
Yunanistanın 
Hürriyet ve iıtiklali
ni Giritteki ordular 

t~min ed•cektir 

Cihnhuriyetin ve Cümhuriyet eseTletinin bek('isi sabahları çıkar siyasi gazetedir 

GARP ÇÖLÜNDE HARP 

lıer iki taraf 
takviye kıtala

rı ~etiriyor 

Alman münakale 

yolları bomba yağ

muru altında 

STALIN 

·Halk Komiser
leri heyeti 
reisi oldu 

--<>---

MOLOTOF iKiNCi REiS VE 
HARiCiYE KOMISERLIGtNI 

MUHAEAZA EDiYOR 

DÜNIO ÇEllLIŞTE IA
ZAKAI IUllRALAR 

-0--

Böyülı 11e ol'tanca IJnta· 
ndyeler istanlluJa dliftö 

Ankara, 7 (Hususi) - Milli Piyango 
idaresinin altıncı tertibin birinci keşide
si bugün saat 16.50 de sergi evinde ka
labalik bir halk kitlesi huzurunda icra 
edilmiştir. 

20BDILİRA 
3'1723 Numaraya 

isabet etmiştir 
ıo Bin ı~ lıazananlal' 

Moskova,,_ 7 ~ Moskova rad- 125508 28154J 
yosu Stalinin, Molotofun yerine Sovyet- 5 BİN ıJaA KAZANANLAR 
ler birliği Halk komiserleri heyeti reis- 116ü9 Zl9Z2t 219'38 Z71873 j 
!iğini deruhte etmiş olduğunu bfldirıniş- . [Sonu 2. ittci.~ahifede ! 
tir. Moskova radyosunun ilaveten ka~- ~~.r.r/~ ;ıı-...o--~~..M 
dettiğine göre mükerrer taleplerine bı- 1 il il 1111111111111 ı H 1111111 ı ı ııı 1111 ııgw. 
naen Halk komiserleri heyeti reisliği ::r.;:: z:r..r..r..rA ~/...;00"'"/J"A • 

vazifesinden affedilen Molotof Halk ko- SO DAKiKA 
miserleri heyeti ikinci reisi olmakta ve 

t • d •••••••••• • • hariciye halk AOmıseri vazifesini e ınu-
hafaza eylemektedir. 

[ Sonu 2. inci Sahifede ] 
ıaa=aaaaaaoooo~oaaaaaaaaaaocr 

Ingilizler KornıL ı 
da zaptettiler 

Nairobi 7 (A.A) - lmpantorbik ka
rargMımm tebliği: 
Habeşistanda şimal c.-ephesinde De~i

tden ilerliyen kuvvetlerimiz Koramı ış
gal etmişlerdir. Burac;ı Adisababa ile 
A.srn.ara arasında İtalyanların son muldl
veınet merkezi idi. Düşmandan alınan 
esirler arasında bir general de vardır. 

Habeşistanın cenubund? Negelliden 
ilerliyen kuvvetlerimiz Boadera'da kuv
vetli bir mevkii zaptetmişlerdir. İtalyan 
Somalisinde yeni mevziler zaptettik ve 
100 İtalyan esiriyle mühim miktarda 
harp malzemesi aldık. 

Kahire 7 (Radyo) - Orta şark or
dulan kara"gahının te~liği: 

- Tobrukta düşmanın ileTi hatlarına 
taarruz ederek bir miktar esir aldık. 
DUn şiddetli bir kum fırtın.ası hare-katı 
gUçlestirmiştir. Habeşi..<ianda Ambalagi
nln 50 kilometre cenubunda Hodarayı 
zaptettik... 

Müteveffa general Metaksası-n kızı Madam Mamuphas Gif'itte ordu 
n1cchı.I auımfo 

511111ııı111111111111111111111111111111111111111ımıııı111ı11111111ı111111111~ 
YENİ ASffi Matbaasında basılmıştır .. 

Tayyareleri 
---~---

AtlAIYI İZERllE BÜ-
YÜK aASllKLIR 
YIPTILAR 

J iti Alman zırhlısı 

ağır haıara uğratıldı 
İftllltere üzerinde 

dobz Alınan tan•· 
res1 11~· -
~ l (AM.) - ln~ >tav~uv-

vetlerin81memlıp bo:oıbaTdımp tayya
releri geee Ahnanyanın şiılıali garbi 
mmtakasmda hedefle.n- hiicumlar yap
ml§lardır. 

BASRA 
ôNUNDE 
Şiddetli bir 
muharebe 

Raın taıpı ıa ıru : 
. . 

tabaııotıari bllRr.; ,., ••i·. ·.: 

Bir Hintli u'/(er tayyareye ateı edi11or. 

IAAK 
Harbiye Nazın 
Ankarayı ziya

rete ~eliyor 
Almanya Musul pet· 
rollerinin ehemmiye-

tini izam etmiyor mu? 
Bağdat 7 {.A.A) - Irak harbiye na• 

zırı Naci Şevket Ankıtrayi ziyaret et
mek üzere Bağdattan ha~eket etmiştir. 

Berlin 7 (A.A) - Yarı resmi bir kay• 
naldan bildiriliyor: Berlinin salahiyetli 
mahfillerinde ve gazc-te muhabirleri 
önünde yapılan beyanatta Almanyanın 
Musul petrollerinin ehemmiyetini izam• 
dan uzak olduğu bildirilmiştir. Bununla 
beraber, lngilterenin Akdeniz fi)osunun 
ve yakın şarktaki kıtaJariyle motörlil 

