı..ı 1 1 1 k L Ik d " '- i _ ·:ıı ' 112 MM G vuL:...t R=at V"' Aydının Kavna·k m"- · • uruş mu a e ''1 yet ana ınÜaürlüiün-
- lg• wuac buı nazırlann metresi er ve i er er en na ı agıtmaıt steo - lar · . ayri menkulün bulundu- ~a ~-ı "' .JH 

0 «le -. ~\tt' 1h l 28/ı:./n4\ \.. ·· ·· lı:. 
ıd •-'- .. k han~a- -L---· ... ..ıe v==ednd- n e ır. a e , 7 çaty.amu& gunu saat J te encümende ya-

0 uıuanndan vailfe verdı.u Uç .. en .. lı=r. Faht ancak on ltt-ş, en fazla yirmi qu mev i, mahallesi, soka~ numarası: a11D .._ l'IWUn. ..... .-tı =~ lH ~n pılacalcbr T.'-"-1-..:- !tL • -L'-- -L..,·-la =L-1 _ _ ._ ~· .. .,.. 15' .__La..... _ 1_._,.e •=---""( m__.., 4.-- ~ • -......-&a "" temınat tn1UUHU Yeya m.._......, n. i.... tarilıind• 
~m. hakkındaki hikayelerinden bık- asker vardı. Gayet bati, yelpaze ~klin- ............. :re.,.... bft _... ....... ı.oranun ...... ..... .. ırn ı::ıcrru _,..., ıııta- 8 -"- J -11.11.-~ ~._ üdil ı::l!.:.t-- .,_ _, ___ Lı 

b d 1 ı T-.._dlr -L--- :L.- _._ - ntkol 80bk !4 mnnarah f/9de ZallMr., ..... ..ve • ._ nana m r: -- lllİİllleaaua ~an lea..ı ebliyet 
.... usandım. Adeta ailunak derece- de iJerlemeı-t Iraz a gU !inç ge lyor- ~ ~""'-et: ....,,., .1.1n1r 'N 941 ,,ima ak ticaret od- ~imzala f&ıtoame ve eaire ile 2490 
lerlne gell,.ordu. Fakat ha lazlan za- du. Kulaiunm dibinde ual>f bir •s At'tttmıanm yapılacağı yer, gnn ~at .~:dze ve CeJAt ve Zinetf a1eyhterlne ~ aamanh bnanun tarUata 9"1'.We laanrLyacaldan teklif melı:tuplannı lha 
lllaınnda reddetmek cesareti kendinde duydum: cNe yapaca~ bllmlyonn:. Menemen icra dalreıd 2-6-Nl Pazarte- hftt l!rtihkalt davamıın muhakemes\nc:leı: le ...::nü aat 14 d 1--d -'-"'--~ - ___ ı __ l ıa ...1 __ 

d k k Sö 1 k 1 · 11 de kdir MU,2deaal~hJp-....ıen Ce"•1ı'n ı· ....... me .... •Lı ... e ... ar UiUllll eKUmf!9e ~==~-Yoktu ki .. > Cfedi. Hiç bir emir alına ı i..> "z eri u a- c;ı saat ta ' edilen kıymetin ıı w_. exu :.ıa ..... ı.,an 1' 17 21 24 1724 
.. f ld d B d 1c·· •• iti ·· d 75 ini b 1m 2 • m....ı.uı kaldılr....dan f ...... irde m"nt.-a- ------------- (1062) Ve deYUD etti: cHer teY gihi bura- ~ma ısı an ı. u esna a opru s - vuz e u azsa ıncl arttınna ""ı'-11 sın .... u ~u 

Iİ da berbet .. En nafiz idare erkim bi- kametinden yaylım atefine ben~eyen 12-5-941 Perşembe S. 11 de. Y~t Aı!ıT ga-ıet~ ilAnen tebll!!at va- BczaCI .a Bc:zaa Kallasa aranıyor. 
le, devlet nazırlan ve politika adamla- silah sesleri i§itı1di. Carde Republicai- 1 - işbu gayri menkulün arttırma p1'masma brar ven1diğlncJen muhalte- Zonguıdalt ldhnÜT hanus sağtdt t~ LağL merkez lwıtanesinin 120 
rının tavsiyelerinden müştekL.. içlerin- ne yahut Carde Mobile galiha atef aç- -;artnamesl 12-5-941 tarihinden itibaren me gttnU olan 26-5-941 Paurteeı,_~~ll lln a-"ık 6cretli 2. fnd eczacı•·r.a ile K•-d.ın• L __ ._'L----'•-ın 120 -e ~....nı 
den bir i1ı:itl cesaret edip te Gzerlednde l1llfb. 40-661 No. ne Menemen icra dalremnln saat 9 da Avdm sulh hukuk mah~ 7

1 
ug .... un llllauuumeum .. ugar 

Yapılmak ~tenilen tesirin hem kendile- 6 Şubat 1934 tarihinde vuku bulan muayyen numarasınd.!l her k~in g15ı'e- sinde hazır bulunmanl% 'ftY!l blr vekil mez, Cell1t lcilimU. Ereifi, Bartm di .. paneederbdn 120 ter lira D"1'ek dl .. 
ıiıün vazife hissi. hem de memleketin mqhur isyan, işte başlamışb. bllmesl l!:fn açıktır. 11lnda yazılı olan- g6ndennenfz lümm.u teb1ilt olumıT. paneerlnln t 00 Ura ayldc ücrettf ecz11cılıklan ve sağlık tetıldllto merkez ı. ... 
-...ı.atiyle kabm telif olmadı§tnı bu ( DEVAMI VAR )" !ardan fazla maldmat almak lsttyenler, (1.0T8) tallanesinln Ça,.cuma dispanserinin 60 şar !Ura aylık ilcretll ~ Wfahk-

lJbu prtnamey" 'ft 4"-881. dosya numa- lwı munhaldir. 

F Al B 
rasile memuriyetlmbe mllracu.& etme- Btltt!fct tcRA MEMURLumJM- Tıdlp olan ecncılann blr dilekçe ile .hlıat sicil numarasm1 o1mad1*' talr-

Tanaa, Japan)'a • orsa ildir. - --·-- OAN: No. 1G!ll9 ahde diploma tarih'" numarumı ba.t ba tereUmet hal .,..rakaslle bhlilct. 

