
HN tnff Hlll t l l l lll llllHlllHIHIHtllHlllHltlllllllll lll lltltlllftE 

44. GAZİ BULVARI tzMİR • 44 ~ 
llo. 10831 Kırk Altıncı Yd J'JA2'1 (5) KURllŞ2'11R 9 M Ay 1 S C U il A Jt41 ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!: 

~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~- -- - -- -
İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGlN § 
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ban miindcrecatmdan mcsuli •et kabul edilmez. 

lngiliz milletinin nihai 
atıfere itimadı çolı 
•ıwvetli olduğuna 
ltistermiştir-

--0---

ŞEVKKT BİLGİN 

L..!Ebedi karanlıklar içine gömülmemek 
~ bütün varlığını wcre tahsis eden 
~Yiik bir millet, yeisaver vazi~ette, 
~ insanlığın hayranlığına Llyık bir ta
~ül, bir sebat n fedakarlık göster
-cı halde, şimdi hakiki bir yeis dalga
~ kendisini kaptımıadan Çört;ile iti
-.ıını esirgeyemezdi .. 
• }'inston Çörçil, büyük meziyetlerini 
....:dir eden yüz milyonlarca insanın he- ~,-llliıiiıliliıii 
~~la takip ettiği imtihandan tam mu
·""'lalayetle ve daha kuvvetli olarak Mısıra karşı harekatta bulmıan Almmı 
~tır. Lordlar kamarası ittifakla, ordusu başkumandanı genP.Tal Rummel 
q"-nı kamarası 3 muhalif reye karşı 447 t'e 1talyan ba~kumandam gencTal 
~le İn:iliz arslanma ,.e dolayısiylc :ıa- Garibaldi 
·~ itimadını beyan etmiştir. ~.,,..,,.~~AıiCO!CıCll'Jı~C~C:XCX:CICCICQCCOOIC=ııi!lıC 

. İQgiliz parlamentosunda böyle bir ne- l lf GILIZ HAVA HU" CUM'~ ~nin ne mana ifade ettiğini mihverci- n u 

Cii ınhuTiyetin ve CiifnhuTiyt!t escTlerinin bek('isi sabahları çı1.:ar siya.si gazetedir 

ALMAN TAYYARE AKl~I 
---o----

Iraklılar ricale 
haşladılar 

1 IZlER 
nunu YA ı ·ı 

KALEYi 1$ 

:§ KIZILAY A KIYME2'1..İ § - -
§ BJR YARDIM § = = - -
~ Ankara, 8 (Hususi) - Kızıla~ umumi merke- E 
;: zioin bir tc)>Jiğinde bildirildiJ:<ine göre Gemlik-~ 
E tc Yahya Alemdann ölümünden e\\el )aptığı: 
:: vasi:rct mucibince 'ercsesi tarafından cemiyete § 
§iki bin lira teberrü edilmiştir. Kwlay bu hayır:: 
§sever ' 'atanda ın kıymetli )ardımını teşekkiirlc § 
: knrşılaın ıştır.. = 
:; 11111111il11111111111111111111111il111111111111il111111111111111il11111111111~ 

Yh'Nİ ASIR Matbaasında basılmı tır •. 

OG Zl R ESELE 1 DE 
iÇ BiR DEGIŞIK IK 

YO TUR DIYORL R 

Milli Şel le B. Hitler 
araıında tebrik ve 

tefelthür t8lgralları 
Ankara 8 (A.A) - Ahnanyanın ı: 

Mayıs milli bayramı münasebetiyle 
Cümhurreisi İsmet İnönü ile eksellna 
Adolf Bitler arasında tebrik ve teşek· 
kür telgrafları teati edilmiştir. 

---<>----

Irak Har biye nazırı 
Ankaraya geldi 

~.bile inkar edemezler. Bu İngiliz mil
""llllllin manevi cephesindeki sağlamlığa, 
~i zafere karşı beslediği sarsılmaz iti
.._.. en kuvvetli deliJdir. Almar•ların zırh- ln~iltere büyük 

lılarına tam İsa- mikyasta yeni 
betler temin bir hücuma da-

Her gün haTbe filen ek ginneğe doğru yeni biT hatve atan Amerika aiycıutinın 

Ankara 8 (A.A) - Irak harbiye na
zın Naci Şevket bu sabah saat 10,~ de 
T-0nıs ekspresiyle Ankaraya vasıl ol-. 
muştur. 
JıDaaıaaaaacıcıaaaacıaaacıcıaaaacıaaaaı 

ana merkezi: meıhuT beyaz saTay 
>eocıcıoooooacıccıcıcıoocıc~cıaaacıooc 

B. Stalinin yeni O"'..ıeo.:ıoeccoı~~~ Harbı mutlaka 

ln~ltere ka-SON DAKiKA 
•.• ........ . 

