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TÜRK KADJNJ 
Yardım sevenler «>mi etine hcniiı ırirmcdin- -~ 
se bir il n evvel aza ol. 

-~ Balkevi nde İzmirli kadınlar harp paketi ha- =-§ 
zırlıyor lar. Bu ulvi \·azifede sen de ~alış. 
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İlôıı mündcrecatından mcsulivet kalıul edilmez. Cü.nhuriyetin ve Cüın.huriyet eseT!erin!n bek<"tsi •abahlan çıkar siyasf gazetedir YENİ ASm Matbaasında ha.ılmıştır. 

. 
-Alınanların İnıriltereyi .. istila etmek tc~ebbiisiinde kuJlanmak için Rotterdamda topladıkları mavunalardan bir kısmı 

Girit AK~.A GELEN BiR S Al FRANSIZLARA iHTAR 
---o----Har hının 

eticesi ••• 
Bütün Alıdeniz 
harllının seyri 11e 
inlıişafı üzerinde 
ttaüessir oıac:afıtır 

Niyetleri Cirit- icabında meş~ul 

ten sonra ln~il- ve ~ayri meş~ul 
tereye mi hü- Fransa bir 
cı m etmek? tutulacak 

ŞEVKET BİLGİN 

.'ngiltere Girit ara
sındaki fark 

--0--·· 

B. Edenin Avam Ka 
marasında beyanatı 

Yunani!:.tanın istiklfll sava~ında son 
lıalesini teskil eden Girit harbı. ii~ 
RÜndcnbcri: en heyecanlı alakayı ken
di iizcrindc toplamış bulunuyor. Akde
tıi.z harhının müstakbel seyri ve inki..,a· 
fı üzerinde. Giridin O},ıadığı rol. ~imdi Giritte haua meydanı İngiltere flütün asfıeri 
her zamandan Ziinde l(ÖZC çarpmakta- yolı, ingilterede aslıer, hareııatta serfJestisini 
dır. 
G;;rüııihe göre, Alınanlar. Akdeniz leuazım, her şey ~ofı muhafaza edec:efı 

harbını kazanmak ümitlerini Girit ve Londra 22 (A.A) - Bu sabahki İn- Lond.ra. 22 (A.A) _ Avam Kamara-
l(ıhn.,n zaptına hağlamıslnrdır. On iki giliz gazetelerinde Giride halen yapıl- sında beyanatta bulunan hariciye nazırı 
•da ile birlikte bütün Yunan adalarının makta olan Alman hücumiyle İngiltere- B. Eden tnıti]tere tarafından harbin ida
llıilıverciler elinde ol<lu~u diişünüliirse, yi istila için yapılacak bir teşebbüs ih-
b ~ d resini işkal edecek her hangi bir hare-
li cüretkar tescbbiisün muvafrakıveti timali arasın a mukayeseler yapmak r ı · kete Visi hiikümeti tara ından mü5aade 

oalinde, Almanların Suri•e sahillerine tcmaviilü mevcuttur: d J edildiği takdirde lnııilterenin, askeri 
•niıdcn hihiık kuv•·etler sevkedcbi- Hakikatte Giridin müdafaa vaziyet; planlarını tatbik hususunda is~al altın-

lcrek >a>iyeİte olacakları meydandadır. ile Britanya adalarının müdafaa vazi- [ Sonu 3 ciL Sahifede ] 
ben>ek ohıy·or ki. Girit ve Kıbns. Al;:· ı yeti arasındaki farklar muazzamdır. 
deniz harbında İngiliz müdafaa pJanı Bunların en mühimmi İngilizlerin G'.
kadar Alman taarruz pl;imnın da bel rı!!e tay~are meydanlarma malık olma
kemiğ'ini teskiJ etmektedir. Bu phinın ması ve Ingiliz hava kuvvetlerinin l\iı
llıuvatrakıyeti ,·eya akam~ti Girit har-ısır Yeya Kıbrıstan. k~lkarnk harekatta 
hının neticesiyle öl~üleccktir. bulunması, halbuki Ingilterede hava 

Saliıhi:retli askeri münekkitler, Girit ıneydanlarının muazza~n miktarda bu
\'e Kıhn İn~ilizler elinde oldukea Ak-' Iunnıasıdır. Tayynrelerın her teşebbilse 
cleniııd in iliz hakimiyetini sİır~mak karsı derhal müdahale etmek üzere ha
fmkansız olacağına kanidirler. Giridel ıekat mahallinde mevcudiyeti, düsman 
karsı yapılan taanırzun cesameti, Al· kıtal;mmn hava yoliyle indirilmesi te
bJan genel kurmayının da bu kanaatte .şebbUsüne kar ı en mi.ihim unsurlardan 
•lduinınu meydana koymu~tur. biridir. . 

Almanlan Girit taarruzunda isticale Diğer taraftan Ingiltere, Giride na-
ııevkeden bazı sebepler vardır ve bun- zaran, fevkalade daha biiyük olup kuv
lan şu suretle hülasa etmek kabildir: vetle tahkim edilmiştir. Nihayet, hava 

1 - Babesistanda serbest kalan im- yoliyle yapılacak bir istila tesebbüsüne 
Jıaratorluk kuvvet!erinin Filistinde tah· karşı müdafaaya hazır askerlerden ve 
fidjne baslanınış olması... malzemenin. tank ve topların m'ktarı 

Giritte harp de
vam ediyor 

AL LA AS E 1 l-
CI 1ÇI NEV IDA A 

ET SA fEDIYORL R 
Giritte göğüs göğüse 

muharebe oluyor 

Denizden ihraç teşeb
büsü afıilflı, falıat tanlı 
çılıarmağa teşeflflüs et· 
meler~ de llefıleniyor 
Londra 22 (A.A) - Girit vaziyeti 

hakında salahiyetli mahfillerden alınan 
malOmata göre bu adayı istila yolunda
ki Alman teşebbüsü ve çarpışmalar de
vam elınektedir Bu hususta Royter 
ajansı aşağıdaki malilmatı vermekte
dir: 

Bugün öğrenildiğine göre Alınanya 

Jnqiliz askeTleri ı>ara.9iitle indirilen Almanlara ates acarken 

Giritte ı:aziyete ln
gilizler hakim 

( iride hücum 
Akdeniz harbı-
nın bir safhası 

Suriyede hür Fran
sız taraf tarlıfı 

\~işiden söyle
nenler birbiri-

ni tutmıyor 
Giride hava yoliyle kuvvetler gönder · --o---

mek için nevmidane gayretler sar!et- Giritte Alman mu11affa· "eneral Degole iltihafı 
mektedir. İngiliz ve imparatorluk kuv- • v 
vetleri müstevlileri mutemadiyen esir Jııyetsızliği 11aş1ıa yer· eden Fransız alayı 
etmek icin göğüs göğüse çarııış•yorıar. ıerde ciddi afısülamei· İngilizlere fıarşı 
Zannedildiğine göre yedi bin kişilik alı 
bir tümenin hava yoliyle üssünden mu- ıer yapac: gönderilmişti!. 
harebe sahnesine kadar nakli için iki Londra 22 (A.A) - İngiliz gazetele- Londra 22 (A.A) - Suriyeden müs-
l(iin lazımdır. Girit adasını istila teşeb- ri Giride karşı Alman harekAtı ve Su takil Fransız ajansın. gelen bir telgrafa 
bii<Ü Salı günü ba•ladığına göre imdi riye vaziyetiyle meşguldurlar. •Niyu.z göre müstakil Fransız kuvvetlerine il
dü~anın, ikinci bir tümeninin ilk as- Kronik]. gazetesinin askeri muhabiri tihak eden Fransız alayı Suriye komi-

r Sonu .'l. cii Sahifede l diyor ki: seri general Dentz'in kumandasındaki 
Ciridin şimali garbisine yapılan düş- kıtalardan FHistinden gelecek muhtc-

man hiicumu lehimize olarak devam et- mel bir müdahaleyi önlemek içn Lüb
mektedir. Salı günü şafaktan itibaren nana girmek emrini alınış olan miihim 
güneş batıncaya kadar hava yoliyle nak· bir teşekküliin dümdarını teskil ediyor
ledilen kıtalar Suda koyu mıntakasıııa du. 
indirilıni tir. Bu ilk kuvvetlerin kısmı Aym telgrafın ilave ettiğine göre VI· 
küllisi süratle öldüriilmüs veya esir şi hükümeti makamlan hatta Liibnana 
edjJmi tir. Alman gayreti dün yenid··n gelmiş olan latalar arasında da hasma .. 

[ S011u 2. incı Snhijede ) ne ·azi ·etlerle karsıl~maktadırlar. 
- Ha~ a nazın ;;meral Bcrjcrenin S\.'.l"l• 

Sov vetler ihtiyatları yeyi ziyaretinin esas hedefini bu kıta· 
!arın Peten hükümetine karşı sadakat• 

maner ra icin ıilô.h lerini tazelemek teskil etmektedir. 
• BİRBİRiNİ TUTM1'YAN 

altına alıyorlar RES!\fİ BEYANAT 
Londra 22 (A.A) - General Denb:'in 

16 Mayısta neşrettiği tebliğdeki bir fık. 
11.foskova 22 (A.A) - Askeri Kras- rA ile evvelki gün Fransanın Amerika 

naça Svesta ııazetesi Sovyetler birliği büyük elçisi Hanri Hay'in yaptığı be
dabilindeki ihtiyatlarm manevralar için yanat arasında sarih ve bariz bir fark 

B. Eden Hariciııe NezaretlnrJo me.•ai orJasında silfilı altına çağınlmağa başlandığını mü<ahede edilmektedir. _____ _:_ __ _::_:::.:..:.;.:::.._:_--..;.;;..;;;..~;;;;;;;;;~- -------ı yazıyor. [ Sonu 2. inci Sahifede ] 

2 - Amerikadan gönderilen biiyiik da meselenin bütün vaziyetini değişti-
Dıiktarda tankların, tayyarelerin ve f Sonu '· mı:-' 'lnhifede l 
llıotörlii vasıtaların mütemadiyen Sü
'l>ey~ \'arması ... 

3 - İnıti]izlerin Basraya her gün ye
lli kuvvetler çıkarmalan ... 

4 - Suriye garnizonlarmda Deıtolist 
hareketin kuvvet bulması ... 

DiKKATi ÇEKEN 111 
YER: GiRiT VE SUfılfE 

---o----Bütün bu saydığnnız hadiseler Akde-
iliz harbında zamanın Almanya Surı·ye ve 
llleyhinde olduğnna şüphe bırakmanuş- Irak-
tıP. Bu şartlar dahiUnde Alman zimam-
dar_ları, kendi kuvvetlerine ne kad~r ta harbe tam 
tinin olurlarsa olsunlar, her geçen gu-
llün lne-iltere lehine yeni unsurlar ila- h J •• "e ettiiini ve tnı:ilizlerin gittikçe daha aztr allIDIŞ VO• 
lnvvetli ve daha yenilmez hale geldik- •• 
lerini. giirmektedirl~r. ~undan dolayı- runmı·yorlar 
dır ki Almanva elındeki ftrsntları ka-
tırmaktan endise ederek biitün kozlan
ltı hirdm knllanmaktadır. Alman ha
'l>a kuvvetlerinin büyük kısmı sark! 
Akdeniz harekatına tahsis edilmistir. 
Ciride asker ihracında binden fazla sa
taıı, bombardıman ve nakliye tayyare
ainin kullanıldığı tahmin edilmektedir. 
Bu kadar azametH bir hava ordusunun 
kullanılmış olması A imanların giri~tik
leri ise ne kadar çok ehemmiyet ver
diklerini ispat etmektedir. 

Almanlar, sürpri>le Giridi zaptede
ıncdiklerine göre, her vasıtaya baş VU· 

rarak, hatta daha müthiş kuvvetler 
lnllanarak adaya hi\kim olmaila çalı
araklardır. Bu maksatla Adayı bir 

•1"'1 cehennemine kolhetmeleri de muh
temeldir. Fakat Giritte yalnız iki stra
teji. iki ortlu değil iki Plem çarpı<mak
tadır. Ru derere heylıctli bir mücadele 
İn"ilizlerin parti~·i kaybetmemek irin, ne 
ıııümkiin•e yapacaklarına inanmak la· 
%mıdır. Denizlere hakim olan İn~iltere
nin t>lindeıı Akdenizin bir kilit noktası
nı cehren koparmağa mm·affak olacak 
knvyr-fin riireti ne nisbcCtc artaeafı'ını 
\"c <arki Akdcnizde vaziyetin nr kadar 
b'liic;:kiil hir safhava Fire<>c~ini İn!rilizlcr 
her ke•fen daha· iyi bilirler. Şu halde 
Ciridi ka.,.fıcdemezler. 

--0--

Hür Fransızların hare
fıeti • Girit 11e Kıllrısın 

ehemmiyeti flüyüfı 
Lond.ra 22 (A.A) - Hür Fransız 

kuvvetlerinin Suriyeye dühulü diin öğ· 
leden sonra Londrada öğrenilir öğrenil 
mez ı;ok büyük memnuniyet uyandır
mıştır. Zira bu hareket müttefiklerin 
yakın şarkta azami gayret ve ilk teşeb
büs zihniyetiyle hareket kararının ye· 
ni bir emmaresi olarak telfil<ki olun 
muştur. Hadisenin bilhassa ~ bakım
dan da ehemmiyeti vardır ki Almanla
rın Suriye ve Irakta derhal başlıvacak 
bir sefer için tarnaın!yle hazır gibi gö
ziikmediklerinden emin bulunulmakta
dır. 

General De~oliin Almanya ile Vişi 
arasında aktedilen anlaşmayı reddeden 
muhtırasının arefesinde yapılan bu ha
reket mühimdir ve hür Fransız kuv
vetlerinin ayrıca askeri olduğu kadar 
siya. i ehemmiyeti haiz b'.r hareketi gibi 
le lak kl olunmaktadır. 

