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Almanya Finlandi
yaya asker çıkardı 

Biz, Akdeniz devlet. 

leri ve Almanlar 

Sovyetlere i{Öt'e da arı a ıp 
Türkiyenin sa
rılmasım ta
amlıyorlarmı 

r \n"· J 

-.rl.ı ;.-."'"'"'~1 .. 
İllmanların asker çıkardıHar. bildirilen Finlandiyaııın merkezi Helsinkide 
ı.ı., parlamento binası 
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Akdeniz Harp bir kaç erde pat. 
1 .. akimiyeti ıa~ıp şiddetıenece\ 
Ve Sihirli Kaya Almanlar hede .. 

ŞEVKET BİLGİN 

da .ı\~an ~a~kum.:ınd"'.'lığı, Yunanistan· 
. ki askerı harekata lııtam bulmu~ naza
~~le baktığından, lıarbm önümüzdeki 
liinlcrde hangi istikamette inkişı! ede· 
Ceği merakla sorulmaktadır. 

tekmil f imiz 
Akdenizdir 

diyorlar d llitaraf_ ııaz~te ınuhabirlcrinin __ Berlin-
cn \'erdıklerı bazı haberlere gore, Al· --0--

llıanya, hedeli bütün Akdenizi fethet- Şimdiye fıadar olan .. ar 
~kten ibaret olan bliyük bir taarruz 
::,. nını tatbik mevkiine koymak niye- ancalı başlangıçmq .. 

dedir. Bu sebeple Balkanlarda muha- İtal"an gazeteleri 
'-matın nihayet bulması harbın bir " 
d:'..'gun]uk devresine girmesini mucip bizimle meşgul 
0unıyacaklır. Bilakis pek yakında muh- Bem, 30 (A.A) - Ofl ajansı bildiri-
~~- cep~elerde birden mücadele daha yor: Na.<yonal Çaytuncı ve Tribı.ın De-

Uyük şıddetle patlnk verecektir.. jenev gazetelerinin Berlio muhabirleri 
Acaba hu muhtelif cepheler neresi- bildiriyor : 

clil?.. Alınan başkumandanlığı Yunanistan 
Çürçil, İspanya üzerinden Fasa, Tür- muharebesine bitnıis nazariyle bakmak

lôyeden Asya petrol kuyularına, Uk- tadır. Harbm tevakkuf devresi g~irmi
tanyadan Kafkasyaya taan:uzu ayni de- yeceği, bilakis siddctlcneceği hususunda 
recede muhtemel gördüğünü söylemiş· ı ıs>ar edilmektedir. Zannedildiiine ıı:öre 
tiz. Niyuz Kronikl ve Dcyli Herald gibi önümiizdcki bir kaç gün içinde harp 
lııgi!iz gazeteleri ise birinci ihtimali di- bazı yerlerde her zamankinden daha 
ierlerinden daha kuvvetli görerek Ce-; biiyiik bir şiddetle patlak verecektir. 
lıelüttanğa karşı taarruzu bir gün mese- Berlinin nazarında Akdenizin heyeti 
lesi saymaktadırlar. unıumiyesi tek bir cephedir. 

Ortaya atılan iddialara bakılırsa, İs· Sicilya \'e İtalyan sahillerinden Mal-f:!Y•, Bedinin telkinlerine tabi olarak taya karşı yapılan hava taarruzlannın 
liltereye bir ültimatom verecek ve sıklaşması ve şiddetlenmesi Akdenizin 

~e_belü~ğın kendisine der~al ia~esini tamamiylc işgal hareketinin başlangıcı 
0 
tiyecektır. Bu suretle t~ık .~lec.ek addedilmektedir. Libyadan Mısırn karşı 

dlıın harbın mubte~el.~etıcelerı uzerın- harekatta bulıınan Alman miistenıleke 
e durmadan, bugünku yazımızda sade- kıtaları, hedefi bütün Akdenizin fethi 
~~L~ebelüttanğın tarihi ve ehe~i~eti 1 olan harekatın bir kısmını yapmaktadır
"'*'<IDnda kısaca malumat vermek ıstıyo- !ar. Almanyanın kısmi zaferlerle iktifa 
~ : etıniyerck nihai harp sa[iıasına hazırlan-

. lngjlizler, dünyanın en büyiik iki de- dığı ve yeni harp sahnesinin Britanya 
11.~ Yolunun telaki noktasında bulunan adalarına karşı yapılan harp kadar mü-
lihirli kayaya bayraklarını 237 sene ev- [ Sonu 3 cii Sahifede ] 
~el dikmişlerdir. . ' 

Bu tarihten evvel Cebelüttarık Is- ı r.--.::""-, 
»ılnyaya aitti. 

.. ı.;'1Jtere, denizler hakimiyetini kuv
~etlendirmek maksadiyle Septe boğazın
da bir müstahkem mevkic sahip olmak iL ••••••••••D• 
"'lİYacını duyunca mcsahası beş kilo-
lııene.ıen ibaret olan Cebeliittarık kaya
lıtu ehemmiyetli bir mukavemetle kar· 
ltlaşınadan 24 saat içinde zaptetınişti .. 
l°alnız şunu naz3!ı dikkate almak ~: 

lıındır ki, bu hadisenin cereyan ettıgı 
1704 tarihinde, Cebelüttarık her türlü 
lııiida!aa vasıtalarından mahrumdu.. 13 
ltnımuz 1713 te İspanyollar Fransızların 
ıla Yardımını teınin ederek Cebelüttan
b İstirdada teşebbüs etmişlerse de mu
"affak olamanıı.şlardı. Nihayet Utrecbt 
llı11ı1hedesiyle bu kaya parçası üzerinde 
l.ıgiliz hakimiyeti tanmnm;tı. 1715 ten 
1?79 senesine kadar 64 sene içinde sekiz 
4-;ıa İspanya Cebelüttarık üzerindeki 
ıı.ı.Jlı "ıniyetini _yeniden elde etıneğe ve 

Yunanistandan geri 

alınan lngiliz asker

leri 45 bin •.• 
---o---

Yunanistanda bütün 
İngiliz zayiatı öç 
binden ibaret •• 
Lonclra, 30 ( A.A) - Salôbiyettar bir 

kaynaktan bildirildiğine göre Yunanis· 
tandaki 60 bin İngiliz askerinden en 
aşağı 45 bini şimdiye kadar muvaffakı
yetle tahliye edilmiştir. Yunanistanclaki 
muharebeler esnasında İngiliz impara
torluk kuvvetleri ceman 3000 ölli ve 
yaralı vermiştir. 

Amerika.dan satın alı-
nabilecek tay yare 

adedi tespit ediliyor 

B. Ruzııelt yeni bir 
emir ııerdi .. 

ll maksatla lngiltcre ile müzakere ka
ltısını açmağa çalışmıştır. 11 temmuz 
1779 ve 12 mart 1783 te İspanyollar tek
rar Cebelüttarığa karşı iki sefer tertip 
'tıı.işlerdir. Kaya, kahramanca bir mu
~adao soııra yine İngilizlerin elinde 
lıaı;,şhr. Şu iki buçuk asra yaklaşan. 
lamanda Cebeliittarık diinyanın en 
llıiithi istilıkfunı haline konmuştur .. Li
llıan en biiyük harp gemiler~~~ r.ahatç_a 
~e emniyetle yatınalarına mıısaıttir. Bu
l'iik çapta mermilere, hombalara, hava 
lorpillerine korkusuzca mukavemet 
edecek şekilde iru;a edilen beton mah· 
tenlerde ve: l;ayıunn azametli oyukların
da aylarca ihtiyaca ki!ayet edecek ka- Vaş~gto_n, ~O (A.A).-:-- Ruzvelt De
ılar harp nıalzenıesi, mayi mahrukat ve mokrasılerı . mudafaa ıçın Aınerıkadan 
tıda dd ı · "dd"h d"lm" t" İstih· salın alınabılecek ne kadar tayyare bu-
~ nıa e erı ı ı ar e ı ış ır. d " t b"t dilm · · · 

1 ·ıı· t ı bu"""'n j !un ugunun es ı e esını emretmış-ann uzun menzı ı op arı 1.u 

·Finlan • 
ıyaya 

çıkan Alman 
askeri • n 

Müşterek Alman - Fin 
aıkeri manevraları 

tekzip ediliyor 

İlıi Fin limanına çılıarı
lan Almanlar dahile 
dağru ilerliyorlar •• 

Moskova, 30 (AA) - (Tas} ajan
sı T allinden bildiriyor: 

cPravda» muhabirinin inanılır ha
berlere istinaden bildidiğıne göre 24 
Nisanda 4 Alman nakliy., gemisi Abo 
ve Tuı:ko Finlandiya limanlenna gelmiı 
ve esliha, tank. topçu vesair teçbizatile 
12 bin kiıilik Alman kıtalannı karaya 
çıkannııhr. 21 Nisanda bu kıtaların 
kamyonlarla memleket dahiline nakli 
b&Jlamıftır. 

Londra, 30 (AA) (Royter) 
ajansının diplomatik muhabiri 12 bin 

Garp çölündeki h.arekdtın son tıaziyetini gösterir harita 
t::::=::=c===::ccc::::ccc::c===: 

MoskovamuhimlB. Bitlerin plan-
bir karar verdi lar! çok vasi! 

Japonların Almanlara 
zırhlı verip taggare a~" 
maıarı suga düşügor 

Akdenizin iki ucunda 
şiddetli muharebeler 
pek gakın görOnOgor 

Soııyetler her türlü Almanlar Alldenlz ada· 
harp malzemesinin ara- farından sıçrıya sıçrıya 
zilerinden geçirilmesini Suriyeye de atıamağa 

yasalı ettiler.. çalqacalılar! .. 
Alman askerinin tanklar ve diğer mal- Moskova 30 (A.A) - Dış ticaret hallt 
zeme ile bilikte Finlandiyaya ihraç edil- komiseri Mikoyanın imzasiyle dün neş
diğine dair olan haberler hakkında rolunan bir ernirı;ıameye göre her türlü 

Londra 30 (A.A) - Mü~takil Fransız 
ajansı bildiriyor: Bu sabahki İngiliz ga
zeteleri lngiliz kıtalar mm Yunanistan
dan tahliyesine dair ldfi. tafsilAt alarak 
şarki Ak denizde cereyan eden m uhare
be hakkında bir hüküm verilmesine in
tizaren sevkulceyş vaziyeti, bilhassa Ak. 
deniz vaziyetinden ha~tle bahse(l;. 
yarlar. 

[ Sonu 2. ci Sahifede ] f Sotıu 2. ci Sahifede l 
~-=-~---~~======::::cc .... ::>~o:ac.ıoc:cccc:=::=ı:~~A=:c::::~ 

tngiltereye ttihai zaferi kazandıracak oUın cl<>n<ınma.mıdan bir ciizü AtUıntikte 
d.,.,,;ye gezerken 

ıcc:c:c:c::ccc:::cc:cc:cca: :ece 

Almanların balkanlarda hzandıklan 
inkllr edilemiyecek muvaffakıyetten son
ra Hitlerin vakıt kaybetmeden taarruza 
devam edeceğinden kimse şüphe etıne
ınektedir. Bitlerin p!Arun.n ne olduğu 
l!'Jimdidcn bellidir. Sili7ey~ kanalını ve 
Irak petrollerin! ko1'trol etmek üzere 
Mısın bir kıskaç l~incle sıkıştırarak AI
jezira ve belki Tancayı i<ttal etmek su
retiyle Akdenizin öbil~ ucunda Cebelut· 
tarıkı istifade edilemiyece~< bir hale 
koymaktır. 

TüRK SAlllLLERt cıv ARINDA 
Askeri mütehassısların fikrine göre 

Almanlar Türkiye sahille<:ne karşı olan 
Yunan adalarının bir çoğuna el atmağa 
ve on iki ada ile irtibat peyda e<l .-rek 
Kıbııs yoliyle Suriyeye atlamağa gay
ret edeceklerdir. 

MISffi VE CEBELÜ'ITARIKA 
KARŞI.. .... 
General Romel elinde bulunan kuv

vetlerle Mısır harekl\tını tesri etmeğe 
çalışırken başka Alman kuvvetleri Ce

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 
ıcc:c:c::=c:ccc:cccc:::::::::::~ 

Akdenizde vaziyet 
ve Sov yetler 

Fon Papenin aon tek· 
lifleri hamilen dön-

. 
meaı muhteme/mif 

-<>---

trana seyyah alıını baş· 
ladı! • Fransa 11e 1span· 

yadan istedifıleri 
Londra, 30 (A.A) - Müstakil Fran

sız ajansı bildiriyor: 
Akdenizin iki ucuna karşı Alnıanla· 

nn tazyiki gittikçe artmaktadır. Akde
nizin garp kısmında Fransa ile müza· 
kereler süratle berdevamdır. 

FRANSA VE İSPANYADAN 
İSTEDİKLERİ ... 
Almanlar Fransanm harekete filen iş

tirakinden ziyade Cebelüttanka karşı 
geçirilecek kıtalara göz yıımmalc sureti
le pasif bir müzaherctte bulunmasını 
istiyorlar. İspanyada ise kanşıklıklar çı· 
kannak ve bunu bahane ederek asayişi 
iade etmek vesilesiyle mutad müdahale
lerde bulunmak istiyorlar. 