bo 
2 - Arttırmaya i§tirak için yukanda Bir borcun temini btthst için taıitt tilr kit"• ...ıb fotoiraffanm •e hon8er-ritlennl ecna ka1fat..,._ da bir dl-

mon ya ya )'llft yazılı kıymetfn yGzde T,5 ntsbett!ıde ha~@ alman Wash~. Lten mma1t t• tte terdlmel IW nrabam ve bowm.Jerinf 26/S/941 c4ba1 aqamma 
' ~ pey W7a mf11t bir banbnın tetnhtat ve <400> Jira kıymeti muhammbteff p1- bClar Zonga1daltta uai1dt komls,-ona batlanbima ghdenuelerl 

eği )'Or ma • 'OzOM m~ktuhu tevdt edilecektir. (124) Y&nonun açık arttmna ne SRtış1na ka'l'U' 1741 (1068) 
f 8ftfttm1fı f. ri So.1ıif Pd~ 1 ~ jfro !t Si Z1 3 - ipotek :sahibi alacatdılarta dller ~. ---:-----------------------___.. 
~ bnet .ıaa Amini Dar· lM ~I 15 28 ı:ıllkadarlann ve h1ifalı: hakkı ~rl- 1 - Birinci aıtbmıaı -..5-141 tartlil- fwfp lf.,.. Ndld8rM ..... en : 
Lıa _..._. Hldeala .._..toprakla- 80 Ö?.tflrk 23 !S nin gayri menkul Uzerhıdekl haktarııu ne mUsadif Salı g(ln.0.at15 te olup pi- hmlr ....- lapa sicil m&dldlfl biua taminta 2447 lira f2 brat b-
l'lndan ftatyaya bir~ terkedilıni,ett- 35 !. 1'Rnnto 19 Si 19 50 huusUe fak'" masrafa dair olan tddla- vanonan bulundulu W caddesi 22 tlf bedelde J/S/941 Wihiad..ıa itibaren 15 gGn müddetle at;lk elr.n...e,.e 
ti Misk Wd ...ıinl ileft7e sürerek, 17 K. Mikalef :ıı ~ lannı ~u ilin tarihinden lh'baren yf~ No.lu evin 6nUnde muhammen kıyme- koaalıdlliunclaa Weldiledn 2490 •yılı yasa hükümlerine göre lıazulayacalt ... 
~riye lh1erlndee'" ts,.n,.,. ~ 450 Yeld\n mt gUn lç!nde evrakı mO!ıbltele.rlle btr- tin yGzde '15 flnl ba1dulu llUl"ette ndlş- lan temlaatlarfyle birlikte 20 Mayae 941 salı gÜnü aaat t 1 de Nafia müdüflo 
•avvetleriıı Fımsız demirvollarmdan 258303 E..;-kt yeHn lfkte memıı.rfy~mlze bildi.rmelerl feap tertslne ihale edilecek, bulmadtlı tak- lüiGnde müt.eplckil komiay01W b.t YUnnalan. 6 '2 1622 ( 1O16) 
~ el •• hth• ..._ Alman 258753 Umum! Y=- eder. Aksi halde hakları tapu slcftlle d.lrde 2 fncl arttırmanın 23-5-941 larl-
~erini arhk reddetmıiyeeeltnl bil-

121 
A. Karako 6 25 sabit olmadıkça satıs bedelinin pay1Af"' hine mGsadif Cuma gUntl aynı saat ve TtRE ASUYE HUKUK M .\HKE-

411rıİıiştir. : 50 mamıdan hariç blırlar. malıaUindeı en çok arttırana ihale edtle. ~iNDEN: 
Bundan bqka Fr-ama,.a Alım Lore-

111 ~f 1mnd 
5 

1 4 - G&terileıı gilnde arttırmaya • cektlr. nr.ım dere mahallesinden olup Ekin-
ile mukabil baıptan enelki Framaz top- s: yelJin Tmanlıo 1 tirak edenler arttırma prtnameslnt oku- 2 - Satq pepa para iledir. DaJia faz- hlwt ..ııaııe.tnde otuna Kumı KG-
~ mllcawir JEiltdea Fransızca mUf Ye IOzumlu ınalG.matı alımt ve ~ la mal<Unat tstl,enler dalrenılzln 939- ~u tanfmdan tzmirde Kat'flY&b-
l:on~ haDda mesldhı arazi Yerlleceği BERGAMA ~ HUKOK MAH- fan tamamen kabul etmlf ad ~ ltiblr' 14'299 Nolu Cbyuma m~tlan illn da ~ .ııu caddesinde Ham,.et sob-
ele söylenm~. . KEMF.StNDEN: olunurlar. - . olunur. 1740 (1066) tında 8 numaralı hanede Arife nam dl-
~1 Petenin her halde bu teklift Berwamamn Karf al1ı K. Clen Hl.eyin 5 - TaJiD edilen zan-.da gayri men-- lerl Hafife KüçUkotlu alftltine Tire 
tead~ zannOltmuyor. km Ha~ ()it Teld1t aftbt Calip Er- kul ~defa llalınldıktaa .O... en p !ZMtR BELEDlYEStNDl!N: aısllye laukuk mahkemesi.ne ikam,! eyle-

VEREM MÜCADELE C1!MtYE'l'!N
DEN: 

Umwnt heyet toplantw için savın 
azanın 20 M~ 941 Selı 1Un6 saat 1'1-
de cemiyetin btrlncl bey!er sohğındald 
dlsnanserine t@!rinei illn olunur. 

RUZNAME: 
1 - Nizamnamede tacldAt 
! - y mi t~1diflao. 

1742 (U81) 11Altl!!$AL ri'IEN Vl$iYE DÖNDC gen tarafından ll7ftf k&,den Halil ol· arttırana ihale .d.illr. Ancak, uttınna ~ lnılftnnda Çukurliamn il- dJlf baıpm• dav:umm cari muluık~ 
~ t! (A.A) - Mareşal Peten hti- 1u Şerif Azgin ate,ldne ec;dan eemenl bedeli nruJuımmen kıJmet1n ~yet- thntlk edilen kısmmm. 'Vlktınlmasa ft il ~unda taraflar evli olup tarafların 
~ etmek 9zeTe bulunduıtl eıefttrden mebiden f1d y1z 1cirlc Bnmin teWlt. hak- mft befJnl ba1mu Yf'Y8 -tıt 11t1ye1n hına C!unr ~kf1mesf ~ana alt olma1t yekdı~e karşı sadakat ve aı6zahe- BmGAKA SULH HUKUK MAB-
;,,,, rşıye ~- kındakl dlmlftln bft maWeme ..bta- alacwltna ~ olan Cliler alacaldı· ~ eınknmm kalmen satıp :yan lııtle- nıt1e mllhllef bulunmuş iken kttmun KEMESINDEN: 
caarraız 15 ınayafa na? r.a binaen m9ddes1>th Od ,.oz len lln- lar bulunup ta bedel hunlarm o ,.,. rt rnftdttrıo.!Unde~ keşif.., PrtnMM91 hu kanuni ve abWd Umnn ve mD.'blle- Beıpma htthıeıi. maliye vekitt a'"1bt 

