
ı. ~ ~lr. 

~~dat yak.mı daki Habbtı.niye tayyare nı1?1Jclanmcfo · mc.rkez binası 
~.l'"~.1'"~.l'"J.r~~.l'"..0-~~.r..rJOC:'r~ 

lngilterede lrakuı 
Siya i ol~tuı lnğ"una 
ltirnat kalnıainıştlr 

''Bugünkü· Bağdat h lkü
meti gagrime.ırudur,, 

Jrakta rnüsademeler 
devam ediyor 

Irak ordusu tay-
• • • yare ermın ya-

r nı şimdiden 

kaybe~ti 

Rabbaniye İngiliz tay
yare meydanını döuera 
ıralı top~u ateşini ha
f.ifletmeğe nıeı:bur oldu 

Knlilie, 5 (A.A} - İngiliz hava 'kuv
vclleri karargahının tc>blilH: Dün tngi
lız tayyareleri Bağdat üz<!rine Arapça 
yazılmış 24 bin beyaf'!iHtt: ~ atmışlardır. 

---o----· 

Bağdadın şarkında mi.ih•m a.c;keri mi.i
essesclcrin bulunduğu Muakkar Rasit 
tayyare meydanının bom'>ardı:nanında 
ambarlara, yerdeki tayyarelc:re mühim-

''
J r aklı J ar, hükü- mat depolarına. top mc.vzi1°rine mühim 

ŞEVKE1.' BİLGİN isabetler kaydedilmiştir. Bir cok Irak 
• tayyareleri hasara uğr.?tılınıc:tır. İki düs-

~kdenizdc harbm yeni inkişaflar nr- mete ısyan man avcısının düsür:ildüğii zannedil-
~rnesi ihtimalinden kuvvetle bahscdil- mektedir. Bir İngiliz tayyaresi üssilne 

~a~ırha~da: Jlrakıhehrartnprafsatahndeser!ınhnnlki~sc edı•nı•z " dönmemiştir. B vd h ltt u ısc er, ' • Muakkar Raşit ve rıg Pf ava mey-
llYandırını tır. danlan mitralyöz atesine de tuiulmuş-

-~liıhiyctli İngiliz mnhfillerinin kaııa· ---<>-- tur. Her iki meydand~ en 2şBğt üç tay-

Almanya Suriyeye 

nasıl geçecek? 

·;r i e e dc

ku madan ve 
·t ınd e ip 
kıvrılarak mı?. · 

,,,,,,..,, ~ ... lngDbı ....... 
teslnln fflıPI şu : ıcBlll~ 
rln rnalısadı !'~iyeyi 
fenller i~ne alınalıtıP..ıi 

Dessiyede tngilizlerin 1talyanlardan aldıklan Bilahlaman hiT kısmı Londra, 5 (A.A) - Mancester Gar
diyan gazetesi diyor ki : 

~F~I A HARPLERi 

lnı!"iliz tayyare
leri Mihvere 
Buyük zayiat 

verdirdi 

ııaaacaaoo~===aoooa~ 

8. HITLERI~ NUTKU 

Alman devlet 

Almanlar Yunan seferini bitirdiler.; 
Alınan taarruzu şimdi Libyaya inhisH 
etıniyecektir. Bitlerin Mısıra karşı ta• 
arnızuna hem şarkt:ın, hem de garpten 
geçmesini beklemek lizundır. Şark isti
kametindeki Alman plarunm ana haüa
n henüz vuzuh bulmamıştır.. Alman• 

rel·sı· bı·zıe»m ha.km ya Türkiye)i tehdit veya tazyik etmS 
suretiyle mi, yoksa Türkiyenin yanıq. 
dan geçerek Suriyeye gitmek suretiyle 

klmlzda TJe)er mi harekette bulunacaktır? AJmanJBI' 
A& tayyareJerini ve hafif deniz kunetlerl-

ni Knradenizde kullanabilirler. •• 1 d•? Dedea~a(, Kavata, Selanik ve Umnl 
SOV e l Nazilerin elindedir. Hava kuvvetleri 
~- için buradan 12 adaya geçmek bir adına-~· giire, 11Bağdatta bir hükiimet dar- JraJıtan uzafılcqtırılan yareye isabet olmustur. 

.\ı·' Yaparak iktidarı eline alnn Ra ·it Kral naibi bir be"anna- Habbaniye meydanına yapılan Irak 
'-' ~eylani bir Alman ajanından baş- ., topçusunun bombard"'nanı Pazar saba- MsL 1 f LI d 1 lık bir iştir. B. Bitlerin maksadı 'l'llrkl· ... uer n H estroyep B. HitlePe göre Ballıcrıı yeyi (enber içine almakhr. Fakat her 
. bır şey değildir. Ve Almanyanın em· me neşretti- Ju yeniden başlamıştır. Sh·i1ler arasında 
~harekete ge('mis bulunmakturlır. Londra, 5 (A.A} _ Ammandan bild~- ölü ve yaralı vardır. Bun-a mukabil tn-

Ue üç gemisine tam fsa· meseleleri, Yunan ue şeye rağmen Türkiye kendi aruisinclea 
betler temin edildL Yu.,.oslau harpları yol veı.nemekten ibaret otan admH n-laiki nyn, orta şark petrol salıalnrın.ı riliyor : Cumartesi günü Maverayi Er- giliz hava kuvvetleri Iralt topçu mevzi

tq· "' olm~ iç!n, h~rbı ~yaya intikal dün Emiri Abdullah tarafından Irak sal- }erini şiddetle bombalPmakta devam ede
-.;ınek nıyetın~edır. ~ır zaman~a_r tanat naibi olan yeğeni şerefine verilen rek topçu ateşini yavıı~larnağa mecbur 

, rarmda devam ederse - ki böyle o1acall 
Kahire. 5 (A.A) - İngiliz umumi Berlin, 5 (A.A) - Alınan devlet rci- anlaşılıyor • Almanlann Türkiyealn ya-

karargahının tebliği : si m.tler dün Rayiştag toplantısında nından ıe(Jllesİ ihtima1leri vanlır.. Da 
~ın ·~arka dogru ge!1ışlemeıı ~lıtı- ziya{ette Iraklı ve Erdünlil Arap şefle- etmişlerdir. 
....._, da hır sembol teşkil eden Bagdat f Sonu 2. ci Sahifede 1 [ Sonu 2. ci Sahifede 1 
~den Alman ibtiraslanna sahne ol- o:-r.'7"~/-"".J'"'~Q~-~/~~~~ 
~r .. n 

&ak hükümeti iıııfe dünyanın geçir
~ olduğu müthiş kasırgaya kasclen 
~ llapıyarak vaziyeti Wiabiitün 

Libyada 3/4 mayıs gecesi kıtalanımz söylediği ll'1tukta harbın menşe ve se- takdirde t 'liz fılosu buna mlni olabl
mtibbil taamızda bulunarak dilşmana hepJeri hakkındaki noktai nazar,ını 1ek- Ur.: Diğer ~ Suriyenin fııgatereye 
ağır zayiat verdirmiş ve taarruzu ytni- rar ettikten Polonya, Norveç, Felemenk learşı bir Us olarak kullanılması Vişlnh:l 
lemek için düşman tarafından yapılan ve Fransa~i harp~ neticelerini bir İngiltereye açıkça bir hasmane harek~ 
hazırlıkları ifna etmişlerdir, · daha gözden ge(irdikten ve yapmış ol- ti olur. 

SOLLUMDA... duitu teşebbGslein ne suretle akim lı:aJ-
SoUum rnıntakasında maklneH kuv- ııuş o}du~u anlat~ sonra Abnan-

şekilde anlatmaktadır. Bugun bu 
~ • memle elin kadderatma hfı
"lllll olan Geylani taraftarlan demek is
tftorlar ki •MüselWı ihtilafın mesuli
~ bize ait değildir. Hareketimizde ec
~i parmağı yoktwr.. Almanyadan Jıi<; 
~.:zaman yardım talep edilmcmistir. 
~z hükümetinin ittifak muahedesi 
~lerini keyfi bir tefsire tabi tuta· 
~ Irala yeniden askeri işgal altına al
~ istemesi mukavemetimizi tahrik et· 

vetlerimiz yeniden faaliyet göstermişler f S" 11 ~- rı S if o<' l 
y{! düşmana insan, zırbli otomobil zayi ln~\iz filosu 

dün Cebeliit~ 

~ bulunmaktadır.o 
Bu karşılıklı iddialar ve ithamlar ara· 
~ beliren hakikat şudur ki Raşit 
::in hükümet darbesi bedbaht bir n~

venniştir. 
b-akın siyasi olgunluğuna itimat kal· 

~ştır. Filhakika ordunun siya-.ete 
~ası ittifaklar ve dostluklara soda
~ bahsi~de gösterilen liiübalilik emui-
>ttt,ahş alimetler değildir. . 

Projektör z:yası i~ine alınan Alman tayyarelerine 1ngiliz 
Hariken avcılarının hücumu 

llükiimet darbesini yapanlar şahsi 
~faatlerinden ziyade )rakın hayatı':''• 
~halini düşünmüş olsalardı ve bıl
.-ıssa Arap memleketlerinin istiklal dii-

'~a en kü~ük bir alaka gösterselerdi so~.d ff AUA Hu· cuMLARI 
4Unyanm mukadderatını tayin edecek 11 1 U 

~J2)"'~ı:ıoı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıo~ 

MISIR VE INGltTERE 
-----o----~Yette bir harbın cereyan ettiği sı

"'4ta ingiltere aleyhinde cephe almak 
libi anla ılması cidden güç bir macera· J •ı• 1 B t• J •ıt •ı M )•atılmazlardı. Bugün bütün Arap ale- Dı{l iZ er res 1 n~ı ere l e ı-
.... haktaki vahim hadiselerin sehebi-

let Verebileceği ihtila.tJarla meşg~~dür. yenı·den bom• sırın mukad-
~f~a. Suudi Arabıstanda, Erdun~e. 
L.ı.~ındeki hissh·atın sarahaten Gevlanı 
~metini takhih eder mahiyett~ ~1- baladılar deratı bı·r •• 
~ndan şüphe edilemez. llisır bır rs-
tQ& tehlikesine maruz bulunurken Arap --o---
~lliidiinün Irak adına hareket eden ---o--
.. .., hiikiimet tarafından baltalanmış oı- Alınanlar şlmali IPlan· B. Çörçil lnglltere-Mısır 
""8ı bütün Arap memleketlerinde acık- daya Ue lnglltereye fld• mftnasebatl haJdısnda 
~ hir ihanet hareketi sayılmaktadır. detle hücum ettUer.. beyanatta lluJunda 

Dundan dolayıdır ki Kahire radyosu· Londra, 5 (A.A) - İnaillıı hava kuv- Londra, 5 (A.A) - B. Çör"il İnailiz 
' spikeri Raşit Alinin şahsı hakkında .., " ,., 
~it a~r kelimeler kullanmış, Iraklıları vetleri bombardıman tayyareleri gece Mısır ticareti hakkındaki beyanatında 
~ Şeye rağmen İngiliz dostluğuna sa· Brest doklarına hücum etmişlerdir. şunlan söylemiştir : 

atı verdirilmiştir. 
HABEŞiSTANDA 
Habeşistanda Debuk bölgesinde Hint 

kuvvetleri Emacani ve Ulctheri ~p~t
mişlerdir. Düşmanın \iStün bir kuvvetle 
yaptığı mukabil taarruz tardedilmiş ve 
bir subayla 250 er esir alınmıştır, 

Ambalakiye giden mevkiler zapt ve 
bir çok düşman askeri teslim olmuş ve 
mikdarları sayılamaınışbr. Bütün bölge
lerde tazyiklerimiz devam ve inkişaf a~ 
mektedir. 

* Kahire, 5 (A.A) - Tebli : İngiliz t:ıy-
yereleri Akdenizdc destroyerler hima
yesinde g;den bir düşman vapur kafile
sine taarruz etmişlerdir. İki destroyere, 
12, 8 ve dört bin tonluk üç nakliye ge
misine tam isabetler kaydedilmiştir. 

KARADA 
Cumartesi gecesi Benina hava meyda

nı şiddetle bombalanmış, asker nakline 
mahsus iki Yunkers tayyaresi tahrip 
edilmiş, bundan başka bir çok ta!ıyare
ler hasara uğrablınıştır. 

Bin~azide askeri hedeflerde büyük 
yangınlar ve şiddetli infilaklar olmuş
tur. 

Habeşistanda Ambalagide ve Flak:a 
[ Sonu 2. inci Sahifede ] 

•••••••••••• 

Ba~dat muka
vemet ederse 
bombalanacak 

... '- · t• Londra, 5 (A.A) - Bava nezaretİnİTa - ~giliz - Mısır ticaretinin normal ~ ,.;almağa davet etnuş ır. kl ---o----
, bitaraf müşahitler de Arap memlekc- tebliği : Dün gece İngiliz tayyareleri ta· yollan harp dola~ısiyle tcrkedilmc ve İ 
~eki heyecanı teyit etm~ted.i~Jer. rafından Brest havuzlanna yapılan akın beraber bu harp sıyast sahada oldu~ ngiJlz gazeteleri Al· 

'1aziyet şöylece hütasa edıle~ılır : esnasında Almanlann Şamhorst ve kadar iktısadi sahada da iki memlekctın naanJarua eline geçme• 
•--•t Alı" ve arkadaştan in~ltere Ye Gnayzenav zırhlılanna (Ok yakın ve [ Sonu 2. ci Sahifede ] I 

ı.._·:-şı k s nden ise ~• llayıı· 
~ arasında mevcut ittifakı bozara emin isabetler müşahede edildiği bildi- :· ıııııııımııııınım111111111ııııııııın111111111ııııır:E f'!W••--
._1lhasamata başlamakla b~günc kad~r rilmektedir. Hücum büyük fiolarla ya· E S IGl'Ull tahrip etmeli 
~ İçinde olan bir bölgeyı meçhul hır pılmış ve büyük (apta bombalar ahi- = A 1man1 ar Sak iZ = dlyorlaf'-
4i1ıete siirüklemekle kalmamışlardır .. mışfır. Limanın iki tarafındaki büyük E_ § B d d 
~ · ·· · - ağdat, 5 (A.A) - Bağ at ra vosu-
oL.hti xamanda harbı Irakla mucavır doklarda şiddetli yangınlar c;ıkanlnıış· E d d • 1 :: na göre İngiliz tayyarelerinin Bağdat 
:"tUI höl.,.elere adeta da,·et etmişlerdir .. tır. Daha ku··,.u··k (ı"lolar Rotterdanı ve § a asını a IŞ!?8 E .. 
AL - .. d ' LI - uzerinde dolaşarak attıkları beyanname-
-~anyanın Irak hadiseleri karşısın a Anvers ve Lö Bavre havuzlanm ve o.ra- § S lerde şehrin mukavemette devamı ha-
~ler düşündüğü henüz malUın değilse da ki gemileri bombalamıştır. § etmiş I er! E linde havadan bombalanacağı bildiri!-
~ daha şimdiden muhtelif ihtimaller Gündüz de düşmanın bir devriye ge- § § miştir. Irak hükümeti Bağdat bombalan-
deıı~indc durulmaktadır. Mihverin Ak· misine i5abet vaki olmuş ve gemi bat- :: E dığı takdirde İngiliz tebaasına ait bütün 
ti ız harbında her zamankinden daha ınıştır. E Radyo gazetesine ıöre Midi!· § evlerin top ateşine tutulacağını bildır-
ı_!llde bir petrol kokusu vardır. Alınan· Başka tayyareler Sen NazE"I' havuzla- E linin şimalinde bulunan bir h · S miştir. 
ı...1~ur:ye '\'C Filistini el!erine ı:ec;i~c~ek rına ve Şerbur? ve Ker!ı:evil tayyare E mana Alman kttalannın çılcnıa· E * 
~k "e İrana sarkmal'ı belkı du~nn- meydanlarına hıicumfor etmiştir Nor- § ğa başladıkları hakkında verilen S Londra, 5 (A.A) _ Niyuz Kronik] 
t . tedirlcr. Böyle bir zamanda lrakın ve açıklannda 3000 tonfok bir d.üşman § haberden sonra, dün alınan bir ha· 5 ve Deyli Meyl Irak hAdiselerinden bah-
1~1tereye harp acnu · olması orta sark- ç .. bombardıman edilmiştir E herle de evvelki akşam saat 18.10 da 5 seden yazılarında Almanların eline geç-
t8 ~azi~·eti bir kat. daha kan~tırmak ve eemı.sı .. .. dönmemi se ·d il t E iki İtalyan torpido muhribile bir Al-§ mektense Iraktaki bütiln petrol kuyu-
~lterenin Mısın müdafaa kin muh- tkı avcı ussune ş e P 

0 
- § man nakliye gemisinin Sakız adasına S larının tahrip edilmesini teklif etmekte-

tı nlduğu kun•etleri dağıtmaktan baş- ları kurtulmuştur. b" N E gelerek hiç bir mukavemet görmek· 5 d" 1 S: bir ınaksada atfedilemez. Bu Mdi- Londra, 5 (A.A) ~ C:e~u ı . orveçte 5 sizin adayı işgal ettikleri öğmıil· 5 ___ ır.,..e,..r,,.., .• 
de ._teriyor ki İngiltere Akdeniz Egersona taarruz edil!nışhr Bır vapur 5 miştir.. 1 

[ Sonu 2. ci Sahifede 1 [ Sonu 2. ci Sahifede ) it1111111111Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll . 

tanktan fıa
reket etti 

CelleutttGl'llııa tayycaee. 
ler geniş ~ıar 

yapıyorfGI' .. 
Madrlt, 5 (A.A) - Retülz, Renovn 

zırhlılarlyle Şepe, Marls kruvazlSrlerl 
Arkruvayal tayyare gemisi bir çok tor
pltolar ve kruvazörler CebelUttlnktan 
hareket etmişlerdir. 