li!lhakika Amerikalıların söyledikleri 
~ bugiinkü şartlar içinde lngilterenin 
L.._'- da Çörçil gibi müstesna meziyet
~ sahip hakiki bir devlet adamının 
~llnması büyük bir mazhariyettir. B. 
~çilin en ku"·etli tarafı şüphe edile
;:!- ki yalnız kendi milletinin sevgisine 
;:'!~ması değildir. Onun en kuvvetli 
~ı diirüstlüğü, merdlili ve doğru 
'irdüJüğiiyle diinyanm teveccühünü ka
~ınış olmasıdır. Çörçil. hadiseleri mu
~enıe ve tahlil ederken insan gözleri 
il.iinde reddedilmez hakikatlerin canla
~k, ayaldanarak geçit resmi yaptığı
~ :tanneder. Pek nadir devlet adamları 
~ya hu derece kıymet vermişlerdir. 

edildi ha u~radı 
vazifesi ve 

Almanlar Batdat tayya
re meydanı 
bomlandı 

. zanaeakbr 

. •ne pek nadir devlet adamlan hakika
~ :taferinden bu derece emin olmuc;
~dır. Onun fevkaladeliklerinden biri 
~hadiseleri tam ölçüsiiyle ifade etmek
'""ll cekinmemcsidir. Felaketler karşı
llıada metanetini kaybetmiyen biiyük 
~'illet adamı, diişmanlarmın muvaffakı
l'ttlerini kiiciimsemek zaiıf ıru hiç hir 
~ltıan t!'iistcrmemi ·tir. Çiirçilin kannati 
"1dıır : 

nu ınan biil iik nıuvaffnkıyctlcr ka
a.rıınıstır. Dnha da kazanması muhte
~ldir. Fakat buıı1ar muvakkat cyler
'bır. Mihver knzandı~ı zaferlere kat'iyet 
~~h.'>~decek unsurlnrd:ın mah:umdur. 
ihaı zaferin hiitiin unsurları In~ltcrc 

'e llliittC'riltlcrinin elindedir. 
il Abnanyn denizlere hakim olmadıkr.a, 
af~~tanya ad:ılanm istila etmedikçe. İn
~ ız n1illctiııin ve beş ) üz milyonluk 
ita llaı~ın bir imparatorluğun nihayetsiz 
h ''llaklarını eline ~c irmedikçe hu har-

BREST DENiZ ÜSSÜ DE BÜ· 
YÜK HASARA UGRATILDI 
Londra, 8 (AA) - lngiliz hava 

kuvvetlerinin dün gece Breste ve düş
man işgali altındıt bulunan sair hedef
lere hücum ettikleri öğrenilmiştir. 

Londra, 8 (A.A) - Fransanm Brest 
limanında bulunan «Ş8mhorsh ve 
«Gnayzenav» muharebe kruvazörleri
ne, dün gece Brest limanına kallı yapı
lan bava hücumu esnasında tam isabet
ler vuku bulduğu öğrenilmiştir. Hücwn 
çok şiddetli olmu~tur. Kruvazörlerin 
l!ğradığı hasardan başka deniz üssünün 
de büyük hasara uğradığı bildirilmek
tedir. 

-------
İngilizler Rodosa 
mııvaf f afııyetli IJir 
hücum yaptılar •• 

--41-

Kahire, 8 (A.A) - Rodos ndasındaki 
Galato hava meydanına muvaffakıyetli 
hir hticum vapılmıştır. Mühim hasar ya
pılmıs. bi.iyük vangın1ar çıkarılmıştır. 

~ kaıandıın. di:rcmcz. Harıl çok uzun 
~ırccl.'ktir. İn'!iltcrc, Birleşik Ciimlıuri
.:a cı tlerin ~inden giinc azamctleşcn yar- -·---------·---" ını · l'C Nazi scflcrini en çok sinirlendiren 
,..,,_ arıylc 7aferi muhakkak olarak ka- Al ·ıı · 
--.ıta"~ktır. şey zamanla yarı ın man mı etine 

1 
nınltere. zamanla ittifakına en büyiik tahmil ettiği endişelerdir. 

_.....____._ı.uaaa.---ı.......-1:.-.u...-......_....ıin-J _____ .._...KEr BiLGiN 

HASAR VE ZAYiAT FAZLA 
23 TAYYARE DÜŞ0R0LD0 

Be,.ıın siyasi rnalafWe· 
Pinde IJüyüJı aıaka.. 