lladyo gazetesinin aWıiı --- nm Yirmi d3rt 1ha a'nllcatldt fteretfte rt menkul :ile tem.in~ aJac8lan- veçh.Be yeniden açık nttmnaya 'konul- fiyetlere riayet f!tmfvf'l'ek m~en.in Galip Ergen tarafından ikame oluna 
RÖl'e Almaaya - İspanya W'l@Z ı mu- bMikte daTBhdan tahsl1fne 31 / t /941 nm_ meemuundan fazlaya 9lkıum en ınttşluto. Keşif bedeli 12'1S lira 91 kuruş u~uml 1'Clk1lmletfne 1ml1' .,mı "!". ~e- gayri menkııl tescili davaSJnın icra b
dhince Alman kıtalan 15 lll87Jlfan ton- tarihinde temyiz yolu ~ olmak UEere çok arttınnılı 1aahhild(l baki blmak mttvaltkat tıendnatı 95 lira '10 kuru,ttır. kilde~ birlile ~ ,er- lmmakta olan muhakemesinden: 
~l90:raya ,ıeçerek Ce~lftüank bo- kanar •erilmlt olmakla tarl1ıl tllndan üzere arttırma on beş IUn daha tıetndf t Taıtplerln teninatı iş bmıbsma yatmı- k~5 ~-:l7:.0 1:a~ 3;h te- Bergamanın Ulu cami mahallesinden 
~ taarruz eclecekJenail.. itibaren sekiz gün nrfrnda temyiz ya- ve on beflncl ,unu aynı aatta yapda· Tak nıakbmlarlyle ihale tarthf olan 21- nu tee • esruı iken 337 senesmde ..&t edmı Nevre-

Iuna müracaat edilmediği takdirde hGlr.- cak arttırmada, bedeli aatıı istiyenhı S-94t Ça!18mM gUnG aat 18 da eneG- 29' brar sa~ı illmile de bir ay ~ koplu Ali otlu Sülevmen hrısı Rahta-
1ZMtR ASKERLİK ŞUBESi BAŞ. mün katfypt kesbedeceğt flAn olunuT. alacağına rUçlumı olan <Jiğer alacaklı- :mene mUnacaatJan. ~ trfüt1 Te av~et ~yleme_ll h~ nm nri8i olmadığı iddia edilmekte ol-

ltANLlCINDAN: 1727 '(t074) lana o gayri menkul ile temin edi]mJş 3-8-1J.11 (1111) .umed-~ ahral aran uzenne evme döm- dujundan meı.bureye varil olanların 
M.M.V. mükellefiyeti yoliyle satın alı- alacaklan •ecmuu.ndau fulaya ~kmak •s• ve en de ayrı yapdıklan'l- kanunu medeninin 53 ihıcU maddem mu. 

ilan nakil vasıtalan paralannm malt se- :mmGAMA ASUYE BUKJ1K 1l!AH şartile, en çok arttırana ihale eamr. - ~ parlimda projesine g6re dan yapılan llıtann da 1emeresir: kaldı- clbince tarihi illndan itibaren Uc ay UJ1o 