C:iRİT VE KIBRISIN 
EHE~JMİYF.Tİ 

. Almanlar için yakın şarkta iş göre
bılmck idn Girit ve Kıhnsı işl(al etmek 

Girit harhı. İnı:ilterenin ge~imıckte mecburiyetinde oldukları neticesine 
oldui!u en çetin imt;lıanlardnn b;ridir. ______ [_s_o_n_u_J_._c_ü_S_a_h_if_e_d_e_J_ 
1n,,;ıtcre hu imtihanda mu\'aff•k olur
sa - ki muvaffak olaca'!ı kuvvetle iimit 
edilmektedir - y·alnı.z Girit kurtanlmıs 
olmı1·aeaktır. Daha umnmi bir şekilde, 
Almanya, Akdrniz lrnrhmı kaıananu
Yarai(ını knlivctl~ anlı.vacaktır. 

yede yerleıneğe vakıf bulmadan gene
ral Degol kuvvetlerinin Suriye hudut
Jnrını geçtikleri haber veriİmektedir. 
Bu y-cni hareketin ne derece muvaffak 
~lnca~mı bilmiyoruz. Şurası muhakkak
tır ki Girit harbı Almanlar aleyhinde 

Girit harbı Suriyenin mukadderatını net'.c~lenirse Suriye~~ki Vişi idresi de 
Dırilendiren ehcnımivetli bazı hadisele- yerını pek çabuk Bur Fransızlara ter-
rln cereyan tı··· b, • te d""f kedecekti.r. . e ıgı ır zamana "3 u 1 İ j 
efmis bulunmaktadır. Almanlar Suri- ŞEVKEr B l.G H 

'' IRLEŞll AMERiKA _E_k_m_e_k_h-ak_k_ı._n-da-b-ir-k-ar_a_r_ 
HABBE CIRMELIDIR,, ___________ ,.,,_.,, __________ _ --

SOH DAKİKA 
• •••••••••• 

A ayan aza-B. Çör çil 'in beganatı Halk 
r-· •tt k d sından buna ka-

ırdı e. dara a rar verilmesi-

Kiloluk yerine 950 gram
lık ekmek çıkarılacak 

ve enız e va- • • t• • 
1 

•
1
• nı ıs ıyor Ekmek fiatleri yeniden bele

diyelerce tespit edilecek zıyete 021 ız-

ler hakim 
~-

Londra 22 (A.A) - Bugün 
kamarasında beyanatta bulunan 
ezcümle demiştir ki: 

avam 
ÇörÇil 

•- Giritte şiddetli döiüş devam et
mektedir. Vaziyete hilkimiz. Alınanla• 
pahalı ödemek şartiyle bazı mevzii mu· 
vaffakıyetler kaydetmişlerdir. paraşüt
çüler gittikçe artmaktadır. Kandiyed~ 
vaziyet şudur: Alınanlar şehri işgal et· 
tiklerini bildiriyorlarsa da bunun mo· 
nası şehirde bazı binalara girmiş olma· 
landır. Hava meydanlan elimixdedir 
Resmo ha\'a meydanına yapılan taarruz 
tardedilmiştir. Bu bölgede harekat dur· 
mııştıır. Muharebeler şiddetlenmekte ve 
daha devam edeceği de mnulmaktadır. 
Dii~an diin gece denizden kunret 

cıkarma!i-a çalışmışsa da tardedilıniş ve 
iki nakliye gemisi ilı:ı bir çok mavıına
lan batınlınıştır. Kafileye refakat eden 
iki mulırip le batırılmşıtır. 

Bu snhah düsmanın 30 vapurdan mil
teşekkil bir kafilesi görülmüş ve ktıv
vetlerimizin bunlara hiicıuna geçmele
rini müteal<ip düsman yolunu değiştir· 
miş ve takibine devama başlanmıştır. 

Netice belli değildir. 
Alman tayyareleri filomuza tecavüz• 

de bulunmruı ise de bu kuvvetlerimi· 
zin derecesi itibariyle neticenin mem· 
muüyetbalış olacağını ümit ederim. 

Giritte hava kuvvetlerimiz düşmana 
muadil değildir, fakat buna mukabil 
tanklarımız faiktir. Biç bir tarafın ricat 
ebnek inıktını yoktur.• 

------------

Anıerifıada harba fliJen 
ttaiidahale taraftarları 

gittilıçe artıyor Her lıesin ihtiyacı nülletinde elımelı 
ha1ılıı tahdit edilmif değil 

alma.tı 
Nevyork 22 (A.A) - Amerikan ayan 

meclisinin bahriye enciimeni reisi Valk 
biitün Amerikalılar teşkillltının toplan- Ankara, 22 (A.A) - Ticaret veki.- meklerin tartısı 1000 gramdan 9SO ırra-
lısında bir nutuk söylemiş ve olnanıl- !etinden tebliğ edilmiftir: Gıda madde- ma indirilmiştir. Ekmek fiaıleri yeni ıa.
mıyaeak ıibl gözüküyor amma kongre ler!ni istihlak husUJunda ballUmızın ıa- tıya göre belediyelerce yeniden teablt 
azalan halen harp iJônını talep eden raftan kaçınma yolundaki ıuur ve le- ve tenzil edilecektir. 
mektuplar almaktadırlar• demi~. mayülüne iktisadi ölçüde ,lmk&n temin Vatandaıların ibtiyaçlan niııbetinde 

Valk gemi kafilelerinin muhakkak etmek maksadiyle tlındilik yalnız An- ekmek aatm almak hakla tahdit edil-
[ Sonu 4. ciL Sah.ifede ) kara, htanhul ve lzmlr tdılrlerinde ek- mlf değildir. 

ıcıcc=cıı:ıı:ıı:coooe?f:_.cıocccccoc;oc • 1 -- -- - Amerikanın h.arbe haztrlanlftndan intibalar: Panısüt!CT muaıı<·ac ediliııor Balon ve tauuareleTclen 
lHll"Clliitle cıtlamak talimleri ııaınlıııor 

J 

v-



SA.HIJ!E a 'l'El>fl ASIR ~JMAYIS CUMA iMi 

• \ ŞEHİR HABERLERİ 
Giritte vaziyete ın

gilizler hakim 

[ Batımvft 1. ct .<;ah e(I. 1 

•. ı 

CELLAT 
ARA ALI 

Yazan: Sahin Ahdıırman 
Sıtma mücadelesi H k k d • • • • h / b de\·aııı etmistir. İndiril~n ilk paraı;ütfl· 

er e• en ı •1perını azır amağa mec ar ıcrio. 1000 ki~ilik tam bir rırkanul ~ 
calı: pistarl nm ~ ectikleri taluıı
edilmekte.lir. Bunlan asker naldir' 
ta.unreleri ve planörler ııctirmeı.tcdıf· 
Bundan bıı ka pnrasüt"Çüler de ablıoıık· 
tadır. 

•••••••••••••••••••••••• 

Osm&.nlı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
78-

inhitabnın sebebi 
"'. ... ı 

Giritle 111-jiue hattı J"oktur. YaJ»I' 
sahil \·ardır. Bu sahlllerde İnıtifü [iJo5U 
m ::ul olmaktadır. BöyiUı lstflcUarlll netfc:esf olaralı rörlriin ~ 

dııcuıidan bir çorı yalHmcılCll' Jıatıımqtı ~-

risinek yu
vaları tahrip 

ediliyor 

!Siperler 2 nıetro derin 
ve üstleri kapalı olacak 

--------·------- DEYLi TELGILAFA CÖU 

Balkan vanırı adaa ÜZ<'riıı4' vavılmak- niçeri V1' sb>ahi ocaklan bu t.,,,.k;tfıtın Haziran an itUJal'en 
sivri inek miic:ade· 
resi istemli IJf• 

..,.11.fjllft ,.__, aıfnU],tlJ!I aDeyll Te!ıınıf• m diplomatik rou· 
-- ~·· eP pe n JO d • habiıi diyor ki: İngi1t.ere uzun_....,.. 

ta cL!ftm ..tti. Bu vamn adavı bastan öz ruhu olan 1 at ve lnk:rvat. d. 'ı:l!n 
ba$ll btill ettiktrn sonra Tunanm ıeslcil ııfbi "" mühim asltB! mmvı-Umni kay
ettll!I manlavı da a \lıyarak Macarisbuı betmls bulunmaktav~ı. 

lıa ıı azarı sallldar da s'-• hGZJP'-'adılal' dan beri Almanyanm G:cide h ..-
·~ ••Jf ed~ • billyoni Düsman }ıard<Jlt' 

Han taanudaıına hm nasif lconm-1 t>l"rler icln nlnlnde "e mabelW rinde nm sır:' jis! ~ edilmi$ m{idr 
ma faaliveti sehrimizd~ hararet.le de- .,.11sa·ı ver olma •lhndan bahisle siı>tt faa plAnlım tamim olunm~. · 
vaırı " .:':• va.tanda..I~ız 'Yil!VP- '-:azdırma !aallvetine ba.1aıruımıs!Mdır. ve imparatorluk kun-eilerinl Ege 
tin "3t'et!üiı tehlii: ft bro•örlett uv- Halbuki han ta'!?TUZlarma kıırsı ı;ıı if !.arına d:ı...._ ___ ı. ··dafaayı Gitl-

ve emse ldnP tdrdL Osmanlı bnpıırato lh:ınun -vilırıesi 
Vıvıınava \:adar bOtlln V1'rleri Rum~ ni temın eden se ıroler. Türk mil'·•· 

tıd .. ld Tllı-1< toumklanna lr:attı. d' mffietlerde b ı .mıvruı ictinu! ve Cüzdyalı Rmtindoki ufak au birin· 
haf aJaca1ı 

Osınımh l'tnllretiıün ilk kurulması la· ruh1 bi~ cok mt"Zlvetlere malik bulur.ma- kitil•riyle kilçlik bataklıklann açılan 
ribl obn hlcı1 699 Sl!nes!ndl'n bashvıın 51• ilk mlleds!~r!n bUtün zorbalıkları kan•llarla denize akıtılma., faaliyeti 
bu vllkselme ~ Kanuni Snltan sn- vencn r.eki!cri, sivas! in"" bir glir:l• SR· hararetle devam etmekı., ve lnciraltına 
l!'VTDllll.tn vefat ~ ııün.,, 974 vılma bibi olmalan. kurdutdan l!llVet "ll&m kadar uzanan sahadaki çalı•ma itmam 
kadar bQA fııst)a d..,,,.,,. .. tti ve İcat derttOSindP veni bir devlet ~ ediJ.rek sıtma. menba!an kurutulmuş· 

ı:un bir • ...__ ı...dtr! k 1. L ><=~·--- ve mu d 
'""':r zn:a'"" ur. "runır.a • tmat "" nizanı.ruım•.t mı- de ve muhtemclolarak - aYnı zaman ıı-

Mıntaka tali kl'lmı:-ynnl?rıy!e nınhal- lundakJ:ırı "erdon on dak;ka =..a.lı: mi'- Kıbrısa Uıh$'.t etmek karar~· 
leler yarcluncı komıleleri, her o.k ~m snied•kı sahalara kndor •iner ka•mah- Girit harekatında Almanlann pr~· 
!?plımarak muhi1lerin~ aile ve U'TIUml rını vafand3 lara meenurl kılı•ıat-t•dır. ii mevzuubahistil'. Bir muvaffakıve\519' 
sıpor r kazdırılmasm.ı ve k.ll'.dırılnıı• Bilhassa lııbrik.a ve ınİİ.e<'<et1elı>r hm .si- Jii(in ba<ka memleketlerde ciddi ıık<lilft· 
olar.bnnı.n tatbik h•L•tı5larmı mlizakore nerlcri katınai!a birinci derecede ınec- melleri olacaktır. Su ciheti de unutn'9" 
etm~~led•.rler. ~ıı hu.usta karsılasılan burdıırlar. malırlır ki bu lı!kum Sü..eyş ıa.na!"'1 
dlclilkler, .rıasii korunma talimat ve Bı ünkil sartlar .altmda ırirl5ücn ko- alınai!a \'e İngilizleri Akdcnizden '1' 
~= n .. '"'l!lln olank. tın im- ı'tınma bın\iveti tedııfat vt' n, ivat! blT l:.armal':a matuf ""'·" wnuml ;pllrun 
'Dı<\·nnlnrla mnhalle \'arıbmcı ko1"'itr- lcdhir<lMı haska bir < 'V dci'ildir. Ordu- cak bir safh:ısııbr. 

Bir d !Min bafttu:ı.a namran hic lı::ilitı. lllt defa olarak m""'1Zllf. m"1tlll'- tur. 1 l lazirandan itibaren bel~di~n 
eh""'1nlfttJ o IYlln v.. pelc la'Ol savıl- ketl mUd aa ve muha....be etmekten ycnl bütl;"'ri tatbik mevltline gir~n· 

icao edNı bir be asr icinıl@ O.. baslta bir balanavan yepyeni eri d•n blitçede mevcut olan "1tına miica· 
mantı devleti tıc kıtanm en !!Uzel too- bir tesekkül VÜC"Jc1a ııctirilme<i, te- rlele•i tah•i.,.tiyle mi;.oadele faaliyeti 
rak nnı ele l!rCİrmls. A ...... da bütlln m <"dilon kl1! -T ve ttrıi.s ma•ril ha- ııeni letil•roktir. 811 i le me•ınıl olmak 
Surivevi ve Arahl nı. Afrikada ba" r kM Pri. ince ve ııü•cl. parlak bir me- Ü.ffe iki k~ntrol m•mııru istihdam olu
tan basa slm:ılt Qllı:elerln.i v• Avnmada 1•nivet knnılıruı.!ı idl nacaktır Bu me-nurlar sıtma mücade· 
da lstanbuldan Vivanava kadar Tuna- fste, ıfovleUn büıwrsini kuvvetlendi- eslylr sıkı r smette tt> ... gu). olacakl.ar
nın öt nl ve b tnn Balkan V11TD11 ada- ren sebeı:>I al'l!SJnda en zivade ııöze dır. C~erı oen• T rp•<ilc ııemtinde d• 
smı lstilA etmiş bulunmakta idi. carpanları bunlardır. Anofel. yani aılma a~ılur.>n .ivrisinek 
Dünvanın m kuvvPtli. en büviik dev- tmı>arııtorlıı"un hozulma"na ve les- kavnallin görülmÜ<$tür. Belediye reisi 

Jeti haline J?fttJı Osmanlı imoara• rlu- kilalınnın inhilal eder l!İbi bir V~7iv•t dolcto< Rel.c:et Uz, bu,::ün ba, helı:im 
liunun bu kııdnr büvilml'<inin v~ 0T1un- oP\~• .. tm~e bai• olan "sbaba ı:elin- dottor Sül..,.m•n Conılt ile birlikte bu 
cu hieret asrından sonra ıla vüksolmP er: m .... ba'""" balunduiu ye-ne ıriıler-elc tet-
de'l'rialn bh•1 bin durar.ak bn mııaz- Osmanlı lstilbınm vabaneı ırklara lciklnde b••lıma.cak ...., lranıtnlmast ka· 
zam t •kkllllhı al'ttk ııeriler ~bi ııöriln- >nrn<UP ill-"'nlarla me•'klln taprnkhr \>Men ıu lbirinkitilerini teııbit edecdc· 
meu;fnln sebepleri acaba nelPrdi? Uzt>rin,. vaV11ma!;ı, Tlirkün icinP dı"ar- tir. 

