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dirildiğine göre Vqinlton resmi nWıfll- 11Z '" Ameribn mUıauebetlerinde IJl 
lerinln dilfil**i ıı.üerlıı lwntrölil aJ.. bir an)•fl"anm t8llll için yeglne ~ 

. . din Almanya tJe mUzakerelerde Fnn-
bndakı Pans matbuab taralmclaa b..ı.; _.. Jrat, surette mütareke '8ri)arm-
nan .sulh taarruzu ile B. Bedia ~ dlm ~ balrJnnda bt't teJl.. 
ya kaçlıı Almanyada nihai ufere brp datta bulunmasında oldulumı rmnen 
beslenen ltimac1m .Uhpnekte oldulunu bildirmiştir 
g&teren clddt emareler o1dutu mer]ı;e.. • · • 
zlndedir. Bilh•na 111 keyfiyet manidar Sarıyetle bir Franııs 
teıakki olunmaktadır: Parls matbuatının 
Ruzveltin tavassutta bulunması hak:Jmı.. alayı har F ranııa-
da ileriye sUrdUIU flldıfer, celer Amni- • • 
ka harbe nihayet vennete teşebbüs et- lora lltıllAlı elti 
meue yakında harbe ~enecektir.> Londra. 21 (A.A) - Suriye hudu-
tarzında açık telıc:litl,rle muterafık bu- dundan gelm bir telpfa IÖl'e maruf 
hmmaktachr. bir a1beym kumandaamda bulunan lılr 

llilıver devletlerinin içinde bulundu· ~ a]qmm Suriy linnll oı.a 
dmdah ~ lllr emanıll de C_la h:-' Franmz ~ .... ettfl'

... ~ ........ l'a-W•11tU ~ ......_.. Japon ne c1alr emueler ftl'dlr. 

illnllh1l tanıfı'*"ım çetlmetılne ..... -~i!i·=~~==~~~= .... .... .; 
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Glrittı Alman ihraç tı-ıırakta halkın ıı zabltlı- ı - . 
•bıı~~ .. !??~~!~!~r rın ı~t~ ... ~·~~~!~~~~ ŞEHiR HABERLERi 

Ada)oa lndlrilen paraşlltçU kıtalardan Radyo gazetesinin kaydettill '-1 taı... 
bazıJaruwı Yeni ZelAnda Unlformasını mlnlere göre Bağdadın 35 kilometre Y• 
llbis olduiu söylenmiştir. Fakat haber- ldnlnde bulunan Kalocayı işgal eden tn.. 
ler Almanlar tarafından tekzip edilmit glllzler kısa bir zamanda Bağdedı da i,. 

YerınJe bir karar Zeytinyağlanmıs için yeni piya•a 

ve bunun yeni tip bir muharebe Unifor- gal ederek bu harbi neticelenc11naek • K d J 1 
muı oldutu iddia edilmiştir. Yeni iıılt- teyeceldercllr. ereste epo a- k F·ı· t• d t• 
ler adanın bilhassa garp kısmına yapıl- IRAK RFSMt TEBLtC.l ra 1 ıs ın en zey ın 
DUfbr. Esasen bu kısım tarihtede adaya Berut, 21 (A.A) - Irak tebliği: Garp •tf • • 
duhul yolunu tetkll etmiştir. Kandlya Cl'phesinde pl"darlanmız Habbanivede n 1 aıye yanına d 
ve daha bazı yerlere de inifler olmuş.- düşmanla temua gelm!J ve düşmana yag"' 1 te . . 
tur. . . ağır zayiat verdirmiştir. Muhareb@ de- nakledı•ıı•yor mın e emıyor 

Hava yoliyle asgari bır fırka indiril- vam ediyor. 
miJtjr. Yani 7 bin asker bu harekata iş- Cenup cephesinde Bama clvannda fa- --------
tırak ebnektedir. Kaydedildiğine göre alivette bulunan kıtalanmız mahallt 2'1cCIPd 11elı•etı Jrall -' "CUCUllll Jıe:aırasısm• .... 
ha.,. ,... .. .-ı•• bir A1- ~ ~alkın da yardımivle tngilizler U-zerlne Ba depolaP ıeldP için fH., ..., •• ..._ 
kası normal olarak yalnız paraşütçil kı- ateş a~ışlardır. Bir tn~liz subayı ile dalıni .,.,. tefdllıe ldL smaııda fı1~111etH maııbnat Hl'lyoP-
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Ba urada Hahetlatan harbanıınl 
ı...,.a bulmua .... bir tali 
s. ........ _... c •• n1 
....... • • ...... aJtwdMI 
rla Fllbtlne ...ili ... , m•. 
de~tthuw..t..._..lcla 
..., .................. '!'. 
.... .tnlr edlJmn lwlı9" .... 
ket ,.p.ı- mahtemeldJr. Vltl talan ihtiva etuıea. Bundan ewel hava 10 tn~illz neferi maktUl dUt1m~lerdir d Ticaret vekAleti ıaJ"afındu Irak z--- satılan zeytin yallan 1.rtec1- bert blr ve 

yoliyle ..k)eclllm Nmu fırkalamwı tNGtLtZ RESMt TEBL1C.t Şelıir içindeki kereste mağaza ve e- ..,~ u ~ 
ihraç harakitı iki gün sürmüştür. Böy- Kahire 21 (AA) _Orta sark ordu- polannın ftfniye merkezi civarında be- ti_:ı y::ığı piyasası hakkında şehrimizde- ikişer kiloluk teneke kutularda plyua- metl. .....,.. IU'tllln -•• 
le hava yoliyle aakl.We• bir fuka mu- tarı kanu'-glbının tebli~: Irakta Kaloca- led ye tarafından gösterilen sahaya kı alak da hra mühim bir tebligat ya- ya arzedllmektedlr. MümkUnse Iraka manlarm ~ tan-e ~ 
tad olan 3 piyade alayı yerine iki piyade mn -zaptını mUtaaklp esirler aldık. Hab- nakli ~\n bir ~ene evvel belı;dtye mecli- p~lm !';tı.. Ba dat ticaret a~el";y?mizin y~nılacak tekliflerin bu §ekilde amba-
alayından mürekkeptir. Hava yoliyle haniye ve Basrada vaziyet sakindir since tayin edılen mUdd t hıtam buldu- b r raooru'la göre harp s"b"biyle FilLı;- li\Jlarda, mUmkUn olmadılt takdirde de tlilne s&., ~ De malhlırllpl 
nakledilen bir fırka başka bakımlardan ,,,,,,_ ~undan, kere•te tacirlerine s~n ~efa bir tinrlen Iraka zeytin yağı sevk edileme- Baiidatda .yaptın1acak kUc;Uk teneke ve 
da normal bir fırkadan az c;ok daha kil- M it . l..ğ haftal k mUhlet daha venlm l. Bu mekted"r. Filistin z ytin yağlnrını tutan kutular lçmde satılmak üzere teneke ve 
çüktilr. Son gelen haberlere göre ihraç 0 fi Jlll lon n CUm mUddette bu~ln nihayet bulmnlda- Irak pl rtık b l k tt varillerle giSnderllmesl ve tekliflerde 
edilen kuvvetler arasına bir .topçu ala- f Bnştnrnf 1. ci Sahifede l dır. Ş bir içinde belediyece yapılacak zeytin y~::a:~~~ ede;i e::rr ~ i~ ~: Sif Bağdat olmak i.izere 1 - 2 asit Uzeri-
yı da dahildir. Bu alayın yedı buçukluk BllAhare avcı tayyareleri hlma~lr.- tetkikatta kereste ma~a7a ve depoları- fırsat "st"f d d.. k .~ g t { ne olma.tıı işaret olunmuştur. Bu fırsat- Orta(Vlcham5 _ _._ Steed) lnsllls 
24 topu vardır d bo bard 

8 
ta areleri cok nı el'an giSst rll n mah lle nııkletmeml" .n ı 1 a e e ~re ı raca c;ı arımı- tan istifade etmelı: isteyen lhracatc;ıla- .,. harelcltmdaa .,....,d 

Londra wahlyetli mahfillerinde bil- ~ku~ n :1cmu l~rd~ Hiva daft he- olanların y rl,.ri bugUnden kapatıla ak zın Türkiye zeytin ya~larmın frakta nmmn frak piyasasından yapılacak yal Cördlin söyledtıi slhl ctca.p, 
diriJdiıı.ı-e göre dün blltiln gUn, havavu ta sel e .dd tli~bi ba. j t 

1 
ve ker l!tcler belediye tarafınd n tc n sllrllm""nil t mln edebilecekleri b ildiril- tekliflı>rlni ehemmlyetle ka .. ılamalan Sulda, Atlu denf%fnde. Milim 

6 "" ed rva an şı e r ra 8 eş a~ı - d"l k 1 1 1 kl 1 k mi tir V ril alQ ta •• 1 k b"Idlri1- 1• .,, ı.. -Zl-IL.---L.o.ı Ba ff1&11___a_ L1-y0liyle nakledilen kıtalardan ihraç i- l rd A k l da hi yl t y k- ı ,. o an vasıta ar a na o unnc - e n m rna gore, ra ta ı u•üitlr. •y ..... 7--.;ır. ., ı~..-m 11'11" 

len askerlerle birle§mek üzere deni% yo- t:.a ır. !il er er arasın ç za 8 0 tır N k·t için beled"yece yapılac km s- x:r~.;:;~~~~oo. ::ıoaCDDDCDH:HHHllHHHHIH ,_.tmala ~ lnılda Wr 
liyle de ihraç teşebbUslerl yapılmıştır. ...r_ nf ltPr te rnaitazalan hipl ıind n k ık• b ) k mektedir. Silvey, muharebesi ı,.. 
Tahmin edildilhıe eöı: hücum bugün sark nrdulan brarıihmın teblitl: Gi- 1 n._·ı edil"ccktir. 8V8 Urll ll 1 U V&r 8• here olahlllr. .Lildn fftma '"" 
de devam edecektir. Müttefik kuvvetle- rit adasında bfttfin t?Dn cok ıı:iddetlt ha- Geeen yıllarda kereste ma~az ların- L Jk aPUmdan Habeşıııtan harlmnn ltH 
ria YUiyete tamamiyle hlkim oldukları va hiimmLm vamhnl!fhr. Alman para- dan cıkan yaneınların ne kadar tehli- Ve il 8 JmJZ zanıyoruz le .. yayılan .semholik bir 1'tlc h 
salAhJyettar kaynaklarda bildirilmekte- ş{ltcii1eri ve nakl~e tan-releri braya kt"li bir 11ekil aldıtı. kerPste ma·R.,.aln· sulmdrtedır.:» dt.,onl .. 
d.ir. asker indirmis1erdir. nndan cıkan yangınlan söndl1rmek i"in o-- • Filhakika bugün Orta Sark 

