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ln,iltere 
4kdenize 
liakim olduk«;a 
lt!ihverin fııt'a 
latiJıimiyeti büyülı bir 
llıana ifade 
etrniyecelıtir 

-;~VKET BİLGİN 

llarbın bütün ağırlığı Akdeniz hav
~ına ~ökmüştür. Balkan seferinin nc
t~elenmiş olınası bu nııntakada harp 
Laaliyctini gevşetmek şöyle dursun bir 
'8t daha şidedtlendirecektir. 

Mihver için asıl hedef Akdenizdc ha
kfu.tyct tesisinden ibaret bulıınduğnua 
rUre, harekatın müstakbel seyri ve in
lnşarı üzerinde tereddüde düsmeğe nta-
lıal yoldur. ' 

.Balkan seferile ayni zamanda baslı
)an Mısıra karşı taarruz hareketi, Yu
laanistana daha geniş ve daha kuvvetli 
Yardımlar yapılmasına mani olmuş he 
de Britanya müdafaasını hakiki bir fe
laketle karşılaşmaktan kurtarmak hu
Stısunda bu hareketin bir aJamı vazife
gjlli gördiiğünü iddia etmek te kabild:r. 

General Römınel'in kumandası altın· 
:a bulunan üç motörize fırka ile Mısır 
1
.ududuna varması İngiltereye yeni teh
•kenin Balkanlardaki tehlikeden daha 
bliihim olduğunu anlatmıştır. Şimdi 
.!\\deniz meselesi, hemen her tarafta bir 
~Ül halinde mütalea edilnıektedir. Teh-
lhıkeler hangi istikametten gelirse gelsi.n 
eder artık malumdur. Almanlar, BaJ

~aıı seferinin de ac;ıl gayesi Mısır oldu
~u gizJememişlerdir. Söyleneı~lere ba
ıcıJırsa bütün Yunan adalannı ışgal ct
tiltten sonra Akdenizin kilidi mesnbe
Siııde olan Ciridi zaptetmeğe teşebbfü: 
'decekJerdir. Böylece Suriyeye, Filic;ti
~ karşı akınların tchakkuk sahasm:ı 
tıreceğini \'e Mısıra karşı taarruzun 
~Uhtelif noktalardan birden başlıyac.'.\· 
~nı adeta ihsas etınişleı·dir. Nazi. Diri
lanJnrı şu kanaati besli:vorlar ki, Ingiliz 
donanması denizlerin baş eğmiycn ars
'-nı halinde Akdenize hakim olmakh 
de,•anı ettikçe kıt'a h~imiycti kat'i bir 
ttlana ifade edcmiyeccktir. 

.\tıantik meydan harbilc birlikte Ak
deniz meydan harbini kazanmağ'a ka
tar vermiş obnalannm inkar kabul et
"1i:Yen sebebi de budur. Almanyanın &s· 
ltert ve siyasi bütün hazırhklan, büfün 
~Otrıbinezon1arı nihai zafer yolunu tu
~-bu iki bnıılı hakimiyet etrafında top
-...llJUŞtır. 

.\tlaıitik meydan harbi Demokrasifor 
tephesinin son iimidini ve son ka1esi.ni 
ttşkiJ eden Britanya adalannın miida
flla sistemini yıknıak maksadile .yapıldı
h halde Akdeniz me~·dan harbı en y.ı
.. n hed;f olarak Mısırı istila için yap\l
._.ktadır. Cebelüttarık1a birbirinden 
"Yrılan iki harp sahnesi ~ika~te bir 
tek cephenin devamından ıbarettır. Ak-

[ Sonu 2. hıc~ Sahifede ] 
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1 B. Edenin mii- ~ 
1 him beyanatı ~ 
~ -... . 
~ lngiliz hariciye nazın dün avam= 
~ kanıarasında Türk - İn~iliz ittifakı, E 
~ rÜrkiyenin vaziyeti ve Irak hadise- E 
S eri hakkında mühim beyanatta bu- : 
~h -=: •nnıustur. : 
§ Bu beyanatı 4 üncü § 
§ Sahifemizde oJıuyu • ~ 
iil nu § 

Bir Tiirk- lran protokolü Almanga ır~k ahvalini 
tatbik movkiine konuldu dikkatle takip edigor 

Türk ve Iran hu- Irak hadiseleri 
dudu emniyet 
ve asayişi tak

viye edildi 

Türkiye ve Iran 
için de çok 

.. h. mu ım ••• 
8 Kcinunuevveı ı940 ta Eğel' Raıit Ali süratle 
imzalanmış olan proto- mağlup olur.sa Alman

Jıol 4 Mayı.stanlleri far bu işe lıarışnıadıhtı 
tatllilı olunuyor diyecelılermif 

Ankara 6 (A.A) - Türk ve İran bu- Bcrlin 6 (A.A) - Yan resmi bir kay-
dut emniyet ve asayişinin takviyesi naktan bildirildiğine göre Iraktaki vazi
maksadiyle 8 Kanunuevvel l!MO tari- yetin inkişafı bura siyasi mahfillerinde 
hinde Hoy'da iki devletin salahiyettar büyük alaka ile takip edilmektedir. rr~k 
murahhasları arasında imzalanan proto- kuvvetlerinin muvaffakıyetler elde et-

[ Sonu 2· inci Se.hifede ] [ Sonu 2· inci Sahifede 1 
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tngiltere Başvekili B. Çörçi! Amerika Sefiri B. Vaynant ile beraber 
ıoıxr~ 

Fransa .. Alman ya .. /ngiliz kabinesi iti-

lspanya müzakereleri mat reyi istiyor 

AnAiral Darlan 
teklif ~etirdi, 
Petenin ceva
bını ~ötürdü 

-<>---

ALMAN HARiCiYE NAZiRi 
BiR ISPANYOL ŞEFi 

iLE GÖRÜŞTÜ 
-0--

Vişi , 6 (A.A) - Amiral Darlan dün 
akşam yeniden Parise gitmiştir Amiral 
Vişidc yalnız Mareşal PetFnl<' görüşmüş 
ve Pariste Almanlarla yaptığı müzakere
lerin neticesini anlatm•stır. Alman tek
liflerinin tahriri bir veı;;ikava raptedilmiş 
olduğu anlaşılmaktadır Mareşal Peten 
cie cevabını tahriri olar:ık ve1miştiı·. Bü

eforinin sarih 

Kamaralar Yu
nan , .·e Orta 
Şark haı·ekatı

nı konuşacaklar 
• --0--

1 Ş Ç I, HARP LEVAZIMI ME· 
SELELERi DE MÜNAKA· 

ŞA EDiLECEK 
---0--

Londra, 6 (A.A) - Royteı·in diploma
tık muhabiri bildiriyor: 

Avam Kamarası önümüzdeki ilk iki 
celsesinde, Lortlar kamarası ise ilk cel
ı;esinde hükümetin Yıınamstana yardım 
göndermek siyasetini tnsvip ve orta şark 
harp sahnelerinde imp3ratı:>rluk askerle
rinin harekatının hül<:ümet tarafından 
mümki.in olan bütün şic'!btle takibi hak-

Irak hadiseleri 
ve Türkiye 

HÜ Ü E 1 iZ TA AS- , 
S TE Uf 1 DE BULU _I 

.... 

GU BiL l. ILIY R 
Londranın miizakere 

için bir fat'h var 
---Q---

Almanlar iiran, Afga· 
nistan ve Epi falıiri ile 
de me,gul olmuşlar ••• 
Londra6 (AA) - Royterin diplo

matik muhabiri yazıyor: 
Türk bükümetinin İngilİ7: ve Irak hü

kümetleri arasında mütavassit rolünde 
hulunmağı teklif etıni, olduğu fİmdi 
Londrada teyit edilmektedir. 

İngiliz hükümeti Türk hükümetid:ı 
teklifini ilham eden dostane hissiyattan 
derin surette mütehassis kalmakla bera
ber her hangi bir müzakere için ilk mü
tekaddim şartın Irak kıtalannm Habba
niyeden ~ekilmesi olduğunu tebarüz et
tirmek mecburiyetinde klllınışhr. 

TA YMiStN MOTALEALARI 
Londra, 6 (AA) - Taymisin dip

lomatik muhabiri Türkiyenin İngiltere 
ile Irak arasında yaptığı dostane tevas
sut teklifini ve fngilterenin müzakereye 
girişmek için ileriye sürdüğü şartı tetkik 
ederek diyor ki: 

Bu şart Habbaniye tayyare meydanı 
etrafının Irak askerleri tarafından tahli-

1ngiltereye yardımın Efü lıaTaretli tc.
raftarlanndan Amerika Maliye Na

zın B. Mm-gantav 

Aaerika barba 
~irecektir 

----0---

Harekete geçmek saati 
sarih su rette çalmıştır 

yesinden ibarettir. lngilterenin Iraktaki --&---

menfaatleri her hangi uzla~maya müsa- Kap, 6 (A.A) - Cenubi Afrika Baş-
it olrnıyacak kadar .ehemmiyetlidir. Biz vekili General Smuts dün nyfuı mec1isin
burada petrol sahalariyle impattorluk de vuku bulan beyanRtında rle~tir ki: 
münakale yollarının iyi bir şekilde mu- - Amerika harbe gire-:ektir Propa
hafazası için, yani sadece kendi emni- g::uıda neticesinde değil. Amt>rikan hal
vetimİ7:İ muhafaza için hatP.ketc geçmiş kında Amerikanın hnrbe iş1lraki icap 
bulunuyoruz, Almanyanın bu menba- GUiği kanaati mevcut olduğundan dola
larda gözü vardır. Raşit Alinin suikasti yıd.ır ki Amerika harb~ girecektir. Ame
muvaffak olsaydı Almanlar lrakı işgal rika 1noiltcre ve impa1·ator1uk ınilletk
ederek bir taraftan ııarki AJcdenizdeki ri a;asu~da eski.sinden çok daha sıkı mü
kuvvetlerimizi petroldırn :mahrum ed'e- rıa.cıebetler olacağı 1'iln ~elecektir. 
cekleri gibi diğer taraftan Mısıra karşı HAREKETE GECMFX 
Filistindeki kuvvetlerimizi tehdit "de- SAA T1 ÇAL.MISTITI 
ceklerdi. Boston, ti (A.A) _ Harvard Universi-

ALMANLAR. iRAN VE lesi direktörü radyoda bUtün Amerika-
AFGANlST AN lılara hitaben söylediği bir nutukta bil-
Almanlann yakın fark plaruan alel- hassa demiştir ki: (Sonu Sahife 3 de) 

[ Sonu 3. cii. Sahifede ] 
-------

ırakta harp vaziueti S NDAKİKA 

Havalarda haki
miyete doğru 

E 1 K iLiZ VE 
TAYY RE 
il 1 

Al 1 
lATI iJ GEÇTi 

-

Bir aylık lngiliz ima;. 
latı 1600 ıi buldu 

B. Ruzvelt hava halılmf .. 
yetinin Jıatiyen te.sls 
edileceğini söyledi 

Vaşington 6 (A.A) - Reisicünihur 
B. Ruzvelt bir mektubunda demokrasi
lerin havalara haklın olmalan lüzunmn
dan katiyetle bahsetmiş ve bunun müm· 
kün olduğunu bildirmiştir. Aynı mek. 

r Sontı ~ ri 8ahifı>c1P. 1 
lO"'..r.r..r..r..l"'.r.r..rJ'-".A"'-'.r.r.b"J".r~J'~ 

Yunan Kralının amcası Prens Jorj 
Giride nakledilen yaraltlardrın birinin 
vapımlan inmesine yardım ed.iyor 

Kumanda tevhit edildi 

Irakta Alman 
••••••••••D• • • 

Amerika harp malze- Yunan başvekılı 
tayyaresi ve 

subayı var mı? 

mesini lngiltereye bir emri yevmi 
donanmasının hima· 
yesinde gönderecek 

neşretti 
o--

Ra ...... anı·""ede ı·ngııı·z pi· h Yunanistan harpten mu· uu ., Va!:!İngton 6 (A.A) - Reisicüm ur 
)'ad esi ntUVGf f a'fııyetfi B. Ruzveıt harbiye nazın B. Stiınc;ona ZGf fer Ve IJÜyÜmÜf Ofa• 

'lıeıifler yaptı ırönderdiği bİJ' mektupta ağır bombarllı- rafı ~·lıacalıtır 
Kahire, 6 (A.A) - !ngili'7 Orta -:.ark man tayyarelerinin arttınlmasiyle de- Hanya, 6 (AA) - Ege Ajansı bildi-

'$ mokrasilere hava h3kimiyetinin tenı;nj · B kil H b" N Ç d \Jrnuıni karargahının mütt>mmim bir rıyor: aşve ve ar ıye azırı u e-
Vin Jiizumlu görcte:H bütün tedbirl,,.ri b""t•• G" •t b J • '-U-tebliği Ffabbaniycd'e heı ekcte geren tngı·- ' ... ros u un nı su ay ve er e;rme ~ 

:o almak hususunda keJtdisinc tam sala- b v• • "d ..... •st liz piyadesinin bütün Pazar gecesi mu- en neşrettigı emrı yevmı e .ı .unanı a• 
affak hiyet verdi:;.ini bildirniiştir. B. Stitnson r.ın k dretıı· m··tt"'fı"k1 tngilt"re ile bı"r v ıyetle tencvvüc eden keşifler yap- .., u u " - . "" • 

- Amerikan miUetine hitaben beyanatm- J"kt k"- Id w • • d 1 yi i i tığını bildirmektedir. Habban~yedcki İn- ı e yapma tel o ugn muca c e Y 
giliz kuvvetleri kampı dün fasılalı su- da fnı:;ttcreye gönderilec:ek harp malıe- bir surette sevk ve idare için ada mUtte-

mesinin Amerikan donanmasının hima- fik k 1 k b" k d ltına ı_ette Irak topçusu u-~afındm bombar- · ıta arının te ır umı:ın a a 
Yesinde olarak sevkolunacaguuu bildire- k Kr ] h""k"".....,.tin kararlaş aıman edilmiştir. İngiliz bombardıman onmasını a ve U- u...... .. 

ve avcı tayyarelerinin mii~emadi yaptıkv cektir. tırdığmı ve tümg~erel Fraydergin uada 
lan keşif ı · d b bomb ~ müttefik kuvvt>tlen B:şkumandanbgına 
dıman m:e~f/~~:;./ u ar-1 ~ ~~ [ Sonu 2 - inci Sahifede ] 
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a akıtan borular1n güzergıihını gösterir harita. 