[ Sonu 3. efl Sahifede ] 
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CE LAT • l ŞEHİR HABERLERİ 
~~~AR~A~A~L~I~~----------------~ 

Cephe gerisi işleri 19 Mayıs hazırlıkları •• !KiNCİ KISIM •• Yazan : Şahin A.Jıduman 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

69 - Halkevinde 
Aklın baştan ~itmesi para etmez .. h. b. t mu ım ır op-
BUtün JJu teldlfıelerl lıarııJamalı için tedbir is· J t ld 

ter .. Tedbir ise aldı yerinde olan bir başın 80 ı Ya pl 1 
mahsulüdür-

Acaba neticede bu işler. hangisi galip heriflerin yüzde yüz Plim· düşer . Böy- Şehrimizdeki iki şirket 
vaziyetini takınarak çıkmağtı. muvaffak le bir felaketten Musayı kim kurtara- doksan top kaput 
clacak? .• Kösem valide mi? •. Topal ve- cak?.. bezi verdi .. 

---o---

-
Bayram için geniş bir 

program yapıldı 
Ebedi Şe!in heykeline çelenkler konduktan 

sonra Aisancak stadyomunda ltutlama 
merasimi ;rapdacak.. 

zir mi? .. Yoksa Sultan Murat mı?. - ~ben de zntı hümayunlarına bu- Ynrdun sevenler cemiyeti İzmir mer-
- Görüyorum .. DUşUnceye daldın? .. nu nnlntmak isliyoruı!'l .. Müsaade bu- k . idare h t" b Un H Ik L al Dün sabah vali bay Fuat Tuksalın Tam metni aynca neşredilecek olan 

Neye cevap vermezsin:' ı.•urun da pa.:11~~ı..ım, bulı:u{;um tedbiri ezıd to 
1 

cyekı ugtz . kna dcvl 5 o- reisliA" d B l di · · D Beh t b D ft rdann katlin af k . . "' d ~· " nun a p annen ve mır ın annın hın e c c ye rcısı r. çc u programa göre, 19 mayısta saat 14 
-ı- etakdlrd A...ıı • e :3r:!,uv kta llaat ettığı- arzMc eyim:l b" . d ~ d d .. k memleket işlerinde ve cephe gerisi hiz- Uz, C. H. Partisi vilayet idare heyeti re- tc Cümhuriyet meydanında toplanıla-
uıu. e tc>ı en ,:ıgeT ı nmız.ın usa çe e ıyı ogrn arı ognıya u- tl . d .. kl . ·~ 1 . t b"t isi nvukat Münir Birsel ve diğer nıa- cak ve heykele çelenkler konulduktan 
başını istemekten vaz geçirebilecek mi- !unuz yanıma alırım. Burada oldu"u gi- mde ektnI?' e gorcce en vazı c erı es ı so" .. " Alsancak s•-d "d"l k 

? 
"' c ece ı.r kadar daire mUdUrlerinin iştirakiyle bir ...... ı.u yomuna gı ı ere 

sin ... bi benim konağımda ott .. nır. Ve onu . · . .. mekteplilerin ve Beden terbiyesi mU-
Eğer kendine gUvenip te bunu teah- istemekte ısrar ettikleri takcHrde zorba- B.ıze .verilen n~al~ata .gorc, Şark Sa- toplantı yapılmıştır. 19 mayıs spor bay- Y.ellefiyctinc tabi gençlerin iştirakiyle 

hnt edersen biz de defterdarın katline larn derim ki: İşte podic;:Uıımız blitUn ~yı '!ürk anonım ş:rketı .5~ ve ~orbcs ramı programı tcsbit edilmiştir. kutlama merasimi yapılacaktır. 
dair olan fermanı iın7.ilat'ız... istediğiniz şeylerin he}Jsini kra buyur- .şırkeli de 40 top k~put. bezın.ı İznur yar- ııııııııııııııımııııııııııııııııımımıımııııııııııımm ıııımııı ıımııııııımıııııı111111111111111111111n111111 

Arada geçen kısa slikflt dakikasından dular. Hafız pa.,cıayı, Hns;ın hnlifel-i ve 0.1m sevenler .cemıycti ~mrıne ve~- ~ d f k · 
istifade ederek kafasmdak! düşünceleri- defterdnn katlettiniz.. AyrıC3 p:ı.dişahı- tir. Bu hnben memnunıyetle ko.ydcdı· t.tÜmen Ö er azası 1 3000 lira hırsız/ık 
nl toparlamağa muvaffak cılan Recep mız şehzadelerin hny:otma Clokunmıya- yoruz. * 
paşa dedi ki: cağına dair size temir.at ve kefil dahi t B • ı t H J "' 

- Sultanım. Allalıaı ınayetiyle bu verdi .. Simdi istedikle:ini7den bir Yah- HALKEV SOSYAL YARDIM ) e memuru• lrSJZ IO'I yapan 
işi Ozerime ıllınm.. Fakat bir şartla.. ~ a efmdi, bir de Musa çdebi kaldı.. KOLU. TOPLAA'DI .. lık ~ 
Eler bu şartım kabul buyurulursa me- Yahya efendi ulemadnndır Ulemadan Halkcvı Sosyal yardım k~lu dun 3 Y •k• b 
selenin daha ziyade vehamet peyda et- ve şeyhlüil'ilamlık etmiş bir zııtın katli mutat toplantısını Hn~k~vı sal~n~nıa nun 1 1 acaaı Afyondan Izmi-
meslne meydan verilr.ıeden nstleri ya- hangi tarihte olmuş ve duyul-nuş bir iş- yapmıştır. 218 fizanın ıştı:ak .et~~- . u ... 
tıştırmak belki de m;Jmhlin olur. tir? .. Vaz geçin böy\p alim v~ bUyük to?l~tıda Sosyal ynrdun ışlerı goru.~l- d k •ıd• 

- İleri sUrdUğiln o şart nedir? bir adamın katli sevda~ınd:ın .. Musa ç~ milşttir. . . . 8 eSJ 1 re aetirildi 
Recep paşa dördüncü Mu~dı kandır- lebiye gelince, bu da :.>.:tdişahımmn göz . Toplnnbda tıuı sıfatiyle belediye reı- .._ 

mak için bUtO.n tallkntini kullanarak: bebeği mesabesinde ... Wink.~r bu gen- sı doktor Behçet Uz da hazır bulwı- --0--- --<>-
- Asller Musa çelebinin katli husu- cc kıymnmruıızı SİZP fu\•siye edi~·or.. muştur. B. Nuri insani vazifesi Çalınan paranın yalnız 

sunda pek ziyade ısrar ediyorlar_ Musa Onu bir emanet olarai~ b:ına !lt•slim et-- ff .. np C-E .... •eı· •j uerunda nihayet 144 lirası sarfeclibnic-
çelebt ise sarayda, 9adişa~ımın yanında ti.. ısa. ~n ~ ~ 
ve husust hlmayeniz altında bulunuyor. Ynlvnnrıın size yoldaşlar .. Pndisahtan hmir memleket lıastnnesinin de- can verdL kalam da verilmiştir 

Bu hıı1 cok mflhlm ve tehlikelidir, kimleri istedlniue hepsi alındı .. Bunun ğerli operatöıü Dr. Asıl M. Atakamın Karakuyu - İzmir ekspresinde evvel- Corakkapıda emniyet otelinde misa-
sultanım .. Bunu gören zorbalann büs- kuşça canını ~c;ahımmı ~·e bana ba- ge~n devrede açılan harp cerra- ki gün fect bir kaza olmuş, 'tekerlekle- fir olan celep bay Faruğun yastı~ 
biltiln. kızararak matl7al'81ı doğrudan ğışlayınız.. Geliniz, htitıkfu-a knrşı bent hbl kursunda verdiji denl« bir araya !in alhna dü._qen bilet memuru B. Nuri altına koyduğu 3000 lirasının Sellin nn
doğruya saray üzerine bir hücumda bu- mahçup bırakmayınız.. toplanarak güzel bir eser meydana ge- •kl. bacağı batdıı:Ja:ından kesilmek su- mında birisi tarafından çalındığını ve 
lunmalanndan korkuhır. Bu teMike ha- tşte bu suretle dillf.r dökiip herifleri tirilmi§tir. Bu eserin ikinci basılışı gayet retiyle vefat etmiştir. hırsızın Afyon Karahisarında tutuldu· 

iki muhasıfu 
Kararıfihtan 
Yükselen sesle 

[ Baştarafı J. cı Sahi/ede J 
şiinerck ynnn harba girecek gibi ha 
lanmnktayız. Siyasetimizin bariz ,,.sf 
fC.$kil eden bu realist görüşün A!JO 
de,·let reisi tarnfından da teyit edıl 
olması bizi elbette memnun etmiştir. 

l\Jcmnuniyctimizi mucip olan ve il 
mizi lıcyecnnln dolduran ikinci bir ID 
şnhc.>de dnhıı İngiliz hariciye 
A vnnı kamarasındaki sözleridir. 

Bay Eden Anlcnra temaslarını fU 
retle izah chni tir : 

•Tiirk devlet adnmlarının diiriOt 
luğu, ve Türkiyenin hak ve menfal 
rine karşı her hanrd bir tecavilıe lll

11 

lmvemet azmi hende derin bir tesir 1'. 
mıştır. İngiltere ile itüfalwı TürkiYt111 

harici siyasetinde esas teşkil ctti~ine 
ni bulunmaktn,,m-• 

Bn söiler hakikatin aynen ifadesidir• 
Filhakika Türkiye im!• ve mcnfaJ 

rine karşı cıı küçük bir tCf'::liize naiit' 
maha giistcnncnıek knranru çoL.1aobt 
vcrmi tir. İngiltere ile ittifakımız 
bütiin ittifaklar ve dosiluldarınıll f) 
harici siyasefunizin temel taşını 
etmektedir. Muhariplerin milU poli 
mızın veçheleri üzerinde hatalı tab 
lere düsmemiş olmalarından daha 
bize in inıh veren bir şey tasavvur 
lem ez. 

Tiirkiycnin tazyik kabnl etmiyeıt. 
Tehditler mü\·acchesinde asli bo 

cğmiycn, 

İttifaklarına \"e taahhütlerine 
kafiyede sndık kalan, 

Baklanndan ve hayati menfaa 
den bir şey feda etmiyen, 

l\lukaddcratına biricik sahip ve 
kiın olan bir memleket olduğu 
dıkça hmm hudotlarmmda harp t 
kesi ııisheten azalmış demektir. 

~EVKEI' BILGİll 

Basra önünde tı.rıma geldikçe aldım ba~r.mdan gidiyor. yola yatı~ çalı~. Ve bu tedbir nefis bir kap içerhiııde inıiıar etmiştlr. Vak'R şöyle olmuştur: ğunu, paralann banka vasıtasiyle B. Fa-
DördUncil Murat saira7.amın sözünU sayesinde hiç giiçlük çekmnden tehll- Tavsiye cderL Horsunlu istasyonundan tren kalktığı nığa gönderildiğini dünkü niishamn:dn 

keserek: keyl geçic;tircc imiı.i ve !Musa çelebil'i - sırada B. Nurl bir yolcuyu sahanlıktan yazmıştık.. . [ BQftarcı/ı 1. ci Sahifede 1 
- Akl:ın başından gitı:'esi . para et- kurtarmağa muvaffak o'lac-a~ımızı yU.z- ZABITADA düşmemesi için yukarıya çekme~e ça- Diln muhafaza altında İzm.ire getiri- fn~!ab:eş:fle~ergıny·a:,,nr G~::::ı 

mez, dedı. BOtUn bu tehlı~lı-n karşıla- de ytiz umuyorum... lışırken bu defa kendisi müvazenesini len Selimin daha evvelce de otel hırsız- ~ 
mak fçin tedbir ister .. T...,db!r. ise aklı Recep paşanın söylediP.i bu uzun söz- kaybederek tekerleklerin altına yuvar- lığından iki sabıkası olduğu ve hapse düşman mev?Jlerini gsıyri meşgul b 
yerinde olan bir başın mabsulUdUr.. ler Uzerinc dördUncü Murat derin bir IC AD l H DA lanmı!hr. İki bncal; b!rden kopan bay mahkfun edildiği anlaşı~ ve üç bin muşlardır .. Kampın <'enubu.?da. ~A! 
Boş yere IAfı uzatıp <lurma böyle. Ak- C:Uc;ünceye vardı.. Bıçalı bUIUnntll$.. Nuri biraz sonra ölmüştilr. liradan ancak 144 lira harcadıl; teshil yaylanı!1 fisilerden lrurtanldıgı bıl~ d 

lını başına devşir de bize bu işi önle- Topal vezirin bu mllt.aleası ona hic te Kemerde LSle sokağında Hayrlnin --__ edilmiştir. Geri kalan 2856 lira diln bay ı~ektedır. Pet:ot borusu h?ttı Ozertn gı 
~e~ için ne gı"bl tedbf .. Jer düşilndil~Unü emniyet ve itminan ve...Jcl bir mahly~tte ve limanda lvnir vapurunda Muııa ka- F arul!n teslim edilmiştir hır karakolu ışgal eden isil"'r bir 1n ·· 
bildır •· u · d 'C'-- R " rısı Salmenln üzerinde bi:-er bır•k bu- Belediye daimi Encfj• · __ · __ llz keşif tayyaresinin yakhştığını 

· · · ~or nmıyor u.. ~'lser. ecep paşan an ..- riince teslim olmak istediklf'rlni bUdi 
- Aklıma gelen ilk tedbir budur pa- hiç te emin de~ldl . Con t:{iinlerde Re- !unmuş ve zabıtacr. alınmı~tır. menJ inşaat 1•1erinJ Müralıabe Kornıs· "OftU .ıı ... ı...- Deft -..:1---~ 1.. _ 

11 
d ~ .7 mek ınaksadiyle beya:: bayraklar 

~u: eruımu .ır.at ne mUsaa e cep paşanın bazı hareketleri bUnki\n v APU DAN E~Y A müzafıere etıı.. Balılı a""'ı iplifılerlnin lamışlardır. Bu mevki bUAhara tngi • 
buyurmalısınız... adamakıllı kuşkulandırmıc:tı. Ve !\siler- !J1 

- Onu öğrendik .. Ya Musa çelebiyi le sttdrnzam arasmda piz1i bazı milnnse- Calanlar tutuldu.. Dün ~ğ~~~en sonra doktor _Behçet fiatfni lıararltıftrPdJ kam kıtaları tarafından iş~al edilmişt 
mrbalann elinden l'Hıl kurtarmalı'! b .. u .. - --- _..._. ol"'u ....... · 'Limanda lzmlr ~purunda amele Uzun reısllğınde toplanan beledıye da- o·· "vled _.,. B F d Bağdat 7 (A.A) - Irak genel kunn • ..--~· "''- ..,.~,.. . ~ " ni. __ 'L lif i l un og en aonra Yuıı. ay ua '~bJ•"· G ta t ku ti tşte asıl sen bu l~ln b;r çareslnl bul.. e ~or ar sara.ra elip 'te ehza- ~--. H • .... "---11. -. ~-:-n•n ımı encume munte .• ~ rat ve n- T...__hn .-.l.1'4t'nd• ~ .ua,_. yının ,..., ıgı: arp o~ vve 

Recep pa~a alhr bir ifade ile ve ya- deleri gönnek için bnğınp çağırma~ ambardan beş kilo. salça. ıl~ ıkı la,?'lia )~at lkilekn Dz1enn~1~ mu:zcılterelerde bu- fint mürakabc komisyonu, müro.kabe iş- mb: ve tayyaı;elerlnıtz Hnbbmilye )a 
vaş yavaş dedi ki: btlşladıklan sırada Reeep na~a hünkara şişesi çaldıklan iddıa edılm~ oldugun- unarn ara~ ar vzwnış~r. . leri üzerinde müukerelerde bulunmuş pını şiddetle boml;>ard•ma.rı etmiştir. B 

- Çelebiyi sarayda bulundurmak caiz kam mOnMebetsh btr sö; s!ırfetmicı idi da.n tutulmu lardır. . Çam ve sus agaçlanyle cazıp. bir ıe- Vf! hariçten ithal edilen baldı: a~ iplik- kampa ve petrol depolarına çok haS& 
,___ ':I a•n K. IH k ld b K k ....::. 1 ... ika edilmiştir. Yerde bı:lunar. iki ta 

Owua;.De •• min nlatt On d billy ki dördUncU Murat bunu hlr tnrlil unut- ı n ·ı e e~enen . arşıya an_ın ts""': tepe- !rrinin sabş fiatlerini tesbit eylemi~r. re tahrip edilmiştir. Diionnııın hava }cuf' 