JngUtere ıaııayı 
---<>-- Berlin, 8 (A.A) - Yan resmi hir 

Londra, 8 (AA) - lngiliz hava menhadan bildiriliyor: Stalinin halk 
ve dahili emniyet nezaretlerinin tehli- komiserler heyeti reisliiiM tayin edil
ği: Dü,manın lngiltere üzerinde dün diği hakkında Moakovadan verilen ba-
eeceki hava faaliyeti büyük' mikyasta j [ S 2 · • "" h'f d ] 

S 
. . . l onu . rncı .-,a ı e e 

[ onu 2. mc· Sahıfede aooccaoccıccC'f.)O"".OOCIOOOOODDDCICIDDDC 

İngiliz sahillerini Alman hücumlarına karşı 
bir kvmı 

Kahire, 8 (A.A) - Orta şark İngiliz 
hava kuvvetleri umumi karargahının 
tebliği : 

İngiliz hava kuvvetleri çarşamba gil
nü Bağdat tayyare meydanını bombar
dıman etmiş ve binalan, tayyare mey
danına giden yolu hasara uğratmıştır. 
Bağdat civarında Va.şaş baruthanesfı.. 

ne tam isabetler kaydedilmiş ve bunun 
neticesinde şiddetli lııfi]8klar olmu~tur. 
Askeri binalara isabetler olmuş ve Ha
naivide yerde duran tayyareler üzerine 
bombalar aWmışbr. 

Rabbaniye mıntakasındaki tepeleri iş
gal eden İngiliz kıtalan münferit asker
lerin bazı bazı açtığı ateş haricinde pek 
az mukavemet gönnü~erdir. 

İngiliz mevzilerinin şarkındaki muha
sım kuvvetlere İngiliz tayyareleri ağır 
hücumlar yapmışlardır. 

Aını.darGI~· ~uekUI 
KanadGda ndtJdlll 
~a llalandu.. 

OU.va. 8 (A.A) - Avustuıalya ı...
Yekili B. Menzis dün Kanada Avam ka• 
marasmda bir nutuk töylemiş ve Meclll 

[ Sonu 2· inci Sahifede ] 
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-- Lalan çok doıtru söyler! 
s~ rlJzam ve canpalat o .. ,u usta a ~a padi· 

şaha lırşı el IJirliği eım· lerdL 

ŞEHİR HABERLERİ 

LUZUMUNDAu FAZLA 
KÜIÜRT All~MIYACAK 

---o----
Külıürt IJaflranına mey
dan verilmemesi tavsi· 

ye ediliyor .. 

Yardım sevenler cemiyeti 

bir Şümullü ve geniş 
faaliyete geçmek üzere 

Yeni nızamname geldi 

sa2"1ık • 
nı-işçi 

" zamnamesı ne-
leri amir? 

--o---

iş yerlerinde yemelı, 
fJan~o, istirahat 
~erleri yapıJacalı 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekiletı 
tarafından şehrimizdeki aı.akadarlar8 

Bazı paralı bağcıların ihtiyaçlarından tebU~ edilen iş kanunu hükümleri cıe;· 
Bu söz zehirli bir hançer yarası gibi sert bir sesle: fazla göz taşından maada kül-ürt te al- Kad·-•--anızın deralate edeceJıleri icfer 11önüJ- çives~ne dahil. • cİşç.i sağlık_ .n~; 

dördilncü Muradın gönliindı- derin bir - Gelsin, diye emretti.. makta oldukları tcsbit edilın.4tir'. Vila- NNUr • .,. ' -:. ne göre, ış yerlerınde işçiler ıçın SID"' 
iz bırakmıştı. Onu ne zaman hatırlasa Bir kaç dakika sonra Canpulatoğlu yetten kazalara gönderilen bir tamimde, lü hasta fJaJııcJlıJı ve harp paJıetı hazırlanması banyo ve duş yerleri bulunduru1ınB51 
padişah müthiş bir net duym!lktan ken- kapının ~iği üzerinde görünmüştü. lilzuınsuz bit kükürt buhranına mey-ı lıalılıında lıararıar verildi... mecbur! olduğu gibi yemek ve~;~ 
disinl alamıyordu. HUnkilr, yanına doğru yavaş ~avaş dan vcnneınck için ihtiyaçtan fazla kil- • salonları işçilerin kesafeti öz önUJJU" 