Alman radyosu dün devletin emniye· 
tine karşı hareketten dolayı 31 İngilizin 
Valansiyada tevkif ed.ildilini bildirmiş
tir. İngiliz resmi mahfillerinde beyan 
edildiğine göre bu tevkif hadisesi, vaki 
ise, yeni bir şey değildir ve evvelee dil 
İspanyada bazı İngilizler tevkif edilmiş-
ti... [ S<>nıı 2. ci Sahifede ] 

Alman11anın Ankara ıe{it: Fon Papen 
:: :::: ::::::c:::c:::c:~:::cı 

Yunanistanda son 

çarpıfmalar 

Akdenize f n~i- ln~lizlerin tah-
Amerikaharba En mühim harp 
hazırlanıyor Atlantikte 

DERHAL HARBi GiRME
LiYiZ DiYORLAR 

lizler hakim liyesi devam 
ediyor ALMANYAYA NEREDE 

DARBE iNDiRMELi? diyorlar 
-o-- GARP ÇOLONDEN MISIRA ALMANLAR ADADAN ADA· 

Amerilıanın şiddetli 1ngııızıer Almanların HU. CUM ETMEK ÇOK GÜÇ YA GEÇEMEZ OLDULAR 
mücadeleye hazır ını· gafil auıanacağı yeri -o-- --<>--

ıunması zamanı geldi düşünüyorlar.. Lcınclra 30 (A.A) _ Mookova radyo- Kahire 30 (A.A) - O::ia şark ordu-
Nevyork, 30 (A.A) _ Burada çıkan Londra, 30 (A.A) - Evening Stan- su Şarki 'Akdenizde ...nız harp vaziye· !arı karargtihının tebliği: Yunanistanda· 

bir gazete başmakalesinde şunları ya- dart gazetesi B. Çörçilin nutku hakkın- tini daima takviye edilmiş bir vaziyet ki kuvvetlerim.izin çekilm~leri şayanı 
zıyor : da ŞUnlan yazıyor : olarak bildirmiştir. Yunan vaziyeti; Sü· memnuniyet bir surette devam ediyor. 
Eğer harbın yegane gayesi totaliter- B. Çörçil en mühim muharebenin At- veyş kanalma giden yolu, Kıhnsa giden * 

)erin gittikçe büyüyen kuvvetlerini im- !as Okyanusunda yapılacağını söylemiş- yollan ve İskenderiye deniz üssünü hi· V~i 30 (A.A) - Ofi ajansının askeri 
ha etınek ise biz de barba derhal ginne· tir, mayeden İngiltereyi menetmiyecektir. muhabiri yazıyor: 
liyiz .. Bn dünyada muhafazaya değe~ Bu sözler istikbale emniyetle baka- Garp çölü yoluyle Mısıra hücum mu- Yunanistandaki İn~iliz sefer ordusu-
şeyler olduğuna kaniiz. Milletin umııını bilmemiz için bir temel teşkil eder. azzam güçlükleri iJı.tiva eder. Kızıl de· nun son kıtalan cenubi Meranın küçük 
arzusuyle kabul ettiği bir rejimde hür Star gazetesi diyor ki : B. Hitler Bal· nizin tamamen İngilizlerin hükmü altın- limanlarına ve ezcüT!lle yarıınadanın 
olarak yaşıyan insanların istikbali ancak kan zaferinin lı:endisine temin ettiği da bulunması İngiliz ordusuna harp mal- Navarin ve Kalamata noktalarına doğru 
kat'i bir hareket tarzı kararlaştırılın•k- hareket serbestisinden istifade ederek zemesi gönderilmesini ve takviye kıtala- süratle inmektedirler. Almanların ce-
la temin edilir. Hitler kendi kendine [ Sonu 2 ci Sahifede l ~ının naklini temin etmektedir. [ Sonu 2. ci Sahifede ) 

nazari olarak sorduğu suaUc bugünkü l'°'i:=:=:=:=:=:=:=:=::-:=-:=-:=:ıı:=:=:·=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=c:·:1 =:=:=:=:=:=:=:=:=:..,:=:=:=:=:=:=:=:=;=:=:==;=;=:=;=:=:=:=:=:=:=-...------~------ıı Amerikan politikasııun barba kadar gi-
dip gitmiyeceğini anlamak istemiş ola
bilir. Hitler tahrik edilsin veya edi)nıe· 
sin miinasip gördüğii zaman harekete 
~eçecektir. Amerikan milleti için ınüca· 
delcye biitiin şiddetiyle hazır hulunınak 

Septe boğazını atesi altında tutmakta· tir.. . . .. . .... 
dır. Simdi Alınanların İspanyollar elin· Reısıcumhur Tıcaret nazırının butun 
deki s··t Elcezireye ve hatta Tanca- hava yollarını ve tayyare mevcudunu o aya, . · · t · t' 

zamanı gelmiştir. 
Gazete 32 sahifelik nüshasının 16 sa

hifesini Amerikan milletinin azami sü
ratle faaliyete geçmesi lelendeki yazı~a uzun menzilli toplar yerleştirmek tesbit etmesını rıca e m~ ır. .. 

ı~in tertibat nldıkları söylenmekte ise Ruzvelt bu tayya:elerın nereye go~
de sa"h' tt ,_ b :fazda inailiz kont- derileceğini ve hangı model tayyarelerın 

"' ıye arwr oh " b"ld" kt · tin t 1 ol ve hİıkinıh·otinin mutlak oldıığrna tercih edildiğini ı ırme en ıın a e -
R;:ı:,iılirlcr. miştir. 

dü~iik Britanyanın bu nıiitbi.ş istihki-

larla doldurulmuştur. 
LİNDBERGİN İSTİFASI 
KABUL EDİLDİ... 
Vaşington, 30 (A.A) - Amerika har· 

biye nezareti Albay Lindbergin istifa· 
e ltalııanUır ıarafındAn ifgel edilen Korjv. adasından bir görünüı 



·-··········· ŞEHİR 
Akdeniz 
J~ikimiyeti 
Ve Sihirli Kay Halkevi resim sergisin

de bu Sene eser daha az Kahve ~fıtılıyor 
• .....,.. ••• .,.,....,,_........yettmuc1ptir. Tevziat kon- Personel maaşatı büt-

Belediye 1941 bütçeai 2,388~000 lira 

..,. ula ıd ıılJfe• •&ı ı••tı 1 • •ııllcHI ,.... ""' trol aJbnda çen J•D yu•• zde OtUZU man ordusunu tutmaia muktedir OW. .......... .-'fln'- eee p temin edilb'w. AheWw C • u'71t 
8 . milleti edeni seviyesi aanahn yade realiat olmuıtur. Mesleğinin afi- a ·dacak niı u.ptebneii aıaa.r.. "='7• I _, 

0 mh ~ -..z ile ~- Bu- n~ı olaı:'v Kad~ ~tmal c_l?1presıionist> Y p PGPfl oeaJılaPlndan gelen....,, .............. ~-1-= ~-·:= ~ .~ 
nun ı-ı- fertlel' eanat heyecanını, sanat hır teknıge aahıptir. S. itibarla oesle- --o--- l I-' 

1 
... ._ llMlı- ~ 'ZllYD ._. tw.i • ..,. 

'...I 'ır&" tek bu kalp gibi hisseetme- J'İndeki gaye rm Te intibadır. __ .. ,._ ... a .. _ ----11ı S~. ne getlPDınes !°.n ça.., ... ..,..... • --gece .. ...., ...... *-!• z...n.ca.,. 
auygusunu t...&-. tek Wr • f ciOi SÖ- .&www .,... ~• _.... ..._ ~ ----~ W. - ..... M)edwe -
lidizler O aınan milletin lmyat c1amu- qu: rengın Ame~unu • •Aff JıaJaoe fthal • .,.,. --.r-ıw• ~....._ • .... .,.n P,Y.ı f 
la-. ı.. bile ~i n .Wit telkinleri rünee ~ir ~ima: cC~lal Uzel>~~ .,.CG ._ DUn öğleden sonra doktor Behçet memuıian da Tadfelerinl 8JD1 ilıtlpa aldan~ aftC8k tummlaa 9lllllt 
daha kolay verebılecektir. ne .enDlf bır UD&tkaf!e~ gı edlfecelı- Uz'un reisliğinde top1anan belediye mec- takdir ederek gönnekteclirler. lle1li oJacalrtır. 

Bu ..U gqe ile çalıpıı Ege ıesaam- petinde de Telut! · r l'rln e ıeage 440 ~ bhftllin tevzi ili bir kaç tisi 1941 senesi biitçe ve k:uırrnameleri- Arkadaşlanm, bizim en biiyiik yar- ~EWWl[ft Bil.ti .. 
lan h« eeene o1dai- gibi M eene ele olcluiu kadar daenede yt'r v.eren 9118- teüa z.aıiında ikmal edilecek!!-. Tevzi lis- ni müzakeore ve kabul 2derek Nisan dımcmuz parti ocaklan k.mgrelerinden lf'D Y · 
takdire liyık eserler vürude getirmit- ~~Unn b~ ~~1?.larındl'. tabıatın ~r- t.esi valimiz bay Fuad Tuksal tarafından devresi toplant:larına nihayet vermiş- gelen dilelderdlr. Bu dit('kler ilzerinde • • / 
terdir. S-.. raimea ..,PYe. diie( ~ luae ç~ktıgı go~luyor. ~ehtap ta o- tasdik ve imza edilerek alttkadarlara tir. ehemmiyet ve muta durt.IJO"UZ Bu Bız Alıdenız dev el• 
nelere nazaran dalla az ~na~lr iştirik tı~.n~a ıse tar:" hır _canlıltgın vuzuhatı da 1ebliğ edilmiştir. Celse açılınca nizam (lncümeninden dileklerin mühim bir kısınma eeyap ft- 1 • 
etmi, ve bu sebeple tethır edilen tablo- ll'Ol'U]mektedır. Gökte it~ buludar Nefst İzmire ~ılan 315 (UVal kahve gelen ve hususi bazı e~hasa ait istidalara rildiği gı1>i bundan sonra daha çabuk" lerı ve Almanlar 
)H dMa • ~ .......... ara .. ında adı-ta hareket ed~yor. • belediye kontrolü altında halka sattın- ait mazbatalar okunarak lt~bul edilmiş- kolay §ekilde ihtiyaçlan temin edecek 

Bu sene 1ıer nedense bir kmm sanat- Çocuk ruhunu Me~l~rınd~. a~~ettı- lacak, resmi teşekküllerle bankalara, tir. Devamlı hastalığa tutulan bir zabıta vaziyette bulunuyoruz 
Urlann iştirak etmediklerini görüyo- r~n bir sima; cR~ Hıu> 1 elışı kagı!la- belli baf}ı gazinolara ve AI..ncaktan ml'murunun dört ayMt n•shetinde ikra- Şehirde: Kanalizasynn, yol tefcir ft [ Bqfanıfı ı. d SaJ&ifaü J 
ruz.. cVecihi Nedim>, cKruıım Boyar>. rıyle ~!)'il~ çocugan ~~ana gettn- Güzelyalıya kadar olan bütün bakkal- miye verilerek memurluktan çıkarılma- insaat islerine her şeye ralmen ehem- Fransa ve lspanp ~ bür -
cllUıml Dalman> Keza Cinan öl>L bilecegı ş~klı en muteki.mı~ ~adda çı- lara kahve verilerek nezaret altında hal- sı hakkındaki nizam encümeni ınazba- miyet verilmektedir. Bir <'Ok bnalizas- man tazyikine teslimiyet gHte 11 ,.-. 

Mamafih vücuda getin1en eserlerde k&rıuak hır eser yanıtabıJmıştir. . b .sattmlacaktır. tası, bazı az.anın itiraz.lannı mucip ol- yon ve yol yapılmıştır. Yakında ikt bU- de Almanlar tazyilderiıü gevşetmernW" 
tam im oJ.p.lak söZe ç..,...ktadu. Kla.izm metodu ile çallfllll c:Edi- Bakka11ann her gün sattıkları mikdar muş, belediye reisini., izahatından son- vük bulvarın, Cümhuj"iye: v~ Fevzipaşa lerdir. 
Fırçalar, boyalan pa1et üzerinden aldık- zd> 1 E.erlerine tam bir kart postal kop- tesbit ve bir liste tanzim ettirilecektir.. ra mazbata aynen kabul olunmuştur. bulvarlarının da açıl~ıP,ım röreceksiniz. -''- t . 
tan 90IU'& gefüi g&zel yf'rlettirmemiş: yesi t.>ihi bakılabilir. Kahve tevziatı işinde bir mikdar hisse Müteakiben belerl:ye Kültürpark, Bulvarlara tesadüf eden mahallerde bir .n.ın.K YE VE IRANA KARŞI? 
renkler. te9ad6f renlded olmaktan \ur- Tablolarında fi.gürleri, buzlu bi~ :=nm de 'kahveciler cemiyetine tahsis OOil_ıniş fuar, mezbaha ve otobiis drıirf'leri bütçe- cok istimlakler yaptln.ış ve bitmiştir. Şarki Akdenizde ise, bilhassa Tür~ 
tulmu1... Böyle ol-. rağmen bazı arkaamdan Rösterır gi1M.. karanL1ı: ı~nde ve kahveleorin bir kısmının bu cemıyet 1erine ait kararnaml'ler okunmuş ve tas- Bütün bu yapılan ve ~'apılacak işler 20 tazyik edilmektedir. AJmanyanm Tir 
eaerler doğrudan doiruY• edebi bir aö- bırakan: cRa:;ıp Evdı-m> r Bu ~ıhet!e eliyle tevz.ü muvafık görülmüştür. dik olunmuştur. A~osta açılacak İzmir cıntemasvonal ltiyeye İngiltere ile ittifakını ~ 
rDtftn mahsul& olmuş, n~lm sanahrun bazı eserlerin~e ruhu ezen n·~leenn ha: fzmiıfa en geniş bir nahiyesi olan RE'is rumamede eörü,:Jlecek başka fuarında da canlı sur~tte izah edilecek- için tekliflerde bulundu~ zannedilmelto 
modera ._fa cöz 5a6nde tutulmuştur. kimiyeti helkı san:-tlcann ı..~ deiftnı ~ fada mikdarda kahve a~- madde olmadığından d.ileit!er için azaya tir. 941 fuan açıld Jı urrı.an dünyanın t.ıedir. B. Bitleri umum! brargAbmA 
Halbold iliz 1 J+ hV pye içinde düsürec:elc teYlerdtt. Buna ~ tab- nlmq ve fiat 135 kuruş olarak tesbıt söz vemıiş ve söz atan bh çok aza şehri i<'inde bulundu~ sılnr.hlı vaziyete rağ- ziyaret ettikten sonra Berline gıcı.
~ .. bu pyeye erisebilmesi- lodaki figürler tamamen kaldınlırııa edilmiştir. yakından alakadar eden meseleler üze- men, bu cennet vatan:.n şu güzel köse- ~ar büyük e~ fon Papenin A.nJır 
nt ~ peyufluda1ı:i nefwt meydana çdcacak! HiilcUmetimiz memleketimizin birse- rinde dileklerde bult:nmucılardır. Oto- c;inde de nasıl çalışılaığı ve yeniden ne raya Aİınan hiikilmetiııin son teldtftell-