-------

1erinin •=dikim iı atı., bertenı.f ., · • muz el bir ,.,!tl}re..,., k•.,.,., na!11 
mt> ir. n.zırlanmıssa vt- bu haz1rl1a1 stUn ~t'C· 

Vil ~et Pşrerlilen talimat VP bro- tikç ııasıl il rl•tivcrsa milkke de bu-
•örlcrde dl' ıu,,·de ·ı ,,.. üzae, k;ml:ı- na m-ıınn hir tmmo !:ı!ıaJ!>ı rnec ~r 
cak siperlerin derinli~; iki metre vo <(e- 'Lulundul(umuı slioh•>izd!r. TJrk mil1c-
ni li~i de 80 santim olncak ve üzrrlcri tl, hin:ı.t kendisi olan ordw;uvle 
örtülecektir. lhc mmtıılmlardıı. kadan daima bl!'T'll.~ hareket etin· ir v• dai
iperlerin üstleri acık bıralcıldıi!ı ve f!'!- ma herel,er hareket edecektir. 
raflannın niz~amrce tesbit l"ni1l"'11 
selcllıfe kum ve vumusak toora'klaı-la * tah•ive edilmcdi.i?i görülmekkdir. Bu Dahllive vekAleti !o.rafından ı.ıönderi
•ilıi ·"""'°rın ~ uvııun bir len bir tamimde. muhmnel bir hava ta

;ekilde vaoılınıısı ve vaııılacak teftiste nrruzu e•nımnd.a hallcııı cadde ve so-Buna banda tesnh ..tmek lhımrlır. dan lr co'lı: yabancıların htıJmasma 
CUnkU mevzuumu2la cok 'iki bir al~ka- •eh~bivet vermio\i. Bunun net.ic...ı 
"' vardır. ~ıarak milletlmlz!n ahlAld bünvesiode-
1- -.&Gldiliil ftChile dör-diincil .Mu- ki Afvet .., Cı!mb:lili zelıirlivm mil 

ral zamaıımda de.1-ı tesldlMı U.fi.ah hastalıklan han :ıaü in..<anlann siniri,.. 
Plmls 1ılr ~ bulnn'1\"ordu tml>lı- rlnı11' ve kafıılannıla tabn'bat vamnab 
nıtorlulun - lı:uVTPtinl ~kil rılrn he$1amışft .•• 

d noksnns" olaro k görUlml"'i icao elMok. ka klora dökülerek lı:ac:mab t.$ebbilıı ereste epo- t~lr. """~ 1"'vmt "aviata ~ obıe81b "" 
Ytrrltaslanımzm vilAVPtee nesrt!dilm b!\ri.lı: ·11m~ bu mn lrurl1abna-

I • d bro ör! .. rde krokileri bulunan 5iı>ttlere l!a lmlcAn olmad.ıi!ınL bunun ~ tnıda 
arı şe ır en UVJlUn olnnık !dııer mdırınala.rı t~zım- vaoılan han hUcumlarmın fecl De!lce-

dır. AlelAd" vukur bzdırmak suretiv- lerindm anl•.,ldıl!ı bvıt olunmakta 
kaldırılıyor 1• sıo..r vllcuda ııetirilmis <ve vaı:>ılmıs ve ~,.,.;f k ... nınma mevzuahmızm ıı5saskerlik bl blbbllt\ln bo:zulınu-tu, Ye- - B 1 TM E D 1 -

amTay ı · ePhıtn 
bir ektubu 

add .. dil""""'. Bu hususta bilh.ııssa ma- tPT't\il!i esshr dairesin.de "C korunma-
U'S ek~USU ----<o--- hail., \'anlımcı komitrleıiBP müracaat nm ~""• f-ııidelmne ~ olanılt bir 

aidi''O o:.:- &. st • ederek .izahat alınması muvafık '1\rill- 1-ıan hücumu """:ı.<mda •m•eıı koron-
- _, . • . , _... Hel'e e rnagGZCISI nıclctedir. mak icin ltizumlu nlan ""8'!l~r bi13iril· 

İzmir Tramvay "" ti<>ldrik <irkl!tf hıı- . Eski luı~·k.~mlardanfl vilay~ .,. --- IJeledf"e ta-~ın- Buı \'at.anıl.ular ail~ ""' müsterek sl- rnoltt!'rlir. 
r..ltet hı:llt!rl m0m""5ill Nazif Cal~ ;m. tı.tık ve koy burosu şe B. Kanm De- -~dan-• "" ruı ·::.=~ ~ e:ccz~ 

:; ~l; ~="94~~!·ı~~~ ;~in::l~ı!;::: :~~ı:~:..ım~~ ~içinde~~~-.., .Beşı.kt==a===Ş...,.......,Vı>'"~e::ıı,J:>s=~t=a
0
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0
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s=-,,p====O===rll'. 
"-Il ""'- 1 .. '- ..,. fık nfeolne b. J.oma.k uı:ere bugun K.,..dıi- maiazıJ,umıa ıtfaiye antr.ı. CITUW>-nn nU>T1a anmttaa ç11<11n ~c.t..,ea• • h __ L _ _, __ .L. d-L• _L. __ ... ., ,_,_ L -•ed· U 

ralan bir 'k:ı"1n\ tnrmvıı" iscilerlnl ...-rm re a.~et "''"'"Cl<ttr. ,;:: :;:ı:1 hra;: .. ~{~ ._: b k ı • 
1 bir tees..Ure Rvk ebni..tir, Evet, vpf'!!iz llGSWİ ntOfoSilıfet ile ı:in batLınac.ııl:m Ma!Jet. düa - u a şam ge 1 or ar 

bir t~emlr clln.kQ fıha tramvı>v biletci- o olril!el' . ehil' ·~ bir bam kereoıteciler, lceıellde . y 
ler! haklcuıda ol"1ll'l'Ul> alelO.mum nakil riıd belediyenin ~ yerlere ulr:- · 
vasıta!An bit.. i!erlndeıı ba.,ı.nnın v~ ,ıar jında 1Julıınaca1ı l·~rdir. Bet kereste bdd da t.ek-
bum bıdma b\r .cokları:mn.l.n aam\. KanYT1.._ nuıa acl.l ..t-L...nn i ~ ~ • ı·ı l .&.ı.6ıa, 
mlvrt ve nl!t ~t hudutlarını h-iı:e tef- men bazı hu•u i otomobil ve moto• • 2 S numaralı ada,. ~ır. Bııgiin lh\? ET\CE VERE 
rilı: "l"eınedilHmizl t..lıarüz ettiren bir !etlerin geulerl öteye beriye ıritıilderi keft:9tettrini ha ada üz..rinde kendile- . I~ na. ırıağlap ~ nzİye- Bu ıene de Alay takımı latanhul ga-
1·azıdaa lbar..ttir. v.örülm•kt•dir, Bu vaziyet kar,ısında rlne aynlaa yerlere nakJ.., ~ ..... tıne - -pıyo., ~ :ile han- zetelerinde okuduğumuza gare Betik-

Nnksanlan.onm bilhı sövlemekte kiın- '>unlann kontrolü giiçle,mektecfü. Be- dır. Her ke.-eci için azami 800 met- hnlıı>or.tabm bu akam ~lıri.m!D! ~le- lap karıı muvaffakıyetli bir oyun çı
st>Vi incilter•k hir mak""t l!Örml'?l\ek l!e- l•diy• reisliği bu mii•külib önlemek re brelik .,.,.. aynlmıştır. Fakat ı,.,.. celtl.,..jır. B~d~ oonn. amit lzmırde ka.mu•tır. 1ki ofııayittan J"'pıla.n ilk iki 
1'"!ttfr, Bi~ Türk toeislni memlrketin en için bu gibi hu•wıl nakil val'!talarının 1..diY"<'t' YJIJ>')an tcblipt .-e tqcbbüo- ~~al milli kiim

1 
t" ~llÇl~~Jıı;'•_"'""" gol biltabi talumı 1 • l mailüp olma~a 

ku.-v U temell~den biri addPVlt'C!i!D- hep•İnin ~·htt garajm'la. to"Phı bir halde \ere rağmen keıestelcrinl rıa\:il için hlç an m~ ar .zm" uumnıan An· mahkum etmiıtir. 
m.h lcin onlAn kırmak akl1mı~dan llsla bulundurulmalannı mnnfık gömıü!!t\ir. bir hareket vö.t•nniyen 4 bdar k.,,__ lca.,'!_ ...... e l t•nhul.a wıcler.lı: tamamlıya.- lstanbul•por lse Anklll'a ve t..tanbul-
~eo:. hil\ilcls mıhlnn Pk!ıeriva maluou- Bu ünd•n itibaren hu.mi otomobil Ye ted de -rdır. Bunlu, ba..a malcamlara cııı ...... raır. • da Ankara talumlo.nna karşı çok iyi ne-
mi tler !cinde vuif•ll'l'ini Dl' bdnr mü m<>tosildeıler oaltipl~rindcn alınarak mül'llc atlar yepm,.lardrr. Geçen ha~ httuıbula ırden lzıİıh tieeler elde et~ halde lzmir talr.ımları 
kemmel•n ifa etmekti! oldtıklannı el~ 1"'.hir garajında muhaf.%& altında bulwı Belrdiye, bu gibilerin maiiaza ..-~ de- takımlk Beşıktaş ve l.ıanbulıpor ta- ka,..ıımda muvaffak olamamıştır. 
te bilrtonn durulacaktır. oola.nnı buııiln ka.pablçalc, temlzlilı: !~ kıml~rı or ılutıklanndan oıcağı aıcai't· Oemdt istiyoruz ki yann ..-e ölriiT T.ih\ 

ELHAMRA'da 
BUGtiN tLUİNELERDEN iTiBAREN 

IJd afio filimden mi:ıdıfı.., mum Lir pa,.w 
-1-

DAGLARIN KIZI 
y...,.tanlar ı 

FRANSIZCA 
SlRLEY TEMPL - RANDOLF SKOT 

-2-

SAHTE YILDIZ 
tl'fCtLtZCE 

l••İne ait kamyon ve amel leTI k na ııtbl bir hafta sonra olan bu maçlar seyredeceğimiz m~çlar hu iki taraf için 
t•lerinl kiiltürp•rk clT•nnd:ki Hal"::. bir nevi revanş mahiyetini haiz olacak- de müsavi mana ve mahiyeti ı._akta-
tralı arnoma t ttırac:ak.br. tır. . dır. 

Bu ktll'Utelerin nakil murah. beledi- lzmır ';"kımlan lstanbula taD> kadro- Her ild taraf için de plibiyet kadar 
yece kerste tacirlerinden alınacakbr. )l·~rlyleldglaıtmemCii'şlerldird. Beşikb~ mk ai· maiHublyet ihtimali de nrdır. Su iıi-

up o u r. bıe er i yene ilece !er- barla çok heyecanlı ...., enteresan ka.r$ı· 

O _._ i i ,,--;::-_,~ mldl) laşmalara tahit olacağımız fiiphesizdir. 
r&UC F "4oUUllo • Belkl. ba o !tadar azalı: hir ihtimal lanlr tabml.a.n ha maçlarda i:rl nrtl-

na Jıredl Gçıl1]701' cl•ğildir. celer alırlana Ankara takımlannı geri-
Memlekete orak ipi ithal etm.elt ı.tJ.. Ceçen •ene Be,ı!ttq yine na mağlüp de bırakabilirler. Sonuncu. lcal1M.D1&k 

ym tacirler için ticaret Yekiktlnce Alc- idi. Bcma rağmen Albnordu, Şeref eta- için lıi<; olmazsa hıırada tam kaı:ITo ile 
redlUf açılması muvafık görülmüştür. dııtd• parlalı: bir aa.lebe elde dıınemif çıkmağa ve iyi bir oyun oynamağa ça-
Sr'luimh dcuet od- T..._alettea ıeb- midi? L.malıyu:. 
1iğ edildiğine göre önümüzdeki hasat ~-<Xı):: c:c:c :~c:: c:::c:::::ı.> ... ~A:ccccec:::c:~..ocor~ 
mev.lml için orak ipi llf!tirtmelt isUyen- İbl'aC:at birlikleri Paz günij 1ıira.z 
ler h~me:a ticaret Yekile:tiae müracaat b • 
.der.k vetirtm•lc istedikleri ip miktar- ug toplanıyor bayramı 
lannı bildlrecelclerdir, Şelırimlz ilıra.CAtç. bidiklerl m..-p- Önümüzdeki pazar günü, Kemalpa:ıa 

ları. bugün öğleden aonra saat 16 da. ti- kuuıma kiraz ba)'taml bidıuımcak "" 
caret odaa oaloın...:ıa heyeti umumiye bu •Ü-arbede eilence n -1ik.ler ,.._ 
toplantısı )'11paca1ı:la.rdır. pılacakttr. 

Toplantıya ilınıcat ..., ithalatçılar 
birlikleri -i katibi Bay A..ı lııan 
rehlik ~ topı h1a ilml:atı;ı ZABITADA. 

YAl'Ptıo.nlar t Nffyork twıd,._ ....... 
ARTIE SHAW Cu orlceaır.. Bil' JıatlJ J2 seneye 

- 3 - aldrilm oldu 
birliklerir.i alakadar ed .. lllf!9C!eler mü 
Laktft oceltdr. 

"7nca : MONOR NURETTiN tanfından Allı Y--ı... ~ bi,.iik Abdiilhdir -
- 4 - luımnda ..,;; tıecir B. H-m öldii,.,. -

.,.. DENtZ KIZI EFTALYA'NIN A,.,, Z.ıl ıiıl kJ isle.in m=ııırlanndan N~t Zırha.n 
SF.A.NLAR: $irt.y 4 .. '7.30 da. S. Yıldıa 2 - S.30 - 11 4la. ap ceza mahlcem .. s!nde de'V1'1m edeıı 

,._•C•UM-•A.•R•TES-•l•Yl!e-P•AZ-AR-•1•1-'"'-1•21.,3•0•da•ı:ıbact111••r• .. •" _______ _., duru- oonunda J 2 aefte ağır haptt 
. 111..ı.Jnim edilmitdr. 

Din öiiled.., -..a. l:.iTlil:J..r bu..n
da t.,,,l.anaıı uytinyağı ihrac&tçıl r bir
)i'q idare heyeti, pirinı ,.ağı talepleri 
hakkında örıı.mele...!e balunmuşhl'r. 

aç esnaek 
yaralanmakla 
nihayet buldu 
Seycliköyünde ağaç keıımıo mo .. cleııln

den bir yaralama vak.•a.51 c1muıtur. 

Kan v Kadını Değil ! 
YAZAN: VÇ YU.DIZ 

ailesini ı?eçindiren o idi. Ne iyi kızcaihz. 
Y-ırml d5rt yaşmda ~ reisi • dL Halbu
ki beıı, ..tlmı!nu ~ halde para
mı ııncalı: lce>di keyfim ..... ~kim için 
lıattayordıım. 

r o sırada lı:~le birl.ilr:te bira
hnwıln liCıeki ucunda obırm.uş olm V ..,_ 
dide y ·ısu bizi duymuş olsaydı. kim 
bilir ne derdl! 

Jale bekı$tmm btilamıetini takip et-
- 5 - ti..,"' mtqaiıedede bulundu: 

- Çok llf!Vimll bir bıdm. böyle Uy· 
Fabt fWUUll illve "tm~ unuttum Bmlm lllidlmiln mmasnıı yıınl.q an- fi lseedij!i ı?ibi sıpar yııpa.'-'U'"' i,..;,. ona 

ki. mOthq sporcu olan Vedid" Y~ laınqtı, fakat bundan pH: menmımdum. imrmrfoonım ,..........,.. -
l~ o dı, tstanbulu:ıı en ~ !"er2:1- N'ıhayet seı .~ meşgul ol.ıruyuı bir _ Sir. de ppabilirı;injz! S4'rbest de-
lerltı~· . line<"elc kanar =!!İndi. Fakat kadına tesadüf edebilmiştim. ğil misiniz! 
burada tab • tin nd ;M içinde 'V'aldt ge- Bir çor eşyası ticarethan..mıde ça- Cör.leri bulutlandı. Bm ısrar ettim. 
çirme t•rcih l'd' ordu. lı hğımı ona söy~. - Bu bir yalan _ Önce size usulü dairesinde ilı:otnı 

- Bavl• • d iyi dedi. Zaten değildi - ve onun da bankakrdan birin- lcu11mm-nı öğretmeliyim. Ne iJi ol-
pelc ık •et' ol sık•hrdun.. de daktilo old o öğn!ond.im. dıı, lcaD.Ya ui:nran l:otnmm bıı sabah 

- Onun için llrlilıney:in2. Bu ...ııırde JaJ,., C8ll sıkıcı tefemıata dalmabızı:n Imwıa ~- Ondan lizmı olduğu 
lr r :vo'lımır. O~ydı ben buraya ,... hndinde:n J>l'k fnla bahsetmeksizin ııı1ıi lstiflıde ederiz.. Benim ye u,.; 

.... ıı,,,.·:-nı • il ve etti: ·~ •e samimi idi. Annesi ve ablasiyle de unutmaYJL Böylec.., sizi tekrar de-
p tmn tn~flm birl.ilt yaşadılthrmı öğrPndiın. .Aım..- niırden ııvlımuılia mecbur lı:ahmyara. 
ee, :ıi ılôrt hafta. 'nbı ild bacağı da tutmuyordu "" ..... ~ d 

ayl ve 
l,tze vrfmt"7.di. 