Ya şüphelendiği gH>i bu ısyanı tah- ilerliyen ve nynı :zamanda huzurda ifası kürt nlınmaması için müstnhsillerc tel>-: Y ardıınsevenler cemiyeti Izmir mer- Memnuniyetle. öğrendiğimize göre, tutulmak suretiyle yapılacal~ır. ~e 
rik eden Recep paşa ise' .. Topal vezir mutat olan saygı hareketlerini de yap- li~at yaptlınası bildirllıni.ştir. kezi idare heyeti ve faal ~ dün öğle- hayırsever bazı Izmirli tacirlerimiz harp ve iptidai maddeler yüzünden husııJe 
şimdi kendisine sureti hakt.'\n görüne- mağa koyul:ı.n Mustafa paşa~·a bakıp: Bağlara fıülıürt ve göz den sonra Halkevindc bayan Kevser paketi hazırlanmasında kullanılmak Uzc- gelmesi melhuz kaz.a1ara karşı a~ 
rek ve tatlı diller dölrer~k Musa çele- - Çok iyi ettin de şimdi buraya gel- d Tuksalın reisliğinde toplanmışlardır. re lüzumlu mtı.lzcmeyi vermeği karar- emniyet tedbirleri etraflı bir ~e 
biyi kurtarmak istediğini ruılabyordu .. din, dedi .. Bak Recep bana neler söyli- ftlfl atma zamanı Jr Toplantı mevzuunu, İzmir kadınlan- laştırmışlnrdtr. izah edilmiş ve hastalanan işçilerin re· 
Yn Recep paşa, padi~hı bu sevgili ve yor! Musanın sarayda bulundurulma- Zamnnında il{içl!mrnıyan ve ilaçla nın yurd işlerinde deruhte edecekleri Bu cümleden olarak Şark Sanayi ve virlt!rde tedavileri yapılacaktır. 
sözü tesirli, nUfuzlu mukarribinden -;ında mahzur oldui,'llnU iddia ediyor. yaprak aUarı iyi bulaşmamış bağlardıı vazifeler teşkil etmiştir. Forbes şirketleri tarafından teberril ___. 
mahrum etmek maksıdiyle böyle bir Nasıl? Sl"n de onun fikrine i.ırtirak eder Pronosporos hastalığı baş göstermiştir.. Milzakcrclcr neticesinde İzmirde gb- edilen doksan top sargılık Bez, yarıfım Tobrukta ' zı·geta ın-
teklüte bulunuyorsa?. misin?.. • Bağcılnrımıun havanın açılmasuu bek- nüllü hasta bnkıcılık kursları açılması sevenler cemiyeti tarafından şükranla g 

Böyle bir vaziyPlte Musa çelebiyi Musayı burada tuttuğum takdirde fısi- lemcdcn yüzde 1 göztaşı ve kirecin he- ve harp paketi hazırlatılması için teŞki- karşılanmıştır. 
sadra7.amm eline teslim emek, onun lerin saraya karşı her hangi bir taarruz.- men ntınağa başlamaları lüzumu Ziraat tat yapılması işinin başarılmasını cemi- o·ııı·z '"uvvetıerİ ha" kı·ı 
göz fÖre giire hnv:ıtın• s:;ndiirmek de- da bulunacaklannı umar mısın? mtidilrlü~ü tarafından bütün bağcılara yet ilk iş olarak kararlaştırmıştır. Hıırp paketi hazırlanması için foap ~ i ft 
mekti.. Canpulatoğlu serbest bir ünde ile ce- tamim edilmiştir. Matbuata. sıhhat, oikiş ve irşat kolla- eden malzemenin temini maksadiyle ( Baştarajı ı. cı Sahıf ede J 

Ve padişah h r ne pahasına olursa - , d yardımsevenler cemiyeti mensuplarına .s_.. 
1s l d. . . k k vap verdi: nnda çalı..c;mnk tlzere aza arasın a vazi- vazifeler ver:•-:- "e vazife alan bayaı1- kasında motörlii keşif kollannın Caa..,-o un sevgi i ne ınunt •1Jnıma • onu T _ ., k d ğ - 1 .:ı: .... h • f lm 1ıa~· ..,.~ .,, 

d da t k ist' • d - ucuan ço o nı soy er pa~ ım. ÇiFTÇiLER iÇiN ZIRll e taksimi de yapı ış. ıU!nın muay- lıır h"men faalı'ycte g,.,.-ı-1erdir. ti iddctlc devam ctmitfu'. tehlikenin ışın tu ma ıyor u_ 'Bu habislerden her şey memu1dur.. A yen günlerinde Halkevi hoparlör1eri "" - .. ·~ · salı · ~ 
Bunun için dördüncU Murat Resep İ\n, hayayı tamamiyle ortadan kalrlır- vnsıtasiyle cemiyet Szaları tarnfmdnn Ynrdımsevenler cemiyeti İzmir mer- . lngiliz havn kuwetlcri . gcccsı JJetk' 