SA.RIFE 2 l"ENI ASIR 
• 

I ŞEHİR HABERLERİ lnfı{iltere 
Ak denize 

•• iKi CI KISIM •• 
Kreşler açılı yor 

•••••••••••••••••••••••• 

68 - I~çi kadınlarııı 
Z k llazl.k H.. k" ' "$ ·- am_a_n_ç_o ________ u~ arım. çocuklarına bü-

SadPazam, padişahm gözünü lıorlıutal'alı zor· 
baların istedilılerini yaptırmalı btiyordıı- yük bir yardım 

Recep paşanın bu teklifi dördüncü 
Murada çok ağır geldi... Padişah kaş
larını çattı ve öfkeli zamanlarında dai
ma ynptını gibi hı:ıh aibmlarlıı odatun 
içinde ~abuk ~nbuk gctlnmcğe k ı1yuldu. 
Hünkarın cevap vcıınediğini ve kükre
miş bir arslan gibl od da dört döndüstü
nU gören Recep paşa yeniden söze ba~
lnyıp: 

---<>----Kösem \•nlide ile Recep paşanın men- · 
faatleri bu noktada birbir.ne uygun -.:el- işe giden lıadınların 
melde idi ve her ikisi de dördüncü Mu- Jıüçülı çocuflları içBn 
rndın üzerinde müessir olan bütün ha- iiÇ l:reC! hazır!anı"OI' 
ricl tesirleri, nüfuzlnn ortadan tama- og ~ 
miyle kaldırmak istiyorlardı... işe giden fakir halkın çoc'l:klarını 

Kösem valide oNlu Muradı bir kukla emin ve mazbut bir yerde muhafaza için 
gibi elinde oyna~ ve onu kendi cU- C. H. partisi vil&yet idare heyeti reis
fuı.una tabi bulundurarak padisah valı- liği tarafından çok hayırlı bir teşebbüse 
desi sıfotiyle devleti idare etmek 11rzu- giri~ilmi tir. Şimdılik Eerefpe$3. Cıızi
sunu besliyordu. Recep paşa ise, hem ler ve Kahrıtm<ın1ar mıntalcalarıncla ol
padişahı, hem de validesini, ikisini bir- ınak üze~e. fnkJr halk _yavruları~ı barı~
dcn idare etmek ve bunlan tesiri altın- clırmak ıçın Kreşler ıhya edılecektır. 
da tutup bu suretle bükümet işlerini Buralarda çocukların iaşeleri temin edi
kcyfi istediği gibi döndürmek maks:?dı- leceği gibi eğlenmeleri için de bir çok 

- Aman hünktınm .. Z nuın çok mU
him ve nazik ... dedi.. Bu iş artık bit sa
niye bile geciktirilemez .... 

Herifler geçen gün şehzadeled gör
mek i:;tediler.. Maksatlarına erdikt,..,n 
sonra defolup gittiler ... 

BugUn ve yahut yarın tekrar ~elc
cek, yeniden patırtı ve şamata etmcğe 
başlıyacak olurlarsa işin çok muhata
ralı bir şekil almasından korkulur. 

nı takip ediyordu_. vasıtalar bulundurulacaktır. 
Padişaha gelince, o da kendi arzu..-un- Ha1kevi tarafından Kreşlerin hazır-

dan, kendi hükmünden başka bir tesir, lanması için şimdiden fnr.liycte geçil
bir kuvvet tanımamak. kendi iradesine ıni~tir. 

Sultan Murat gezinmekten vaz geçe
rek birdenbire durdu. Derin bir öfke 
içinde bulunduğunu gösteren 'kısık hir 
sesle Recep paşaya cevap verip dedi ki: 

- Bu ne biçim padişahlıktır? .. Daha 
ne vakte kadar bu zorbalnnn mahkfı
mu olup kalacağız.? .... 

karşı koymağa cürct eden fısileri tepele
mek, kuvvetli bir yumruk darbesiyle 
her kesi yıldırmak ve sindirmek kaı:a
rmda idi .. 

Fakat şimdi kendisinin zail ve buna 
karşılık asilerin kuvvetli olmasını S.."'Z

mcsi. bu knrnrını tatbik mevkiine koy

Güzelyalı ba
taklıkları 
--~---maktan onu menediyordu ... 

İmdi istedikleri adamlan verdik far- DördüncU Murat şöyle dü.şiinüyordu: Az zaman 50HNI güzel 
zedelim .... Fa~t heriflerin bunlarla ~k- Hele bir kerre şu isyan biraz yatışsın... spor Ve gene. fifı salla• 
tifa edeceklen ve biz.den daha başka ıs- Zorbaların harckctfoı-i durur dul'maz 
teklerde bulunmıyacakları ne ınalô.m? kendisi faaliyete koyulacak, ctrahrut en IG.1'1 halini alacalıtır. 

Topal vezir padişahın korkusunu kuvvetli adamları toplıyacak ve bu su- Cüzelyalı mıntakasında bulunan lı:ü-
bUsbiltiln körilklemek istiyerek: retle mübareze kudretini artırdıktan -;ilk su birinkintileriyle ufak hataklık-

- Tehlike geldi işte kapıya dayandı •. sonra kendi nüfuzuna karşı koyan tara- lnnn küçült sa'i mükellefiyeti kc.nununa 
dedl, bu vaziyette bunlara karşı nasıl fın kuvvetini kırmak için mi.ithis bir uyularak kurutulmasına başlanıldığını 
ınubvemet g&terllebllir? ·· mUcadeleye girişecekti.... ve bir kısmının da denize açılan kanal-
Şevketlt) hUnklrım ... Defterdann kat- Dördüncü Murat kuvvetli seciyesi sa- 1arla ve uların denize al.atılmak suretile 

line dair bir ferman tastirine müsaade yesinde bu mUcadeleden mutlaka mu- kurutma ameliyesinin bittiğini yaz.mış-
buyurmanızı niyaz ederim.. znffer olarak cıkaca~ı umumyordu.. tık. 

Hele böyle bir ferman isdar buyurul- Şimdi her üç enerji de birbirleriyle Cüzelyah semtindeki bataklıkların o 
sun.. Belki de bu suretle herifleri yatış- ~kta idi. civar hnlkına yaptığı mazarratlan ~öz 
tınnış oluruz. .. Bu istekierl olduktan -c Bitmedi >- önünde tutan vilayet mr.knmı, sıtma 
sonra, Asilerin başka ne diveccl<leri oh- mücadelesi mıntakasına ithal edilen bu 
bilir?... Havalarda hakimi- sahanın esaslı surette temizlenmesine ve 

Sultan Murat Recep paşanın yanına su birinkintilerinin tamamen kaJdınl-
yaklaştı ve çok mühim bir meseledı>n yete doğru masına karar vermiştir. 
bahsetti~ vakıt daima yap~ğı gibi. ağır Münferit ve sahipli bulunan bu yer-
ve yavq bir sesle topal ve~ dedı ki· , • [ -~~staTafı. 1. ci Sahif~~ ) Jerin beden terbiyesi bütçesinden kafi 

- Y,. bizim Musa çelebıyi unut>ıyor tupta ılcn suriilen mdtalealara gore de- miktarda tahsisat ayrılarak istimlak 
musun?- Zorbalar onu istemekte değil- mokrasiler her ay ha\'Dlardaki ku\'H~t- edilmesine karar verilmiştir. 
ler mi? .. Defterdann katlinden sonra bi· ferini artırmaktadırlar. Bu artış demok- fstimlnk muamelesi bittikten sonra 
zim Muanın ba$ını da istemiyecekleri· rasilerin havalarda lmt'i hlkiıniyeti tesis bu geniş sahada hazırlanacak proje ile 
ne benl teinin .a.wıw ..-.n'!- 0 

.. I ubleft --~ .a.v- ~- -dCTft .po.. -'-a\omı -. -.1\\-'-l .. 

Recep paşa kuvvetli bir ifade ile: ÜT. ~ Bu suretle şimdiye kadar sıtma men-
- O cihetten yana müsterih ol Sul- Ni~A IDAKİ BfALAT . . baı olan bu saha badema gençliJc hare-

tamm. .. Ben işte sana senet vereyim... . Voşın~n 6. (A.A) - ~mt ıstatis- ketlerinin belli ba lı faydalı bir merke
Musa çelebiyi kurtarmak için bUtUn tiklere gore Bırleşik Amenka~ gecen zi haline getirilecektir. 
gayrethnl sarfedeceğbne tamamiy!e ay tayyare imalAtı 1427 ye baliğ olmuş- ----
emin olunuz.... tur. 1940 senesinin ilk Kanununa n~-

DördilncU Murat sadraumın bu söz- ran tayyare imalAtında 700 tayyarchk D r Abdı· Muhtar 
}erine hiç kanmadı~ gösterir bir su· bir fazl:ı11k mevcuttur: İmnl ~dilen t1'y- • 
rette omuzlannı silktikten sonra: rarelenn yalnız yctmış sekizı yolcu ve 

_Senin bu sözlerine nasıl itimat ede- ticnret tayyaresidir : . Bii~iner 
bilirlm? •. Bana zorbalan yatıştıracağım; ALl\fA~YA, GEÇIU>I. . . . 

byan hareketini bastıracağına dair B:rl• ıntı ahıfler Am~rı~ada. ı tıh~l~- -<>--
':':ndi e kadar bir k defalar teminııt tın. imdi Al"!ıı!'!'.""ın. l~t_ıhsııla!ınıı mu- Seyahatten dönmüstür 
~ermfs idin ... Bunla';:n hiç birisi dow"lı s~~·ı hnlct geldığin~·~!tgıltc~~tr.t'· Bir haftadnnberi seyah11tta bulunan 
çıkmadı ... Şimdi de Musa çelebiyi kur- rı 1~

01~1 ayyare. 1~~ 
1 hıtt . b 

1 
~u- doktor Abdi Muhtar Bilginer seyahatin

taracağına dair yüksek perdeden bir ta- ıdc .. e mbanya ımtmn aktnıd.r:leçmı~In !1
1 

un- den dönerek hastalarını kiliniğinde ka-
d d UJtUllU eyaıı e e e ır er. gı tere b 1 b 1 M h k 

kun Wlar e ip 17~-İa . )'alnrz başına ayda 1500 • 1600 tayyare \j. ad aı:ııı~ır. u terem do tora hoş 
Arbk sana ö~ eki o ay o ~ ınant eda- imnl etmektedir. ge ın enz. 

manı. Musayı hıç mseye emruye .. t>- MARTI'Aıd İMALAT -------
mediğim !(in şimdi onu yanımda, gozil- Vaşington 6 (A.A) - Vaşingto:ı ti· Külttirpark ziraat 
mün ~nUnde tutuyorum... .. carct odası Mart ayında İngiltereye ve m · zesini SU bastı 

Padişahlb. 8 olanUhkimon~b" böynfle Mısıra 414 tayyare ihraçj cdild:ğini bil-
birden 117 ~n 11?. ve nıu.&A ı; s - dinni.ştir. Şubatta 385 tayyare gönde· Belediye fen heyetine. kültürparkda-
baya geldığıni gon:? Recep .paşa bırden- rilmişti. ~ ziraat miizesinin mahzeninden su fış--
bire durakladı ... Kosem valıde Musa çe- Felemenk Hindistanına 35 tarı~rc kırdığı n elektrik tesisatının da bozul-
lebinin vUcu~unu ortadan . kaldırmak gönderilıiliştir. duğu bildirilm.i,tir. 
hususunda bilhassa ısrar edip durmak- Subat ymdaki tayyare ihracatı bt'd~- Müzedeld v.aziyet tetkik edilerek ica-
ta idi Zira dördUncU Muradın anası li 8 mily~n dolar oldu~ halde Mart beden tedbirler derhal alınacaktır. 
Musa çelebiyi oğliyle kendi arasına ı:ti- ayında 13 5 milyon dolara yükse1miş.. 
ren ve vUcudunun mutlaka izalesi tcap' tir ' 
eden muzır bir şahsiyet olarak telAkkt · ___ _ 
ediyordu ve Mahpiker bu engelin ara- Ka da gittik 
dan kaldınlması içhı topal vezire ç0k: sı- na çe 
kı ve katı 'eınlrler vermlştl... kuvvetleniyor 

:Ayıu zamanda Recep paşa da bu oar- Ottava G (Radyo) - Kanada ba!;\·e-
lak ve zeki mUsahibin padişaha bu ka- kili Kanadanır. harpten CV\Telki donan
dar yakın ve her sözilntl ona dinletecek masının 18 parçadan ibaret olmasına 
mertebede mUmtaz bir vaziyete sahip mukabil şimdi 108 parçaya vardı~ı ve 
olmasına hiç te iyi bir gözle bakmıyor- hava kuvvetleri efradının elli bin kişiye 
du-. çıktı~ıftı ıöylemlştlr. 

=·········:····································· ····· · · · · · ··················~·········: 

i ~ BUYUK I-iİKA YE i ~ 
• • • • 
ı •...••••. ~ .•.••.........•••.......•................................••••.••• : ..•.••••• : 

Ke dimden ~eçtiğim o an ••• 

,,,.. ......................... ~ 
Bornova Men'IJa suyu 
İçimi çok milliyim kimyevt has

salı saf menba suyudur .. 
Umuma satışa vazolunmuştur .. 
İzmirde her bayiden arayınız.. Fi

aü çok ucuzdur .. 
UMUM BA Yit : Bornova menba 

suları.. 1 - 10 (94.6) 
.............................. ~, 

1 
KüçUk oğlum evde sıkılmağı Adet edin
di. Şimdi onu ve arkadaşlannı eğlendir
mek bana çok gUç geliyor. 

Aysel buhran devresinden çıkıyor. 
Az katsın, hayatını kırmış olacaktım. 
Bunu dilşUnerek httlA titriyorum. O me
şum gece acaba ne görmUştü? 

Vecdi artık bize gelmiyor. Ailesi nez
Y AZA.N : VÇ YJl.DJZ dinde ona tesadüf ettiğim vakıt bir ar-

kadaşımın çok terbiyeli çocuğundan 
- 14 - ibarettir. Annesi onun bekArlığına mil-

- Benden nynlmak nu istiyorsun? •.. yorlar.. teesslrdir. Bir gUn bana dedi ki: 
Buna ne kadar haklı olduğunu anlıyo- - Teşekkür ederim.. Biltiln kabahat - Bu Halime Kıray meselesi onu 
rum. Yalnız. Orhan, çacuklan dUşün .. bende .. Onu idare etmek ve yardım et- zannımızdan fazla Umıilş olacak. Eğer 
Ben kendi hesabıma söyiyorum. Bü- mek bana düşerdi.. Oh, Orhan! Bir çıl- kadın bir başkasiyle evlenmi$ olmasay-
tün şu son aylar zarfında annelik vaz.i- gınlık geçirdim!.. dı, Vecdl.nin ona bir namus borcu oldu-
feınl yapmadım.. GUlUmsiyerek ellini öptU.. ğunu sanacaktım Adeta. 