- a ın.. u ~ o- mı yordu. Topal vezir 3silf'rin Y.a~ısına Mesele•I , ,•·izünden deki te~ır faaliyeti b~lcdıye .. relsı .. dok- nu arada manifatura V<' tuhafiye etya- ı ~--

rt.17- Sarayda durmas!tıda tt>.hlike mev- ı.-pdest alarak çıkması h!!kkında padi- M' K ~ lcd.r di dd . d k tor B,.hçet Uz tarafından dun gozden siyle kundura fiatlerl üzerinde de tet- vet eri iki defa ~it karI'pıru bomba 
cut ise ya Musayı ne yaoalı"D? Nereye ~ ha mUn~betsiz bir tavsi ede hulun- ımar ;ma n <;8 ~ın e a- "'eçlrllmlıtlr. kiklerde bulunulmu•tur. dımnn etın~<dcrdir. Knmpg ve ta~-ya 
g6nderellm? •. Onu da bi~re defterdar şa tu Y dın meselesınden lbrahım oglu Yusufa _ ., meydanına yangın ve infitnk bombal 
gibi bu ll%gm heriflerb eUne tt>sUm et- muş ·· -< Bitmedi .__ hıçak çektiği iddia edilen hamal oğlu ntılmıstır. Hasar fazla mlihim değildir 
mele razı mı olalım? .. Srnln bulduğun -- Hüseyin Çelik tutulmuştur. Bir katil ödemi,te Rahsmsız oyun ve Thyyarelcrimiz ve hava defi toplanın! 
maktU tedbir bundan mı ib:~ret!.. NİSAN AYIHDA Arhadasını . 'aralantı$ eğlence yerleri tarafından müteaddit r.'!üşman tayya 

Bu herlBer Hahza ne yaptılarsa. def- lldçeşmelikte Şan sokağında kadın idam edildi acılamı 'GCGJı- lıüsürülmUştür. 
terdara ne yapmak istt-rl~rse bizim u- İHRACA.TiMiZ m~leslnden Ramazan oğlu Hasanı Cenupta bir düşman tayyaresi öğle 
vailı Musaya da aynı ı:e.,yl icraya teşeb- Şehrimiz ~caı:t. odas; taraf.andan ha- kama ile sol kolundan hafifce yaralı- ödemiıtl" amele f.§meli Ali oğlu Yu- Tatil ~ünlerinde bazı mesire yerle- doğru Basra önUndeld nokt~lara bo 
bUs edecek değiller mt ... zırlanan btr ıstatistığe gore, Nısan 1941 vnn Hakkı oğlu Tevfik yakalanmıştır sufun otuz Ura parasını almak için men- rinde ruhsat almadan nişan atma yer- talar atmıştır. Kıtalnnmızla dti,_c;man 

Recep pap hlç vakrt gcçil":neden he- "Yl zarfında limanımızdan dış memle- ·.,,. , L f .._ lf 
1
· dille bağaralc öldürdü;;ü Bf>bit olan Kon lerinin açıldığı belediyece tesbit edil- taları arac;ında henüz nfticesi ma10m 

nıen cenp wrdl: ketlere 693.665 Ura kıymetinde b~ l"lleÇu.U nu-SIZlft m ar et ya Aksarayının Çardak köyünden Ka- ~iştir. Bu sebeple belediyece ltaragöz, mıyan çok şiddetli bir muharebe vu 
_ Yok padişahım .. Berum demek Is- milyon 351 128 lcllo muht lif mah 1 Tire kazasının Akçe §ehir köyünde dir Aygün, ödemiş ağır ceza mahke- hokkabaz, kukla, nipn alma ve spor bulmaktadır. 

tcd:_:im bu d~L Çel~bl zorbalara tes- ihraç edilmi~. e su Mehmet oğlu Mustafa Ril~nin evine ınP.since idama mahkum edilmişti. nlonu v.ibl yerlerin açılmesı •e ftletil- DUşman tayyareleri Rohlı Urerin 
lhn edilmemelL Sade ~nvchn uzaklaş- Mart 94 ı ayındaki ihracat ise beş ~lren meçhul hırsızlar bir takım giyim Karar Büyük Millet Meclisinden ta5- mesi ruhsat alınmadan ~pılamıyacağı uçmuş ve hedeften co\ U?.a~a dOşen 
tınJsm... milyon 908,417 lira kıymetinde 15 mil- ve bazı ey eşyası çalmqlardır. Hırsızlar diken geldiğinden hüküm dün ödemi§- l'.likadarlara bildirilmlftir. eok bombalar atmışlar•lır DUşman nalı 

- Onu saraydan çıkaracak olursam von 416. 727 kilo idi. aranmaktadır. te asılmak suretiyle infaz edilmiştir. !iye tayyareleri Hada~ lnmeğe teşebbll 

Deniz Gazinosunda 
Perşembe Eğlenceleri 

Her hafta büyük ra~bet 
kazanmaktadır. 
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sanırlardı. Annemin alnında bit tek kı- Uç saat sonra, olmı1ştı1 Yağmur ve 
rışık yoktu: Saçlannın zir.etini bozacak sise ra~en, bana yıl:löt'Ümil hediyesi 
bir tek beyaz kıl buknamaıdı Bakışı almak ıcın babamla bi:li~e evden çık. 
PÇıldığuıı ve canlılığını hAH\ muhafaza mıştı. Çok çabuk ilerJiy~n bir otomo
ediyordu. Manen de, marld~en olduğu bil ... Vaktinde fren yapıl!ımıyor ... Oto
kadar gençU. Bu seb.-ıpledir ki onunla mobU yana kayıyor •.• Yo!dı-n iki can
mükemmelen anlaştyGrduın: sız vUcut kaldırılıyor. Ne kadar cabuk 

:tllc akşam tuvaletirr.ı Bunun hOlyası- anlaşılan bir kaza!.. C'raıetelPrin hldise-
1' AZAN : UÇ Ylld»IZ nı n mı çekmiştim! Onu, annemin mu- ler sUtunlannda her g{!n bunların ben-

-

t ha'bbetll e~lerinden çıktığı gibi, hllA mu- zerleri var. Benim için bu her şeyin so-
l - hafau edıyonım! Kül mavi.sl taftadan r.u oldu. 

İkinci kızım dtinyaya geldi. Sevimli Bir annenin kızlanr.ilaıı birine karşı dikllmlşti. Etek, endama ~:kı sıkıya ya- Cenazeler kaldırıldıktan sonra. günler 
yumuk kız bUtiln klin!tl teshir etmiştir. bu garip tercihinl izah etmek için iki Ptfan korsajm altında g,miş dalgalarla \·e gilnlerce hakikatten uzak bir Alem
Hasta bnkıcı. küçilk ba,..ağızını kaplı- sene geriye dönmeliyim. Bt·nün hikA- yaj'1lıY'?rdu. ~enbe ve mavi bir bUket de yasadım. Bana bf'kabilet"ek yalcın 
yan sanşın ince tUyleı e jht:yatkar bir yem. saadet n neşe içinde b:ışlayıp aç- be yennl stlslıyordu. ~krabalanın yoktu. Babam ~a, annem 
hayranlıkla el dokundt!rtl:·or. Meme sa- ilk ve ümitsizlik içind~ ruh.ıyet bulan Ay_na:ıın karşısında ayakta duran, de ailelerinin biricik e\ılAdı idi. BUyUk 
atinde onu bana, bir kral ~etığuna gös- bir gtlnde muhddemesini bulmaktadır kendımı her ta~fta? sevretmek için, anne ve babalanın co\tanberi vefat et
terllece.k saygı ile getiriyorlar. Ana kal- O m~m günUn sabab1 dünvada tasav~ ayak uçlarımın uzennde dilnilyordum. mişti. Berekı?t versin, Ir:omc;ular ve do~
bim, mevcudiyeti henCz anc!lk haşlıyan vur edilebilecek en ivi 'ana babanın m O anda, bir şimşek çahr gibi, ne kadar lar beni kendi halime ter'k~ttıediler. Bu 
bu kUçtik mnhlCtka ac-ıltyor. Şimdiden derin muhabbetiyle ~\·ilen ve şımartı. harikalı bir anneciğim olduğunu anla- mUthiş gilnler zarfında b~ni hiç bir za
onu seviyorum lan kw idim. Altşam ~1rsüz ve dünyada dırn. Ona koştum ve onu Ö;ltüm. Akla man yalnız bırakmamak için terböat al-

Fakat en derin sefkRtim daima Şer- kimsem kaldım. E.~lebilecek a_nnelerin t-n ivisi olduğunu dılar. Çilnkü, maruz lı.ald•ğım darbenin 
mine J?idece'k. Benim ınub.ıb\.Jetimi pay- On sekiz yapna bastığım t'{lnün are- soyledim. Elıni alnıın:ı davıyanı,'k ya- şiddeti altında, rnukavemrt edemfyecelc 
la,c;makta. ~ ~alma bir!nci mevkii tuta- fesiydi. Annem, arbdaş!ar;mı kabul vaşça. saçlnr~ma dudalr]ar-nı kondurdu. vaziyette idim. YeJT1elt yem~ :reddedl
caktır. Bınncı o1aralt yu"8ll' ... .aa bulun· :çin giyecej?im rolnm sen nokta:lannı ~~ nihnyeisız şefkat jesti O!lun itiyadı yordum. Uyumıyorduı'l Etrafımdaki in
auğu lçin deV-.1 Sebebi şn ki ona kare:• •ıımamlıyordu. Hem r:ılmyor hem de ıdJ. Asabi olduğum vakıt bu suretle bO- sanlar bana bir sts tıııbakası arkasında 
<::evgim, ~ecmişe alt piŞP'"'D ·k ve vic- '·nmısup glllt\~yordu'\. Bizi 

1

bu halde tiln 'ÜzUnttt ve endiş~lerimi defetmek gibi görUnilyordu. 
dan azabıyle kuvvetlt'nm!:ktE>dir. görenler, anne kız değil de Hti arkadaş c.nun ihtisası idi. -c Bitmedi >-

i H R A c A r ttmlşierdir. Irak kıta1an ateş ede 
..,1,.1 ... lePI toplandı.. bunlardan birini yakmışlardır. 
Db CH 6 Mayısta düsman 9 bomb:ırdıman 
Dün ihracat birlikleri umumt katibi iki nakliye tayyaresi kaybetmiştir. M1 

Ray Atıf inanın reisliğinde toplanan ı ıca beş tayyaresi de hasara uğrahlınlf 
sehrimiz ithalat ve ihracatçı birlilcleri tı.r. 
idare heyetleri. birlikl~ri ali.kadar 
eden muhtelif iııler üzerinde görüşme
lerde bulunm&ıt ve bazı kararlar alm11-
tır. 

Şefıerlere lıatııan IJo. 
yaltlf' tetlıflı edfJlyor 
Son günlerde ,ekerlere renk vermek 

için kullanılan boyalann sıhhi olmadığı 
~örülerek altıkadarlarca tetkiklere bat
bnmıştır. 

W~illi piyan~o 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 

Sonları 4845 ile nlhayetlenenler ik!şeı 
bin, 7122 ile nihayetlenenler biner, 7246 
ve 9222 ile nihayetlenenler beşer y{iz 
W27, 0799, 5085 ve 8314 ile nihayetle 
nenler iki yUz ellişer lira, sonları 309 ile 
nihayetlenenler yüzer, sonları 785 ve 
~8 ile nihayetlenenler ell:şer sonları 
76 ile nihayctlenenler onar ve ~nlan 7 
le nihayetlenen biletler iki.şer lira ka
zarunışlardır. 

Yirmi bin lira tam bilet olarak İstan
bulda, on bin lira kazanan biletlerden 
birisi tam olarak İstanbulda. diğeri ya
nın.sar olarak İstanbul ve Cerkeşte, bcs 
bin lira kauman biletlerin dört par(ası 
İstaribulda. diğerleri Malatya, İsparta, 
Bafra ve Bursada satılmıştır. 
? 

B UGllH LALEDE 
3 BÜYOK FlLtM YAZ FIATI 

J - 2'0RKÇ.E CEMiLE 
2 - 'l'llRKCE ALI BABA. 
J - ALKAİ'RAZ ııaıesı 
4 - Türfı~e flaıtp farnaJı 

STALIN 
[ Bnştamfı 1. ci Sahifede J 

Moskova, 7 { A.:A \ - Sovyetler birli .. 
ği yüksek meclisi riyaset divanı aşa«t" 
<laki Uç kararnameyi ne..c;retıniştir : __ 

1 
Birinci kararname. Molotofun av·~ 

xamanda hem Sovyetler birli~ aati' 
Komiserler heyeti rciSli~ va7Jfestni heıO 
haric!ye hnlk komiserliği vazifesini f,tit" 
mesinin kendisi için güç olduğu tı~" 
kında yaptığı mUkerrer l.eyanat ~ 
dikkate alınarak Molotohm bu taiebiOfıl 
is'af edilmesi.. 

İkinci kararnııme, Sovyctler Birli~ 
Halk komiserleri heyet! reisliğine Joı.ef 
Vi~arjonoviç Stalinin tayin edUmesi·;,1'! 

Ü çüncU kararname, Sovyctlcr bir~· 
halk komiserleri heyeti ikinci reisU;ti~ 
Vladoslav Mihailoviç Molotofun ta# 
edilmesi" 

Tokyo, 7 (A.A) - BütUn Japon tP. 
zeteleri B. Stalinin Sovyct koı:nisSrfe~ 
heyeti reisliğini bizzat deruhte ~ 
bulunması münasebetiyle hararetli ııe1" 
l"iyat yapmaktadırlar. 
Nişi Nişi Simhon gazetesi ikind J.e

ninln iktidar mevkiine geçtiğini yaı.· 
maktadır. 

Japon gazetelerine göre Stalin - M~ 
lotof kombinezonunun aydın bir siyaSe 
taklp edect-ğine şüphe y~ktur. 

4 • 1 iN4C42iZ G 

BUGÜHTAHDA 
HEM 3 FILtM HEM YAZ FiA~ 

J •• GVLNAZ SVL'l'An 
(Tl'RKCE) 

2 •• KEŞiF A LAYI 
(r()KKÇE) 

J - DA.HSIN ZAFERİ 
tl.K DEFA FftET ASTER 7' 
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" ıs lzmll' Yerll AsJıerliJı Şsmeslnden : : 
nazırı s6yliyor --0- ~ 941 ihtiyat er yoklamasına başlanacaktır. Yoklamaya bizzat nüfus ve bü-S 

Yunanistanın llRRAI' KOSESI 
•• •••••••••••• 

r.ülistan'ı 

okurken •.• 

[ Baft<ıraf: l. ci Sahifede ] 
Lces Smith M111r hakkında demittir ki: 

cMsnn müdafaası için çok büyük 
riskler almış isek te bu mesele için yeni 
riskler altına girmeğe değeı olduğu aşi
kardır.> 

[ Baştarafı 1. ci Sahi/ede ] I Baştara/ı 1. et Sahifede ] E tün vesaiki askeriyesiyle birlikte gelinecektir. Yoklama günleri doğum do-S 
yetini müdnfan ve temin etmek gayesi kaç küçük vapur gire'l:-iln:ektedir. Beni- ~ ğum apğıdadır. Her mükellefin gününde gelmesi meCburidir. ı\kai takdirde3 
üzerinde teksif etmeğe mecburuz. na tayyare meydanı ile Alma;ılann geç- = kanuni muamele yapılacakbr. : 

d d t ·v• 11 Ut d" h.. I - Doğum Yoklama günleri S 

14uhtercm üstadunız Bay Kilisli Ri
fat, Gülistan tercümesini tam da gül 
~'Siminde çıkarmakla, bu büyük iyi
~den dolayı kend!sine minnet bağlı-

Eski harbiye nazırı Hor Belişa harp 
hadiseleinin lehinde veya aleyhinde ol
sun bunlar hakkında milletin doğru ma
lumat verilmesini istediğin! söylemiştir. 

gr~;3~~n=~~ ~~~~n !e~: ::: ~~~k~~.mA=~~ent~~~ar a~:;' =--=~ ·3~: ==-======-rck cümhuriyctl devirdi. Almanya için- Iaildyetlerine rağmen mli.ttefik müna- ;, 5.5.941 den 10.5.941 gününe kadar 
de ve dışında medeniyet saatinin yellto- kale yollarını kesememişlerdir. 
van ve akrebini beş asır geriye doğru HABEŞiSTAN HARBi _ 329• 

328
, 

327 5 9 
el 

7 5 daml b"T' dün L d 7 (AA) H b · tand D 12. . 41 en J • 94 J gününe kadar ayar etti. Bu a ar, u un yaya on ra . - a eşıs a es- 326, 325, oız" 9 5 9 d .,4 ı:. Q41 k d ;; 
Lortlar ke.maraııında da müzakereler 

devam ediyor. Hükiimet sözcüsü Lord 