ı,...,. bu ,.. ra bu balıtan a ka ona Nı'bnalı: iaı:p- B<m ! 1 _.. ~ ~ ı.ı;,te.. 
ediyordu. Ablası evden çıkmıyordu. Bu c.. geçti. Sabah saat sekizde Jaf• 1''1l•n• 
ıebı:ııb Jale yalnt7. başına çal ıy.,Tdu. da bana miiliiki oluvordu ve hazan vPl· 
Bu kısa hab rlerde anladım ki bütiln kenll ile, bazan da kotra ile denize açı-

Aynı "'uıy..t • lm.i<i"' i!i !. 
- Benim için de öyle! dedim. 

Ceırıal ad111da biri dağda bulwıan 
çam Ağaçlannda11 birini keaınit ve odun 
lan köydeki evine taşırken Burse.lı Ra
ml'.Zan oğlu Ahmet karşu;ına çıkarak 

durmumı söylemiştir. Ahmedin bu ;n. 
tarma C.,mal balta ile hücum etmek 
outtıiyle cevap vermif, Alun.,,t te ta

bancasmı çekerek Ceınalio iizerine alet 
etmiııtir. K~nlar C..ıualin kamına ba· 
b<"I: ederek ağır surette yaralıuıma"lna 
sebop olmuıtur. 

ı; günlük bil' çocuk 
uı J u 

Evvelki gün Karştyakad• ısı, .,.,.,~ 
civa.mıda 15 günlük bir etlcek çe>•nk 
bıra1'ılm1' 'Ve yavru çocuk yuvasına tt's-
1i'TI ,...ı;Tmislir Cocu~ kimin terkelti· 
ii hkı1c edilmektedir. 

Eve 

lıyorduk. Ö~eyin. saat 12 den 2 ye b· 
dar ona istirahat veriyordum. Sonra 
teırrar baslıyorduk. Akşam]an da kar
tal vuvasıııda bulll$UYorduk. J.U.. yiyip 
içt•ı;imiz şe 1..-deo kendi ~i öde
wPk klıı o kadar patırtı ya~ıtı iti bir 
!UleYe bns \'Utmak mecburiyetinde kal
d;m!. Ko0snma~n fiatlerini ba!if ter
tip U. •·e sokması lçizı ı?arsonu lcan
dırdını. Tlöyloce kırk elli lwrU$la o 
keneli lı · e•ini ödemiş cluyor ve vie· 
dı\ll('D müsterih kalıyordu. İlk ~m 
dikkat Ptm· ·mı İstııkoz ve saire gibı 
.eüzeJ yPıneklcr ısmarlamaktan kaı:mı· 
yordu. İlk önce sebebini anlıyamamış
tını. Sonl'a i · calct.ım! Yavrucağız ban3 
fazla ma•raf ettirmekten -çekiniyordu' 
Hilen> muvaffakıyete erdi.. Jale yemek· 
]priJnirio, ııarsonun ı:etirdlği li<telerden 
Jx.$ misli fiata mal oldaı!ımu bilmiyor
du. N:zın<lan çıkan safrli!Ane sözler lıe · 
ni hayran ediyordu. Bir aksam C-,il 
Oumkanı erhame& seyrettq;ini gör· 
dilnı . Bu Cemil Damlaıın Anbrarun ta- Bay1'tdırd canı.i mahaileainrle M·lı
nınmı~ 1en<.tinlerinden biri olmasına "'et oi!u Ahmet Hanla. Meh'Jl•t l"zı 
ra»men hu.,cla biT kö<ede, iJ?Prl nlPlıl- Cünd3r Dokuyun ve Mehmet kızı F•t· 
dP bir i,.i gr.-.~1~;;~,·le "'e il,. filnlUk ma İmıtf"R'in evlerine taarruz etaıİ.$. bu 
•-'·•li"le ı. ... .,ı dinJ,.,..-'••o., "nrip bir • da Gü...ıar Ahmd b~·ı.la sırtın· 
adamdı. Jale: (Bitmedi) dan yarabmııtır. 

:\lISIRD!\Kİ YUNANLILARI • 
KA.'AATİ 
İskcnderiY'! 22 (A.A) - Ahruıııhrfl1 

Ciride yaptıkları taarrur. Mısırdaki YtJ• 
nnnlılar araınvia büyük bir infial do
~ıırınu,lur. Elenler ,.., Giritliler k.,,,,ı· 
teleıi reisleri bu - hareketin mütll!" 
!iklcr'n sonuna kadar harp etmek hıısıı· 

undaki az.imlerini arttıracağını söyl.,.. 
mİ! tir ve bu yeni istila t;eşebbfu.-ün!lıl 
kat 't surette akamete uğrıyacağı kaJ!J" 
atini izhar e~. ı 

Suriyede Hii.T FTan
sız toTaftarlıfı 

( Bllftaraf• 1. ci Sahifede J 
Fransaıım Suriye ""' Lübnan yü\c90k 
kom~ nere~ tıobliğde şöyle dr 
mekte idi: .Son ~ bir rn:ı.ıar 
Alman tayyaresi Sorife<ieı:ı tramit ol,. 
rak ııCQnistir. Bunlardım ıs taneııl .su,.; 
ı-iye tayyare meydanlarına mec1>D'' 
~ r yapın.ıstır. Mütareke şeo-nitiJte 
tevfikan Franııız makamları bu tayya
relerin ınüınkün olduj!u kadar ça)>ulc 
yeniden hareketleri i<;iA ı.edarler P. 
m.ısb.rı, 

Fran.'O>mn V aşinııtoıa büy(.lk eıçl5I 
Hanri Hay ite şu beorwtta b-llun•Lff" 
tur: 

• Mütareke sera'tine - AJmaa 
tayyareleri Sur:i)l'edeki Fnmsu: tavvm .. 
ZLCJ1 ._ • 1 ..._.._ t khns • · r· 
ler.• 

Eger mütareke _.u.ıı Ahuan tan·a
relerine Swiı>"e b .... ,. ~anlll kul
lanmak baklcını -.-iywsa sıa balde 
Fransız makwnııbam Alman taJYWl!le
rinin bu meydaolan sür:ıtJe terketndi 
için t .-t.ibat almasına ne ilıtiyac: vardi! 

AMT'RİKl\ULAR SURİYE VE 
J,ÜBNAWAN AYBILlYORLAtt 
Beyrut 22 (A.A) - Lühnanda oturan 

\•üzden fazla AmPriKalı Carsamba ıdlnU 
Filistin hududunu gecmislerdir. Bıınlat 
ara<ında Bevnıttaki Amerikan üniveı'" 
>İlt?Sinin orofcsfuleri ve talebesi vardır· -------

Akla gelen biT saal 
f Ba •nrnfı 7. ci Sa•if•d~ 1 

rerek mahiyette esaslı bir unsurun• 
teskil ehnekJıedir. 

Londra 22 (A.A) - iyi haber alaD 
mahfillerde buvüıı.. memleketlerinin pa• 
rasütcil kıtalan kin taıuımus olan i.lni
form:ıv1 lib;. o1ıruyaıı düsmaa Ml<erle
l'lnin vaziyeti hakkında sorulan sU41e 
saı·ih "evap verilmektedir. Bu gibi u
kerl erin. tu>la ı:aswlar ııibi, k~ 
dizi.lebilcekleri beyan edilmektedir. 

NGfLTEREYE HA.VA 
BtlCUMU Of,MA.DI 
Londnı 2? (A..A) - Şimd:ye kadar 

:alman ha~ ~im il""" (eYftlld 
~) İn"11tt!'f'e 117"1'İnde 1ıle ~ ıli1f" 
mım ffta!ıv.-ti t'lmftmısbr. 

~ llW lllUtWlllUUlllllllUWUIUlllUlllllUll'~ 

1 htiyat eTler yokla. ~ 
ması 1 O Haziranda ~ 

~ İZMİR ASKERLİK SUBES.!N- § 
EDEN: -
~ Şubemiı.iıı diğer jşleri dolııyısiyI.. § 
E yırpılmalct:a olan Ibtiyat erler .-okla· § 
§ masının 10 HaUrıın tarihine talık § 
E ed.ilıli!;i iUın olunur. ;: 
::: ı • •ı auıuıuı 11,.1 • 11•.ı.uuıu:.:u 11u11 .:. 
~-~~~~~~~~--~~--

1 enler, gidenler 
lzınir C. H. P. müfettişi B. Calip 

Cölc.u l•tanbula gitnıiı, Aydın mebu!l&l 
B. Nazmi T opçuoii;lu Aydından, Tica· 
ret vekaleti tclıiı heyeti reiai B. Haklc..ı 
Kemıı.l Be•e lstanbuldan. Rez?ına dirn 
bwiyeı müddeiumumisi B Elcrem Cü· 
nay B·rgama<lan, Dikili belediye ı•i•l 
B. Ad;l Ö-Len Dikiliden ıehrimize gel
nlişicrdir. 

-------x· r ha!keviıt .e 
Ka ıyaka halkeTinde açılan d relllm 

oergbi Haziran bqi.ne k~"' evaııa 

ed.,.,ckıir. ı--"'--
Yi:ne Ka..r,ıyalca halkeviade ""'"""'9 

ve F"' oızca kunlannm A ...., ~- "'ı>
ları l H irandan i!tibıırett ı.dn ta ba,
h "l!~aklardır. 

Bir bu k ay d•ftm eden .-'ıktllo 
kunclaTı niha et .bulmuştur. im ;'111,,da 
"''"""f -1t olan l O bayıma ..,mf k ı..t 
verılmiştir 

hı 
d 
"1 

" 9 

l 



CUMA lM'l 

Dikkati çeken iki 
yer: Girit ve Suriye 

AlbnRuya OllDU BA.12"A BAKiCi HEllflUı.sa OKULU· 
HA Alr 8ASI İZARAr 

Ye olıal• lla;Jd 11e lıabal ıanları 
- Ordurnwıa hQta balıııcı ve hem,ire yet!J!irme!. il%ere Ankarada M. 

Daladiye muamması! 
[ Ba.taTaf, 1. ci Sahi(eclr l 

varı..ıı. '"•dır. Son haberler Ahnan te
şebbii.>iıniin kat't netice vermekten 
uzak oldnğunu göstemıektedir. Giride 
yapıbın hilC1Ull btiyUt nlsbette sürpriz 
tesirine bina edilmiştir. Girit Uzerinde 
planörlerin görilnil~ü geçea sene Hol
landa lherinde yapıhın tııarmzdaki ne
ticeleri vereceği zannedilmişti. 

M. V. tarafından 19 39 aeneılnde açılmlf olan hasta bakıcı ve hemıireler oku
luna bu sene de 50 talebe alındcı.ktır. Ok.U. gltıııek ana ed...-r, bulunduk.
lan mahallin valilltlne, lıaymaluunlıima veya askerlik şubelerine dilekçe ile 
mllracaat edeceklerdir. 

Daladlye elde ettiğim neticelerden istifa· 
edelrifseydl Almanların Belçilıa 11e Bollan· 

yaptılıllll'I tCllll'l'UZ ini lıadar felalıetle 
net1celer11nezdl 

Söylendiğine göre bu hareket -.ut 
veya pyri mesut bir nPtire verse bile 
Alman plıinının yalnız birinci safhasını 
teşkil edeeektlr. tkind pfJıa Ya İtalyan 
filosu cüzütaınlarının yahut muavin 
kruvazörlerin veya denizaltılarının hi
mayesinde hemen dPllmlen nakliyata 
başl:ırunasını kap ettirecektir. Yunan 
ııdalnnnın hel"'i lıirer hareket üssil va
ziiesini ııöttceklerindcn tah.•idat olduk
ca siiratli ~·ap•labilir. Ve gece karanlı. 
ğında bu yol katedilebilir. 

2 - 3433 ııayılı kanun mucibince ha okuldan meıun olaealdar, m
olup ıd:aildlye alacaklarda". 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu baatahanelerln
de yapacaklar, ondan sonra arza ed~rlerae memlekettell bütlln ..ı.bt t.UiiJ.. 
!er kendilerhıe a!lll 0Lı.ı:ak11r. 

4 - Tahsil müddeti 3 •ene olup, bu müddet içinde okarlara ayda ı... !ha 
harçlık verilecek. laıe ve ilbulan tamamen okula alt olacaktır. 

-8- 5 - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa ıriire 20 lln. .. n maattan 
başlamak üzera mallf alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır: bu zaman 
dahi iafe, giydirme ve bannma orduya alt alacakbr. YAZAN: JULES ROMAtNS 

t.len başından aşkın kimseleri 
etmek istemediğimden mübrem 

lllt!eburiyet bAsıl olmadıkça Dalad.i
zlyaret etmiyordum. Fakat yaptı· 

her ziyaretten büyilk bir zevk duy
itiraf ederim. 

19.ls senesi nisan ayında beynelmilel 
1..:-~ "rler kongresine iştirak etme!< 
~ Amerikava hareket edecektim. 
::"'l!rikahlara bildirilecek bir arzu•u 
ı...; olır\adıfnnı anlamak üzere Daladi
""llll ziyaretine gittim. 
batadve dedi ki: 
' - Amerikalılara devlnfakl kendi

! bizimle beraber bir harbe siirUk
•k nivetitıde değiliz. Kendil"'l"inden 

e dileifuniz, bir harbin çıkmasına 
::ni olmak hususunda bize vardımlan

. Bu hakikati Amerikalılara. ve e1'er 
tll .. bi!irseniz re!slcllmhur RuzveltP 

lıı\; Priniz. Fakat Ruzvelt. zaten buna 
lvi va1o!tır .. > 

~aha mahremane bir sesle sözüne de
.""' etti: "c - Reisicümh11r Ruzvelt. önllnıüz-
~ iki De avı, ffitlere bir taarruz fır
~ VM"meden gecirmemlzl lstlvor. TPsli
~ızı henllz ikmal etmedii!imizden 
~ IYUı en tehlikeli ııünler olduğuna 

ZVelt kanidir.> 
.... ~linih toplantısı arefesinde oldultu 
;:: o anda da Daladve sulhu kurtar
~- arzusunda !dl Buna Vf'mln ede
:"'D'lm. cBelelka Kralı Leoııold muam
~>- hakkında yazaca~ baska bir 
'ede bunu delAillvle lsbat edece-

* ~dl gelelim harı> .ııUnlerlndekl Oalad 
e .•. 