1le sonu yaklaJ?nı' oldu~dan duyuna 'KEMES!NDEM: - -- - -. .. - - 9 _ a.,rt ~ kendtslne dia1e U!llumt helA yaptırı1muı fen iflerl mU- il llllqılmakla kanunu meden"!-hı fmda Bergama~ hukuk hAkimlllbıt 
\atmamak üzere sahiplerinin şubeye Selçuk mahallesinden Mustafa km olunan lmme Gerlıal "'Ya ft!"llen .ali- dürtGiQndeld ketlf ve §arl:namesl veç- 132, 138 ve 150 inci maddeleri mueibın- ınGracaat etınelen aksi takdirde mirum 
~racaaı1a paralarını almalan llla olu- P'~tma Uçak tarafmdan kocalı G&en let ~e panyı veı www ihale bran hile ~den aÇık ebiltmeye komllmut- ee taraf1arm boşanmalanna 9 Nisan hadrıeye intikal edeceği iL~ıı olunur 
tıtır. ı--a karalar kıs.onden :Aziz aleyhhıe ~ feıılioluDarak iten~ e.nl en~- tur. kefil bedeli 634 lira 95 lruruf. mu- 1941 tarihi?de hükilm ve karar verild!- 1730 (1070) • 
------------- boşamna davasmm Y&l)ılan muıiueme- sek telcllfte bulunan ktnwe arr.etmlt ol- nkht tıemhudı 48 Ura C5 kımqtur. {tinden iariht illndan 1tfbarm ~O~deı-
~~~ SULH HUKUK MAH- si sonunda M. aleyhin kansı C!avaeıyı du~ bedelle almata ruı olursa ana, ra- ~ temiutı it huıbsımı ,ab- aleyh.anın IS gUn zar!mda temyızı ~- :RER~AMA SUI,R fn.TKUK MA.ll· 
'l:dll.l!A':SIAUl!ift: ten:ed~k ltendtslne ve çoeufuna ba\i~ n olma veya 1>a1ummisa hemen on rarak mu~ ihale mrlhl olan n ~!emesi aksi takdirde bopnma . - KEMEStNDEN: 

~.:aK:ı!;:"~~y"al _ yu~n madığıdşahltt:r tehat!etlertyte sabit ol. bet gftn mUddetle aTttmnaya ~&r!llP = ~ -t 18 da -- ==~a~l!~üh te!fu! Bergamanm cam k!SyilndPn ~kir oğ .. 
ita . et arwt ~ dulun an m eın1 bnumm 132 inci en P. uthrna ilial" edilir. 11d ihale 1726 (1065) lu Emin kızı Fatmanm vefab fizerine 
~~ vefatfl! teTeketl tahrir .,.. teebit maddesi hükmUne ~ t;:oşamna1~ 81'8Sm.dald fm4c w ~ g&nler tc:ln 3-8-13-19 (lOIZ) nur. mirasçılannın ta1ebl1e tereke tahrir ve 
ti d iş oldugundan 618 Sıdıka zlmme- rma 13-2-941 tarihinde !tarar '"1'fhntı yüzde 5 ten hesap olunacak fak Ye d~ ,. .a _. tesbit edilm~ oldutundan 818 Fatma 
~ hlrgüna alacalc .,.. ~ iddia olduğundan M. ale,hln iltamefgl)imın ararlar ayrıca hükme haeet kalmaksı- ZA n .... • • zimmetinde bir gilna alacakl"'n olımlıt!' 
~ ~" tarilıl il&ndan ltftMa"" 1>lr ay meçhuliyetfııe J;inaeon fJ1)u thMftiaıne. zın memuriyetfmftte ahcıdan tah8!1 olu- Vakdlar Jdare.ınden kiraJadılun Ana- fzmlr Ticaret ıtsesinin orta kısmmm ile bo~ buJunanlann tarihi lland. 
te ~ . olbçtaki !~alaıt~ Mrflk- nfn nını tarDifnden itibaren on bes ~ nur. Madde (133) fartalar caddesi '783 lfoJu dtıkktna alt ddnd smıfmdan 1934 - 1935 den yılın- itibaren bir ay zarfıl'dl'I alacnk ve bo'9" 
~~lr. Ye hcm;tannı tereke tlefterlne zarfında aMuım1 i1Am :suTet! alarali ~m- tşbu ~ .,ubnda 8'19tet41t!'Jl U1M1 depozito makbuzumu b,l»ettlnt. Yeni- da a1c1ıı.m tmıcltknameml knbettfm Ye- lannı bildirmek üze!'l' ~ama .ulh hu
lı.lltc 11~elC ._e Bergama aull\ hu- yfz yoluna mtıracaat edebttece!f ant tarffoımde Menemen -len ~ sini atacalnndan 1ıUkml Olınadı~ illa "6llnl edcaılh. .. itımdan e!lkWntn hOkmU kuk hAkimli~ine mUnıcaat ederek def-
'91 taltt~"ilne mUnıc~t etmt-leri ak- takdtrde hUlmrlı mezlrl\n~ lmtfl~ ed-""'nda ~' '1~n ~ ~rlten a'"3r- ederim.. --~ '9Mlrtrlm.. t@'ft kayclettf""elerf kMuntı medeninin 
lttrr rde mızar almnuyacafı itln olu- H.U.:M.K. 4GT inci ınadc'~~ 1!1l'~lncc "'"' •ıartnamesf dal~~~ ~•·Yat"~ 111n '1'ltGn l,ayll 'NBCA.Tt BA•ACI llAUI" <'"~O!K- ltul'tuluş snkft 561 inci maddeıal muri'Uoe USn olunur. 
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SAHIFE4 

SiY ASI VAZİYET 

Sovyetlerin 
Almanganın geni plan. 
ıarı ta a u etmedi 

YENi '1.IJR 

Amerikada alışılmıı 
falsolu bir ses 

--<>---

Alman Devlet reisinin 
muavini ka bol u 

vaziyeti yeni ispanyada iht"- • ~i Cü ~hurreu • R d; f Hes 
tahminlere se- liflar me 1c ·t 1' • uzve • bir tayyareye 

bep ~luyor olduJ! an- tin s"yasetine bindi, sonrası 
Sovyetler ·Almanya !ş ) ) aleyhtar... b•ı• • 
birliğ8nden, Sovyetlel"'ın 8ŞI ıyor ... IDmtyOr 

lJMAYIS SALI~ 

Büyük Millet Meclis·nde 
,.,.,.,,., 

Dün muhtelif kanunlar 
müzakere ve kabul edildi 

üc .. lü pahta iltHıalundan --0-- Vişi 12 (A.A) - Birlcsik Amerikanın ---o--

r . ,,.. eski Cümhurreisi Haver bir nutuk irat c· f Jıa f "'t -
bahsedenler var.. Fon Papen iır 117e)'e ederek siyasi vaziyet hakkında nokt..ı• ınne. • J!a a ına Milli üdaraa bütçesine yeni ilaveler yapıldı-. 

Radyo gazetesine göre: Son bir kaç d. ·nmedi, ransa , 'Ull nau:ınm izah ctmistir. Bu nutkun Ofı flUP _an gittiği SG!fılan !J• Ankara, 12 (AA) _ Büyük Millet 
gün zarfında beynelmilel münasebetle- eg~ _;"OM lf'{Ji.bi Hıl',.'"""t ajansı taraf mdnn tebliğ edilen kısmı şu- "esın ~a•tıeMlerı ı~vıııı M heyetinin tcrfünc ait kanunların biriotl 
rin en çok dikkate layık hadisesi Sov- nu_, •- :ıs. ' W'.., dar: .. ,_ .., .,. •- ..., eclisi bugün toplanarak Türkiye - Al- müzakerelerini yapmıştır. 

1 
vetler birJiğin bazı küçük devletler hak- meselesı de var.. «- Amerikanın lngiltcreye yapabile- C!Undu.. manya ticaret mübadeleleri ve bunlara Meclis bugünkü toplantısında b~,'!. 
kındaki bir takım kararlandır. iki gün Zurih 12 (A.A) - Royt('r bildiıiyor: ceği en bilyük yardım harp dışında kal- Berlin, 12 (AA) _ D. N. B. bildi- ait tediye anlnşmalarının baz: hükümle- edilmiş olan bir kanun la~ihasiyle J1l1' .. 