\ıfon şunları söylemiştir: 

bu sistemi teşmil etmek için bir fütuhat sieden bildiriliyor: Son üç ay zarhnd.n ~ "' 1 • • 41 en .. · 1 gününe a ar oa 

plfinı hazırladılar. Bu gaye uğrunda mu. cenubi Afrika kıtaatı 3200 kilometre yol -- 33
2
203 •• ~21 291• 33218

1 26.5. 941 den 31. 5 '141 gününe kadar _====== 

Yantara galiba bir de ihtarda bulun-
th,ı_ ' ' 
""'CUt istedi. Vakıa, büyük Sadi'nin de 

au.am bir askeri kuvvet vücuda getir- gitmi§ler ve 15 binden fazla, yani :ttal- ;, 2.6. 941 den 7.6. 941 gününe kadar 
diler. Bugün kendi memleketlerinde b~~ yanların aldıklarının beş misll esir al- 33 11 ~·. 3

3
!6
3 

•• 3
31

1
2
5 9.6.941 den 14.6.941 gününe hdar 

YllZdığı gibi cdaima terü taze duran 
loJınak bilmiyen •hu GUlistnn, kış ve 
1-. gece ve gilndUz,cvde ve bahçelerde 
ht; vakit ve her yerde okunur ve okun· 

« - Yunani•tandaki mağlubiyete 
rağmen bir çok ovımtajlar elde edilmiş
f r. Yunanistan seferi şarki Akdenizde
ki mevkimizi kuvvetlendirmek için bi
ze iki üç aylık z mon kazandırmıştır. 
Almanlar bu muhnrebed,_, imparator
luk kuvvetlerinden çok daha büyük za
viata uğramışlardır. Yunanistanda harp 
malzeme.si kaybettiğimiz doğrudur. 
Harp malzememizin nğır ~ ısmını tahrip 
ettik. Yalnız hafif malzemeyi naklettik. 
Fakat bu esnada knybettirimizden da
ha çok harp malzemesi Kıııl denize gel
miş bulunmaktadır. Yunarıi~tandaki bü
tün zayiatımız 11,5 00 kişidir. Bu zayi-
11tın büyük kısmın\ tahliyt>sine imkan 
olmıyan askerlerimiz teşkil etmekte
dir.> 

lC' ahali, nazi istibdadı altında, yarı köle mışlardır. 16 Nisanda Dessie Uzerine "' '1 16.6.941 den 21.6.941 gününe kadar D. 2 
gibi yaşıyor. Bu adamlar, kendileri gibi yürüyüşe başlıyan bu kıtalar sarp ve ıi11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uııı1111111111111111111111111111111111E 

~ insanı düşündürür. Fakat Gü 
~'ı okurken, elimizde yahut ınasa
ltlııın Uzcrindc bir gül bulundurursa
~ zevkiniz daha büyük olur. •Ciı:ek
~lin çiçeğh olan gül,gözlerinizi ve ko
~u hassenizi neşelendirdikten ba.skn 
...... o bUyUk adama, hiç bir vakit unutul
lllıyl<:Qk bir kitap yazmak için ilham 
~ği gi1?i - size de mesleğinize göre 
~ venr. 

askeri fütuhat ihtirasına kapılan iki mil- düşman tarafından bü:tük t:üıribat ya
leti tabi olarak kendilerine bağladılar.. ı;ılmış m·nzide hareket ettikten sonra 
Bunlardan biri tahriksiz olarak Habe- dfümuının şiddetli ateşiyle karşılanmış... 
şistana, Amavutlu~a ve Yunanistana ta- lardır. Buna ra~men harbe devam ede
µ-ruz eden İtalya, diğeri komşusu Çine rl"k Dcssieye gelmişlerdir ve bu şehir 
ayni şekilde taan·uz eden Japonyadır. 2G Nisanda teslim ohnağa mecbur ol-

Bu fütuhalla, orta çağın ilk ruıırlann- muştur. 
öan beri yavaş yavaş kurulan garp me- --------------
deniycüni yıktılar. Bu hfidiseler bize o 
kadnr ynkın olmadığından bu bedbaht 
kıtnnın iç ve dışında baş gösteren felll
l:etleri lflyıkiyle knvrıynınıyoruz .. 

···················~················· .. : ANKARA RADlt'OSU i . -- . 
: R fJ<"; Ü N K Ü P R O G R A M : .......... ---- ........ .. 

Yalnız GUlistanı okurken elinize ala· 
~~ ;ahut önünüze koyacağınız gil
''lll :renğine dikkat etmeniz lazımdır. 
~ filozofa ilham vermiş olan gül 
~ 'Isfahan gülU olabilir. O da -ya
!1dnuyorsam - dalına kırmwdır. Gerçi 
~ gül de bir şiirdir, fakat ona her 
Yerde Şam gülU derler. İran'ın filozof 
~ ilhlın veren gUlUn arap diyarın
dan gelmiş beyaz bir gUl olabileceğiıı~ 
ihr 

Lord Mon Afrika.da general Arşibald 
Vnvel ordusunun !talyanlaıa 380 bin ki
cıiden daha fazla 7.ayfot verdirdiğini, bu 
zayiatın 200 bini esir, 185 bini ölü ve 
yaralı olduğunu bildirmiştir. 

Almanlar Yunanistnndn tayyare iti
hariyle bire knrşı altı ni lı~tind(' bir üs
tünlük temin ctmi lerdi. Afrikad11.ki va
ziyet buna benı:emez Ôr:lda vaziyetin 
tedricen inki~afı "öriileC'cktir. 

Sözde yeni nizam kurmak istiyen Na
zi güruhu tarafından hürriyet ayaklar 
altına alındı ve çiğnendi .. Bu yeni ııiza
ma göre yalnız kendileri efendi, di~e1 
milletler köle olacaklardır. Bunlar, ka
nunun idaresi yer:ne Diktat usulünü 
ikame cbnişlerdir. Sözde yeni nizam 
hudur. Bu adamlar bize açıkca dü<>tn!ln 
olduklarını bildirmişlerdir. Simdi de 
garp yan kürrcsine sızınağa çalışıyor
lar. Bun1nnn ajanları cenub1 Amcrika
da faaliyette<lir. Ha}•ati noktalardan ge
cecek askeri kıymeti hu:.Z hava hatları 
tesisine çalısıyorlar. Bu suretle bizim 
Panama kanalımıza doğru hulı'.'ıl emtck
tcdirlcr. Mihver orduları, garbi Afrika
yn, Brezilyayı dof~rudan do~ya tehdıt 
edebilecek bir Us elde etmek göz koy
ınuşlardır. Propagandac~ları, ~~ mıl
letiıniz içinde b!.le şimdiden buyük faa
liyet sariediyorlar. 

8.00 Program 8.03 Ajans haberleri 8.18 
Müzik : Hafif parçalar pl. 8.45 - 9.00 E\• 
kadını - Konuşma 12,30 Program 12.33 
Müzik : Muhtelif şarkılar 12.50 Ajanc: 
haberleri 13.05 Müzik : Köy türküleri.. 
13.20 - 14.00 Müzik : K~ program 
pl 18.00 Program 18.03 Müzik : Radyo 
caz orkestrası (İbrahim Özgür idaresin· 
de).. 18.40 Müzik : Radyo ince saz he
veti 19.10 Konuşma (Seyahat reportaj
hırı} l!l.30 Ajans haberleri 19.45 Konuş
ma : Ziraat takvimi 19.50 Müzik : Solo 
s.ırkılar 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Mü
zik : Amatör saati - Soprano Sebahat 
Akyol 21.00 Müzik : Dinleyici istekleı'i 
21.30 Konuşma (Sıhhat saati) 21.45 MU
zik : Radyo orkestrası (Şef : 1L Ferit AL 
nar) Bcethoven, Şubet, Şubert.. 22.3C 
Ajans haberleri.. 22.45 Müzik : Dans 
mUzi~ pl. 23.25 - 23.30 Kapanış .. 

llnal verilemez ... 

Lordlar kamara"'ı, hüki.ımet c:özcii~ü
nii dinledikten sonra hükümete mütte
fikan itimat beyan etmiotir. 

---·------
İngiliz ta 'Y vareleri 

-----As"'1ee.-W1"J---

ltırnım gUlU görünce insan. her şey· 
den tincıe, onun neden kızardığını, bey&z 
~ gülden niçin aynldığıru anlamak 
ister. Bunun sebehini gülün efsanesi 
llelt gUzeI izah etmiştir. Efsanenin ri~a
tet ettiğine göre, vaktile gUllerin hepsi 
;:: $anı gUlil gibi - beyaz renkte olur
~ aşk tannsı KUpidon tanrıla.nn bep-
8İıll bir ziyafete davet eder. Ziyafet so{
t'-nı kuran peri kızlar, sofranın Uzerhıi 
~ lc:in beyaz güller yaparlar ve 
~ şarap testilerini atzerler. Tan
l'ıl.r _..ı> içip neşelenerek birbirlerile 
~en, aŞk tannsının kanatlar. 
~ birine dokunur, içindeki şa
~ beyaz gU11erin U%erlne döktllUr. o 
"akit beyaz gilllerin hepsi kızarır ... 

f Bastarafı J. d Sahifede 1 
Londra 7 (A.A) - trgiU:ı bava ve da

hilt emniyet nezaretl"rinin tebliği: 
Gece tngiltere ilzetirdeki Alman ha

va faaliyeti milhim bir nisbette vukun 
~elmiş ve birbirlerlndt-n çok btlyük me
safelerde blr çok mmt:-ktılara E;atnll ol
muştur. Klayd. Mersey ~ml.ill,.rine Ye 
tngilterenin sarkında ve ~en•1bunda di
~er bazı yerlere hücum edi1Pıi!ltir Bu
ralarda hasar bUyük nio:hettc olmamıs
tır. Dokuz ~lman tn: vn:-esi düsürül
mUştUr. 

Hitler ve ortakları fırsatları maharet
le yakalamasını biliyorlar. Küstahça, 
aün}•avı iki şıktan birini kabule da\•et 
ediyorlar. Ya sefiUıne inkiyat, yahut şid
detli mukavemet .. 

Borsa 
'OzOM 

Ulfl A. R. 'Ozilmcli 
62 P. Klark 

Da e&ane hoşunuza gitse bile. tabit, 
otlUn rivayetine inaruna7-'>lnız. Fakat şa
~~n a?nıza bir yudum alarak. onun 
:_--... ~ haf:.f ve ağzınızı buruştur:m 
~ılı geçirecek kadar bir mUddet sonra 
...,rnuxı gülden de bir yaprak nlarak ağ
~ tutarsanız ayni hissi duyarsınız. 
:-cçıa da, kırmızı gUlde de bu hafif 
~cu hassayı veren $CY tann~ 
dir. Onun için efsanedeki ziyafet sofra.•n 
hiıta)'elllne manmama1da beraber, şarap
la kırmm gül arasında aynı tannen mtl · 
tı.uebetinl kabul ebnek zaruricür. Beyaı 
güldeki tannen pek az olduğundan Sam 
lillil ağzı buruşturmaz. .. 

'Kırmızı gtılOn pek eski zamanlardan 
beri faydalı bir kuvvet ilAcı olarak kul· 
1-nılmasına sebep de onun terkibindekı 
lannendir. Hekimliğin henUz mevcut ol
'-ıadığı 7.8JU8nlarda. Yunan şiiri Omiros 
~On bhramanlara kuvvet vennek has-
8'snıı sena etmişti. Fakat onun söyledi~ 
RUl, o zamanda adı bilinmlyen İefııhan 
atUn ~. bizim Anadolunun en ~~ 
~edeniyet merkezlerinden biri olan Mı-
4el (şimdi Söke tarafında harabeleri g&
tillen Balat) gülU idi: insanlara deva 
01arı en eski gUlUn vatanı da Anadolu-
~. 

l'.Jtat kırmızı güle hekimlikte en yiik
'elt. mertebeyi veren büyilk TUrlt heki
lall İba.i Sina olmuştur. Onun terkip et
liti GUibeşeker verem hastalığına kaQı. 
~rlarca, en iyi tesirli ilaç olarak tanın-
~ O bOyUk hekim, verem bastalı~n
~ gideceği zannolunan bir kadının $01'1 

tQ~i hazırlanmışken, gülbeşekerdcn 
\'O~ yiyerekhastalıktnn büsbUttin kur· 
tuıduğunu anlattıktan sonra, daha yalan 

Londra 7 ( A.A) - tm-:iliz hava naz.l
n ve amirallık daire'!inh vüksek me
murlan Brest deniz üssfinfü• bulunnn 
Sarnhorst ve Gnayzt>nav a~lı Alman 
?;ırhlılannın hiç olma:r,sa ııtlantik muha
rebesinin devamı miHcletincf! haro ha
rici olduğunda mUHdlkt

0

ı1er. Pazar 
minkU hilcumda şlmdiye hd..ır misli gö
rülmemi derecede b:;vl\lt ve ·u r etli 
l-ıir bombardıman filcı~u kullanılmıştır. 
Bunlar mua7.zam zırh d"len bombalar 
"ltmıcılardır. aQ iki harp ıı:en•i.stnfn har
bın devamı b\tin<~e di"'1i7P a\'ılabilecek-
1erlnden şllnhe edilmeF-tec?ir 

Londrn 7 (A.A) - Rovter•n atlo.ntik
te bir vapur kafilesin:le buhınan hu.c:u
c;i muhahiri yazıyor: 

Amerikadan tm?ilten'ye giden bir ka
file ile aört haftadır S"'>V:'!İlat edivonım. 
Hitlcr tarafından tertin 'ccHlet' tehlikele
re karşı ne stırc-tlC' m:idnfan vapıldı~ını 
"ördUm. Bunun idn n:•üce h:>kkında iti
madım vnrdır. 6,000 kiloll"l'lrelik bir de
niz yolunda bir çok 1ik.7aldar çizerek 
n rliven kafile arac:ın~a hGvük gemilE.'r 
olduqu (!ibi 3000-10000 'tonluk şi1°oler de 
vardı. Kafilede bulunan Hollnnda Nor
v~ ve İngiliz vnpurlnr 1r."i?tere\'E' inc;e 
ve ma1zeme etirmektrı i~i. Bu yolda bir 
tek Alman korcıan re~isi veva uzun 
menzilli Alman tnyvnrcc:i rörmcdik Yal
nız bir defa denizaltı tPhlilrf'c;İ işareti ve
rildi, fakat nt'ticesi çılrm:;;dı 

Seyttmtimin ba~ımbn sot'lına kadar 
ntlnntikte uzun kesif uçı:~ları yaparak 
di4;man arıyan !ngiliz tayyareleri tara
fından :sık sık ziyaret Pdildik. Hava dafi 
topları, daima mermilni siirülınU.c; ola
rak hazır bulunmakta idi. 

Bu seyahat cazip ve takdi,.e değer bir 
tanda cereyan ebnist:r 

~tlere kadar ona benzer •mtişaht"de
~· yazan bir çok hekJmler çıkmıştı. 
40rıl Sina beyaz gUlün de hassasını bil
~en onu hastaların linet illcı ola
l'.ıt tavsiye ederdi 
'kırmızı gülUn verem hastalığına de

-- olduiuna _ziyafet sofram hikA.yesi
~ olduğu gibi - inanmasanız da bu ~
lQ tnıevs!minde toplatacağuıtZ brmıı.ı 
~llerden gül reçeli kayna~'\m~ ~a: 
~lan _bu mevsimde vıtaminlen ıkı 
~t olan _ tereyağiyle birleşince ağLt· 

-------
KARt SiKA YETt 

btıa Üyik kavaltı olur. 
G. A. 

Birleşik Amerika devletlerinin tari
hinde, bu devletlerin küçük ve zaif ol
dukları zamanlarda bile buna benzer bir 
talebe boyun e~diklerini hatırlrunıyc-
1 utn .. Muhteris insanlar mUtcadclit de
fcılnr dUnyayı fethetmek tcşebbU~Unde 
bulunmuc:lnrdır. Fakat devamlı olarak 

42 K. Mikalcl 
290 Yek:Cm 

256115 i Eski yekOn 
256405 Umumi yek:Un 

11 50 16 
11 21 
10 17 50 

buna hic bir zaman muvaffak olamndı- jzMIR BELEDlYESINDEN: 
lar \"e olamıyacaklardır. F evzipaşa bulvclrında Çukurhanın lıı-

B. St:mson Amerikanın İngiltere;~ timlak edilen kısmının yıktırılmaa ve 
deniz yardımının artmasını tavsiye ede- kısma duvar çekilmesi alana ait olmak 
ı-ck ezcümle demiştir ki : i!zere enkazının 1'aimen sahşı, yazı işle-

Harp fllomu7. İngiltereve gönderdiği- r miidürlüğündeki ketlf ve tartnaınesl 