Almanlar tarafından asgari bir fırlat, Ranyanın kenar maballelerine kndnr itfa yenin bUvilk müşkülat çektiiti mn- Sehlr ile Jıöylerede flep Cftmfnne....... ue revzı nin inkişafında en bTYet1I Umtt 
yani 1 biıı aakeriD harekAta iştirak ettiği 90lnt1maia muvRffak clnn bir Alman lOmd11r. Bu yan~nlar da bir i'fa"ye ne- SJftlf fi f•m fthA t •,,s• tası Sarlrt Afrfb ......_ Pt'f b 
zannedilmektedir. Maanuıflh vazlyetE mUfreıııesl dntle anlarak imha edil- feri ölmUs. bazılan da, başta itfaiye mU- a K ya,, .. :ı• e· Paıa lnıJIHIPllll'I istim· ferle nihayet bulmut olmasıdır. 
hikim olunması. her ~tıçnntın ve miırtir. Hareklt devam ediyor.. dtlrü B. lbrahim GUn.-ıv olduğu halde. IJerl'tl ,aJıPana ldydıtlP.. ICifı lf lePI Uerefk.u.p Brit~a '-anıtadala 1lltla 
hava yoliyle nakledilen bUHln ubrlerin Mfttteflk bnetln wniyele hlldm- yaralanmış ve sakat kalmıstır. Ha •ı- lerlni ve kaynaldamu daha miiıdell 
tecrid edildiği demek değildir. Diğer dir. o.,._. .. '-' •lnhdt ~" Belediyenin aldıftı bu karar, e'-r"n anla va :;mm Tllkırn:lni ~ylee Belediyf! reisi Doktor Behçet Uz, dün daha serbest olarak Sukl Akd 
taraftan, bazı Alman tayyarelerinin ve mrpımıakta devam ediyorlar. Bir (Ok emniyeti bakımından bilhassa i."ab--tli mı: d ım. va~ bazı belediye mUes9e1181e'l'ini ve bu me- mUd...._ tahsis edebllecek 
nakli79 tayyarelerin.la Giritte yere in- Alman tayyıııreleri yere inmeden düşil- olmuştur. :_~ r ~ ;,iu ha e::.m. · yanda KUltOrparkı tetkik etmlftlr. tıecllr. 
meden evvel dUşUrCllcltltn unnedilmek- riilmfü;tiir. Dihr bazı1m ~lan~· zl _1:1_~ 1 va ur;: CUmhuriyet bulvannın paket taşı 
tedir. tJr .. Btiyük mikd•nl• Ahnan esiri alın- Vapllf'IGP __ _. korun• ~ili :;· ... ~0 =:ıı nlme:d tefe ad dösenmesl ~meliyest yakında bitecektir. 

Ban yoluyle n ..,.... ka"tftder nusm ,__,., k en Y n Y en Bulvann ticaret odumıa arka kısmına ~ 
anısmda 37 milimetrelik tank Wll tepça ALMANLARA GÖRE ma .,.,.,ltll'ına flÖH 1 •f!etmete başladığı da memnuniyet.- isabet ed n kısmındaki eski Kredi T.fyu- ~eJıfrege mlleacleleal 
a1Qı .. vardır. Ba lnnYetleria en esas- vıst. 21 (A.A) _ Oft R'8nsı bildiri- lfoyanıyoPlal'.. e ~ almmqtır. na ban\asiyle di~er binalar i.stimlAk et- için mtleadele 
h ı.rls Wllfl diier lırbludn daha ~ vor: Giritte harekAtm Alman ba$ku· Körfez va urlannm bo,.anması işin,. unımı hava kurumuna azl ola- fr·ilmis ve yıktırılaralc yol açıl~. ,,_._ 
l1IMy ft sı.. •vt ohusıtlır .. Bir fır· mandanlılhnın pllnı mucibince devam d diıı: kted• ş· d' k daT ra~ ~ahhı: ettir yardımdan ba~ka bir ynkında Fevzi paşa bulvan fi.zerine te- le ,...yeni §eldi.. 
b ZSI ..,, .. ....,_.. mJdedilmek- etti~ bildiriliyor Btr ~ saate kadar .. evam e ~f k ır. u;' liıye t n !l uy- c-n kt~ :nı~:ı~ habu alın- sndüf eden tk\ binanın da itıtimllk ve kaza ve nahiyelerde c;ıkan 
tetnr. resmt bevan"t Vl'"'lmuı bekleniyor uç vaı;uT, ı:'~ niz orunm .. ~ a ~e ı n "' ma ır u ,.,.cuv bazılarını hroim işi bitirilecek ve gümrlikle Bas- Villyet ziraat müdürlUilL 
~tle indirilen ...._._ imDrll- ALl\1:AN HEDEFİ · ~ 0 ııra c rcngın~ oy"nm · yazıvoruz: mahanc istasyonunu P.n kısa voldan ba~- imhaa için esaalı tedbirler abnlttd 

dikleri noktalarda tatumnab muvaffak Londra. 21 (A.A) - Oft Aiansı bil- Sur vapuruna da kamoflaı yapılmı~tır. ödemişte tUccardan Refet Yanbastı lnyacak olm bu mUhlm bulvat' da ta- u mmtakalardakl çekirgeler imha 
olmbna ıelen diğer nakliY! tayyare~- diriyor: AlmanlRr tarafından Girit Oze- evvelce yaptığı teberrUden ba~ka 100 mrunlanacaktır. Fevzi paşa bulvan Uze- mf"kle beraber yeniden zuhm ed 
rine ft plinörlere enmeleı:ıne milgıt rlne vapılan büromun genMii?ini tayin Zeytin oe rıeten tohumıı lira, .. .. rine rostta•·:m Çukur hanın yıktıntma- le yapılacak mücadele için Bara 
olu yer1erl iearet etmektedırler. d t'ek tlE'recede maIO.mat henüz mcovcuf Yalı lsflyOPlar.. Cumaovasının Gölcn~.t:r koyünden 5ıı ameliye t dUnkU belediye encl\meınt vetl mücadele teknisyeni 8. M 

Yeni Zellnla GaifOı11118Siyle yakalan- d "i1dir. Manm2fih Almanlann Ak~ı-nlz falcenderiyede bulunan biT firma, ~;fdu~ kızı C-vrlye, olilrken lkt be- toplantunnda mUt .. ahhide ihale olunmuş- Karqln ,ehrimlze gelmlt ve tet 
.._ Aı- mbrleri ...tıkemeye veri- havzasının fethine cfddt surette deavam lzmirden azami iki asit k dar mühim ~ı ry e, t1ır. Yıktırılma ameliyesi ikmal edilir ba,lamıttır. 
leeeklerdir. Su~lan sabit olanlar ~e ntmek fikrinde bulunduktan ~k a?. sUP- miktarda z

97
tin yağı. lsvcçte Stok- . Bayındınn. Çıplak köyUnden Hatice edilmez bulvann inşasına belamlacak- -------

olanM&ktrr. Giride havadan indın1en he kabul f'd~ bir hakikattır. Sat•htvet- holmdaki bir linna da zevtin yağı ve öltlrken teçhız ve tekfin bedeli olan 25 tır. fllı Maflsal ~ 
bBy(lk mlJulanla .a..... .. ~ tt fikirler .. · dir lira, BelP.diye CUmhurlyet ve Fent pap __.. • .-. 
erir edDdltfne tnamna~ 1~ ~S' r ~~ • G .ıJIU~ ~. muhtemel olarak c;ı Filistin üzerim' ~;ne gön erı gfiz u ae en n .... y.e"'~m~ •• ~.-.. .,.,,.. 

tNGllJz RESMi TEBLtet i~rlı.?meğe devam ede-bilmek için Girit Kandııra stıtqlan ııar 7 lira, samıza inmiştir. Mahsul Mene 
Külte, !t (A.A) - Orta ~rk enfa. n Kıbrıs mbl Otl ma!11anın ort~dan kal- ftlsfleff feSIJlt edildi,. Tüccardan M(lrenn Marganato ailesi, Ulucak köyünden re~ Hun 

lan ~ tıeMill : Giritte Mltftn dınlması lAzım geldığini tat.dır etmiş- Kundura aatı lanndel<l kir nlabcti. mUt veffnnın ~ı elik tanhhUtlerini tama- 8- •---arın ,._._ .. an demir tarafından 'Jedftirilmb ye 
l8a şhhletli hna hOeQ.lllbın ~hmş terdir. . • k ~- k . d miyl,. ffıt etmi!I olmasına rağmen yeni- .. ..,. ,,.,...,'" -_,,ıSH val olarak boraada .tımar B. 
pull98tdl alplan ft Mft ,oh De re- tGtLtzLF.R YTJNA.N!STANI vılayct müra aue ~mısvonunca yG7 e d .. n !;0 Ura, fstffllıaJıflll'I flMııPdaeaJı Çömezoğlu vaatuiyle ablmqtır. 
len Almu kJtallın ma1ıtellf aoktabmlı BOMBAI ADILAR 10 - 40 ~larak tesb~t olunmuştur. Seydiki)y C'TÖl'f"t-e \(SyU olrul talebesi, . - .... milnuebetle her yıl ve her yenim 
, .. lr 'wlel6>. .... illa ,.,.... KudUs, 21 (Radvo - S. 2215) - Hnva Flat müraluıhe hurosu ça"ıda yapa- demek taahhiltl Tinden bqka aralann- va ~ün mmta'ka ticaret mudllrlugünde de olduğu sibl arpa nümuneainin 
PIP t , • •ı Mlytlk al'iat te-blill: Alır fntrillz bombardıman tay- caklan tıetldklerde ha flatler Gzerlnde da topladıklan 845 kuPuf, Plan toplantıda, bUI k~lann aylık edildiii ...... b.rraldarla 
walllllstlr. 1len1dbe eltarmda Mr Al- yaretm Yunanlstanda Alınan lgoli vGzde lar\tan fazla Urla aabş vapn ııa· TlcaTet llseshtln 'bhincl smıf (B • 1) llıtiyaçlan için aynlan huğdaylann art- Mabau1 Mkiz muhtelif ahcallilltaıCllralit 
- a M , .... ft .... eıM':tlr. aJtmcWd haa ...,6ıa1uma flc1dedl bcılan leablt ederek lhtiklr suçu ile ad- talebesi, vat.in mOdltfaUI c1PTll 1nrasın- bnlması için allkadarlar nezdinde te- ~trer CU't'N olarak ve kiJoeu ,.dl 
g.-., il ~ S. 2Z.ts) - Olta twınımr J•~ n••m Ta&dlt toktur 11y.,. ~;... da geçen bir tayyare mUnuebettyle ara- tebiO;!,:'k yapt'::i fWnee mı... izerlncl• mlba,.a ecUUimllıtt 

lannda hemen topladıklan 10 lira ver- ih 0 
iDiL• • kmlar Mabaulü yetiftirmek 
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w .... CUMARTIS 2 PAZAR .... l de IUıw .. aL .. 