Orhan uzun dakikalarca başını eltcri - Çabuk iyi ol, gUzelim .. Hepimizin Fazla bir şey diyemem. Bir gUn l,U-
arasına almış, sessiz durdu.. sana ihtiyaEımız var.. tiln güclükler tesviye edilmiş olacalrtır. 

- Bunca seneler bernber yaşadık, Sonra odadan çıktı.. Olcay zaptU rapt altına girecek, Ayse) 
Nernrin .. Eğer bir otomobil kazası senin * de ev kadını olacak. Nihayet, Vecdi f!V· 

(ehreni yırtıp parcalamış olsaydı, seni Hayat devam ediyor .. Şimdiki meşga- lenccek. 
bırakmazdım.. Simdi bir nıh kazası ~e- lelerim, bu f elfıketll aşk fırtınasından Fakat Orhan la ben, günahımdan ev
çlrdhı •• Bir kaç güne kadar hastaneden evvelki gibidir.. HıilA eğlenecek vesile vclki saadete bir daha kavuşacak nu
cıkabileceksin .. Birlikte hareket ederiz. buluyorum .. Bir cok sebeplerle buna yız? 
Nermin- Tıpkı işimftln bozulduğu za- da ihtiy~ var .. Fakat çok ihtiyarladım.. Bundan şüphe ediyorum, zira gilnah 
ınanld ~ibL. Hayır işleriyle uğraşıyorum. Zah.:ren işlemiş olan bir kadın kocasınm itimadı-

- Eğriler? Bili~·orlar mı? her şey evvelki gibidir. nı tekrar pek gUç kaumabllir. Hayat o 
- Pek kibar davrandılar .. Hayır, ta- Fakat bazı şeyler değişti. Kocamla kadar kolay değildir. 

dece şu genç iyi ne söylemişse onu bili- benim aramızda aynı emniyet yoktur. -S O N-

Ziraat Vekaletinin iki mühim kararı 

Dekar başına 3 ,5 kilo 
göztaşı alınacak 

Velıcilet zil'aat müdür ve muallimleri ile mika · 
dele meınurl•ının 'ilazif eler ine dair bir 

talimatname gönderdi . 
Vaziyetleri :zamanından evvel iste- le rica ederim.> 

di1cleri miktarda göz taşı almağa müsait • 
bir kısım bağcılarımızın, z.iraat memur- Vekalet bir vazife talimatnamesi 
lannın verdikleri vesikalarla ihtiyaçla- gönderdL 
rınd:ın çok fazla göz taşı aldık.lan tesbit Ziraat müdür ve muallimleri, müca
eodılmiştir, Bu hnl diğer fakir bağcıları- dele müdür, baı teknisyen ve tcknis
mlZln lüzumu halinde göz taşı bulma- yenleri ıimdiye kadar eski vazife tnli
malarını intaç eder vaziyette görülmüş- malnamesine göre vazife görmekte idi
llir. Lüzumsuz bir sıkıntıya meydan ve- ler. Çok eski zamanda ve mahdut bir 
rilmemesi için zirnat vekaletinden bir rerçive içinde hazırlanmış bulunan mez
tamim celmiştir. Bunda denilıyor ki: kur talimntname bugünkü ziraat ve mü-

cParası olan bazı ba~cılann ziraat cadele i lerinde beklenen faaliyet için 
:ne.murlanmn verdikleri vesikalarla ko- knfi değildir. Bu ciheti göz önünde tu
operatiflerden ihtiynçlarından fazla göz tan ziraat vekaleti. ötedenberi hazırla
la!;I aldıkhn hnber alınmıştır. mağı düşündüğü vazife talimatnamesi-

cVaziyet. vekaletçe çok ehemmiyet- ni ikmal etmek üzeredir. Bu nizamna
li telakki edilmekte olduğundan her me hazırlanarak icra vekilleri heyetince 
hangi bir il:'lç buhranı neticesinde fakir knbul ve tasdikine kadar ellerinde hiç 
bağcılann bağlannı ilüçlıyamıyarak bir vazife talimatnamesi bulunmayan 
emek, masraf ve mahsullerinin heba ol- ziraat ve miicadele teşkilatının bugü
mamasını teminen her dekar için 3.5 nün icabettirdiği şekilde çalışmalarını 
kilodan fazla göztaşı ves;kası verilme- temin için vazifelerinin ana hatlarını 
mesinin temini ve nksi halin şiddetle gösterir bir talimatname hazırlanmışa 
mesuliyeti mucip olacağının teııkilata tır. 
Shtiyaçtan fazla ilaç depo etmesinin de Vilayete gelen bir tamimde bu tali
kanuni takibata yol açaca,rının müstah- matnarnelerin vilayet mıntakaaındnki 
r.ile Önemle tebli~ini ve durumun has- z.iraat müdür ve muallimlerine tebliği 
!!aSİyetle takibiyle neticenin vekalete ile bundan sonra bu talimatname dahi
hildirilmesine himmetlerini ehemmiyet- linde vazife görmeleri blldirilrniştir. 
ICl'°~..ıC-~~~---~.IOOCC"'J.X)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
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Bir otelde 3 bin lira çalındı, 
hırsız Afyonda tutuldu 

--------------""""11'Wı-------------

U~alılı Selim Celil parasını aşll'ınca otomobille 
Menemene, sonra da A fyonlıaralıisara lıaçıtl1$ 
lstnnbuldan izmire gelen ve üzerinde lanın bir otomobille Menemene ve ora

bulunan üç bin lira ile Çoraklı::apıda dan trene binerek Afyonkarahiaarına 
Emniyet oteline misafir olan B. Faruk geçtif.ri tesbit olunmuştur. Afyon emni
rıamında bir şahsın parası meçhul hır- yet idaresine telgraf çekilerek vaziyet
sızlar tnrafmdan çalınmıştı ·. Celeplikle ten malumat verilmit ve orada alman 
lştignl eden B. Faruğun ifadesine göre, tertibat sayesinde hırsız üzerindeki pa
• .... 1.. ,,._1.,.d\o.t.on. •onra oda .. ndan b b n.lftd a b\r1ık~e yakalnnınıı:ıtır. 

müddet ayrılmış ve bu esnada da yas- Paralar banka vasıtasiy]e lzmir em
tığın altında bulunan üç bin lira alın- dyet müdürlüğüne gönderilmit- Yaka
mıstır. lanan hırsız Uşaklı Selim de lzmire gön-

Mesele derhal zabıtaya haber veril- derilmek üzere muhafaza altına a1mmıt
miş ve yapılan ilk tahkikr.tta parayı ça- tır. 

* Bi~ bakkah ağır 
surette yara! dılar 

Kemerde Yaver sokağında Hasan 
Oaryürek i!lminde biri ailevi bir mese
leden bakkal Hamdi tanbanca kurşu
niyle karnından ağır surette yaralamış 
ve tutulmustur. 

Karısının evine 
taarruz etmiş 
Çorakkapı Mağaralı sokakta Süley

man oğlu lbrahim, aralan aÇtk bulun
duğu için ayrı yaşadığı kansı bhranın 

oturduğu eve bıçakla taarruz ettiği id
<lia edildiğinden yalcalanmı~ır. BERGAMADA 

Bir ceset bulundu Çocueunu sokağa atmış 
Bergamanın Kapıkaya köyünde, kö- Alsancakta Zade sokağında Nebi kı-

yün beı yüz metTe mesafesind e taılı zı 22 yqında Anenin on gün e.-vd 
tarla mevkiinde bir ceset bulunmuıtur. memleket hastanesinde doğurduğu ço
Cesedin hüviyeti henüz tesbit edileme- cuğunu sokağa attığı iddia edllmlftlr. 
miştir. Tahkikata devam edilmektedir. Kadın tutulmuştur. 

~19M;y;rb~Y..:~M:hfio:k~iıQ:.~:oı:ıcı:ıc~ıc:ıcci~if: 

gençlik hnyramı ha- arınuza resmen işti-

zırJığı devam ediyor rak ediyor 
---o----

Fuar Ko!Ilitesf reio:liğine gelen bir 
mektupta, Macaristarun bu seneki İzmir 
Fuanna resmen iJtiral-; edeceği bildirU
mektedir. Aynı mektupta pavyonda sa
tışın da yapılacağı haber verilmektedir. 

akin oldukça 
ihverin lııt'a 

h~lıimi]Jeti biiyiilı lllr 
mana ifade 
etmiyecelltir 

~EVKET etLGIN 

[ BaştaTaf ı 1. ci Sahifede 1 
deniz cephesi sukut else Atlantik td" 
besindeki rnuknvcmetin bu inhidaJObll 
en geniş ölçüde müteessir olmamaSJ İlll" 
kansızdır. Görülüyor ki İngiltere tebll
kclcri hakiki nisbet ölçüsüyle ~ 
di kate alnu bulunmaktadır. Cenı.ı• 
$=ırki A vnıpada cereyan eden ııamse!6 
elim olmakla beraber harbin neticcsı-8 
tesiri hakmımdruı İngiltereye çok 1tı1· 
metli znrnanlar luwmdırdığı da mub~
kaktır. Ezcümle Almanyanın hava kll'f" 

vctle.rini dağıtmak mecburiyetind~ 
ması Atıantik meydan harbini 
şiddetle yapmasına nıani olmuş, İnf.~ 
reye karşı havn hiicumlan eski ş:İdG&""• 
ni kaybetmiştir. Bu sayede hem :lnıi: 
harp endiistrisi isti!ıs:tl hızını arttın itıl 
mck imkanına mazhar olduğu (1 

Aıneriknnm yardım seli de günden ~ 
ne daha emniyetli bir mecraya ~ 
makfndır. Demek ki Alınan harp ~ 
nesinin tahripkar kuvvetini_ dağı~~ 
tesirini ıızaltnıaj!a ve vakit ~ 
~lısan İngiliz tabyası kısmen heci~ 
vnmuştır. Bu saah bir mu,'8f{au1.,.. 
olmasa bile harbin cettyanı üz~ 
kendini hissettinnektcn hali kıılıtı•S'' 
cJlktı.r. 

Öniimüzdeki günler veya baftaW 
içinde Akdeniz harbinin daha çetin saf• 
h:ılar nrzetmcsi mümkiin ise de her ~ 
~ıı giinün Jngiltcrcnin mnkaveınetiol 
nrttınnakta olduğundan şüphe ecJile" 
mez. 

Liby:ıdan Mısıra tevcih edilen ~ 
bir boca18DIA safhasınııladır. Çölde -
müdnFaa mc\'Zİi olan Tobnık, en a~ 
metti istihkamların bile baş eğdild"'"• 
motörize bir ordunun büyük hava kltf• 
\'etlerine istinat ederek yaptığı taarro-· 
tara şinıdjye kadar par.lak bir mub~ 
ınet göstermiştir. Sollumdaki AlınaJI • 
İtalyan ordusu henüz yerinde sayitJ~
tadır. Biitün bu alametler İngiliz '°J. 
lmvemetinin balkan lıiciasmdan sar! 
mak şöyle durswı, mühim mikyasta ıırt· 
tığına deJi1dir. •. 

Sntiihiyctıırlann temin ettiğine J.'!': 
İngiltere, Akdeniz harbinin inkişanrt• 
en uzak ihtimalJcri bile nazarı <1.ikl~~ 
almış bulunmaktadır. Garbi \'C ~,.. 
Akdenizde İngiliz donanması takv1Jt'' 
edilmiştir. Habeşistan seferi uihaye 1 

-...ık ii1UU'8 olduiundan cenubi ~ 
ittihadı km"·etlcri de 1\lısınn ınudafaa· 
sına İ<ilİrak edeceklerdir. •t s... 

Diğer taraf ta orta Akdenizde tnıı.....,. 
filosunwı kontrolii en yüksek hadde CJ• 
karılmıştır. Sicil)•adan Tunus knra r;UI~ 
lannı tnkibcıı Trablusa yeni kuvvet 
sevkine mani olmnk icin ciddi gayrct1d 
sarf edilmektedir. Hatta İngiliz don.1n~ 
n1:ısı hu kontrol vazilcc;inde bazı bih.U 
kayıpları bile göze :ılnustır. • 

Bu c;crait dnhilindc l\1ısır sefcrıniO 
tnın bir finc;ko ile neticelenmesi ihtind' 
füıderı cndise eden Almanyanın ya ~ 
bi Akdenizdc Cebelüttarı.k, yahut 
nrM Akdeniıde Suriycye bir tnnrrtd 

11· ı>lnru hazırlamış lmlundıığundan 1!' 
sırrane bahsedilmektedir. Bu tahınıı:t· 
lcrdt'n lınngisinin hakikate daha uygııt' 
alduiu bilinemez. Kanaatimizce Alrı1d1r 
lar her şeyden evvel sırtlannaa bir • 
iten tc'ikn eden Tobmk iı.ini t emizlenM"' 
ğc <;alışacaklardır. Tobnıkun uzun ı; 
mıın muka\•cmeti Alman ümltlt>rh' 

suya düşm;~e;.c~r'Bi1toiJf 
---------------------------

ırak ta harp vazi~etı 
[ RastaTnh 1. ti ~rılıifetÜ 1 

ALMAN TAYYARF.I.F.Rl VE 
ZABtTLERt VAR MI? Jı
Londrn, 6 (A ~ - l\.lman tayyare 

1 rlnln ve subaylnrmın Iraka geldikleriJl 
cair cınmnrelcr yoktur. 

EStR OLAN 1NG1Lt7.1.ER 

Bugün sabahleyin Vali A. Fuad 1\ık
Enhn reisliğinde, belediye reisi doktor 
Behçet Uz ve C. H. Partisi vi!ftyet idare 
heyeti reisi Avukat Münir Birselin de 
ıştirakiyle bir.toplantı yapıla"ak 19 Ma
yıs spor bayramı pro~?"nrm üzerinde gö
rüşmelerde Lulunulacaktır. 