"!iz ~~ ma_lzcme.cıi ve ~Uhi~ em- Teçhile yeniden açık arttırmay" konul
nıvetını dcnızlcrde temın. ediyor. Bu ~: mu~tur. Keşif bedeli \2 7 5 lira <} \ kuruş 
retle donanmamız kendı mem\eket'.m muvakkat teminah 95 lira 70 kuruştur. 
\•e meikôttlerim.lzi muhaf9:za yolunda Taliplerin teminatı it bankanna yama· 
hizmet etmektedır. E~r İ~ltere sukut nık malcbuzlariyJe !hal,. tarihi olan 
edecek olursa, Amerika o kadar üstün 2 l /5 /941 Çftrşamba günü saat 16 d11. 
deniz kuvvetleri kaT'Şll!lncla bulunacsı~r encümrn~ MÜracaatlan. 
ki garp yan dünyasını mUdnfaadan ~cız 3 8 1 3 19 ( 1 001 ) 
kalacaktır. BUyük Brltnnvnnın hayat da- _ K' - :. ;_ da proı· esine ~re 

l hd. d'l k d' N . opru parııı;ın .. -
mnr a;ı tc ıt c ı ~e te ır. a?ı ı?ı,ıv- ıımum1 hela yaptmlmast fen işleri mü-
t f'tlerı halen en yuksek noktasını bul- dürliig"'ündeki k .. •if ve •Attnamesi veç-

B. w ., ş·· h !iZ en ._,., r-
muştur. ız ne yapacagız. up es: ltile yeniden ar.ık ~ksiltmeve lconulmuş-
kuvvetli müdafaa tedbiri taarruz.dur. tur. Kesif bedeli 634 lira 95 kunıf. mu
Eğer istersek.?~ tehdidi m~v?ffakıyetlt> vakkat tP.minatı 48 lira 65 kuruştur. 
karşılarız.. Butün kun:e~ınızle ?rdu- Taliplerin tl"minah is banka!lma yat1-
ıntıZ\I ve hava kuvvetlerımızi tak\~veye rarak makbuxlariyle ihale tarihi olan 
çalışıvoruz. 1?0nanınaınız ~er tehlıkf"Vl" 2 t /5 /94' Çarşamba günü saat 16 da 
knrşı koymaJ!a hazırdır. Filolanmız İn· enc·u· " tla 

1 b .. .. Ok 1 d . lde mene muracaa n. 
ıri tcr<'YC ulun yanus nr a, .:•ımn 3• 8, 13, 19 
ve cenupU>, şarkat ,,.e ~arpte muzaheret 

(t002) 

ederlerse hizim kıtamız etrafındaki am
niyt sahasını koruvabilirfor. Bu suret1~ 
Nazilerin bize kadar ~clmek gayretlen, 
Demokrasi ku\'Vetlerinin seferber edile
ccj!i <lna kadar, akim bırakılacaktır. 

AltınRuya 

İstibdadın kanunları bu suretle yen!
lecck Ye veni ve muazuıın bir hilrr!yct 
dnlgac;ı dUnyayı tekrar kucaklıyacaktır. 

Irak harbi }'e nazırı 
Ankarayı ziyarete 

geliyor 
f Ba~'araf ı 1. ci Sahifede ] 

kuvvetlerinin blitün ihtiyaçlc.rını temin 
edecek mevkide oldcğıı da ilave edil
µıiştir. 

El dofıuma tezgahları için rnaldelif malzeme 
satın aJınacalıfılt-

ıKrısAr VEKALETİ.NEN : 
- Nevi miktar ve kıymetleri aşağıda yazılı el dokuma tezglhı malzemesi 

kapalı zarf usulü ile ckalltmeğe konmuştur. Bu malzeme ihale tarihinden iti
baren en geç dört g{in içinde ve nnbalajlı olarak lııtanbulda teslim edilecektir. 

~iktarı Muahemmen kıymeti 
Ura 

Yün dokuma gücll ~kum 430 takım 4773 00 
Pamuk. dokuma. gücü takımı 669 kım 6864 25 
Cuçır 11504 adet 2070 72 
Gücü çekeceği 1876 adet 356 44 
Tarak çekeceği 1876 adet S20 59 
Mekik t Ot 7 adet 1627 20 

2 - Bu malzemenin heyeti umumiye"'inin muhammen bedeli c 1 e 212. 
20.> lira olup muvakkat teminatl c 1365.92:t liradır. 

3 - ihale, 24.5. 941 cumartesi günü saat 1 1 de Ankarada vekalet bina
sında toplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tallplerln mezkUJ' 
gün ve saate kadar teminatlannı yatnmalan ve 2490 ııaytlı kanun hükümleri 
dairesinde tanzim edilecekleri nrflaıı eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona tevdi etmeleri lhımdır. 

4 - Satın alınacak mahcme hakkındaki izahnameler Ankarada iktisat ve
k&letl sanayi umum müdürlüğünden lstanbul Ye lunirde mıntaka iktisat mU-
dürlüklerinden alınabilir. 8 12 16 21 1667 ( 1029) 

jz,,.,,. rtcm•et Müdürlüğünden : 
Ziraat vklletince ıteklz: adet platt slatemil yerli toplu çuçar maldnesl aatm 

alınacaktır. 
Bu slatem çı~ makinesi olanlann hn eün öileden 90DI'• maat müdüdi

ğüne müracaatlan. 
llıalC81 10/5/941 tarihine tesadllf eden cumartesi cünU aaat lO da yapt

laeaimdan taliplerin ~ 7.~ pey akçeei y~tırmalan illn olunur. 1684 (1034) 

fzndl' ValnflGP Mflcltil'Uiğünden : 
Namazglh A1aybey caddesinde idin Müftlli esbak Ahmet Salt vakfından 

388128 NoJu dilkkan teslimi tarihinden itibaren 31/5/1942 tarfhlne kadar • 
neli~i 30 lira üzerinden açık arttırmaya çıkanlmışbr. 

thalesi 9/5/1941 cuma gUnU saat 10 dadır .. Talip olanların Vakıflar idaresine 
müracaatleri.. 30 - 8 1583 (974) 

IZMIR DEFTERDARLIOINDAN : 
Hüseyin oğlu Mehmedın Bqturak tubesine olan 300 lira mllJi emlak satıt 

bedeli borcundan dolayı haciz edilen ikinci karatat mahallesinin ikinci yeni 
dar sokağında Uin 6-8 .. yılı ve 100 lira ktymetindeld eYl "Yilayet idare hey
eti karariyle 21 sün müd detle müza,.cdeye çıkanlmııtır. T aliplerln 1 3 Mayuı 
941 .. ı.u nU.. at 1 Sde Yillyet idare heyetine mOracaatlım illr. olunur. 

22 28 2 8 '504 (919) 
~_,..-~ .... '-.;~~-~J:~ .. ,.., ~.-ı:I"~ ~~~~ ~ı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaoae 

tzMiR DEFTERD RLIG!NDAN : 
Ha.an 1azı Saliba KızJba,.raP.n 598 lira 78 kuruı mlllt emlllr satış bedeli 

borcundan dolayı hac:z edilen Gazt~ F evzlpqa sokağında klfn S taf Ayılı 
650 lira kıymetindeki 'H Yiliyet idare heyeti ltanırtvle 21 Rün mUddetle mü
zayedeye çıltanlımşttT. 

Taliplerin 13/Mayu/9'4 t ae.lı günü saat 15 de vil8.yet •dııre hP-vetine mO-
racaatlan ilan olunur. 22 28 2 8 , 50' (920) 
~~DDOD~-~~~~-~ 

tZMtR 2 ind tCP.A MEMURLU- 2 \ncl MINT~KA T !\PU ~tctL MU-
ôUNDAN: HAFl'ZLICINDAN: 
t~ Emlak ve Eytam bankasına ~po- Eski sıralı ym\i Soğukkuvu kövünUn 

teklı olup arttırmasu:.a karar venlen sU1UklU pınar mevkiinde ~rkan kabrls-
1zmirde Karantina mP.hall~.nde 177 in- tan ve tahtacı knbrtstn\ ıııve Tosun AU 
ci sokakta eski 30 yen! 42 s3yılı ve 769 bağı ve san Zeybek tarJa~ı ~~rrben koca 
adanın 12 parselinde kayıtlı sair lUzum- dere şimalen Şahin veresesl ve %eytfn 
lu ~atı dosyasında'ki tapu ~ydı ve tepe ve avcı 1brahlm \'E' ı1eli Hasan ve
vazıret nJ>OrU?da yaz.ıh SOC J~ ktv- resesi tarlaları cenuben Durmuş Velinin 
meti muhammınell e\in milHdyetı. açık Ali merası ile çevrili ~n ı:ıü..c:mlre ve 
arttırma suretile ve 844 sayıJı ~mlik ve ıığılı muhtevi tahmiheTI 2'i0 dönüm milt
(;ytaın bankası kanunu cairesınde bir tannd • 1 .,_.; , Ni-n 1296 fail-
• f ahs '--k --...L!' rttı a ml?'l" a ı ......... ..,.. ae aya m ua Oıma t'-.ru~e a nnası . · d 
!'-6-941 tarihinde Pa-zarlesl günll saat hinde m~lı ~f:Sy heyeti ıhtıv~riyestn m 
!4 te icra dairemiz içinde yap ima le Oze- verilmı, ılmlihaber. muhtevıyatına na
re bir ay milddetıe SRtılı~ 1.onuldu. ~aı:an sıralı brveaındPn Arna\'Ut oğlu 

Bu arttırma neticesinde ~;;tış bedeli Alı ve biraderi Mehmedin senetsiz ola
h~r ne olursa olsun boıcun ödenmesi ta- ıak tasarruflannda lketı bunlar 2000 
rihi 2280 sayılı kanu .. .un mP:iyete gir- kunı~ bedel mukabilinde İz.mirli Tahire 
diği tarihten sonraya tc-sat1Uf etmesi ha- sattıklan anlaşılmış ve ynpılan araştır
sebile kıymetine bak!lmtyar:ık en çok ma sonunda bu gayri menkıılUn kaydı 
rırttıranın üzerine ihaf esi yRpılacaktır. bulunamamış ve sözü geçP.n gayri men

Satış 844 sayılı kanun hükUmlerine kulU o tarihten beri bi~ niza ve bila fa. 
göre yapılacağından ikinci arttırma sıla ·ı;gal ve btimal etmekte iken Taht
yoktur. Sat~ peşin para ile> olup mUste- rin 30 sene evvel vebtilt> oğulları All 
riden yalnız yüzde 2 buçuk dcUMiye Rl7.8 ve Ziya ve kızı F!.hriyl".,·e terkedit> 
masrafı alınır. lröyünden tasdikli olilrak getirilen il

!potek sahibi alacaklılnrla diğer ala- mühaberl ile tevsik ecilm;' oldu~ndan 
'hdarların ve irtifak b~k~ı ~h.ip1erlnin senetsiz tasarrufat h"lrkınd ıki y{lbek 
eayrl menkul ilzerl'ldeiı:f hsklannı hu- tefsir abld\mına tevfikıın w i1An tarihin
susUe faiz ve masrafa datr o~an iddiala- den ibôaren on gOn .sonT'Jl bu yer hak
rını işbu ilan tarihlnd:"'ll ltihı:ır:?n yirmi kında mahatlinde ta~Jdk:~J yapılaca'hn
f!{ln içinde evrakı milsb!tel .. ril~ birlik- dan bu gayri m~lml h k1rında he!' han
h: memuriyetimize bildirneleri icap gi aynı btr hak iddia Pden bulundu~ 
eder. takdirde o glln tahlı:iltP.ta gidecek sal&

TEŞEKKUR l211ıirin bu meJhur kolonyasını 
Hilal eczahanesinden alacakaına. 
Çünkü eczacı Kemal Y Aktq ya-

Aksl halde tapu siciltnce m2lt1m ol
l adıkça paylaşmadan h~rlC' kalırlar. 

hiyetli tapu memurumı v~sikı:ılarile bir
likte ve yahut o gUnc 'kadar • inci mm
taka tapu sici\ muhafrlı~ın:'l mUracaıı.~ 
lan lüzumu nan olunur ım (1031) 

par. 
Bekıenilmiyen bir anda hayata veda 

'den zevcim ve ailemizin büyük koru
~ Ayvalıkta tüccardan Kalonyalı Ali 
\J)ae.hn ebedi gaybubetinden mütehas-
~ kederlerimize gerek bizzat Ye g~rek 
t-ltraf ve mektup göndermek suretiyle 

Zevcim Snbri Aşit inhisarlar bl!t mü
düriyetinde satııı memurudur. Hizmeti 
vatanlyecıini yapmak için a"kere çağrıl
mıştır. Zevcim kndroya d0h!.l bulundu
\tundan kahve teV7'il\tı yapılırken bize 
~afrik edilmesi lazım gelen kahveyi al
mak için müdüriyete müracaatımda zev
ciniz askerdir. Size verilecek bir ıey 
yoktur. Cevabı ile karşıla~tım. Bu mu
kabeleyi anlamadığımdan ortada b ir 
yanlışlık olacağı zehabiyJe alakadarla
nn nazarı dikkatini celbetmenizi rica 
ederim. 

Fabrinnisa Aşit 
~~.,~~.Aı!"""""'~""'~ ... CIOl ... ~""ı=ol~"W': 

Aynı mahfillerde bevan edıldlğine gö
re Mu..cnıl petrolleri mesclc-sinde 1ngi1te-
renin ötedenberi takip ettiği yol, v11lun 
şark tngiliz siyasetinin bugtine kadar 
mahirane bir şekilde ıdare edildiğini 
gösterir. Şimdi Irakta cereyan eden bA
diseler İngiltereyi iki hakımdan tehdit 
etmektedir. Bu hAdiselC"J'le s'."1dcce tngil
toerenin Akdeniz dPj>Olan petroldan 
mahrum kalmıyacak, bundar. başka İn
giltere Hindic;tana gidF-n kara yolunda 
birinci derecede ehe:nm!yeti haiz bir 
mevkiden mahrum kalac!lkt:.r. Bu yo
lun Silveyşin ötesinden f!<."Çt:ği unutul
mnm:ılıdır. Albay Lavrens!n meşbur çöl 
isyanı şimdi Irakta tPkerrllr etmekt~ 
dir. Fakat bu sefer nziyet tngilterentn 

25-5-941 tWhfnden itfbnren ~amC? 
her kese açıktır. Talip o1an111nn yiizde 
7 buçuk pey akçası wya mi n bir ban
ka ftibaı mektubile 22190 d~a numa
rasll~ hmlr ikinci icn me"nur1uğtinn 
mUracaatlan ilan olunur. 1688 (1030) 

Türkiyenin bütün ~vkini kendi
sinde toplamıt bir pheserdir. Takli-
di Yoktur. Çünkü yapdamamakta- :tzM1R 1 inci tcRA MEMURLU-

öL'O Er.tEm.lE DJ"RMO"ID VASt-
YimNt TENFtZ 'W'Mt"RLARIN-
DAN: 

l,tirak eden ve bizleri minnettar bırakan 
ltı}'rnetlt aile doetlanmıza ayn ayn ce
~'P vermeğe teeaeürümüz mani oldu· 
"11\dan sonsuz minnet ve ıükranlanmı-
~l muhterem gazeteniz vaBlta.siyle ib-
'ıİi.. d . ""1\1 Sl\ygılanmla rica e erım. 

Ailes; namına 
AH Uysal eti 

Rea1me Uysal 
1686 (1035) 

ORrA OKUL 
Alh aydanberi muntazam ve faideli 

netriyatlyle bütün yurt talebeleerlnin 
cıevgWni kazanan cOrtaokul> aylık ta
lebe mecmuasının 6 ıncı sayısı olan ta
til nüshası lntiıar etmiştir. 

Her yeni ııaytaında bir tekamül eseri 
görülen b u terbivevt kültür ve den 
mecmuası tatilde de nqriyahna de
vam ediyor. 

Bütün talebelere ehemmiyetlee tav
siye ederiz. 

dır. ôUNDAN· 
HiLAL ECZAHANF...SI Yeni ~ır gazetesinin !!3-4-941 tarih aleyhinedir. · 

ızarıa DEFTERDARLICINDAH : 
lbrahim Hulusinin Başturak ıubcsfneolan 4020 lira milli eml1k aahf bor

cudan dolayı haciz: «-:dilen birinci Karataı mahallesi tramvay caddesinde k8.hı 
123 taj eayılı ve 1750 lira luymetindekl dükklcan vil1yet idare heyeti kara
rlyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkanllmtştır. 

Taliplerin t 3/Mayıs/94 1 ealı g(lnÜ saat 15 de vilayet idı\Te heyetine mü-
racaatlan ilan olunur. 22 26 2 8 1502 (921 )' 

10815 sayılı nilshasının ~ ilncü sayfa. 
sının 4 Uncu siltunut'da gayrl menkul 
ilzerinde hak talf"bindf" bulunar.larm 15 
~un içinde müracaat etmele:i diye YA
zılma.c;ı l~zım ~elirken selıv@n yazıl'na
mıştır. Hak talebinde buhınar-l~r 15 ~~n 
ıı:inde mUracaat• e'tmP1erl far.hıhen ılan 