TAYYAREDE TELEFON 
3646 

, .............. .. 

Den z Gazino unda 
Perşembe Eğle 

----------------··----------------er hafta büyük ra 
kazanmakta 

s • 



J2 MAYIS PERSEMBE l94t YElll A-llR 
W-i WZ2 

Daladiye muamması! 
~-~~-~~~--~"""""'~---~~--~~~ 

ftaıyada nrunu.s, ICorsllıa, Nlsn diye bağırdı· 
ı>o•du.. Bana ızarıı Fransada grev faazll'la· 

ltıyol'fla! Falııd Daladiye ltaPeJıete ge~şfl-
- 7 -

YAZAN: JULES RCMAINS 

.......................... , .............. . 
· S ANKARA RADYOSU S . - . 

: BITGÜNKÖ PROGRı\M E .......... ----- ·········· 
7 ,30 program ve memleket saat ayarı 

7.3:' ıııi\zik (Pl.) 7.45 ajans haberleri 
8.00 n.tizik (Pi.) 8.30/8.45 evin saati 
12.30 program ve memleket saat ayan 
12.33 müzik hafif fasıl şarkıları 12 .. 15 
ajans haberleri 13.00 milzik (Pi.) ı:us 
müzik hafif fRSll şarkıları p~arr•nın 
devamı 13.30/14.00 milzik (Pi.) 18 00 
program ve memleket ııaat ayan 18.03 
müzik fas11 sazı 18.30 ziraat takvimi ve 
toprak mahsulleri borsası 18.40 müzik 
radyo caz orke.cıtrası 19.00 konuşma 
(dertleşme saati) 19.15 mUzik radyo caz 
orkestrası programının devamı 19.30 

Crev emri, hükümet memurlan ve 1 celendi. Termes civarında bulunan bir .memleket saat ayarı ve ajan<: haherl!C'ri 
de.nı~ yolcular da dahil olmak üzere dostum, biraz evvel telefonla söyle1i · 19.45 müzik yurttan s<>sler 20.15 rı:ıdvo 
~ernleketin bütün sınıflarına verilmiş- Her kes şayanı hayret bir şevk ile ic: ı;2ze1esi 20.45 müzik pi:mo so?ofarı 21.00 
il Muammalı bir sükunet perdesi arka- basında <'alısı:vormu:c; .. • konuşma memlc.-ket poc:t:>S' 21.10 mti-rik 
"nda gizlenen Almanya, hndisabn inki- Bu sözlel"inden sonra gülrlü ve devam seçilmis <::\rkı ve tlirki\ler 21 ~5 kıınuc:
~Fına muntazırdı. Mussolininin arzusu: etti : ma (sanat1tcirbrımız kontısl'yor) "1.ıtO 
LiJ.&Fına fazla ileriye giden ftalyan miif- •. - M~~eı-cddit ~azı arka~a.şlar .~i~.ir- müzik radyo c:el'lfcınl o kı>stra!'t 2'> ::il} 
tit faşist unsurlım, grev arifesindP. c:Tu- lerıni dcrıg ctmedıler yanı... Dusun- memfokct c:<ıat a~·arı ajans habı->rJ,,,ri 
111la, Korsika. Savya, Niş feryatlariyle müstüm, kabinenin clört azası, komü- horq:ıJar fiat1rır 22.45 mll1ik (PJ.) 
lttahürata başlamışlardır. nist tahrikatcıhula anlasmam icin rica- 2:l.~5/23.30 yarınki program ve ka anış 

V k d ı k' d' ya geldiler .. Görüvorsunuz ya .. Kim.<:e-b ... e aiyi en işe i e ta ıp e ıyorum. 
Q\itun ümidim, Daladiyede idi nin nasihatine muhtaç olmadım .. Artık 

Subat ayının yedisinde gösterdiği biraz alicenabane da\•ranabilirim .. Gre\'-
~fı ciler:n mümkün mertebe az bir klsnu-b teknr etmiyeceğini umuvonıdum. 

U grev işinde muvaffak olunduğu tak
tirde Fansa inhilal yoluna diişeceği gibi 
~ vahim Akibet le mukadder idi. 

Crevin ilanından iki gün evvel Dala
diye harekete geçti. Bütün simendifer 
'-'ensuplan silah alhna çağnldı. Ademi 
~Ütavaat, divan harp karşısına çıkmak-
• lleticelenecekl. 

ikinci teşrin ayının otuzuncu sabahı 
~ifelerl başında bulunmıyan en büyü
lllnden en küçüğüne kadar bütün hükii
~et memurlan azledilecek idi. zabıta 
'~etleri tedhir alacakh. 

F'akat parlamentoda zayıf kalpli bazı 
~arnlann, komünistlerle anlaşması için 
.ı aladiyeyi tazyik ettiklerini biliyor• 
qlıtn. 

f1Ll936 senesi şubat ayının alhncı ve ye
'<lllci gftnlerinde ayni teşebbUsUn yapıl
~ olduğu hahnma geldi. Bu günlerde 
... ~ladiyeyi teşci için kendisine bir mü
'""flfr Jhundır 

.\Yuı yirmi dokuzunda kendisine şu 
"'ıekh1bu gönderelim~ 

«Azizim Başvekil; 
. Sayanı takdir bir hayret ve celAdet 

rstertyorsunuz. Ald,ğmız tedbirler mü
'° ernıneJdir. Metin olunuz, sebflt ediniz 
ltıe hiç bir meselede mUsaadekar davran
• 8Yınız. Zannımca en vahim an, yarın 

0
:hah saat on birdir. Bu saatte yalnız 

bt .tnadıftınızı lsbat için yanınızda bulun-
h ak isterim. Cevap vermek zahmetinde 
ı.':!unmayınız. Yann saat on birde mut-

,.. gel~eğim.:. · 
F.:rtest gilnU tam .ııaat on birde Dalad

)enin mesai odasında idim. 
Daladye masasından kalktı. Sakin ve 

besuş görUnilyordu. 
Masanın UstUndeki evraka işaret ede-

~k c:u sHzJeri söyledi: 

nın isine nihavet verdireceğim . Pntroa
Jara da bu zaferi suii<:timal etmemeleri
ni söyleteceğim ... • 

Kazandığı zafer, Daladiyenin itida1 
demini kavbett:rmemi~ti.. Böyle bir an
da alicenabane hareket edeceni hakkın 
da söylediği sözler, hu adamın büyük 
lüğüne bir deJil teskil edivordu .. 

AMERİKAY A BİR MESAJ 

O ~den itibaren Daladiye ile ara
mmla pek samimi bir rabıta başlamış· 
tı.. Kendim de pek mesıttıl bir adam 
idim .. 

-BtTMEDt-

-------
Dakar ve Amerika 

[ Baştarajı 1. ci Sahifede ] 
teciler konferansında Dakardan bah!!et
mi,tir. Relsicümhur kendisinden Dahr 
me5elesl hakkında sorulan bir suale in
firatçılara karşı bir ihtar teklinde tefsir 
edilen müstehzi ceval:nnı vermiştir: 

«Dakara karşı tedbirler alındığı tak· 
tirde ehemmiyetsiz bir mese]e değil, 
fedakarlıklara değer bir mesele mevzuu 
bahis olacakır.> 

BUGVN LALEDE 
3 FİLİM 

4 üncii YAZ HAFTASI 

ı ·· Türkçe Yılmaz ALİ 
tık TfrRK a\'nntür FİLI\ll 

2 •• Deli onun sonu 
(TÜRKÇE) 

Tarihi Bilyilk HARP filmi 
3 - SUAh~ör Sovboylar 
TAYYARECİ •Az!zim JUles Romains, azmettim. 

bıleeeuvaffak oldum. Grevciler, istihkar edi
' k kadar azdır. Grev, hUsranla n°ti- ... ' •• a5 &"'± 1 mA#*I. 

Karşı_ aka 
MAKBVLE KEBARE 
B~ki-diki.~ ve şapka-çiçek yurdundcın 

vine bircok havanlar mezun obrrık maa
;.if müdtirlüğUndr:n musadchk dio1oma 
almısfordır. Hakikaten bıı mliessese b!:'s 
;ıy gibi kısA bir zamanda modanın btitii~ 
~:mat inccl;kforini i'Sğrcterek bay~nları
mızı yetiştirmı>k]e iftihar du\•maktadır. 
Yaz nı>vresi foin kavt ınunmclesl acılnı. 
3-6-1941 de tedric:at~ başlanacaktır. Yal
nız bu d,.vre için ders ücreti yi.izde 25 
tenzilntlıdır. 

Aclres: Karşıyaka Yemic;çi rııc;a sokak 
No. 5 1052) 

* 
Antimagnetik 

Has&as 

Zarif 
Garantili 

* 

T A·N DA 
3 SAID~SF.R FİLİM 

1 •• Tti.rk~e Çalınan Ta~ 
EROJ. FIAYNN'nin en ~zcl filmi. 

2 - TÜRKÇE KAIIl\:AHA TUFANI 

P LO ŞAMPİYONU 
3 •• MAKSİM BARI 

İLK DEFA 
En biiyfik Fransız artistlerinin 
Yarattık!arı ŞAHESER FİLİM 

Ameri a. Franıa 5mmım1111mmıııı111111111ıııııııımııımııı111111 
= lzmlr Yerli Aslıerı { Baştar<tfı 1. ci Sahifede l -=_;_ 

Fransız vapurlarına muhafızlar konul- 941 ihtiyat er yoklamasına başlan 
masını protesto ettiği zaman B, HulUn = tün vesaiki askeriyesiyle birlikte ge] 
şu hususa Fransamn dikkatini çektiği ==-== ğum aşağıdadır. Her mükellefin gün· 
bildiriliyor : kanun? muamele yapılacaktır. 

DUnya Hitler taraftan unsurların Doğum Y oldama günle 
şimdi Vi~ hükUmeti üzerinde yüksek ~ 
kontrolil icrı:ı ettikleri zannındadır. Eğer = 
hakJkat böyle değilse bu intibaı tashih ~ 
etmek Vişiye terettüp eder.• E 

Vaşington, 21 (A.A) - Vişi hüküme- : 
tinin Amerikadakl bUyük elçisi Hanri $ 

332 
331 
330 
329, 328, 327 
326, 32S, 32.f 
323. 322. 32' 
320, 319, 318 
317. 316, 31S 
314. 31 3, 312 

12.S.9-41 den 1 
19.S. 941 den 24. 5 
26.5.941 den 31 
2.6.941 don 7. 
9.6.941 &,n 14. 

16.6.941den21. 