Ba ima tehMlcl.m ..... sanatkidMm Numl <;.eHI: Fm;a ve reenklerine nelik kahve ihtiyacını lemin edecek mik- büs seyrllmerleri ha1dnn~a ileri sUrll- gibi işler vapıldığt, h1'1lsa :nastl bir ha- ni hamilen dönmesi muhtemeldir. 
enslYe pçellm: Yıılumda baa unal- tam manaaiyle lllkim .. Eserlerinde tam darda kahve &parişi yapmış bulunmak- len bir kaç temenniden 90nl"tl kapatılm1! yatiyet gösterildii!i daha ~ilzel görüle- Türkiye sahillerine karşı olan YunaD 
klr1ana aeısiYe ifdrlk etmediklerial bir ols Mı Ye ~ söııe çarp- tadır. Yakmd. İzmire miihim mikdarda olan AsansörUi\ işletittne;yte belediye c-ek. anlaşılacaktır. adalannm işpline asuJ dairesinde dr 
ı..m etm19lik. Buna mukabil bu ~ makta.. kahve lelmesine intizar edilmektedir. reisi~~ allkada nlnnsı talep Mil- Muhterem arbdaflaılll': bin hw şe- ftm .edihnekte ve 'l'ürkiyenin sanlmall 
yeni bir .ima De lcarplqıyoruz. cAbi- Abdullah Meriç: Bu genç evvelki ae- __.___ - ıniştir. ye ra~en umran ve refan aşkiyle yU- tamamlanmaktadır. 
«!in Eldenf Re ... tllr. maile yeşil nelerde dalıa olgua eserler vermekte 8. ilW jJfAJI REtSIN BEYANAT! riimek, kopnak h~ını 11111ıyan 1rana mutad WlNmtJa 'bir seyyalt ab-
reiad lmdzaç etthmltl F..edednde bu idi. Bu sene he _....ffal-: ~ TeTe- Bflab GBl.ıiYOL ReU doktor ~ Uz, azanın dilek- Cilmhurtyet Ye tnkdip rulnmun gUzel na Yardir .. 
~ ' •• 111 Men t.edll ..ki Mleceiini tahmin ett:libnia halele hll- . • . leline cenp wrerek hilten bu dilekle- eserleri üzerinde bir kerre d:ıha dunır- ---~·---
....,_ Wr ı lemi ~ ptit,.Y. akis lnk1Mra agrar sı"hi ddak. R-.n Sehrimiz ~ ve ihraca~ ':" rin tetkik edileceğini, h:=ılk lehine en ken hepinizi hürmetle se11'mlar, verim
..... telmlwfnl bvra,.hi1meıd ldn alcadeinl-~ tz!:.umt kltibl ~11AfJf an - uygun olanlan yapmafa yayret edeeell- li mesainb·dm dolayı tep'kldhler eder, 

.... ııaıH aıwlalade crapoa reakle.. ye gitmetıl &ıl.a doıltw OS.. gün a_:Neıt ~ -bir-:· ,!LI-- ni, mazot masrafunn. yedek p~ be- ~Pls"Yi kananın. 
Moıkooa mdlaim bit 

karar oerdi dm. .. ;r cC..tri A.....ı. da1ta d- Sil ;w Balak Habe;" ~ıgımma gore. ~umu- dellerinbı yUbek olduf,ucu. Gtızelyalı- ZİYAFET 
111 11111111111111111111111 ı n 11111 rot n rr r u n H 111111 n 11 u H 1111 u ı m1 kl~hı İstanbulda AJmanib tic:a- va •etilen otobiblerin hdihama mani Beledi,e reisinin nutku alkqlarla 

V: • a ~ Al r• 1 .J• ret beyetiyJe yaptığı anlaşma mucı m- olmak maksadiyle mt:arfl'n umanlar- karsılanmış ve bundan sonra turist oto-
1 ananı•~'tlftaa •on 1 manya ... ınıanar- ce 2SO bin liralık incir satısı mukavele- cia bıletilcfftinl, belediy. gıu-ajında yerli bilslmnd@ft btrl,.te lt~h1e!dne çı1a1-

l .L ı.. .J si akcJedilmlıtir. otobhter inşasına ~JI edildiğini, mıştır. Kale pd•wunda ~ rei'li harp malzemesinin~ U'Ulslndlıll 
carpıfnta OT )laya Glr<er Çlr<araı buna muvaffak ohmdutu t.ttkdirde bele- tarafından villyet, partt erkbma, vill- transit olarak geçlrilmHl yasalı: edllndl-

SIPal .. d)Jet ile Delal- diymin Halkapmar 'M Kahramanlar yet daimt encllmenl w befadive meclisi tir. Bu malzeme, mf\hlmmat. tayy.., 

[ Bqtan.fa 1. ci .sö(fede ] 

[ Bqfmwfl 1. d SaJ&ifede ] [ BqfAmrfı 1. ci Safıifede ) lella ............... semtlerine de otobOs ~let~ Asan- ausı Ş@refine bir dyafpt verllmf,ttr. mOhtmmıt imaline YftftY&n il~ .. 
• t'ı w t ' wt altına almak en~ l ondra aallhl,.ettar malıfflerlne celmlı Va11 B. p...ı Tubal beraberinde YilA- söıiln helediyece ~llld mlunun Ziyafette valimiz B. Fuad Tubal, ~ayıcı =d ~": =:::;., .. '* tıamfa lmabn1c ok halinde ~ hJç bir tayit me'W'CUt olmadıiuu bil- yet m.t m6llOıil B. Belet Dlbr ft tetkik edilmekte o d~u s&y emiş ve parti mlifettisi. B. Galip B-..htiyar Gök- 5er ma 
......... •rlemek lmsusttnda1d tab- dirmektedtr. ziraat mlllle4ttel B. SeBm llerlwwa bu- meclis msma hitaben 111 sözleri söyle- er, Tunceli mebusu Hnvdar Rnllfl ök- transit ol~rak çeçmest w-.ntr. lılaa-= ..-.., .. ~ mot..6rUl kuvv.: Londra. 30 (A.A) - .Royter aj ... b-f ....... y ....., w l'oca bza- mbtlr: tem, parti vlllyet td~ heyeti relııl aw- ~un J:.: = :-::..= 
ram•'• rfmDe eftll\ ~ en ~ ae-..:nnan. 

F"ınlandiyada miifterelı: Alman - Finlaı; Zirai vaziyet ~uııiyetbiıı.tır- son verirken bütcemizin vnldat ve mu- ire mUdOrleri ve ga~teclfor bulunmuş- JAPONLAR GAYRI UDINtJN 
<!iya askeri manevralarının batJadıgı Be: Oftl.rmda mfinhat araziden raf kmmlannı müvezenf'Ji surette ha- !ardır. Geç vakıta kadı:ı~ d~vam eden d-

mB ADALABDfDA h•kkwdaki baberlıeda H-Weldd• r.- .....:--._. _.....,,. S. 881leple ad an ve bunun için ço\ hum lttftt- yafet çok samhnl hul.tuw:lerle geçaaq. Şenghay 30 (A.A) - M1ı11nD 1'r811'-
~ Ahsdera LbmL Tap w mea tekzip eddd1iW Wldlrmebedlr. dnıll& .,.,,.et tanflDllm ·., ... .._ 5 te :ı.n ,,.. endbnen1 arka~ tir. sız ajansı blldtrlyor: ~ ~ 

Seme" elde J11Pbk1nt ... _,..._ tn1dllr8n 1NaaJa neldlleri lmatl& mflm.. ma bdh•-a ~ f'derim B~, tlnce harp mal:zemeslntn &w,et _.... 
.-...,.. llC'lf•a ar 1ed ...,_ Fn ntiilaim ltarp k&a la! • Wlr. Tnldılld111 .-. s lw.,. ~ tefemlatma kadar çok fnhtAJON C:DASDO ıı.indm transit SU'l'etiyle ~ mened• 
ebM\1

11fttlr. Y•• W... MW ..W.. • dilk Bıı9 • 8 ~. g11ze1 hnar1wınn..,.. ~.EKEC:EJO:ER.. karar Japon uked m-ıhtmertnde derlll 
rmcWd awbveı rth ~ ~ .... Ati t • '-fıe Belediyenin yen1 ,,ı ~ ı 409919 Y· bir hoşnutsmhık tnltt e~ . .ı.,... 
C1edl .._ ı Ttı ı• · Bil .a.1ar an IR lira tıı.eılaıılen tanzhn ~ MUhk AJsancakta Hasan oilu H~ ile lar, bu kararın Uk nt'tlce olarak, 1Mıll 
Clolll AWe+' h ._. .'* elaeımulyetl [ ~ f. el Mlfe .. 1 SD"Balllta•Bm bn~ z 082,000 Jhoeya. med.ba ve Mustafa ~lu ~ Yusuf ollu Ha- Japon deniz clhUtamlanna mukabil J.-
luıbılbt.. ll1r:W ..ıa1ai'l .....a. 1ııa- Beriye Plen&:llr. Billel' ae81ıa .. ki- .. 8UWl1. otobfb batçelerlyle Z .. W.• liraya ytlk- tıamD ~l= ~ lcaçakedık pcmyaya Alman tayya!'!'lewi g6nclerthne-
1.- .._ M-anıla Ytmaaldmla fa.. - ..WUac:abr? fOne bir be7etJe birllbt tet- -1mektedfr. Yani bfttçemtz iki buçuk =.t!,:°!ft1:- suretiyle iftirada bu. si hakkındaki Alman anl~asmm tat-
~ hl1I fstlfHe.Je den. etldderl Ba ..... _,_ ......... ebDekle istik- 8U7Ullll ·- milyon 1iraya ya)dqm!f bulunmaktadır twa7oı: ceza ımhkemeslnce bildnl imklnsız ktlaC!lınt 95ylemelde-
kunedl w af1am '* O. wıwllw. ... ..,..... ~ Bizim ~ kik etmek tbere tehrimlz mhhat ft ~ Bunlar heplmbtn de pek cok ~ tesbit ol~uı. H{beyin ikJ. ay 13 gUn dlrler. 
B1I • Mina ile Oblt arı •M ._.. ...ı ehemmiyeti hllz ohm ., Ahmmya- timal lhnenet ~Udtlrtl doktm' ee.det mis Amme hizmetlerine hasredilecek h~pee ve bir lira para ~ İbnhim -------------
yolma Ml• ıJlr. Yll ~nerede indileceliwıialir. Bu- Sancolha S'elerihima .ıtmilllr. fayclah lflerimlzdencllr Mf.mur ve mtb- iki ay hapse mabkQm edilmişlerdir. IUSACA 

LIBTADA ~d~: ~ = = BltJl8 aeıall dalreleP ::::=~ ~ = = ZABrrADA • • • • • • • • 
,.,, .. ..._.... llrılJ• tazJlkl -.ktaelftl_._ ... .._._. lıa,1'1. • me1ctedlr. A•-• _.._Mcad_ r fiillilNIY .. .......,_ 

hafif wettıt artmll t.ıt & 1leallz SOwn • _.. f r • .._.... ..t .. el:JWı ...._ Bıılmr ı., w o1amk ......._ tCararlumız klmllf'!l haDrunlzm lh11- HKWll ,r--....ucn 
~· ıtln fs 1111' turruı mnmubUlsı ileritle ._... -ktalss-t ~ ~ ....ı.....;. ......-.-. yacmdm mtllhem o1ımqtur. Beledf7e 111P d.......... Yazan: ECZACI KEMAL K.AXTAf 

&ılfldlr. '-eketlea la tle emel 
1 

... İkiçeşmelikte Şükran oteliacle Jleh. latanbul tramnylanmn Oeldidar # 

Bu B ""FTA met ojtlu Mustafa, bir alacak me9elesbı- Kadıköy cihetlerlnde bd11a blletdllr 

Deniz Gazinosunda 
Perşembe Eğlenceleri 

a den Hüseyin o~lu Osmaam yfbünG 
1 Tay yare 111111111• . Ti: 3646 yumnif;.;.,7.d. .. ~. ::·-~iı~1-:~n~cll =~0:;; 