pasanın bu teklifine hiç te vmasacak dılar. Bu gidisle ortalığın büsbütün ka- o memleket işleri ve vatandnşa terettüp kezi, faaliyetinin ikinci safhasını tesbit nhına, Demde, ~azala,h~rdiycda ve k yaıı· 
gibi görllnmemekte idi. rışmasmdan V"' padisahımın maauıllalı FiLiM GETIRILIJ R eden ,--'reler •a-'·'--da fay.:ı ... 1ı cro",.;;.,_ etmek uze" .......... .,artesi <YÜDÜ tekrar top- ava mey an41rma Ucum erdre 

Padisah haklı idi.. ÇUnkü Recep pa- " ruz.u wuuu um ,.. • .....,.. l ktı _. . ., ,,.... "' gın ve infilaklar tcsbit etınişle ir:,_~ 
ı d ,!!, .d. bir muhataraya durar f\lmalanndan bile meler yapılması mm·afık görülmüştür. anaca r. Tobruku hücumla zaptetmek Ü-. şanın bu işte tasara •b pınn şu ı ı: '<orktılur.. -----o---- ~.,...~/.~~~~~ICO'- ~{-C":Y!-~~ -

1
_,11,. 

Musa çelebiyi saraydan olmak çok güç ? c l t yl MüstalasUln i"i randı· ı d ıu.- ı__. geçen hafta düşman tarafından sarı-" 
Halbuki Kösem valide mfü:ahibin idamı İste göriilüyor ya... ,anpu a og u ,,, Nisan ayındalıl Vr a a g"!' .... en ev er• len gayretlerin muvaffnkıyctsi~z.lilde ,,,. 
h da b:n____ d' d yan~ını SÖndi.irmeğe körükle gidiyordu. ftlaft alftlaSI USaJferl ··Lracafımız.. fn~aafJ IJJti~r-~.. tı'ceJnnmesı' ~:--..:-- dtı~~-ususun ıu~ ısı ar e ıyor u ve Biraz önce Recep pıışanın gösterdiği n 'f' .,,- - " u~u•w ~&QU ~ 
validenin hu ısran, ~disah üzerinde c;.ı.bırsız.lığın, gözilnU sık sık kapıya çe- gösterUecefı.. Şehrimiz ticaret oduı tarafından ha- Urlada iııva edilmekte olan yüz göç- gevşediği anlaşılmaktadır. 1 - 3 .-11ıa 
müessir olan şahıslan ortadan kaldır- vhip bakmasmm hakiki manasl işte asıl Müstahsillcre fenni ziraat usulleriı}i 2ırlanan bir istatistiğe göre Ni.san 1941 men evi t 5 Mayısta ikmal edilmiı ola- devresinde azamt şiddet kesbeden ~-
ması ve sadrazama sonsuz bir ntıfuı ve ctimdi arilaJJlmış oluyordu .. Recep paşa etraflı bir ~kilde göstermek ve iyi ran- ayı zarfında fzmir limanında 236,489 caktır. Bu evlerin kabul kat'ileri yapılır bombardımanları şimdi azalmıştır .. 
lstkilM temj'n otme.şi it barlyJe ltecep pa- ~Unkunn yanına gelmeden biraz evvel dıman ahnalannı temin için Ziraat ~ lira. kıymetinde S 78, 784 ltilo muhtelif yapılmaz me-k,,,,aiz: göçmenlere tapu- ıı:ıanln~ T~~nıkun cenubu c:ırbi k_~ 
sanın liw:usi mımf'aatitıe de tevafuk edi- Canpulatoğlu ile ~örüşmüş, onunla söz kileti tarafından muhtelif ınahsullerm mal it1'al olunmuştUT. l"İyle birlikte verilecektir. sındeki munhat mıntakada ~ 
yotdu.. !$u halde sadtuamm ne yapıp "ıirliği yapmıştı. Topal vezir Fisı;.htan ~ usullerini g~ fil~ml~r ~ef:ir- _ çalışıyorlar. Fakat buraa da on~ 
yapıp Musa çelebiyi !'ttraydan dı~~ınyıı Musa çelebinin kendisine teslım edılme- tılme~. Bu :fillmler çiftçilenmıze JCanlıta,,,,. ~ _...,_ Sıiıll' .,...,,..,.,.,. ınaNfetl rahat blr mevzi değildir. İngiliz ~--' 
cıkarması lcan etmekte idi. . i 1-' d'ği d Ca la"-ı:.ıu d .. .._ naı .... .,.. .. aostern-...... 1_ ve fa~a·----'~ ..F-~-- !'-•• Men 3'-: y bt lli ,_ .. .. _.ı v lerinin miltemadl bücumlanna ve WY". 
~ rd ,.. d ı. "tn ııne ı sıra 8 npu ~ a • .....- _.,_"' ~ yu ~ D- v __ ı. __ 1..• • d y e~-·- a c &.oyuuae •u•ır 