olunur. 1683 (1!'33) 

18 tlktesrin 1939 tarihinde tzmirde ve
'at eden Etienne Dermond terekesinde 
&lacağı veya bol'C'U ol.anların iU\n tarl
ı.inden itibaren bir ay ıarfmd.ı vesikala
rını hlmilen her gUn füiJerlPn sonra saat 
15-17 (Cumartesi gUnlPri haric) arasJn
da ikinci kordonda ~ N"'. dald dafrel 
ınahsusasınc'!a tenfiz memurlan John 
Mieridis ve Fernand Caoora1a milraca
~tlan lüzum\! ilA.n c1nnur. 

16P.7 (1')32) 

FOSFARSOL 
FOSFARSOI.., Kanın en hayad knml olan kınnıa yavarl1'loklan tazeliyttek C'Oğa1tır. Tatb ~ah fem~n ~er. VHC!Hla 
devamlı gençlik, diuçlik verir. Sinirleri canlandırank asab1 buhnnl•n, uykuswluğu giderir. Muannıd ınkıba7.larda, 
barsak tembeDitinde, Tifo. Grip, Zattlrrieye, Sıtma nebbatlerinde. Bel gevşekliti çe ademi iktidar.da ve kilo atmakta 
şayanı hayret faldeler temin eder. 

FOSFARSOL'Un: Diler Mlttla lna..et twaPlann•an tbtlln16fft DEVl\MLI BiR SUKt.TLE KAN, KUVVET. tsrtllA 
TEMİN t.'TM.:SI ve ilk kullana nlarda blle tesirini dwbal smtermf'Shlir. KAN, KU VVET iŞTiHA ŞURUBU Sıhhat Veklletialıl resm1 mlhaHeUlll baildir. U. ..-de balanuı. 



SAHJFE4 YENi ASIR 

POLONYA Sigasi vaziuet Askeri vazi~et 
---o---------o---- B. ÇÖHÇIL 'iN NUTKU 

Molotofun ye
yerine Stalin 
~eçerken 

Vavelin ordusu Milli bavramı Ben In~iliz mil
yarım milyonu 

1 
münasebetiyle letine zafere ka-

---0--

h~ u merasim yapıldı dariyişeylerva~ 
Amerikan yardımı artı· Habe,istanda vaziyetin B. Çörçil bu münasebet• 

yor .• Irak a vaziyet inkişafı _çok iyidir.. le bir nutuk söyledi .. 
iyidir •• ıs. Cörçil de Libyadaki şartlar Londra. 7 (A.A) - Polonya m!~h 

•t• t .. - ldı ı· ·ıt l L:-d d- bayramını yalnız Polonyalılar deo,}, 
! una reyı a ngı ere eaauı e ır.. lıütün İngiliz mılleti bü~ük tezahüratlr-

Radyo gazetesınc göre Moskovadan Radyo gazetc<-ine gij·e tng:!iz kuvvct- tc>sit etmiştir. 
g len haberlerde, ba~vekalet vazifesin terinin Dessieden iler~iycrck Eritrcdcn Pulom·a ciiınhurreisi Raskiycviç tnra
c"en Molotofun kendi talebi üzerine af- cenuba inen kuvvetlerle !ıirkşmek üze- fından verilen ziyafette İngiliz kralı. 
fedilc!i~i ve başvekaletin Stalin tarafm- re olduğu anlaşılmakt •dır Her iki kuv- İngiliz hariciye mızırı Eden, başvekıl 
<lan deruhte olunduğu bildirilmiştir. vet arasında ancak 40 kilometre bir mc- muavini Atlcc, nazırlardan Grecn Voo<l, 

Son defa başvekililik Molotofa verildi- c;afe kalmı~tır. italyanlar·n Fransız so- imparatorluk erkanıharbiyc reisi Sir 
ği iı;in o zamandan beri başvekillik ve malisine ilticadan veya te.:-lir>! olmaktan Con Dill, bir çok generaller, siyasi ıtah
hariciye komiserliğini yapmakta idi. başka yapacak çareleri kal:namış de- siyetlerle Polonya kabinesi azaları ha· 
Verilen radyo haberine göre, Molotof bu mektir. zu· bulunmuşlardır. 
iki vazifeyi birden yapamıyacağıru ileri HABEŞ HARBi B1TM1$ GtBtDtR Kral Corç Polonya devlet adamlariy-
sürınesi üzerine vaziyet değişmiştir. İngiltere Habeş işleı ini ~itmiş addetti- le iki saat görüşmüştür. 
Görülen sebep Molotofun hem başve- ğinden buradaki kuvvetlerini Libya hu- Londra, 7 (A.A) - İngiliz başvekili 
killiği, hem de hariciye komiser1i§ni duduna nakle baslam•..,tır. Ambalagide- B. Çörçil 3 mayısta Polonyalılara hita
yapamıyacağından ibarettir. Fakat bu ki kuvvetlerin de yak•nd;>. nakline baş- ben irat ettiği bir nutukta ezcümle şun
hadisede başka sebepler de tasavvur lıyacağı için 1n<>ilizleri11 yakır da çok üs- ları söylemiştir : 
edilmektedir. Başvekaletin Stalin tara- tün kuvvetler toplıya<'af,ı muhakkaktır. - «Almanya, Polonyanın ve Polonya 
fından deruhte edilmesi nazarı dikk:ıti İngilizler Tobrukta ~imdi gece taar- ordusunun büyük inkişafından endişe 
celbetmiştir. Sovyetlerin Japonya ile ruzlarına başlamıslarclır Mıhver kuv- ederek bu ordunun hazırlıklarını ikma
münasebetleri iyileşmiş ise de Birleşik vetleri resmi tebliğlerindP bu taarruzun bne meydan vermemek için taanuzda 
'.Amerika ile iyice gerginleşmiştir. Am<!- rüskijrtüldüğünü, fakat İngiliz ta- istical göstermiştir. İngilizler kahraman 
rika1 Sovyet - Japon -ı;ıaktını b~enıne- aITUzlannın iyi neticeler verdiğini Varsovayı seviyor ve tebcil ediyorfar .. 
miş ve Sovyetlere makine ve saıre le- ve hatta esirler alındı.:!ını da bildinniş- Biz Polonya milleti kadar Polonya hü-
vazımının ihracını meneden bir emir;- ıerdir. kümeti ve ordusunu da takdir ediyor, 
name neşretmiştir. Bu suretle Japonya VA VELL'!N YARIM MİLYON seviyoruz .. Bugün bilhassa işgal altın!la-
ile Sovyetler arasında münasebetler bu ASKERİ VAR ki Polonyalıları düşünüyorum. Zira on-
~kild~ devam ettiği ~-üdd~tçe, Rusya Çörçilin avam kamaras•nda sövlediği lar her hangi bir milletten daha fazla 
:Amerıkadan yardm~:J.;remıyecektir. veçhi1e general Vavell'in kumandasında ıstırap çekiyorlar. 
AMERİKA NİYAK ATA varım milyon kadar ac;ker bulunmakta- PolonyalıJara derin sempatimizi ilan 
Y~~~ ~- OİnR.. .. dır. Balkan harbındarı sonra mihverle ederken nihai zafere inancımı da tekr~r 
Bilindıgı gıbı, gilizlere gore. en müttefikler arasında ı=saslı olarak tek ederim .. 

ehemmi!etli ~erikan yar~ı naklıyat bir cephe kalmıştlr. Ru eh -şimali Afri- Polonya, motörlü barbarlara gaJebe 
meselesı teşkil eder. Amerika hll!bıye kadadır. Sarki Afrikavı artık hesaba çalacak ve yeniden doğacaktır. 
nazın Stimpson dün bir nutkunda Ingil- katmıık la~ım değildir: 
tereye yapılacak sevkiyatm emniyetini BfRE KARSI 6 TAYYARE 
temin için himaye lüzumunu ileri sür- Almanların balkanlarda bire karşı al-
~~ş~Ur. Nazi zirnaın~~larının fer~i tı tayyare ile akın ettikleri, hava üs
h1;11"rıyetlere tec,;ıvUz cttığini, ~~ .tccavu- tünlüğü savesinde zc;fc:'r terr.in edebil
z.~n cenuba. dogru seyredeeegmı, Ame- rr.iş olduklan malômoıır. Acaba şimali 
nkada Nazı propagandasının faal ol- Afrikada da bövle bir üs!:inlfüre imkan 
duğunu ve Amerikanın böyle bir faali- ·:ar mıdır? 
yete boyun eğmiyeceğini, her iki Atl:ıs Bu suale cevao ve'"me~: i··in coi!rcdi 
sahillerinin Amerika elinde bulundukca ~aziyete ve aradaki denizi nazarı itiba
İngi1tereye Amerikan faaliyetlrinin İn- ra almak lazımdır. Ru denize tn~iliz 
giltere menafiine uygun şekilde olaca- donanması hakimdir. Bunun iç1n mih
ğını ve istihsalAtın Almanyaya nisbetle Yerin muhtac oltiıığu lewızımm temini 
altı, yedi misli olabileceğini söyledik- kolay bir iş değildir. 'fı·l':-.hıstan ilerli
ten sonra tarihin bu büyük dönüm nok- ven mihver kuvvetler ancak bir hara
tasında İngiltereye yapılacak nakliya- be bulmuslardır. Bur?lar.-la biriktirilen 
tın himayesi zamanının geldiğini ve bu- benzin ve ·~aire yoktur. Hıwa volları da 
nun büyük bir şeref olacağı ve Ameri- tngiliz hava taarruzlarına arıktır 
kalılar hatta ölümü de gözlerine alırlar- İ T 'l':"<rrıtNDE 

t1 VAZİYET M HVF,R A-r-r n 
sa, bunun ancak kendi hürriye eri için tnlitilizlerin J;iddr.tli kontr.;lünı:- rai'!-
yapılmıs olaca~ını llAve etmlŞUr. men mihverin ~acak .rnr~tivle bazı le-

Stimpsonun bir harbiye nazm ' oldu- vazim alrnı:ıları müm1d.indi.ir. 'Fakat en 
ğunu düşünürsek bu nutkun ehemmi- wıkın bir liman oJ:ın Bi~~az; fn?iJizler 
yeti anlaşılır. Bu nutuk Ruzveltle isti· ·araf ınclan mütemadiven ho r.bardıman 
şareden sonra verilmiştir. Ruzvelt dai- "'dilmektedir. Bunun İ<'in rnihverin emin 
ma kararlarını evvelden böylece nazır- clarak Trabluc:ıtarp li~an·ndan ic:tifade
lan va5ıtasiyle halka bildirir. Gazeteler leri kalıvor. Halbuki l)u Hmım Bingazi-
'.Arnerika halkının da cümhurreisinin et- · k 1 d h k• ve nisbetle 1200 i omc:>tr~ :ı ~ uza ıa 
rafında toplanması lUzumunu yazmak- buhınuvor. Benina hava i!ssii de mfüe-
tadırlar. madi ~arruz altındadır ffürüH.ivor ki 
İNB~~~Z mihverin vaziyeti hic te ivi c1P~ildir. 

iNGtLtZ V A7.tYE'J'f 
Herald Tribun Amerikanın bekası DA HA MüSAtT 

fngi1terenin bekası demek olduğunu tngilizlerin va7.iyetine gelince: Bir 
söyJiyerek ŞU suali sormuştur : >nalzemeo anban olan Mıs•r. harekat c::a-

•Daha ne kadar zaman İngiltereyi bi- \:asına nisbeten daha y:>.k•ndrr. Kızıl de
rlro muharebemizi yapmakta yalnız bı· niz acı1dıktan sonra. rfoj.<r11dm doğr\ıva 
rakIRacAa~T"A· ··•VAZİYET. İNGİLİZ- Amerika ile irtibat h::ı~ıJ o1mustur. Ev-

i.ERİN' LEHİNDE veJden uzak limanlarP. ge::len Amerika 
- vardımlarının tekrar l\ll'ısıra kadar sev-

lrakta vaziyette Rabbaniye . tayyare ki külfeti vardı Simdi bu ki.iHet kalma-
meydanında İngilizler lehine inkişaf mıştır. Martta 250 tav:ıar~ olan Ameori
vardır. Fakat harp devanı etmektedir .. kan yardımı Nisanda ı114 tayyareyP cık
Her iki taraf ta tavassut tekliflerini ka- mıştır. Bu vaziyet böyle devam ederse 
bul etmemişlerdir. İngilizler ilk şart İm?ili71erin tefavvuku ml'ha~ckııktır. 
olarak Irak kuvvetlerinin Rabbaniye- CF.BELü'ITARIKTA VA?.!YET 
<len çekilmelerini istemiş, Iraklılar baş- Cebeliittarıkta buhı:ıan tıı,.,.iliz filosu 
tan savma ~vaplar vermişlerdir. hakkında oldukça snrih mallımat alın-

İtalyan radyosu bu anlaşmadan en- mıstır. Renovn ve R~1nılcı zırhlıfariyle 
dişe ederek tavassut teklifinin İngiliz- Ark Royal ve Argus tayyare gemile.rin
lerden geldiğini, bunun zaafa delalet et- elen ve bir cok muhril) ve hir denizaltı 
ti/!ini iddia etmiştir. Berlin radyosuna filosundan ~ürekkep (']ar. filo Cebelüt
göre Iraklıların cesaret ve fedakarlıkla hırıktan aynlmıştır. 
dövüşmeleri muvaffak olacaklarına Bn filonun dPnize ~rılmasının sebebi 
deli!dir. r.edir? 
CÖRCİL AVAM KAMARASINDA Bu hususta üc ihtim?.l vardır: 
İZAIIAT VERDİ 1 - Her han~ bir ko"ovya refakat 
Çörçi1in Avam kamarasında imtihana e.tmek, 

cekildiği anlaşılıyor. Balkan hadiseleri 2 - Manevra yapm"'k. 
İngilterede hafif tertip bir buhran hu- 3 - Her hanı?i bir hava baskınında 
sule getirmiştir. Afrikada parlak zafer- ~afil avlanmamak. 
lere alışan İngilizlerin son hadiselerde Birinci ve ikinci ihtimaller daha kuv
bir hayal sukutuna uğradıkları görülü- vet]idir. Ha1en Cebe1üttarıkta yaralı bir 
yor. iki sefine kalmıstır. Bt: rl:ı İspanya top-

Acaba hükümet bundan mesul mü- rakJanndan veya fsp:myo! hava tisle
dür? Çörcil bir nutkunda vaziyeti izah rinden yapılacak hir hava baskınına 
etmiştir. Fakat parlamento daha fazla karşı alınmıs bir tedbir s~yı1abilir. 
izahat istiyor. Demokrasilerde bu hır 
5dettir. Gelen haberler Çörçilin muv::ıf
fakıvet kazandığını gösteriyor. 

Müzakerelerden anlasılıyor ki İngilte
re harbın Balkanlara sirayetini isteme
miş, fakat Yunanistan yardım istemi~
tir. Nasıl ki Yun<ınlılar düsi.inmeden is
.tiklallerini müdafaaya girmişlerse, İn
glltere de dü~i.inmeden seref vazifesini 
yapmıştır. Netice malumdur. Bu suret
le İngiltere taahhütlerini yaptığından 
dolayı mesu] tutulamaz ve parliimE'nlo 
da itimat rev!ni vermiştir. 

Çörçil, Fransanın çökmesi üz.erine 
reisknra _gecnıistir. Fransa yıkılmış idi. 
İngiltere en biivi.ik vardımcısın'i1an mnh
rum kalmıstı. İtalva ise vaziyetin haric" 
şekline kanarak iki impnratorluğun mi 
raslarına ı;ıirmeğe karar vermişti. Çör 
(il bu ümitsiz vaziyette Almanya İ1C' 
yalnız başına harba • devam kar.ıı ın 
\iermis ve bir sene icinde mühim muvc:ıf 
fakıvetler elde etmistir. Amerika haıh:-ı 
girmek üzeredir. Balkanlarda ve şimdi 
'.Afrikadaki inkişaflara rağmen İngiltım:
~mdi daha kuvvetli vaz.ivettedfr.. GP
tell seneye nazaran istikbalEı' 'dalıar W~ 

---- ---
R abbaniye kampında 
Kahire, 7 (Radyo) - Neşredilen bir 

tebliğe göre Habbaniyeden hareket ~den 
ltıtalarımız, asileri kaınna hakim mevzi
lerinden cıkararak ağır zayiata uğrat
m1slardır. Asiler Pahıçeye doğru kova 
lanmıstlr. 