Tire bzumm KnldUrlO k6y0nde bir toplamak işidir de. Bbim G&ztepe -
İMPBRiO ARJAN'ıtNANIN RAKtet cinayet olmuştur. Hüseyin oğlu Mustafa Karantina hesabt bile bazan cetreflDetfr• 

JUDldD S&JINBLDİ yıldm AL'ftN VB BILf.Oa SB8IJ Kaya. kızını vermediği için muğber ol- Oc; Karantina. lld Cöztepe, Cöztepeftba 
ESTRELİTA CASTRO'nun dulu Mustafa Ah Arslanı toplu taban- blrl talebe denildi mi. kara dhnleel M-

Yarataiı lsPANYOLCA SÖZLtl', ŞABKILJ, DANSU ca ile sol kası~nın iç tarafına vurmak :zultaa hal yaman. Blletciliitn ba taraf. -------------~.s...,_ _________ _ 
• Her hafta büyük ratbet 

kaz a n m aktadı r. 
SEVİL 

auret!yle öldGrmtlşt(lr. lan J(ene nlsheten ko!Aydır en zor c:ibetl 

B E R B E R 1 Katil yab)anm" Ye adliyeye veril- müteaddit mizaç ile k'a!'fl1atmakW· 
nüştir. Manbgı bozuğu. uahlal. llf etmdtıl 

B1Pall1lnl ymwl•ıu.- hilmiyenl ne b~ Tar. P..
Bayındır kanrnm Hasıl kl,andıe GatGnü unutmak. Yerecei~ para~ .W

--------~••x:----------
-- llSILARIN ONCEDEN TUTULIASI RiCA OLUIUR 

9&lf. JIE$S, llUShdlJ w LC'KS DEKOltUJ' Bt>tOK OPDA filmi 

AYRICA: INGlı.tzCE SÖZLC (BAVAT GEC:El.ERI) 
MATINp D : 1 - S - 7 ft l.U te... J'B&PMBB. CUMABTBSl VB 

PAZA& GCNLal L38 DA-iLAVE SEANsl.. 

Mehmet All oğlu Olma Urpa:ala ft da tubnak a.t6n caba. 
ayqi köyden ~ ollu Ömer CBber, BJzlm GU.lph bl1etçilerl ebeılı9 
are1armda ~ bir~ amanda bir-~ ortamda zil byqma el uzablllll 
b1rlerlnl sopa ft btcakla muhtıelff ~ bir halde yolculan bilet eJmaia da.,.t 
lerinden hafif suret1e ~ ... eder hlr wle chiletf> derler. Bunlafı' 
Her iki sudu da yabl•runq. adll,.,,e dan bir kac;ı. bilet kelimesln'n ~ 

Vecdinin 11Z8ttılı ~jıtt.ald bu sCSzleri durduran. Hallmesinden hqka bir Alem tes1lm edllnıqtir. bir Rum& al ekliyerek chdem cliıo 
okudulum zaman hecim blblme su oldulU!'U hatırlatan fflzli bir kuvvet yorlar. Bunun ne demek olduiuna ak-

........ . ..,...... 1 1 1 ...................... ........ . . ......... , . . . . ..... . 

1 i BUYUK . ,..,. •YE i i . . ~ .. • • • • 
seıpildiiini içimde d.-rln bir ferahlık vardı. •---- JlenlNI saJW hm ermiyor. 
hami ot~u duyuycrdum Neredeyse Vecdi milterecldlt dururhn ben kol- .....-.....,_ ,,,_ Acaba latanhulcla kubtinln al_.. 
colı ne tll! Ne lll!• diye çırpmacak- larunı onun omuzlarma ~r.pdım. Son- İçimi 9lk mWblm Jdmyevl h... dan aaçlan tatan bdan hUetdler lııtar 
tını. Fakat Vecdiye bir g~ atmca onun ra, yavaş Yll\faf dob7aralı:: salı saf menba suyudur.. bul tl...t Ye bd .. ...ı,le nualc ~~ 

.......... ~ ............................................... ................. .:. ....... .: 
Kendimden geçtiğim o aa ••• haJlnde1d perlŞanlık mlUU'RJ"UI 8nllnde _ Gttmeyhılz Vecdi! dt-dlm. Umama satlşa "'.no1111Ui111f(m.. d17Grlar diye ?1erak ettim. Manınn-

dqııa bldım YU%1l temamf'll renblzdi. Fakat İzmirde her bayiden ll'aJUllL. 1\- hmaklann metın J>U8 çantuandan ,r ---- --.-- ---11r••s---------- JWmumu gilıl sarann~'lb. Dudaklan tlt- - •.• ati çok ucuzdur.. ra bozm_asma KÖZ ~ kadar pdf 
1' AZAN : o~ vınıa rt,,wau· - Bayır, hayır -- Vecdiclllm!.. 'OKUM BAYİİ : Bornova --- ıelecektır. 

- ıh., annemin, 1-bamm bbalıatl! Garmfyor musun. mılanuyor mUl\ID?.. sulan.. 1 -10 (9-&8) Bakalım tamirde un. 
- 8 - ~ Onlar sebep oldular saadetimi Seni seviyorum!.·· ne vakit ~cail&) 

n da kalmam•5tı. Khııa b!Jir nerelerde - llalnoldaml .. d-dl. mahwldum, mUwttlltl'. Ba1bne bmt R'llyor, beni Çehreı;1 °~ yClzUne ®lru kaldır
~ ne gOzel ~· Bu Nermin... beni lftmiyor, Caferle bitlyorclu.. Kanfabt etmiş o1talardı mqtun. r -ır aniye tfteddnt etti, 
CJOştlnce 1-.ım nıbuma aet M1' yara lf- menmefe karar ftl'mlt. Bunu bt'I ola- pndl benim bnın oJac.ıktı Ah, beni IODJ'a kollan beni ardı Te buJelerl 
bl tesir ec1l)a1c1a .aıım, ,,_ ltbeblnl rak bOdirdl. mahvettiler, m.lmrttlJe.r... -ate!U buseleri- dudaldanmı .twlendlr-
tahlll etmek tstemiyol', ~ esaret Cebinden baıutmtlf bir kllıt çıkar- Artık hayat benim için nhlr oldu!.. mele başladı. 
edemiyordum. Kendi i'endlme tttr.f et- dı. Bu, Hallmenln g6:>clerdi!f bir melı:- Gazlerlnde iri Yaf taneleri beliriyor- - N~ IH'Çelı: bent "'9iyaır musa-
mek istemediğim ,ey1 nman muhe"bk tuptu. Kız bu nzfyette yazılıma Met du. Seııdeliyerak kapıya dolru llerile- nuz? Siz 
unutturacaktı. Artık biıe r-tmem.ı.t olan ..,.ım yamlfb: Caf~re brp "'1 mek ı.tedl. Gidecekti. ÖpUleri altında ona cenp veremt,or-
CJaha iyi!.. bcm ameJerdfr denin eden 6 1lalh- J'abt bu haliyle nfft)'• lidecekti! dum. 

Bir Ur!- 1DDeaaı beırmutat dairesin- hlmı 11DUbmamı,,tı. Dalma Vat,1 c11ayat benim için zehir oldu!> diyor- - Beni seviyor lll1Ul1a Nermin? 
de ıı ı ISiLhL Çok .-ç bJaeatını haber tercih .aa,ot.ıu. ~ ~ da. Ar\asmdın Jcoprak onu tuttum: Dell idim. Artık ~ ve ~kla
verrnlştl Bea, slaemada olan Ayseli kıymetB matletl ebediyen hat1rumda - Veccli! dedim, dunınuz, nereye il- rımı karp vazlfe1erlnıe d hiç bir dil
bekliyordmn. Olcay da •abnda. oda- saldıyacaktı. P.bt ..,..tm maddi za- diyonunuz b&yle? şUncem yoktu. Veedt n~. habr1amam 
_. UVlJYOfdu BlrdmWn Veecll. llz. nıretlerl ft ..,... .... on1an a,ın- D&ul6. G&1erlnm ~· Omm icap eden her feYl htnleın unutu,or
dn bpılmlf bir yaprak 91\W ~ atıJ. vordu. DelibnJllllll ltunclaa do1a,I ona &.kqlannda hl1l clerlra blr hOzUn .._ dam. 
dı. Derhal haHnde bir ,avrl tabiilik 1a- 1dn Mflımamasmı ıJdtvor ve ..at ol- dı. Benim1dterde ne nlc!ufuııu bnmı,o.. 
dhn. içmişti Rakı koltuyonl& IWllU teı-•I ecllı.... · nm. l'abt muhakkak 1d cJelibnlıra 
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-· Çay a~acınm ye~ği }'erlerde onu --<>--

Vagonlann ttahmil ve tahliye müdC1ct1eri ha'kkında taam ed"vet tarifeSine 
~eni lbir ıızeyll yapİlmlitU. 

Bu zeyil mucibince senenin bütün aylarında ve her istasvonda sarnıçlı va
gonların tahmil ve ahliye müadetlcri - 6 - ve aiğeı- vagonlarnı tahmil müd
detleri • 5 • '\'e tahliye 'ITIÜCidetleri • 4 • saat olarak tesbit eaılmistir. 

mı~edi~er 

hedefleri bom-
yetiştirmek kolay olduktan başka yap- Zurih, 3 O(A.A)- - La Silis gazetesi-
rakları pek bereketli olur. Bir çay ağa- n!n Vişi muhabirine göre Mareşal Pc
cmClaıı yılda dört defa yaprak toplanı- ten, Amiral Darlanın işgal altındaki 
lır. Birinci mahsul mart a-Srının ikinci Fransaya yat>tığı seyahat hakkındaki 

8.00 Program ve memleket saat ayan .. 
8.03 Ajans haberleri 8.18 lVIUzik pl. 8.4~ 
tl 00 Ev 'kadım - Konuşma 12.30 Prog
ram ve memleket saat ayarı 12.83 Mü
zik : Solo şaıkılar 12.50 Ajans haberle
ri 13.05 Müzik : Beraber şarkılar 13.20 
14:00 Müzik: 'Beraber şarkılar ve mem
leket saat ayan 18.03 Müzık : Radyo caz 
dtkestrası 18.40 Muzik : İnce saz 19.10 
K:onuşma (Seyahat Tcporlajlan) 19.30 
Memleket saat ayan ve ajans haberleri 
19.45 Konuşma : Ziraal takvimi !1..9:SO 
Müzik : Solo şarkılar 20.15 Radyo gaze;. 
tesi 20.45 Müzik 21.00 Müzik : Dinleyici 
i.Steklcri 21.30 Konuşma (Sıhhat saati) .. 
21.4S Müzik : Rac:lyo orkeitrası 22.30 
Mem~eket saat ayarı, ajans haberleri, 
borsaıar, fiatleri 22.45 Müzfk t>l. 23.ı25 
23.30 )?°arınki ;program ve kapanış .. 

Bu saatlerde araya giren öğle tatilleri dahil ve anbarların kapalı kaldığı 
auayyen gece saatleri ve resmi tatil ~ünleri hariçtir. 

'Bu ıtarife zeyli ~ /6/ 1941 tarihinde mer'iyete girecektir. Bu tarihten iti
baren 3/1011938 tarihinden muteber tarife zeyli lağvedılecektir. 

baladılar yansı ile nisan iptidalannda - tam da izahatını dinlediJCten 'S®ra. A:tnetikanın 
bu mevsimde - akkufl'.uklu dedikleri en Vişi büyük elçisi ile uzun bir mülakat
~ çay yapraldanfür. Bir ıay son- ta bulunmuştur. Bu ınuha'birin zannet-

Basmahane ve Alsancalc anbarlarına vurut eden tam hamuleli vagonlarm 
evvelce ilan ~e:t ıartlar ıdatıilııde ıidarece tahliyclerine l / 6/ 1941 tari

ine kadar devam edilecektir. 

de na alman ımahsul Oin.liler - ınaz!k 'Ye şi- tiğine ıgöre Amerika sefiri, eğer Amel'i-
1wa_--- P 1IH! llPeste ri adamlar olduklan için - •Ka1p yap- kadan yeni iaşe maddeleri a'lm:ak isti-

İzmirde, - Alsancak, K<emer ve Baı.mahane - tam vagon muamelesine tabi 
~amulelerin tahmil ve tah'liyelerlne dair olan D. D. /509 No. Ju tarife 1 /6/ 
t 941 den itibaren -tatbik rnevkıinden kalClmlaealı:trr. 'Fazla tafsilat için istas-