Hayn Amerikan limanlarında bulunan =-~
Fransız vapurlannın ne7.aret altına alın-
masını dUn Kordel HuU nezdinde pro- = 
testo etmistir. Hanri Hayn bu vapurla- :: 
rm Amerikalılar U!rafından muhafam :1111111111111111ımı111111ıııııııııııııııımııımım111 
altına alınmasını hac:ınane bir hareket 
diye tavsif etmiştir. 

H ull mutarekf'nnmenin ll? inci mad
desi mucibince Frrn51z tavyare meydan-
1<>.-ının Alm'Un ve İl,..h·:ınlnrın kontrolü 
altında hulun.,~<ıihnn işaret etmiş ve hu 
kcvfiyetin unutulduğunu beyan "tmiş
tir .. 

Anadolu A:ansmm notu : Mifüır0ke 
nnlnsmn"1nm 12 inci mmldesmin metni 
sunıır : 

Hic; bir Frnnı;ız tavyaresl topra~mı 
terk<'tmiyec-ı>ktir. Tayyare mevdanları 
Alman ve İtaJv:.m kontrolil ı:ıltında bu
hındurıılacaktır. İst?al n1tında bulunmı
yan bütün mıntaknlarclaki '·abancı tav
v:ıreler AJman maı·amların; te11!lın cdi
!ı>celderdir. 

BAT..YA BELEDİYE REfS!JCtN
DEN: 

Br>lva 941 vılı hförilk hnyv:-n panayı
rı 27 favıc; 9•1 pünü a~ılacnı~ 'l!) 1'/fo.yıs 

!Ml akc:amına kadar devam ede<'el~··r. 
Türkivrnin her tar:-fıncfon nrannn Bal
vaııın - mec;hur boz ırk k:ıra sı~ır hay
\'anları P.ncak bu o~nn\•ıda bulunur. 
'8n iyi cin!! diğer h:ıvv~nat nlı'll <:nt!.Mı 
buran" yapılır. Büyiik Pehliv2n ailrecı
lt>ri. tiyatrn, ~:ız ve ce"it kır P~lenC"cll'ri 
h:ılkıınızın zevk •e eğ1cncesl lcin ehı>m
miyetle h .. zırlnnmıstır. Panayıra ~Plecek 
tüccar ve ziyaretcilerin her tilrlil fstl
rahatlPri tı>min edilmi<:tir. Panayır ka
saba~nı 15 d.:ıkika mesafede bahce.Jer 
mevkiinde çok güzeJ bir verde olac-ak
hr. Pek neseli gcçl''"ek olan bu panav•
ra ~elmek fır-,atını kacırmayınız. 

10-14-18-22- lf>47 (1049) 
:ıııımııınıımııı ·1111111ıııımmm1111111111mıı: 

= Dalıtilo aranıyor.. ~ 
- trrrcli cm linıya h-:ıdardır. = 
• Birintl NotcıÜğe 1ni!weaat.. § 
~ l - 3 = :: ıımı•·•·rııw · • ı • ·ı ·• •ıııı:nımmıı=: 

iZMIR BELEDtYEStNDE.N : 
Y edck subnv ve memurlar hakkında 

ki kanunun ~9 :! 3 Rfl.}'lL kanunla değiş
t"rill'!n 3 iincü maddesine bazı hüküm
lrr ilavesine dair kanun belediyı-nin 
cümle kapı ındaki ilan t;ıhtasına ası1-
•nıştır K evnvet ilan olunur. ( 1 1 36) 

- Belediyemizin vnri at servishde 
'llilnlıal tebli~ memurlukh!'.1 vcırdtr. Or-
a mektep mezunu olup askerlikle iJ!:{L'li 
~ulunmavan talinlerin mü:::abnka imli
~nnı gllnü olan 2~/5/941 tarihine kadar 
'stida ile belediye rh•"s"tine müraraat
ları ilan o1unur. 1854 (1135) 

GENÇLİK EOJr 
Beden rerlliyesl Ge 

1 - Vilbet, Kaza ve miies.cıec:eJer 
mUkellf'flerinl Beden terbiysi ni1.am 
lizcre a';a4tdakf şartları htli:1; olanla 

$ARTLAR: 
A - Til,.k ,,Jmak. 
h - 35 yaoanı amıamıs bulunma 
c - Ac;kerlik va'lifesinl vaom.ıs o 
d - En az orta ve'ya mu11di\1 ta 

Erbaş oku]Jannı hitlnnls olanlar terr 
e - Ankarada acıtacak ve 5 - 6 

blvec:i kursuna iştirak ederek kurs 
fak olmak .. 

f - Sıhhat bakımından her tUrl 
den terhivPc:i faaliyetleriyle, jimnasf 
runıda olmak .. 

R - Beden terbiyesi kurcıunun 
tcrbil<·e ta1imatlnnna tamam~n rlave 
fak olduktan ~onra Genel direktBrl· 
dair - nilmunsine uvgun - taahhiltn 

Il - Kur:c;u muvaffakıvetle biti 
kanun hiiki.imleri dahi1iode a7.amt t 

ITI - Müracaat tarihi nihayet 31 
IV - Talip olanların kursa kabul 

yet merkezlerJnde Beden Terbiyesi 
kamlıkJardan almalan ve istida ile 
ilan olunur. 18 - 2 

KAPALIZARF 
VaJııflaP amam 

- Ankarada latiklAl caddeei 
lunAiı ainema salonunun 
tesisatının ikmal ve itmam• 

ll - Bu in,aat ve t~iııatın keşl 
111 - Bu tadilahn jnşa Vf' tesisa 
A - Mü.-,,kasa prograıru. 
B - Mukavelcmarr.e. 
C -· Şerr!ti umumiye. 
Ç - F enr.İ t'lartname. 
D - Projeler. 
iV - Ocüncü ma'dded• uö~terll 

müdüri ·etinden 865 ku 
V - Eksiltme 2/temıl"llZ 1941 

beşte vakıflar umum mi' 
JhaJ,., lcomlııyonu mıuift'!t 
lac.tınlan ~atıtten bir •eat 
n\.ıyon r~\ .. \iğine Vet\\mi 
Cte~IJdiT. 

VI- Tan7İm edilen p!'ofe v~ 1: 
icabeden makine ve rfok 
mezuniyr.ti mt:vcuttur 

·········································~···························································································································•••» .. ••••••• 

VJJ - Ek-·ilt".'leve glr"c"J-J,..fo 
melı-ri ve a,ağıda vanlı 
n ibra7. etmivf!nlı-re Udi 
a - 94 f yılına aft tlc~r 
h - Nafi" veJ:al tinde 
c - En aRağı i\:i vi.iz hi 

IZMİR DEF2'ERDARLIGIHDAN : 
Şubesi Senesi Tarh İsmi Yaptığı iş Mahallesi Soka.i':ı ve Müddeti ticareti 

..___ 
~eni Ş. 940 
\>eni Ş. 939 
eıu $. 940 

'i 939 \> enı s. 
"ient $. 939 
\'eni Ş. 939 
\' enı Ş. 939 
enı Ş. 939 

'leni $. 939 
'lenı $. 939 

'ienı $. 934 

~eni$. 938 
eni $. 938 

l'enı Ş. 931 
'ienı $. 938 
\'eaı $. 937 

'ieıu s. 938 
'leni S. 938 

\'eııı $. 938 
~eni $. 938 

eni$. 931 

~enı S. 937 
enJ S. 938 

~eni S. 938 
\'eni $. 941 

eni S. 941 

\"eni Ş. 941 

'teni $. 941 
~eni$. 941 
\7eni $. 941 
"i eni S. 941 

eni$. 941 

İradı Kazanç Buhran Zam C. YekU.n % 1 inci ih-•. ~~ Llra Kr. L. Kr. n!sbeti barnamc 

52 Emruz Kurtuldu Çarıkçı Ahmet ağa Kemeralb 277 939 Takvim 100 00 20 00 
638 Abdullah Te.ıcan Köfteci Hasan lloca Kebapçılar 36 1/111938 - 31/12/938 40 00 1 70 
302 İ:."'l?lail IDudeniz Kunduracı Ahmet a~a Kömilr pazarı 94 1/10/939 • 31/12/939 

İbrahlm Tazel ve 
36 00 1 81 

M. Ali Arman 
65 Ali Akçara 
65 Ali Akçanl 

436 İsmail Balıkbaş 
367 haydar Bö1Unme2 
303 Murat Demirel 
26 Hayri İçen 

1326 Osman Nuri 
Ceral 

1811 Mesut 

66 Mehmet Gökalp 
13 Osgar V agner 

48 Sabri Yalın 
48 Sabri Yalın 

295 Ali Beydaş 

680 Huh1si Ayçetin 
1359 Mehmet O. Cev

det Doğan 

Tuhafiyeci Ahmet ağa Kemeraltı 301/1 
Tuhafiyeci Ahmet a~a Kemeraltı 301/l 
Sebzeci Ahmet a~a Mutaflar 481123 
Kunduracı Ahmet a~a Mutaflar 110/1 
Sobacı Ahmet ağa Kömür pazarı 19/92 
Zilccaciye Ahmet ağa Kemeraltı 225 
Kahveci Ahmet ağa Yol Bedesteni 8 

14/ 5/!l38 - 31/l2/!l38 
1111939 - 8'6/ 939 
19 / 4 /938 - 31/ 12/938 
938 Takvim 
938 Takvim 
1/1/939 - 1/11/939 
939 Takvim 

Manifaturacı BUyük H.H. Kebapçılar 7 1/1/934 - 31/12/934 

Kepekçi Şehitler Mukaddes Mezar 60 
Tüccar KilçUk H. H. Mimar Kema-

lettin 39/2 
TUtttn bayii Kasap Hızır 1 ci kordon 120 
TUtUn bayii Kasap Hızır 1 ci kordon 120 
Yaş meyve Kasap bızır 2 ci kordon 66 
Dahill tUccar 1 