As.keli limanda Argos tayyare geml
alyle talt ehemmiyette haiz Uç giml kal
llU§tır. 

TAYYARE UÇUŞLARI 

Lalinea, 5 (A.A) - Ofi Ajansı bildi
riyor: Dün bUtUn gün CebclUttarıkta 
dağ, liman ve körfez fu.etlnde avcı ve 
bombardıman filolarının geniş mikyasta 
uçuşlar yaptığı görülrnüştUr. 

Tamir nhtımında hasar:ı uğraml§ iki 
destroyerle bir denizaltı çekilınl§th'. 
Öğleden sonra dört l!lOtörlil btr tayya-

re ile mUhim bir şahstyel Cebe~ 
B. H~utuk tnıt edeT"ken gelmiştir. 

111111111 ııııııııııaaııaaııaaıııaıaaaııııııııaııaaıııııııaııı 

B. ·Hitlerin aon nutku 
ve lngilizler 

H.itler 8. Çör1;i
lin hücumun

dan pek müte-, 
essir diyorlar 

t 

Kim kimin ay.alına . ,., 
lıador gıtme ı . •• 

Japon hariciye 
nazın, B. Ruz

velt buraya gel
sin diyor 

BALKANLAR VE ITALYA HAK· B. MATSUOKA, AMERIKAYA 
KINDAKI SOZLERINE GiTMEK FlKRINI KAT

1

IYEN 
GELiNCE... REOOETTl 
---0-

Londra, 5 (A.A} - Royterin dip
lomatik muharriri büdiriyor: B. Hitle
rin Rayiştagtaki nutkunda B. Çörçil 
hakkında çok ~iddetli aöz1er kullanması 
İngiliz başvekilinin kendisi hakkındaki 
"iddetli hücumlarından B. Hitlerin pek 
~üteessir bulunduğunu göstermektedir. 

Nutkun en mühim kısmı Balkanlara 
ve Almanyanın Balkan yanm adasında 

( Sonu 2. inci Sahil ede ] 

--0--

T okyo, 5 (A.A) - Hariciye nazın 
Matsuoka, gazetecilerle bir göriişm•ı 
yaparak Amerikan hattı hareketi hal.
kında malumat almak üzere birle;PIC 
Amerikan devletlerine seyahat etuıesi 
fikrini kat'i surette red eylemiştir. 

Matııuoka, şarktaki hakiki ıuraitin 
tetkiki için Ruzvelt veyll Kordcl Hul
lun Tokyoya aelmeai daha ziyade mü
nasip olacağını ıöylemiıtJr, 



,URll'B2 • ' il& .. 1. ..... ı!f5, 
Daima oaF11ttılı l~--------~,--..~--~~~!!i!!jijijı..-~-~[IİİİllİİİİlllİlillİiiiiiiİI• r mi'!! Iogiltered~ lrakın 

Mes'ut olmak için ne 
yapnıak lizım gelir? 

Siyasi olgunluğuna 
itimat kalmamıştır 

4000 Ton ii~üm Kadımarımız • başında 
----o---

lf -EVKET BiLGiN 

Saraylarda bedbaht, kulübelerde mesut olaıilar 
feld• .. Jfesuı oımaıe pç değildir- Bütün mese

le saadetin sırrını bilme!ıtedir-

D h J J •ı• y d l Baştarafı 1. ci Sahifea.1 

er a n~ı ız- j ar llB sevenler cemi- ~ı: :.:.:!:~ ~ 
lere fesli& t• 1 d tindedir. Balkan harbınm maddi".:.: 

edilecek 
ye ı top an ı ~k:~~i~~;r~rıa.:: ._.... 

Mesut o1mak .istiyorsanız. evvela key- . Saadet para lca:ıan naktt_ zengin ol- hem de bütün orta şarka &:~ 
Y AZ AN: Se1im Sırrı TAR CAN 

linizi kaçıran şeyleri unuhruığa çalışı-ı makta değil, sevgi ve 'J:lyga kazanmakta- tehlikeleri bertaraf etmekle ... 
nız! Elem verici hatıralar. &!lmak hem dır. Ne zenginler vardır ki '1ü:ı~anın pa- MönePVer llaj"anltJl'ıwaz ceplle ............ rafıf· Akdeniz harbını mahallak surett-......... 
tevkinW kırar, hem enerjinizi ınıaı eder. rasmı sarreu.nderi 1ıa1de saadeti elde Vziiın stolıu owaJdı, iıtdl' nea.ım- 1aaz.,. • Bn ... uelılllııd:& telslnlat ,_. ...... _ ~nmak için c1aha ~vvetu, ..... C9P" 

Saadet, harict .sebe~erden ziyade si- edememişlerdir. Saade" h"~rmet ve mu- s_.._ rnözaJıaesl -- ....,.. .. .,.___ kir hareket etme1en beklenır. 
pıı ruht haletinize ba~lıdır, ona inandık- habbet gibi para ile alınmaz --..• f ına c:evap wPdL Bis imparatorluk kuvvetlerinia .,_. 
'tan sonra mesele yoktcr. ~üne~er _bir ~· t::niz. bir kalp, .. deoaın ediyor .... _ .. fzmir yardım sevenler cemiyeti ida-ı hiyettdd toplaiıhda cephe gerisinde Jet lrakta da vaziyete hik.im ~ 

Her gUnün mesaisinde Slaaeti arama- sağlam bır bunye bır ltulı.ı .. eyı saray ha- lngilizlere satılan 4000 ton uzumun re 'heyeti dün öğleden soııra H Jkevin- Türk kadmın diiten vazif ı .. ·· -ı- ıecikmiyeftline kaniiz.. 
'1 bilmeyenler, hnyatın sırrıruı vakıf ol- line koyabilir, bunlar ?lın:?7Sa en muh- ~e.ı:Jıal . t~e bqlanacaktır •.. ~u de, parti rnüfetti~i B. C-Jı p B ıhtiyar mÜf, bilhaaa

8 
hasta bakıcıe ;:~=ek ~EV•E'T ,,,.vı 

tnıyanlardır. t~ saraylarm ku1ubedPn farkı ol- uzumlenn tuccarlar arasinda .tevzıı .lis- Göker, C. H. partisi vW" ı heyeti rei i ve harp paketi hazırlamak mevzuu tet- _,. Y...:. !!J __..,,-
Saadet bir tarlanın içinde saklıdır. maz. tesi esaslan hazırlanmıştır. Liste Tıca- :ıvukat Münir Birsel. ~ Lhat müdürü kik edi.lmiıtir. 

Onu bulup meydana çıkarmak için ev- * ret vekiletince tasdik edildikten sonra doktor Cevdet Saraçoğfo ve Halkevi ld lı ti _ .. üzdeki be : ımımıımm•., ,. ·:·m u:ı.•ı:w•ı:• ·urr 
yeli taşını, molozunu tenüılemek, son- Zaman, fırsat, başhlarmın saadetine muteber olacak ve teslimata bqlana- reisi doktor Hüseyı"n HulH Curanın da .... areL __ 9!'e olanan~-L -'-~~i-1 , E tzMtR YERLt AC::~r fK 

~-· ı ,_..n ,_ dah hl\~:- lmak • · 1ru tl" bi · d ha- gunu teıuar top ~ yapWlca&. .-en = - "-1",JUj ra topraouu gUzeıce ~ue!r.E'~ 8 son- Lllfll o ıçın :tVVt: ' T ıra e, caktır. iştirakiyle bir toplantı yı.pmı~lardır iç- t--'L•t ed __ L d _L 1 fa li =BEStNDEN· 
h km k "h bn •· bü·~~'L. •.:ı· ki bunla la b v • eRJl ece1t ve ema a yete geçe- - · ra to um e e , nı ayet muntazaman ~a uç '.~ sermavesı:.ıır r Halen piyasada 4700 ton üzüm u- timada Müstahkem mevki komutnnı He cekti E Aşağıda ismi yauJı bır Yedek 

fıer giln sulayıp itinalı bakmakla mah- hem -~~dinm, hem ~kahrını mesut lunduğu tahmin edilmektedir. Bunun Askeri hastane ser tabibi ve. Kızılay re- r. -c. lEbayın yerli şubeye mllracaat ..tıllP'll 
lul almak milmkündii:r. Ta.-laya bakmaz edebilirsiniz. • . 4000 tonu. ihracat birliğinin müsbet ça- isi de bulunmU§lardır. E ilin olunur. 
~ kendUiğinden mah!ul vermesini bek- Saadet ahenkten doıt~ tabıatta lipnelariyle satılmış bulunmaktadır. El- a- - eml-L T'"-L L dml . • = Top Bnb Riza o.; li'ahri 
... rsenlz deve dfbn)-'v}e ,,..._ otla ahenk. cemiyette ahenk yurlf!l Ahenk d L } - • lı d lı: b" UtUD m cxette unı;; a;a aruun -~Jım sevenler C~l <VetinlD =300 doğu•• • .... - • 
';;..dan 1-fb bir .; Çmn-;;.ı:;;ğ,. musikide ihenk niha.\~ vücudumuzcb de ıı;a 'i:c:~ r:hakkak ısa ır zaman- vurt i~l~inde uhdelerine düten anana- ıııt'nelilt konf?Tesi miinasehetiyl~· Batye- g mlu (328 · 53) 
lıımin olabilirsiniz.. ahenk lhımdır ·.aa:ıizl gt ~ • labr. • • - k vi vazifelerini başarmak hcsusunda ıim- \ilimiie çekilen tu~.m ve bağlılık tel- = 1111:11: ı· •• : . 'ı ı ,, ; 

• n ere ıncır sabş r• ıçın muza e- did h 1 w b l dılı:la fl d k R fik Sa d " * Hatıl her şeyin hususi hir dili vardır, reler yapılmakta oldugu haber alınmış- d İn iazlı:ır adnml aga Sfda 'L "d!'11 ~n- ~kianna bio t1°.:_ f,. •. d Y ~"! ataRJ-
Her sabah yataktan kalkınca kendi mesut olmak için o di'den anla.'llak la- M-h· b" . . . . 1 a zm r a ın arımn a .. en ı erıne C"""ı ceva tcq;ıa ı gon errnı!ltir: 

hr. u ımce ır parti ıneınn satı ması cı.. t .. "f lerinl h lı:ki 1 "fa 
kendinize şu telkinl _vap':'?m: DUnün mndır. h eld" ş d -'· ·· · ·1- uşen va anı vazı e a Ye 1 Yardım seTenltt cemiyeti fzmir mer-• ed__ı L--· mu tem ır. u an a tca.arrur ettırı d '-I • b04 "d" M . l • k l elemlerini, le ıcnerini, ıary~ı•armı göm- Garp musikisiyle üJfet c•miş bir san- miş bir vaziyet yolı:tur. e. ece11: en ta ıı ı ı. .emnunıyet e gö- ezi azasının top anhsı vesilesiyle iz-

B. Hitlerin nut/ra 
---0--

l B~tarafı 1. ci Sahif eds J gfuı yepyeni, t3ptaı:e bi,. hayata atkAr (Cbopin) den '!Jır parcayı dinler- ~yoruz ki münevver bayanlanmız ken- har olunan duygulara teşekkür eder, 
m. Ondan m:!Yft! bir istifade te- kcn gaşyolur, bu mus!kivc yabancı ku- - dilerine terettüp eden vuifenin ehem- havırlı çalışm~annda lT'uV"!ffakıvetler yanın Balkanl~daki siyasetini ~-~ 

edecelfm! de)'lnlz. laklar ise rahatsız olu,.lar. o"" <ıJ "!ıiyetini müdrik olaralı: §imdiden geni~ dilerim. rek bunun ne araziyi ve ne de ~ 
Bbe:rl kluımelerin ~ni kaçmm Bir güzel tulıl veya grup levhası, bir 2ret1L..eııJer f ~. nıilc:yasta faaliyete geçmi~lerdir. Başvekil si~·asi menfaatleri istihdaf etmediğl.nı_! 

atbı Ye yanndır. Bugftn&m de iyi geçti latif manzara, rnahirr-.ne yapılmış bir Düıi Halkevindt: yapılan ihzart ma- Doktor REFiJC SAYDAM bu siyasetin ekonomik münasebet!~ıd 
lllyebtıenler mesuttur. tablo, bir sanatkann g:.izlerini r:urlandı- t•Jd • tİf d '"lO~X,tuı::ı::ı:ncaoHıHHHIJllDHIHHHDDHI ~HllHCHar dayandığını kaydetmiş, BaJkanl~ 

Saadet taze bptmJJ gı.:le benzer, o rır, ODU me9Ut eder, wnat!a alAkasa ol- 1 en ıs a e Manlfatlll'll Jljllaflye B~r senede '!ıapatdf:lln son ihtillflara Jl:eçmİŞ ve bunla~_!: 
~ koklamak JAzımdır. Aradan blT bç mıyan bii kbııseye bu gftzt-11ilc1er hiç bir Jı~ ~ _ ' ~ I -~ I L beplerini anlatmıştır. Bu mevzu (&3P--

geçerse hem kokum k~mr hem ~ey söylemez, hiç bir zevk vermez. d ki De llWL!t!ifl walf ........ PunueEIU ell ep de bilhassa duran lfüler Roma~!!: 
ppnt1darı daknfflr. * e ece er da flıtffıdr tzmir emniyet müdürlüğü tarafından selesini anlatmış, Romanyadaki ... ,.~ 

Sndet ta-nnda cl69iiJen .ı"'11r gibidir. Hayatımda ben mesut nhnadım, di- ''G"*-•1._ ____ .. §ehrimizin 1940 senesine ait randevu- met deJ:..:~:Lliöi münasebeüle~bu rJtllll' 
T ~ rf'-ı.1--L L J h ~ iht" tt•v• d t}crl .r r·---·-.r-"-"UN- CWUk VU&lan haJdanda bir lStatİStİk ~-8VI &~-~ llOM'll n e'al~ eme.:- yen er aya~ı ıva e _ •gı saa e y . . ile 1 leketiıı haricl Politika • 

c4eP ~- Nasıl ki kalp wkteslne bulup onlardan istifa:!'! etmesini bilıni- lrntfltanlfll'I lllılPınq b ti -ı: ~ ~~ m11hazırlanmıştır. Bu istitatistiğe göre: fu- uzaklaştığını, Yunanistanıo be I~ 
\ıltayan hlr \dmseye o a!lda lk1m ~ yenlerdir 1 (iAı ef 1 d e Y ı u manı.,.. hBuşlla mclae~~IKrmi ~~- ~~~atıKlmlfhr. emniyeti bakımından istemiş olduAU,,.. 
len tıedn:l yapdmaza mnrıttlMı dmdtl@- Türk genci! . o an !-:r men er a res t~ra ".~ tuhafiye ~ s&llf fi.atleti un ar D uqa •qıy.-. UD8l eçecl- Ü • redded k harbe ~ 
bek gk yaşlan ~ bfr fay~a ftnMZ. Mesut olmak azminde isen oku! Dü- IJıraJıınaJı Slll'etlyle fıat mur~lcabe ko.mısyonur.ca tetlı:ik ve lerde. albsı lkiçeımelik mıntakumd.. M l:ın .. 1 ~ y ,_.__1 .. i..a-

Dün 81mUşt&r. yarın ise ~amısht'. sOn! dinle! gör! tetld~ et! ~nla' ltıneJıt Jlesf tesbit .edı~ektedır .. Bıı meyanda lı:un- c!ördü Karantina mıntakasmda, biri 0 u u :;,ybeml!i ve tleunan~ 0.,.,,. 