])ö ilncQ .mUra in twıtu5U \'e sadra- fa 1 k tem' edil--LC- ....::ıgamanm ~-. DllD~ln e a- .,..-.- • ~ -- bombardımanlarına manrzdur. 
b ._ ~-k}'f k " ~aya gelin sadrazamdan taTa O :ıca ın ~. robanlıgt yapan 0mer ogJu ÖmCT Kay-

zamın yap o• u: ı arsı~ıncıa ne suret~ vn her ikisi birlikte dördüncU Muradı suf oğlu NWllAll Ye kardqi Şevkete " - . Heı· iki taraf boi:'UCU kum fırtuıa1arSO' 
le hareket edeceğini miilahaza~ra ko- " Kö ~._,_ E mak. koye ait lıayva.nlan otlabdten ka- .. .. . _ _,,_ Sahil bo .,...,... 
yulduğu bu kısa ses!;rli~ d3.kikasmdı:ı vola yatırmağa çalısacaldardı... Hün- ylüye tezgıun....-, ait evden yangın çıkmaştır. vin çatı çak bir ineğe rutlalDJf n hayvanı kea- aa: ~~eessınucb k ~~ 
topal vezirin vaziyetinde hird~bire ha- ltl\r fain fa'rkında olmadığı icin. Canpu- fıöylere asfaJaP ve tabanları mmen, eşya kamllen miştir. Kır bekçiai tarahndan yakalanan raü sk 

1
.t enen tau d t .. ; şoıetdt' 

zı b1nnuık ve tell" a1~.rne-t1erl belir- latoğlunun yanına gelişini alelade yapı- yanmı•trr. Ömer adliyeye verilmiftir m na a a ve rassu a gu e 
lnn bir saygı ve nezaket ziyaretinClen gönderRecelı.. " · dir. meğe başlamıştı... ~b t d B icl M • L El •a9n6hJannın kövlerde fazla ali- MİHVERCİUillİ BİR İCBAR 

Recep paşa, sanıcı iter.iye birisinin c:n~~ :;ra~~ =~d~· ile~;:1:u~~= ka uy~rmasanı nam:ı it;bara alan ile- Amerika harbn Harbı mutlaka lngil- 3 - 5 mayıs arasında B:ırdiya V? ~ 
girmesini bekllvormuş g;bl, gözUnUn len miltaleayı teyit eder bir tarzda söz tisat vekaleti yeniden 4200 el tezgahı ki k kt puzonun arkasından dolaşruı 1ngila 
tıclyle sık sık oda ka~ı.rm: bakıyor ve ~ylemesi dördUndl Muradın muhalefe- ya.ptırmağı kararlaştırmıştu. Bu tezgah- }'Q aşıyor fc_ re azanaca lT teharrik kuvvetleri Sollumun çok cerı~ 
pelt slnst olarak yaptıf,ı bu hareketleri 'ini yumuşatmıştı.. lar memleketimizin mUhtelif mıntakala- f Ba§tamft 1. ci Sahifede ] L Btlffarafı 1. ci Sahif Pde ] bundaki çö1 mm takasına da d~ 
hUnkArdan git.lcmcl!P çalıştı~· bariz bir Her iki bilek.Ar herif elele verdi1er. nnda köylülerimize tevzi edilecek. tez- ynde hazırdır.. tarafından hakkında cok hararetli teı:a- devriyeler ı;:önderme~e mecbur clrnW 
surette farkolunuyomu · Bir çok diller döktUler ... Epeyce alın gah kurulan köylere seyyar dokuma us- B. ViJ.IdNİN BEYANATI hürat yapıbnıştır lerdir. yuıı· 