~ edillfl • Alnlan rakları• derlerse de bun1ar ikinci de- yorsa Fransanın bitaraf vaziyetini mu
~ -..°" ı..IAdeffl oJdD :recede :kal~l~. ~ep b~ .~Y .~a5ıla ıi)e hafaza ve Almaı:1ar~~ nıü~kerelc~n 'ta-
l-:;-' -,.-,,, ,._ . • top\atılan uçuncU ve (lortluncu mahsu'l zammım ettiği Ingılız dusmanlıgından 
~ 30 (A.A) - Bava nezaretlm yapraklannm değeri de ona ıgöredir tevakki eylemesi lüzumunda ısrnr et
~ &J.!ece bombardıman ~Y;lare e- Kurutulmuş çak yapraklannın ~-e~l m!ştir. S . nyanm cenu~u ~ar'bısu~de en ~ ahut kara renkte olması da 0 yaprak-
~ ti«*ret , e enaustri şehn otan 'lann tahammür edip ıetmerniş ol.ınası- A .k ,.. ard s;::a üzerine şiclcletli bir hUcnnı ~ göredir Tahammür etmiş ya'PI'aldar merı 8 ~ıne Y I• 
~ Binlerce yangın bombası ve k:ra :renkte '01urlar. mını aslA kesmlyecek 
~ ·~ ıen ~na. ve en Böyle bereketli ve zaten kendi ken- v.a~ing'ton '30 (A.A \ - B. Ruzve1tin 
>iL:';;" olm~k uzere buyuk nııkdarda d:ıte dereceleri bulunan bir mahsule ıar- bü .. k oğlu Ceyms Ruz\ ,..]t> babasının 
~ infilak bombası da ah1mıştır. k b şka k ... c-t. ~ lüzum kal- yu .. • · ·r ·ı ,...__ ~'Ve d :td ta fmda trii "'k yan· 'tı a şey au~ ... mıag~ .. talebi üzerine muhım bu- vazı e ı e '--un~-
~ ~ ar ra yu maz sanılır. Fakat ansan oglu dunyanın kinge gitmiŞtir. Malu!\1 olduğu üzere B. ..... ~ tayya::ı~~· Rotterdamda büyük hher taraft:.: iş!erinec· h~le ~:~!a Kürinin riyasetinde bulunan bir heyet 
~l ...ı-~ıanna muvaffakıyetli hü- a şmıkaş 0 ~~tualmn ın en Y akl ı a- te Çungkinge gitmiş'tir. B. Kürin Ruz-
0c~ ~ len cı n ııuıru uş ~ay yapr arın . . 
~l Yapmışlardır. 'Bombardıman tav- da, hem ıçıktıklan yerierde. hem de veltin Mnresal Çanka~cıel:c b~r. ~esaıı-
~rfn:ı.ızd~n llır tanesi dönmemiştir. onradan gectik1eri ve vnrdıklan yer- nı götünnüş'tür. Ame"!kan ~01 ıcümhu
~ Rtinduz bomb~dıman tayyarele- lerde türlü türlü hi1eler yaparlar. ru bu ml'stıjında Japc,n 'is*ılisına kar~ 
". ~ar refakatinde ~1ar8:k Fran- Bir kerre, Çinlilerin ve Hintlilerin en miicadelede Amenkanın l\~are ala 'mu-
~da a ve N~ç ~illen a~kla· makbul, yani en güzel çay kokusu ve- zaheretini temin etm k'te:-lır 
hı; . lı:ak~ .gernılere hucum ctrnışler ren yaprakları kendilerine snklıyarak 
!iıt. ~e:eT?ısmde yangın çık~rmışlar• aha aşa,, c nsten yapraklan a'$ahane tv m~ A ~T ttt 2 in<"i 'f!1Th"'TJ 
~ ~ dört vapura da tam ~s:ı-betıer ~üh, •$ahane demet. adtuiyle yaban- t"".I t~t ml<'N: 
~-.Bu ibarekltian ~ ~~- "ılara !-ıatttklannı iddia ederler. Bu id- bmirdr- M dine vo'tru~) {Tznn yoı" 

------------
Borsa 

rtiZCM 
631 A. R. Üziimcü 
379 .:Aibayrak 
1~ Riza ihracat 
125 S. Süleymanoviç 

54 P. K.lark 
25 '.M. Ali Karda 
19 P. Mihalef 

1403 Yekfuı 
252102 ! ski yekun 
"5~505 t Umumi yeköıı 

No. '1 
No. 8 
No. 9 
No. Jl.0 

38000 kilo Zeytinyağı 

16 
n 
16 
16 ,5 
19 
19 
20 

44 

21 25 
~ 
28 
35 25 
20 
19 
29 

Hl 50 
22 
28 
35 
44 

yonlara müracaat edilebilir. 1 2 1594 (988) 

Apğıda rnikdar, muhammen bede, teminat mlkdan ite liııtih'sa1 mahal
li göaterilm'i§ olan ' kalem hrı.la"t lkaT"alı zarf uevliyle satın almacaktır. 
Minakasa 10/Ma)'ıs/941 Cumarte~i p,iinü saat t 1 de Sidcec~dc 9 i,1etme 
binatrında A. E. komisyonu tarafından ap1lacaktrr. 

tsteklilerin teminat ve kanuni vcsilca1annı ihtiva edecek kapalı zarflannı 
aynı gün saat 1 O ına kadar komisyona vermeleri lbundır. 

Şartnameler paraınz olara'k komisyondan verllmekledir. 
Ocak Kim. al Mikdarı Mulıarnmen beddi Teminat 

168 - •60 t0.000 '' 3 
25, 27, 29, 

21,000 lira 
15'4 

151S lira 
(940) 

T. c. Ziraat BanJıası ö enaq ŞulJesillden : 
Bankamıza boçlu ~ğıda isimleri yazılı müstakri:zlenn gaVTi menkulleri 

3202 sayılı ziraat bankası kanunu hükümlerine tevfikan açık arttırma nre
tiylc müzayedeye çılcanlmlftır 

Artbrma 26/4/94 ı tarihinde b,şlamalc ve 12 6 94 l tarihinde bitmek 
üzere bir buçuk .ay <ievam edcecktir. 

Muvakkat ihale 4 2/6/941 tarihine tnüsndıf peTfembe g\inii uat on bir 
de ve T. C. Ziraat banka ödemif besinde yapılacaktır; daha fazla mal\l
ımat almak i&teyenlerin zıraat bankası ödemi, pbcsine miiracaatla açık 
ıartbrma kaimesindeli tcraiti olcumaları ilan olunur. ~ ve bir avcı tayyaremu: don- dianm do~ olup olmadığı ~ 1t:e _iyi 'ı,ıılrkal Mı-hmM nezd t'\d Omı n o"l• 

~- O bilinmezse de. doltru olsa bıle Oinlile- ~loırm G"ndo~du 'tal"Pf.,,d~n b't"<:ı P.>0r Senet Borçlu cinsi Satıla"\ fpyri menkuliha tapunun 
tarihi No. L.:-;vVRA H CUM . rin ve Hintlilenn en iyi çay yaprakla- r.ovanm !~ı1'1ar lroyi.i~~t' 110 :To. d 

Birinci sınır ıniitehassıs Doktor 
No.IAı Mevkii m'ik.tat 

~ 30 (RMy~ S . .21:1~) - Brı- rını kendiler.ne ayınnalan haklı görli- Clakir km Ba'hrlve Al Vh'ne aeılan 'bn. 
l\ ~ 1[:: ~redaın ~ : Haaov- !ebilir : 'Yabancı1ar halis çay kokusunu ~ı>nma davasına mütM<'İr ~ava ıarrulı,.1' 
..._ •e. ~Ol' hlicmnda llinlel'cıe ~- anyacak kadar~ tiryakisi <0lunca en suttt1nde mubtm d"ve\~ve m~~ofı• 
~ ınfilak bombalan atılmıştır. Bu· kolayı cayın vetiştiği. memlekete kadar miiddeialevh\n ;kamettlfı~ının meclm1i-
b~~ (ıkarilnııştlr. ~itm'ektir. vetine me-bni bi1l ~l:J ;"'dP ed;1mis ''" 

DenllP AD ıtam~la 
Cilt ve Tenasül h..tahktan ve 
ELEKTRiK 'l'EDA vtınd 

BirlM1 Beyler Soblt No. 55 .. hmit 
Dhilmn~~.-.
u.. •'kıfama bW halte1-nm blt.11 

~TE DE BOCtlll ıı:olLDt Fabt yabanedarıa Çi~en ve Hint- u'brra~ ya'Dbn11m. t"-"'kUı:tltt" da ika-
fth~· 30 (A.A) - Htta nezaretinin ten satın aldıklen çay yap ·aklarını ken- "net~J,1n1n bulunm11d1~1'nn;!n Ul\nf"n 'tth
' : Bombardıman ve sahil teşkili- di memleketlerine götU!'":lnceye kadar 1;nı ifa."lnfl ~ muhP~~eonm ~5-~Mı 
~~tnsup tayyareler Alman kruva- onlara turlü tUrlil hHe- hrıştırmalan Cumartm ~"lU nat ]ft T\'11 tnliktne b- TELEFON: X11 (181) 
lıil.....~ buhmduiu Brest limanına keneli keselerini dolaurml\k için n.üşte- nl!' 'Ven11:'-ttk 111n:u1tal !ıtlft1ilP davet\ylr -..'lllll ... ••• • ••• • • • • • • '" 

eaer .. 

~ ya~1r. fn~llz tayyare- rllmnin keyfim bo:r.rr.nk~n bnşb bir ınat:hatası mıı'hlretne d.'""h~nesin~ bı-
A:~ ~yiata ulı'amamıştır. şey değildir. Bu hile1ı>rin birincisi baş- lik edilmis oldu~und'ln ıriiddr-ialeyhİrl ızMtR 2 incl SULH HUKUK HA

IttMLtetNDEN: r~N AKINL&m ka 1-tlca yerlerden gc.-len <"8V yaprakla- tayin olunan gün ve S!'att~ tnRhkemMJ .... 
ıt..a.~. 30 (A.A) - İngiliz hava ve r•nı birbirine kanşt .. arak charman:t hazır hulunma!:ı veya h),. vekil göndt'r
~~ --ıetlnla tebli~: Bu vapmaktır. Bunu yapM'lu çaym da, tn- mı>~ nbf takd"rde hı>kkııı~a muamelei 
~ ~eilln caıu'ba ~ bir tUn gibi, yalnız bir yerin mahw1U olun- ~vabive kra kılına<"a5• tehli& makamına 
h::' hu.-n eclilmie, baza ~ '()1- ca kokusu nefis o1arnıya~~ı:ıu r\vayet k~im Ôlmalt lhere illn <\'tt·nm. 
~- Fazla insanın tilmtq olma- ederek ondan dolayı b"-"kt b:.\c;U verle- 15~ (981) 

Davacı hazitıei maUve vekili avukat 
Zehra Yegin tarafın~ım !mıir beşinci 
Sultaniye mahallesi Komi9er Mahmut 
rğa sokağında bakb.1 Rasanm evinde 
ve Esrefpaşlıda otobCslen.lf. !loför Meh
met Ceıalettin aleyhine 941~1 :numa
ra ile acılan alacak clavpcıından dolayı 
mtidc1eialeyh namına <"ıkı!nlan dSfttlye 
'I: arakamım i'kamet.abı1ur. meç'halt,oe
tlne mebni bili teblil ''desi Uzerlne va
ld UAnen tebJfğata ratmPn muayyen 

~~endişe edilmektedir. rin mahsulll Olan çav yapraldannı ka
~ baıka lngilterenin cenubu nştırmalanııa bir muett! ıd~ye g6ste-
J;.L__~ •imali ~ 'Ye Gal mem- rirler. Çay da harman yapılıncr kokusu 
~ ~ .._, bul :teftere daha ~! olacalt l'tyayett do~ olııa 
~ atılmqtır. Bazı buM- ...._. bile onun harmanı "'CltU. hannanlyle 
~· 0. rıffn Wr ,_. Wr bç ~ kıyas edneme%. TUttı~. onun ~nl M
~U. ,,. ~ıştır. Bu ~ İngll!z len memleketlerde bir elden satıldığı 
~ tayyareleri ~tere üzerinde üç için tutün harmanı yr.pan ınüt hac;sılar, 
~tayyaresi düf{lnn~. esans fabrikalarındaki mU~hassıSl"r gi-

t ALMAN TAYYAımsl DABA bl Wr çok tecrlibelenPn soma, en g{bel 
l>Cş(}aCLllO tütUn kokwnnnı verect-'k honnanı bulur-
~ 30 (AA) _ il.na w dabiJI lar. Halbuki 9flY satH h 0 rk9 brıdine 
~ neuret1erinln ~ : göre bir harman yapar. Bundan dolayı 

' ReCe Plimut lherine yapılan - inhlo;ar itiaresi bu!unmıyan mEmı1e
~ dört Alman tayyaresinin tahrip 'ket1erae iyi sigara bulmak mu~ıttin ol
~ olduiu şimdi teeyy(it eylemit- matiı~ gı'bl - hiç bir verele t~ çay bu
r •• :. Bunların Uç{l hava mQclafaası tara- lunamaz. 
~n ~rillm9$t&' Çaya yapılan hile vıılnw cay harma-
tı... ~ fn«itterenin ~ubu şarki sahi- nından ibaret kalsa gene bunlara da 
~baza düşman bava faaliyeti olm~ - başka başka cin!rtcr. nlma'kla beıra
~'ba atıldı~• dair haber alın- her - lu!lls (!ay deneh lir. Ra1l»u'ki çaya 

daha başka hllcler de yartlır. 
.. En baya~151 kaynat•lmıı,. 1n1Ranımnş 

8 H · I · f I ça.r yapntldannı hiç lr:uıt::ın11mamı!I ta-• ıt erın p ôn a- ze çay yerine satmak. 'Bu 'Uir1U hlleyl 

' 

· ı en nyade Ctnde yıtpnla I' di~ 'rivayet 
rr ço uciar. ederler. 