Berhayat ö1an ya1mz bugf'ındtlr Hayat kirişli bir S22a lx.-nzer. akort § . . e se~ .. . dara ~!atlerı de tesbıt olunuak.kr. Kemer ve biri de ~calttadır. ~~a.s:n ~1: kadar ~ 
Mesut olmak için kinden. gamdan, etmesini bilmezsen f.,.na sesler cıkarır. b"lMaanf v.~~aleti b; !atıl b ~ev:ı°8k1de b" Or1~nal faturalar _üzer~~e.ld tet~ler Bunlardan baflta yıne geçen ııene talti tt•V• b=ta f'Lk d nu' 

lluetten, fntikamdan .ıtm olmak p~ Fakat bir sanatkAr isl'Il o!nm her teli 1b~~umh :::t~en ennnlm~ u an 1~ -~~mez s:itıt fiatleri ilin ed~ce~ Karşıyakada bir ga.ıinonw• da aed edil- ~ b P e ıgı ra urumu 
)lr. Yaptı~ islerin hesabım .tcaanma bir saadet havası çalar. ced ır ebr. ku unb .. a.~ ay "f nnkıil.men ve 1 ._u. ar yap ı:naama meydan verılmı- mesine karar verilmi~tir. a 1!i r. 
larşı açık: alınla verebilenler mHUt ola- Zeklnı, ahlAkını, vücudunu daima e en ır aran utün maan teş ahna vece.ıı;tir. YUNANİSTAN VE ALMANl'il 
Wllrler. akort et! Bu üç mtih•elif saz arasında tamim ~ylem1!ti·. . . • xuo~c:ıc:ıcac:ıı:uxıc:ıoc:ıananaac GelenleP a111-·-

,. __ , bir..._ a1:- 1..-- b" ha '-t, bir lh k b l Muırıf vekaletınden gelen ikinci bir .. ' !il;' ..... .- d b .. ~det ~ 
'-""C& _, Bll'.~ll!!ua.De ır tt11;e tam en u Unt'l"Sa saadet hava- e'Jllirde bu memnuiyetin lr:aldmldığı ve SO'' eıvı HUCIJMLA"I ödemİ§te bulunan parti müfettişimiz maBkuunl banı·r soannla~auya ~'=.---~ 

•etlucle bir yardım sa:-de~ vaile olabl- lan gayet gllzel çalmlt'. -' d 1 h l"f , . .1 1 . ~ W ~ Jj B. Calip Bahtiyar Göker §ehrimize gel- .,... ... ..... UUIDI ..-
.._ Şunu i I bil ki d s.. _...:.:1 f • ~ .. na o unun mu te ı yerıerıne aı e en- d ki il "tl · i tl •f de f!f,,,,-_.. * y y~c:r,. ı~ı şaro~.r c!n- ni getirmek ve beraber vitmelr: üzere• [ Baft4"1fı 1 .; Sa'flifede J mit. Manisa mebuau B. Yaşar özay Ma- a mı erın şu sure e ı a . 

de mesut olmasını bıll'l')lven ve gozlerlni . . .. . . · • • nisa "tmittir miştir · 
tyl yiyip içmek, mtlkelfof bir apart- :ranna dikenler beyhude flmide knpıl- dtıyetanlteilrındher s~n; obuldugul dgıkblı bu ahe~e c!~kt~mbabolambnuşl tır. Stırtannger de tıç .::=:aHH.H:IHHDH HHHU: • Havaların fenalığı, ~~ 

manda oturmak, eilell&JH'k hoş vakit ge- mq olurlar Bu Jribil .. ,. t 1o d e enesınoe un u an !1C ır- nroJe or m a anını-. yağmur, Yunan askerlerinin -
çtftlllllt ~ .,__ ..., .. e •, pk '-Jhln '-~ca. •".&wv,,_..:!, ~:ı~ .,...dh~eri ~ıJdirilmiştir. Şerburg civarında KeTkevil tayyare 1 raMat ~ti mukavemeti •Bu kahraman muk.!iv~ 
zevkli bir şeydir, fakııt saadet temin et- ıınlara benzerler. Avu1~!"11lın altında . t{h b j" 1 75 MetMT; ~ d . ~ b ·~·-"u*lıru bi tı tarihe~ se,ıteıııelt JçM ın~-
mez saraylarda betb:ıht kulübelerde çiğnedikleri kır menehelorinin fa,.kına ım anı u unan ar ayı~mn ıtı a- enız om .ır::m C( ş ve r matı• ga11rı·mıırudur e~.neliyl.mı hep bir arada y~ h~ 
ıne~ olanJar çoktur. ' varmular. · re~ ayrılabilec;ek1erdir. Aynlaca~ mu- kaç dakika içinde gen'*' bir sa.i::tyı yan- K metine tali.siz karann neticeleri tıaP"""_ 

Saadet kUçUcük ta!Jat'dan yaptlmış MHUt olmak lstfyol"!.an ~ dört el- allimler okUI ıdarelerlne adrealenni ~- t1m kaplamıştır. [• _1.. f-.!- 1 da dUşünmek için 1dfl derecede -__. 
1nozay:ike benzer, 0 mini mini bışlann le sarıl, ona gfinUl be~la, onu tam bir r1ıkacaklardıw. 8qt4raj3 1. cı Sani tmts 

ayn 87ft 1ııUy8k Mr kıymeti olmıyabi- fengatla sev, daima ~ış. saadete ul~ - - ALMAN BC'cuMLABl riyle lıUtan kaçan siyasi şahsiyetler verdi.... yuo/f/J 
lir, ama he-' bir araya gelince ona pa- tıran biricik yol muna..-- deftmlı ,.._ ZABfrADA Londra. 5 (A.A) - İngiliz hava ve hazır bulunmue)ardır. Vaziyet gözden IDtler sözlerıne devam ederek _. 

J.I"& L.SL1Uı1o :r- _ı_,h.lt · et . . u'a.ı --a..:1-:~ı- harbına mildahalesinl lcal) ettiren~ ha yetloıtnez! lıınn.dır. uaı ı emJllY nezaretinin teuu50 : 15""\inuu~o.u-. t _ _. 
y-· -r·- p · hallol· --.ı_ IBAKLILAR İSYAN mtNtzı bebin ıüKiliz kuvvetlerinin Yun 

•DHDTI 111ın111111111 ınaı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıe1cııunıı:ı111111111ı:ıı:ıaaı:ınanannaH •~j DEIJKAu• • a7.an pazartesıye ~uyan~~ si- • ·• "ardım maksadiyJe Balkanlarda '-Lt ~ 
l L J / Aa'a. na.a malt Mandaya tekraT şiddetli bir hUcum Kudüs. 5 (A.A) - Irak kral nailri ., uu ..,. 
ra11ta mü•aaeme er Mı•ır oe lngiltere iııl llrz llGf'PmqlCll' yapılmıştır. Düşmanın faaliyeti İngilte- Emir Abdullah Filistin radyos!yle Irak he kurmak istemelerinden ileri geJd' 

devam •dı·yor Menemenin Aliağa nah~yt-.sinin Gü- ~~~k0lmkısunu-~. Uzerinde bUvük halkına hitaben bir beyanname neşre- ni, İtalyanın kendisinden yardırnernft~ 
.,. [ &ffa1'9fı 1. ci SaJ&ifede J 7 f'lhisar köyünde Mehmet oğlu Mı-hmet LlllA.Y~... .;e•..u derek Ra$it Aliye karşı isyan etmeleri binde bulunmadı~ı il!ve eyl 

--o- lıi:rbirmm mtltıenmllml oldu~-u ~-t Emin ve arkadaşı Abdurre:hman 22 ya- E._qs hilcum Mersey dahil şimali gar- için Iraklılara hitap etmiş ve meşru hU- demiştir ki : __ ,.,. 
15

...... ~.- d F d bt tn..:1•-·e •---'L edı'1-: .. :-. Bir -'L. kUmeti yeru"den tesis i..in Iraka d(ine(oe. • - fn-=1tere büyük harptald ~ ( Bqtanf& 1. ci &Jı.ifede] etmlstlr. Yaptıinmz mücadele bizim ka- tıın a eri e ile arkada11 Cemileyi ita- ıı;u--....-,. LC"vcn ~o.u- ~ ~ nu .,...-
JRAK TAYYARELERtNIN ct.r Jlısınn da mukadderatını rnenuu c;.ırdıklan iddias;y}e tutulmU§lardır. dar ölü ve Yaralı vardır. ~.ni söylemiştir. nik ordusu misalince orada bir ~ 
YARISOO KAYBrm bahis etmektedir. B,,. .. _.ADwv Emir beyanamesinde Ezcümle diyor ıdrnak ve bu harp girdabına baska Jll' 

.&A .a •A '1 ALMAN TAYYAJ&al ki: vetler silrüklemek ümidinde idi.. • 
~ 5 (A.A) - ;.ng:liz bava 1nıY- M_..-e_.e .._..._.... DCstlatlı..DC Bir askeri 'l1ran1ar grubu. yabancl Umit bilbasA iki devlete daumın•:vord" • 

wtlerl bnrglhınm t...ı tebıill: B. aUZVELTlN OOLU wuu .. .- ••' ~--- 1
-- .,.-

Bombardıman tayymeWrlmizin Kuak- KABlaYıc GBLIYoa ~emitin ~öre köyü hallr:mdan Hü- Diğer mıntakalarda ...,mk hOcum- memleketlere satllmq olan Rqit Ali e Türkiyeye ve Yugoslavyap.. ... 
br R8'lt lnk tanare ---L.--- ..., Bmgıoe, 5 (A.A) _ Amerika dhnhur seyın kızı Hatıçe adında 40 y&ftnda bir lar az zayiatı. mucln olmuştur. tUAerleri. eUrilm şeriki olan yabaııeılar- iktidar mevküne geldiğjmden ~ ~ 
bklan diler .;.adetli bir h~ J;:1k reisinin oğlu Cema lluzftlt bundan iti- ka~n ~rkepl~- ödem1'ten Adagide Pazar ve pazartesi gilnleri yedi dU.. la birlikte hareket ederek beni ~ "Ve dileriyle iktındt mülihaalara ~ 

~ L ...:tu::.ı d M nd 6 man tayyaresi d:' .. ilrillm"'"tilr. sevgili kralımız yeğenimin vasiliği kud- s·'- bir ;. b"ır1:x.ı tesı·.:- -ı.~- .,. layyaresinin muharebe haricl b kıldı- bireye lddec:ektir. nanıyesıne ıs• 5 • ınra a e era ze- ~ ~ uu ~ CJW& _._. ...-...~ 
fı ö!renilmiştir. Irak~ ~in bl- aaa11160ooov»ı:ıcına.an:ı1111nınc rinde köprünün yüz metre mesafesinde- BELFASTA HÖCUM TAFSILA.TI st vazifesini ifadan ~birle ayırdılar. Asil devlete .. 
dayetinde 50 tayyareye Ir.al!k bulunu- fmdan Irak beft ~ ~ ~- lı:l sudan geçerken merlı:epten ~üşmüş Londra, ~ (A.A) - Cece Belfast mm- ~~~=~ıa:~~a"c!:t ~~ 
JOrdu. rm:Jar emumda ıPmdlden tahrip edil- ve sular arasında kaybolaıalı: bogulmut- takasına dtisman tayyareleri tarafından . . harb f 

1 
k l TOBKiYE VE ALMANYA 

Bombardıman tavvarelp..:-•-1 ~--- mllf 'buhımnaktadır. tUT. Bilahare merkep te boğQlmuştur. şiddetli bir hücum yapılmış oJdu~u bil- nımştetl yeVnneif sarihm. ~tAnaeri almtanıno - y la mi h bı-ı- dfJI' 
-'1' cıuau. -.-t.- BI ~· 'lmekt d" E l d"- ri b" mu ur. az em W&· va ugos vya umu arpta - _,.. 

lamala teşe'bbOs eden iki Irak avcısı da illa - a .. ~•ı.t R EZARLIKT A uru e ır. v ere ve en ~t ına- f · temizle k bUkU manlanmız arasında idi, buna rar::1, 
atlşilrUlmllJtilr. Irak~-.. lllQll!da awudA BiR ÖLCI BULUNDU larfd• mUhim hasar yapö~ış ve blı :-eid:esmi te~r ::S:~~ miü:İ Alınan halkı Yugoslavyaya ~ hk ~ 

Kahire, 5 (A.A' - İnailiz umumi bulunan ailAhsn bir ~ inşaat rntlt- Ciritli S6 yapannda Ahmet oğlu Ce- m.k<l:ı:ı,~"~"ıc çıf""ıştır. ~~ ve1;raıı sulli ve refaha isal için döneceğim. Ca- kin beslememekte idi.. __ ... ,.A,. 
bnrRAlwwı tebliği : rezıesiııe hücum ettiktıen aonra Rutbsy1 mal. Kemalpapnın Ulucak köyü civa- mı .o 0 ması mu eme ır. niler çetesini kovmak ve sevgili vatanı- Türkiye bilyiik harpta bizim -~ 

Irakta Babmniye civannda.ld. Irak ~ e~. nndald mezarhlcta ölü olarak hulun- BEl..FASTA ZAYİAT KORKULDU- mıza tekrar h~ ft istikW wrmek kİIDİs ldL Barbm feci neCleealncl• ,) 
tDpçusu ı-zar R(lnU tanarelerinıla ta- BASRADA muftul'. H&di. hakkınd4 müddeiumu- l.iıU KADAR FAZLA DEOİL.. için onun hakiki evlAtlarma hitap edi- memleket te bizim kadar mBfedllt 
rafından nisbeten daha gayri fail bir Basrada1d l.tP1 kıtalanum iz'aç edil- nıilikçe tahkikat yapılmakt•dır. Londra. 5 (A.A) - C::inııı1i İrlanda ve yorum. Ancak şahsi menfaatlerini dU-~ 
~le konuhnuetur. Hah~ ~ ..,.iştir_ BICAKLA EVE tngUtere htıknmetlerinin mtı,terek teb- ~Unen yabancılann yat.nlariyle zorla si- Yem Tiirldyeaia bii)rük ve dibi P'! 
ruzonumuz halktan masun bır halcledır. •• f: liıtinde dün gece Belfast üzerine yapı- ze tahmil edilen harpta oğullarmızı ve basldır ki taliia terkettiil n ~ 
Ve JraJon tahrik edilmeden vMt tunu- ıNGtLtZLBR.tN H.~JlP ESDtt! RuCUM ETM $'- lan hava hUcumtmda itı~nca zayiatın kardeşlerinizi düşününüz.. ..Uthi' bir iahidama aintt.lı ~ ~ 
zu Uzerine pek az zayiat vermiştir. Londra, 5 (A.A) - Ofi Fransız ajansı Bornovada annesi hayaa Zehra Otur- enclce zentıedildiği kP.dar yübek olma- Askerler. sOk6n Çnde yerlerinize gl- müttefiklerine kallrm .. k lda _ilk .~ 