ı._.8ırınet tesrln avının on altıncı Pa?ar
~ ııllnO öitle tlzerl idi, Brllkselde 
b 'Qlsız seflrlnin mesai odasında bulu-
1ı?ordum. Harı:ı cıkalı altı hafta olmus-

!':;_Daladve, fevk.JAde sı>1~1ılvetler al
~~- Uhdesinde ile nl!7aret vardı. Di
~lar tamamen emrivle hareket 

Pek mUhim old~ kani oldui!um 
Lı~ vıw.lfe ile BrUkı<ele ııihnlst!m. Simdi 
d!isllndllkee ehemmıv .. tlne &ha çok ka
ili olmal<tavım. Dalai!ve Pide e!'iğlm 
neticelerden istifade edebil<evdi Mavıs 
84ola avında Bel~lka ve Rollanclava vaD1-

n muazzam taarruz. Fransa ve sıarn 
'1emi icln bu ka.Ur fellketll bir sokilde 
lleticelenınezdi. Bu meselevl Kral Leo
~!de b>hsis edecel!lm baska hir maka
""'1e tekrar mevzuu bahis edeceğim. 

'Parüı hllltilmetl harekStunda bana 

Fransızlara ihtar 
[ Bll§taTaf• 1. ci Sahifede ] 

de bulunan ve bulunınavan Fransavı 
1'1'ırt edemlveeeitlne dair Fransız milİe
tln~ hitaben bir ihtarda bnlunmu<:tur. 

Eden amiral Darlanla Alınan bükü· 
illeti aramıdald miizakerelen tem•• 
edere1ı Vifinln Almanya ile it bhUtl ıi
hsetı 8. Ruzvelt tarafmdan da takbih 
edildiğini, bu siyasetin zaruri bir neti
Ceol olarak Framayı telmıll -isinde 
~ anlılahw tm.cle Mr bıoJe 
lco,dağunu oöyli)'81'ek demiftir ki: 

- Alımınya yalnis lııgı1terenin de
f!!, Fnınsanın da diipnanmdır. Eğer 
"lfi d~manca lıarekitma devam eder 
\'e harp pyelerimln aran cloı.:-c.k 
lıır -.!yet alına tablatlyle nerede ol•
" oloım kendimizi diifmaaa lmrp tau
ı,,. halrlmw malik addederiz. V°lfi lıil
lıı;..,;ı böyle bir harekette bulunduin 
llanıan artılı: İfCııl edilen veya edilmlyen 
Prıınaa aruid ........ta farlo gösetmi
terelı: ukert pl&nhırınım tatbik edeee
ila.. 

Ba beyanat hararetle ıılıa,bıntmfbr. 
cVIŞI ARTIK MiHVERE iLTiHAK 
ETMiŞTiR• 
Londra, 22 (AA) - Taymiı gaze

ı .. i netrettlğl bir makalede Vişi hükü-
1!\etinin Fran"8nın eaki mütt,..fikine kar
'1 eKi dü,manlariyle iş birliği ya,,,,,_ 
l>ın ,imdi bir emri vaki olduğunu, 
Aıneika hariciye nazın Hulun Fran•ada 
büyük elçisine Vlşl hükümetlnln Alman 
tah.,kkümü nlıında bulunmadığını i.sbat 
•dinceye kadar Fransa ile hür mcmle
lı:~tler araeındaki iyi münasebetlerin 
ltlamesine imk&n olmadığını ve fakat 
Vi~inin bu ş:ırh yerine getimıeğe muk
tedir olmadığı gibi bunu arzu ve hi•,et
ın~diğini ve Ofl ajansının tamamiy]e 
Almanlara alet olduğunu yazmakta ve 
bunR rağmen Fransız milletinin e•ki 
dn•tluklanna ve hürriyete karşı be•le
di:ii derin sevgiye sadık kaldığını bu
l!linkü F ranaız siyaaetlni idare edenle
rin lc:anaatsiı". programsız ve şerefsiz 
lı:!m•eler olup yalnız kendi menfaatleri
ni o:lü•ündüklerin!, diğer bütün Fransız 
1-rın Fransayı küçültecek hareketlere 
ınütevekkilane ink.iyatı hezimetin içti
nap edilemez bir bedeli olarak kabul 
etmekte olduklarını ilave etmektedlr. 
BOLİVYA SEFİRLERİ VİSININ 
ALF.YH•NDE 
l.ondra, 22 ( A.A) - Visinin Bolıvvo 

~~ümeti nozdindeki elci•i B. ArmAn 
lıvva hAricive nezaretin{" ~idere-k 

tam bir serbesti vermis oldu/:rundan, 
Belc:ikayı zivaret sebepleri hakkında 
Fransız sefirine fazla tafsilat vere
meclim. thtivaç halinde bana arzı hiz
met edeceğini sefir bildiriyordu. 

·~ 

c - Derhal Pari•le göriismek 
vorum.• dedim. Sefir: 

c - Ben arıyayun, Pariste kiminle 
konuşacaksınız.> dedi. 

isti- Londra. 22 {A.A) - Tavmis gazetesi 
Arap diinvasınm kurtarıcısı olan İnııil
terenin nil.fuz ve itibarını tcl-orüz cttlr
dikt~n sonra bu nüfusun orta şarkta 
azaldıihnı kavdPtmektP, bunun sebebi 
virml seneden beri Surivcnin Fransız 

c - Basvekil Daladye ile .. > Cevabını 
verdim. 

tzmirin bu me~hur kolonyasını 
HiliJ eczahanesinden alacaksınız. 
Çünkil eczacı Kemal Y Aktq ya
par. 

Tiirldyenin bütün ...evkini kendi
sinde toplamı• bir pheserdir. T akli
cli yoktur. Çünkü yapılamamakta
dır. 

Sefir. heyecanından 
ovnadı. 

adeta verinden idar.,,,ine karsı kırıPn kalmıs olması bu

c - Kendi31nl cağırabileeeiinizden 
emin misiniz? .. » dive sordu. 

-BtTMEDt-

lundui!unu illive evlemektedir. bu akı
betin Fransa için oldul?u kadar İnıtilte
re için de fena neticeler verdii!ine işaret 
wlemektedir. 

HiLAL ECZAHANEst 

Tavmis sunlan i\Ave edivor: - •m1111ıııınıııııı111111111111111111111111111111111ıı 5 
Giritte harp devam Almanlann Araplar arasında yaptık- DafıtHo aranıyol'.. i 

!arı propaPandalar dikkati celonektedir. : Ücreti •IU liraya kııdanlır. i 
ediyor Almanva ttalvaya avkın olarak kendi- · · -

b h 
- Bırınd Noterliğe milrııeaat.. § 

r B f 1 
.,, h .

1 
d l sini araolara karsı feraııatli ir milca it 1 3 n~tara 1 1. C' L~lt' z e e g-!bi göstermektedir. Iraktaki Alınan ::.,.,,.,,""'"' ............. ~ ..... ,.,.,.,, .. , .. , ..• ; 

kerlerinl ?'dirmete baslamış olması faalivetleri ııeniı süpheler uvandınnak- ıııoa:uunu: HU :a: :na:u 
mııhlemeldir. la berabeT bu hal propagandanın tehli- GAYRI MENKUL MALLARIN ACIK 

Alman haslrumandanlıjtının bava yo- kesini azaltmaz. AR'ITIRMA tLANI 
liyle naklrdilen latalardan sonra vapur- tZMtR BtRtNCt lCRA MEMURLU-
Jarla t~nk çıkarma~ teşebbüs edeceği KULAK, BURUN VE BO~AZ CUNDAN: 
zannedilmektedir. BASTALIKLARI MÖTEBASSISI Açık arttırma ile ııarava cevrllecek 

Evv.;lce bUd~en d~den ihrac: te· DOKTOR OPERATÖR ııavrl menkulün ne oldul!u: At ahın. 
şebbüsil, zannedildiğine gore, kllçllk va- · Gavri menkullln bulundu!u mevki 
pınlarla yapılmak istenmiştir. Fakat bu Da" h""ı o"· ke mahallesi, soka~ numarıısı: Buead~ 
kU~k vapurlar baskın suretiyle asker RM!llıak .sok~da ve taııunun 18.3.940 
ihraeına muvaffak olamamışlardır. tarih ve ellt 15. sahife 119 numara!ında 

Düıınıan panışiltl;'illerlnin muvakka- İkinci Beyler soblı No. (80) kavıtlı 4 kapı No. lu. 
ten bir kaç hava meydanına hMdm ol- Bastalanm her ıtlln lifleden _.. Takdir olunan kıvmet: 350 l!nıdır. 
maj!a muvaffak olup olmadıktan Lond- bbul ve tedm eclerM Artllrmanm vaııılacalh ver, l!fln, saat: 
rada bilinmemektedir. Fakat !Ilı: lndirl- fzrnir birinci icra dairesinde 23/6/941 
len paraşlltl;'illerden (Oğunun 1Sldt11"111- -:sıı:sıı u:aıı::ıo4ıı:ıı=B!•~:CHCCI nuartesl ırtınO saat 10 dm 11 e kadar 
dUi!ü veya esir edildi~ anlaşılmakta- tZMtR BELEDlYESlNDEN. satılacak 
dır. Simdi ceı;ıyan ed.e'!- şidd~tli muha- '.!315/941 Ctın;a l!ilnllndE!!l basfa- ı _ ı;bu ııavrl menkulün arttırma 
rebe hava yol•yle getınlen dü'!tntln fil- mak Uzere tek tlıı kiloluk ek!t'ekler 950 sartnamesl 24/5/941 tarihinden itibaren 
meniyle yapılmaktadır. Rram olacak ve beheri 12 kun.ısa ••tıla- 20895 No ile birinci icra dairesinin mu-

tNGtLtZ RESMt TEBLlCt caktır Kevfhret i!An o1mı11r. 1817 !1H2l avven n~araııında herkesin ııörebilme-
Londra 22{Radvo-21.10)-Kahlre Orta - İzmir (Behçet Uz Çocuk ha•ta!ıa- 1 ·ı . .._. tl.!1 d lı 1 lard 

1) ı ıt·k ı tdh'l!tlf • eınaeı"ıır. navazı oan Rn 
•ark ordulan kararı?Ahının tebli!!J: Diln nkes nl n ehe rı.k, s nyta ' a ı e e ~kn, fazla malO.mat almak isteyenler, isbu 
büttln l?iln Almanlar ııarasiitlerle ve uvve mu MTı e, an en ve slıı~rlsaı a rtna 20895 d 1 1 
nakliye tavvarelerivle Girit adasının tesisatı yaptın iması işi, makine ve sa mri evtlme v.e U osva num1~raııdlr V e · · ı "k Uh d" l"ğl d kt memu ''c ıze m racaat etme 1 • muhtelif noktalanna asker indirmekte e etrı m en ıs ı n en 82 ıruş mu- 2 Artt ·sı· k . • kard 
devam etmlslerdlr. Yeni Ze!Andalı. Bri- kabilinde tedarik edile<'ek kesif, proj~, az.hk ':;"'~~ ~ ~~ ~cbıntlnvud a 
tanva ve Yunan kıtaları fevkallde ı:ıar- fennt ve malt şartnamesi ~hlle kapalı v ~vme n •uz e • nıs e e Dev 
lal< harekAtta buhmmu•lardır. Muvaf- zarflı eksı1tmeove konulmu~tur. Muham- ~W:, 'd'!11 :.\r bıık~kan(i'~;ınaı melrtu
Fakıvetli neticP!er veren par1ak hare- men bedeli (16482\ ım altı bin d<Srt :vtız u~ v tı etıkece h'hr: 1 '-11 1 d'"' 

· 1. "ki ı· 137) k ,_.k t " - co e sa ı ı " acaı< ı ar a ı.,er 
ketler vaıımıslardır Dünkü Alman za- se •. •en ı ı~a · uruş. muva"' a l'kad ·I irff k h kk hl J • 
v!atı .,,,_iki ııtıukUnden daha bnvtılı:- teminatı (1236) llrıı 18 kururnır. !half.>- a .a ar arın ve -~ a . a ı sa ıı en
tü Al nl . in Man !Ad tu .ı 11/81941 Carşamba "'1at 16 30 dadır nın ımvri menkul uzenndekl haklarını 
b·ır .. lerdma. arDvila ız be a tunla- 2490 sayılı kanunun t~rifatı .dahillnd~ hususlvle faiz ve masrafa dair olan lddl-
ı mış ır. smanı urasını ter~ · !ar · b ·ı• ta "h" d lt"b 

b 1'tın k ı · ı h k• hazırlan'l11" teklif mektuplan !hale g!ln!l " mı ı.ş u ı,en n ın en ı aren on 
'l'lec ur e eın vaııı an ar;ı ~t . . bes !!iln fcinde evrakı miishiteleriyle 
'limdl lnkl•af etmektedir Dlismanın ha- saat 15.35 e kadar encümen nv••etıne hl l"ıct' . . 1 b idi l . · ' v rillr U 23 2 9 1762 (1077) r ı. e memunvotım ze 1 rme erı 
vadan indirdiği kıtalnn takvlve ic!n de- e · ' ' ' icap eder. Aksi halde haklar1 tm:ıu &lci-
nizden ku"".etler sıönde~e;ıine .~on?n- Kiiltürnarkta acık hava tivatrosunun !ile 88bit olm•dıkca satı• bedelinin pav
mamız manı olmustur. Gırıt mudafıle- sinema olarak iı<letilmek Uzere llç •ene tasmasından haric kalırlar 
nin kuvevi manevivesi her zamankin- miiddetle khııva verilmesi, vazı isleri 4 - Gösterilen sıiinde arthrmava isti
den daha milkl!ınmeldlr. müd!irlfü!iindeki •artnamesi vechile açık rak edenler arttırma şartnamesini oku

ZAYt 
tzmir Yabancı askerlik subesl vazıcı

larından iken alm" oldul!tım tE!l'his tes
kerem! nüfua teııkeremle birlikte kav
bettim yenisini alacaihından hükUınlerl 
obıadı~ı nan ederim. 