Topal vezir neden böyle yapıyor acn- f rl rfettil V ti ed S ltan t8lan da gönderilecektir. Ne•.,,ork, 8 (A.A) - Dün a'-- Ma- B Menzis ~yonlar baki kaldık- Almnn kıtalannın iaşesi bilhassa -._.-ıı 
ba b'..!-!-t bekl' rd ., "' 1- b c sa er... e ne c e u •.1 ... ~ • ' k 52 ti · d kı•-_. nakline maıı:t-ıı=uu mi ıyo u · ·· ı 0 =a azı Muradı kandınna~a muvaffak dldular.. - dison Skarda yapılan bir toplantıya l f' ça İngilterenin de d{işmiyecıeğini söyle- ers pm e . ........ dır 
adatnlann buhranlı u.man\aroa stökten ~ ~ • ..,._._ ................ .__,_ ,&_ atw•wR W. lds1 ~ ehaistir .... _._ .... .__ dik._ _ demilıtir ki : ta~rynreler vasıtasıyle vnpılmakta · _ 
istiane ettikleri glbl, 0 da. hUn~ra kar- mına müsaade ettiğini bildiren fermanı İ W' bulunan an el Viild demiştir ki : - Manevi bakınıaan liigiliz ırkı. hiç 7 n1tt1t btin!mn ~ ~ ~ ~ 
ıı ynpbğı teklifi kabul ettı~ek ıçin. ga- vazıp imzaladığı sırada derin bakışlariy- mtilıanları IJqladı.. - Gittikçe artan Ameriknn isfilısaLi. bir ırktan dwı halde değildir. Yunan.is- vctleıi tarafından tahrip edilme~· 
ipten bir ya~ımcınm gelmesıne mi ınU- le topal vezire bakll> demlştl ki: Bitirme imtihanlan bittiğinden şehri- tmm İnırilbc adalarına vnrmasım temin tan topraklan hür insanlann kanlariyle İngı1iz hava kuvvetleri için garp~~ 
:tar edlyordm .. mizdeJd liselerde bugUn olgunluk imti- bnkımmdnn Amerika 18-ztm ıtelen ted- sulanarak daha ziyade kıymetlenmiştir. takviye kuvvetleri geldiğinden ta~ 

Recep paşanın geçirdiği bu sabırsız- -c Bitmedi >- hanlanna bqlanmıŞtır. , birleri alırsa fn~tere 7~fcri kaunae:ık- Nevyork. g (A.A) _ B. Menzis, Ot- ile nakliyat.~f-crlerl ~cleşni~ir. 
lık buhranı pek o kadar uzun sllrme- Öğretmen okullannın meslek! sın1fla- tır Sevkedilen hamulelerin himaye edil- tavada şerefme verilen ziyafette de- TESEBBUS İNGİLIZLERDE 
mi!di... Kapının arkasında ayak sesle- nnda sözlU ~tihanlar 30 ma~ niha- ~i, fakat daha az söz, daha ~k fili- mişt!r ki: . Kahire, 8 (A.A) - Garp çölün~~ 
rinin tevlit ettiğl bazı mUpltem gilrültü- Bil'llfıleP amami yetlenecek, dığer mekteplerde ımtihan- yatla ve derhal himaye edilmesini isti- - Harbı kazan:ıcağız.. Bunu nikbin- zıyet son saatlerde pek az değişi l' 
!er duyuldu... lar 14 mayısta bitmiş olacaktır. yonız. 1i~e kapı~ rak söylemiyorum, uıvt bir g~ermiştir. Pazartesi gecesi. meb~ 

Biraz sonra da oda kapısı açıldı., tçe- heyeti toplanıyoP.. Amerika han> malzemesinin emniyet kanaatle söyliyorum. D!vaml% Amerika- ışıJ:,rıyle yapılan rnuvaffa~ıyctlı taa~ 
riye habeşt bir saray hlzmetçlsl girdi. Pay tevzii taUmatnameü hallinda MAHKEMELERDE altında teslimini temin icin himayeli va- nın ve bUtün hür milletlerin dbasa, lar Tobruktaki kuvvetli Ingiliz gam~ 
HUnkha mliteaddit temennalar çaktık- uzun görütınelerde bulunr.r. şehrimiz it- pur kafilelerine, denizlerde devriyeJere. del!de ferdlerin de davasıdır. nunun tesebblisü elinde tuttuğunu '"d• 
tan sonra dedi ki: hallt Te ihracatçalar birlikleri idanı hey- Rana sofıağı cinayeti tayyare himaye kuvvetlerine ve saire- Şimdiye kadar gördüğüm en ulv! tcrmeJ:t;dir. F..sasen ~ihvcr mdyolart 