Irü. bava bvvederine mensup tay- Bağdattan lltihbar ediyor Garp mınta- mazerin evine bıçakla taarruz ettiği ld- dığı bUdiriJmektedir. Atılan büyük mik- runiz ve milstakil, meşu hilkilmetio aeşem ..U..U "ereli.. Şimdi de~ 
yareler.o çok bUyük bir kısmı gerE'k kası komutanlığı enterıe edı1en bazı f n- dia olunan Karııyakada Mimar Kasım darda yanguı ve yilks"k in.'il!lr bomba- yeniden tesekkOl etmesini bekleyiniz.... ı~ ..ıist hatta llareketi De ~-
İngiliz sahalanna tecavOZe teşebbüs giliz tebaasınm harp ~wiPrf muamelesi- sobiuada likln Süleymar. oilu lbrahim )arının hUSU81 ve ticart ban binalarda Yaşamı Kral Faysal_• yenin kendi siyasetinin istildil~..!: 
ederkee ve it rek tavı,ıarelerimi.% tam- ne tabi olacabnı bUdi!"m!.,tir Oturmazer zabıtaca tutulmuştur. çok hasar yaptığı ilAvP. obnrr.aktadır. bafaze etmesine mukabil Y'!~' 
lliiiiiiimiiiiiiiiiiii.._.iiiiliiii .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiİİİİİİİİmiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii&iil&iiiiil--.... ----...,.--İİİİİİİİİİııİİİiiiiiiiiiiiiiiiiôiiOiiiiiii&iii....,. .... liiiöiiiiiii__.;;;;;iiiiiiiiiiiiiiililiııiııliliiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii5 B. Hitlerin son nutku lıırim erıtrikalanna karha~..:.. 
........ •:••• ........ •••••••••• .. ••••••••••• ................................ !: ......... ! ohnuş ta anlıyamamıştım? nis oynamamalı! Buna takatım kalmadı ı ·ı · l HiUer bundan 80Dl'a Balkan ~ 

.:: RUYUK I :IK'" AYE ··:· .=: Benim bir kalp hastal•;;.. g .... irdi&rmi Ayael tebeSSÜıt\ etıniyordu .. Bakı•la- ııe ıngı ız er safahatını anlatln1' ve Alman oıilJF'...:i-
--: haber alan eli dost pek kihar ·vr~dı- rında MIA bir istihkar vardı. 'f [ Bapznıfı 1. ei Sahifede ] istikbale itimat!,. bakab~ ,,,,-

• • • ı V dl d hald ld ,.,, -,. Ot ·-L yerek nutkunu bitirm!ştir. - ........ : .................................................................. ; ......... : ar. ec e, ne e o U,a;~mu o~re- - ur ~er kızım! Vecdi, giderken, toprak emelleri olmadıiına dairdir .. B. 

Kendimden geçtiğim o an ••• 
nince gelmişti. Dolrtonm konu.'llNHll8 sana refakat eder, değil mi? Hitleria sözlerinde müstakbel niyetleri 
müsaade ettiii gün. yanıma oturdu. - Tenis C>Ynamağa gideriz, ne dersi- hakkında bir lpret araıhranlar mutat 

-------
AFllIA HIRPLEBI Bu halimle ona çok ihcyarl~ \"e ni%. Aysel? olduğu fizere vakitlerini kaybederler. -----------s•x,----------- hasta görlimnll$ olacağım .. Masa ilzeri- Açık te~mil sanki bana lazımı ia- Hitler hakilct maksatlannı gizlemek hu- ---o--

VAZA.N ! ve Yll.DIZ ~~"~ir~k~ ~k ive yatturdağımın ya- de etti .. lln saııunda bir üstathr. [ Bo-'a.rafı 1. ei s.Jıif~ J 
....... uu 15 em eye 0 u. Ayse · beni öpmesindeki candan ha- B. Hitler halyanm kendisinden biç r· -•~ 

- 1 ~ - nim ~~ s:~eyiniz bana, bu.. Be. raükret eetimi arttırdı.. Berrak kU- bir zaman yardım aramadıinu &ayle- geçidinde tayyarelerlmiz ku~~ 
Orhan telefona &itl.ı ve l\Jıwada hu- rafımda cereyan eden muhavereleri _ Kalbim k ihti Vecdi b ~·· çe ınde, itimadın yeniden can- mekle hiç tflphealz ltaly•yı memnun et- zi nharekAtına muvaffakıyetH ysro"~ 

1aun hemmesine ~n etti: mUpbem ~ duyuyordum. himedi ord ~Faka y~, ' unu !andığını okuyabiliyordum. mi~IT. bulunmuşlardır. İstihkAm1ara. 11P'.,if-
- Aysel. buradan b.yL-Jdu ledim..YArtıJı:um:::_, tft:~~~-oynamlm d815 is- Yavaşça ilave ettim· * kollanna mühim hasar yapı~~ ·n Acaba Bu tenis turnuvasından beri, artık ı .. u.u Y~- o a ıgımı .. • k ı "'" yi t vef(IU'"··-

onıda sana mı gitti! Vecdiyi dilşilnmemiştim.. Olcay, polis bir daha hatırlamahyım.. - Babana soyle de beni gönneğe gel- Londra, 5 (A.A) - SahP.h gazeteleri man ıta anna a~r za a 
Telefondan aldığı ce, ap ilzerine: cAh, karakolu ... Aysel ve Orhanın sitemleri, - Fakat şimdi kurtuldunuz, diye fı- sin!- mt!erin nutku etrafın~a a,'lll derecede tlrBntUn bu hareklta i .. tırak eden t1l'r 

ne iğrenç şey!> diye roylftldi~ duy- sonra o milthiş telefon konuşması. Tek- sıldadı .. Ben Adeta deli oluyordum, Ner-. Orhanla ~am acıklı oldu.. cllka göstermektedirler. Nutkun bir çok 1 . iz 1" ftslerln• ~ 
dum. !teri atıldım: rar kendime geldiğim vakit Vecdi ile min .. Benim için mUthis bir darbe ola· Derhal hAdisenin Uzerine bastım.. yerlerinde sıkmtı ve Asabiyet a1Mmi r:;irenm sa ımen 

- Bırak ta ben oD.unl1 konupyım. maceram uzak gençliğimlıı bir battrasa caktı_ Kendimden utanıyorum.. - Orhan. 9C>a dereee mahcubum. na- müphede edilmektedir. nevli Telgraf · 
Ne olmuş?.. gibi geliyordu bana.. - ~uz, Vecdi, bu bitmiştir. Bir sıl böyle hareket ettiiimi bilemiyorum. gazetesi B. Bitlerin nutkunda B:ılkan TOBRUKTA 3 BtN ES1ll ~ 

Daha faz.la bir şey ttnhyamadım. 7Jn Her şey, geldiği gı1>i, bir in içlııde git- daha bunu dü.,.c;\inmemeli bile.. ~ bir insan libi. kencUmi kaptır- faamızunda Alman ordUS'..ı~un duçar ol- Orta şark 
boylu bovumca yere cfü-rt-Jm ve alnım mfı, bybohnuştu. Onun delfkanh eo,- - Dost kalıyoruz ya, Nermin? 1111$lım.. duğu zayiat hakkındaki sl>:ılere temas Kudü.ıı. 5 (Radyo - S .22.ıb5fıt.1ne ~ 
şiddetle döşemeye ça~tı. lrunlufu gibi benim delice aşk ve lhti- Elimi benim eliınl sıkıyordu.. - Eler Veedi sıma layık olan kıymet- edeorek bu kıtdar ~~ blT taarnının za- orduları karargihmın l»r te ·'diye ı:.. 

Milthiş bir hastalık gec;irdim.. rasım da sönmliştil.. Çoculdanmı kendi Ayselin kapı eşiğinde bekledi~ g15r- 11 bir adam olsaydı w birbirbıizi le~ yiatı 6 - 7 bin ölU w yant!ı ohna."1na ran fngillz kıtaatı Tobrulde ,ıın 
GUnlerce sayıklıyordum.. Doktor ak- hnTierine bıralanamm neticelerini gör- dilm.. ~ neyse! Fakat yhml ~ inan~ı .-e ~t&n B. Hitle- dar Uç bin esir aJnııPrdır· k bir dilr 

lımı kaçınnamdan korkuyordu .• Orha11. dilkten sonra günahımın dereces!nl ~ - Gir ynrum, dedim, Vecdiye onu bir cocuk! Bu hareketini hiç .n.-.... rln Oeneftl Vaftlln şark ~ferindeki za- Anvers ya~de l~~~k1:ydedilrnir 
h•ı kadar fazla yorulmama göz yumdu- lıyordum. Hiç kim9eftbı bu dünyada diyordum : ,.....,,. yiatmdan daha fazla ı.aylata razı olma- man lap gemiSill4! lsa v 

onlavı. !!ıitemlerde bulundu. Et- yalnız kendi için yaşıyamıyacağını nasıl Benim libi ihtiyar bir kaduı arUk • -c Bitmedi ..- dıiını yazmaktadır. tir. 
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t,. rneselelel'i ............ -
Con Kemalin V ataııdaki 
neşriyatına bir cevap 

1~aı Onan, İzmir lıalüplerini, sporc:ulaJfmı, 
lıtı~ernıerini 11e nihayet Futbol Federtl$Yomınu 
fllUPsaz ue yalan bir talıun isnatıa .. ıa töhmet 

aıtmda bırafırnalı istiyorrn 
llu hafta lı.nıirde Ank~a 5ampiyonu 

~Çler birliPi ve Türkiye şampiyonu 
:ınırspor f~kımları ıJ.,. kHr~h~an !z

~-' !akımları yaptıkları dlrt mtisabaka
~ Uçünü kazanarak bi.~"nde berabere 

ılılar. Yine bu hafh Ank:arada Gala
~ray ve Fenerbahçe takınılan Anka
~ ikinci ve üçüncUsü Harbiye ve 
~~ ile karşıla~tılar. !sta'lbul ta
~~"lrının aldıkları net:~~ler pek hoş 
~dir: tki berabe:Uk. iki galibiyeL 
~4illbuJti bu iki Ankar~ tak?mı daha ev
ı:J İznıirde yaptıkla:ı ru·"c•abakal:ırdan 
Jıı.,ll>ağlilbiyet. bir ber:>bt,.lik ve bir g,a
~ ile dönebilmişlerdi. 
lliıtuıı bunları hatı•!alm~mwn sebebi 
~~: l1ri hafta eVV!'i F~'.'lerbah<:e, İz
_ __,,., yaptığı iki müsa• ak•dm birisinde 
~ltlp ohnıış ve birici kazannaştı. Bu 
!lıııflG.biyetten sonra. Fl'llA>rbah<:enin 
lııoılıııır ııpor yancısı C' vn Ke..'lıal, Vatan 
~esinde neşrettiiri Hr ;•-i yazıda. bu 
~lilbiyeti, lımirli ~t •derin taraf
~ hamlet:nP.k i.!tP•~ ve bu 
~nda ileri geri bir m:.: na3f!betsiz fi
~ demıeyım etmiştt .• kar:t maçla
~sonra, daha ac;ılt cbr.>k görüJmu,,_ 
~iti kabahat hmirli ~Lltcmlnde dei:il. 
ıı., "'8e Fenerbaiu;PI'.İ'\ nnf. bir kadro 

lllillt künıe müsaı,,.ı.-1 nna istirak 
~~ olmasındadır. 
ı...~ıı mllnasebetlı. futbol ~r.ınımrz tarıo
;--.ı Con Kemare ~ olaralı: Va
~ l!ıtzıı!tesine gönderilm f,.k:,.t her .,._ 
..._ ~dllmeo:ren m~tnıbun hiT m
~· bu meseleler emfırda lcarilerimi
l'lıt~ etım.k üttn! J.nn:vıı deıeediy~ 

ratmak istediği lekedE"r> kulüplerini ten
zih etmişlerdL 

1933 de spor işlrri, ~ u~in o]du~u vibi 
bir kanun ile ve devl~t t~'li:Dfırrd~n or~a
r..ize edilmemi~ti. O s?rah•da bir takım 
başı bozuk eşhas. spo• mP<71lu e1refında 
uluorta konusal:iliyor v~ ;ırma kaha fi
kirlerini ma:tlesef gaz!'tel~re de alrc:etti
rebiliyorlardL 

Fakat bugün tamamen de·det elinde, 
devlet mür~kabesinde faaliyet giMeren 
ı:por varlığımıza ve 5!l0rcul1r1mıza artık 
böyle izan.s11ca vp insa+sızc.:a taarruz edi
lemez. 

tzansızca ve insafsı7' a l'fi:vorum, çün
lı:ü Kemal Onan İ:n1'irde •on yapılan 
ınilli kiime müsabaka 1' .. n 1ı1ünasebetiyle: 
lfzmirde bilen bir hA',om~•n zivade is
tenildi"i -.kil'1e mac ;aaro edec~k kim
.eler seçild'<•i). (90 daltibdr 44 ofsayt 
.-aran vl!Tildi~i), (İzlt'<cl~ fı.,thol mac
brından beklenen <'ave lı•r ne suretle 
olul"S3 olqın mii~b:1ir-~vı kazanmakt!r 
Bunun İC"in y,,,.T' rarev~ 'hc1 'i ·,,,.rrulmakta 
ve ba•lıca varif• do h~!·en:e terett'ib et
.nekt•dir), (tzmiı-de ~ a• h"-lar basla
mar. bir iJc; gol bvo:!r.>j]T.eı.se. maç ka
,anmok çok gümir), (fut'ıol fe1erawo
nu ba•kanı ile Asb3'lrnnı !ı'.1 varivctleri 
rek yalandan biliyorlar Vf' bf!e hilt> göz 
) umu~·orlar) ve,.,,ire gibi 'nd' ve '!açma 
lıir taknn müfaliialar s~reoderel< izan
srzlıftın ve in-;'i:Mızlıihn fıu".fttduna ac;!Tlıs
ıır. -Ostelik bir de; (Grlata.ot2v - Altav 
maçmda mil•abalca. de,.am ~·;;; smıda. 
}an hakemini looava ~"::lrak bazı ta•
siyelerde bulunıfui!mın ie•ld yan h5-
kemleri ile ort;ı h1kem1Pri'i" soha~a bir 
t<ontL~ma yaptıldarıru ve y.1n keml•ri

\ralan gazetesi ner'yat 'TlÜclürlü~ne. nin yeı:lf'l'ini ~sti,diırJ,,,,·,,i V"P bunrlal' 
•• ?azetenizin 2314/941 savıl1 nüshası- 'onra da h5.kernin iclı•·••i horn!dui!ıınu 
t;:_ spor sütununda yjne Kemt:!:l Onan an nihavet rok rrncmr .lf'n, CT'l 1' tas'1rav· 
~ ile (lı.nıir futbolun~a en milhim iıların korktuklarıM 1.·i!nyaı-ak ortaya 
• ..., hlkeaıler oymıyo!) b;ı.Mrh b"r ya- bir pen1ltı (?lkarıldıi!ırı) .vamıak sure
tı g!lrdilk. Baştan aşa'!ı uvcfonna ve ya- tiyle deh•etli lıir y•lan uv:fomnıs ve bu
~dan ibaret olan mal;iyc•i ile bu yazı ntınla, rok diirüst bir "rl•ado< obrak ta· 
ı,:'~ ~ya lzırlrin !lecip sporc.ı- r.ılan hakem E•2dm P"'!.ıtbvı !>e!'iı lav· 
ti 6.._ Ye alelderec.t Hr çok spor oto- 'iy•mle .. ....ms old - ~u •ny rnek is
' lelerine karşı şuursu• b'" \>'<'<'VÜ? tcş- temi•tir. 