Bul'98 Karaal!ae mahall~nden S20 
do!unılu Akif oilu Ah.met 

1859 11140) 

arttı.rrnava konulmustur. Muhamm..., mus ve liizumlu malO.mat almıs ve bun
bedeli 1500 llra mu".akk~t teminatı ~.ı:ı l•n tamamen kabul etmls ad ve itibar 
lira 50 lrurustıır. Talıolcrın temlnatı o~- olunurla 
ledel'I. evvel Is banka5tna vatırarıı k mak- 5 Tr. · edil d vrl 
b larl ı "h ı "h" ı t c - avın en zaman a ıın 

uz.'..,, vilesaatı a "ıstadarı ı ocU~n 6/6/194U u- menkul üç defa balnldıktan sonra en 
ma ,.un en mene m raca- eok arttı lh ı edil" An k _ _.. atlan - rana a e ır. ca K.1"1.\.lr-

y '· h il · 820 ı1 k d ma bl!dell muhammen kıvmetin vilzde enı ma a enın sav ı so albn • vet-is b · · b ı · .. iste 
805 -• bktan ltlb k 11 "' esını u maz veva saus ye-

sa, uı ;! f 1 aren d!"I~ ~ nln alacağına rUchanı olan diltor alacak
vdokn. vkant~ı ası, ..:._n Is -~rl mt!clıu"rl U~Onk lılar bulunupta bedel bunlann o ııavrl 

e ı es ve sannam.,.. ve ı e acı menkul il te • ed'l · ala kla 
•ksiltmeye konulm1!$tur. Keılf bedel! me e ının 1 nııs c~ nnın 
1078 llra 25 kunıs munldtat teminatı oa ı;ınuundan ve ı>ıırava cevırme ve 

Kapısı avrı yanında mükellef banvo- 80 il 90 ku-· .... • T il 1--'- t ' tı v aştırma masrafionndan fa,Java cık-
··- ra ·~·ur. a 1' .. nn emma mazsa en çok arttıranın taahhUdU baki 

KİRALIK ODA 

<il mobilvE>li ıtenls IUlcıı bir oda kiralık- ogleMn evvel lıı bankasına vatırarak kalmak U rtt be _,, d-L 
tı •ı sta B dd ı d h k l1n k l 1 lh ı h 94ı zere a ırmo on s ><un .ına r. " u ey ca es n e ev e ar- makbuz ariv e a e tıırl 1 olan 6/6/1 temdit ·- _,,_11 tt 
sısında b•kkalın üstllndekl eve mOra- Cuma J!{inll !llat 16 da ıınellmPDe mUra- ıl ·~ onuncu ><un ~vnı saa e ve
eaat ı _ 3 (1144) tla 23 27 31 4 (l14.3) 0 acnk lll'ttl?'n'lada, bedeli "8tıs lsteve-
________________ caa ___ "_· --·--·--·------- nin alaea~a r0cfı3".lı olan di!!e.. alacak-

lıl!U'!n o ııavrl menkul ile tem.in edilmls 
Vffc!yet Encömenlnden : alacaktan meeınuundan ve parava ee-

3 75 O lira muhammen kira bedelli • Balçova Afamemmın ve Mil _ llıcala• vlrrne ve ııavlastımıa mım-aflarmdan 
rmın arazi ve e,can hariç olm..lt Oz,.ıe her iki ılıca ile mOttemllitından olan fazlaya cıkmak sartivle. en cok arttıran& 
binalar 1-6-941 tarihinden 31-10-941 tarihine kadar bet ay müddetle kiraya ihale edilir. Bllvle bir bedel elde edile-
Verilmek llzere 15-5-941 tarihinden !tibaren 15 gOn müddetle açık arttırma• dl!'Zle ihale vaııılamaz ve 11atı• talebi 
ya çıkanlımttır. Kını ('Brtlannı öğreı,mek latlyenlerln her ııün muhasebe! Lu- User. 
-~ye mGdüriyetl varidat kalemine .,,., ldr-na ta!lp olup pey ıilrnuık lstlyen- 8 - Gayri menkul kendisine ihale 
len d Jh ı lh lan olunan 1dıme derhal veva verilen m!1lı-n e • e tar 1 o 2-6-9 41 tarihine mlloadif pıı:rartesl gOnü oaat 1 1 de 1 t ı..r-d kk in L • , . .,, e ııaravı verınl!7se ihale karan 
muvıı at tf'm at oedell olan 281 lira 25 knnıfU havi depozito makbuzlan feııholunarak kendisinden evvel en ytlk-
ile birlikte vilayet daimi encllmenlne ml!J11("aatlan ilin lunur. sek teklifte bulu11m1 kimse arzetnıls ol-
_____________ ı 1_ 20 23 1805 (1108) dutu bedelle alınai!a ıım olunıı ona. 

t razı olmaz veva bulunmazsa hemen vedl 
zmir Natıa ıntldürltlğtblden: l(Ü.n rnUddetle arttırmRva eıksrılıp en 

Dairemizin 40 lira ücretli daktiloluğu mUnahaldir. Orta mektep mezunu ve ~ok arttırana ihale edilir. lk! ih3le ara-
ve mak.ina ile yazmağı bilenler araınnda mGoabaka yapılacağından isteklilerin •ındaki fark ve l!ee<>n ıri!nler !cin vUzde 
28.'Mayu/941 ı;ar,amba gGnüne kadar Nafia dairesine dilrkçe ile müracaat• 5 den hesap olunacak faiz ve diğer za
lan. 1865 '( 114 ! ) rarlar avrıea hiikıne hacet kalmaksmn 

--------------- memurivPtimlzce alıcıdan tahsil olı.ınur. 
Madde (133) 

At ahın vuknnda ıı&terllen 21/8/941 
lari.lı.iııde birinci icra memurluı;ı oda
sında işbu 11.!ln ve _gösterilen arttırma 
sartname•l dairesinde satılacaı'!ı ilA..-1 olu-
nur. 1868 (1139) 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedri•Rta bqlıyaca.lı:tır. 
7 - Olıula kayıt ve k~bul ~artlan ıunlardırı 
a - Türkiye cümhurlyeti tebaasından olmak ve Tllrk ırkından bulunmak. 
b - Sıhhatı yerinde olmak v~ durumu her iklimde vıızife görmeye müsait 

bulunmak (bunu har hangi bir hastahane oıhhl heyeti raporu ile teabit ettir
mek ve evraka bağlamak lazımdır), 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden rıkari olrnı~ak.trr. 
d - Kendi•!, ana ve b3hası iffet •lıUnden olmak (bu vaziyet poliııc:e tev• 

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e - En az orta okul tahailini blthmif olmak (eleme imıihıonlarmda ma

vaffak olmak şarttır) veya bu dere<:ede tahall gördüğü lsbat etmek (taadilr.
name veya bunun tasdikli bir •ureti muameleli evrakına eklenecektir. ) 

f - Evli veya n;.anlı bulunmamak (evvelce evlenip boııananlarla kocaa 
ölmiif olan kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir mlhblt eVT&k keza ek
lenecektir. 

1 - Okur oıhhi sebepler dışında okuhı kendiliğinden terk ettfil. evlenme 
sureti ile veya diğer inzibati oebeplerle okuldan çıkanUıjt., altı aenellk mec
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı. ve yahut aıhh1 sebepler dı
tında okudan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilef'ek mektep masra!lanni 
tamamen ödeyeceğine ve göıt~rdli!I .,,.,.;katarın tamamen doinı olduiuna 
dair noterlikten taadilr.li ve kefilli bir taahhütname verecektir. 

8 - Y ukandakl .. raltl haiz olan okur, okula lmtibanaız olarak kabul edl· 
lecektir. 

9 - Y ukandaki maddeler mucibince evrakınin muamel...ınf bltirenlel'o 
den, vilayet, veya kaza, merk~zlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lik tubeleri vaaıtaoı ile eYnıklımnı <l<>irur\an dofruya Anlı:arıı merkez huıa
baneoi bllf tabibi ve okul mlldür)Oğii,.e gllnderileceklerdlr. 
. 10 - Mil-tlann Aiuat01 1941 nihayetine kadar eona etdlrUm..I U.. 

1ıındır. 

1 1 - Okurlaritı kabul edildikleri •• mektebe haarket etme tadhlerl .,.l 
makamlar tarahndan lı:endilnine b!Jdlrl!ecekıir. 

12 - Kabul edtlaeeklerin olralun bulunduiu Ankarya lı:adar ırelmek .,. 
okulcla telı:rar ,......ı-ı. odıhl _,..,,. netlceol ı...taJılıılan t•bentn ..r
lerin memleketlerine ııitrnek lçla -ı edeceklerl 701 paralar, keııd!Jerhıe 
alt olcalııbr. 

Anlı:aft Merlı:ez Humhane.ı Bat T abibl ve okul mlldilrll albay 
Dr. Şaban Buvtçıa 

17 20 23 26 29/Ma,.& 1 4 7 10 13 16 19 :ZZ 25 28/Hazlrati 
Ya 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28/Temw: 't"O 1 4 7 10 13 16 19 

22 25 28 30/AiuatOl/1941 1801 1il1) 
aa;•!.~1r=v·~! ....... aa:ı J!l..ı&_!I• e aaıııaısı;ııt:ııııarN1;ı ı 

aıwn tAUJCaar m-....-ıttetmden: 
Seneliği 

Lira Numaruı Vakfı 

403/426 Mazbut nbf 
406/429 c 
407/430 c 

410 • 
411 c 
41J c 

DUkkln 
c 
c 
c 
c 
c 

Mevlıll 

HAi lıln
ıc 

c 
ıC 

c 
JC 

170 
160 
160 
84 
80 
80 
% 
24 
24 
12 
24 
24 
24 
24 
24 

46() / 60-\ esnaf şeyhi 
500/115 Nuri Kamer 

Ana 
Bar ah 

E.snaf şeyh cami lttlaell · 

501/117 c 
Halil Rlfat P8f" ~ 

216 
66 
96 
48 
36 

108 
36 
60 
81 
60 

507 / 22 Akarcalı oebll 
508/ 26 c 
509/ 28 c 
510/ 30 c 
5 il/ 32 c 
512/ 24 c 
526/ 21 Hatice hanım 
532/ 25 Emine banmı 
533/ 26 Kurd Mehmet -
535/ 6 c 
1 5 5 / 1 1 köprülü Fadıl Ahmet 

17 / 9 7 T ahta1ı mescit 
60/ 35 Şerefiye earn11 
60/ 36 c 
83 / 128 Pı,...ltı oihı 

329/ 35 K. Z. Ah.- R.,.tt 
oebll 

/C -
Dükkan 

·c 
c 
c 

ıc 

Dei!rmeadal 
ıc 
c 
iC 

c c 
.c ıC 

Ev Fettah eokalt 
Ev Tekke sokak 
EY Şerif Ali So. 
Depo Tuzcu eokak 

Kahve ocafı Sandıkçılar 
Ev Namıızg&h oarmioak 90• 

DükUn Bozyaka 
Kahve c 

Ev Dlbeltb"ll moralıane 

Keotelll 
24 113/ 97 Keotelli ıc c 
48 s o 3 33 / 13 7 K. z. Ahmet RAıtlt ıc c 
48 334/136 ·c ıc c 

t ' 

60 343/ il H.1-..eı HÜH7in E• 
60 498/ S2 Kalayeı M111tafa Dükkan 

Bon.o,,. ,.,tüt Mebmei 
Ku~ 

18 362/ 3 ,..r11 earn11 Ev 
30 36S / 6 c Dükklıı 

600 360/ 12 baibuanlı Kahve 
84 385 /242 köleci Muotafa Dilkkln 
60 391 / 43 Milhil ... Ahmet 

.~.. Salt c 
48 392/ 97 Müftll es. Ahmet 

Buca yerli cami avl-dıi 
Buca 9 çeome 

Mezarlıkb8fl 
Anafartalar 

Salt c re 
36 394/ 6 Hüseyin lsa bey c Bornova 
30 409 / 14 kUçilk llısanlye • EY ikinci aultaniye 
36 338/ 3 Dayı emir Ev yel değirmen sokak 

. Yukanda mahalle eokak ve enafı yazılı kiralılc gayri menkullerin lılzala
nnda yazılı muhammen kıymetleri 6ze rinden on gOn müddetle ıİıllzayed.,,a 
çıkanlmıttır. ihalesi 28/5/941 çarşamba günü saat ondadır. Taliplerin mez
kur gün ve mesai eaatlerlnde vakıflar varidat memurluluna miıraaı•tlan illa: 
olunur. 23 27 1832 (1137) 

G:C: !'!!C~1 Jt E~S95:0!!51S.>ı;,~e5.~"u.s:~"''!Sı.ıeı. l§ D SC:= ==a ]J 

tzMtR DEFTERDARLJCDID.Alf: 
Yeniden açık arttmnaya çıkanlan lzmlr körfezinde kMn ve hazineye alt bu

lunan 14000 lira bedel! muhammlnll homa, 120() lira bedeli mulıamminll 
Çakalbumu c!alyanlarile 1000 lira bedeli muhamminli kırdeniz, 1 000 lira be
deli muhammlnll çllazmak, ve 200 Ura bedeli muhamminli eski !"(ec!iz volima• 
hallerine açık arttırma müddeti zarfında talip çıkmadığından 2 490 numarali 
kanunun 43 cü maddesi mucibince 21/5/941 taTihlnden itibaren 10 gÜn 
müddetle müzayede müddeti temdit edilmiştir 

Taliplerin müzayede günO olan 30/5/941 tarihine müsadif cuma ~.inü saat 
15 de % 7, I /2 depozito akçelerini hamilen defterdarlıkta müte~•kkil komı.. 
yonu mahsusuna müracaatlan ve daha fazla izahat almak lstlyenlerin de mG
:ı:ayede gOnUnden evvel defterdarlık varidat müdürlüiüne müracftotla prt-
nameleri almalan ilan olaııur. 1851 (il 38) 

KASELERİ 
Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ROMA TIZMA, BAŞ, D!Ş, SiNiR, 

ainlari ve GRiP, NEZLE, SMUK· 

ALCINUKLARI, DERMAN bfe
lerile derhal geçer. le11!Jinda günde 

1-3 Kqe alınir. Her eczanede bulu-

BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, lştDuı yarafan ve teııirinl derhııl gösteren bulaıınua hlr devadır. 

si 
Grip, nezle, enfloema, artımı cUıl hastalıklara tutuı-alı için sağlığınızı BiOGENtNI: luııı Ye derm11.11 haplarl,le 

gnrtalavuuz.. 
rfl BIOGENtNE; dalma kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsidi~ ııiderir, bari~ten gelecek her tllrllt mikroplan iild8· 

r. Tatlı ~lr iştiba temin eder. Sinir •• adaleleri sıığla.mlaştınr. zekayı yükseltir .. Bel leYŞl!lı..liği ve aclemi ıktitla
nn eıı blnnd dev1191dırM 
BİOGENfNE; lıaUaıııuıfar kat'iJYeD karılan, kıştan, soğuktan ve bavalarm deii'""'8İnden müteeo•lr olmazlar. , • 

ÇUnldl vilcuda her zııman ge~ Ye iln( bulundurur ve bu uyecle mü~ ilıibetlerle ııetk~lt>nen GRlP nezle. ellcı
enza, sıtma ~ibl hastalıklardan korur Bu butııhklardın korunmak için bil't"iikler ubah. fiile, ak......, 'birer • ..ım 
yaşından U•tün corıık!ar yalnı1 .abab, aksa111 hirer KIOGF.NLl\lt; ıılmııluhr. Hasta olaalana kurtulmaa için de ha lılr 
mikdn arttınlmal.ılıı IU:ll U 'I i\:On;u•: Rl'l.l'l'IOl'.R.. 



SARD'E4 

SİY ASI VAZIYB2' 

Almanlar niha
yet Fası ele ~e
~irdiler mi? 

Giride aıker götüren 
Bir Mıhver gemi ka

l ilesi batırıldı 

SURIYEDE NE KADAR 
FRAKSIZ ASKERi VA.? 