«"VVel (Tas) ajansı Sovyet1er birliğinin Berlindcn alınan haberler Almanyanın maktır. Donanmamızı harekete getirmek riyor: Nasyonal sosyalist partisi resmen rinin tevzihine, Türkiye - Yunanistan müdafaa bütçesine 5,5 milyon ~~ 
Belçika. Norveç ve Hollandayı müste- emniyetle beklediği yeni siyasi muvaffa- Avrup.'l harbına girmektir. Bu harp in- bildiriyor: . arasındaki klerinz anla_şmaııının temdi- kısmı bütçesine s· milyon ve topr"";; 
kil devletler olarak tanımakta 'devam kıyetler tahakkuk etmemiştir. kişaf halinde iken Amerika henüz ken- Führcrin muavini RodoU Hes'in sc· dine ait layihalarla vilayet .i~are1~ri k~- mahsulleri ofisine 5 milyon, düyutı 
edemiyeceğini bildirmişti. Garbi Avru- Basler Nahrihten gazetesine göre Al- di müdafmısını yapacnk kndar bile har- neden seneye artmakta otan bir hasta- nukumJ" bir fıkrasının te~sırıne aı! ~u- umumiye bütçesinde demiryolları ~ 
padaki iki küçük memleket hakkında manyanın arzu tetiği şartlar .dahilinde ba hazırlanmnmıştır. Milletimiz mtitt'?- )ığı dolayısiyle Führer kendisinin bir za Mre ri ~ap;ıış Ve tasvıpkey~emıştır. atına ait bono ve poliçeler karsılığJ alftC1ıt 
verilen bu karar belki dl! o kadar bü- bir iş birliğine dair Vişi henüz sarih bir hit değildir. Kongreye şu suali sormalı- tayyr."e kullanmaıına kat'i ıurette men ec ~. un an so?r~ as. erı ma~~e- le a?lan f~ln ~O milyon. lira f~~""'c)a 
yük bir alaka çekmiyccekti. Çünkü bun- karar almamıştır. dır: · etmişti. Son zamanlarda bu yasağa rağ- me uıulune lı:anun. layihesıyle dahiliye tahsısat ve.nlmış, bazı daıreler aı--. 
Iar bir senedenberi Alman işgali altın· Fon Papenin Türkiyeye avdeti de te- Al İü 1 , J h m H b' t ı · ğ memurlannın temdıt ve ordu subaylar 3.570.000 liralık münakale yapıJuııı&tıı'"' 
'da bulunuyorlar. Hollanda ise Sovvet- h' ed'l . . . « manya, . n.ya \le aponyaya arp n eı ır ayyve e e geçınne e mu: mıııı111111ııııııııııı111ıııııımıımıııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mıııll 

~ ır ı mıştir. ıH\n edecek mıyız?> vaff: '< olmu,tur. 10 Mayıs cumarteaı • A f 
ler birliğini hiç bir zaman tanımadığın- İspanyada yapılan yen~ tazyikler İs- Ben rcisicümhur Ruzveltin 23 tlkteş- günü aat 18 sulannda B. Hes, Habs- Mıllı Şef'ı·n fotoarafı·ıen· cere 
<tan birlik tarahndan başka bir karar panyanın t~kip edeceği sıyaset h.a~kıı;- rindeki vadini tufacağını zruınediyoru?1. burgtan tayyare ile hareket etmif ve ~ ~ 
verilmesi hehia mevzuu olamazdı. da Franko ıle Sunner ara.c;ında gizli hır Ruzvelt harbın dışında kalacağını söy- ,imdive kadar bu uçuştan geri Clönme- • k ) ) 

Fakat Sovyetler birliği Alınan i§gali anlaşmazlık olduğunu göstermektedU:·. ledi. Bir 1ecavüze maruz !ca~azsak ~r- miştir. Bıraktığı bir mektup maalesef yerıne ODU an yer er 
altına girmekle istiklalini kaybeden bu Ay~ı ~~~~enin .!3udapeşte ~ıuhabın: du :-'~ dona~ma kuvv~~erımı~ Am7rı~~ bir zihin tefsiri alfunetJeri göıtennekte 
küçük devletler arasına Yugoslavyayı nin bıldırdıgıne gore, Hırvatıstand~kı hanemde bır harba gondermıyeceğımızı ve bu dn B. Hes'in cinnet lu\yalantna 
<Ia katmıştır. Gerçe, son ıamanlara ka- kukla hükUmet reisi Antepaveliç ile söylemişti. Hnlbuki son günlerdeki n•ı- kurban gİ'mİş olması endiıelerinl tev
aar Yugoslavyanın Sovyetler birliğiyle Kont Ciano arasındaki müzakereler de tukların hakiki manası Amerikan mil- lıt etmektedir. 
siyasi münasebeti yoktu. Fakat iki dev- hudutlar hakkında iht~!lif çıl.Jnıştır. Hır- lef.ini barba sürükliyecek mahiyeti haiz Führer derhal bu uçuşlardan haber-
let arasıni:la bu münasc'betler kurulduk- v~tlar Bosna. - HcrsC'k ~ ve Dalmaçyanın bulunmaktadır. dar olan, Fiihrf'rin yasağını bilmelerine 
tan sonra çok earr.imt bir şekil almıştı. bır kısmını Lc;temekte ıseler de ltruyan- ACABA? ..... .. b _1 • 

1 
b 

1 k d ı 1 . . . • ..,gınen u nçu"°ara manı o marnış u-
Yugoslavyanın Almanya ve ltalya ile ar buna yanaşmama ta ır ar. ngılız orduları yalnız bac;ma Hıtler 1un'" h·... • ,_ -tt'ği t kd' d b 

A . . .. - .. n ve ya ta ıcaoe ı a ır e u 
pakt imza etmesini Sovyetler birlHH tas- ---- • ~ru~8;<iını ıstıl~ ede~c~l.er. ~vnıpa~ı uc;uş1an ihbar etmemiş olan Hesin ya-
vip etmemişti. Alman taarruzu başla- ROMANYA KRALJ ıstılti ıçm he.ş mıJyon kısılık hır Amerı- .... ıI . ı t k'f' i ..A-: t' 

ka l b B k k . .1 l k b' .... U'll1 n ev ı ın emr<aaauŞ ır. 
111azdan bir ç saat evve izzat ay MARESAL OLDU an uvvetıne ve 40 mı yon tonu ır B • tt al ali t arti 
Stalinin de hazır bulundu~u bir törenle · •• donanmaya ihtivnç vardır. Bunun için • u vazıye e ~a~yon sos~ s P -
iki memleket arasında bir dostluk misa- Bükreş, 12 (A.A) - Bugün Kral Ml~ de on sene lAzı~dır sı maalcs~f kendı,mi B. Hes ın tayyare-
ln imzalanmıştı. ote bu ,ebepledir ki, hai1c mareşallık unvanı verilmiştir. Ma- Bitler de Amerikayı aynı s~bepler siyle ~ir yere diifm~ ol~u~u ve ya
Yugoslavya hakkındaki bu karar her reşallık asası general Antonesko tarafın- tahtmda işgal edemez. Binaenaleyh har- ~at bır kazaya lrurba~ 1'1~1• b~undu
tarafta derin bir alUa uvandırmıştır. dan merasimle genç krala tevdi olun- hın bir kaç senede yalnız ordu ve do- ~u saymak ~bunyebnde gormek-

Şimdi Sovyetler birliğinin lralo, ya- muştur. nanma ile knzanılamıyacağı aşikardır.> tedır. ____ _ 