Rutbnda esir oldulrJan blJdirilen ;,. 

l·r J•i r1ı, . ,,an proto". olu" la\ısız 1ngillz askerleri 3 - 4 subayl~ .. ~ n kaç istihkftm eri ve mahalli amel uf-

Al manga Irak ahnlini tatbik mewkllne konuldu :~K~?~!~i ;~ ·~tfı ı':::.,~ 
dikkatle takf p edigor ~ Baş~Taft 1. :i S4!1if~~e] . ~ili~~~!~ü Habl.ani~·e etrafındtı~ 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] k?.~ derptş ed!len t~~ırlerın ıki ikit vnziyetl'l bir az gUç VP. nazik o!duğtdl 
ld ._, hukumetc::e tasvq> edılmış olmasına bi- söylem'c:tir 

mckte 0 tı.uan bilhassa işaret ediliyor. naen 4 Mayıs 1941 tarihinde Tahrandu IRA~rtN· NE KADAR 
Londra 6 (A.A) - Irak vazlyetin:len Tiirkiye climhuriyetl büyük elçiliğiyle TAYYARFSt VAR ? 

bahseden Taymisin diplomatik ınuhar- İran hariciye nezareti arasında nota t~- Kahire 6 (AA} _ Irak vaziyetttıdetl 
ri~i~~8; ~:?~:..:1.:yle b<ıcue<.-:'Jik a!jsi suretiyle bu t~dbirler .-:nczk~ ~- b~hc:eden' askcrl sözciJ Irak hııva tcu:; 

~vU\.J ...,.. ....u rıhtcn itibaren tatbık mevküne ~ırmış- •etlerinin 120 tauvareve vardığ1nı 
vazifesini suistimal eden Raşit Alinin t' \ u • ~ıııll 
Alman yardımı istediğine dair haber!cr ır. ~ lıunlardnn pek aıınm t.ıodem o1dtJ 

fayda etmediği gibi Alman hava filola· Ktıman"a tevhı"t edı"ldı" ~öylcm!ştir. -------
rının Suriyedcn Iraka geçtiği de tecy- ~ ~--•!!!!im•-.-----, yüt etmemiştir. Almanların adamlarım Y QAl!&M 
iktidara getirdikten sonra fışe katılıııa- [ Baştaraft 1. ci Sahi/ ede ] 
dan askeri vaziyetin inkişafını görrt'ek tayin edildiğini bildimıektedir. 
arzusunda oldukları Berlinden haber Emri yevmi şöyle de-vam •~tmektedir: 
alınmıştır. Raşit Ali sUratle mağlôp Yunanistan ve düm·anm hilr millet-
cdildiği takdirde Almanlar kendisıvfo leri düşmanların tahakküın ve istilasın
hiç alfıkası olmadıltını idd!.a edecekier- dan istihlaslerlnl be~ı:livorlar. Milletin 
dir. ve insıınlığın en yiiksf!k idcn\lerjni mil-

Abnanlar Irakı ele gccinnekle petrı>1 dafaa asıl vazifesi şimdi sizlere di.i~yor. 
elde etmek ve Türkiyeyi ~evirmek nr- Asırlardan beri hürrivet milc-adclcsindc 
znsundadırlar. Irak baıJhea benzin kay. ön safta bulunan Giritlilerin bu son va
naitdır. Keza Mısır ve İran için en mb- züeyi göreceklerine kıınilm. Yunanista? 
him bttlvnrdır. Türkiye için de bU\'Ük yine muzaffer olacak ve bu harpten bU-
ehemmiyeti haizdir. · yilmUş olarak çıkacaktır. 
Bcynıt 6 (A.A) - Irak hUkilmet\n!n Emri yevml nihayet buluyor: 

AlmanyA ile diplomatik mUnasebet!ert- Kuvvetimizin temelini ve parolayı bU-
nf yeniden tesise karar ~ oldu~ tlln Yunanlılar ara.mıda sevgi, sonsuz te-
söylendiğini Ofi ajansa blldirınekted.ı.ı. sanUt tefk.il etlin. 

"t 

OlüıL 
vıısı Mak Andres Forhes Kunıpıın. det" 

memurltırından B. Ff\hmt Ne U· 

mliptctn olnut!u hnstafıktan ku~z
lnınıyarak evvelCJt '!ece hayata g 
Ierlni yummuştur. ırı 

Cnnaze.sl diln Sathıı"le Tram;al• 
cadd ~1 530 numan.lı han~den erıılh 
dırılarak dint me'!'nshni ,em ast! 
C .. d ld·· _..ftn sm1J1l 
amıın e yapı .H .a ~f . c ıe~· 

Kabrtstand:-ki ebedi met enın 
di edilmiştir. ·t sine 

YENi ASTR.: Kcdetdld~ aı e 
baş sağlığı dileriz 

., 
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Harp va:z.ıyetlerıne 
dair Jngiliz. tebliği 

R:abire 6 (A.A) - Teblii:: İngiliz ha-
Va kuvvetleri Habbaniycdeki Irak top
~Da karşı faaliyetine devam etmiş
tir. Bu faaliyet sayesinde düı,mıının ate
li · iz kalmıştır. Basrada sükunet 
devam ediyor. 

Libya.da Tobrukta vaziyette değişik· 
liıı: Yoktur. Sollumda şiddetli kum fırtı· 
~ kara ve hava kuvvetlerimizin faa· 
liyeUerini ciddi surette zorlaştırmıştır. 
llabeşistanda Ambalagi etrafındaki 

~!a!Yan mevzilerinin gerisinde ~v\'et
'"tırııiz yeni terakkiler elde etmıı;lerdir 
~beşistanın diğer bölgelerinde Hr~' 
·oareketiıniz de\'lll11 ediyor. 

* Londra 6 (Radyo • S. 21,10) - Resmi 
leb!ij!: Habbaniye mevkilnde büyük 
llritanya tayyarelerinin faaliyetkrine 
~Vatıı etüklerinl, düşman topçu dleşi
llin fasılalı olduğu \'e hedefe uzak düs· 
IU~ü. Divaniyede hava taarruzlarında 
&skert binaların hasara uğradığı, P:ılo 
~e motörlü nakliyata taarruz edildiih 
ıldirilmektedir. 

* L.Londra 6 (Radyo - S . 21,10) - Hava 
"'VVetleri karargalunuı tebliği.: Pazar 
~l'cesl Bingazi limanına, Benina tayyare 
~ ağır bombardıman tayyarcleri
tııiz tarafından şiddetli bir taarruz ya
~- Beninada asgari beş düşman 
lıın·aresi imha edilıniıı ve diğerleri has.ı
tl Uğratılmıştır. Bardiya, Kabontro ve 
Sollumda bütün gün tayyarelerimiz bli
CUınlarına devam etmişler, düşman mü
llaka!Atına ve askerlerine ağır zav;a• 
"•tdirm.iı;terdir. 

lngiliz. kabinesi iti. 
mat reyi iıtiyor 

[ B~tamfı 1. ci Sahifede ] 
kında gösterilen gayretle!'! itimat bcya
~! talep eden ve yiue lıUkümet tara
._ teklif olunan hrar suretini mü
lakere edeceklerdir. 

Avam Kanuınsmda müza<.ereler Ha
licıye Nazırı B. Eden tarııfı"'1&n açıla
~. HilkUmet adına B. Atle ile B erçu söz söyleyeeeklf"rdir, Müzakere-

de her ikisi de sab•k Haroiye Nazırı 
buıunaıı Horbellşa ile Oliver Stanley ve 
~aşvekillerden Loidrorç ı:öz alacak-

Lortiar KamarasınW. u .üz~kereler üç 
t:t sürecektir. Zanne~ildiğir.e göre son 
l .• ~· Yunanistan ve r._k hadiseleri 
k"-"ında iki meclis fildrlrrini ortava 
L!'Y"'akla bt"raber milz.akerelrrln en mü
...,.. lı:ısmı işçi meseleleri ve harp leva
tnnı. lstibaaatı llzerinrl• c~van ed"l'elr
tir. 

nsa • Alman • ı . 
panga mozakereıeri 

ırak 

oe 
hô.di•eleri 
Türkiye 

harba Amerika 
girecektir 

[ BaştaTaf: 1. ci Sahifede ] [ Ba§faTafı 1. ci Sahifede ] 
&de taslaklardan ibaret değildir. Geçen - Daha sonra gayri müsavi ve funlt.-
ay batında Almanlar Iranda ve Afga- siz şartlar altında mu.'ıareb•den sakın
niııtanda da bazı faaliyetlerde bulun- mak için on büyük Ü"1idimiz şimdi de
mtıflrdır. Afganistan gazetelerini ve di- n.iz harbi\:ııle muharip olmaktadır. Hare
ğer unsurlan kendi kontrolleri altına al- kete gcç•nck saati sarilı surette çalmış
mağa çalqınıtlardır. Hatta Hindislanın lır. H ar',ln .müzakere ile k~ra~la<?cak 
ıimalinde ipi fakiriyle münasebat pey- bir baı'l§ln nihayet bulaca~! 21bnıyt1i ha
cla ebnitlerdir. Almanlar ae kadar §&I'• tıl bir ş 0ydir. 
ka giderlene adun aıtıklan topraklan ·DEJ:!HAL HAREKETE 
o nisbeıte tatlılı: ve kayalık bulmakta- GEÇiLMELİ• 
dırlar. Vaşington 6 (A.A) -Ayanda demok-

Fakat lrakı İfgal ederlerse vaziyetin rat senetörle~inden Brost Pet~r ?üyük 
lehlerinde değitebileceğini ümit ediyor- Britanya lehinde çok ~arefü b:r nu-
lar. tuk söylemiştir. Hatip bırleşı!< Ameri-

. ııSIRIN TEMENNİLERİ kanın mihvercilere karşı ço~ ~~detli bir 
. Kahire 6 (A.A) - Mısır basvekili hattı hareket ittihaz etmesı. ıçm zarna. 

ld --· · Amerikada fevkalad ha Hasan Sırn pa'a yaptığı beyanatta de- ~ın .ge ·gu_ıı, . . .•. . .. e : 
mistir ki: lin il~n edil'!'esı ıı:a? ~ttıgını soyleın.ıı; 

- Irak makamları bilhassa bu nazik ve sınılan ilave ebnişti!"' . 
şartlar içinde kendilerine düşen aöır - Birleşik Amerika Ingiltere ile be
mesuliyeti şüphesiz idrak edecek!Prd-:r. raber Grünlandı, lziıı?dayı ve ~ğer st
Samiml surette ümidimiz iki tarafın bu- ratcjik noktaları ı:ecikme~en .ış~. ~.t
l'ilnkü anlasmazlıkta Irakta sulh ve sil- melidir. J:l.u harck~t ~·- Bitlerın b';':t~ 
kunu yeniden kuracak müsait bir hal bu strateıık mevkilen işgal teşebbıısii
surPtine varacakları ve harbın dünya- nü aklın bırakmak iç~ yapı::alıdır. 
nın bu parça,ına yayılrruyaea~<ıdır. . .Ja~n fi!osunu Jc;ıbu~ . psetmek 

ffiAK MASLAHATGÜZARININ ıçm bırleş.ı~ Ame~~a ve lııgil~er~ ara-
BİR MÜLAKATI sm~a .ı:asıfık. denıznı~ ~ bır irtıöat 

tcmınını tavsıye ederıın. Zıra Jnpon do-
Londra 6 (A.A) - !rakın Londra nanmasırun bizi arkadan ~leınek 

maslahatgüzarı bu~ün haricye müstc$3.- icjn fırsat bekledidine kaniim 
rı B. Butleri ziyaret ederek görüşm~-~~~ 
tür. Maslahatgüzar, bu ziyaretten sonra olan maslahatgüzarın Irak haberlerin
hiç beyanatta bulunmamıştır. Kendiii- den çok müteessir ve bitkin olduğunu 
nin dostları, hararetli bir İngiliz do, tu söylemişlerdir. 

İLAN 
T. C. ZİRAAT BANKASINDAN: 

612/ 1935 tarih ve 34:! nc·meralı ipotekli senetle resülmaldcn (yüz SP.ksen) lira 
oorçlu ödemişin Çatal yol ıo.f den Mehmet O. Ali Gürenin a~ağ•~a vazıh gayri 
menkulü 21/ 3/ 1941 hrih"ndc b~ak 7 ·511941 tarihinde 1'itmek üzere bir 
buçuk ay müdıiclle a~ık arttırmaya çı .. anlınıştır. 

Muvakkat ihole 715 '19-~1 farihine mü""dif Salı günü saat 13 te T. C. Ziraat 
'-ankası ödemiş şu'>e• inn~ yapılacağın-lan daha fazla tafsi!At aln.ıı.k isteyen ta
liplerin mezkilr şubey~ :nüroea2tla arttırma kağıdını okuına1an ilan olunur. 

Tapu sened'1lin 
Nevi Mevkii Mikdart Tarih ve No.su 

Tarla ödemiş Çatal yol Çatal kuyu 5974 17 '111930 51 

İLAN 
28/ 2 1935 tarih ve 84 No lu ipotekli sent"tle resülmalden (Altı yüz elli bet) lira 

(doksan) kuruş borçlu Ö~emi~ Beydağ nahiy""i Pazar yerinde mukim Adagi 
deli Yahya oğlıı Hüsnü Bey~ığ. Yahya karısı Cemile Beydağ, Yahya lo:rı Ayşe 
Beydağın aşağıda yazılı ~c.yri menkulleri 21"'3/ 1941 T. de boşlamak 715 11941 
tarihinde bitmek üzero bir buçuk ay miiddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Muvak.lcat ihalı> 7 15/19~1 tarihine müsadif Salı günü saat on birde ve T. C. 
Ziraat bankası ödemiş şu'<>esin<le yapıla<-ağından daha fazla tafsilat almak ısı.,_ 
yPn talipleri'\ mozk!\r 0 uboye müracaatle arttırma. kağıdını 01."111U3lan ilil.n olu-
nur. 

Nevi 

İncir 
Bahçe,.{ 

Mevkii 

ödeımj.. BPVdRğ 
öm,...rH ova.lf!nda 

> • • 

• • • 
Hane ö demis Beyda~ P ~tar yerinde 

21, 7 

Mikdan 

14260 

21360 
21390 
bir bap 

1097 

Tapu smedinin 
Tarih ve No su 

12/~ '934 33 
12/3'9:M 35 
11/ 930 51366 

(670) 

EMLAK EYTAM BANKASINDAN: 

Esas No. Yeri No. su Nm 
Depozltoın 

Kıymeti T. L [ Bastamfı 1. ci Sahifede 1 
bir mahiyet aldığı anh<ıbıaktadır. Tek-
lıner hakkında bir '!"V ı;ıı,...niJPmemMir p E ş t N * C. 320 Ali reis mah. 97 / inci ·sokak 32 

Londra, 6 (AA) - Hlk Fttn-.z A.jan- C. 321 Ali reis mah. 977 inci sokak 34 
Ev. 
Ev. 
Ev. 