Bac:ra bölıre.sindeki harekatta asiler
den 26 c;ııhay ve 400 esir alınmıştır. 

Iraklıların ölü ve varalı olarak zayfatı 
1000 kadardır. 

viik ümitlerle bakabilmektedir. 
Avam kamarası ~ rcve karsı 447 rev

ir h;Jkiimetc itimat h<'van etmistir. 
Loit Corç ta bu mii7.akerelerde c:öz 

''lımştır. Bundan evvel İngilterenin r . .,icı-
1 arında bulıınan bu ih~ivar mebu,.;. hü
k iimeti tenkit etmic; ve Türkiyeden hcıh
""<.'fmistir. Cörı:il «Haı·p reisliği yanmı~ 
bir (!namdan bö:vle mi.it:ılaahır hf'k!erni
,·eccğini,, bildirerek sulh halinde h•ılu
n;ın Türkivenin BC1ğazlardan hiç bir <>e
'Tlinin ~ccı:nesine mfuıi olamıyacağını 
.:.öileniJ$tit. 
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= Tetkiklerin- = 

-
~ den avdet bu- ~ 
~ yLr~ular : 
§ = 
E Ankara, 7 (A.A) - Reisicümhur § 
E İsmet İnönü Garp vilayetlerinde ic-E 
§ ra ettikleri tetkik seyahatinden bu- § 
E gün saat 12 de Ankarayn avdet bu- § 
: yurmuşlardır. :: - -;§ 11111111111111111111llllllUI111 111111111111111111111 llllt:; 

MERAKLI ŞEYLER 
•••••••••••••• 

GECEN SENE 
OLEN MEŞHURLAR.. 
Geçen 1940 senesinde ölenler arasın

da baslıca üç meşhur varmış.. Bunlar 
~tiharlarını birer nevi •Garabet» e med
yun oldukları içindir ki ölümleri de ay
rıca nazarı dikkati eelbetmiştir. İşte bu 
meşhur ölüler : 

1 - Los Ancelosta ölen E. V. Vaigt. 
•Gadsley• isminde elli bin kelimelik bir 
roman yazmıştır. Meşhurluğu roman 
yazmasından değil, bu romanın içinde 
bir tane bile •Eıı harfi bulunmamasın
dan ileri gelmiştir. 

2 - Sir Frederik Hul Vad, İngiltere 
kralı beşinci Cprcun köpeği her gün 
koyun kotletinden ibaret olan yemeğini 
rahatça yesin diye icad ey led:ği bir ne
vi yemlik yüzünden şöhret bulmuştur. 

3 - Alerd dö Vinni de bir aileye ta
ımam 75 sene uşaklık ettiği için meşhur 
olmuştur. 

* Bir şarkıya ıs 
milyar lrank! .. 
Şarkıların da modaya tabi olduğu. 

bugün rağbette olan bir şark.mm yarın 
unutulup gittiği malfun.. Şimdi Fran:3a
da en çok söylenilen şarkı (Sonunu bil
miyorum• diye başlıyan bir şarkı imiş .. 

Acaba sonu bilinmiyen nedir? Mağlu
biyetin sonu mu? Frans1zların sonu ne 
olacağı mı?.. Yoksa sadece zevk ve sa
fa ya dalıruş oldukları için başlarına 
müthiş felaket gelmiş olmasına rağmen 
yine aşkın sonu mu?.. Onlar da, biz de 
bu sonu bilmiyoruz .. Zaten bu ~n o 
kadar mühim bir şey de değil. 

•Sonunu bilmiyorum• un rağbette ol
ması münasebetiyle bir meraklı tetki
kat yapmış ve dünyada en çok ra~bet 
görmüş olan şarkının •Credon isimli 
şarkı olduğu neticesine varmış .. Bu şar
kı kompozitörünün telif hakkı olarak 15 
milyar frank aldıib tesbit edilmiştir. 

* Şiselere doldurula n 
servet ••• 
isvicrede bir duvar oibinde, içinde beş 

hin dolarlık kağıt para, elmas ve pırlan
ta doldurulmuş bir .şişe bulunmuştur .. 
Mesele hemen zabıtaya haber verilmis. 
o civarda taharrivat icra edilmiş, avni 
mahiyette bir şişe daha bulunmustur. 
Bu şişelerin kime ait olduğu. oraya ne
. den bırak.µ•ı anlasılaınamıstır . 

ad etmiyorum 

Giritteki 

ölünce ve 

mevkiimiz.i 
kadar mü-

dalarx edeceğiz 
--o--

Londra, 7 (AA) - İngiliz başve
kili Vinston Çörçil avam kamarasında 
vuku bulan müzakerelerde hatiplerin 
beyanatına uzun cevaplar vermistir. 
Cörçil beyanatında ezcümle demiştir 
ki: 

-< General Vavelin kumandası al
tında yanın milyonluk bir ordu me~
cuttur. Akdenizdc ve Nil vadisindeki 
mevkiimizin kavbcdilmesi bize indirile
cek en ağır darbelerden biri olur. Bu 
mevzileri bütün keynaklarımızdan isti
fade ederek müdafaa edecek ve her hal
de muvaffak olacağız. 

ÇöLDE 
Düşman -ıölde zırhlı arabalar itiba

riyle bize faik ise de havada kuvvetleri 
ll§ağı yukan müsavidir. Giridi ve Tob
ruku ölünceye kadar ve ricatı zinhar 
düıünnıeksizin müdafaa annindedir.» 

IRAK DAVASI 

Çörç.il Irak h&diselerine temas eden 
beyanatında Habbaniyedeki Jngiliz 
garnizonunun Iraklılara binden fazla 
zayiat verdirdiğini bildirmiş ve sözle
rine şu suretle nihayet veremiştir: 

-<Tam ve kat'i zaferi kazanacağı
mıza katiyetle inanıyorum.> 

Avam kamarası hükümete itimat 
takririni üç reye karşı 44 7 rey]e kabul 
etmiştir. 

Londra, 7 (Radyo)' - B. Çörçil 
avam kamarasındaki beyanatında Al
manyanın yeni bir Avrupa nizamı teş
kil etmesine mani olan şeyin Avrupacla 
hürriyet ve istik1allerinden mahrum ka
İan milletlerin sönmez kinleri ve husu
metleri olduğunu söylemiştir. 
• Buna mukabil Büyük Britanya bütün 

milletlerin muhabbet ve sempatisiyle 
muhattır. 

B. Çörçil Nil vadisindeki harekatın 
ehemmiyetini az görmemek icabettiğini 
hilhassa. tebarÜz et&irmiştir. 

a... ...... ı.a. 
-«Ben ingiliz milletin«" nihai zafere 

varıncaya kadar kan, mel!ekkat ve gp;ı 
yaşlarından başka bir şey vadetmiyo
rwn. Bu harp çok zamarı sürecektir. 
Fakat mutlaka zaferi kazanacağımıza 
~arsılmaz itimadım vardın demiştir. 

---- ----
Hambur~ yeni
den bombardı

man edildi 

Löhavr tersanelerine 

bombalar isabet etti 
--O---· 

Lo;n~a, 7 (A.A) - İngiliz avcı tayya
relennın bu sabah dört diişman avcı 
tayyaresi düşürdükleri hnber alınmış
tır. Bombardıman tayyarelerimiz.in Al
manyanın şimali garb~i Ü7erine yaptık
ları gece hiicumwıda başlıca hedefi 
Hamburg teşkil etmiştir. Bombardıman 
servisine mensup tayyareler düsman ge
milerine hücuma devam etıTuşl~rdir. 

Londra 7 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetleri dün gece şimali garb~ Almanya 
üzerine taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Bu taarruzlar bombardırem teşkilatına 
mensup büyük bir hı>va filo~u tarafın
dan icra edilmiştir. Hamburg yeniden 
başlıca hedefi teşkil E>tmistiı·. Neticele
rin t~. ol~rak müşahı>des:D.e hava şart
ları ınusaıt olmamakla b"'raber büyük 
yangınlar çıktığı görillmiiştür. İşgal al
tındaki sahillerde Lö Bav•: tersaneleriy
le diğ~r hedefler bombardıman edilmiş
tir. Frız_ adaları açıklannda takriben beş 
bin tonı~atoluk bir düşman iaşe gemisi
ne tam ısabet kaydedilmi!'tir. Bu gemi
ve kaybolmuş nazarivle bakılabilir 
- Dün gündüzün lngföz bo~11bardı~an 
tayyareleri Hollanda ve Alman sahi1i 
açık1a:·ında. dlişman g~rrilPrini araştırır
ken bır devriye gemisi"!i h:ıtı~rnış ve di
ğer birini atese verm"'lerclir Biitün bu 
harekat esnasında üç tngili? tayyaresi 
kayıptır. 

---- ---
Fransız Komiseri 

Beyrut, 7 ( A.A) - Ofi ajansı bild~ri
yor : Fransıı. fevkaIUde komiseri genf>
ra1 Bcnz on beş gün kalmak üzere Sa
ma ~itmistir. 

--- ---
Batan Kruva zör 

Londra, 7 ( A.A) - İngiliz amirallık 
oairesi Persiya adlı muavin kruvazörün 
bir A)man tayyaresi tarafından bornb~ 
ve mitralyöz ateş'.ylc batırıldığını bil
dirmektedir. Maaınafih Perşiya batmaz.
dan evvel bu tay~ıareyi diişürmeğc mu
vaffak olmustur • 
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~~,QN>·· HABE~ 
lf, . ..; . "!:-.·:: ~· - . . ' . . 

in önü zaferleri 
Pazar günü lnönünde büyük merasi 

ve tazahürler yapılması kararlaştı 
---~---,-------------

.. A~~~, . .7 (Telef.o~) - Cümburiyet Halk Partisi merkez heyeti birinci 
ıkıncı lnonu zaferletınm her sene Mayıs ayının ikinci haftasında pazar 
kutla~ına ~arar vermiştir. Önümüzdeki pazar günü inönünde çok ıııu 
{em hır merasım ve bu atade gençlik tezahürleri yapılacaktır. 

Bu merasime bir çok vilayetlerden de parti heyetleri iştirak edecekler 
ı ı ı ı ı ı muı ı ı ı ı mı 11111 ııru ı ı ı ı ı ! ıı 11111111ıı1111111 ı ıı mı ı ı ı :ı. ı ı ı mı ıı 11111mır1111111 mu ı ı ı rımu ı nı uuııı 

Büyük Millet Meclisinde 
~--~-~------~--~~-~-

Ankara 7 (A.A) - Rüvük Millet Bundan sonra Boenos Ayres P 
Me~lisi bugünkü toplanh.,ında 65 yaşı- kon.gresi mukarreratı ve milletler 
nı ikmal ile mecburi tekaüde sevkedi- Telekoınnikasyon mukaveleshle 
len ve fili hizmeti 30 seıneden 3 gün nok- nizamlar ve nihai protokolün .tasdUct 
sanına çıkan bir vat.:ı.rı.daş tarafından ne ait kanun layihalarının ikinci 
yapılan müracaat hakkındaki encümen kerelerini yaparak kabul eylemiş ve 
kararlarını müzakere eylemiş ve veri- kerl ceza kanununa ek. kanun l~y· 
len takrirler üzerine ikramiyenin veril- nın birinci müzakerest ik.111al edil! 
mesine karar vermişti!'. Meclis Cuma günü toplanacaktı.1'· 

''Mii'ii'''''iViüd;f ;·;····p~i'iiik;· 
mız ve Führerin nutku 

~-~--~~~~-~~w...~-----~----~ 

Ankara, 7 (Telefonla) - Bugünkü zulmıyacağından biz de emin oJabili 
Ulusta Falih Rıfkı Atay «Milli müdafaa Kimse bizimle davacı olmadıkça b' 
palitikamız ve WFü~rerin nutkun başlı- ki"1l.Seyle davalanacağımız yoktur. 
gı altında yazdıgı bır baş makalede ez- K ul · l bi 

U""ml d" 1_, urt uşumuzun temınah o an c e ıyor a.ı: 

-«Almanya Türkiyeye karşı harbıl ğimıze. Türkiyenin hak ve topıak 
tahrik ettirmemek ve Türkiye üzerinde tünlüğünü korumaktan ibaret olan 
her ~angi bir ihtilat vesilesi aratmamak litikamıza 20 aydan beri olduğu 
azmınde devam ettikçe sulhümüzün bo- bundan sonra da sadık kalacağız'?> 
ı ıı 111111111nıırmıııııı11111111111 111111111111111111! 111111111111111111mmm11111111111 ı ı ı ıınm ı ı ı ıımıınıınıı 

Meşhur Kırkpınar halk ~üreşle 
Pazar ~ünü Edirnede başlıyor 

-~-~--~---~-~--~~-----__;._~ 

tarafından tedbir alınmıştır. Baş, bU 
orta, küçük orta, deste olarak dört 
i.izerinden yapılacak olan güreşlerde 
zaı,uuılara •Kırk pınar güreşleri- ç. 

Ankara, 7 (A.A) - Her sene mayısın 
ilk haftasında Edirnede yapılması ana
ne halini alan Kırk pınar halk gürc.sle
ri 10 - 12 mayıs arasında yapıJacaktır .. 
Ekserisi halkevlerine mensup güreşçile
rin kayıtlan devam etmektedir. Halke- P. armaganı - 10 mayıs 1941» yazılı 
vi misafirlerini barındırmak için Parti saatleri hediye edil~ektir. · 
ımuııınumıııı ıı ı ınmıııııııımıı ıııımıııııımmı ııııııııııımımııımıııımııuıınııııııııınnm111ll 

Istanbuldan ayrılan kafileler 
--~~~~--~-flıllılW~---~~~~-

1stanbul 7 (Hususi) - Sehrimizden Anadoluya gidecek ohn1a!'ln ,sevkle • 
bugün de devam edilmiştir. Bu akşam Marakaz vapuriyle ve Bandırma 
liyle muhtelif istasyonlara gidecek olanlar hareket etmişlerdir. 

Bursa ve Anafarta vapur]ariy]e de Bürhaniye ve Ayvalığa gi~ecek olan 
fileler sevkedilmislerclir. 

11111111111111111111111 11111ıiııı ı ı ı ıııı111111 1111111111 11 1 11111 1 111111111111111111 1ıımmııın1111111111111mıı111ı11ı 

Husu•i muhasebemizin 300 ben liralıh 
istikrazı ve ciftci mallarının korunmaıı , . 

hakkındaki layihalar mecliste 
Ankara, 7 (Telefonla) - İzmir vilAyeti hususi idaresince Milli bankalar 

yapılacak 300 bin liralık istikraza hazinenin kefalet etmesine dair IAyiha 11 
'tuznamesine alınmıştır. 

Çiftçi mallarının korl.!nması hakkındaki layiha önümüzdeki gi.inlerde ro 
te müzakere edilecektir.. Çiftçi malları na iras edilen veya edileeek olan 
tarı men ve telafi maksadiyle bir muhafaza teşkilatı vücuda getirmeği de 
eden layiha zarar vukuunda bu zarann derhal tazmin ve telafisi gibi iki e 
gaye takip etmektedir. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı ııııınıı111111 1111111111111111111111111111111111ıııt1111 

Kozaya uğrıyan yarım t 'e 100 liralık ban 
notlar Çeşme kazasında •Ürülmek istendi 

Ankara 7 (Telefonla) -. İngilterede tabed i1erek memleketimize getirilmek ilıt! 
yola ~ıkarılan ve Pire limanında bir kaza neticesinde ziyaa uğrıyan yarını ve 
liralık yeni evrakı nakdiyemizden bir kaçının Çeş_me kazasında sürülmek jSt 
nildiğinin haber alınması üzerine hükümet lfızım gelen tedbirleri alınış ve b 
üz tedavül mevkiine çıkarılmamış ve artık çıkarılınıyacak olan bu evrakı nalc 
yenin dahildeki ve sahildeki vilayetlerimizde sürümüne mani olmak üzere al 
kalı makamlara lazım gelen tebligatta bulunmuştur .. 
~~~..v"..v".ccr~~ıoc:ıoı:ıoc:K"ırt 