Ankara, 12 (Hususf) - Gebze. lnebolu ve Rizeclen alman telgraflar, J,fi11I 
Sef lnönünün imzalı fotoğraflannın partl ve hallcev1erinde ,eref mevli1eıfn' 
sevgi ve ııayıgı tezahürleri arasında asıldığını bildirmiştir ..... 

11UI1111111il1111111111111111llll1111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111 lll llllllHUHll~ 

Kırkpınar güre,leri dün yapıldı 

Tekirdağlı Hüseyin yağ
lı güreşlerde de birinci 

Pehlivan lıöylü Mustafa llılndliği lıazand• :::.!:akk~~, R~~:di~~ ~==·tiı,\ı~r;;i: Amerika keiiİİI emilerini Makineye lngHi7!9r 9en~~~n şid-
mektedir. Malumdur lci Jrek 1932 se- _ Yapılan güreşlerin neticesinde ~ 
neııinde milletler cemiyetine girdiği ta- h·ımagege b~şı~dı ,, •ı• k dntıı· akınlar uaptı Edirne, 12 (Hususi) - Her sene anlı- Tekirdağlı Huse" ym' birinclligıv·, ~ı.1w""· 
rihten beri müstakildir. Fakat Sovyet- !4 il en tr en ~~ ane şeklinde yapılan Kırkpınar yağ ~_::.11• 
ler birJiği şimdiye kadar bu memleke- güreş müsabakaları bu sene de Saray köylü Mustafa ikinciliği kazanmlŞllllbdİ 
tin istiklalini tanımamıştı ve onunla si- 1 77 WWW•M!U.i içi.nde yapılmıştır.. Güreşçiler Atatürk Tekirdağlı Hüseyin iki seneden et-

ya~~~~::~~a~~~~~: eğer baş- Bir Amerikaıı fi- SOP liman bombardıman- Hambur1r, Bre- ~:Tu:;:~~1~~~a1:~~~az~tfu~~ ~a!~e~?:.e~;~~~!i~ril::U::!:'e bll 
'- k b 1 l d 1 d k T k 1 linin gücünü tebarüz ettiren bir nutuk defa da sahip olmuştur. ....r 
aa bir zamanda vu u umuş 0 

say ı. 1 s• arın 'ln avam am~rısı men Ve e Se e söylemiş, büyüklerimiz sevgi ve saygı GUreşçilere umumi müfettiş, Pııı-.. 
l:il':c~:dJ: ~i~~ii;ie~~;;:c~:~İe~~~ OSU IDS!'a pura !l ~~ a ile anıhnışlnrclır. müfettişi, Vali huzurunda organize~ 
fstiklrulerini kaybettiklerine karar ve- ve Hı·nt Okyan"·· harabe hQıı·ne ne•mı·ııı·r hadsı·z hesepsız Adalı Halil pehlivanın kabri ziyaret ler tarafından mernsiırile altın cep saa 
rir'ken ve İngiltere ile ihtilBf haline dü- u. U 11:1 ~ Y edilerek çelenk konmuştur. lcri verilmiştir. 111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ten memleketlerlt- derhal siyasi müna- •d• Lonclra 12 (A.A) - Roytcrin parln- b b t Id ı A k 
se'bete girişirken Sovyetlnin bu kUc;iik suna ft'I: I'70r mento muhabiri bild!riyor: Asırlardan- on_ a a 1 1 l:'sk· At• a '7a ı·sı· a-
bükümetlerden 7.iyade. lngıl ereyi ısını- ·~ 'J'· berı lmp u n u =-crunı ~ -~~~--.--.. >----~---• Eı -y · 
~af cttiklcri şüphesi uyanmaktadır. Bu ----<>- re etmiş büyük devlet adam1annın nu- fit f 
vaziyet Amerikan gazetelerinin bir ta- Amel'ilıa Hint olıyanu- tuklarına sahne teşkil eylemiş olan Almanlar lıasaratı it a d A . k t. 
kım tahminler ileriye sUrmelerine sebep d h aJ 2 avam kamarasının müzakere salonu ha- edftOfJ'l' •• z!~~~ımalsZ·Jıel'i ra an merı aya geç 1 olmuştur. sun a arp na zemes:ı len bulunmuş direkleri ve yıkılmış du- ,, ... -... -
Bazı gazeteler Sovyetlerin bu hareke- ta~ıyan gemilerini biz• ,·arlan ile üzerinden dumanlar yükse-

tini A~manyadan cekinmes.ine atfedivor zat hinta"e edf·u~r len bir harabe yığını olmuştur. Cumar- )10Jı df)JOJ'far .. 
Jar. Dığer ban gazeteler 1se Sovyctler .. "· . . .7 . tesi gecesi yapılan hava hücumu neti- Londra, 12 (A.A) - Hava nezareti-
B' r~· ·1e Almanya arnsında sıkı bir jc; Radyo gazctcsının lngılız gazctclcrınc cesindc müzakere salonuna mülasık nin tebliği : Dün "'Cce bombardıman 

ır ı .. ı ı tf d'V• l" tn .. Am 'kn "' 
birliği lrtn'Ulmasına doğru bir adım atıl- n en .~e~ ıgı mn uma. gorc, e:ı . • büyiik sofa ile ch·ardaki koridorları da tayyarelerimiz Ilamburg ve Bremende-
Clığun iddia etmektedirler. Hatta bun- n!n buyuk .. oky:ınus fılosundn~ rnuhmı lınrabiyet manzarası arzetmektedir. ki hedenere yeniden hücum etmişlerdir. 
lar Sovyetlerin ü~Jii pakta iltihakını da- hır teşekkul Sıngapura ve Hıı_ıt o~ya· Avam kamarasında vukua gelen ha- Her iki şehirdeki bahri inşaat te2gahla
hi muhtemel ~örüyorlar. nusıın.da Mıs!ra harp ma.lzeı:n~sı g~tırcn sar neticesinde mebuslar bir kaç zaman- nna ve sınai mmtnknlarn pek ~ok yük-

Bilindiği gibi Sovyet ~azeteleri, Ja- Amcrık?n tıcnret gemılerını hımaye danberi başka bir yerde yapılmış bulu- sek infilak ve ynngın bombası atılmış 
pon paktının imzası münasebetiyJc neş- ede~ektır d . j . nan ve .şimdiye kadar bir çok defa kul- ve bir çok büyük yangınlar çıkan~
rettikleri yaularda Almanyanın geçen ~ alfun ur ~ı talyruılar Kızıl denız ]anılmış olan nvam kamarasının ciftin- tır. Emden ve Rotterdam havm.ları da 
sonbaharda Qçlil pakta ilühakı için So~·- müste.mlekelermden atıl~ık~ sonra, de toplnnacaklardır. Bu itiyat avam ka- dahil olduğu halde diğer bazı hedeflere 
yetıer birliğine teklifte bulll!'~~ğuııu ~- Amerika burasını harp bölgcsı dış~da marası orijinaldan dah;ı küçiik olmakla de daha küçük mikyasta hüclf.'lllar ya
'8 etmişlerdi. Bunun if$8 edıli~: Amerı- olar?k ~a~mıştır ve buraya Amerı~?n beraber ayın tertibatı haiz bulunmakta- pılmıştır. Sahil servis tayyareleri gece 
kan gazetelerinin iddialanna gorc, Ber· gemilerını .sokma~ artık mahzur gor- mevcuttur. Juliden ve Teksel adasındaki deniz tay-
linin canını sıkmıştı. Fakat Amerikan memektedır. Afrıkanın şark ve Garp - yareleri UsSUne hilcum etmişlerdir .. Bu 