'f!Elfl A.llR 

•••••••••••••• 

Yüksek tabanlı pabuçlar 
~~~~~~~~ ....... ~~~~~~~~~~-

Babası kunduı ıcı olan b:r eski zaman 
hekiminin yazdı; ı pabuç tarihine göre 
insana ait giyim ı ~yası'ldan sanatına pek 
vüksek kibarlık vermrk lıliyen bu he
kimin iddiasına bakılına, Adem ile 
Havva, §"ytanın .c!zline kınrlıklan için, 
cennetten kovuldukları vokit tanrı on
ıarın haline acım:.ş ve ayaklarının ycr
vüzündekl dikenlerle t.ı.Iarıboa incinme
mesini istiyerek iki•ine de birer çift pa
huç giydinni,.tir. 
Bazı kimseler - Mla yabant halde 

taşıyan insanların ayak]pr.na bağladık
ları pabuçların havvan de .. isinden olma .. 
•ına bakarak - .Adem il~ Havvanın da 
,•ennelten rıkarken ayakbnr.a givdiri
•en pabuçlann Hyle hayvan derisinden 
!Jirer parça oldu~unu zanner!~lP"r Ha1-
·.,uJ.:i böv]o düşiinmek cennete inananlar 
rin, ona kam ılM'in b~ hüT'llet•izliktir. 

Cennet bizim dün. ih misli bulunamı
\ ac:ık d•r..cede <?iizel 1'i~ yer olsa g,._ 
•ektir. Zeten cennete inan:ınl.ır da öyle 
bilirler. Elbi'!eSini in"""- VÜ<"l'du - ka
dın olsun, erkek olsun ~f.l'l"~siinlü olmak 
:artiyle - g!izel bir <"'1 oll ~dan öy
le glizel bir yere yakı<ır ;okat güzol ilci 
vücudun o kadar güzel Hr yerden çı
karken ayaklanna lıoyvnn deris;nden 
oabııçlar yiydirildiğini tasavvur etmek 
hem güzellik zevkine rnıı!!"yir hem de 
tütün gilzelllkleri va .. ~tfı'.J 1 na inanılan 
kudrete b;r iftira olur 

Tanrılara, kahramanlaıa ve büyük 
adamlara yakıstınlan bu pabuçlara yal
nız bir kişi dil ıızatebi!l'"!iştir: Filozof 
tkrenofon, kendisi de yiik.•ek tabanlı 
pabuç giyebilecek bir :Y..ahraman ve bü
yük adam olduğu halde yazı yazarken 
zarifliği başka hasle!lerintlen üstün çık
tığından koıornos kelimesini - onun za.. 
ınanında tiyatro eşyası:ıd:m clduğu için 
- takma ruhlu ve o;ok sövler adam tas 
rir ederken kullanmı,tı. O zamanda fi
lozofım sözil terbiyeye aykırı sayılmış
sa da, tanrılar ve kehrımanlır pabucu
ı:mn sonradan havanlar pabucu olmasın
dan dolayı simdi, bu Met keramet sayı
labilir ... 

Bu zamanda kadın ayakkaplarırun her 
lUrlU.il yibi, bir nefis san?.t eseri olan 
bu yüksele tal-ıanlı p;,hu~lar hakkında 
tarih ve ııüzellik bakımları>?d•n daha bir 
rok senalar va,..a da. '3(<1!k bakımından 
onlann silz götürecek bir yeri yoktur. 

Yüksek ökçe, kor<nlar kallctıktan son
ra kunduracı artist]e.ın habrladıklan 
21lrurt ve halclı bör ""V lir: korsa t..lcmı
yan bir icadın vürürlcen - erke1c gibi -
hımnı az cok önüne ~ ve arkasından 
o kadar ltanbııru cıkar Ayaldarmda 
yüks~k ö'<:ce olun,.;ı, ha.'mı öne dolh"u 
tğerse dii'!"Ceği icin, vü'"tıdunu dik tut
mıya ve b~ı arlraya doğ-ru götllrrney~ 
mtt'bur olUl". En ırüz~l ylirUı-ii• d• bu
dur. 

Ancak, iskarpinlerin yli':,,..lc okc;eleri. 
tıek k!i~lt bör ahaya &.m~ndım her!' 
~P brıTlcolm•\;: tehlih•'n~°"' dolayı yU
•ilvllş• zahmet ve yavr•l•lt ver!T. Şim
diki sık bayanların aya.\ı,..,ndnlcl ytlk
.ek tobanlı fl'lbuclar l('ni~ "ıfıo s:ıha ftzp. 
ri>ıe bastıltlınn~:ın valnız i;Jccelm y11k
•ek olan iskarı:ıinlerin ma'h.nırunu orta
dan hldıryor. Bu rıabnçla•rn yl!lc:sek tıı
lıanlannın altı dilz olmakla beraber. 
li7.P•incl•ki havanm toıru!!tmun bastı~ 
taraf yıamıaklan"ın bı.t·!!t tarafa nlıı
~<>fl• y!!lı:.•lrl:e oldn!!ır.cl~n bayan ııen• 
onclalt'ını dik tutuvor. De,.,~k ki endam 
..;Jzelliı;iyle be•ıber '°"rll''j<fe emnly~ 
de hulıınuvor. Tabanların vliksek olma
•ından d~la:vı bav~nın 1oyı; bir ltaç san
frnetre daha ;ırilr"1~ .ı~ ı.e,.1.:a.: bun
J.n t.sıyan fidan bm·lulo,. bile s•rvl 
'ıo;·lu oluyorlar .• 

Bu yüksek taboııl1 ııabUC"larnı bir 
mahzuru var: yüksek t~l:anın dilz taban 
nlması. Bereket ver<in ki ~li7 tabanlann 
uı(ur gMirm..til.-1.,...ine lnarumla? kalma
dıf<ı gibi, dii7 tahanlık. )•emen hemen 
yAlnız erkelciere mah<u"f'". G. A 

w 
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~ Devlet Demir Yol/arından ~ • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(Balast lınacak) 
D. D. YOLLAR: 8 tNCt iŞLETME l<OM!SYONUNDAN : 
Muhammen bedeU (26250) lira c.lan lzmir - Manisa hathnd~ Emiralem 

ile Muradiye ar&Otndan ,artnameai veçhile ihzar edikcek ( 1 5 000) M3. kırma 
ve toplama balast İJİ 13-5-941 tarİ)linde saat 16 da lı:apaL zarf usulile iz
mir - A!tancal:ta itletme binasında komisyonumuzca ihak edilecektir. 
Bu iıe istelı:li olanların ( 1969) liral•k M. teminat maJr.bgzlariyle kanunun 
tayin etfii&i vcaikalan ve telı:lif mektuplarını ayni gün aaat 15 e kadar komia
yon reisliğine vermeleri laz.mdu. 

Şartnameri ( 1,35) lira mukabilinde idaremizin Ankara, Hdydarpep, iz-
mir ve:znel ... inden .. tın alınabilir. 22 26 30 6 1486 (915) 

bJnı,. a· rülıleri Ba müd "rlüğUnden: 
160 lira muhammen kıymetli 1 adet Elmas taşL pantantifin 6/Mayıs/941 

pel'!embe günü saat 1 4 de açık art!mııa ile satılacağından talip olaalann % 
7,S pey akçalannı ayni gün aııat 12 ye kadar ~diTiyet vczneoıine yatırına. 
lan pey akça:n yatırmayanların miizayeddeye lftlrlk ettirilıneyeuk:ı.ri illa 
olunur. 2-4 6 IS14 (936) 

'l'tlrlıiye c. Ziraat Btınlııuı Hlfc1s ajansından : 
Sa~ ~ıkarılan gayri ınenlrulün Tapu .,nedi 
Dekar Metre Cinsi Mevkii Köyii Tarihi No. Borç11111un .ıı ve ımyadt 
14 708 Tarla Orta salma A~ 1/937 173 1 - İzzet Gıuı-

5 
20 
1, 
5 

28 
14 

5 
2t 
u 
5 

21) 

14 
5 

20 
14 

5 
20 
M 

51, 
224 
7l!8 
514 
224 
708 
514 
224 
708 
514 
224 
708 
514 
224 
708 
514 
224 
997 

997 
99'l 

Yük 
Tarla Suluk • 
T•la ~y • 
Tarla Orta salma • 
Tarla Suluk • 
Tarla Behçeköy • 
Tarla Orta salma • 
Tarla Suluk • 
Tarla Orta alma • 
Tarla Orta ll8lma • 
Tarla. Suluk • 
Tarla Bahçeköy • 
T...ıa Orla salma. • 
Tarla Suluk • 
Tarb ~köy • 
Tarla Orta salma • 
Tarla Suluk 
Tarla Bahceköy • 

Tarla Kilı;ük Ç"m- ı 
gen tepesi 

Tarla • • • 
Tarla • • • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

166 
172 
174 
1fl'7 
175 
lTT 
168 
171 
178 
169 
179 
181 
171 
180 
182 
171 
183 
160 

4- Nebil Cürpuıar 

5 - SaWıettin GUrpıııar 

8-Hamdi Eıılıicl 

T - ômer Cobml 

~u l!'!ınektedir. F!albak+ brr mi!s::ba!r.rd 1 """ H 1<Prnin; 
, l~e de, yine ır..mıe :J'llPtlaın < "ınnad>ihm ~ibi \:itt· bi l,cHe bfr tav
~~ _Fenerbabçe mW9b~lnu•nn miltaa'"'ı> şiyed<!- de.bıolunmu~ d"";ı "'- 1 

• J;t.
-.-rll bir spor mu1ı..rnrrn .. btanboldan sp<>r İ<lı!r ; • hayat= 'ıöyle b;r k!L
!P'~B Kemal) fm2!!lı bir m<>k- ı;ükl""!?e teneniil elr!>P ': ' i e cl.'?liye-

E.•ki° yunaulılar - Veniis heykelini 
vanlıkformdan hPlli - bt'Yfilc .-evle •a
'ıibi oldukl:ınnıhn. Adeor. ile Havvayı 
..re cenneti kendi ef~-re-lr.,.lne kar1..:;tll'-
oruııruıkh beraber. tanr;la~ın ve onların 
•oylarından •ayılı'kfarı h"'' Jlt adamların 
"iyebil..,ekı...ri pabuc <•kllni pek iyi ta
'!aVVtır etmi•lerdi ve ı;yafrobrmda !aıı
nlann büvük adamlar• V.!nsil eden ar
tistlere tlai1N o ""kilde P'huc giydirir
erdi. Onların J<o.rornıı< (r..el!ck s. ile de
i!ikleri pab"~l:ır bu zamanda en 'ık ba
vanlann - a:r>klanna ~dikl<"fi deni
lem~ - füerin.e ı:ılct•kl2•ı ru~lt Uı
',anlı ı:ıcılwclarm l!y?!l i~J v~tan. ın:mıın
lı artistlerin avaHarırda•:' lı.""°"""''a
rın k•norlan ~h·ıt lnıM:l5!arı doima 
- büyüklük .,:,.,,~ ·""w•Jım - er'!t1van! 
'enkte ofur ,,.. u...,.1Prinde ı>llından k,..J-; 
•ualnr ve zümriitlerl.,. ,:.]rn~;lar bıılunnr
ıiu. Pabuc p•h•sı · durmclen yükseldilc
•e yakında öyle müre ·b?•lf pabo~ların 
• a yan1la~afTına oı;irndi~en 1ıt.i1<:molunabi

'ir. Bizde de ~ki oc:m:rl! ~Pvrinde, ~a
·avlarda ve bi.iTük krı.ın!--!,..-'1a hatıınla
.,~ övle yl'lc'"k tabal'lı v• ken?rları ;.,_ 
le-meli J>Qbudar gi.ydı',.'eri - f:eıı.k kt
tapJann1a - rivav~t c-d\'I~!'. Sonrndan. 
1-ttzı1 <i:B"'Tı, Mfli ~ 1JC"""·ırz f,"Ttli. Vl"'ne-dik 
;yUz •· <ıCek .. a y .. .., :fra•~ 'r.'U'-

56 
56 
541 

nmuııd merlıed M 
197 Tarla 
997 Tarla 

• • • 
• • • 

• 
• 

1541 S-Mebnıet Coban 
158 9 - Hasan Pıımr 
151 10 - Memjş y üriilı: 
151 ıı -Ömer ıılla lfdımft 

gelmişti. Bölg" merln•zbd~ki dos- ce<i"mi h•·m bilir. 
nlar arasında saklanan bu mektupta K•mal Onamıı lr.ni r ;".,~~-~lorri:, 
'°'!! dan da ~oı · ) ""°rı:ularını. lreml..,;ııı, =u=~ -on IOma , "nrp""'f nıecma· 
lstnda JiDe aym şa..lıstı" irti,_.1' Ncın Qi.. .re nih3yC.t futbnl fcd•T'~·--.•c.'!"t1"'11 t::ttn1"'81 r-
ler bir yazısında bu rr.üs3baka münase- ve vn1an bir t.J.ım ;,-., t1 rr!a ı:;hmet Rl
\ıe •ında bırakmak i<teye!'l hn y· "l"''"~"r 

~.ırmı~lc.rdı. B'1nd:.n dol;.yı o !'\h~ller 
;çin cyahi!• girdil.:l•ri vabt boylannın 
11arı•ı pabn,.!ar!nd!' Jc:;a,Jın diyıtnler ol
-nuştu. 

Anlı:ara. 5 ( A.A) - !:mlay umuın1 
merkezi toplantı.'1nı vapmış ve y..ui 
idare heyetini ~ir. 

997 
997 
99T 

'l'ıırla • • 
Tarla • • 
Tada • • 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Goal 
163 12-Yu!Uf Ksaca 
164 13 -Hil9eyln "-

tiyle !zm1r sporcubrına 11na alınma7 ~olavı hale n~"'ına v~ kınc'.!l hmu:-ım~" 
~Üfürler savruhıyordu O 1aman bizzat he•:ıİ> verm~i'· mec!:.ı , • i]..,,.,.i iri~ 
. •ııerlıahı;...ıa mil•~ b.i:- kısım idare- ;cap ed...ı t .. e?ı'>ii.,, .,, ·ı•ccil' i bil~;. 

tjj"ri, bu kabil yazılaTJa a~lmca kulüp- dr ve i<bu tavzlhin ~'.t·~ter.i,;., il'< c•h
rılük yap ak isteyen DU ~ahsın (Fener- cak nüsha.•nın :.vnı •i''tı~·m~' ~erce-dil. 
1~ell Kemal) bUvivPüni ta.şıma~a sa- mE!""!ni ~~ rv laT1'""'1~ ~i "'il ... .ı-ı:ı,-;....,, 

TAKSiTLE 
No.sn Ne.i 

Dllp itow 36 m Tarla Bahc;eköy • • 

151 14 - Ali 0.- varilleri 
Hatke ve Y~ nanı.
Jaır.... 9101lyetn ba.. 
eli n ..Iet
k.m Oı 'jl•o 

J,1137 11-İl:ıraWm o-

-nJJetl olznadığmı fv.-Jrli.rre temm ot- F bo A · 
llıek suretiyle bu miıfec~''izin soTefii. ut ıanı 
~U ve del!erli F,,.. ... bıı'><-•ye ~ sı.;- Suad YURnKORU 
~~~T/~~..o!r..O""/J,;-/~.JO!Z~OC C 7CIX'r.J:'JJ1 '"'~C..:r:caf Qı::IO=o:ı~eco. 
~--·•••••M••••u•-•••••••••••••••••.. ÇESME ASLfYE PITJ{'L..,:{ lVIAH'KE-
: 4NKARA RADYO.SU S. MEs.tNDEN 94~ 1d • • 

Yon 

C. 146 Mani•~ Atrnhocft mahallffi 
hamam S. 17~.0S M2. -

C. 164 M'niM a!Avbey mabal!ni •ehit
ler tramv.ır cadd·;•' 8 l. 75.•,n. 

C. 301 M ,.. A....-azp1t4a mahal1e•i 
Akbalı!ır dere bovu ıohl. ada 
'1)5 1'3<'~1 f 

19 

il 

36 
: ft ll r. "'N KÖ p K O 6 il M : Müc:ldP~h: Kasa~ad.a Ka.;-Uerye 
-....._: " -~ .. - mulılldilL>rinden Alını.,. km Hl'dıv~ na- P E Ş t N 
.... progıw "' ~<et !llJllt ayan mı diğeri Badiye: C:: 116 T uıptlu isliı.ıal mahallesi peta 

8 03 Ajans haberleri il l!! mil1.ilc (Pi.) Kocanız Ali oğl ~'cs•.-~a tarafmr:brı caraii ~can a<>l.lc. ZO 
&~...... 1ı: d _.._ lisf · 1?30 C"'l'111!'asli~halmkmı1.~indeıley C. 194 T"r"ııılu y•nice mah. Gönül 