Nabi üste 
Britanya lehıne te
zahüratta bulunuldu 

mide-I Ruzvelt 
sinden hasta 

Kudüs, 7 (AA) - Alman radyosu
nun Nablusta iğtişaş çıktığı hakkındaki 
haberini tekzip için bugÜn Nablus halkı 
İngiliz askerlerinin geçişini hararetli al
kışlamışlardır. Bir çok arap gençleri gö
nüBü yazılmışlardır. 

Filistinin diğer kasabalarında da bu
na benzer tezahürler yapılmıstır. Nab
l•Js bdediye reisi Süleyman Tuner be
yanatında Filiai.,Ji1erin İngilizler ya
nında nihai zafere kadar mücadel~ ede
ceklerini söylemiştir. Hatip beyanatına 
ııu sözlerle nihayet vermiştir: 

-« Ecdadımızın hürriyet ve istiklal 
ıığrundaki mücadeleleri ne kadar asil 
idise bizim bugünkii gayt'miz onların 
1ayesinden daha asildir.»/ ____ . .,., - --

MUAZ!:AM BİR DEV 
Londra. 7 (A.A) - İn~iliz gazetP~eı< 

Bııgi.in diinyanın en biivük tavvaresi 
olan B. 619 tayyaresinin resimlerini ne::
rctmislerdir. 

Bu tayyare 82 tondtır ve saatte 480 
k~lometre yol kateder. Nevyorktan 18 
ton bombasiyle hareket ederek Berline 
bombalarını boşalttıktan soma yine hic 
bir tarafta durmadan Amrikaya avdet 
edebilir. B. 619 Duglas fabrikasının ma
mulatındandır. 

----o-- . 
Vaşington, 7 (AA) - Ruzve]t ~ 

rahatsızlanmıştır. Müdafaa şefle.~~ 
konferansına iştirak etmiş, fakat aı 
den sonra gazeteciler konferansınd8 j 

lunmaktan vaz geçmiştir. Cümhurtj 
birdenbire midesinde bir rabat9ı:ı 
duymuş, ateşi yükselmiştiı. l i 

Ruzveltin doktoru bu rahatsı:ı 1 

ciddi bir şey olmadığını pek yak•fl 
geçeceğini söylemiştir. _, __ _ 

BATAVYA RADYO .. 
SUNA GÖRE.. rod~ 

Batavya, 7 (A.A) - BatavJ~ nnıı 
su, Amerika harbiye nazırı Stı~fcJire 
hakkında der:n havranlıf!ını hı 
neşriyatında : 1:ı 

- . «Hatta Cörcil bile bundan ''b, 
. . . . d B tuk heın . 
ıyısmı yapamaz ı. u nu ktl'dı 

ihtar. hem bir ilfinı harptırıı denıe 

.-- iİLE Ür:A5İYS 
. parato 

1:-<>ndra .• 7. (A.~) -.:ıııbe=~~~a· avd?, 
Haıle Selasıvemn Adıs Ah . de biiV" 
sdalıiyetli İngiliz mahfil1er~unonla bt 
memnunivet uvandırmıstır. . •r 0 J<lt . . b bıf:n1l;:o 
raber Habeşicıtanda ~ar _ ın. f{abeŞ v~ 
mınu sövlemek mevsırn~ızdır . .J. nl"rivl ,.,. . . . varwı " 
tanperver kuvvetlerının .. "k bir mı 
harekat nihai safhada ve bu=
uffakıyeıle devam etmekt ır 