gazetelerinin Sovyet - İngiliz ve Sovyet sahilleriyle Hint okyanusu sahillerinde F .. hrnrı· muavı·nı· ıskoç. harekata iştirak eden tayyare]erimizin 
'.Alman münasebetleri hakkında verdik- de harp harekatı yoktur. Bu itibarla, U hapsi üssüne dörunUstür. 
Jeri bütün bu ma1llmatı ihtiyat kaydiy- harp bölgesi dı.şında sefor eden ticaret ALMANLARA GÖRE 
le karşılamak ve öylece kabul etmek gemilerinin bu bölgelerde himayesini gada agan, ından gar~ıı Berlin 12 (A.A) - tngi1iz hava kuv-
daha doğru olar. Amerika lüzumlu görmüştür. ~ Q vetleri birbirini takip eden dalgalar ha-

Böylece Kızıl deniz yolunun himnyc- ) k GI ı: • tlft Jindc şimali Almnnyada müteaddit şc-

iki Yunan fırka
sı Girid ada

§ına çıktı 

sinin Amerikalılara ve kısa olan Akde- 0 ara ası ova ın ~ı hirlcre hiicum etmişlerdir. Ablan yan-
niz yolunun da İnı;tilızlere tahsisi ~ibi gın ve infilak bombalan meskun mahal-
bir vaziyet hadis oluyor. Vaziyet böyle Loıidra 12 (A.A) - BaşvcktUet bu Ierde hasarata sebebiyet vermiş ise de 
devam ederse Amerika İng.iltereye iki akşam saat 23,20 de aşağıdaki deklaras- askeri hedeflerde zarar görülmemiştir. 
cihetçe yardım etmiş o]acaktır. yonu neşretmiştir: AlmanyanJn Führer Gece avcıları ve dafi bataryaları beş !n

Birincisi, kendi ticaret gemilerivle muavi,ni ve nnsyonal sosyalist partisi giliz tayyaresi düşürmüşlerdir. 
harp malzemesi taşunak suretiyle fn~:- şefi Rodol Hes aşağıdaki şel'ait içinde Londra 12 (A.A) _ Niyuz Kronik! 
lizlerin kaybettikleri gemi mikdarını te- JŞkoçyada yere ihmiştir: gazetesinin havacılık m,uhabiri Ronald 

-~~~~,,_,.,~~~~~ 

Ankara, 12 (Yeni Asır) - Bir müddet evvel Ankaraya gelmiş olan eski/.~ 
na valisi ve Yunan başvekil muavini B. Koçyas ailesiyle birlikte Mersine P
miştir. Oradan Amerikaya geçecektir. 

Anadoluya sevkiyat deoam ediyor 
-~~~~,.,.,.,,,,~--~~ 

İstanbul, 12 (Yeni Asır) - tstekleriyle Anadoluya gideceklerin trenlerle se~ 
kine devam olunuyor. Bugün (Dün) de Haydarpaşa yoluyle Sabanca, ~ 
i\dapazan istasyonlarına inecek olanlar _şevkedilmiştir .. 

Be yoğlunda paraşütçülere karşı deneme 
İstanbul, 12 (Yeni Asır) - Hafta içinde BeyoğJunda bUyUk bir pasif kotur 

ma ve paraşütçülere karşı müdafaa tecrübeleri yapılacaktır. 1 11111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Son Alman hü
cumları pek za
rarlı olmadı 

---o----

Japonlar yeni 
zaferler ka-
zanıyorlarn.ış 

UZAK ŞARKTA ŞiDDETLi 
MUHAREBELER OLUYOR -<>- lAfi etmektir. Diğeri de, bir tek yolur,, 10 Mayıs Cumartesi gününün kesif Oner yazıyor: 

Londra 12 (A.A) - Yunan ordusu- yani Akdeniz yolunun kullanılması sa- tayyarelerimiz bir Messerşmit yüz tay- Berl:ni şiddetle bombardıinan ettik. --<>---- eıl 
nun iki tam tümeni Giride vasıl olmuş- yesinde Hint okyanusundaki fnıµIiz de- yarcsinin İskoçya sahilini geçtiğini ve Hücumlarımızın Alman payitahtında Lonclra, 12 (A.A) - İngiliz hava ve Tokyo 12 (A.A) - Japon kuvveti 

BiR GECEDE 8 ALMAN TAY· 
YARESI DÜŞÜRÜLDÜ 

tur. Sanıldığına göre bir çok askerler niz kuvvetlerinin başka deniz sahafan- Glac;cov istikametinde uçmakta olduğu- intizamı bozdununa ve halkın huzurunu dahill emniyet nezaretinin tebliği : Pa- 40 mcı Çin ordusunun karargfilıı bıJIO' 
anha gC'lecektir. na verilmesini, mesela Akdcnizde daha nu bildirmişlerdir. Bir Messerşmit 100 kaçırdığına şüphe yoktur. zar akşamı bir mikdar düşman tayya- nan Şausangı zaptetmiştir. Son htlcd"° 

Yeniden kaydedildiğine göre beş ay- k.u~etli ~emi kafileleri himayesinin te· tayyaresinin bu vaziyette Almanyaya Almanlar Berline atılan bir bombaya resi Dorsey sahiline yaklaşmıştır. mun en §iddetli noktası, Tiyençeye ' 
aan daha az bir zaman tçinde general sısmı temın etmektir. dönmek için benzini mevcut olamıya- başka bir yer t 1 ·· 1) b d ' Düşman tayyareltıri avcılanmız tara- pılmıştır. Japon tayyareleri askeri 
V ...... el Af ... •ıkad". 200 bı'nden fa .. Ja esı'r al- :ımııııııımıımııııırıııııllllllllllllllllllllllllllll= v d lıı. b h be nılm. k e a ı an yuz om a an bun) d k poları bombardıman etmiş ve ıs' abetl~ .... • .. ,_ : E cagın an evve es u a re ina a- faZla mu abele etmektedirler. Alman- fından önlenmiş ve ar an anca ·~ 
mıştır. Afrikad.a esir, ölü, yara~ı veya E AMERİKA DA E mıştır. Fak::ıt bilfıhara mitralyözlerinde ların mtitemadiyen artan Amerikan yar- küçük bir kısmı memlekete dalabilmiş- kaydetmişlerdir. Çuntiyago dağında 
~çak olarak umu~ İtalyan :z.arıatı 3~0 E .._!i İ I dı : kurşun bulunmıyan bir Messerşmit 100 dımından ve Amerikan tayyal"elerhden tir. Bazı dUşman tayyareleri ~kt Kent Çin müstahkem mevkilerine de hUcU..,.. 
bın İtalyan ve yerlı askerden ıbarettır. E uu ta yan yar m : Glascov civarında yere dü.şerek parça- endişeye diiştUkleri de anlaşılmaktadır. sahili üzerinde uçmuşlardır. Bu taar- lar yapılmıştır. 

YUNAN HOKOMETt §teşekkülü feshedildi § lanmıştır. Biraz sonra paraşütle atlamı.'1 :iNGiLiz VE ALMAN TAYYARE ruzlar esnasında üç dilşman tayyaresi MOHtM MUHAREBELER ~ 
Hanya 12 (A.A) - Ege ajansı bildi- § . E olan bir Alman subayı ayak bileği kı- JCA YIPLARI tahrip edilmiştir. Bombalar atılmıştır.. Çungking 12 (A.A) - Şansinin ceıı U-

riyor: Girit gazeteleri kral ve hüküme- ~. ~aşıngton, 12 (A.A) - Kor~:~.~~§ nlmış olarak civarda paraşütü ile be- Radyo gazetesine çöre İngiltere ile İnsanca zayiat ağır olmadığı gibi mad- bunda Sarı nehrin şimal sahilinde~ 