~} { &ftaNfl 1 .. d ~ ) 
'1 11"-rıh karp y{lrUyecektir. Binaen
,~ sıkı lTlUharebel"'re inthar ebnell-

~er bakımınchn tngillı donan-
~ harekAtta mühim bir rol oyna
~ • Almanlar tarafmdu be, Al
du:: ....... kuttetleri mutat ,,eçhile iken
~ boyUk tehtikelen maruz bıra
~)'k bu harpte kat't blr lmil ol:nağa 

Şacaklardır. 
tu ltigiliı. kuvwtJerl karalla adetçe Us
~ olrnadıklanndan aram! ihtiyatla ha
~;L~~ekle_rdir. 
~fUtJYEY! SARMAtC 
:.._«:.;Ş!BBt)SO ..... '!"1ııln gazeres\1 Almanların. bir 
it~ diler adaya at'ıyara\t Çanakka
' ~'tına yaklaşan no~tatan kontrol 
~ek için biltthı Yunan a~alannı işgal 
Jı.ı~~e tecıebbtıs edecckl~rlni ve hattA 
~ _ için sev~ bakunmdın 
~~etli nolrtalm :aıptedenk hal
~._ işgalindeki on iki ada ile ;rtibat pey
~ ettikten ıııobra bel!d de Suriyeyi iı:;. 
~it~ \te 'l'Or1dyeıyi S'lrrnah craym ede-
~tini tahmin ediyor. 

'-UVle bir hareket hava kuvvetl~rinin 
O\ b:lere h~kim olan lru"vete meydan 
~cıı demektir. 
""r~liEL'OTTARIKTAKt mıt.tKE 

~~:Vuı. Kronikl> ve eDeyll Meyb 
~telerinin aı1kert mUnekkitJerl aynı 
\.; 1 i7.ah edettk Cebelüttanka kaqı 
~n tehlikesi üı.~nd!! ısrar etmek-

th..-r. 
~ ~li Mevh askeri milnekkidi yUz
~ı Lavel Havort diyor D: CebelUtta
~.~nyol sahilleri,,den va havadan 

Çin'e Hind'e y~ban~ı olan C8Y 
satıcılannm yaphıt\an bil lerin de 
şlmd,ye k~dar lney:\anr. çı1canlmış 
olanlan f'D'lanlıo:~ Yak1 otu. mürver 
ağacı. çilek. yaban meraini, bii~ürtlen. 
v. •· yapraklann1 kan~bmuık. Bazılan 
da, na>ati bite olmıyan türlü türlü şcy
ağulı~ını arttınrlar. 
ler lcaTŞ!hrarak çay diye SBtttklan mahn 

Bu hilelerin t.~nl laboratuvarlar, 
fence vasıtalarla meydana çıkara bilir
ler. Fakat her kes e'fine ald1ğı bir kutu 
caya tahlile gtitürem,yeceğinden burada 
herkesin yap•Mleceil maa.,... aalUnü 
söyliyeceğim. 

Gerçekten çay )'Bpraklan parmaklar 
arasında sıltı,hnhnca ezilir. fakat kml
:naz. Halbuki fena çay yapraklan ve 
ca,.daa ._.. ~ olaa ya.,...ltk ı-r
maklu .,. ... da M1ştınbnca "emen b
rılırlar. 

Hallı çay koh.nu l>l~ .. ko
l:u insanı hiç aldntmrız. Çay kokusu da 
başka bir koku ne t.irleşiace hemen bel
li olur. 

O kokuyu bilemiyor, yahut duyamı
yorsanız çay vapraklanndan biraz ağzı
nmt ehr ve hafi~ 11lahnın12. G~lt
ten çay yapraklan he ağnmza g{\zel bir 
le:zzc.t gelir. Y11prakları P:ğnnızdnn Ç1-

bnnca hem açılırlar, hem de yefil btr 
renk alırlar. Ondan tonN çayı ltaynat• 
hnr Ye - tabii. teker katmadan- lceyiAe 
lçeninia. G. A. 

Harp bir laç garda 9at. 
ıauıp ıtddatlıneoek . 

tzMtR Z lncl tcltA MEMtJRT :U
CUNDAN': 

Bir borctın 'temmt lstlh!t nmnmd:ı 
~ Ç&Vi lmestne k"ftl~ ~rftetl ~tlit 
tRahaftestntn Tame""'t' ~ıh 'ta-
1)Unun cil 51, kt\tnk M :psfta 6!. a~b 
'.\90, pıır~cl 57 ve 118-SO ta; ı:ay1\ı ve '251l1' 
lira muhammeın kıyr.ıoetH mHna hane 
açık •telı•• mrwtile S.._tcl .. 'l'Wıtne 
rastlıyam (Snlı) ~nU saıaf 11 de fzmfr 
(kinci fcra dalrestnd~ "'"a'-1-da yazılı şe
l'ait dairesinde satılacakt!r. 

1 - tşbu pyri menhılfln arttınne 
sartnamesı 20-5-941 farihi.,den itib"l"C'n 
lıer kesin j!Örebilmesi icirı at"ıkhr. nan
da yazılı ~1tnlardt\n ~tlı- malöm•t Al
mak istiyenlPr, ic::bu ŞP.rtnameye ve cfos
va mnnanııqle memuriyetimize mtlra
caat etmelidtr 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda 
"\'azılı kıymetin yüzde var buçu~ nis
bettnde pey ftY1l mmt bit bsnkanm te
mina t mt'ktubu tevdi c-dileC'ektir. 

~ - fpo~k sahibi ~11CP.ltl1lmı diıter 
alakadarların ve irtifa\ hAl<kı sahmleri
nin gn,•ri menkUl ilze•-inc1ekt hakl:ırını. 
hususile ftl!ı ve 'mftsnıfa d•1'r ()hl\ lddia
larını işbu ilin taT"..h•.,den itibaren on 
b~ g(1n icinde memm·iv..timfze bfldtl'
melcrl kap ~er. Alm ha1de hft\!an bl· 
nu skilile sabit olmıu~ıkC'-ıt sıtı~ b~cll
nin parlnşmasmdan !ı~ri~ kalırlar. 

4 - Göstı:-rilen gU~~e erttırnıava f!:· 
tirak edc>nler arltırma <;ftrinamesini oku
ml.q ''e liimmlu malö.matı a1mt~ ft bun
la.n tamamen kabul Pttnic; ad ve iltibar 
olunurlar. · 

~n mahkemeye t'P1rner.~inden hak
Kında gıyaµ karan ve?ilm:~ ve muhake
me de 16->941 tarlh'ne mUsadif Cuma 
qtin8 -t ıe Da baw1c hn~ ~-tı
mnddela1eyhtn btnat l!-\'at~ v'ncut ~ttne
sl\ veyahut tarafından bir vekil gönder
'l'lP~i ak!d takdirde ha1ı:'kmna gıyabi mu
hakemeve d~vamla 'ka!'ar veri\ecel'ri lU
~umu t~eliğ makamına bim olmak ve 
bir nüothası divarlhaıı~ falik lt11ınmak 
cıuretlyle ilan olunur. ı SOS ~83) 

tZMtR 2 lnel SULH HUKUK HA
T{fML1C1NDEN: 
Davacı haz.inci maliye v~kili avuht 

Zebra Yeğin tarafınd~n bmir Kanıt~ 
9 'Eylül sobğında "n't1dm Mehmet Öz
tamur aleyhine 941-2~ numara ile açı
lan alacak davasından dC'layı müdaei
s.leyh namına gönderilrn davetiye vara
ltasın1n ikametgahının mecbuliyetine 
ıyıebni bill tebli! iad~!'l \i~rine gazete 
·ıe vald ilftn .. n teblig!t Ü?.f'.rlne dP. mu
~yyen ~nde mab'kt-mE'ye f.'c: lmP.di~nden 
"ıaltkında myım ka•ar: VP,.;lmlş ve mu
hakeme de 16-5-Ml 'blrihine :mUsaclif 
Cuma günü !'lMt 10 na bırakıln)ıs oldu
~ndan müildeialeyhh yr-vmi ve vAKti 
me:zldkrda bizzat ispatı vür:at eL'Tles; ve
vahut tarafından bir vek:1 ~öndel'll'esi 
-ıksl takdirde hakkmd, gı• abt muhake
meve devamla karar verı'eceği lüzumu 
:;ebliğ ınaknmına kaım drrıp.'k ve bir nils
lıası divanhaneye tali!t k•'ınmak sııre-
tiyle illn olunur. ,009 (9S4) 

S - Arttmnıya cı~rıloı'l ~,,u gayri 
~n1mt Uç defa baıtı-ldı1ı:tntt !Onn ~ 
~\: arttırıma ihale ec1i1ir. Su bdııır 1d 
Arttırma bedeli gayrl me .. Jttıl ~ tıı"- 1ZMnt '3 11ncll SUT.H mJXUK HA
mln ~nm'ş nlan kıvmt>tfn ~ ~'t vthdf' K~tô!NDEN: 
vettn~ beşini bulmak ve ~h! 19tfyf!ntrı Davacı hlllnel maliye veld'll avubt 
alacağına rUcham o'an dt~ a1~~t1!1r !elı11l Yesrin 'tanfınd71-ı f7.'mlr Jtt>mera'
o gavri menkul ne tetNn !'ditmiş be bu tı Ke1Y1ll'h1ı otPlinı!e Ml\rllve\ rıP!dlnde 
roretle riichıtnı olan alacakJılann llH'C- Tahir oğlu Bllseyfn FPı rl al"lthıe 
muundan fazla olmak •e hundan bacltR 941-95 numara t1e açıhn a!l~lt da~11n
oara}'1' ~virme ve ı>avla-Jt•rmR ma..tıraf- aan dolayı mUddeial,. .. h ,,amına g5ncl-•-
1arını tecav{b: etmek cııt"t4ır B5y1e bir rilen <la\retlve varaka"ının !kamel.,lhı
bedel elde edilemedtlr takdirde ,,yr1 um me~hı.:llyettne mebni bnA teblil la
menkul E'l1 çok artt1nmm taahhUdU be- t!est Ozerine tazete n~ va'kt illnen teb
kf kalmak Uzere arttımıa temdit edile- ligala !'a~en ıy,uayy~n P,'Onde ınah~~ 
r:ıc 13-6-941 ~rlhlne .~"ılıyan cuma meye gelmedi~nden 'hakkında ~yan 
~UnU aynı natte ve binnrl arltınnada- \aran verilmiş ve r.u:huPme de 16-5-
ki şerait . dairesinde 8l l"Ok arttıranA q41 tarihine ml'sadif Cuma gUnD ~Ml 
ihale edilır. t() na hıra'kılmı.ş oM··~dan mncJc!el-

Böy)r. bir bed,.l elde ed:letnedllf talt- aleyhin vevınl ve va1rtl mnldh·t!a blz
dirde 2280 sayılı kanun mudbince 1B\1Ş t.at l-ma\t vikut e~eıs' ve "'P.'hut h\ra!ın
gerl bırakılır. darı blr vekil j?onc1~ıest aksi ta\l'irde 

6 - Gayri menkul kPndhımt ıtıale hakkında ~yabl muh ıh:l'le.ye aevamla 
olunan kimse derhal WYtt verilen mUb· \anı- veril~ğl tebli~ rnokamına btm 
let içinde parayı vem-P~e htldttn"• I"° oltna'k Ve btr nOshac::ı Jfv;tnl\aneye laltlc 
:ra w ifib b.nununun 131 'ft U.3 UneU kılıl\fi\a\: sutetile ilin o't"nut. 
maddeleri hUkmU tathtk nlunacnih i!An l~ O (985) 
olunur. 1811 (980) 

KUSADASI SULlt Httlrtnt ıtA
KtM1: tötNnEN': 

dttd-.:utadiyen bombardıma:t edildiği tak- C Baştarafı 1. ci Sah.i.fede l 
~ hakik! kıymetini te-<lrll eden gemi bimİ telôkki edi1

1
.tiii sCiylenmekte.tir. ""'"..ılllll•-••-••••••••n-.ı , 

~ ~ vaziyetini muhafaza etmesi talyan gazete ~ ~· m!hverin yeni s J k E 
~ tehlıkeli olur. Buna karşı en mü- 1ıskert harekAtma mtizar etmek lhım 8 tJ J V 
ele ~e Afrika sahilinde diler bir Us ~eldiğini kaydeden yazılannda Türkiye, 
'~nnektir. Bu şLphesiz gü.çtilr ve Mısır, fspanya ve Portekizin vaziyetiyle 
~ ;"'• ile beraber 'bir kara kuvveti- meşgul olmaktadırlar. Bu gazeteler Li~ 

Basmahane 2 :.nct Gntler mahal
t~sl Bedava sokağında 15 numaralı 
hane 8:ı\tılmnktadır. tç\tıdt- dlSrt oda
sı ve tulumba suyu vardır. 

GlSrmelc lsttyenlerhı l~dekt f!ff 
sahibine nıUracaatbn. 

J.67 Abdlln'ahftlıatl ıeİ!l incir l>al\- Bayraklı !9440 ~ 34/127 
(1n6nü M. rde1t) ıçesi 1cata~ 

u lbra!üm zotbilmez Tarla Gerenli IJ78S ' 936/'6 
(Bodcmt M.~ den 

tOJ Adagilaell Alt ~~hı Tada lc1MIF 
Hat fa K .. dat 81.M re 9S6/97 
(T-ıutM. Mil\' b,.. 

26 ' 12 t6 1542 (951) 

r. C. Zfıtaot BanJum Ödemiş Şalteslftden: 
Banbınwa ~· IBf&iwda isimleri yaz.ılı müatakrizlerin pyri •enkulleri 

3202 •yılı ziraat bawkaa bnanu hüldimlerine tevfikan açık arttwma aure
tiyle müzayedeye çıkarllmlfht'. 

Artbrma ]/5/94t tariMnde bafbınak 16/6/941 taril.lnde billnek bel'e 
bir buçuk ay devao edecektir. 