20 
Gaz vesaire Ah. aıta Bakır Bedesteni 4 7 
Tabel!cı Büyük H.hoca Yol bedesteni 17 

1/12/937 - 31/12/937 
15/1/935 - 31/12/935 

25/7/936 - Sl/12/936 
1/1/937 - 15/7/937 
1/1/938 - 1/4/938 

7 /4/938 - 5/7 /938 
15/9/938 • 30/11/938 

200 01) 19 45 
200 00 13 25 
100 00 17 60 
210 00 6 00 
72 00 21 6(1 

250 00 93 70 
35 00 12 25 

1200 00 o 00 

100 00 1 70 
60 00 25 96 

450 00 49 07 
450 00 , 73 80 
115 00. 12 76 

72 00 7 00 
200 o 14 77 

6 H. Basri Dalay Kasap 
11 H. Basri Dal:ıy Kasap 

221 KA~tçı za. Rifat Avukat 

Ahmet ata Kemeraltı 105 
Ahmet a!a Kemeralb. 115 

Kasap bızır Dahiye ça. 1/3 

1/1/938 - 29/6/938 336 00 
1/1/938 - 6/6/9:18 300 00 
1/1/936 - 31/12/936 150 00 

41 19 
32 05 
75 00 
30 00 

221 KA~tçı za. Rifat Avukat 
34 Hasan oğ. Şaban Mobilyacı 

Kasap hızır Bahiye ça. 1/4 
Hasan hoca Müzayede B. 34 

Maktu 
1/1/936 - 31/1219:J& 100 00 
1/1/937 den 31112/937 75 00 

5 00 1 

33 75 
Aka va 

475 Osman o~. Tahir 
696 Nihat Aydınten 

1611 Selim ve İsmail 

1692 Fikri Tanrikat 

1661 Fikri Tanrfkat 
ı:.M6 Y ako Şikor 
706 SUreyya Ango 

1337 Zeki Tezdiker 
1125 $erafettiri Ka

Marangoz Hasan hoca Özdil 16 25/1/937 - 31/l219:l7 
Kunduracı B. H_ Hoca AÜ paşa 2/16 7 /9/940 - 31112/940 
Terzihane B.H.Hoca Yeni Kavaflar 39/1 1/8/940 - 31/12/940 

Ustik kay. B. H. hoca İsmetpasa 57 14/5/940 • 1/8/940 
nakçısı bulvan 

l!lO 00 
71) 
46 

130 

4? 00 
6 '71; 

1 67 
5 03 
5 63 

' • • 64 1/1/940 - 14/51940 96 6 99 
Terzi B. H. Hoca Osmaniye 62/59 15/11/940 - 31 /12/940 30 1 16 
Berber B. H. Hoca Ali paşa 2/23 1/1/940 - 31/12 '940 40 14 
Terzi B. H. Hoca Osmaniye 62/51 28/R/910 - 31/12/9~0 30 3 11 
Madenci Ahmet ağa Sefahat 32 ın/940 - :n /12/940 96 19 20 
Kömüren 4 so 

L. Kr. L. Kr. L. Kr. Cilt varak 

4 00 
39 
36 

3 89 
2 65 
3 52 
1 20 
4 32 

]8 74 
2 45 

o 00 

74 
5 19 

9 81 

o 00 
26 
33 

14 76 13 28 
2 93 1 91 

1 58 
2 95 

8 21 
6 41 

21 00 

10 00 
6 75 

6 30 
1 33 

1 01 
1 13 

J 40 
23 

2 RO 
62 

3 84 

2 66 

9 66 

25 

24 00 21) 
2 35 25 
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ticaretgah adresleri yazılı mUkelle!ler namına muhtelil yıllar için tarholunan vergiler isimleri hizasında gösterllıniştlr.. Bu 
• • • "b ren 30 n kinde mezkOr verv:il0 re 

ve muvaffak olmuş 
VJU - E.biltm,.ye gi,.erc.kfotln 

rının yazı1ı,ınrla ve bu 
mesinde 2490 sayılı ka 
fiyen riayet edilm~i Jô 

lX - işbu İl\§aat ve tesi!atı 
cektir. 

Bol'no11a Zfl'aat 
Aylık ücretleri 60-75 lira olan 

bin iyi daktilo, Hl.boranın fotoğraf 
lan şarttır. L:san bilenler tercih 
dar vesikalariyle Mücadele istasy 

DEVLET DENtZ YOt.t4AIH 
Alsancak vapur iskelesi içinde 

942 tarihine kadar bir .ene l1;:f 
açık arttırmaya konulmuftUT. 

Mezkur büfenin senet Mhrlc le 
çetl (34,20) otuz dört lira yirm 
tesadüf ed"n cuma günlJ se.at 1 5 
mİ!Yon hozuriyJe yaılacalctJr • 

Şartnameler körfez vapurları 
kanuni v~HcaJarfy]e birliltt" mü 

fzmlr Flat Müra 
23/Mayıs/l94 l cuma tarihin 

lecek icadın erlcf!k, çocuk ayalt 
aıamt lc!r haddi: 

1 - bmarlamalara 
2 - Malzeme. Ltçilllt itiba 
3 - Malzeme, işçilik Jtiba 
4 - Malzeme. fKilik itibari 
S - Toptan satışlarda, sab 

alıcı lehine yüzde 6 ni 
6 - Y ukanda gÖ!teril~n n · 

20/5/1941 toplanh"1n 
lann bilgi.sine arz olun 

lzmir tnhfsare 
Daraiaç müskirat ambarımız 

adf"t b09 '1,e ile üç ton eişe 
Şi.~lerin beherinin muhnmm 

nııır muY kkat temin::ıtı 5 63 lir 
l!teklilerin 27/5/941 salı · 



SAHİFE4 J 

! .. ENi ASIR 
> =--

1941 -== 
SiYASİ VAZİYE~ 

----o--

~-·< .. . . . -..:: . . . i 
~ ., • ~.: - ~··· .... ~. 4 • • •• •.•• , '• ·; •. ,. _.(-.t,. - .·~. . . g 1 Askeri vaziyet B. ÇÖRÇI 'I GiRiT H A iman hücumları • 

--o----

AlmanlarGiride Gir•tte 3 b·n A1-

hüctt.mhotlar·ıe man • mha edi di, 
BL A Al 1 Y ATI 

harebe eri 

1 !?İ tereye son 
z-ava taar 

ları ek zarar-

~~ 7't '1111111ııııı..T. .:~· •. ·:ff .... '. ,..:.:,~:··~·,,_ ...:::::'. , 
·~·-~ -ı:~~ · ~·-·~ ,.~\.~ ~. ' ., !; '~..:-.. ' . ·.. ' t": J ~ ~ .• . • lı .... . • ... "': 
--~~~ ....... ,,,:':" ... -- ···, :/ ... ~ .... ··... .• • .. \:",. , .'="".1: .•• "<-: 

Büyük Mil et Mecı· sinde 
de asker (ı- diierler· sı- arta 

de 
le 

şi ete Yeni bütcenin müzakeresine baslanılı yor , , 

karmışlar kıştırıldı amını be -
ek az d r 

• 
sız g:eçıyor 

Ank~ra, 21 (A.A) - Büyük Millet !aiz ve ikramiye tutarı yüzde ye~ "! 
Meclisi bugün toplanmıştır. Reis 1941 itibari kıvmeti her sene on beş rnıl~ 
bütçesinin azaya dağıtılnuş olup pnznr· geçmemek VC Vİnni$er Sel'.\ede itfa J1 
tesi günü müzakeresine bnşlanılncnğmı. mek şartiyle 35 milyon liralık tnh~,... 
mali yılın bnslanrrıcına kısa bir zaman ihracına, şcke-r ve glikozdan alınan~· 
kal'llış olduğundan her giin müzakcr<' tihlak VC'rgi inin arttırılmasına çıknı' ~ 
cdilcccı.;ni ve ruznnmcvc b~şka maıidc- rak mikdarı 25 mi1von lirayı gccın.cf11;.. 
]erin alınmamannı c;öylemi tır. Bu tC'k- iizere tar.arruf bonoları ihracına aıt )eri 

Alzas - Loren Alman
ların, 
c1ka 

bir kısım Bel
Fransızlorın! 
--o--

Radyo gazetesine göre Girit adası
nın i•ııali için Almanlar tarafından ya
pılım h· .. eket günün en heyecanlı habe
ridir. Mihver kaynaklarınca bu mese
le hnkkmda dün geç vı\kite kadar hiç 
malUmat verilmemiştir. İngiliz kaynek
hmndan gelen haber]erden bu İ$İn cid
di oldu~ ve Bay Çörcilin avam kama
rasında bildirdiği gibi 1500 paraşütcii 
ile Ciridi almaktan daha J?enİ$ bir mak
sat J?üdüldü2ü anlasılmaktadır. 

Lonclra radyosunun bildirdiği gibi. 
Yunani!tnn harbının hitamını müteakip 
Almanlar Yunan aclalannı iıı.,.al etmiş
ler ve çok mühim miktnrdn hava kuv
vetleri yıgmıslnrdır. lngilizll"r bu sıkı 
harekattan Almanlann yeni bir harekete 
~ececeklerini anlamıslar ve Yunanistan
daki hava mevdan1anna hücumlan ela 
bunun için yapmışlardır. Bugün bu şart
lar altında Chlde yapılan hücum, 1n
gilizler için bir aüpriz teşkil etmemİ!l
tir. Yalnız ııürpriz, hücumun tahmin olu 
nan zamandan bir az e-vvel başlamış ol
ma!lıdır. Bu istical. Almanlann bir ta
arruza fırsat vermek istemevlşlerine nt 
fellilmekt!"dir. Filhakika Almanlar na
zannda Cirit harbı, Balkan memleket
lerine karşı vapı]an hareketin devamın
dan ha ka bir ııev del?ildir. Almanlar. 
evvrlki gün 1500 parn.ıütc;ü indirilme
sinden sonra, cJün de daha geniş İ'!tila 
teşebbüslerine devam etmişlt'rdir. Lon• 
<ıraya göre Almanlar şövle bir usul ta
kir- rtm,.ktedirler. 

Evvela, parnceıiitçü askerler indirivor
lar. bunlar nakliye tayyar,.]erlnin inme• 
ııine muvaffak bir yer bulduklan zaman 
işaret verivorlar ve tavyareler vere ini
yorlar, asker çıkarma~n ba!!lıvolar. Bun 
dan ba!lka hücum botları ile de sahille
re a'<ker cıknrmn~a çnlışmııılnr ve evvel
ki vün. diin 7000 asker çıknrmağa mu· 
vaffnk olmuslardır. 

Har;ekllt devnm etmektedir. lnıtlli7 
radvosu. Giritteki lnoiHz ve Yunan kuv
'Yetf,.rinin vnivete hakim olduklannı 
hildirmi,tir. Fakat lnn,dan 11onTa Ciride 
çılmnlan 'Yeva tndlr\len askerin tama-

mivle e"ir almdıfdııın manası e.hnmnma
lıdrr. Almanlar dailrk ve ormanlık yer· 
l"l"e indirildikleri irin bunların heD!Iİnİ11 
de cabucak esir edilmeleri kolay bir i11 
deii1dir. Mese]i lnıriltereden kacan Üe 
tayyareci esirin tutulma11 kin üc gÜn uv 
ramutk limn ~e)mittir. inen Almanlar 
.V.er Cirit halkmm vardımmdan mah
nnn kRhrlana, bu harekette kolay ko
lav ""'"11lffiık ol11mwacaklardır. 