"·"" "" a :nı v~m= esı ; rnmz,,, actıj!ı bo~...,.,.,.. ~v-.st netic..U.- ..,ıı,.ıc 
~m ve memleket •a3• ayan L.33 cıe of.17/940 tarihinde l-o•"'>'llanıza gıya- C. 3 lst~-!31 maı..ıı..ri Keklik ..,lak 

.. 
10 

Ev 

EY 

800.-

4SO.-

2.300.-

T.L 

160-

90.-

"-460.-

3.100.- 6-40.-

5f'fl.- Ul0.
-4.1100.- 800.-

~ Tlirkçe plaklar 12 50 a\31>9 haber- ben karar veriln\..tir. l•h• ·ıana muttali C. 21 7 Tı•rf'uılu öwurt aıah. Kocatepe 
">! 13.05 m:izilt 1ürk~e plaklar olduğunuz tarihten it;•.orer: on beş gün sokak. · 25 E... 600.- 121>.-

!3.20 l'J.4.IO rolin"k (Pt) 18.00 !>fClgtMD hitamında hükmi!n lı•'İv<.t k-eo<bedece- tz:.lıatr ~bnda yımlt gayri menlcı•lterin peşin ve takııitle ftaksiıliler % 
~~ soat ll)'Vt 1&~3 ır.üzik (PL) $n.- binaım gıyap hillnriinün tebli~i '!. 112 hi= t5bidin •aml>m 22/~/9.fl ~be günü "'"! 4'1-4,'JO> da 
ll3() kon (çiftı:ınic ") lS 45 makamııııa kalın olmoılı: w. ... P. i15.n olu- ,TIJRGUTLUD >, 23/S:/94J cu.,,,. gÜ'1Ö .,.at c 10> da cMAN!C\A> bele-
~ -"'~ aati lq ;;~k (Pt) llllr. 1~ (l_Q_lS) d;y,, daheo;rıde ...,. Tı:rrgutlu E.naf T• Ahali bankasında yapılwaılı:m. 
l'3a ,....,,........ 1 - !•tekli olar.Tarın hbralannda yazılı d~pozito akçelerin! veznemize ya-
ı...... -1eket - •'1'31"• ""~am ıı. Dt.K.!U 1CRA DAIRF.SINDEN: tıraralc arth'"lDay'- girmeleri. 
""1fri 19.45 ltcıat1sau :rir- takvimi Bir bo"""1ı dol vı rr..ın'"Uz w- sa!ıJm.. 2 _ Miizavule m~ .. ~.da. vetllea. betlel mukadder ltıymeti ııeçtiğl takdir-
~ nııllzilr faıml h.;,eti 21.•.15 ndın> P- "" mukarrer Dikilirl .. Uzun ~aı-şıda ta- de depozitolannı uisbet daittsim!e t.zırit eylemeleri ve mülaiir kullananlana 
~ 20.45miJrilı: radvo vloıa odı:"'tra- 1Jtınurı 15 S/94() tarih ve 9 l>WllM8S1nda mühürlerini N~rdea taadik ettirmelul. 6 13 1607 (1011) 
ıt 21.30 konır~nııı ıvr.; mim"\ Hi..'<ik ayıtlı 33 numaralı bn bı>p dükk~l---------------·--------------
!G,. mo<ıiki korosu 22 30 mmılelc~ "'at ~Sfte lira ıııw:haı:nnım kıyrn<!t üırermdPn E'"11!4fı - E--&- q ... _ ... __ .• 
~ ,rttırma suretiyl. Dildi i-ra daires•ndr ., ...,... ,,.. ... _ -· --· 
, h.rı, a.i- ha!ıerlf!ri bo--safar fulleri •atm ltta edileceii bi.-inri •atısın Tal ICıymed 
~ miizik (Pl} 2:'.?5 1?330 yarınki "·2 '5 '941 briJıinıe r;u;l:ıç•n Pl!'!"<MT\he D: 6 lzmir -ödo.mit camii c:ecli _.)ı. 7 KUsiı 13 000.- 2.600.-
lırt:ıgraın ve kapanış. <iin!1 saat 14 teı:ı l& a k;,""1- bugünde Aziziye ııoltak. IİBema l>iaMı 

kOLOK ASI 

i,-Ou gayri me!llruli.i.n mııbamme lny. c, 154 lzmir - H,,.,. M .. hımıtmeh. Kq-2S, 27. Z9 iım 80.000.- 16.000.-
metinin yüzde 75 ni l:u1'1lazsa en cok mftlı:am Nihatbey ııokak. 25 I l-S 
arttınmıı taahhüdü bft.ld 1'.~ak üzere C: 189 mnir - Akdeniz Mah. Gnl 1>uJ,.22 ilô. 30 Altında 85.000.- 17.000.-
ikinci satışın 3/61941 tarl'ıin• rastlay•n vım dört mağaza 
S3lt günü aynr '1<l:Jt~e V1' nrnı y...dc ya- Yulı:anda lzahab :rımh gayri ınenkıillerin NLtı, bedelleri tamamen pqfa 

c-:ığı_ ArtlıMUOY" i<tİr•lc e !"Oelderin olarak ödenmek üz.,.., bpeh zarflıı arthTmııya konalm!JftUr. 
muhammen bymefuı :rihcif. 75 aisbe- l - O.de birdir ve kafidir. 21/St19-4t tarit.ine müaadif 90rıamf>a pnü 
•bde teminat akçası ya•,,.,..,l:ı.n ak.•' saat c l 0.30> da lzmirde bankb bin3slllda yapılacaktır. 
>al e arttırmaya i!;tir: "le P':>'r'.1 tye'1!ği. 2 - Alıcı olanlar banluı.mıclan alacaltları şartn~yi okuyarak ihale gil
Tapu 'icili ile sahil <'lm•nn ioc••k ve ıı5ne t~adüf ede.n 21/5/ı94 ı ~af1-•mba ırünii ortnamede tarif edildii\i veç-
•air hak -'-~l·n· <.L_T , .... ,, .._:_, .• ._; -"- ' kl f fla ,_,,. b b" "- ( - ,_ il 1 O '0> za """''"' ' "" '"' "'c' m•• lıile te i zaz rıru- te,.U. sahi inin ıt v"""'a oto~rım e aaat < .> 
itibaren 15 ır.·n i.-in.J• i1-i'r.neleri icao kadar buradaki tuhenıiz., tndi eımelm ve daha fazla rof.ilit almak lste-
edor. Aksi halde hald"" t:mu sicili ilt yenleı:in her gün bankamıza. müracaııtlan. . 6 17 ( 1O1 7) 
"2lıit o atlıkı-tt •atı• ı, •• ~~1; ·n IM!Ylaş- ------------------------------
m:ı.'n:rvfan h"1'ic bmı 1.i!rroiJT Te bu hu-
susta d:ıha b?:b "'al •t lst!"V le!'it1 
30/4~41 hrı1ıinrl,.,., ;~t,p....,, ""!"• '13rt
r.ame~ini görmek ii'Zer"' 9.t'} '~~ mr.nanı 
iıe Dikili ic-r.ı d.nn-.:,,e nıü=oatlan 
iI~ ohmm. 

lE-10 ( 1'12) 

tzmP.,. f . . - Ünden : 
lzmir ırumb11 !ı>pu sicil müdürlüiffi 1.ia.ası tau>nıb 2-447 lin -42 kunış ke

~f brdelile 3/S/941 tarihind-n itibe-ıen 15 P.'Ün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan iot~Hilerin 2 490 ..,yılı yasa t.ükiimleriıır ~Ö<e hazır)ayacıılt
lan t.eminatlariyle birlikte 20 Mayu q41 •alı günü ııaat 1 l de Nafia nıüdilr-
liiiünde mütqelı:lill komiayo ... ba' vurmalan. 6 12 Hı2Z (1016) 

Yakanda adlan ve :ooyadları yazılı borçlulann mütesel.ıt kefaletle banka
mızdan aldıklaı paralan vadesinde ödemedilı:lerinden doJ,,,, muacceliyet k
beden borç\aruıın temini !otifuı lc;in bankamız namına ipotrkli balunan 
h.u birinin !:oİılıleri hizalarında miktar ve -Elan J11%dı gayri nıenkullerl ea
tılığa ,..kanlmqtrr. 

1 - llıale edüeceii yer -ıre ııfuı,: artttırma 10/5/1941 tarihinden baslamak 
ve 26/6/1941 tarihinde b:tmek üzere bir bnçult llY de<ram edecd:tir. Mwvalı:
lcat ilıale 2616/1941 ııersembe günü Sllllt 14 - 16 da Mil ziraat ı-.ı.... bi
-d~ yapdacak ve. 3102 . ..,yı1ı bounun 40 mel maddesinde yazılı oldtıtu Uze.. 
re -1 ..hibine keyfiyet bilclirileedttir. Alıcı çıkmadıft .,eye eüriilen pey ı,.,,.. 

N ~ takdirde açık llrltıf'ma banbı2 on \>eı ten uzatılara!ı: 
l5 inci güAi& ayni aııatm en ~olr. uttuana mımd:kat i!ıııl.,.( yapdıoc.lıtw • 

2 - Talipleı bankaca nvelce takdlr edilmit olan b,metln ')lı 7,5 a .ı.be
t!nde depozito veya bank.ca muteber teminat mektuba ~. 

3 - Banka.lan başka ipotek aahihl a!...,.Jchladıo diğer ..ıt.bd•dımn gayri 
r.ıenkuna üzerindeki haklanru lwsuoile faiz ..., -.ofa dair ..ı- lcldielannt 
evrakı miiobiıelerlyle 20 gün içinde zita.t baıd:amna lmdfııudcıl abi ı..lda 
baklan tapu ıicillerila •bit olmadıkça satrı bedelinin pcyJowıı -d- ı..rtç 
!ımakılacaklımlır. 

4 - Şartname T. C. ziraat bankası Milas ajansı fnrımı öniine anim., olup 
10/5/1941 tarihinden itibaren her kes taTafındaa gÖr6}ebilfr. 

5 - Fazla i1.ahat almak lstiyenlerin of. üncll madde mucibince banka 
kapısına asılmış olan prtnameyf okumalan veya banbya milrııt'l'l!\'fle izahat 
elmalan ilan olunur. 16.14 (1010) 

EmfGlı 11e E-ytam Banflasm an : 
T aj Kıymeti 

C: SS tzmir birinci ve w.cI Jco.d- -n4S, Tahtaal ilı:i 3S.OOO.- 7.000.• 
Samaa iskelesi. 51 /3 mağaza .fenıuıl 

599 - 2. iki oda. c, S6 lzmiı- biriacl - iklnd kotdon ve46, 44 iki bap dep°"" fS.00.- 9.000.· 
Saman ı.kcl..ı 49, r. müttemil 

1 /1, tahtaııf altı 
), S, 7. bap mağaza. 

f'. 5g lzmir ikinci kordanda 3l2 1' Dört htb -4S.OOO.- 9.0110.-. . 
metre M. ınagaza. 

Yulı:aııda yazılı pyd •enk.Jl.erin oatış bedeller! tnrıarnen peşin olarak 
»denınek iz- kapalı uttıramaya lı:onohnu,tut, 

l -ıı...le l>hdlr n lııat"idir. 21 'S/1941 tarihine rnüsadif çaqaıaba gÜnÜ 
-• cl0,30 ela lzmirde banka bw•mda yapılacakbr. 

2 - AJ.cı olanlar bll'nltamrzdan alacaktan şartnameyi okuyarak ihale gÜ
riine t"""düf eden 21 /5/1941 -mba günü ortnaınede tarif odildiiii veç
hile teklif zarflarını teklif sahibinin bit vesika fotoğrafı ile aaa~ c 1O,30> za 
kadar bııradalı:i "1bemize ı.vdl etıneletl ve daha fazla tafsilat almak iote
yenlmin ı..... ırüa bankamın müracaatları. 6 18 1626 ( 1O13 )" 

Y E E : 
lzmir Sat 111.iinkabe bür~da <;ti,.malı: üzere mahiye altllllJ illa iicrotll 

bir d~ktilo bayana ihtiyaç T!lrdrr. 
Ta.UpleT!n b.-!Pel"'Tl1e birlikte 12iMay111 pıızart...i gününe lı:adırr lzrniT 

mın ka ticaret müdiirlıiğ>lne m6M1r<ıRtlan ilan oltınttr. 1648 ( 1Ol4} 

OSFARSOL FOSFAR..'iOL. Kanın en bayatt kısmı olan kırnım yuvarlacılı:lan taz.eliyerek «>ğaltır. Taib ü:tah temin eder. VDC1Jıla 
devaınlı ı;ençlik, di.:ıçlik verir. Sinirleri canlanuarak asabi buhzanları. uykusuzluğu ciderir Mua.nnid inkıbazlarda. 
barsak t.enallelliitinde Tifo, Grip, Zatıırrieye. Sıtma nekııhatlerinıle. Bel gevşeklltf Te ademi ikti<larcla ve kilo alma.kta 
ıayaıu ba.)'Tet laidels temin eder. 

FOSFA&SOL'lln: Oiier ı.ıwı., kuvvet """'11ı.nn.ıan ilsfünlilift DEV AML1 BİR SURETLE KAN, KUVVET. IŞTIBA 
TEMİN ETMESİ ve ilk kullaeenlarda lııılle 6esirlni <lerhal ıestennesidir, · 

Sılilıaf Vekilı'i ie _. MllıHd...W ıı.n.llr. e... -neııe bnlonur. iŞTiHA ŞURUBU KUVVE1 



.~,S~A_H~JF_E.....;.4 ______ ~~:cza~:z:ı:::::~--~rm:ı----~~~~-~~~~W!t!~~~~-1~N~~N~J~A~S~l~R~~--~~~e!'ll!~~~~~s~~~~6;_.;:M.;;.::A:..:..=-;:~:...;:;.;;:..:.~J!§! 