1e sadakat ve hürriyet için mücadeleye : ıki dltal~an ya~ım teşekkuhınun:; raber bulunmuştur. Bu subay Glascov Almanya arasında hava harbı çok şid- eli hasarat ta azdır. him muharebeler olmaktadır. Çun~~ 
öevam at.imleri hı:ıkkında heyecanlı ma- : kay mı ıptal etmiş ve.bunların iane E hastanesine gönderilmiş ve burada ev- dctlcnmiştir. Son günler zarfında her Geceleyin düşmamn hava faaliyeti dağlarında Japonlar Çinlilere bir ,e
)mlelPr vazmaktadır. Gazeteler Çolakoğ- ~ toplamalarını ~enet.miştir. § veln isminin Hem olduğunu söylemiş iki taraf ta büyük kuvvetler kullanarak geniş nisbette olmuştur. Hiç bir yerde koldan hücum etmişlerdir. Bu ınu":ıit· 
Iu hükümetinin hainler hilkümcti oldu- : !3unun sebebı, mezkfu teşek1ku1le-§ f'nkat bilfıhar~ Rodol Hels olduğunu şiddetli hava üt.arruzlan yapmaktadır ... hasar çok büyük değildir. Bombalar bÇeı.Ynli~l~üydüa' ğklaerhdema tumtuiynaetmav .. ;raril~eş~~ 
ğunu tel:iarüz ettirmekte ve Çörçilin E nn yapacakları yar?ımları? ~lva- : bildirmiştir. Üzerinde her halde hüvi- Bilhassa fnıdli!.ler, eskisine nisbetle, çok birbirinden çok uzak noktalara atılmış "~ ... .,... ... 
Ciridin on nef<' ine kadar müdafaa edi- ~ya olm.ası ve bu halın de bıtaraflığa ~ yetini ~csbit için olacak kendisinin daha fazla tayyare kullanıyorlar.. Son ve hiç bir inıntakaya kesif taarruz ya- doğru Japon ileri hareketini tevkif.h~i" 
lecei;i hakkındaki beyanatını da der- E mugayır bulunmasıdır. E muhte1ıf yaşlarda alınmış muhtelif fo- fnWJiz hava taarruzları 0 kadar şiddetli pılmamıştır. mek mümkün olamıyncaktır. Her 1 ııP 
ceylf'mektcdirlcr. Eııı111111111111:1111111111111111:ımııı11111111111ıııııı·E tograflan . bulunuyordu. Hes'i şahsen olmuştur ki Almanlar, geçen sene gibi. Londra, 12 (A.A) - Salahiyettar male kaJ:1;ı Çinliler Sarı nehrin ceıı 

Silah altındaki nskerlerin ailelerine s V ti • b ·r k rarz tanı~an hır çok kişi bu fotografların misliyle mukabeleve mecbur kalmışlar- kaynaklara göre dün gece tahrip edilen sahilini tutmuslardIT. ____..-
verilmek üzere şimdiden 13 milyon O ye eri 11 l Q Hes'ın i?tograflan olduğu kanaatini iz- dır. Misliyle mukabele için ekseriyetle Alman tayyarelerinin adedi sekizi l~ul- ti· 
arahmi tophmm1ştır. [ Bastaro.fı 1. ci Sahifade l har etmışlcrdir. Bunun üzerine harpten T..ondrayı seçmişlerdir. Bunun en mü- muştur. betmelerinln en milhim sebebi. knn~:k-

MJ R BASVEKİLİ 
B. Ruz e ·n oğlunu 
lıabul ett· .. 
Kahire, 12 (A.A) - Mısır başvekili. 

Ruzveltın o J:.ı C<'vms Ruzvelti kabuJ 
etmiştir. 

Sovvc er· So~ya 
eıc·s· Mo~ tovaya gitti 
Sof~a. 12 (A.A) - Sovyetler Birliği-

nin Sofyn elçisi b~ sabah tayyaı·e ile 
Mosko' ayA hareket etmiştir. 

lı tutmnğı muvafık görmemişti. O za- evvel 'Hes'i ~k yakından tanıyan bir him sebebi. Londrrmın en yakın ve en --------------- mizce biitiin kuvvetlerini Londra:va taY• 
man Sovyet hiiküıneti bu yolda bir ce- hariciye memuru hastanede kendisini mühim hedefi tC'şkil etımiş olmasıdır. Ay- Fakat Londra bombardımanı Almanlara sif etmiş olmnkınndandır .. Alnıfl1 e ttı· 
vap vermİ§ ve müzakereler kesilmişti. görmek üzere tayyare He Glnscova gön- ni zamanda Londra cok geniş bir saha- 33 tavvarevc mal olmuştur. Bu suretle yarcfori dün gece muhtelif hede er\:ırtfl 

3 Mayıs 1941 tarihinde lrnk hükü- d('!'ilmiştir. vı knplııdıf•ı için qf'lisi qUzel bombardı- Almanlar, ·İngiliz gece avcı tayyare1eri- arruzlarda bulunmuşlardır. :B·d~~Jat1 
meti Anknradoki Sovyet büyük elçisi lnf!iliz harp;t gemileri mana cok clverislidir. ne rekor kırmak .imkanını vermişlerdir arasında müte::ıddit tayyare me~ • 
vasıt?si~~c.. ı~_nk-Sovyetlc. birliP.i l\?DBl~- Bing z·y· s·ddetle Atıla~ oombalann bos bir sahaya Son 11 gece 7.arfmdaki t:ıarru7.lar Al- da bulunmaktadır. . gcee 
da sıyası munasebetler kunılmosı teklı- ~ • düsmcsıne hemf'n hemen ihtimal yoktur. manlara 132 tayyare kavıbına mol ol- Bu tanrnızJ::ıl" esnasında dö~iıafıncWn 
'ini tekrnrbmı ve bunu Arap memle- O dıman ettiler muştur. Buna mukabil ingilizlerin ka- avCJları. dördü- dafi topları ar 
1 etleri hakkındn her hnnıd bir deklas- Londra 12 (A.A) - Amriallık daire- l'Ck dlisman sahil batnryalarının ateşi yıplan dahn azdır. İngilizler gece taar- SC'kiz tavvarc düşUrülmiiştür. uıyYtı-
von nec:rine bağlı tutmamı'!tt. Binaen- sinin tebliği: 10 Mayıs Cumartesi gece- qerek düşman pike bombardımanlarının ruz1nnnda en fazla 10 tayy~e kaybet- Dün gece İngiliz bo~bı:ırdf;na~ur~ ve 
aleyh Sovyetler birliği itirazını geriye si hafif kuvvelterimizin kudretli ciizii- mUkl'rrer hücumları neticesiz kalmıs- mişlcrdir. Bir de. evvelki gece, 7 tayya- :releri. ~~klet meT~ezl;~ı~lt~iı:~dir.Ufok 
·larak Irak il~ Sovyetler birliği arasında tamları kısa mesafede Bingaziyi şiddet- tır. İngiliz gemilerine M~ bir hnsar ol- re kaybettiler. Bu rakamlar. Alman ka- BrC'menı bombar ıın ve Rotterdaın8 
siyasi münasebetler tesisi hakkındaki le bombardıman cbniştir. Gemilere ve manus ve "'d;·"X'tf<'battan hic kimse ne vıplarının üçte biri nlsbetindedir. Al- kuvvetler de Em~Jıırdır 
teklifi kabul etmi .ir. <'skeri hedeflere hasar yapılmıştır. Ge- ölınü"'" ·~ e l'a, ·alanmıştır manların evvelki gece 32 tayyare kay· taarruzda bulunm ·' · 