Muvakkat ihale 16/6/H 1 tarihine müsadif pazartesi günü saat on birde 
ve T. C. Ziraat bankam ödemi~ "'besinde yapılacaktır. o.La lada malOmat 
almak isteyenlerin l:İl'Mat iba..n. OdemiJ ,ubesine rnüracaa11a • arttsnna 
lkaitnesindcki fef1liti oıbmalan illa olunar. 

•hl• ~ aıeakwin tatMnmn 
a..I Me.kil miktan tarilı ve Nd; 

357 M~hmet kansa ifa.tına. i.ncir hah-
(T urgut M. d~) çesi Kasap kuyu 9190 M2 

S7 

332 

Mustafa km Fatma tarla 
(M6fl•dJet ._, 
Mulaaclr HU~ kızı t.dr 
Hatice ~ncl ~ 
(Mcırutiyet M.)' 

J144 c 

93S/3S 

93Sf'7 

332 c c 

26 

~ 
Karaaiat 

nu c 932/23! 

Kara Mehmet ı666l • 938/1 
km 

12 16 •SO (9SO) 

i r. A il 
VUa,et Daimi Enctimenlnden : 

716 lira 99 kunaş ketif beckll üzerinden ek.Utmeli. illn «llllp iatekll 
çıkmayan lzrnlr - Kemnlpafll - Turgutlu yolunun 48+000 - '51 +800 Un
cil kilometrelerindeki mente&lerin tamlratiyle '33.+000 • 34+000 kilo
metreleri araamda bnı pete in'8at: eksiltmesi 2 2/ 4 /9 41 tarihinden iti
baren on R\in uzatıldıimdar: iateklilerin 2490 sayılı yasa 1'tı1cümlerine göre 
5/:M~f941 PlllEUte9! SÜllo& NBt 1 t de vilayet daimi ~meaine başvur• 
malan 25, l 499 (944) 

fz1t111' Lise "Oı ıa eltldJGP Alınl, Satan Jıond.I· ,,.,. ....... 
ikinci Erltek liaeainde kefit, resim Vt: prtnametd mu~ ~apbn1acak 

olan 492 lira 94 ~ ...ıa..mmen b .. delli tamir, 60 metre uuntuğunda ka
nal ve teressühat bacalan ifl pazarlıkla yaptınlacaktır. 
Pazarlık Te ilıalt- 6-V-194• sah günü saat 15 te Gazi bulvarında mektepler 

ınuhaseheciliğinde yapılacaktır. Muvakltat teminat yoktur ihaleyi müteakip 
a1macak olan kat'l teminat l4 liradır. 

latekli1erin 'keşif 'ft 'f8rtname,.l görme\ ÜZ•e 1'eT gün ıobla ... O.le cin n 
saatinde bu gibi iflerl mUTaffabyetl~ yaptıklarma dair iı yapbklan yerler
den alacaklan "nSib ve kat, teminat ak~le komiayoaa -~ 

1S85 {'te6) 

Milli Jaltiipllmle llldltrlöğÜllden : 
RUZNAMEı llOZAICERA:T • 
1 - idare ~eti ,.,...,..... 
a -Mu.Ulp~ 
3 - 939 aenesi h~IMR tet\ilr ve tudlkl. 
4 - •94l ıeeMJill "1itçesWıa ~ ve ta• ' ' 
s - v..ı muftakttt tayW. 
• - Kw'a ile ilıf .- tecdlllt ft ...mum S.,. Failr: ENER'ıin yerine 

'tllzafttft...ent. •••ca .. H•l mucı"bince \dare ~etiae .ımaa 
., MiWr Bftt..'E..."lll vm*inin tasdiki. 

Hlnnm-aa.ıblta -""-• tnaıd~ne $"Öre akclı :multtezi kongtepla 7 mai'e 
194t ~....-.Cini eailı\ Oll J'edide milli ldıUiplaaae 'Wnwnd" top1Haoail 
~ ~ tlln -olur.ut'. . J s•s (982) 

~ .. "" ............... 
en ıthel 

GAZORV MtlSRff, 
UMONAl'ASI 

dm 

PU GOLIN 
Piyaq•~
r:ER ECZANEM IMllAJNU8 

~nEPOSU: 

C A ff 
U80tlA'ftJVABI 
~BAMKA!ii~A .. •. ~...,.. 

Jt-r-!.!.~rli~ yapma"ınl icap ettirir. ya harekitı esnasında buraya askeri kı
~~ VEn.t ORDU -BL~ ORDU ~tarın gönderilebilmi~ bulunması kil
~ '''Y\lz Kronikb asken mUnekkidi cük Asvaya ka~ harekAt yapıldığı tak
°"d:nUıniyetle tn~te1·t'n°" kuvvetli bir dirde dahi bunun Türk topraklanna 

~!ine bftyUk bir omu mevdana dokunmadaa yapalabilecejini söy~or-

~1-8 939 Utihlhc!e mtıntehtren vefa\ 
eden s~bık l{uşadası bt'lediye talıslldan 
Kemal Gillt~klnltı tuere'kr:sl ınei!~nt ka
nunun 559 uncu 11\addP.Si m'1Cibtnce 
deftere J?eçirilmif oldutı&ndan i1An tatl
hlnden ltlbattn bit' ay Hılf.n.da alacak •e 
borclarını bydettlrntt'k itten ıllıe91r1ı 
ve borçlularının Kup~asc Sulh Hukuk 
mahkeme.ine mUtaetatlaf"ı ilan lttuft\ft'. 
-Medeni kanunun ~ tflcl ma4cteilR 
öredlr~ 19 (Wr) ~ .................... -.ıı ........ lııliiiiiii•w--1111111'1 



SAHIFE4 

SİYASI VAZiYEr 

___ , ___ _ 
JAPON SiYASETiNDE 

DEGIŞIKLll 11? 
B. Matsuokanın 
An .. erikaya git
mesinden bahs-

olunuyor 
Tokyo 30 (A.A) - Japcın sözcilsü B. 

Matsuokanın yakında Amerikaya seya
hati hakkında sorulan bir suale ceva
bında: cBu suali bizz:.tt ben Matsuoka
Öan soracağım> demiş•ir 

Bu seyahat teklifinin B . R uzveltle 
açık kalple konuşulmasını lstiyen baz.ı 
J apon gazetecileri tarafından ileriye sU
rüldüğü anlaşılmaktadır. Japonyanın 
Pasifikte karakol harekatında bulunma
sının lüzumlu olup oimıyacağı hakkın
daki suale sözcü şu cevabı vermiştir: 

- Bu şimdi lüzumlu olmıyabilir. Fa
kat vaziyetin inkişafına göre istikbalde 
lüzumlu olabilir. 

---- ---
A vusturalya 
70 hiI"• pilot 
vetiştiriyor 

Mihver ordusu 
Sollumde du-

rakladı •• 

Bir kaç gün daha 
olduğu yerde durur. 

sa artık ilerliyemez 
--o---

ALMANL R FRANSIZ DONAN· 
MASINI NiHAYET ALI· 

YORLAR MI? 
Radyo gazetesine göre iki Uç günden

beri Mısır topraklarına intikal etmiş 
olan mihver kuvvetlerinin harekatı 
hakkında her iki taraftan da tafsilat ve
rilmemektedir. Yalnız İngilizlerin ver
diği bir haberde Mısır hududuna toplan
mış olan mihver kuvvetlerinin Uç kol
dan hareket ettiklerini. bir kolun sahil
den Sollum, Sidi Barrani istikametinde, 
bir diğer kolun Sollumun cenubunda 
harekAt yaptığı bildirilmic;tir. Sahili ta
kip eden kuvvetler ttalvanlardır Yol
suz ve arız.ah arazide hareket edenler 
ise Almanlardır. 

Almanlar Sidi Barranideki İngiliz 
kuvvetlerinin gerilerir;e inerek bunları 
denize dölonek niye•indc>dirler. Fakat 
ordusunu sevk ve idarede büvük me
haret sahibi olduğunu ispat eden gene
ral VaveJl'in gafil avh:nacağını zannet
mek güçtür. Her halde general Vave11 
kuvvetlerini düşmanlarının muhtemel 
hareketlerine göre tanzim ve tertip et
miştir. Mihverci1erin Solhımdan sonra 
ileri hareketleri durmuştur. Bu vaziyet 
bir kaç gün daha devam <'dccek olursa 
mihverin harekatı bütün yaz durmağa 
mahkCimdur. Zira 15-20 gün sonra bu 
bölgede mevsim büyük ha,.ek&ta müsaa
de etmiyecektir. 

DENİZLERDE 
Harbm bütün Akdenize intikal etme

si dolayısiyle İngiliz A kdC'DiZ filosunun 
her gün yeni kuvvetinle takviye edil
diği haber veriliyor. Bir kac gün evvel
ki neşriyatımızda şarki Akdeniz vnziye-

- - o- - tini kısaca tahlil ederken bu havzada 
Sidney, 30 (AA) - Avusturalya ha- İngiliz deniz kuvvetleriniıı takviyesi za

va kuvvetlerine lazım olan p:Jotları rurl olduğunu söylcmistik. Bugün te
muntnz.am surette yetiştirmek için vekkuf eden Libya harekatı belki pek 
Avusturalya hükümeti bir proje vücuda yakında Cebelüttankn ynpılacak taar
getinnistir. Bu proje mucibince 16 ya- ruzla berabeT devam ede<?"ktir. 
şından 18 yaşma kadar gençler bu teş- Mihverin İngiliz d0 niz kuvvetlerine 
kilatta mecburi olarak çalışacaktır .. Bu şarki Akdcnizde İtalyan ve garbi Ak
suretle kaydolunacak gençlerin sayısı 70 denizde Fransız donanmasivle bir dar
bin tahmin olunuyor.. be vurmak istiyecefi t ahmin edilebllfr. 

YENi ~SIR 

-·19 

YUNA ISTAMDA KUKLA 
HÜKUMET KURDULAR 

---;._.;o-----
,.. • h •• 
~a rıme ru -

kümeti bir ~ene
ral kurmuş 

---o---
İnglliz sefiri Giride, 

meıru hüJıümet nezdi· 
ne vardı.. 

Berlin, 30 (A.A) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor : Atina radyosu general Ço
Jrıkoğlu riyasetinde yeni bir Yunan hU
klimetinin kurulduğunu dün akşam bil
dirmiştir. Gener;ıl Çolakoğlu millete hl
tabcn neşrettiği bir beyannamede ez
cümle şöyle demiştir : 
Atinanın Almanlar tnrafmdan işga

linden, İngilizlerin hareketinden ve kra-

askeri gön
derilmişti? 

mı 

SON HA-BE~ 
.,:.·. -: 

Şefimize sarsılmaı 
ve bağlılık • 

sevgı 
-------------------

İnönü tarafından hediye edilen fotoğrafı,,,,,. 
60 bi n askerden halen şeref meuJıiine taHJıi, Milli Şefe bağlılıJı d01ffl' 

farının teyidine uesile oluyor... J 
45 bini geri alındı Ankara, 30 (AA) - Milli Şef Js- Kavak ve Kozalık hnlkevlerinde ~· 

--<>-- met. l~önü ~~rafındaıı Cümhuriy~t H.alk 1' mevkilerine merasımle taliki hak trJ-td' 
Londra, 30 (Radyo) Başvekil partısı teşkilatına ve halk evlerıne ım- aldığımız telgraflar bu toplan vO 

Vintson Çörçil bugün avam kamarasın- zalariyle hediye . edil_e~ fotog~a~arın 1 Mill~ Şefe halkın sarsılmaz ba~11~ iJ" 
d Erzurum ve Mcrsın vılayet parti ıdare sevgı du .... gularını bir daha teyıt .,_ 

aki beyanatında ezcümle şunları söy- k "' d r 
1 . . mer ezleri binalariyle Nc~şehir, Dikili, hara vesile olduğunu bildirmekte 1 •

1111
, 

emıştıAralr: da b" . z 11 d b" ıı1111ıııııııııım1111111111111111111111111 11111111111 111111111 1 11111111 11111 11 1 1 111111111 111111111111111111ııııııııt1lll 
- ann ır yenı e an a ır M •// 

Avusturalya tümeni olmak üzere Yuna- , et Meclisinde dünkü müzakereler 
nistana 60 bin asker göndermiştik. Bu ANKARA .. .. . ~ 
•--vv t" laakal 45 b' · · d " k d • 30 (H ususi) - B uyük Mıllet MecJisi Refet Canıtezin başk 
Ku e ın ını tım ıye a ar d 1 ak ed · · 
gen• ı t B tabi" · k a top anar ruznam e mevcut bazı maddeleri müzakere ve tasvıP e 

a mllllf ır. u ıyenın ço ıayan ·· •· · t' ek · d y dikk t 1 ah" • d .. k faik sonra cuma gunu ıç una etm üzere nğılmıştır .....ıı 
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;: :~:=~·tahliye limanın• hlına- araşütçülerle yeni 
Dümdarlarunızın düşmanla yaptık-

ları savaş en yüksek takdirlere d 1 • 
layıktır. Düşman günlerce kendisiyle m. 0•• ca e e tecru•• belerı 
muhasematta bulunan kuvvetlerimizin 
nizam ve intizamını bozamamıştır. Üç 
Alman zırhlı fırkasiyle bir çok motörlü 
kuvvetler tarafından tazyik edilen kuv
vetlerimiz OJimpos dağında Greblene 
ve Termopildeki muharebelerde ölü ve 
yaralı olarak 3 bin kişi kaybetmiştir. Bi
z.im zayiatımız Almanların duçar olduk
ları zayiata nisbetle çok küçiiktfü. Kıta
atımız bazen beş misli düşman kuvv.:ti
ni durdurmuştur. Bu hususta avam ka
marasında gelecek münakaşada daha 
fazla izahat verebileceğim. 