550.-
600.-
650.-

110.-
120.-
130.-

lsp an y ollar 
Fransadan yer 

istiyorlar! 
Londra, 6 (A.A) - lngiliz matbu

atı Iralı: ve ispanya hakkındaki vaziyete 
dair bir çok haberler netretmektedir. 
Buna göre Madrit sokaltlannda birer 
F rsınsız şehri olan Kazaplanğa, Cezair, 
Oran Fasin ispanyaya verilmesin! talep 
eden beyannameler yapıştırılmıştır. Di
ğer taraftan Fasın ve Kazaplangın F ran
sadan alınmasını istiyen bir kitap hak
kında büyük bir reklam yapılmaktadır 

Tanca da ise Alman nüfuzu gittikçe 
artmaktadır. 

SURiYE, IRAK VE !RANDA 
Irakta cereyan eden hSdiseler Al

manyada büyük bir dikkatle takip edil
mektedir. Malum olduğu üzere Suriye 
de Almanların kuvvetli bir mütareke 
komisyonu vardır. Alman hükümeti ge
rek Suriyede ve gerek !randa bulunan 
mebzul miktardaki ajanlardan istifade 
~tmektcdir. . , .................................... . . 
: AH.KARA RADYO.Sil : . - . 
: ınırıüNKÜ PROGRAM: 
•••••••••• • ••••••••• 

8.00 program ve me'lllolcet saat avan 
8 03 aians haberleri 8.18 müzik (Pi.) 
8 45 '9.00 ev kadını yemek listesi 12.30 
program ve memleket saot ayarı 12.33 
müzik hafif sarkı ve tiirküler 12.50 
ojans haberleri 12.05 müzik sarkı ve 
türküler 13.20/ 14.00 rriizik radvo salon 
orkestrası lROO protıram ve memleket 
oaat ayan 18.0~ müzik IPl .) lR.30 ko
uuşına (dış politika barliseleri) 18 45 
çocuk saati 19 30 memlekl't sa3t ayan 
ve ajans haberleri 19.4~ kontı')"'a ziraat 
takvimi 19.50 müzik fasıl heyeti 20.15 
radyo l!&Zetesi 20.45 mii.rik muhtelif şar
kı ve türküler 21.10 kon=a 21.25 mü-
2ik eski İstanbul tilı\ü ve kantoları 
?1.45 müzik riyaııeticiimhur bandosu 
;>2.30 memleket saat ayarı. ajans haber
!eri borsalar fiatleri 22.45 mlltlk {Pi..) 
23.25/23.30 yarınki progra."' ve kapanıJ. 

Sa.ıfüğuı kıvoetiui takdir eden Sa
vanları.., lidet zamanlarında seve se
ve kullanaca~ mikropsuz, ufak, vu~ 
musak ve sıhhi en birinci mahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 
altında bile belli olmaz 

FEl~IL VE AGI 
ı· ~ede, kadın berberlerinde 

ve tuvalet maltıu.alannda bulunur. 

17.MiR BELEDİYESiNDEN: 
Atatürk caddesinıle ')Phir lıabçesinin 

bir sene müddetle kiraya veril!Tlesi ya
zı işleri müdürlüğü.ıdrki 'k!"llf ve şart
namesi mucibince ac1k a.rtf1!"ma\1a 'ko
ı · ulmuştur. Muhamm~n bedoli '100 lira 
.nuvakkat teminatı 60 'irıdır. Tı;liplerin 

81 
bildiriyor: Amiral Darbnm Pari, gö- C. 322 Ali reis mah. 977 inci sokak 36 

tÜŞIJ!eleıi etrafında verilen n:alumııt sa- C. 14 7 Ku.,<..•dası /\faca mescit mah. 
~"".dikkattir. Irak vaziı·etinin inkip-' ı Kanara sokak 
. ~rıvede de tfosir yapabil•re'.: mahiyet!. C. 14S Kuşadası /\.laca mescit mah. 

~Otiilm.,ktedir. tspanv•dan Vişiye gelen Kannra 8 okak 
tan<ız Elo" Tribün DoJ.m,n gazetesi C.149 KuBadası Alaca me•<İt mah. 

32 

30 

Han . 500.-

Kahvehane 600.-

teminatı is bankasına v-ıtr"Pralc makbu7-
I 00.- hrivle ih~le tarihi oİon 21 lo/941 Car

~amba günü saat 16 d• erci.:mene mU-
120 .. - ,·acaatları. 7, 14, 1$, "0 (1027) 

J: bevanatmda Mihverin taerruz p1"n- f.g~i küUh sokak 
ı hakkında hükilmetine ize.hat vermek D: 7 Kuşadası Srlçuk nohiyesinde 
~ V"ışiye geldiğini sö;,1eır.islir. Aynı 8 .,ince çukuriçi mevkiinde 
t•tenin mütalaasına ~öu Almanlar 7812 M 2. 

2 800. -
- İnönü caddesinole Sahôlp~rk gazino-

160.- .unun bir sene müddetle kiraya verilme
'' • yazı işleri müdürlü~li.n•Pki ~arlname
•i veçhile açık :ırttırm•ya konulmu;;tur. 

incir balıçesi 2000.- 400.- Muhammen bedeli 8f\11 lira muvakkatı 
60 liradır. Taliolerin t<•ın.inah I• bankale !kanlarda hlikimivetl.,,.ini tesis ettik- D: 8 Ku'!&dası kazası Selçuk nahiye-

rine kani olduktllı. gon"a !sı>anyada?? sinde köprü alanı ~arap kuyu-
&skerlerini geçirmek için Madrit hilkü- su mevkiinde 7352 M 2. incir bahçeol i:;ti nezdinde talepler.ni teharlıyacak- T A K S ı T L E 

dır, ' C 180 Me.•udiye mahRli~i ikinci 
Aı!.~deıı bildirildiğınP ııöre Fransanın kordon. 1 7211 taj Ev. 

•ma yatırarak makbu"lariyle v~ gazino 
1500.- 300.- ışletmeye ehliyetleri olıfolhma deir b.,_ 

lediye riyasetinden alrrakbn vesikalu
la, ihale tarihi olan 2115/1941 ('aMamba 

700.- günü saat 16 da encümene miir:ı•aatları. 3500.-
.,\"'.'uuıyıl hük:ilmeti 'lt'zdindeki Elçisı • C. 31 7 ikinci sult niye mah. E~ref pa-
l1'rino Fransa Fasıı:a gi'1Dek üzere şa •emrinde Vasıf ef. sokak. 7, 10 c c 500.- 100.-
&ıo Almana vize vı:rmişllr. Amiral lzahab yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin Te takaltle ctakaitliler % 
14rıan Paristen Vişiye b'r Alman ülti- 6.1 /2 faize tabidir.• satıslan 15 /5 /941 tarihine mü.tadif peqemhe günü aaat 
llıe• !iliyle dönmüştür. c 10.30> da lzmirde bankamız bina.ında yapılacalı:br. 

Benlıı, 6 (A.A) - Hariciye Nazın 1 - !tekli olanların hizalarında yazılı depozito akçelerin! veznemize ya-
~on Ribbentrop diln öNe ll.7eri Berlin- brarak arthrmaya girmeleri. 
CI~ bulunmakta olan Falanş sendikaları 2 - Müzayede srrasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde 
~ Salvador Merinoyu kabul etrnimr depozitolannı nisbet dairesinde tezyit eylemeleri ve mühür kullananların mü-
'."'Un aksam Merino şeref e doktor Le ' hürlerin! not'Tden tesdik ettirmeleri. 7 16 1606 ( 102 3) 
1-tafmdan büyük bir l::abul "'.smi tertip 
'dilmiştir. 

lSPANYADA DAH!ı.tYE 
~AZIRI DECtŞTt 
14.drtt, 6 (A.A) - Frlaıı.• Milis şefi 

'l11hntino Gılarza D2'ıil!ye .l\l"azalığına 
~Yin edilmistir. Mummleyh 'Y"' zaman. 
"" O..n~l FrankO!lu" ~nhst dostudur. 

Kimyevi 
Ku vet 

übreleri 
Beklediğimiz TJ.Wn Ve Sebze 

Gübrelerinin Geldi!iini Muhterem 

Zit-aatçilerimlze ar:ıNkriz 

Hacıdavut ZADE 

RAHMt Karatlavut 

lZMtR . Halimağa çarşısı No. 31 

TELEFON: ~ 

İkinci mıntaka tap sicilli muhalızbğmclan: 
Hasan oğlu Ahmet Yumurtacı ::nası !-laticeden kendisine intikal eden Bal

çovanın Ada burnu mevkiinde kain on dönüm bahçeyi ahara 8"bnak üzere 
müracaatta bulunmuş ve mezkilr bahçenin tapu kaydına t•Badüf edilememesi 
hıuebil~ senetsiz t-rrufata kıyasen muamele yapılacağma göre mezkQr bah· 
ç..de tasarrpıf iddiasında bulunanlar var ise ilan tarihinden itibareen on gün 
zarfında yetlerinde mevcut evrakı miiııbitlerl.yle birlikte tapu dairesine veya 
tahkikat günü olan 22 /Mayıs/941 gÜnÜne tesadüf eden peTfC!mbe ııünll ma· 

·hallinde bulunacak tahkik memuruna müracaatlan l!An olunur. 
1652 <1019) 

İzmir Ziraat m ·· ürlüflünden: 
Ziraat vekaletince sekiz adet platt ıistemi yerli toplu çırçır makineei oatın 

almacakhr. 
Bu sistem çırçır makinesi olanların hergün öileden sonra ziraat müdürlü ... 

ğüne müracaatlan. 
lhaleıi 10/5/941 tarihine teıadüf eden cwnartesi ııünü aaat 10 da yapıla· 

~ğından taliplerin % 7,5 pey akÇllsı yatırmalan ilin olunur. 
25 7 1535 (1026) 

İNHİSARLAR BAŞMUDtJ'RLUCtfNDEN: 
940 Mali yılı iç.in verilen tütün, içki ve barut bey'iıre tezkerelerinin müd· 

deti 31 /5 / 941 de bitecektir. . 
941 Mali )'Üma ait tn.kerelerin 15 /5 /941 tarihinde tecdidine bqlanaca• 

pdan 31 Mayu 941 tarih.ine kacl.ar bilumum bayilerin Baş müdüriyete mil· 
rauatla tezkerelerini deği,tirmeleri ilan olunur. 1550 (\020)" 

Çamaıtı Tazlası Müdürlüğünden : 
25/4/941 de ihalesi yapılacak olan Misafirhane ve Müdür evi binası tamiratı 

15 gün temdit edilmiştir. 
İsteklilerin ~90 numaralı kanwıa tevfikuı ibraz edecelrleri vesilı:alan ile 

9/5/1941 cuma gilııll saat 14 te mUdürlüğümllzde toplanacak komisyonda ha-
zır bulurunalan.. 30 - 3 - 7 1579 (976) 

7, 12, 16, 20 (10~8) 
1 - Kestane pazen cinrında 874 neli 

sokakta umumt hell yaptırılması , fen 
~leri mUdürlil~dekl keşif ve şartna
mesi veçlıUe açık eksiltmeye konulmuş
tur. Kesif bedeli 809 lfra 18 kuruş mu
vakkat teminatı 60 lirıı 70 kuruştur. Ta
liplerin teminatı iş b2~ kasına yatıranılc 
makbuzlarile ihale tarihi olan 9-5-941 
Cuma g{lnü saat 16 rla enc'Jmene mil
rncaatlan. 

2 - Otobüs idateSine bir adet ~ 
tasfiye cihazı satın alınnıası yaıı işleri 
müdürlüğündeki sarlnı>M"5i ve;bile a.çık 
ekıı:Utmeve konulmw;tur. Muhammen 
bedeli 1100 lira muvP.kkat teminatı 82 
lira 50 ~tur. Taliplerin teminatı İ'J 
banka•ına yatırarak n.akbuzlariyle iha
le tarihi olan 9-5-941 Cuma gilnü saat 
16 da eneümene müracaatları. 

23-28-3-7 (929) 

65 Fiat murakabe kon
trolörü alınacak 

icaret Vekaletinden: 
1 - Memleket dahilinde bütün vilayet merkezlerinde te~kil edilınif olan 

Fiat mürakabe bürolarında çalıştırılmak üzere 21 O, 170 ve 140 lira ücretli 
kadrolara 65 fiat mürakabe şefi ve kontrolörü alınacaktır. 

2 - Taliplerin yüksek ticaret, iktiaat, hukuk, mülk.iye, veya ticaret liaeal 
mezunu olmalan ve memurin kanununun 4 ncü maddesinde yazılı vasıflan 
haiz bulunmalan lazımdır. 

l - Taliplerden istenilen evsa.ı haiz olanlar, htanbulda açılacak bir 
kursa tabi tutulacak ve ku.rau muvaffakıyetle bitirerek yapılacak imtihan ne
ticeeinde ehliyetname alabilenler arasından birinci bentte yazılı kadrolara 
tayinler yapılacalı:br. 

4 - Ehliyetname derecelerine göre yüksek mektep mezunları 21 O, 170, 
ilse mezunları 140 lira ücretli kadrolara 3656 numaralı kanun hükümleri da-
hilinde tayin olunacaltlardır. ' 

5 - Gerek kursta gerek tayin olur.duldan vazifelerde fazla meoaiai ve mu
vaffakıyeti görülenlere Mılli korunma kanununun muaddel 6 cı maddeal hü
kümlerine tevfikan tam kadrosuna kadar üstün maaş verilebilecektir. 

6 - Kursa kabul edilenlerin adreslerine tebligat yapılacak kuroun batla
ma tarihi ve yeri AYTICd ildn edilecektir. 

7 - Kuraa ittiralc edeceklerden İstanbulda bulunmayanların yol muraf
lan ticaret vekaletince temin edilecek ve bunlara kurs devam ettiği müddetçe 
zaruri masrafları karşilııi:ı olarak yevmiye iki lira hesabile haftalık verile
cektiı. 