. MF.YDANA CJKAN HAKiKAT 
Bu hareket, bir hakikatı daha mevda

na c:ıkarmıştır. Cirit ve Kıbns adalan 
alınmadıkca, Almanlar için Suriye ve 
Fi1i~tinde hıueket yapmak kolav olamı
yPcaktır. Almanlar. bir misli daha ta
rihte bulunmıyan bir harekete girmiş 
bulunuvorlar. Bu harekete giri"irken 
Suriveden gecft hakkı temin ettikleri ve 
bu hususta Viııi hükümetinin muvafa
lcatini elde ettikleri muhakkaktır. Yok
sa Suriyeden teminat almadıkça Cirit 
ve Kıbnsın işgaline teşebbüs etmezler
<li. 

VtSINtN CEVABI 
Vişi hiikümeti, lnı:dliz ve Amerika

]ılara cevap olaT'ftk Suriyecleki tayyare 
meydanları hnkkında re11mi görünüşü· 
nü ifade etrnistir. Vişiye bakılırsa, mü
tarı-ke Almanlara tayyare mevdanlannı 
lı:ultanmak hakkını vermektedir. 

Fakat tngiliz ve Amerikalılara göre. 
tayvare meycJanlannı kontrol salahiye
ti Almanlara tayyare meydanlannı kul
lanmak hakkını veremez. Kontrol et
mek demrk, meydanları kullanmak hak 
kını da elde etmek değildir. Vişi ise bu 
maddevi Almanlar lehine tefsir etmiş· 
tir. 

lngili7Jer de bunun için Suriyedeki 
meyt;lanlan bombardıman etmektedir. 
Bu hadise. zaten gergin olan Fransız -
lngiliz münasebetlerin\ büııbüttın ger
ginlt"ııtirmistlr. 

AMERtKA HAZIRLANIYOR 
Vişi ile Almanya arasındaki iş birli

ğinin hududu hiJinmediği için Amerika 
her ihtimale kıuşı hazırlanmaktadır. Da
kar gibi, Amrihnın l\lAkalı olduğu Üs• 
]rden mecburi istifade edeceği tahmin 
olunabilir. Rilhassa iki ihlmal hatıra 
gelmektedir: 

l - Dakar Almıtn)ar tanıfmd!ln 
ı,~al veya her hangi bir ,ekiJde ktılhl
nrJ.I~ takdirde Amerika hareket geçe
cektir. 

2 - Martinik adaıiyle Amerika 
~ meşRu1dur. Martinik te Almanlar 
lani,mdan isıtal e<!itirıe, Ameilca bunu 
kative-n kabul etmiyecelrtir. 

Amerikada. mühim bir eiyasi gurup 
tarafından Dakar ve Martiniğin hemen 
iş$!:ali tıwsh•e cclilmekedir. Ve bunun 
için Vi!!i hükümeti, Dakar ve Martinik 
rniidafaasına karar vermiştir. Bu karar 
da taarruzun nerl"den geleceği bildiril
memistir. Fnkat Amerikanın hövl,.. bir 
harehtinden korkulduğu anla!!ıim~kta
<Jır. 

FRANSANIN KAZANÇLARI 
Simdi, F ranaanın Sualye ve diğeı 

DE lZOE G1RlnE Sil_ 
ASKER GEÇiRiYORLAR? 

DEfı iZDE B1R AL~ AN TAY· 
YARESI OAHA D0Ş0R0L00 u a2( e -e hiJdm~z. Dü.s· -<>-- --o---

Radvo ~:ızete<ıinc göre İnd1iz basve- man naJıliye ta • tıl'e e 0 Londrn, 21 (A.A) - tn.,iliz Hava ve 
kili bav Çörçil Cirittek: muharebeler 1'ift en IJj ÇOğU 1 Dahili -~mniyet Nezaret.in.in t7~l~~i: B~ 
hakkında veni beyanatta bulunınustur. 119 11'"'altmnm ~t!ıJ1' •• JJ ı:ırce duşman. ta~:nr~l~;ının ~uyuk Brı-
Bu iznhrıtn göre tnarruz ı::övle olmuş- r ~ . . . . tanyadn faalıyetı kucuk mıkyasfa ol-

. p t . .. .. G" ·ueki ta•mare Londrn, 21 (A.A) - lngılız Basvt"kıli muc;ıur. Rac;lıca Jıücum cenup sahiline 
tur . azar esı gunu ın J • c·· ·1 G" . h k" h kk d . b 
mc-vdc>nlnrı ve- Suda limanı üzerine anırı-orçıı ırıt ar~ atı ı: .m ~.yem e- tevc'lı edilmi<.tir. Baska ycrl"re a~ mik-
tanrruzlnr yauılmıs, salı criinü erkenı:Jen ynnat a bı•lunarak dC'mıcı!ır kı. . tardı bomh 1nr atılmıc;hr. Galde bır yer-
stııka pike tı>yyareleri tarafından co'lt 1 - Sod~ko'lya hnva y~lıy~e nnkleclılcn le :tn .. ilte .. rnin do~usunda diP.er bir yer-
"dd tl' bombardımandan sonra evvc-ltı kıtafar dün 1610 ela yenı hucumlar yap- de bir mikchr hac:ar ve pek az mikdarda 

sı e ı • < l _.;ı 3 b' k" . . . t• ~ t ··t ··ı"r ver" indir:lmistir .. Bunlar mıc; arrıır. ın ısı yere ınmıs ır. ::::aa zavi:ıt kovdPclilmic;tir. 
p::ıra u cu ~· "" 10 30 d . 1 . d"l . 

d l'ner inmez müsait iniş verlcri o a yere men er C>sır P ı mıs veva Rlll AT l\lf f\ N TA YYARF..St 
n nvn · · ··1a·· ··1 ·· b 1 d V · t ht. Dü nrıvarak gelen nnklivP tayyarelerine o. unı mus 11 unuyor u. azıye C' a- SÜRÜLDÜ 
İ.<:aretlc-rlc buralarını bildirnıislerdir. Bir kim bulunmaktayız. . Londra, 21 (A.A) - lnailiz Amirali-
kısım tavvarc meydanlarını da bir taar- DUsman pike tovvareleri Messersmıt- rinin tc>h1ii!i: -Oc mayn iaramn <!!'misi 
ruzla elde etmeğe ca1ısm5ı1ardır .. Bazı lt'rin himayesi altında plfınör ve par.n- cenubi Hanikel 111 tininde hir Alman 
mt'vdnnların muvnkknt bir zaman ic:n ceıiitçüler biivük .faalivet gö:te1211is~crd'.~· tayv"resi rlüc;iirmilc:lerdir. 
is,ı,ı1 edildikleri an1asılıvor. Parasi.itciile- Resmo ve K-,ndıyava paraşutculerın hu- ALMA l\TJ ,A "il PtR VAPUR 
ri planörler ve nakliye tavyareleri ta- c~mu 17.30 ela ~aşlamı tır. Alı:'nn 2sk~- ZAPTETMtSLER 
kip etmis bir kısmı inerk<>n bir kısmı rı taşıyan naklıye tavvarelerınden hır Berlin, 21 (A.A) - D. N. B. Bildiri-
da havad~ düsürülmüsti.ir. Bazı Almnn- coqu parça1anmıc;tır. Muharebelerin git- yor: 
lar Re<m1o ve Heraklivon sahalanna in- tikçe nrtan hir şiddetle devamını bek- R<>smi bir menbadan bildirildiğine gö-
dirilmislcrdir. lemPk lazımdır. re Nisan ortasında bir Alman hnm l!P-

B. Cörcil fanrnızdnn ik saat sonra ik /\ T -~AV A SKERLERtNtN misi 1ngiltereye iaşe levazımı nak!eden 
hin Alnımın imhn cdildii!i ve diğerleri- KIYAFP.rt Zamzam isminde bir vapuru zapte1mis-
nin (le kontrol nltınn nlındıklannı bil· B. Çörcil İngiliz ünif~rı:nasını Jnb;s b~- tir. Vapurun tayfa ve yolculıın bir Al-
ılirmi~ir. Almnnlnnn dcnizdrn de seri lunan Alman nskeır-lC'rının hukuku du- man ticarC't l!emic:ine nakledilmiş ve bir 
lıiicum hoflariyle hnreket ettiklerini ve vel ahkamına tevfikan ct'zaland.ırılıp limana çıkarılmışlardır. 
diin icin de yrni ihmc tc~cbhiislerinin cezalnnclırılmıvaralrları hakkındakı su· .._,. 
belclenıli~ini bildinnistir. nle cevaben indirilen Alman askerleri S'urı· vede ,.,· Jı ..J a,[: nk-

AJ,l\f AN HAVA KlTAI~ARI lçind" Yeni Zrlnnda linifonna.sı taşıyan- Uo:;; a. 

Bu hnmte Almanlar .. parasüt kıtaln- lnr dn bulundul!ı.ınu teyit etmiş ve. bu sü/ameJ bek/eni '"Or 

lif kabul olunmuştur. nun l:ıvihalanmn birJtci miiz< '.ere 

Mecl:s bundan sonra, askeri ınuhakc· ; apılmıstır. 
me usulüne. hariciye te5ki1fit ve dahilı- YENİ BÜTCENİN MASRAF 
VC' memurları tahdidi sinnine ait kanun VE VARfDATJ (t" 
1 "ıvihalarının ve sub:wlar heyetinin t<>r- Ankıırn, 21 (A.A) - 1941 yılı b~ 
Hine ait besinci madde ile İnh~arlar te"'- si ıniivazcnci umumiyeyc dahil dalı t-' 

rirı mao;rannrı karşılığı ohırak Jıfik~ .. 
kilfit kanununun ikinci müzakerelerini ~c teklif nılilmic; olnn 304.971.662 Jirll:: 
yapmış ve bunları kabul eylemislir. Bu muknbi1 ı iitçc cnciimeninin tcsbit ~
miinasebetle bnzı hatiplerin rniilııl!lalıı- Jcdi~i mikdar 309. 734.307 Um ve M<e 
rına nlftkalı veki11erce izahat vcriJm:.:;, masraOnr knrsılıi!t olarak hiikii,.t,,.. 
Diyarbakır istasvonundan Iraka ve Ela- tnhmin olunan 305.135.550 Jirava ~ 
7.ığdan İrana kadar uz:ıtılacak demirvo- kabil }üfre enciimeninin varidat .,., 
lu insaııtına tahsis edilmek ve senı>Jik minler: 309.734.001 liradır. ....., 
11il1111111111111111111111111' ! 1111il11111111il111t1llt111111111'1111111' 1!'1: 111 1 ı'•11 ı •' ''" l l 1'lll'1111il1111111 llllllP' ... 