Son as eri aziget ln~iliz tayyare- lngiltere mi nettar 
~ 

SİY ASI VAZİYET 
--0-

Ameri a 
•• 

sanayıı 

ar 
her 

memleketi ~eri 
bırak yor 

Alman tayyareleri 

Suri yeye mi gitti? 
---o--

-----~o---

1 a lar 
rukta m 

oh
af-

f akıyetsizli~e 
{tradılar 
---0-

ro rulı muharebeleri 
uzun sürecefı • lrahtta 
yalnız hava harelıaıt• 

Rad}O gazetesine göre· günün siyasi oluyor •• 
manzarası şudur: Radyo gazetesinin Lofülradan aldığı 

Alman devlet reisi Bay Hitler Ra- haberlere göre Tobru~ ÜZ"'riııe yapılan 
yiştrig meclisi huzurunda uzun süren Mihver hücumları taıı1 h!r muvaffakı
bir nutuk söyliyerek Balkanlardaki as- yetsizliğe uğramıştır. 1Jlihver kuvvetle
keri harekatın neden başladığını, neti- ri şehirden 30 - 35 kilometre mesafede 
cesini ve Almanyanın Balkan siyasetini bulunan müdafaa hatları iizerinde dur
tasrih etmiştir • Nutkun söylenmesini durulmuş, mütaaddit hü-::umları kırıl
icabettiren sebep, anlaşılan Balkan hn- mıştır. Son beş gün zarfında elli Alman 
rekatının nihayetlenmesidir. Garpta da tankı tahrip edilmiş ve bir hnyli esir 
nskeri harekat nihayet bulduğu zaman alınmıştır. Yirmi günı~en beri devamlı 
Bay Hitler gene Rayiştag meclisini içti- ~ekilde Tobrukn knrşı yapıla gelen ta
maa çağırmış ve harekatın nihayet bul- nrruzlann, en şiddetlileri de dahil ol
ması üzerine hasıl olnn vaziyeti izah et- duğu hnlde, hiç birinden bir netice alı
mişti. r.nmadığına göre. burada muharebelerin 

Nutkun ilk kısmı, harbın bnıılaması- uzun süreceği kanaati .hflS•l olmaktadır. 
llın amil ve sebepleri haklundn Alman- Gerçe ltalyaPJar da Tobruky 17 gün 
yanın malum olan görüşlerini tekrardan müdafaa ettikten sonr:ı sidrletli taarruz
ibarettir. Mallım olduğu üzere Almanya Jarla teslime mecbur erlilmislerdi. Fakat 
harbın başlaması mes'uliyetini lngilte- bu İtalyan müdafaasiyle İngiliz müdafa
re ve Fransaya yüklemektedir. B. Hit- ası arasında bariz bir fark vardır ki şu
lere göre, bu memleketlerde para ka- dur: 
:ıanmak hırsiyle hareket eden küçük İngilizler Tobruku muhasara ettikleri 
:zümreler harbın baıılamtısında faydn zaman 15 gün hiç bir c'ddi taarruzda bu-
görmüşlerdir. lunmıyarak sııf hazırlıkla meşgul olmuş-

AMERiKA y A BlR lMA lar ve muhasaranın 16 ncı ı:;inü ciddi 
Bu defo. nutkunda birleşik Amerika- taarruza geçerek 17 r..ci gfö1ü ö~le üzeri 

"a ela bir ima vardır. B. Hitler harp müdafaa hatlarını yarmışlar vt: müdafi-
~ d d • · k' leri teslime mecbur etmişlt'rdi. Yani,ha-mesulleri bahsin e emıştır ı: d · ":> 

B 11 Oky b t a kiki taarruz başla ıı~tan :ı6 saat sonra 
-d u eme er, fı d ano;.udn ub .. a~.k İtalyanlar mukavemetten rarfı nazar et-

fm n ve öte tara n a tıoz e uyu . l rc1· 
'.demokrasiler tarafından alenen teşvik mış e ı. . . 

d 'l · t• Bugün vaziyet böyle df>{,..;Jdır. Ellcrın-
e ı mı' ır. • l · d ) · ) Okyanosun öte tarafındaki büyük deki zırhlı vasıt;:ı ar!. ve pıya c crıy e 
demokrasi ima91 ile, Almanyaya göre, Almanlar gece gundu.:z. dcvn.,mJı taan:uz-

A r'ık da harp mesulleri arasına gir- larını tekrar etır.elenne ragmen mUda-
me a f h y ••• f k t kt dir. aa attını yarmaga VP rnuna aa uvve -

m~. e HiTI..E.RiN GöROŞLERI !erini tehlikeli duruma t!ü~ürmcğc mu~af 
H . ı h b 1 dık fak olamamışlardır. Aynı 2amanda ın-

B. ıt er, arp ao a tan sonra 1 b' k • t ğ -'- ı · t fı d k 1 sanca ve ma zemece 1r c,l .,.ııvıa ıı u -Alman aKer en ara n en azanı an 1 d · 
zaferlerClen bahsettikten aonrn 1940 ramış ar ır. 
temmuzunda sulh teklif ettiğini ve bu ffiAKTA 
teklifin red edildiğini habrlatmışhr. Irak harekfitına gelİJıce ~imdilik bü-

Bundan sonra Balkanlara lntikal tt!n harc>kat yalnız hm·~ kuvvetleri ara
eden B. Hitler, Almanyanın bttd>ı t11iicı· sındikt1ıat'ckiita inhisar etmekt.c>dir. He
taya getirmek istemediğini 'blrairmtş· ntt:f plY.!!°!e kıtaları a,.asında hır muha
tJr. Fakat verdiği izahata göre naı'!>ın re1Je vtııc~ bulmuş değildir Muhasamatın 
garba yayılmasına umil olan seliep Bil- başlamasıyle beraber, ew~lce Basrad.a 
kanlarda da bu işi yapmıııtır. Bu da in- bulunan Irak kıtalarır.m hır 1'1smı şı-

·ı l trl'- l d ,..., :tel.o Kornnyo. cl\ik .. k•s.-01 <"cnu,...tn 
gı teren n en """an n. d d d k• N }ı · k 

lngilterenin garbi Avrupaya harbı ~rand hu u ukn .. a ı ka:(n rBntıe ya ın 
yaymak niyetini anlıyan Almanya der- .ıe uno ~ev ·ııne çe ı;ere.< as;a~a ç.ı
;hal müdahale ederek bı.ı emelleri ta- karılan Hınt kıtaatının h.er hang~ hır t.a
hakkuktan men ettiği gibi ayni şüphe- arruzuna hedef olm.ak ıstt"mcrnışle_rdır. 
' d- lt I d Bay Hitlere göre, 9asrada bulunan Hınt kı~larının cıımal, 
ye uı,en aya a, • Bawd istik ~· d h k f 
lngiliz entrikalanna mani ohnak için Ya:11 . g at ame...;n e hare e ~e 
v • t d t 1• t istemi•tir Yu- daır bır haber mevcutsa dn unu teyıt 
ı• unanıs an an em na " · d b k b• h b 1 t 

· t b t inatı vermeyince Bal- e en aş a ır a er ;ı ınmamıs ır. 
nanıs an u em 1 u·zı h ·· ı ltt ır b' kanlardaki aulh sona ermiştir. . ng ı er enu7. ra a uvve ı ır va-

N MUKA VEMETI zıyette bulunmadıklarmdı:m dnrhal piya-
YUNA . .. de kuvvetleriyle bir tE'ŞE'lıbüs yapacak-
B. Hitler ltalyanın Yunanıstanı mag- 1 k B"srad.,ki kuv-• • J 1 y annı pe sapmıyoruz. .. " 

)up edememesını ve ta !an - unan "etlerini bir mikdar druta takviye ettik-
harbının uzamasını §U amillere atfet- ten sonra belki ciddi Hr lınrekete gcçe
mektedir: Havaların fenalığı, kar fır- bilirler. 
bnalan, yağmur ve nihayet Yunan as
lerlerinin kahramanlığı. 

Bay Hitler Yunan askerl~rin~en tak
dirle bahsetmiş ve demle tir kı: cBu 
kahraman mukavemeti, tarihe doğruyu 
aöylemek iç.in, müşahede etmekteyim.> 
Şimali Afrikadaki 1 talyan mağlubiyet

leri için de gu sebepleri ileriye sürmüş
tür: Tanklara karşı müdafaanın ve :zırh
]ı silahlann teknik bakımından aşağılığı. 
Fakat Yunan harbının uzayıp gitmesine 
rağmen B. Hitlere göre Almanya, ltaJ
ynya yardım için, BBlkanlarda müdaha
le etmemiştir. By Mussolini hiç bir yar
dım istememi~tir. Bilakis mevsim ge
lince ltalyanın Yunanistanı mağlup ede
ceğini daima tekrar edip durmuştur. 
Fakat Bay Hitlerin verdiği izahata göre 
harbın uzayıp gitmesi lngiltereyi Bal
kanlarda harekete geçirecek ve harekete 
geçmek fırsatını lngiltereye verebilecek
ti. Bu sebepledir ki Almanya müdaha
le lüzumunu duymuştür. 

ALMANYA VE BALKANLAR 
Bay Hitler bundan sonra Almanya

nın Balkanlardaki siyasetini izah etmiş
tir. Bu siyaset üç noktada toplanıyor: 

Türkiye ve Yugo9}avyayı bir ara.da sa
yarak aynen şu sözleri söylemiştir: 

cYani, iktidara geldiğim gündenberi 
kendileriyle, iktisadi müHiha:znlara müs
teniden, sıkı iş birliği tesisine ça lı!ıtığım 
iki devlete. 

cYugoslavya, çekirdeğ-i Sırp olmak 
ıtibariyle, umumi hl)rptc düşmanları
mız arasında idi. Hatta bu harp, hare
ket mebdeini Belgradda bulmuştur. Bu
nfl rağrrlen intikamcılık bilmiyen Alman 
halkı Yugoslavyaya hiç bir kin besle
memekte idi. 

cTürkiye büyük harpte müttefiki
mizdi. Harbın feci neticesinden bu 
memleket te bizim kadar müteessir ol
muştur. Yeni Türkiyenin büyük ve dahi 
yaratıcısıdır ki talihin terkettiği ve ka
derin müthiş inhizama uğrattığı o va
kitki müttefiklerine kalkınmak için ilk 
muhteşem misalini verdi. Şimdi de zi
mamdarlarının realist hattı hareketi sa
yesinde, Türkiyenin kararlarında istik
lalini muhafaza etmesine mukabil, Yu
j?oslavya lnıı:iliz entrikalarına kurban 
olmuştur.> 

• • 
erı r a a 

ı -
pa ıyor 
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Mihvercilerin umumi 
lıarargcihında ört 
yangın çıfıarıldı •• 

Kahire, 5 (A.A) - Orta şark İngiliz 
tebliği : 

İngiliz hava kuvvetleri Alınanların 
Mısır iizerinc yaptıkları yürüyüş hnrc
kcti ile Tobruk miidafaasıııda ~ok mii
lıinı rol oynanıa~a de,·am etmişlerdir. 

Cumartesi gecesi bombardıman tay· 
ynreler:i ~ingazi civarında Benina hava 
meydanına hiicum etnıi terdir. Burada 
;yangmlnr (ıknrılrnış ve infilaklar ol
mu tur. 

Deme hava meydanı da bombalanmı~ 
ve burada da şiddetli yangınlar ve infi
laklar görülnıiiştür. 

Marnna nımtnkasmda bir çoklarında 
asker dolu motörlü ''nsıtalar bombalnn
nıış, bir kısmı tahrip ve diğer bir kısmı 
da hasara uğratılmıştır. Düşman insnn· 
ca da zayiat vermiştir. 
Diğer boml>ardımtın tayyarelerimiz 

Xobrul)'utı cenubu şarkisindeki askeri 
knrargaha hücum etmişler ve dört hii· 
yiik yangın çıkarmışlardır. 
HABEŞİSTANDA 
Cenubi Afrikndn İtalyan karargahı 

mitralyöz ateşine tutulınus, depolara, 
boğazlara ve nakliye kollarına hiicnm
lar yapılmıştır. 

Dessiye yolunda yakalanan 100 den 
fazla nakJiye vasıtası hasara uğrabl
mıştır. 

İki tavyaremiz. üssüne dönmemiştir. 
GİR İTTE 
Düşman tayyarelerinin Giride taar

ruzunda beş düşman tayyaresi düşürül
müştür. Bunlardan dördü avcılar ve bi
ri dafi bataryaların ateşiyle düşmüştür. 
Diğer düşman tayyareleri hasara uğra
tılmıştır. 

-------
Yu~oslavva 

kralı nihai za
ferden emin 

1 • 2' ızler ı-

• na na ı 

ııa bir mesaj 
~önderildi 
~ 

n 
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YunanlılG?r İngilizle in 
minnettarlığını 
fıaJplerinde 

salılıyacalılar •• 
Hanya, 5 (A.A) - B. Eden Yuna 

Başvekili Çuderosa aşağıdaki mescı 
göndermiştir: 

i 
-

<Avam Kamhrnsı ve tr.giliz millet 
udına Yunan Başvekilınc Yunan ordu 
sunun gösterdiği parbk cesaret, seba 
'e metanete ve mütteI1k olarak dürüst 
lük ve sadakatine kar~ı d€-rin minnettar 

t 
--

tığımızı arzederim.> 
e 

e 
i-
-
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Hükümet Mısırlara el koyuyor 

Muayyen yerlerde elle-
rinde mısırı olanlar 

beyanname verecekler 
. 

g 
Ankara, 5 (A.A) - Bugünkü Resınl tır. Bazı taraflarda olduğu gibi Jl'll:; 

azetc memleketimizde mısır yetiştiren gıda olarak kullanan müstalısillert? ~ 
e mısır yiyen halkı ilgilendiren mühim buğday ve çavd~rda olduğu gibi, .... 
r karar neşretmiştir. Bu kararla, ge- ç_üklü büyüklü nüfus başına ayda 0 •;+: 

v 
bi 
<; enlerde buğday, arpa, çavdar ve yulaf kilo mısır bırakılmaktadır. Bunun~~ 
çin olduğu gibi, ihtiyaçtan fazla olan cindeki mikdarlar toprak mahsull~ ~ 
ısırlnra hükümet el koymaktadır. Di- sine teslim ve yeşin para ile satın ba~ 

er kararlar gibi, bunun da başlıca ga- nacaktır. Ofis Samsun ve ÇarŞaJll .ft 
esi memlekette mühim kitlelerin gıda- mısırı 7 kuruş on paradan, AkçnkoCSldJi 

sını teşkil eden mısırların fevkalade ıa- Bandırmada 7 kuruştan satın alaca f~~ 

i. 
m 
ğ 
y 

m anlarda devlet elinde olmasını temin Yalnız bu fiatler iyi dökme mısır iıeiJ 
tmek ve kendilerinden mısır alınanla- leridir. Diğer nevi ve kalitelerin fi~ 
n şahsi ihtiyaçlarını göz önünde tut- buna göre hesap edilccc~tir. Ofise ~ 
aktır. J teslim edenlerin fiate itiraz etnıeğ~ . ~ 
Bu maksatla Samsun merkez kazasiy ları vardır. İtiraz halinde ofis kendi ıtl

e 
rı 

m 

le İzmit, Bandırma, Adapaznr, Düzce. yin ettiği bedeli derhal verecek ve cı 

~· h 

Yunan Başvekili e~vabında ezcüml 
~emiştir ki: cHararetli mesajlarından 
dolayı Ekselansınızn teşekkür ederim 
Avam Kamarasına ve İnglliz milletin 
Yunan ordusu hakkındaki düşünceler 
nin bütiin Yunan millt"tinin kalbine ka 
dar gideceğini temin et~elerini ric 
ederim.~ 

Akçakoca ve Çarşamba kazalan idari raz haklı çıkarsa aradaki farkı aytl 
udutları dahilindeki tacir ve müstahsil sonradan ödiyecektir. el 
aki1ô ve hükmi şahsiyetlerden ellerin- Arpa, yulaf, buğday ve çavdnrtı ınaJl 
e bulunan mısır mikdanru beyanname koyma kararlanna mUsteniden al 

------- ~ h 
1 d 

il Me,gul Fransadalıi 
hainler endişede ' k 

e bildirmeleri istenmektedir. Şehir ve tedbirler muvaffakıyetli neticeler ~ 
asabalarda beyannameler kararname- miş ve müstahsiller gayesini m~ dell 
in neşri tarihinden itibaren üç gün, duklan kararlann tatbikinde ellcrı~ er
öylcrde yedi gün zarfında verilecektir. geldiği kadar müzaheret göste~~ ... ı. 