8 - Taliplerin 9 numaralı bentte yazılı maHlmatı ihtiva eden bir istida ile 
en geç Mayısın 14 ncü salı gününe kcdar ticaret vekaleti iaşe müsteprlığı fiat 
mürakabe müdürlüğüne müracaat etmiş bulunma1an Hlzrmd.-r. 

9 - lıtidanın ihtiva edeceği malumat •unlardır: 1. Adi ve soyadL 2. do
ğum yeri ve tarihL 3. Evli mH çocuğu var mı) kaç tand 4. babaoınm ve an
nesinin adlan, doğum yerleri ve tarihleri. 5. Askerlik vaziyeti> 6 . Tahsilin! 
hangi mekteplerde yaptığı, bunlardan hangi.inin diplomaları olduğu ve 
bunlann dereceleri ve tarihlerL 7. Şimdiye kadar hangi işlerde ve ne müd
detle çalıştığı? 8. bildiği lisanlar? 9. daktilo bilip bilmediği) 10. hakkında 
tahkikat yapılmak üzere üç muteber zatın ad ve •arih adresleri. 11. bir adet 
fotoğraf. 

l O - Daha fazla ma!Um.at ve cFiat mürakabe kursu talimatnameai> al
mak İsteyenlerin ticaret vekaleti !ate müıte~arlığı fiat mürakabc müdürlüğüne 
yazı ile müracaatları ilin olunur. (2454) 16"2 (1024) 

İLAN 
Karosiman ve duvar yaptarılac:aktal' 
İzmir vilAyeti daimi enctimenl riya setinden: 

1 - lniralb plij •e gazinoou önünde karoıiman ve dere l:enanna muhafa
ıra dıvarı İnfllllb S /5/194 1 tarihinden itibaren bir hafta müddetle pazarlıfa 
çolı:anlm,.ırr. 

2 - Muhammen kqif bedeli 2918 lira 13 kuruştur. 
3 - Keşif enıokı turutik yoilan mıntaka müdürlüğünde görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat 224 11radır. 
5 - Pazarlığa iıtir&lc edeceklerin turistik yollan mıntaka müdiirl.iiğiine mü

racaatla ehliyet vesika"' almalıdırlar. 
6 - Pazarlık 12/May1'/1941 tar'hinde pazarteal günü aut 11 de lzmlr 

vilayeti daimi encümeni odasında yapılacaktır. 1651 (1021) 

EmliiJı ve E am Banfıasından: 
A. 
F.sas No. Yeri F.ski YenıTaj Nevi Kıymeti Depozito -1058 İnönU Reşadiye traın- 77012 111121010 Ev 7.SOD- 750.--

va:v caddesinde 
206.64 M2. Ada 837 par. 8 

İzahab :vukanda yazılı gayri menkulün peşin bedelle satışı 13/S/!Ml tarih'ne 
müsadif Salı günU ııaat ONDA. ihaleleri yaı>t\mak üzere ıırttırmağa konul· 
muştur .. 
1- İstekli olanların lı.izumda yazılı depozito akçesini Veznemize yatırarak 

arttırmaya ıı!rmelerl.. 

2 - Mlliayede sırasında verilen bedel, mukadder kıymeti ge.;tl~ takdirde ta
liplerin depozitolannı nisbet dairesinde tezyit eylemeleri vp mülıOr kullanan• 
!arın mühürlerini Noterden tasdik ettirm"1erl.. • 3 - 7 (1000) 

KA ŞELERİ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMATIZMA, BAŞ. D!Ş, SlNIR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOOUK· 
ALGINUKLARI, DERMAN la,.. 

leri1e derhal geçer. leı.ıbmda günde 

1-3 Kate alınır. Her eczanede bulu-

nur. 

lzndr Defter- arlığm an : 
İzmir körfezinde kAin hazineye ait dalyan ve voll mahallerln!n 1/3/1941 

tarihinden itibaren 2812/1944 tarihine kadar Uç sene m!lddetle balık avlamak 
haklarının taliplerine ihalesi için yapılan müzayede ve pazarlık mlldd~tleri 
zarfında talip zuhur etmedi~ nazan itibara alınarak bunlardan Boma dalya
nının 14 bin, Çakalbumu dalyanının 1200, Çilazı:nak voll mahallinin 1000. es• 
ki Gediz Voli mahallinin 200 ve Kırderı.iz Voli mahallinin de loo& lira bedel 
mukabilinde yeniden müzayedeye ı;ılaınlması komisyonu mahsusunca ka
rarlaştınlmış olduğundan taliplerin müzayede günU olan 20/Sfl.941 tarihine 
milsadif salı günü saat 14 te yüzde 7.5 depozito akcelerlnl h!m.ilen Defterdar
lıkta mütesekkil komisyona mUracaatlPrl ve daha fazla izahat almalı: lstiyen
lerin de mUzayede günil.nden evvel Defterdarlık varidat mildürlül!üne müra• 
caatle şartnameleri almaları ilAn olunur .. 

4 - 6 - 9 - 12 1638 (1004) 

(Altınrüya) kolonyasının bir 
damlasında Sarışan 8'k perileriyle 

Eczacı Kemal K. Aktaş'm 
Sanat Yt zevki Uç11$1D8ktadır. 

Hilal Eczaneıinin Bu eseri, İmıire sembol olmuş ve biltüıı 

Ttlrk.iyeaiıı aevlüDi kokıısunclan to(ıbıD111 bir saıuıt harikasıdır. 



SİY ASI VAZİYEr 

• ~ •t erin zih
ıı·nde ma~lôp 

o mak korku-
su hakim ... 

ı Akla gelen bir ıual 
----<>--

ln~iliz er u
men petrolle
r· nineden hDm
halamadılar? 

---0- ---<>--

•o m -B. Edenin 
h·m bey atı 

---..... ()----

in iliz arlcige .azırı 

Tü~ igenin vaziuetini ve 
ıra ahvalini anlattı 

Radyo gazetesine göıe ingiliz ve 
d 1 B } l 't Radyo gazetesine göre Romany::ıd::ıki -o---

Zafere kadar harp 
----o---

Yu~ sa lar de-
• mo rası ere ve 

zafere itimat 
ediyorlar 

--o
Kahire 6 (AA) - Yugoslav hükü-

Hariciye ekili • 
iZ dün 

Partinin meclis gru
bunda izahat verdi Amcrikan gazete ve ra yo an ay ı - · k 

ferin nutkunu şu )olda tefsir ediyorlar: petrol sahasını bombardıman için lngi- Londrn 6 (A.A) - Bugün avam a-
Evvcl<ı dıyorlar, Alma•ı devlet reisi lizlere iki fırsat düşmüş, fok::ıt İngilizler mar::ısında harp vaziyeti hakkında cere

umumi cfk:'ırını uzun bir harbe hazırla- bunlardan istifade etmemiş veya ede- yan eden müznkereler csn::ısınd::ı harici
mak istemiştir. Dr-ha evvel söylediği memi. ]erdir. İngHiz tayyareleri Yuna- ye nazırı B. Eden ezcümle demiştir ki: 

meti orta şarkta bir mah::ılden neşretti- ------------
ği bir dcklfır::ısyonda küçük milletlerin An.kara, 6 (Hususi) _ '"'u··mhurı"yet _. ·ıniıiı' 

be k hakl '" lcri ve bunlar hakkında hükümt:•ı t1 ser ~tç~ Y:'.lşam::ı . arını Uınımış Halk Partisi meclis grubu bugün h e 
olan In?~ltcrc, Amcr:k~ ve So~et Rus- 6151941 S::ılı günü saat 15 de grup reis görüş şekilleri etraf_ın_ca ve~diği iza auı· 
3aya._ ıtımadını bıldırmekte_W:· ~~ vekili Hilmi Oranın riyasetinde toplan- grup umu~i heyetini tenvır etti. 1i 
~cklarasyon Yugo~lavl::ıı;n v ıstıklaU~:! dı. Kürsüye gelen Harkiye vekili Şük- namede görüşülecek başka madd~ ol
\ ~k top:.nk ~ama.mıyetle~ı u~unda ~u- rü Saraçoğlu son dün) s siyaseti hadise- matlığından celseye n•bayet verildi· 
~u ~ ~ t tdcfı1kl erı dy ::ın ın ad n ~· e~e . a- 111111ilıııı111il111il111m1111111 ııı il 111ı11111111111111111111 111111il111111 11il1111111 ıı 111111111111ıııım111il111 ııııılll 

Lir nutuktn Bay Hitlerin harbın 1941 nistana gelince Rumen petrol mıntaka- - Büyük Brit::ınya hariciye nazırı ve 
W• • leci w h sına çok yaklaşmıştı. Fakat Romanyaya genel ktirınay bnşkaniyle orta ,Şnrk kuv-

de nihnyetlenelcegını söy iginid atır- varmak için Yugoslavya, Bulgaristan v~tlcri kumıındnnı Akdeniz filosu b::ış 
)atan bu gazee er, gelecek sene e Al- 1 . IA d O amı"ralı ve hn"" ku\"'etlerı· Mare~ ... nlı b k k vey::ı Tiirkiycden geçme erı azım ı. ... . • ~ 
man ordusunun üyü zaferler ·azana- vakıt bu memleketlerin üçü de bitaraf arasında Yunanistana gönderilen kuv-
ca~mdan bahsetmesini garip buldukla- olduğund::ın bu bombardımanın siyaSı vetler hakkında fikir ihtilafları çıktığı 
rmı yazmaktadırlar. b::ızı mahzurları mevcuttu. hakkındaki haberler tamameq yalandır. 

ingiliz ve Amerikan gazetelerinin Fakat Alınanlar Bulgaristana girdik- Cenubi Afrika Htihadı başvekili general 

oar muca e eye evrun e ece erını ve Jh • k A J d A 

onca~ ~ürüzsüz ve tam bir şekil~e istik- tı ar a mu·· lfta ele teckı·ıatı 
Iallerını kazandıkları zaman mucadele- "' y 

ileri sürdükleri ikinci noktn da Bay Hit-
ten sonra, yani 1 Marttan sonra bu Sınuts Yunanistan::ı yardım bahsinde be. 

lerin nutkunda Almanyanın bir defa da- mahzur ortadan knlkmıştı. Bu esn::ıda nimle tamamen mut::ıbık olduğunu söyha 1918 senesindeki vaziyete düşmiye-
yalnız Rumen petrollerini değil, aynı lemekliğime mezuniyet vermiştir. 

ceğini temin etmesidir. Malumdur ki zamanda Alman kıtalarının Tunarlan Balkan hadiselerinin bir tarihçesini 

yel~~~~~~~c~~~iii b~~~~dir takviye ediliyor 
Kahire 6 (A.A) - Orta şarkta bir 

mah::ılde bulunan Yugoslav hükümeti 
matbuat bürosunun verdiği malumata 
göre Hitlerin yeni nizamına taraftar bu
lunan Hırvatlar arasında büyük hoş
nutsuzluk çıkmıştır. Bunun sebebi büw 
tün Hırvat toprakları üzerinde müsta
kil bir Hırvat cümhuriyctinin kurulaca
ğı ümit edilirken İtalyanlar ve Macarla
nn Hırvatistan toprakl::ırından büyük 

1918 senesinde Almanyu mağlup ol- k kl 
geçişini, demiryoll::ırını ve ara na iya- yapan B. Eden şunl::ırı ilave etmiştir: 

muştu ve Vcrsay sulhünün ağır şartları- tını d::ı bomb::ırdıman imkfuılan elde - Yugoslavya barba hazır değildi. 
nı o zaman imza etmişti. Hitlerin §arkta edildiği h::ılde 1 Mart ile Almanların Ancak hükümet darbesinden sonra Yu
ve :garpta büyük zaferler kazandıktan Yunanistana taarruz ettikleri 6 Nisan goslnv ordularının hazırlanmaları için 
sonra da hala 1918 vaziyetine düşmek- tarihi arasJnda İngiJiz tayyareleri ne h::ımle ve gayret saı:fodilmiştir. Fnkat 
ten bahsetmesini gazeteler, mağlup ol- Bulgaristan, ne Romanyaya hiç bir ta- bu gayretler çok geç ~alınıştı. 
mak korkusunun zihninde haklın bir arruz y::ıpmamısl::ırdır. Halbuki bunu B. Eden Tüı kiye - Ingiltere münase-
yer işgnl ettiğine delil telakki etmekte- y::ıpacak durumda idiler. Bunun bir tek betleri hakkında şunları söylemiştir: 
dirJcr. Bu noktayı bilhassa Amerikan sebebi olabilir: O dn Yunan hükümeti- - Türk devlet adamlanıun dürüst 
gazeteleri tebarüz ettiriyorlar ve Alman nin kendi topr::ıklarından bu ta::ırruzl::ı- dostlu~u ve Türkiycnin hak ve menfa
C:Jevlet reisinin, Amerikan yardımını ha- rın yapılm::ısına müsaade etmemiş olmn- ntlerine karşı her hangi bir teravıizc 
brlıynrnk böyle bir endişe izhar ettiği- 51 ihtimalidir. İhtimal ki Yunan bükü- mukavemet azmi bmdc derin bir tesir 
ni ileri sürüyorlar. meti, Almanya ile siynsi münasebetleri· yapmıştır. İngiltere ile ittifakın Tiirki-

Dün Amerikan Kolombiya radyosu ni kcsmed:ğinden, bir takım siyasi mü- yenin harici siyasetinin esasını teşkil 
ııynen şu sözleri söylemiştir: Va~ington luhazalarla buna müsaade etmemiştir. ettiğine emin bulunmaktayım. 
siyasi mnhfillerine göre Hitlerin son Ancak bu siy::ısi mülfıhazaların ne ka- B. Eden İngiliz - Irak ihtilafına Tür
nutku dahili piyasaya tahsis edilmiş bir dnr y::ınlış olduğunu hadisat bütün açık- kiyenin tavassutu hakkında demiştir ki: 
§eydir. Resmi mahfiller ise Hitlerin sa- lığiyle arlık göstermiş bulunmaktadır. _ Irakla anlaşmak içlıı şartlarımız 
vurduğu tehditlere ehemmiyet bile ver- 6 Nisandan sonra ise Almanların çok Irak kuvvetlerinin Habbaniyeden çekil
memektedir. Buralarda, Almanyanın üstün kuvvetlerle başlıy::ın taarruzu melcri ve Irakta İngiliz kuvvetleriyle 
bire kargı 100 bomba ile muhbele ede- karşısında, Rumen petrollerini o an için muh::ısamatın terkidir. Bunlar yapıldtk
ceği hakkındaki sözleri misal telakki düşünemiyccek kadar mühim bir vazi- tan sonradır ki İngiltere muahedelerden 
edilmektedir. yet hasıl olmuştu. Esasen Alman hav::ı mütevellit haklarının müzakeresine ra-