Kahve ve ~ay ihtiyacı 
~~~~~~~~~-~~~~~~~ 

Yeniden çok mi kdarda çay, kahve getiriliyor 
Anlüıra, 21 (Yeni ASJr) - Muhtelif timize ithali imkôn haricinde görtdıt~ 

gümrüklerde bekliyen iki bin sandık mektedir. .f 
çayın yakında memleketimize ithali alA- )tırJ. 

Amerikanın Riyo limanından ·d 
kadarlarca tahtı karara alınmıştır. Ay.: . .. parti 
nca Buğdattn bulunan bin sandık cavm hın beş ~z. çuval!ı~ b!-r ~hve ,,. 
da Tilrkiveye getirtilmesi. icin teşebbüs- rnemleketımıze getinlmck uzere yola 
lere girişilmiştir. Bu çayların memleke- karılmıştır. 11 '1111111111il1111111111ırıı1111111111111il'llltlil111111111111111111111111il1111111111il111111111111·111i111il11111111111111 

Müstahsile kükürt verilP-cPf~, 

nna ve hava pivadesine büyük bir hususta mahalli kumandanlığın ıcap ., 
chcmmivet vermişlerdir. İki tümenli bir eden hareketi ihtiyarda serbest bırakıl- r Ba!tarPf? 1 ci ~rı1ıifC>c1• 1 50 kilo kükürdün fiati 767 kurdf 
oarasiit kılıısivle, iki tiimeT\li bir hava dığını söylemiştir. ye topraklnnna girdikle.rl henfi7; bilin. 
kolordusu teskil etmislerdir. Bu 'kuv- --~ mcmektcdir. 
vetlerin arttınlmı!: olması muhtemeldir. AMERlllAN JADDIMI Kahire, 21 (A.A) - Surive hududun-
Mezkur tümenlerin tarifi söyledir : Her ft Q dan gelen haberlere kavdedilen şayiala-
ti.imenden iki alnv ve bir topçu alayı ra göre bazı Fransız pilotları tayyarele--
vardır. Toocu a1nvıncla vedi bucuk tou- riylc uçarak hudut civanndaki mütte-
lar mevcuthır. Bir de muhabere te!;ki- 1 0 a J• ) t e r e v e fik tayyare mevdanlanna inmişlerdir. 
Jfıh vardır. Bu tümenlerin mevC'tıdu ve- ~ _ Fransız havn kuvvetlerine mensup 
di b:n. 8000 kisidir. Takribı>n 200 _ 250 yüksek rütbcJi bir subay Visidcn dün 
tavvare ile tasınırlar .. Londra rndvocnı- A m.erikan mal- Suriyeye ı:ıelmişlir. Bu subavın genP.ral 
nun 7000 parasütcli indirildii!ini bildir- Dentze VPrilecek talimatı hamil oldu-
mc-sine ~öre. lmanların tiimenlcrden bi- • t ,-,ı 7.arınedilmrktedir. 
risini sevketiikleri anlasılıyor .. Bunun zemeSJ mun 8• İNGiT,TERF: - FRANSA ARASINDA 
icin Almanların daha fazla kuvvet ı?ön- KONSOLOS )ffiSELELERİ 
dermeleri de ihtimal dahilindedir. Ciin- zamen varıyor Londra, 21 (A.A) - Londradnkı 
kü Girit J?ihi büyük bir adanın bövle Fransız bas konsolosu B. Sorkinm iste-
bir tlimC'nlc is~li mümkün olamaz. Bu· --o-- nilmesine mukabele olarnk Suriye ve 
na mukabil fn(?ilizlc-rin dafi toplan. ka- Am--s._a ne zam-- filen Liibnnndaki İngiliz konsolosları ile kon-
T• Kuvve\leT"\ \\ft TnU.d~faa ndQn ba,;ıka. Craff VA• &Oloshane memurlannın f-ljyetine 'D1-

8VCJ1arınm Alman naklive tayyareleri- are e e ıı:.. 11avet veri m sf'Ve lr hafta icin e Suri-
ne hücumlar yapması beklenmel:-Oir. Vaşiıngton, 21 (A.A) :_Pazartesi gü- yeden ayrılmaları kararı hakkında ncs-
Avcılara nisbetle ağır ve bati olan nü Ruzvelt ile müşaverelerde bulunan rccülen tebliğ münascbe~le Royter di· 

hava nakliye tayyareleri, havadan ya- flyan Uzasından Barkley gönderilmekte yor ki : 
pılacak hiicumlara karsı ~ok hassasbr- olan malzemenin İngiltereye şayanı Londradan öğrenildiğine göre $arki
lar. memnuniyet bir tarzda vardığını söyle-- nln Londrada kalmasına ve mahdut kon-

Bu vaz.iyet bize, İn.ıtiliz adalarına ya- miş ve Fransız _ Alman iş birliğinin hU- solosluk isleriyle lşti~aline mUsaadt' 
nılmnk istenilen hareketin t'ok İptidai kiimet tarafından yakından takip edil- edilmişti. Maamafih Vişi hükümeti ta
bir seklini ~&deriyor. Buradaki Md.i:e- diğini iHl.ve ederek •Eğer Almanya garp rafından İngilizlerin menfaatlerine u
le.rin, ıterek Almanlar ve ~erek fngılız· :vurı kiirresindeki Fransız arazisine yer· rar veren hareketlerin ihtivanndan son
ler kin asıl hiiyük taarruzun n~ye m~l leşmeğe teşebbUs ederse bittabi hare-- ra B. Sarkinin cağırılması Menmistir. 
olacaih ve kaı:nn<"ı hakkında hır mcir kete geçmemiz icap eyliyecektir .. • Vişi htlkiimeti buna mukabele olarak 
''er~re.~ siinhcsizdir. NııMI---- Bevruttaki bas konsolosunun geri ceki1-
o~1ZDEN NASIL GEÇİYORLAR? F A mesini lstemistir. Konsolosun hareket 
Giridin Suda limnnına deniz geçişi r8DSJZ • iman ettiği snnılmaktndır. Bi1ahare, Surlve 

naSJl yapılmıştır? Bunu denizcilik ha- konsolosluk memurlarının da bir hafta 
kımmdan kısaca incelemek istiyoruz. ı·şbı·rıı· aı·nı·n lcinde memleketi terketmeleri istenil-

Alman işgali albndn bulunan Mora ~ mMir. 
yarım adasının en cenup burnu ile Gi- tNGtLtZLER STJRfYEDEN 
rit adası arasında 60 millik bir mesafe mahiyeti? CIKIYORI..AR 
vardır. Bumdan yapılacak bir hareket . Şam. 21 (A.A) - Suriyedeki tngili? 
te asker ve kilçük toplan nakledecek 10 konsoloslukları Fransız vüksek koml~er-
mil sürntli deniz vaSltalnn kullanılırsa, j . liğinin talimatına tcvfik~n kapıların! ka-
böylecc Moradan Giride ancak altı sa- ngJlfz flaricfye ntÜSfe• pnmışlardır. Şam !ngiliz konc;olosu ve 
atte J.'.elmek miimki.indür. Bu da cok şarı alınan maltimatı konsolosluk memurları Cumartesi !!ifnii 
uzun bir yoldur. Almanlann en sürat- anlattı. Samı terk etmislernir. tn~lizlere Hin-
li vasıta olan tayyarelerle yaptıkları bu .. distana veya cenubi Afrikaya gitmele<-
hareket te bövlece bu a~ır nakil vas1ta- Londra, 21 (A.A) - Hariciye nezare- ri tavsiye edilmistir. 
sını ku11andık1an dUstinülemez. Olsa, ti müsteşarı Butler bir suale cevaben Kahire, 21 (A.A) _ Suriyede çıkan 
olsa, Leryozdan süratli İtalyan torpido Almanya ile Vişi arasında yapılan son Hnlk gazetesinin verdiği haberlere göre 
bot ve hücum hotlannın kullanıldığı anlaşma mucibince Fransız endüstrisi- Berutta bilvük ekmek sıkıntısı vardır. 
akle gelebilir. Bunlar Leryoz ile Cirit nin Alman harp gayeleri uğrunda kulla- halk sabahtan itibaren fınnlar önUnde 
arasındaki mesafeyi en fazla iki buçuk nılıp kuJlanılmıyaC:ğı hakkında mal<ı- toplanarak ekmek tedariki icln saat!erce 
saatte katedebilirler. Bu vasıtaların kcn- mat .. mevcut olmadıgını, fakat hususi sa- beklemektedir. Ekmek fiyatı yüzde otuz 
dilerini taarruza karsı müdafaa tertibatı nayım Almanya hesabına çalışmakta ol- artmıştır. 
da vardır. Giride kadar salimen varabil- duğunu beyan etmiştir. Un ve ekmek tevı.iatındaki idaresiz-
melerine :!?elince. şu noktalar üzerinde - likten dolayı büttin sehirlerde şikayet 
durulabilir= Afrilrada vaziyet sesleri yükselmektedi;. 

1 - Gece karanlığından kısmen isti- Ku~~· 21 (Radyo 9.22) - Suriyede 
fade.. f BaştaTaf' 1. ci Sahifede ] TUdmur hava meyoanında iki Yilnkers 

2 - Yapılacak bir hava keşfi netice- HABEStSTANDAKI bombalanarak tah~ip edilmi~ir. Şam ha-
sinde baska bir bölgeden hareket.. HAREKAT va meydanında bir kaç Alman tayyare~i 

Ankara, 21 (Yeni Asır) - Ziraat ve- mustur. ~ 
knleti bağ sahiplerine Ziraat BankaSJ 50 kiloluk bir cuval küki.ut .ik.ı~_.~ .. 
şubeleri vosıtasiyle ucuz kükürt dağıtıl- rafından mUstahsile 707 kuru.,a ~· 
ması için aHl.kadarlara tebligatta bulun- cektir. 11 11111111111111111111111111111•ı111111111111111111ıııııı11111111 ı mm 1111111111111111111111ı1111ııı11ıııı111111111111111~ 
Edirne - j,fanbul bisiklet yarışının neticesı 
Lüleburgaz, 21 (A.A) - Edirne - İs- Ankara, 21 (A.A) - İstanbul - Edi1j1; 

tanbul bisiklet yarışına iştirak edenleri tstanbul bisiklet ya;ış~nın Edirne ~ 
karşılama1t ilzere halk sokaklara dökül- tanbul kısmının 2 ıncı meriıalcsi 
müştü. Eskişchirden Kemal buradaki ccleri şun1nrdır. ~ 
muvasala çizglsini birincilikle katetmic: Birinci Ahmet (İzmir) sekiz saaJ.tr~' 

. :.: d k.k ik. • N" ttin (F..s~l'JI 
ve Li.lleburgaz kasabası namına hazırla- n 1 a, ıncı .1~~- • hlt 

· k 5 metre farkla, Uçuncu Alı (Eskise · 
nan saati a1.anmıştır. ? d kik f kl 4 dil .. Ah et (tı.rııit 

k 
_ a ı a ar a, ncu m \: 

17 koşucu Çorluya doğru koşma ta- 5 dnkiko fnrkla, 5 ronci Osman (F,t!trııeı 
dırlar. 7 dakika farkla. 6 tıncı Kemal (F..S]d~ 

Çorlu, 21 (A.A) - Altı kişilik bir hir) 15 metre farkla, 7 dinci Nihat ~: 
grup bUyUk bir ısUraUe buradan geçın~ mir altıncı nn bir blstklct baY." la 

tir. Mevzü yarışta Orhan birinci, 1stan- la, 8 zinci Hilmi (Bursa) ve Hasan (~ 
buldan Halit ikinci geldi. kisehir) ayni zamanda umumt t~ ,,e .. 

Grupta iki de İzmirli koşucu vardır. ticeleri nvnca bildirilecektir. ııt 
1111ıııııımı11111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111iıı11111111111111•ı1ı111111111 ıı ı muımnı 

· Türk - Bul2ar demiryollarına 
dair müzakere başladı 