---o----

YENi A.llR 

ınailiz resmi tebliği FRANSIZ HALllNIN HiS. 
Girit, Afrika ve SiYA iNDiN ÖRNEK 

Suriyenin uzun Irakta harp va- Bone' de Amiral 
müddet daya- ziyeti ne mer- Darlan fena 
nabilmesi şüp- kezde? ııümayişlerle 

---o-

heli . ~ibi Glritte vaziyet İngiliz· karşılandı 
---<>--- -o-- lerin lehinde, lralıat ~e· -o---

Radyo gazetesine göre Giridin işgali v;~ın·n .. urı·"ede 3 pı·.,.·a- ni mııvaf fafııyetler H lı ı 
için Almanlar tnrafından yapılan teıeb- ""I' t> .,, il ld aHı Fransanın apı a-
büs dünyanın en mühim ve heyecanlı de t .. meni, ı tanlı ve 2 azanı 1 rını Almanlara ilim a~-
hadisesi olmakta devam etmektedir. ··var· ala"J var 1 Kahı e:~~2 (AA) - Orta şark in- tı.' di''e bagyırdı 

BeTlin ve Roma bu mesele hakkında SU I -' gılız teblıgı: J' 
bala aıkı bir ketumiyet muhafaza etmek Radvo z t "ne ı?Ör Filistind' bu- Ciritte dün bütün gün yeni Alman Londra 22 (A A) - Hür Fransızla-
tedir. Bunun sebebini Stefani ajansın- lunan b"r Hiır Fran ız kıtasının c nubi par&§Ülçü dalgalan ve tayyare ile tqı- r n çıkardı ı Frans gazetesi şu hadise
dan naklen Sofya radyosu ,öylece gös- Surived il ri har katına basl rru sın- nan Alman askeTJeri adanın muhtelif yi nakletmektedir: 
tennektedir. dan 'P k z sonr . Surive f \kal" d ko- noktalannda karaya inmeğe devam et- Amiral Darlan 24 Nisanda Bone şeh-

cAlman bat kumandanlığının adeti miseri Gen ral D nz idaresi ve kuman- miılerdir. rinde Alman karargahındaki müzakere-
bir yerde bir hareket hatladığı zaman dası nltındak.i kuvvetlerden bir a1::ıv ka- Yunan kıtatının ve Giritlilerin yardı- lerdcn sonra maiyeti erkfuıi]e binanın 
ketum davranmaktır. Norveç ve Bel- dar kuvvetin hiç bir harp vermeden, ve mı ile bütün Britanya ve Yeni Zelanda taraçasına çıkmış ve taraçanın önünde 
çika hareketlerinde de bu suretle ke- hic bir emir almadan kendili~inden Hür kuvvetleri mükemmel surette hareket toplanan Fransızlara beylik birkaç cüm
tim clavraıulmıttJr. Fransız kuvvetlerine iltihak etmesi etmitlerdir. le iJe hitap etmiştir. Bu sırada kalabalı-

Almanlar, lnsilizlerin Ciridi takviye Fransızların büvük bir kısmının kendi Muhtetem cesaret ve hamle ile mu- ğın arasında acı ve sert ıslık sesi işitil-
jçin bir çok takviye lotaab ve tayyare- ırkdaşları ve eski müttefilderi ile harbe. harebe eden İmparatorluk kuvvetleri- miş, bunu diğer ıslıklar takip etmiştir. 
ı. aöncl.dilderini ve donannwnm da ıı:irisme"e taraft~r olmadıklarını ı:?Öıster- miz ve müttefikleri muvaffakıyetle te- Bunun üzerine amiral sarararak çekil
harekita lttlrlk edeceiini abJememek- mektedir. Vaziyet böyle oldul!una rzöre. tevvüç eden üç mukabil taarruz yapmlf· miş, fakat yakininde biri halka doğru 
teclirler. Surivedeki Arap, Kürt, Ermeni V" Cer- lardar. Düımanm zayiah dün evYelkin- ilerliyerek: aFransızlar, biraz terbiyeli 

Girit barekib hakkmda •~ vakite kezlerden mürekkep kuvvetlerin de den daha ağır olmUflur. Ve karanllk olunı demiş ve şunları ilave etmiştir: 
kadar llir haber aelmemiftir.ıt mukavemet ı?ÖStermeleri cok 'hafif bir basarken vaziyet .bütün bölgede mem- •- Boneli Fransızlar, yabancılar sı 

istanbulda bir • 
cınayet işlendi 

Bir genç nişanlısını 
öldürdü, kaçtı 

---------owıw--------
rutulmaıı üzere olan Jıatil genç bir Jıızı da 

surette ~araladı 
İstanbul 22 (Yeni Asır) - Gecele- nü iade etmiştir. Ali Özdernir 

yin Fatihte bir cinayet işlenilmiştir. A!: hiddetlenmiş ve daima yanında 
Özdemir adında bir genç, bir daired anlaşılan tabancasını çekerek u~ el 
beraber çalıştığı nişanlısı Fahrünnisa etmiştir. Fahrünnisa hemen ölmle. 
isimli kızı tabanca kurşuniyle öldür nı odada bulunan 14 yaşındaki 
müştür. ndlı bir kız da bir kurşunun isa 

Son zamanlarda nişanlısiyle arası açı- ağır surette yaralanmıştır. 
lan katil genç kızın evine gitmiş, arala- Ali Özdemir kaçmışsa da yak 
ı1nda kavga ~ıkmı.ş, kız nişan yüzüğü- üzeredir. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111ıııı11111111111111111111111111111111111111 

A nkarada Halk sinema 
sı binası dün yandı 

~--------------,~-----------GiRiT SULARINDA ihtimaldir. nuniyeli mucip bir halde idi. Yalnız ze bakıyor.• 
Stefani ajansı bu haberi verirkea Al- Surivedeki Fransız kuvvetleri iic pi- Melemede düıman muvakkaten tutun- Bu cümle, söylenilmiyecek bir cüm- 51nemanın etrafındalıl lllnalar da ZGJfaJ' g 

man radyosu da dün sabah Alman tay- vade tümeninden. bir tank alavı ile iki maia muvaffak olnnıt balunuyord.,.. le idi. Bütün halk bir fırtına gibi kük- wanı11ın m'~•lıüJtiıla söndöröJdü 
yarelerinin ,...ki Akdenizde tngilia harp süvari ala~.ından mür kkeptir. A~man- Şimdi buradaki vaziyete de nihayet riverek hakaretamiz sözler sarfetmiş- " :1 .._. 

tefineleriyle bir çarpıtmada bulunduğu- 1arın henuz tavvare kuvvetlerınden vermek için harekat devam etmekte- tir. Ankara 22 (Telefonla) - Bugün sa- barin barını, Ulus gazetesi, Vehbi 
nu bildinnit ve bir uf harp gemui ile başka mühim bir vardım vapam dıkla- dir. Bonenin kadın ve erkekleri şöyle at 19,30 da Ankaradaki Halle sinema- çun apartımanını tehdit etmeğe 
.._ knnuörden mürekkep bir •--:liz rı.n. a ve şimdilik de ~apam.ıvacakfarına Dütmanın havadan initi devam edi- haykırmışlardır: sında büyük bir yangın olmuş, sinema yor. İtfaiyenin aösterdigı~· bütfui 
~ augı G l D 1 d k b ku vet - Kabahat kimde? Bunu siz istedi- b ~ filosuna mUeulr bir hücum yapddı*1m, gore, enera enz e ın e ı u v - yor. Fakat diitm~ın havadan nakletti- inası tamamen yanmıştır. Yangının te rağmen ahşap olan sinema b. 
dört birlik üzerine tam isabetler oldu- lerle ~arbi kab.ttlC' mecb .. ur .k. alacnkt r. ği kıtalar denizden ihraç yapmak aure- niz. Mütarekeyi kim imzaladı? Fransa- nasıl çıktığı henüz kat'i bir şekilde ma- kurtarmak imkAnı hasıl olamıyor. 

Sun d h 1 h d t k el r nın kapı1annı Almanlara kim açtı? 1 1 funu ve bir kruvazörün yan yattıiı, bir ve e a 1 azır a uc umen a a tiyle takviye teı~bbüsleri kraliyet do- İn tim o mamakla beraber ateşi ilk çıktı- çöküyor, etraftaki bir çok bina1ar 
tahtelbahirin batınJdığnu ilave etmiı- b.ir.ku~et mevcut.du~ ~e bunların biri- nanmaıınm icraatı sa.vesinde ıimdiye Vapurların'! gilizlere W. dakikada görüp te itfaiyeye haber tahliye ediliyor. 
tir. ~nın dun~d\_ ~nı bı~;:1 h~dut Bmın~- kııdar ikim kalmıı. diifman kafileleri- Vermiyecek, verenlerin söyledikleri şudur: Ateşin çıktığı mahallin etraiına 

Bu haber, lncilizler tarafmcJan teyit amız a ıra 1 a!;ı zım ır. ur<ı .3 nin bir kısmı batmlmış diğer kısmı da- batıracaklaıa Ulus gazetesiyle Halit partisi bin8Sl lanan on bini mütecaviz halk 
edilmediii sibi s~ ~te kadar da ne Fransızlara kar$ı hareket eden bazı ası- iı1m1flar ' arasındaki binanın balkonunda oturan- seyretmişlerdir. Yangının söndürll 
ajanalar ye ne de lqiliz nıdyOIU böyle retler mevcuttur. Bu sebople mezkur Girit .müdafilerinin maneviyatı her Londra 22 (A.A) A~al Darh n lar Halk sinemasının makine dairesinin esnasında Cilmhuriyet I::~\ P 
bir hadisenin vulnnmdan L-ı,_._lf· _ kuvvetin hirn.kılmasına mecburıvet var- zamankinden daha yüksektir. namına Kontr amiral Okan tarafından k d b" filmi v tıl tib" .. Fikri' Tüz. • 
tir
• . uaıneune... dır. Bundan bac:ka General Denz 350 .. . imuılarunış bir emirname İngiliz iktısa- ar asın an yanan ır n aşagı a - ı umumısı er, .t.~u.1'.cud 

kilom tre tutan Surivc sahillerinide her dun sa~~h erkenden.. y~pı1an ıiddetlı di harp nezaretinin eline geçmiştir. Bu- dığını görtiyor1ar. Film, Ulus gazetesi- ve beledlye reisi Nevzat Tandoğall 
B. ÇöRÇILIN BEYANATI hava h c 1 d H ce nin anbarı üzerine düşüyor ve ahşap emniyet müdürü hazır bulunm 

B Ç han~i bir asker cıkarma harı.~ketine kar- . u ~1? annı g~n uz .. an;.a~ı~ : na nazaran büttin ticaret gemileri kap-
Diier tarftan · örçil Girit hareki- !;J müdafaava mecburdur. bu sebeple nu~ı garhı.sı~de ~~nı paraşutçu ınışlen tanlarına İngilizlerin eline düşmekten olan anbar içindeki matbaa levazimi 30 zu mütecaviz zevat ifadeleri 

b hakkında )'İne dün maliımat vennit, takıp et ı tı D " a b t kada · b d ateş alıyor. Biraz sonra bu anbardan mak üzere emniyet mildürlü:-.::~e iki süvari alavını s; hilde tahsise mec- m ş r. u,..m n u mın a :ı.se icn ın a gemilerini batırmaları teb- 6 .... 