T emin edildiğine göre Amerika ide- kuvvetlerinden çok dön olan İngiliz - zı olacaktır. 
vüne adım adım harbe yaklaştığını an- Yunan hava kuvvetlerıne daha mühim YUNANİSTAS HAREKATI 
hazır bulunmnktadır. Amerikan gazete- vazifeler düşüyordu. Bu d~. müdafaa Londra 6 (Radyo) _ B. Eden a\•am 
)erindeki haberler Amerikanın günden vaziyetinde olan Yunan ve lngiliz kuv· kamarasındaki beyanatında ezcümle 
güne bir adım adım yaklaştığını anlat- vetlerinin y<;ı.kından himayesi idi. Sim- şunları söylemiştir: 
!atmaktadır. Harp aleyhtarları gittikçe di şu hedefler vardı: 1 - Alman motör- •- 8 Şubatta büyük Britanya kuv
azalmaktadır. Fakat bunlnnn en meş- lü ve zırhlı birlikleri, Alman hava kuv- vetlerinin Binga7Jye girdiğinde Yunan 
hurlanndan biri olan tayyareci albay vetlcri, istasyonlar, geçitler ve köprü- hükümetinden bir nota alnuştım. Bu 
Lindberg Almanya lehinde faaliyetine !er, 2 - Rumen petrolleri. notada Yunan hükünıeti Alman taarru
Cfevıım l'diyor. Geçen gün Almanyanın Birincisi, yani ta::ırruz eden Alınan zuna moruz k::ıldığı takdirde mukave
harbı kazanacağı hakkında beyanatta ordusu en yakın tehlikeyi teşkil ediyor- mette devam edeceğini ve nihai zafere 
bulunmuştu. Bu mütaleaya cevap ol- du. Bu kuvvetler üzerine taarru'Zun kadar bizimle yanyana çarpışacağını bil
mak üzere asker, denizci ve havacılar- harbm kat'.i neticesi üzerinde tesiri ola- dirmiş ve böyle bir hal tehaddüs ede~ 
elan ve amirallerden mürekkep 1 7 kişi- bilirdi. Buna mukabil petroller sabit bir cek olurs::ı büyük Brit::ınyanın yapabile
lik bir mütehassıs heyeti Amerikanın hedefti ve nakline imktın yokhı. Bu sa- ceği y::ırdımı sormuştur. Bu nota bir is
lnsiltcreye na'lclly.. gem\l.,rl, htm\n eui- hanın bombar<'hmnnnun Alı:nnn u....luau- Unıdaı. ı rcU <1 gn.:u. Yun...,.'>loar-hiq \,U, 

parçaları gaspctmiş olmalandır. 
Yugoslav hUkümeti Sırplar ve Hırvat

lar ve Slovenlerle müştereken idare edi
lecek bir matbuat bürosu teşkil etmiş
tir. 
Al\l.ERİKADAKİ VAPURLAR 
KRAL TARAFTARI 
Nevyork 6 (A.A) - Amerika sahil 

muh::ıfazn teşkilatı memurları Broklind
de bulunan Yugoslav vapurlarını ziya
ret ederek mürettebattan kral ikinci Pi
yere mi, yoks::ı Bclgratta yeniı idareyt! 
mi hizmet edeceklerini tahkik etmişler
dir. 

Verilen malumata göre mürettebatın 
Belgrada değil, kral Piyere sadık olduk
ları sabit olmuştur. 
İNGİLTERE YENi 
EI..Çİ GÖNDERİYOR 
Kahire 6 (A.A) - H::ılen burada bu-

lunan İngilterenin sabık Bükreş elçisi 
Rejinald Hom orta şarkta bir mahalde 
bulunan Yugoslav hükümeti nczdine 
İngiliz elcisi tayin edilmiştir. Rejinald 
Hom derhal yeni vazifesine başlJyacak
tır. 

1 ?GILIZLER HA il 
ği takdirde Jngilterenin ~arbı kaza?aca- na ani bir u!e~r yapmı;s!na ?~ ~kan zaman yardım için feryat etmemiŞlcr-
ğını bir beyanname ile ıfade etmışler- mevcut degı1dı. Bunun ıçın bırıncı he- dir. Büyük Britanya hükümeti Binga- A.JmanJar Tob .. 
Cfir. def tercih edilmiştir. Esasen o sıralarda ziden Heri hareketini durdurarak Yuna- h 

ALMANYA HARBi NEDEN Alman hava kuvvetlerinin üstünlğünü nistanın imdadına koşınağa karar ver-
KAZANAMAZ? İngİilizler kendileri de itiraf etmişler- di. Bu knrar askeri müşavirlerimiz ta-
Bu mütehassıslar heyeti Almanyanın dir. Alınanla;~ Balkm~ har.ek~.tına ~200 r::ıfından verilmi.şti. Büyük Britanya ge-

harbı kazanmak imkanı olmadığını §U tayyare ile .ış~ak ettiklcrı soy~~nıvor. nel kurmay başkam ile hariciye na~trı· 
noktalara istinaden izah etmektedirler. Bu kndnr Ustun kuvvetl7r~e ~~?1dele mız orta şaı ka gönderilerek Yunarusta-

ruk Ön··nde aciz 
kaldılar 1 _ fngilizler gıda ve harp malze- halinde Rumen. petrollerını du~unmek nın komşulariylc temaslarda bulunma

mesini Avrupanın dı§ından temin ede- hatıra geJemezdı. Esasen strate]l p~e?- ğa memur edilmişlerdi. Atinaya gitti
bildikleri halde Almanya için bu im- sipleri, elde mevcut bütün kuvvetlcrın ğimde Yunan milletinin İtalyan taar- Kahire, 6 (A.A) - ::ıskeri sözcü Tob
l.ansızdır. k::ıt'i netice ~~ı?mak üzere .. k~nıl- ruzuna karşı olduğu gibi Alman taamı- ruk etrafındaki vaziyet hakkında aşağı-

2 - Alman endüstrisi İngiliz tayya- masını emrcttıgınden b::ışka turl!J ha- zuna da mukavemet kararı verdiğini daki malumatı vermiştir: 
relerinin bomba menzili dahilinde knl- reket stratejik bir hata olurdu. Ingiliz · anladım. Halk beni çiçeklerle k::ırşıla-

1 
T~b":1;1tta karşı ka!"'jfa ol:n. ~uiliet

mag" a mahkumdur. Amerikan endüstri- ler Fransa taarruz\l esnasında bu h:ıta- d y ·sıa t ked k i- er enuz son çarpışma arın esırı m-
,d .. ·· f J · • •• ·• Jd k 1• unanı m er er en aynı sam dadırlar Hücumun ikinci gününde diiş-

si ise bu tehlikeden uzaktır. j3 dşup acı n~ :ce e~~ gormuş 0 ~ - mt tezahürat y::ıpılınıştır. Bu içten teza- man Britanya hatlarırda 2000 metrelik 
3 - Alman endüstrisi azami rnndı- arıdn tank aynıtma la~ bırksel ne sondr:ı u- hürler Yunan milletinin hakiki duygu- bir yarık yapm1s ve bir C"'P vücuda ge-

manını vermiştir. Amerikan endüstrisi ra a e rar e e en ~ ı>nt>me-z ı. ··st w kaf .d. ...,. ~ 
1 sunu go ermege ı ı 1

• D. • tirmişti. Fakat bu cep boyunca Britan-
bu sahada istihsale yeni baş amıştır ve . B. Edc_n Yunan başvekilınden. aldı.ğı ya kuvvetlen· derhal ''en·ı bı"r mu·"dafa:~. · l a·· tri • • b h d ki u·· t"" ... ardımda bulunacaktır. Fakat mücade- B ., . 
"Aman en us sının u sa a a sun- ,, hır mesaıı okumuştur. Bu mesa1 .rı.- hattı kurmuşl .. rdır. Dı.ı··c:n1an hu··cum1a-f 'k" • kk ttı )E" neticelenirse, Almanya bu mesele ile 

1 
.. >: )üğü ve aı ıyeti muva a r. tanya ve imparatorluk.. kuvv.e.t erınm rında ellı' tank kaybetını":-'ı"r. Denı· ... yo-4 K 'i ti" A k t' d alakadar olmadığını bildirecektir. Ma- :;• ,. 

- at ne ce vrupa ı asın a nmafih, bazı lngiliz ve Amerikalılar Al- Yunan topraklarını m1;1daf~a ı_çın yap- liylc münakale daima açı!dır. Düşman-
Clcğil lngilterc ve fngilterenin etrahnı tıkları y::ırdımı, Elenle.rın. hıç bır _za_man .lan alınan bı"r mı"kdar ,...,ı·r bu yo,dan 1 d Id d·ı k · manyanın Ege denizinden ve buradaki bildi k di \.." """' '• •arnn su ar a e e e ı ece tır. unutamıyacaklnnn. ı rme te ı . naklcdilmiştı"r. 

5 H li h d bil A 'k adalardan atlıynrak Suriye yoliyle Ira- f 
- a azır n e men anın •NADİM DEÔIL z .. " . Habeşistand::ı tngil;.,ler Ambalagiyi •..ı • h k 1 ri Ati t t "l ka tayyare kuvvetleri gönderrneğe ça- ... 

uenız ve ava uvvet e as a ngı - Eden beyanatına şoyle devam etmış- gittikçe daha ciddi bir .suı·ctte tehdit et-
terenin muvnffakıyetni temine kiıfidir. lışi~İ~Y ~~m~~~tl~~~DASIN - tir: . . . . V• mekte devam ediyorlar, Hint kıtaları 

6 - Amerika sanayi memleketidir. DAN NUMUNELER •-.~iz kazançl~ te~ın.~ ıçın . de~ıl, s::ırp dağl::ıra topçu kuvvetlerini çıkar-
7 - Amerikan hava kuvvetleri yal- Irak hadiselerinde halyan propa- gaye ıçın harp ettik. Buyük Brıtan"'.a mışlnrdır. Vaziyet çok iyirlir. Düşmanın 

nız başına Almanyayı, hali hazırda bile Yunanistanın yardımına koşmasaydı hır mu,_abil hücumları pu··.r.ku"rtt"ı'lmiic: ve bı"r .. kAf"d" ganda teşkilatının iç yüzünü gösteren lınl I" -s 
yenmege a ı ır. Türklere aaha dünya yüzünde açık a a geze- mikdar esir alınmıştır 

8 - Hepsinin fevkinde olarak fngi- bir keyfiyet tudur: Araptan mezdik. Biz yaptığımıza nadim değiliz. ıSKENDERtVEDE 
1. mili • b b' halk d w"ld" ka-ı l..-kutmak ic_in İtalyan radyosu di lm ız etı ozguncu ır egı ır. ·y "'lf Yunanistan da ya~tı~::ı na vm o a- tskenderiye, 6 (A.A) - Bu gece düş-
Sabrr etmesini ve soğuk kanlılıkla bek- arapça neşriyatında, Sadabat paktına mıştır. Toprakları istilaya uğramışt..µ-. man tııyyareleri Ilınan mınta.\:ası ilzerin-
] · · b'li rağmen Türkiyenin bir islim memlelle-

1 
.. 

emesını ı r. tine, lraka ka-1 İngiltere ile İf birliği Fakat istiklfıl ve kurtu uş güneşının ye- ôe uçmuşlar ve cok ~id Jetli bir baraj 
IRAKTA VAZIYET ·y niden doğacal,'lna kanidir. Büyük Bri- vtcşiyfo karşılasm;şlardır. 
Irakta İngilizler ve Iraklılar arasında yııwpmak niyetini bildMrken, İtalyanca tanyanın vazifesi Yunanistanın bu ıstı- tskenderiye şı"mdiye kadar bu kadar 

uh be d d . Musa" d--le ...... riyatında ise Irak hadiselerinin Tür- ld v k d ]o 
m are evam e ıyor. ... •• "" - ··v:r• rap günlerini mürnkiln o ugu a ar - kesif ve kuvvetli bir bara1· ateşi aörme-. h • ha b kAtma inhı'sar etti" kiyede İngiltere aleyhinde akisler uyan P'> 

rm eniız va are • - saltmak olacaktır.• rrıiştir. İngiliz ve Yunan liarp gemileri 
fi. anlaşılmakta ise de her iki tanıf daha dırdığuıı ıöylemektedir. YUGOSLAVYA DİRİLECEKTİR ile sahil batarynlar1 .faaliyete geçerek 
senit askeri harekat için hazırlanmakta- MtHVERtN KARŞILAŞTI~I B. Eden Yugoslavya hakkındaki iza- fasılasız tam 60 daki1<:a mer.ni yaedır-
dır. Bu hadiselerin Arap memleketle- MOŞKOU T batının nihayetinde şunları söylemiştir: mışlardır. 
rinde büyük ve heyecanlı bir alika ile Balkanlarda askeri harekat nihayet- ,_ Büyük Britanya Yugoslavyanm Alarm bir buçuk saat siirmü~tür. 
lrarıılandığını aöylemeğe lüzum yoktur. lenir nihayetlenmez mihnr devletleri i-;tikltilini ve toprak bütünlüğilnü iade tMPARATOR ADtSABA.RADA 
Mısır, Irakta harp bqlamuından endi- yeni meselelerle karşılaşmışlardır. Slo- ettirmeği teahhüt etmiştir. Sözümüzü Radyo gazetesinden, Nairobiden gelen 
te duymakta ve frakın 1nıiltere He an- vanyanın ltalyaya ilhakı Yugoslavyada tutacağız.• bir habere. göre Habeş imparatoru Haile 
Ja~acağını ümit etmektedir. derin bir teessür husule getirmiştir. Hır mAK ÜSYANI HAKKINDA Selasiye dün mutantan bir alayla, beş 

Diğer taraftan, Suriyede Irak lehine vatistan da parçalanmıştır. Sırplarla 111• Irak isyanı h::ıkkında B. Eden demiş- seneden beri hasretini çPktiXj Adisaba-
ve lngiltere aleyhine nümayifler yapd- kı iş birliği yapmadıklnnna Hırvatlar tir ki: baya girmiştir. 
mqtır. !!imdi pişmandır. - Raşit Alinin bir hükümet darbe- fTABEŞISTANDA 