Zayiatımız acı olmakla beraber bu 
harekatta bizim müteşekkir ve impara
torluk kuvvetlerinin müftehir olacakları 
cihetler de vardır. Şimdiye kadar kırk 
beş bin kişinin tahliyesi yapılmıştır. Da
ha fazla tahliye edilmesi ihtimali de var

lıtanbul, 30 (Yeni Asır) - Bugün miştir. J 
(dün) Kartalcia hava t('h1ikesine ve Kartal gaz depolarını berha'Vll etJ'll • 
pa!aııütçülere karş! müdafaa tecerübe- maksadiyle Rahmi bey çiftliği ci1'ıtr:. 
lerı yapılmıştır. Bır saat devam eden indiği arzolunnn paraşütçüler kısıt ,dil
tecrübeler muvaffakıyetle neticelen- manda zararsız bir hale getirilrni~le ıl 
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Eski lzmir valisi Saın-
sun valisi oldu 
-----~--------~-----------

Sabık Yunan Basvekil muavini _ ... 
dır. - - -- B. Kotçias Ankarada 
Amerika A laskaya Ankara 30 (Telefonla) - Dahiliye muavini Bay Kotçias bugün hariclY,~~ 

vekfileti rnüs~rı Ethem Aykut Sam- kiliıniz Saraçoğlunun rt'fakatinde BvY"" 
asker !!ÖDderİyor sun valiliğine tayin olunmuştur. Dahili- millet meclisini ziyaret etmiştir. ~ 

v ye vekfileti müsteşar] ığına bir kaç nam- Jı;ot' 
Vaşington, 30 (A.A) - Amerika ge- zct vardır. Henüz bu namzetlerin biri Kotçias, hariciye vekiliyle birJ..i.kte il" 

nel kurmay reisi general Marşal irat et- hakkında verilmiş kat'ı bir karar yok- diplomatiğe mahsus loraclw meclis 
111 

tiği bir nutukta Amerika ve Birleşik tur. , zakeratını takip etmiştir. Bay Kot~ 
devletlerinin otuz iki bin iki yüz kişilik Ankara 30 (Telefonla) - Şehrimize buradan Amerikaya gideceği hnbef ~ 
kuvvetlerin Trinidat ve Alaskay3 gön- gelmiş bulunan sabık Yunan başvekil rilmek:tedir. ııı 
derileccğini yeni Amerikan ordusunun 111111111ı 1 1111111111111111111111111111 11111111 : ı ~'ımııııııııı ı.ııı ııuıı ı ıı ı ıııııı ııı ıınmı ı ııımııı ı ııııııııııırıııt 
tarihin en güzel ve en mükemmel ordu- Fransadan talebemı·z aeldı· 
lanndan biri olaca~ aöylemlştlr. ,._ 

.,,,,,,,,., İstanbul, 30 (Yeni Asır) - F ransada kalmış olan 19 kişiden ibaret bir ,,-
A merika ve harp lehe kafilemiz Köstence yoliyle şehrimize avdet etemiştir. 

Mihver - Ameri
ka harbı mu
hakkak ~ibil 

Bir aan 'at karımız sahneden ayrıldı 
lstanbu1, 30 (Yeni Asır) - lstanbul şehir tiyatrosu sanatkarlanndan ~t 

tor Emin Beliğ Eregli kömür havzasında kurulan sıhhat teşkilatında ~· 
a1mııJ ve Zonguldağa hareket etmiştir. ıP 
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Kızılay umumi kongresi dün toplandı 
Ankara 30 (Hususi) - Kızılay umu- hal azalıklara Sıhhiye vekili B gııJ051 

mt ~ongresi Büyük MiUet Meclisi reis Alntaş, müstakil grup reisi B. Rana 'J'Jt" 
vekill .. erlnden B. ~az.har Germenin baş- han ve mebuslardan B . A bdurrab~ 

Al l kanlıgında umumı merkez binasında . . .. • . ve-man ar Amerikan bugu""n de toplantısına dP.va ...... ı .. t • Nacı Demıragın mtıhııplanna karar -
m e .... ~ ''" rilrn" . K . ..ı.. tB 

ı·opurlarını batıra

cağız diyorlar 

1939 - 1940 yıllan hc~abab kabul edil- . i§t:ir: o~.gr_~ Mı~i Şefe ~e:u~ 
miş 1941-1942 bütçesi tasvip olunmuş zımlerının, Buyuk Mdiet Mcclisı e 

lın memleketi terketmesinden sonra --<>-

ve kıdem sırasiyle meclisi umumi a?.a- ne, ba§vekiJe ve genel kurmay :reJslıl 
lıklarından çıkmaları kap eden dört saygılarının bildirilme~int: karar ~ere6 
azanın intihapları tekrar yapılmış. miln- rek içti.mama nihayet vermiştir. ıı• 
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Pirine cuvalları altında bir ölüm barba devam edilmesi bahis mevzuu ola- JAPONLARA GÖRE DE AME 
maz. Yunan milleti realiteleri nazarı iti- • 

bara almalıdır. Yunanistnna enerjik ve RIKANIN HARBA GIR 
otoriter bir hükümet lhımdır. Bundan • 
dolayı ordu generalleri yeni bir hiikü- MESI YAKIN 
met teşkilini kararlaştırmışlardır.. Bu 
yeni hükümete emniyet ediıniz.. Az.im Berlin 30 (A.A) - Royter ajansı bil-
içinde her birimiz memlekete sadıkane diriyor: 
hizmete ve üzerimize düşen ağır yükle- Doyçe Algemanya gazetesi Amerika
ri tahfife çalışacağız. Zamanın Umitsiz nın 1ngi1tereye yard,mlarının hızlatıl
vaziyeti, silfilıları terk emrini vermemi ması meselesine dair yazdığı bir maka
icap ettirmişti. yni sebepler başvekil lede diyor ki: 
vaz.ifesini deruhte etmcğe ve lüzumsuz B. R uzveltin plan.tarının ancak tek 
kan dökülmemesi için beni takip etme- bir neticesi olacaktır, bu netice Ameri
niz.i istemeğe beni mecbur etmiştir .. Va- kan vapurlarının süratle ve muhakkak 
tanı yeniden diriltmeğe ve milletin sulh olarak batınlmasıdır. 
içinde çalışmasına gayret edeceğiz. Va- JAPONLARA GöRE 
tanperverliğinize gilveniyorum.. Tokyo 30 (A.A) _ J apon gazeteleri 
KİMMİ$ BU GENERAL Amerikanın son kararlar: üzerine mü-
ÇOLAKOOLU? talealar yürütmektedirler F..n büyük iki 
Londra, 30 (A.A) - (Royter) A jan- J apon gazetesi alınan kar:ırl::ın Ameri-

sının diplomatik muhabiri yazıyor : kanın harbe gireceği seklinde tefsir edi-
Müstevli Almanlar Atinada da b ir yorlar. -

. . .. 
Jıtanbul, 30 ( Yeni Asır) - Ayvanearay çeltik fabrikasında bir kaza. :ııf 

mu§, hamına! Ömer oğlu Selcim, birde nbire üzerine dü§en ve yıgılan pır 
çuvallannın altında kalarak ölmü§tÜr. lfl 
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Makineye Mısır kralı parti Ildır-
'' erilirken leri ile görüıto 
/ngiliz tayyareleri 

Afrlkada bir çok tauuare 
maudanıarına taar. 

roz ettiler 

K ahire 30 (A.A) - Mısır J{rah ~ 
ruk, bugün öğleden sonra başvekil S b1"' 
paşa ile bir çok partiler reisle~ ..b 
susi olarak kabul etmişlerdir. Y"? 
bir temerküz kabinesi teşkili iht 
]er i müstebat görülmiyor. 

----- ----

Kui.sling hükümeti t esisine çalışıyorlar. Kukumi Şimbon gaz~esi diyor ki: 

Yunan seferine bitmll 
nazarile bakıııuor 

Bu hükümetin başına geçirdikleri gene- Kafilelerin himayesi ve devriye usulü Kahire 30 (A.A) - Orta şarktaki 
ral Çolakoğlu asker den ziyade bir dal- büsbütün başka şeylerdir. Fakat Ame- İngiliz hava kuvvetleri umumi karar- __ ç bit 
kavuktur ve askeri rütbesini kral a ile- k d b "k" 1 gahınm tebliği: Ber1in 30 (A.A) - Yarı r~•µ şJı-

1 dah sık L- 1 ri a a u 1 1 usu birb!rine o kadar yak- k aynaktan bı"ldır" ı"lı"yor.· Sal~hiyetll JtlpS" siy e mü anekfır ı ınünac;euct erine 1 t k" h in u· h k 1 · u laştırı mış ır ı akikrıtte bu devriye g ız ava uvvet erme mensup fillerde Yunan seferine a ........ 1. bitJJ115. b"' 
borçludur. B ütün bu sebepler Almanla- şekli Amerikanın hemm hemen harbe Uıyyareler Akdenizin bazı kısımJarı n .. ıA dair .. 
nn elinden iktidarı kabul etmesini ve girmesine muadiJdir. üzerinde gemi kafilelerini himaye et- zarile bakılıp bakılmıyacağına yooafl 
kral Jorju tenkit eylemesini b ir kat da- b ş· bo k akşam sorulan bir suale, bütün 0ıııı 
ha takbihe şayan kılmaktadır. Su o ım n g::ızefpc:j a~avdaki satır- ıne üzere devriye hareketlerinde bu- topraklarının tamamile işgalllc bU J1la-

General ÇoJakoğlunun çok taraftarı Iarı yaz~ı.ştır: iunmuşlardır. Düşman tayyareleri tara- tabii olduğu cevabı v(:rilmiş ve rrıa~inifl 
yoktur. Almanların birinci sınıftan baş- Am:ri ahların İngiltereye harp mal- ınd:n yapılan hücwnlar bir çok defa fih Yunan seferinin Akdeniz h~r dil&-
ka bir kimse bulamamaları halle hissiya- zemesı taşıyan gemileri himaye için püs ·ürtülınüştür. ancak bir parçası olarak tdnkk• e 
tında devam eden mukavemete b"ır de- harp gemilerini kullanmaları Almanlar- Sirenaikte Benina ile Deme tayyar: bileceğ" k d l şt ._..... 

la Amerik.alılar arasında hir çarpısmayı 1 
ay 

0 
unmu w · ----- •. lildir. • me,ydanında düşman iay:yare tecem- b ıılc 

İNGiLiZ ELÇİSİ GİRİTI'E önüne geçılmez bir hafo kcıyacaktır. Gö- muları pazartesi gecesi Ingiliz hava mi.şlerdir. Son iki giin ır.arfında 'fo dtıfi 
Londra, 30 (A.A) - ngiltcrenin Ati- rünüşe göre Amerikan devlet adamları kuvvetlerine mensup tayyarelerin şid- üzerinde üç düşman tayvarcsi htı~~ştUr· 

na elçisi salimen Giride muvasalat et- şimdi hakikaten harhC' giden yol üze- cietli hücumlarına uğramıştır. Bir çok bataryaları tarafından °düşürülrnU ]<ı.ıv-
miş olup meşru Yunan hükümetile te- rinde bulunuyorlar. homb« yerde duran tayareler arasında Babeşistanda cenubi Afrika hn\uadcrıı 
mas halinde bulunmaktadır. AMF...R1KALILAR infilak etmiştir. Bu hlicuma gündüzün vetlerine mensup tııyyarel~ . c .,..e 

-- --·- - FEDAKARLlôA HA7.1R Benina tayyare meydanında sıralanmış mıntakasında düşman mevzıJe~ı~erdiT· 
M A H İ S A D A Vaşington 30 (A.A) İstikrazlar o!duğu görülen ve sayısı yüze yakın cephane depolarına hiicum etın~ştir ve 
YardımseuenlEr cemi- tııntım müdürü B. Yun(! demiştir ki: olan Yunkers tipinde nakliye tayare Nakl:ye malzemesi tahrip ctrnıŞa ağır 

(Henüz fedakarlıktı: bt:lunmndık. fa- tecemmularına yapılan hücumu takip diişman beyaz ve yerli kıtal~rıntyYar~ 
yeti fUIJesi a~ıldı.. kat bizi bi.iyük fl'dalrGrlıklar hekliyor. etmiştir. Bingazi limanı da hücuma uğ- 1.ayiat verdirilmiştir. Tand; ~de ~cn1 
Manisa, 30 (Hususi) - Manisa ka- Amerikanın milli bor<'u ~O mil varı ı!e- ramıştır. Bir çok infilak olmuştur. İn- • meydanındaki binalar ve S ;d"Irnistir· 

dınları Halkevinde yaptıkları bir toplan- çiyor. Önümüzdeki sere icinde dah:ı ile- giliz hava k uvvetlerine mensup av tay- binalara tam ic;abctler kay c~areleri· 
tıda yar.dım sevı::nler cemiyetinin Mani- :riye gidilecektir. Milletin bir senl'lik ge- yareleri alçaktan uçarak mitr alyöz ate- Bu harekata iştirak ed~. ta~. 
sa subesini teskil e tmislerdir. · :Jiri bu yükü kolaylı.leh\ yi:klenebilir.> ·şile düşmanı hırpalamakta devam et- mizden dördü üslerine onın 