Londra, 5 (A.A) - Burada çıkan 
ki 

u 
t-

-
u-
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Frans hUr Fransız gazetesi Pariste 
milü halk birliği hareketinin reisi Jan 
Fontenovarun ölü olarak bulunduğun 
bildiriyor. Jan Fontenovanın riyaset e 
tiği hareket malfun olduğu üzere Nazı 
rejiminden ilham nlınakta idi .. Mumaı 
leyh son zamanlarda esrarengiz bir s 
rE,:tte ortadan kaybolmuştu. Bu hudise 
Fransız Kuislingleri üzerinde büyük t 
sir yapmıştır. Kuislingliler Fontenov 
nın ortadan kaybolmasını endişe ile kıl 
şılamnktadır. 

l\~ısır hükünheti 
fraka mesaj 

yolladı 

n 
k 
Hükümet bcyaname verenlerden tacir- dir. Mısır işinde de tacir ve mü~ 

rin elinde bulunan mısıra el koymak- lerin ayni şekilde hareket cdc'7 b\I le 

c 
b 
b 
i 

tadır. Sebebi tacirlerin esasen mısırı ti- şüphesiz addedilmektedir. Çünk~. 
aret maksadiyle satmak üzere toplamış kararlarla hükümet mısıra değer ~ 
ulunmalarıdır. Müstahsillcrc gclinra, sını ve hatta bazı yerlerde bundan , ti· 
unlar ikiye aYrılınıştır. Mısırı yemek lasını bile vermekte ve her kesin j}ı~· 
tiyadında olpıayıp eken müstahsi11ert; yacı kadar mısın kendisine bırnkıtı . 
il 
ihtiyaçları kadar tohumluk bırakılacak- tadır. pııı 
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19 Mayıs bayramı hazırlı~ı 
-----------NINW-----~~~~~--

Samsun -Ankara arasın
da bayrak koşusu var 

I· Amerilıanın yardımla· Kahire hülıümeti ingi 
l'ına minnettar ve zaf e·, tere ile ihtilafın bir an 
re lıadtll' harbe devam evvel hallini temenni 

Ankara, 5 (Hususi) - 19 mayıs Spor olan bu koşu 19 .mayısta Ankara stııd-
v e gençlik bayramında Beden Terbiy~i yomunda nihayet bulacaktır. ~ 
Genel direktörlüğü tarafındnn Samsun Koşu programına göre 19 :nıaylS ıt 
ve Ankara arasında bir bayrak koşusu nü Ankaraya varacak olan bayr~ı-tL»
ertip edilmişıir. 1unirln Sst.tlt\ya u~n- nıayıs stadında şeref tribününe ~
dığı 15 mayısta Samsunda başlıyacak cektir. 
1111111rı11111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111ın11111lflf 

edecek... ediyor •• t 

Kudüs 5 (Radyo) - Yugoslav Kralı Kudüs, 5 .(Radyo S. 22.15) - Kahir 
ikinci Piyer Elırusiri gazetesine aşağı- de Mısır hükümeti tarafından neşredil 
daki beyanatta bulunmuştur: Birleşik resmi tebliğde Misırm Irak h~disele 
Amerikanın yardımlarını şükranla kar- üzerine Bağdat hilkümetine bir mesa 
şılamnktayun. Ben ve milletim Ruzvel- göndererek bu memleketle İngiltere 
tin yardımlannı unutmıyacağız .. Bu 1s- arasındaki ihtililfın bir 6.n evvel hall 
tırap günlerinde Amerikanın yardımına ve ittifak münasebetlerinin hali sabıkı 

e- 1 
en 
ri Anadoluya ıevkiyat devam ediyor 
i 

ini 
-

mazhar olmakla müteselliy:e.. na avdetini bütün kalbiyle temenni et- Beyanname verenler
den bir kısmı gitmemekte 

Bu harpte Büyük Britanya ve Ame- tiği bildirilmektedir. 
rika ile nihayete kndar devam edec~ğiz, 
Allahın inayeti ve büyük müttefikleri
mizin yardımiyle dtıvamız muzaffer ola
caktır. Yugoslavya istiklfile yine kavu
şacaktır. 

tayyarelerden bqka harp sanayünin di
ğer sahalarında da Almanyayı geçecek
tir. 
İNGİLTERE - JRAK 

lngiliz - Irak harbı devam ediyor. 
Gelen haberlere göre mücadele baılıca 
tayyare kuvvetleri arasındaki müsade
melere inhisar etmektedir. İngilizler el
li tayyareden ibaret olan Irak hava kuv
vetlerinin yarısını tahrip ettiklerini iddi
a ediyorlar. 

Diğer taraftan lraldılann petrol mın
takasına hakim olduklannı bildiren ha
berler de gelmiştir. 

Bağdattan gelen bu haberlere göre 
Irak hükümeti petrol girketine ait tesi
satın fonliyctini tatil etmiş ve Hayfaya 
petrol akmasını men etmiştir. 

IRAKA HOCUM 

Makineye 
Verilirken .lstanbul, 5 (Yeni Asır) - Anadoluya tır. İl" 

meccanen gitmek isteyenlerin sevkine Beyanname verenlerin çoğunun rtll-
devam olunmaktadır. Bugün de Trak tanbuldan aynlmak istemedikleri glS 

To B R U K vapuru ile Mudanyayıı bir kafile sevk mesi üzerine deniz yolları idaresi. ~ 
lunmuştur. Ancak, M..ıdanyaya gönde- cani yolcuların Mudacyaya ve ~~.ı.o o 

M U 
' 
a f f a k 1 g 

D t S ı• Z ı ı· g-w rilmeleri için 460 kişi beya!lnaıne vermiş maya nakli için hu.c;ust vapur tahriıoı,..-
Q lduğu halde kafilenin yalnız 27 ~c:i- sarfı nazar etmiştir. dl 

den ibaret olduğu gor'Jhn!lştUr. Bu va- Yine bu akşam, Alrsu vapuriyle 

• 
1 o 

İngiliz takviye kıtala• iyet karşısında den;z yolları idaresi Karadenize bedava yo!cu kafilele.ripdeıl 
tarının muvasalAtine Trak vapuruna paralı yolcu da almış- biri daha sevk edilml51ir. , 

z 
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iınAcaH veriyor ... 1 

Kahire s <A.A) _ Royterin batı ç Millet Meclisinde dünkü müzakereler ö-
)ündeki İngiliz ileri kuvvetleri nezdin Ankara, 5 (A.A) _ Bilyük Milleti kısımlann taV7.ihine ait notalarla. 'J'ÜI'!!: -
deki muhabiri yazıyor: Meclisi bugün toplan. arak Milli Piyan- ye - Yunanistan arasındaki kleriılg. -Tobrktaki Britanya kuvvetleri cem gonun 1939 yılına aıt blançosu hakkın- laşmasının temdidine ait kanun JAyib"' 
an 3000 dilşınan askeri esir almıştır d~ divanı. ?1~hasebat maz~~ına ve lanrun birinci müzakeresini yapınıttı''' 
Alman en bcson haberlere göre çar~ Malıye vekilinin bu husustaki izahatına M.. akibe Vila t 'd . k uııtı0ısı' 
ve perşem günleri pek çok duşm ttilfl peyda eylemiştir. Bundan sonra ute n ya 1 aresı. an _,ı..:lr 
tankının t.ahrip edilmiş olduğunu g Türkiye _ Almanya arasındaki ticnri bazı maddelerinin tadiline ait la~ 
tcnnektedı.r. Almanlar ve İtalyanlar mübadelelere dair hususi anlnşma ve te- nn mUzakeresini yapmıştır. Meclis çıt' 
İngiliz kıtalarının şiddetli mukavem diye anlaşmasından mevzubahis bazı şamba günü topla•acaktır. _ _..,,, 
tinden hayrete dUşmüş görünüyorlar 111111ıııııııııııııııııı111ın11111111111111111111111111111111ı ıııı111111111111111111ııııııııııııımııııııııı11111ııı.....-
Düşınan taarruzunda işbirliği noksanı " • • • 1.. ı · h J • / · 
bariz bir surette görülmekte idi. Taaı: Milli .yef ımızın 1tıymet ı e ı ye erı 
r~ esnasında ~1 düşman tankı. bir ANKARA, 5 (Hususi) - Bugün aldığımız telgraflardan, Milli Şef İııön~uı: 
bgıl~~nk d~~ .. tbpuna l kar~ il::r Parti ve HaJkevleri için iınZalariyle hediye ettikleri fotoğrafilerin Diyar~ 
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1 - Evvela Almanyanın Balkanlar

'da hiç bir zaman ne arazi menfaatleri, 
ne de hodbin siyasi menfaatleri olmuş
tur. Yani her hangi bir tekilde ne arazi 
meseleleriyle, ne de bu devletlerin da
hili meseleleıiyle alakadar değiJdir. 

2 - Fakat Almanya bu devletlerle 
sıkı iktisadi münasebetler kurmağa ve 
bunları derinleştirmeğe çalışacaktır. Bu 
yalnız Almanyanın kendi menfaati na
mına değil, alakadar Balkan devletleri
nin menfe<ıti bakımındar da yapılacak-

B. Hitler bundan sonrl\ harbın son 
safhalarına geçmiş ve Alman a!kerleri 
tarafından Balkanlarda kazanılan za
ferlerden bahsetmiştir. B. Hitlere göre 
bunlar pek az zayiatla kazanılmıştır. 
B. Hitler bu sene kazanılan zafer1erin 
gelecek sene de kazanılacağından bah· 
setmiştir. Buna bakılırsa muharebe uzun 

de teşkil edilen ve Sovyet radyosuna 
göre hürriyet ordusu adı verilen diğer 
kıtalarla da karşılaşacağı anlaşılmakta
dır. Mnverai Erdün hükilmdan Einir 
Abdullahın ve sabık Irak kral naibi ile 
sabık hariciye nazın Nuri Saidin ku·· 
manda ettikleri bu kuvvetler lraka ge
çerek Raşit Ali hükümetini devirecek
lerdir. 
ALMAN TA YY ARELERt NEREYE 
GlDIYOR? 
Malumdur ki Raşit Ali bükümetini 

İnıtiltere tanımamı$tı ve bu hükümeti 
Berlinin emriyle hareket eden gayri 
meşru bir zümre tal&kki etmektedir. İn
gilizlere göre Raf it Ali Berlinden yar
dım istemiıtir. Fakat bu yardunı AI
manvanın nasıl temin edeceği tasrih 
edil~emektedir. Bu vesile ile bazı rn~
yolnnn Rodos iizerinden Suriyeyc doğ· 
nı Alman tayyarelerinin uçtuklarını 
bildiren haberleri alaaka uyandırmıştır. 
Ancak heniiz bu haberler teevviit et· 

?nd.. anto or u fınu dtop a ~ tly tahri Çarşamba, Çapakçur ve Turhal kaza ve vilayet merkezlerinde Parti ve 
ki ıger p tara an sura e k 1 . talik edild' • · .. • ilın·ı...,;.. _ .... 
ed'l · r T ·d d k 1 d ev erme ıgı ogren ~....... ....... 
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ücü yaralannu.ş fakat geri kalan er y • d h ·ı · J b [ · t • dÜşınan tardedilinceye kadar müdaf enı a ı ıye mıisteıarı sta u a gıt ,,. 
aya devam etmişl~r.dir. . Almanlar l.stanbul, 5 (Yeni A.-.ır) - Yeni Dahiliye Müsteşarı B. Ali Riza ÇevHt JtSl6 
İtalyanlar tard edılır edilmez İng karadan şehrimize gelmiştir. ıı 
kıtaları taarruz! devriye vazifeler 1111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııı ıııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111ı11tılffl' 
~e::;~;1~aa~7;! a:::.::zı:e:~~~ Amerilıadan Fransaya AMİRAL DARLAN 
rar ateş açmıştır. Taarruzun akim k buğday getirildi.. PARİSE DONDU o.slt' 
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B. RUZVETiN NUTKU 
B. Hitler bu nutku söylerken Bay 

Ruzvelt te bir nutuk söylüyordu. Bu nu
tır. 

3 - Bu sebepledir ki Almanya bu tuk R Hit1erin nutku knd:ır uzun değil. 
memleketlerde muamele ortaklığında dir. F~kat ilk defa olarak birleşrk Ame
bulunabi1eceği kuvvetli hükümetler ku- rjkanm harbe iştiraki ihtimalinden bah
rulmnsını istemektedir. setmektedir. B. Ruzvelt nutkunu, mü-

Almanyanın iktisadi İ§ birliği düşün- teveffa reisicümhur Vilsonun evının 
ce~i birnz etraflıca izah edilmektedir. müze o1ar2'k açılması münasebetiyle söy 
Bu izahRta göre, Almanyn sanayi mem- lcmi~tir. Ruzvelt, Vilson :uımanmda 
leketi. Balkanlar ise ziraat memleketle- Amerika ha1kının demokrasileri müda
ridir. Ailn,.tice burıdan karşılıklı iktisa- fna etmek için harbe gircJivini htthrlata
di münasebetlt!r bilhassa müsait inkişaf rrk ayni uğurda yeniden (.arpı~mağa 
imkanı bulm<ıktadır. Almrnya, iktisadi milletin h!lzır olduğunu hildirmi tir. 
münas.-betlere giristi/.?i bu memleketle- . A 1El?İK A. ni(;ER DEVLETLERİ 
re f ngilıere ve Amerika vibi para ve GEÇlYOR 
clöviz değil, eşya verecektir. Birlesik Amerikada harp, endüstirisi 

Almanyaya karşı Balkan işine mürla- Amerika bahriye nazınna göre, Üç ay 
hale etmeği dü ünürken İnJ?iltere, Bay sonra her memeleketi geri bırekacak
Hitlere göre, iki devlete: Türkiye ve tır. Amerika bucün Almıınya kadar tay 
YW?o.J~v:yaya daYAnıyordu.Bay .Hitler yare inta etmektedir. Yaz .ortasında 

memi u~ -· 
AMERiKAN GEMlLERt 
SOVEYŞTE 
Alınan habelere göre yirmi altı 

biiyiik gemiden mürekkeo ilk büyük 
Amerikan vapur kafiJesi Siiveyşe var· 
mış ve vüklerini boşaltmağa başlamı~
tır. Kml deniz vakın zamana kadar 
Amerika tarafından harp bölgesi sayı
lıyordu ve Amerikan vapurlarının l>u 
denize gelmesine milsaade edilmiyordu .. 
Sonradan bu yasak kaldırılmıştır. Bun
dan sonra gelen 26 büyük gemi Ameri
ka nyardımım ilk defa olarak orta şar
lm kadar getirmiş oluyor .. 

al-
ması ~1?1a~ların Mısırda yapmak ~ Marsilya, 5 (A.A) - Amerikadan 14 Londra, 5 (A.A) - İsviçre rndY Jat' 
d~er~ ilcrı ha.reketi hazırlı~ları .ı bin ton un gelmiştir. nun bildirdiğine göre Amiral V~ j\I· 

te-
çin 

agır bır darbedır. Almanlar Bmgazıd Amerikan kızılhaçı mümessilinin yar- p . t v· . d'. .. , pari.Stc 
S 11 m g.d b" "k hiJ. 1 h arıs en ışıye onmuş \e ~....ıe o u a 1 en uyu sa · ~o unu duru ile Fransada üç pazar meccnnen .. .. . . • ~ gôrtl"'" 
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kullnnama~akta ve taar.ruilannın Ekmek dağıtılması kararlaştırılmıştır. man buyuk elçısı ıle yaptıgı~ at .;er-
günkü geçıkmesi yeni Ingiliz takv Fransa bu karardan memnun ve min- hakkında mareşal Petene maluırı 
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kıtalarının batı çölüne muvasalatin nettardır. miştir. -~ 
imkan vermektedir. ~!:l"".r.r.r.r.r~.r.r.r.r.r.r.o-.r.r..Q.r.r.r.r.r.r..Q.lC'r.r.r.r.rJ.Xıı'"~JIXCr.r.rJ.r.r.r~k~a· 
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Almanlar Yunanista• ler fırkasının isimlerini ve propaganda naklarından ortaya atılan habc[ n~ rıe 
nın istilasında ne ka• maksadile uydurulduğu fışikfir olan Al lam uygun değildir. B.~ _nıcs~:cc tıal· 

man zayiatı miktarını vermiştir. Alman ne de Sovyet huk~e ktt-dir. 
dar asker kullandılar? B ı- ·n bır· tekzibi !edilmiş olmadığı ilave edılırıC 

Londra 5 (A.A) - Yunanistnnd er lft! B. Bitlerin nutkU. 
İmparatorluk kuvvetlerine karşı Berlin 5 (A.A) - Yarı resmi kay- hakkında ilk tefsir•• tkU 
manlar tarafından kullanılan as naktan tebliğ edilmiştir: . . B Bitlerin nu f :i· 
miktan Londradn tesbit edilmiştir. Yabancı ga'Zeteler tarafından sorulan Zürih 5 (A:~) .-;. ; eden İlk. tc_;ni 
manlar Yunanistanda üç zırhlı fırka suallere cevaben hariciye nezaretinden hakkında hugun ı~. ışa . . saırıileı..-

Al h "k·· ti · tta Al nnn $ansolvesının sene iki dağ fırkası Adolf Hitlcr fırkası bildirildiğine göre man u uıne nın ra 1 ~ • •· harbın bu d I' 
bir piyade firkası kullanmışlardır. M Rusyaya teknisyenler gönderilmesi için i~kisn~~ ugrat~gı zır~ttc hulurıatn:l ı 
)fımdur ki Bitler diin akşamki nutk Sovyet hükümeti tarafından mezuniyet bıteceg~ hakınd~ vnı 
da bir dal! fırkasının bir de Adolf Hi verildiği hakkında Anglo-Sakson kay·' kaydedılmekte ır. 
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