Maverai Erdünda Emir Abdullaha Sırplara gelince: Bulgar radyosunun siyle idareyi eline alması İngiliz - Irak stKLET MERKEZt 
ve bu memlekete iltica eden Iraklılar neşriyatı da gösteriyor ki Almanlar Sır- ittifakından mütevellit teahhiltlerin ih- Londra, 6 (A.A) _Habeşi.standa har-
askcri harekiıta hazırlanmaktadır. bistanda şiddet1i mukavemet ve sabo- laline bir vesile ol::ıınazdı. B~aya as- bin siklet merkezi Ambalagi etrafında 

Londradan Royte ajansının bildirdi- tajla karşılaşmışlardır. Sabotaja karşı kcr c;ıkarı_lacağı ~e muahed~nın ah~ti- tekasüf etmiştir. Cenuptar, ve şimalden 
iine göre Türkiye, Irak ve lngiltere ara- Belgrad radyosu dün akşam neşrettiği mına tevfıkan munak::ıltitın ıade edtle- ilerleyen kıtalar simdi biribirinden elli 
aındn te"·assut teklif etmiştir. Fakat in- bir tebliğte diyor ki: ceği BnRdat hükümetine bildirilmişti. kilometre mcsafed'e bulun~ıvorlar bu iki 
ıiliz hükümeti Hnbbnniye tayyare mey- Halk arasında Almanların 18-45 I~?k .. aske~i. liderl~i. ~vvela mu~hcdf, grup arasında tt:ılynn ı:uvv.etleri vardır. 
dam Iraklılar tarafından tahliye ~dilme yaşalan arasındaki Sırplan toplıyarak hukumlermın tntbıkını k::ıbul. etmı~ler- Bu mıntnkada adamlarımızt ve teçhiza
dikçc anla ma miimkün olmadığını bil- amme hizmetlerinde kullanacakları ri- sc de sonrada~ bunu redd.et.mı~ler?Jr. tımızı yiiksek tı:-pelere cıkrırmak için 
dirmiştir. Londra radyosu da Irakla an- vavetleri dolaşmaktadır. Bu rivayetler Bu husustak~. hareketlerın~ hıç ~.ır ~u- hnl3tlar k·ıllanmak mc~buriynti baş gös
iaşma hasıl olduktnn 1onra, münasebet- \·alandır. Diğer bir propagandada, köy- rette mazur ~ostennek kabıl degıldır. teımcktedir. 
lerin tekrar samimi olacağını knydet- lülerin ihtiyaçlarından fazla zeriyatta Biiyiik Britanya Tiirkiye ve ~fısu ~~:9.Q'J"'..0-J"'J"'..l'"..ı'"~...eı""/.r-ı-~..ıeo~~ 
miştir. Maamafih henüz böyle bir anlaıı bulunmnmnsını. zira fazla mahsulun hiikiimetlcrinin Ir::ıkla arannzd::ı bir an- pn voll:ınmışlarnı. Oradan kaçarak Po
maya ''arılacağını gösteren bir alnmet l\lmanlar tarafından müs.•dere edilece- Ja mayo zemin aramalarından mütehas- Jonya. Ma_çaristan, Yugoslavya ve Yu
yoktur. ~ini söylemektedir. Bu da yalandır. Bu sis o)mustur. Fakat Irak askerleri H'!b- nanMana gelmişlerdir ve_bu iki asker 

Berlin l arı resmi kaynaklarına göre c ibi yalnn haberleri neşredenler askeri hani~·edcn çekilmeden hii •ük Britanyn <'irtıdi garp çölünrleki kıtal::ırm::ı iltihak 
Alman hariciyesi Irak vaziyetini yakın- mahkenıdere sevkedilecektir. Almanlar nıiiznkCrc kabul edemez.--.. -ı ı:. ... ~ etinlşleı:dJt. Seyah~ yalnız k'P'ndi 
dan takip etmektedir. lngiliz vazete]eri 'iırp iktisadiyntı.nı ihya etmek arz'üSü~ H08 BİR H1KAYE · 1 ~ l'iiretkarlıklarının-.;ı?ticeı-;i değildir. G<'~-
Alman\'anın hareket hattını şöylece tah- -'adırlar Ve hüsnü niyet sahiplerinin Bundan sonra B. Eden hoş bir hikave tikleri memleketlerde büyük Britan'va-
min ediyorlar: yardımına intizar ediyorlar. Bunun için anlatmıştır: nın 7,aforini bekliyen <'!"' l,h_lerce, mil · 

Eğer mücadele uzun sürer ve müda- •enbelliğe ve avreli;;t- miisaade edil- - $imali Fransada esir düşen iki yonlarca inc:anın \"nrclı.,.,, lı · rıu trüm · 
haleye fırsat çıkaısa Almanya lraka -niyecektir. Fransız askeri şarki Prüsyada bir kam- kün kılmıştır, 

~-----,.,.,.,.,-~----
Ankara, 6 (Yeni Asır) - lhtik~ ~akalannın silratle takibi jçin fiat miifakabt 

teşkilatının genişletilmesi ve bunun bütün vilayet merkezlerir..e teşmili :tarat7 
laştırılmıştır. 

Bu maksatla ticaret veklclleti 65 kontrol memuru alacak, bunlar vHAyet ınef"' 
lcezlerine taksim edilec-ektir. 
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Manf üzerinde bir portekiz Y eşi]burıııı 
hava harbı oldu adalarına kuvvet 

lngilizler Man· 
haym ve Bresti 

tekrar bom
baladılar 

gönderdi 
Londra, 6 (A.A) _ Topçu ve piyade 

ba7.ı Portekiz kıtalan Yeşil burun aa:; 
Jarına hareket etmişlerdır. Bu adal • 

' Scnegalin Dak::ır limanına karşı bulull 
makt::ıdır. 

Yunan donanmaıı 
• 

lngilizlere iltihak ettı 
Londra, 6 (A.A) - Pazar akşamı !n- Hanya 6 (A.A) - Yunan filosu~: 

giliz avcıları ve dafi batarynlan ile bir kında aşağıdaki resmi tebliğ neşredi 
İngiliz torpito muhribi. tarafından düşü- miştir: . e 
riilen Alınan 1ayyarelr>rinm adedi en az •Yunan denizaltılan İskenderı.YeY 
sekize baliğ olmuştur. Tasin torpito muh- giderek İngiliz filosuna iltihak ctınisl~ 
ribi iki motörlü bir Alman tayyaresini dir. On muhriptc.n ü~ü batmıştır. 00 ı 
filevler' içinde denize diişünnü.5tür. torpitomuzdan ikisi Iskenderiyeye ~ası 

olmuştur. Düsman tayyareleri Salı sabahı Duvr-. -------
da bir balon barajın~ hücum Ptmişlerdir. SOVYET onousUND-" 
Bu t::ıyyareler dafi b::ıU\ryaların şiddetli ~ 
baraj ateşiyle karşıla~mış!ardır. İngiliz YENİLİKLER sJl 
avcıları düşmanın rücat hattını keserek Londra 6 (Radyo) _ Moskovad 
bunlarla Manş üzerindı? muharebeye tu- b!Jdiriliyor: B. Stalin Kwlordu akade" 
tuşmuşlardır. Bu muharebede iki düş- misinden ve harbiye mektebinden_~~ 
m::ın tayyaresi hasara uğr~t!lmıştır. zun gençlere hitaben beyan::ıtında ~:»; .. 

BugUn "mcr'kez.t Rar =ıntakruundn ya- dn gani.ş tadilAt ynpıldığı, yapılan ~A 
pılan hava akınınd::ı ba~lıca hedef olan şikliklerin modern harbın tecrübele.r~ 
Manhaym şehrine pt>k çok infilak ve istinat ettiğini bildi.rmiştir. 
yangın bombaları atılmıştır. Mayn şehri --------------"' 

Makineye 
Verilirken 

Avusturalga baııekill 
Radyoda mühim bit 

nutuk &öyledi 

ilzerinde Frankturt ŞPhrif'e de şiddetli · 
bir hav::ı hücumu yapılmış gerek burada 
ve gerekse Manhaymde büyiik yangın
Jar çıkmıştır. Hava knvvetlerimiz. Bu
lugen. Şcrburg dolı:lar:na bombalar at
mışlardır. Dün hava kuvvetlP..rimiz düş
man sahil gemilerini aramağa devam et
mişler ve bir çok yük vapurlarına hücum 
etmişlerdir. Düşman işgali altında bu
lunan Sen Nazar den~z üssü, liman tesi
satı ve Norveçte Steva,..,ger taviare mey
danına hücumlar yapılmıştır. Bombalar 
hangarların tam ilstilne isabet ederek 
yangınlar çıkmıştır. Riitün tayyareleri
miz geniş sclında yapılan bu harekattan 
zayiatsız olarak üslerine dönmüşlerdir. 

Londra 6 (A.A) - Ge~ 
A vusturalya başvekili B. Menzies ta 
yoda söylediği bir nutukta ezcümle '11" 
le demiştir: İngiliz hava kuvvetleri Pazar ve Pa

zartesi gecesi Brestte bulunan Sarn
horst Gnayzenta zırhlılarına kalın zırh 
tabakalarını delecek k:,dar kudrette bü
yük bombalarla hiicuın e~mişlerdir. tki 
Alman zırhlısının beş h;;fü1dan beri Bre
stten avrılmamıs olması ciddi hasara 
uğradıklarına-delildir. • 

Londra, 6 (A.A) - Si..111ali İrlanda 
umumi emniyet ve şimnli lrlandn kuv
vetleri kumandanlığının mi.ic_;terek teb
liği: 

Küçük bır düşman tayvare teşekkülü 
sabahleyin erkenden Pt>lfostn ve şimali 
trlandanın diğer mın~:::kalarma hücum 
etmiştir. Zayiatın fazl? olrnai!ığı anlaşıl
maktadır. 

Bir dü~man tayyaresi ~lev içinde dü
şürülmüştür. 

BtR AYDA 87 TAYYARE 
Londra, 6 (A.A) - Mwısm ilk beş 

gecesi zarfında İngiltere üze1inde düşü
rülen tayyareler 38 zi bulınuştur. Nisan 
ayında İngiliz avcıla .. ının düşürdüğü 
düsman tayyareleri 87 ye b:ıliğ olmuş-,. .. 
tur. 
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I_ Midilli, Sakız ada- i_ 

~ lal'ı ve Almanlar ~ 
- Berlin, 6 (A.A) - D N. B Ajansı E 
§ Alman kıtalarının Midilli ve Sakız E 
§ adalarını i§gal ettU.lerini bildirmiş- § 
: ür. § 
E StY AMI DA İŞGAL § 

ETTILER Mt ? ~ 
- Radyo gı:ızetcsine :.?öre şimdiye 
= kadar Semendere, Tcısm:, Lirnni, E 
E Midilli ve Sakız adab,.; Alm::ınlar E 
§ tarafından işgal edilmiştir. Sakızın § 
§ ftalyanlar tarafınd.,n 'isgcıl edildiği E 
E bildirilmişse de bu hnber doğı:ı de- ~ 
E ğildir Alman n::ıkliye ~emilerı Al- : 
i man askerlerini tt::-lyan torpitolan- E 
~ nın himaY.eslnde olarak. ta~ımakta- E 
E dır. Sısamın işgaline qaır hır haher : 
§ gelmişse de henüz teyit ~ı:Jilmi~ de- :: 
3 ğildir. 5 - -StıııımıııııımıııınıııııııııııııııııııuıııınııııııııE 

•- Bann büyük Britanya h~~ 
ki en mühim initbalarımın ve batır~ .. 
gelen ilk şeylerin neler olduğunu J;;,. 
salar düşüncemin derhal İngiliz J1_1 • 
rip ruhunu azimkar ve çok beliğ bır 4. 
rette ş::ıhsmda temsil eden Çörçile }Jrel 
tanya hava kuvvetelrinin mükeınrt1.~ 
gençlerine bazı noktalarda tahrip ~~. 
miş işçi meskenleriyle çevrili ve ı;Je 
fasılasız bir surette düşmana muka Ut' 
hazırlıyan fobrik::ılara ve her şey?edars' 
tün olarak şimdi geniş harp teşkila dıt" 
m dikkate değer bir muvaffakıyetl~ i 1st 
re eden ve harp atelyelerinde h~r 
yaratan kadınlara teveccüh ettiğilll "-:.:J 
lerim. Kadınların bu eseri öyle bl!' -~ 
devrenin başlangıcını teşkil etme~ 
ki bu devre hakkında şimdi ancak e'JJ 
minlerde bulunabiliriz. Kralic;edeJl ~ 
mütevazi İngiliz kadınına kadar . , 
sağlam vasıtaları teressüm etJ:nek~ 

B. Menzies sözlerine şu suretle de 
etmiştir: ~ 

- Düşman eski asil harp kaidel --_; 
terketmiş harba kinsiz olarak, faka~ 
detli bir azimle girmiş olan milyo-;-~ 
Britanyalılarn k::ılbine kini yer!_e~.,r 
için elinden geleni yapmıştır. IJüŞll;)cY 
mız harbı askere karşı askerle de,;... tfl 
dınlara, ihtiyarlara ve çocukl~a~ .~ 
bomba ve torpille yapmıştır. ~1 
en şiddetli b::ırbarlığını şahsında tetı)Jı! 
etmiş ve buna iğrenç bir riyak~i 
dünyanın beklediği yeni ~ biitilJl 
vermeğe çalışmıştır. B. Menz:~s \1.:ııi' 
Brintnyalıları HitJerin ölümü ıle miJle• 
yetin değişeceği ve bizzat Alman aıa· 
tinin Hitlerin fikir ve usuUe:in~ifarın· 
heret elmiycceği düşüncesinı 9 ,şt;yle 
dan çıknrmağa davet eylemis ve 
demiştir: . k c1cAil 

•Ynzifemiz bir adamı dev~1~ fc~ 
nesillerden beri malik oldu~ eznklaS 
etmiş ruhu Alman milletinden u 
tırmaktır.n . . özleriııC şll 

A vusturalya başvekıh s 
tl b "t" "şti tli sure e ı ırmı r: .. üş cesarc 

Hitlere onun ta~im ~orm}arca ~tına· 
ve iyi terhiz edilmış mılyon ]3ritanY8 

" b""tiln • nına k::ırşı dünyanın. "· anada bır-
memlekctleri ve haynti ~ır ın or :Mede· 
}~şık Amerik::ı ayakta u~~ v~rillyot• 
niyet için mcyd::ın muh::ırc sı 