Almanlarm tayyarelerden batka aenıi- burdur. Netice olarak Filistin hududu- topla~ımız ~e • mitralyözlerimiz tarafın-, }iğ edilmektedir. Emirnamede hi1afına ateşin çıktığını Ulus gazetesinin arka edilmiş ve tahkikat gece yarısına 
lerle de asker çıkarmak tefebbiiaünde na sevk edilecek iki tiimenle bir tank dan .!ıddetlı ~ır a.teşe tutulmuştur. hareketin ağır mesuliyeti mucip olduğu pençeresind<.'n görenler itfaiyeye haber dar devam etmiştir. Bundan bir 
bulunduklannı bildinniıtir. Ciride yak- D d M 1 t y k · veriyorlar. İtfaiye gelinceye kadar alev- evvel de aynı binada bir yangın alavı kalmaktadır. uşmanın t.ım 1 ~ eme ayyare me I ayt ve tıcaret vapurlanna verilen ruh-
ı,~kta ol~n asker yükl.ü _lf~il~n bi: İngili:rJerin snrki Erdiln ve FilLc::tine danım, Karenın garbınde bulunan mm- I satiye1crin iptalini mucip olacağı teba- ler sinemanın çatısını istilaya ve b!r ta- c;ıkmıs ve söndürülmüştilr. Zarar 
nncı k~~leıı ba.~nlmıf,. ık~.ncı ~afilelen ne kadar kuvvet sevk ve tah<:it ettikleri takayı işgal ettiği istillal edilmekedir. rtiz ettirilm<:>ktcdlı-. raftan sinemanın yanında bulunan Ka- ren binalar hepsi sig6rtalıdır. 
~~~~~~doo~~m~~~~~Thbl~ın~hare~M~a~~~~m~anıda~ G~~~~~~mra~~~x~~~~~~~~c~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~=xaxa~a~a~a~acao~oao~~-~~D•~-~-~~---•~ 
...... kalmlflır. Maamafıh Almanlar .. b~- ve tehlike derpis etmiş olcın İnı?ilizlerin atesımiz ahında bulunmaktadır. bildirdiğine göre mütareke yapıldığı za- Makı·neye eı·r Fraısız petrol aııl 
sı noktalarda tutunmut1ardır. B. Çorçıl b d k" k tl . . Fr k MISIRDA F ti t f'l 'k" b -'-c· 'd t ih ed"J b hareketin b" ura a ı uvve ennın anc:ız uvvet- ınan ransız care 1 osu ı ı uçuK 
~ ~· ~c • ı ;!' 1; x..- d b~- lerine üstün bir halde olduğunu kabul Llbyada kayde değer bir şey yoktur. milyon ton bulunuyordu. Bunun 450,00D 
d" . ~ emmıye 1 0 Ugunu a - etmek Iftzımdır. Sollum mıntakasında 20/21 gecesi tonilatosu, yani 190 vapuru İngilizlerin Verilirken 
°Müı:TEuF NEŞIUYAT zırhlı kuvvetlerimizin ileri unsurları elinde, 43,000 tQnilatoluk ~ JfmUer 

Amerikan Kolomblya :ı:ı'~yosu .Giri- ara o unu ve üç , on u - gcmı ğın': ve 173.ooo va IJ 
de çıkarılan Alınan askennın mıktan etmişlerdir. ton da bitaraf limanlarda kaldığına gö- 16 
11,500 adedine çıkannıtbr. va hücumları Bu mıntakada deVTiyelerimiz tiddet- re halen ~ansızlann bir buçuk milyon 

Bu me.ele lngiliz ve Amerikan gaz.c- li taanuzu keşifleTine devam ediyoT- tonluk vapuru bulunmaktadır. 
telerini meıgul etmektedir. Bu hareke- lu. -·---
tin uzun zamandan beri hazıdandılı ve H Jla ali HABF.ŞIST ANDA Af 'f / • • 
Almanların lngilizleri Ciritte gafil av- e IJ!Joland 11e şlm Habetiıtanda: GondaTda düşmanla man • ıı a yan rttr-
lamak iatedikleri tebariiz ettirilmekte- l'ransa şiddetle sıkı temas halindeyiz. Göller mıntaka- fakının yıldönümü 
dir. Filhakika. böyle bir harekette mu- IJomfJaJandı sında halen 3000 İtalyan esir alınmış bu 
•affaluyet için dütmanı gafil avlamak Lonclra, 22 (A.A) Çarpmlla lunmakta ve iki dütınan fırkuı kuvve-
prtbT. Yunanlılar ve lngilizler, gafil recai bombard .....u· !erimizin ortasına diitınUt görülmekte-
avlanmamıtlardır. Haber verildiğine ta , __ _:ıı ...= L• ınefil ~ dir. 

Ö b bb:ı_•• - 1 k LacJ yyal'ellt'naeD ep uır o......_ 
S Te u ~e~ wı1u on eyece .. ar ı.n.. Hellcolancl Uaa6 Uzerelne llir bu- Diğer mıntakada düşmanın tanklı mu 
kuvvet Gintte vardır. Girit h.ıb da km yapahmttJr. Bu buekette bir bom- kabil hücumu püakürtülmüı ve 600 esir 
l>üyiik yararlıklar a&termlt. Cirit ka- lımdanan tanaremfs d""nmemittir alınmışbr. 
dmlan da milatevliye bratı büyük bir Yi b b d 

0 
• • O h t · t la dı:. 

rol o:ynamıtlard1T. Şu mulıakkakhr ki ne om a~ ı~an serviaıne me~.P a a cenup a Plf aT nmız ""9ma-
Ciride karp yapılan te,ebbila lngilteryi bazı tayyarelenmız, avcı tayyarelermın mn imdat kollarnı çevirmWer ve ekse
Akdenizden atmak iatiyen geniş planın himayesi alında. ıimali F ransada Betün riai halyan olmak &zere 4400 eair ve 
bir safhuıdır. Almanlann bu plinı Cirit dvannda elektrik. santrallanna ve pet- 32 top, 1 .of tank alm11lardır. 
t bbiiıü sibl bir çok ıürpiriz1erle do- r~l taafiyehanelerıne. taa~ etmiıler-- IRAKTA 
.::; dır. Hava lcuvvetlerımiz, dutınan avcı- Irakta: Kaloça dvanndak.i haTeklt FAsl ALDILAR MI ? larının hücumuna uğramıı ise de avcıla- inkisaf etmektedir. 

Radyolar Almanlar tarafmdan Fasa nmızın muvaffakıyetli bir sonuç elde Baarada vaziyet sakindir. 
ele seçirmek için yapalan llir tefehhUs- E'tmelerh~~ mani olamamış~ardır.. . . 1f. 

Solhan halledi
len,iyecek hiç 

bir Avrupa mes
elesi yokmuş 

ALMAN HARiCiYE NAZiRi· 
NIN SOYLEDIKL ERi •- '-L--a-ı.dl.. Rad ---L.: Bet dutman avcısı tahrıp edılmıttiT. YUNANtSTANA HUCUM 

,.... .._..._....,...... yonun ----- net- B l d"' d" 1 b" • d Lo -A..-___ l'İyab taarfmdan tekrar edilmiyen iMi un ann or ~ avcı anm!z .ve ın e ruha, 22 (Radyo • S. 21,10) ---,,---
Mbere söre turist vaziyetindeki Alman bomb~r~~an. ~~yyarelerunız tarafın- Orta prk ordalan lsaraJ"Ribmm tebllih Berlln. 22 (A.A) - D. N. B. Aians.ı 
Jar Fan ele geçirmlflerdir. Eier bu ha- danB"dubıunıblmilşdtü. 6 Yunaniatanda d&pnan elinde bulanan bildirivor: 
be d w • Almanı. ..:-.11 b- ır om ar ıman ve avcı tayyare- han me,danlanna tiddetli b6c:aml-r Almanya ile ltalva arasındaki ittifa-
a :_.. __ ogrudaue, k L-- r .~~ Böpr_ 

1
1 mı·z do"'nmemi•ti·r. ılın En f k ikinci ıld'" U b 1 Al l'UTllUlya aya -IDlfUU"US. ye ,.. yap qbr. os a tayyare meydanmda ın Y on mil münase etiv e -

llir hareket, Viti hükümetinin ma.afa- ---<>-- bir çok yansınlar ~- tnfilik- manva harlcive nazın Fon Ribbentroı> 
kati olmadan yapdamaz. Almanyada ~i• ~nk lar olJAQffur. vabancı S?azete mi.imessillerine su beva-

Almanlann imali Afrika alı: treni IA~eclllcll IRAKTA MUVAFFAKIYETLER natta bulunmustur: 
basmalan bir w!Ftan Cebel~•:._ er 8 .,,. Irak Faloc:a civanncla temizleme ha- « - İki hUkümet hfümUnivetle. sulh 
tlit edebileceği ıibi, diler taraftan da Zilrih 22 (A.A) - Bazler Nahrihten rekitmuz devam etmiftir. Faloca .-..ı- yolu. ile halledilemivecek hic bir Avru-
Ameribyı yakından alakadar eden ~ Berlin muhabirine göre de- ni :ıapteden Britanya Jmn.etleri 27 u- pa sıvast meselesi bu1unmadıitına kani-

miryolu servisleri üzerinde ittihaz olu- ı Fak t iki h Dakar cL. Almanların eline geçecektir. kararlar d w lllt 300 Irak askerini esir ahmflard•. d r. a • Ukümet kuvvet tehdidi-
Dalı:ar, malam olduia üzere Ameri- =tler ihd~ .,:'~ollarında agır va- Biyiilr miktarda lnuan ve teçhisat ii- n~ lı:~ı earoısmah ve sereflerini. 

lralılarm Almanlann eline ~ine · tinam edilmlftir. Ratbamn 40 ln1ometre mılletlennin havatl haklarını mUdafaa 
raaı obnıyacaklarmı söyledikleri ,.erdir. ~~y~;a ~e~t 21 derniry;ıu tiınali JUkiainde petrol hatb &zerinde lcin bu tehdide ellerinde bulunan hUtUn 
Elet- Almanlar Dalı:ara dojru kaplJ'I servılansı taa hdu:'d t • .:;..:, den kanevve en düpnanm t.ir müdafaa mevsii :ıapteclil- vasıtalarla karsı kovmai?a da kaeı su-

1 Bi 1 ik a._.....ı.__ yapı ı a J''"'un en eı zor- -'·t" rette a7'metm~a bul kt d Al 8911" ana r et ~ ne ya- luklar bu eni tahd!ıt ile bUsbütün art- uuy ır. - uruna 8 ır. :nan-
pacağı merakla 8CH'Ulan ..... _. o'lmat- y va u~ ltalvan imparatorlu~ arasında 
tar. mıştır. . . } •• F ) mevcut dostlu~n bozulmaz mahivetin-

AMERtKANIN VAZtYETI Polonya ile Al!"anya arasındaki bü- .... ur r&DSJZ ar den dUnvada artık kimse süphe ede-
Amerikan n, Vişi ve Almanya .. tUn yolcu trenlen kaldırılmıştır. Bunun mez.> 

mu- da kıtaat sevki dolayısiyle kaldırıldığı s e • 
nasebetlt"rinden dolayı büyük bir hid- sanılmaktadır. urıveye nır-
det dı vmakta olduğu ve her ilci millet --o--. _ Ja 
aTaaında münaaebetledn kesilmesinden bi A ._..__ 
bahsed.ildıii malumdur. Am~ril:anın Cenu &a-uuada ne mediler mi? 
iğbiran, Dakar ve Mnrtiniğin Almanya- kadar esir V81'! 
ya Üs olarak terki endi<ıesinden müte
velht idi. Tehlike şimdi Am,.rikalılann 
gözleri önünde bdirmi~tiT. Bu sebeple 
Amerika dkArı umumiyesi donanma
mn lnl7ıltereye yamlan nakliyatı hima
yesi lehine sevkf."dilmiotir. Calop mües
eesesinin son yaptığı ankt'tte, Amerika
Llardan yüzde 52 11inin bövle bil' yardı
ma taraf tnr olduğunu göst,.rmi,tb. 

Yuhansburg 22 (A.A) -Cenubt Afri-
kada bulunan İtalyan esirlerin:ıt 16 hl- Londra, 22 (A.A) - Ro:vter bildiri-
ne baliğ olduğu ve şimali Afrikadan da vor: 
son zamanlarda 6000 kişi getirildiği bil- Hür Fransız kıtalnrımn Suriveve ~ir-
dirilmektedir. d"kleri ve Surived ki kuvvetlPrde'Il ha-

-o--- zılannın bunlara iltihak ettikleri h.ık-
Singaparun müda~--a kındaki haberin henüz tevit etnıedHU 

E&<: • bildirilmektedir. 
sında kullanılacak ---<>--

iT ALYA MEJ\1NUN DEctL levazim HtNDiS'!'ANDA 
Fran ı .. ve Alman i birliğinin ltal- Singapur 22 (A.A) _ Afrikada İtal-

yayı mt'mnun etmediği anla~ılmaktadıT. vanlardan alınan harp malzemesinin Mf slüman • Mecusi 
Almanya ,imdi Fransavı ltalyanın ye- Sin~apurun müdafaasına tahsis edil- kavgaSL.-
rnt' ikame ~tmi P.:ibidir. Bu sebeple mekte olduğu bildirilmektedir. Ahmedabad 22 (AA) - Mecusilcrle 
!8lvan mat uah FTansa alevhine neş- müslümanlar arasında yeniden kavga-

nyatta bulunmaktadırlaT. Geçenlerde Adriyano tiyatrosunda büyük bir me-,Jar çıkını~ ve bu esnada bir kaç kişi öl
Romanın muhasara ve iJga] bayramlan ting yapılmıı ve nutuklar söylenmiştir. müştUr. Hükümet muayyen saatlerden 
~pd1Tken ltalyanın Nı. Sa~ya Ul'fll ll;-lyanın diğer ıehirlerinde de ayni te· sonra dışarıya çıkılmama ın• -ır<:>tm"° 

--------
"Birle,ik Amerika 
harbe girmelidir,, 

r Ba!ıtarafı 1. Srı 1ı "f ele 1 
surette Abnanyaya karşı harbı tacil 
edeceği fikrinde bulnnmustur. 

EFKARI lJMTTl\IİYEYİ YENİ 
BİR YOKI.AMA 
Ncvyork 22 ( A.A) - Gallop cfkôn 

umumiye enstitüsiiniin yaptığı son bir 
anket çok şayanı dikkat neticeler ver· 
mi~cıtir. 

Enstitü harp malzemesi taŞlyan Ame 
rikan vapurlarının Amerikan donanma-
ı tarafından himaye ed:lip edilmemesı 
hakkında bir sual ort~a atmıştı. Anke
te istirak edenlerin yüzde em ikist 
•evet etmelidir•, yüzde kırk biri oha
vırı cevabını vermişlerdir. Yüzde ye
diıtl kararsızlık jfade etmişfa. Bu son 
rakamlar geçen aydaki ankete naza
ran yüzde on bir b"r tezayfü w,·e et-

Birçok mıntaka
larda tayyare 
meydanlarım 

bombaladı 
---0---

Kahire 22 (A.A) - İngiliE hava kuv
velteri umumi brargihmm tebliği: 

IJbyada İngiliz ve Cenubi Afrika ba
va kuvvetlerine mensup avcı tayyarele
ri dUn Capuzzo mıntakasında motörlü 
nakliye kafilelerine muvaffakıyetle hü
cum etmişlerdir. Bir çok kamyonlar 
tahrip edilmiş, diğer kamyonlar hasara 
uğratılmıştır. Başka tayyareler ayni 
rnıntakada bir askeri kampı ve top mev
zilerini bombardıman etmişlerdir. Bir 
gece evveJ Barce civarında bulunan he
defler bombardıman edilmiştir. Yuna
nistanda 20/21 Mayıs gecesi hambardı-
man tayyarelerimiz Alman işgali altın
da bulunan tayyare meydanlanna tam 
muvaffakıyetle neticelenen hilcumlarda 
bulunmuşlardır. Yerde duran tayyare
ler arasında bombaların infilik ettiği 
~örtilmUştür. Bir yangın çıkanlmıştır. 
Menedide ika edilen hasar tesbit edile
memiştir. Malavide bir çok büyük yan· 
gın)ar müşahede edilmiş ve Topoliada 
iki yangın çıkarılmıştır. 

Habeşistanda dün hilr Fransız tay
yareleri Selga yolu U7.erinde dilşman 
kıtalannı bombardıman etmiş ve mitral-
yöz ateşine tutmuşlardır. 20 Mayısta 
Debareke yapılan hücumlar esnasında 
bir kafile ile binalar arasına bombalar 
atılmıştır. Mendide bir askeri kamp 
bombardıman ed:lmiştir. Bir gün evvel 
Debarekteki binalar ve Bakkide bulu-
nan bir kaleye tam isabetler kaydedil
miştir. Dün Malta bombardıman edil
miştir. Sivillere ait binalarla askeri bi
nalarda hafif hasar vukubulmuştur. 

lraktn Habbanive kampı Alman tay
yareleri tarafından mitralyöz ateşine 
tutulmustur. Hasar hafiftir. Bütün vu
karıda zikredilen harekata iştirak eden 
tayyareJerimiıin dördü üslerine dön
memiştir. 

---------
in~Uizler Giritte 
vazlvete tamamen 
hiklm bulunuyorlar 
Kahire 22 (A.A) - Bu akşam öğre-

nildilline J{Öre İnJ{ilizler Yunanlılann 
ve Girit da~lannın müzaharetYe Ci
ritte vazjyete tamamile hAkim bulun-

Jn2iliz donan
ması tarafında 

tevkif edildi 
-..-...o---

Londra 22 (A.A) - Royter a 
nın ö~ndiiine göre Birleşik Anrı.-.r .. 
dan Kazaplankaya gitmekte olan 
sanın Scheherazad petrol gemisi A 
denizinde Britanya donanması 
dan tevkif edilmiştir. Bu gemi için 
velce hamulesile sefer müsaadesi 
miş olmakla beraber hAdiselerin 8CJll 
kişalı bu tevkife sebep olmu.etm. 

Birlefik AmeriAa 

Yeniden bir çok p
mDer bip edecek 
Vaşington 22 (A.A) - B. Ruzvek 

gön beyanatta bulunarak daha çok 
tarda ve daha sUratli gemiler hışa 
!ece~ ve bu gemilerin bUtün dt1n 
hUr milletlerinin maruz kaldık1an 
didin bertaraf edilmesine yardım 
cek olan harp Aletlerinin '1 denJz 
rinde nakline tahsis edilecelini 
miştir. 

Bulgarlar Egede lld 
ada işgal etmlfler 
Sofya 22 (A.A) - Ofi ajansı 

yor: Bulgar kıtalannm bu son 
de Ege denizinde Semendirek ve 
adalarını ltRal ettikleri resmen 
mektedir. 

----------
Parlsteld btttttn ea1e11 
diplomatlar V1$1ye 
mi gldeeekler-
Berlin 22 (A.A) - Yan resml 

naktan bildiriliyor: 
Alman hariciye nezaretinde öğre 

diğine göre Pariste bulunan bUtUn 
neb1 diplomatlar v:şiye gitmeğe da 
edilmişlerdir. Alman merkezinin siy 
mahfillerinde bu davetin sebebi ola 
Fransız hiikümeti merkezinin artık 
ris değil Vi i olduğu ileri sürü 
tedir. 

Vişi 22 (AA) - Amiral Darlan 
nksam Paristen Vi iye avdet etmi -----Avam kamarasıncl• 
bir suale verilen ceva 
Londra 22 (AA) - S. B .. H ss'i 

kocyaya getiren Me serschmıtt tavv 
resi hakkında Avam kamarasında so 
lan bir suale hava nazırı Archlb 
S'nt:'lair şu cevabı vermistir: 

Hess'in tayyaresini \ akalamak i~ 
bütün R&yr(ttler sarfedilmiştir. Fllld 
rin muavini ı>arasUtle atladığı 
Defiant tipinde bir gece tayy 
•• _ı ....... • • • •• 