~~~~~~~~.,.,.,,,,,,, ' 

Ankara, 2 l ( A.A) - Haber aldığı-ı devlet demiryolları idaresi tarahn.~~ 
mıza göre Sivilingrat - Uzunköprü de- muvakkaten işletilmesi hakkında l)jdll'" 
miryolu üzerindeki köprülerin tamir tokada teknik müzakereler cereyan e 
edilmesi ve bu derniryolunun Türkiye mektedir. .. .. 
11111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111• ıııııııııııııııııııııııııııııııııııım1111111ıımı111111ı 

Makineye 
Verilirken 

B. Anttıenin Avam ka
marasındaki cevabı 

LONDRA, 21 (A.A) - B. AttJee 
gece bombardımanlarının karşıhkh ola
rak tahdidi içi.n Almanya ile İngiltere 
arasJnda bir anlaşma yapıhnası hakkın
da Avam kamarasında ileri sürülen bir 
fikre kısaca (Hayır) cevabını vermiştir. 
Di~er bir mebus yukandaki teklifin İn
gilterenin Almanyaya üstün temin etti
ği bir sırada yapılmış yersiz bir teklif 
olduğunu söylediği zaman şiddetle al
kışlanmıştır. B. Attlee tekrar söz ala
rak şöyle demiştir : 

Almanya ile her hangi bir anlaşmaya 
varmak imkAnsızdır. 

ALMANYA 
Amerllıa flüfıiirnetf~ 
Parlste bulanan si~ 
memurlarını ıo ı.azt

randan ewel çefımes,,., 
llUdlrdL 

Vaşington, 22 (A.A) - Hariciye ııe
zareti A lmnn hUkümetinin Amerika btl-' 
kümetinden Pariste bulunan bUtün ~ 
yasi memurlannı 10 hazirandan e~ 
bu şeh!.rden çekmesini tebliğ ettiğ!_ni ~ 
dirmektcdir .. Alman hükUmeti ~ 
bundan böyle genişliyecek o]an harele 
sahasına dahil telakki edilmesi dola~ 
siyle bu tedbirin alınmış olduğunu ~ 
dirmiştir. Alman hUkilmetinin di~ b 
kümctleri de keyfiyetten haberdar ~ 
tiği zannedilmektedir. Bu tedbir "/ 
hükümetine tesmil edilmemiştir. 

Glrlde denizden 111~ 
yapılmış değildir .. 

3 - Adanın baska bir klsmına çıkmak Londra, 21 "(A.A) - Şimali Afrl- hasara uğratılmıştır. 
ister gibi sahte bir hareketle İngiliz kada ealahiyettar bir kaynaktan gelen - Kahire siyasi maflfllle• 
kuvvetlerinin nazarı dikkatini orava haberlere göre Habeşistanda imparator- Gir;d;n •apl1 C"' 1.. m'1f- rlne göre Alman para-
c:ekmek ve bu sırada asıl istenilen kıs- luk kuvvetleri Lovdonun 70 kilomet· 41 'UIR rfd 
ma sevkivat yapmak.. re kadar ,ımalinde düşmanla tl"mas ha- kül b · · t • flitçülerl GI e nasıl 

Londra. 22 (A.A) - SalMUyettaf 
Londra mahfillerinde bu akşam bildiril
diğine göre Giride deniz yolu ile ~ 
man kıtaları ihraç edildiği hakkında"" 
haberler doğru değildir. Bununla be~ 
ber Almanların küçilk gemilerle bir Jc-4 - Nihayet cebr1 bir hareketle bir lindedir. Cenubi Habeşistanda fena yol- ır lf ır • • • lndlrlldl? .. 

kısmı feda edilerek adaya asker naklet- lar ve fena hava cJüşmanın takibini hir r RnstaTnlt 1. l'i Scı1ıi1Pt1P 1 Kahire 21 (A.A) - Kahire askeri 
.,,~k mümkiin oll'lbilir 'k · it d. d kl d'I hfill · ·· Al l ~ooıuu:ıaaı:ıiıuaaaaoı:ıı:ıoı:ıı:ııu az l?~ı tırme te ır. . .. . va an na e ı en lutalarla ha1'eket et- ma ı enne gore man paraşütcü eri-
müıtem1ekelerde Mihvere göııterdiği Duk Daoıtanın t~lım oldugu hak.kın- mek met'buriyetindedir. Girit adasmdD nin 20 mayısta saat ikide Giritte ilk in
kolaylıklardan neler elde ettiği sorul- ~a Londaraya hiç bir haber gelmemiş· inis sabalan yok gibidir .. A1'8zi cok dağ· dikleri iki nokta Suda koyu ile Melemi 

k v Al d tır lıktır. Bu hal parasütciiler kullanılma- mevkiidir. Suda koyu Yunanistanın is-
"!a tadır. işi . ~anya an mÜ!laade- iNGtLtZ RESMt TEBLtôt sını 7.anni kılmıştır. Elverişli olm1yan tilasndan beri şarki Akdenizdeki İngi· 
karlıklar elde etmıştır. Evvela 100,000 K h" 21 'AA) O ta k d · dah h ı d . . b k 1 k B l a ıre, • . - r şar or u- nra'llYC a kolay inen planör1erin liz deniz üslerinin en mü im erin en 
Fransıd esın ~k1be~; ıra F 1 aca tır ..• ~ - lan karargahının tebliği: Libya<la Toh- kullanılması ise nek bek1e11miyordu. hiri olmuştur. Melemide mühim bir tay
~ar ra yosu 1 i mı von ransız ~~ırının rukta vaziyette dei.!işiklik yoktur C::ol- Bnn11nla h<'raber f n~lizler e-afil avlan- yare meydanı vardır. Paraşütçüler bir 
serbest bırakıldığını blldirilmekt~ ise lumda motorlu keşif kollarımız auŞı;nııı ınadılar .. lnıdliz ve müttefik kuvvetle- gün devam eden kesif bir bombardıman
de by haberi teyit eden hiç bir haber hımalamışlnrdır. ri Girit dağ1ılnrmdan rniizaheret ııtör- dan sonra inmişlerdir. Bunları müteakip 
gelmemiştir. • • Ambalagide Dük Daüsta, maiyyetin- ıncktı-dirlcr. Kama \"C krlındn mfüıeJlalı diğer parasütçüler Hanya ile Kandiya-

Anlaşma mucıhınce Almanlar, Ahas deki beş general, bir mikdar vüksck <m- olan bu dn!!h1aı· ('efe1cr halinde teskilat- ya ve Suda koyunun şima1indcki yarım 
ve Loreni alacaklardır. Buna mukabil bay ve bütün harp teçhizatlylc te~lim Jıındırılnustır. Miidafaa ve İ!"fihharat adaya inmişlerdir. Saat 6.30 da bombar
Belçikanın Valonlarla mesgul bölgesi olmuştur. Alınan esirlerin rnikdan hiıtntti icin hunlar çok miihim bir lruv· dıman hemen hemen fasılasız bir surette 
Fransızlar taraF;ndan ilhak edilecektir. 18 - 19 bin arasındadır. vetfir. devam ediyordu. Daha sonra diğer kıt.a-
ttalya Ni, ve Savurandan vaz geçmiı- Ac1isababanın cenubunda göller mu- Mlidafiler diln ö~le vakti vazivete ha- lar avni suretle Kandivava ve Retmaya 
tir. Müstemlekelerin işletilmesi yeni harebesinde iki fJrkanın bakayasındm kim bulunuyorlardı. Yeni tafsiJ~t gelin· inmışlcrdir. Kahire askeri mahfilleri ol
~ara tabi olacaktır. Bu mesele ibaret olan dü!;man kuvvetlerine kıtala- ceve kadar ilk muharebelı>r hakkın-la dukça siddetli muharebeler cereyan et
Fransa "' A1manva if birliğinin çerçeve- nmız yaklasınaktadır. Birisi liva kuman- fa .. fa bir sey söylenemez. Yunan anala mekte bulunduğu, fakat Yeni Zelanda 
si icine girecektir. danı general olmak Uzere bir mikdar esir nnın ve Rodost.aki Ussi.in yakınlığı düş- üniforması tn~yan paraşiltcillerin pek 

Anlasma hl"r ne kadar ne~redilme- aldık. mana kıtaat nakleden tayvareler, bom- çok olması dolaVlsiyle vaziyetin oldukça 
mi~ ise de Amerika ve lngili7. kaynakla- 1ta1van Somalisinde Gören limanı fş- b:ırdıman \'e nvcı tayyareleri va~ıtnsi.v- vuzuhsuz olduğunu beyan etmektedir· 
n anlaıımanın asağı yukarı bu şartlara gal edilmis, bir kaç yüz !talvan askeri le taarnızuna fasılasız devam imkanını ler. BugünkU hadiseler hakkında malQ-
dayandıiını bildinnektecJir. esir alınml§tır. verecektir.. mat yoktur .. 

raç teşebbUsünde bulundukları ba 
kında Londrava haberler ıtelmi.ştir. 

Surigede ıreııer deıam 
ediuor 

. bil-
Beyrut, 21 (A.A) - Tass aınnsı t • 

diriyor : Ücret" ve yevmiyelerin jrt .~ 
nl~ası icin amele iıe mÜstahdeıllf erda 
vaptı~ı grevler Suriyenin her !artic':ret 
devam etmektedir. Beyruttakı ev 
mUe~seselerinde çalışanların d~ k"~er
yaphkları bildirilmektedir. s;rn :~ ilfin 
zi knlfalan ile çıraklarınınd. a gr ' 
ettikleri hober verilmekte ır. --AVA_M_K_AMARA51 
c·zıı bir celse akdetti 
Londra, 21 (A.A) -:- Bu~n Avam 

k arası sua11ere tah~s .-dılen celse· a:: sonra gizlf b'r celse akcletınistir Bu 
hnfi celsede harp malzemesi meselesinin 
görilşUldUğü tahmin edilmektedir. 