- Canpulatoğlu Mustafa paşa kulu- ~tlerl. birlikler 1'eyeti umumiyesinln davasına llagfin ye müracaat etmek mecburiyetindedir. mamara, Londrada alevler içindeki so- bunu ıtiraf etmektedir. 
nuz huzuru hümayununun girmek di- toplanmasına karar vermiştir. Bu top- _._ kaklardan ertesi günü İngiliz işçi1erlnin Siddetli sıcaklar ve boğucu kunt :. 
ler. j lanbda talimatnameye ilivesl mUTafık de"""' edUece'fı.. B t! f • . islerine koşmalan olmuştur. Bu i~ ka- hnalnn taarruz teşebbüslerini günd~ 

IDzmetçinin yanma girmesiyle daldı- görülen maddeler hrarlqtmlarak tl- Çorallapıda Rana sokağında dostu 1 ul)ı~nia 1'801 ıazı. fileleri sulh istemek için değil, harbt ka- ri felce u.r,-a1makta ve Alın~ ~k ~ 
ğı dUşUncesinden aynlmq olan hünklr caret vekaletine bildirilecektir. Aliyi bıçakla alb yerinden YUllU'ak ö\- ""' zanmak için fabrikalara gidiyorlardı. çOl harekl\tına alışık olan İngılız ~ ol-

dürmelcten maznun bulunan Pakize ye- fesi YI Almanlar Ziyafeü müteakip B. Menzis Avam rip1erinden ~iyade bundan müteesslf 

ELHAMRA SJNEMAS!!'DA 
------·-· -Bu gun

Biitihı bir ömril bo)'11Dal dünp me41eniyetine binlerce ve Mn1ette t.rllm
M..WHrt• hediye eden cı"hmşünnd mucit mOMAS EDİSON'un 

hayatim takdim efta tm1al. harikalar Şaheled.. 

EDİSON'un GENÇLiGI 
BAŞ ROLDE: Yaşa tdl(tlk. debk btıytlk sanatkAr MICKEY BOONEY 

tarafından cidden bayranJıklu i(iode bJacafuuz nimUtenahi ıtbellilderle 
4olta olarak fticwıla getirilmiş emsalsiz bir ırtı.IM.. 

AYRICA : Fevkalide nerıs bir mevzulu TABlt RENKıJ Canh resimler .. 

SEANSLAa : e. ... : UO - 1 - S - 7 - t DA.. 
CUMARTESİ, PAZAR 11 DE .. 

DiKKAT: IWtum ber P.ilMh ilk SM••v UCUZ BALK M&'l'İNESİ
m .. riATLEKI: Birinci 20 ... BALKON ıs .. KOLTUK n KURUŞTVIL. 

ıiba ile hey hnletl Mehmet Yctllsu- kamarasına gitmiş ve alkışlarla karşı- maktadır. (JICl1 
yun muhakemelerine bugün tdırimlz ( BaştaTf!fı 1. ci Sahifede l l~ AVUSTURALYALILAR TQBR 
nin' ceza mahkemesinde deYam edile- bet' Berlin aiyui mahfillerinde çok bü- • - MÜDAFAAYA MUKTIDht 
c:ektir. yük IJir alüa ayanclınnqtır. jl t D k Sidney, 8 {A.A) - Avusturalya ~ 

BunClaa enelld cel.ede ru'a ma- Alman hariciye neureti. yabancı ga- R illa IJgar. a iRi biye nar.ın Spender ~söylem ~ 
hallinde kctlf yapllrnılRna karar veril- ıeteciler tarafından .orula, suallere ce- r Baştaratt I. ci Snhifeıle l - General Blamey krtalanmızm ~ tcı 
miftl. Kcttf blr he-yet tarafından yerin- vap olarak Sovyet kaynaklanna naza- olmuıtur. Mersey salıilleri lngiltetenin nıku müdafaaya mukt:edir bUtundtı 
de ya.pılnut vo rapor mahkeme ripse- ran bu değipklik sebebinin Molotofun . ali bi takasa. H ~ nehri kanaatindedir. 4 mayıstaki mukah!I tr 
.ı_ ... --~•-ı....ı lk k şım gar . mı.n 4 .ıuu. . arruzumuzda Tobrulrun d1$ mudafıl' 
una TI:lnltll~r. ~u omiserler heyeti reisliğinden çe- mıntakası. ıımali şarkı şehırlen ve Bn~- mevriforinden dü~an eline geçen bit 

kilerelc bütün faaliyetini hariciye komi· tol kanalı mıntakaaı Alman hava bu- ,_ • l _ 
ZABITADA lıg"'i L L d d •d h d 0 _ • • ·--L'} etm=..t-, ıusmı gen a m1'?..u· • .-:lll ser ne nasretmea. a.rzuun an OR u- cumlar:ının ? enı::rıoı ~ı ~r- Kahire, 8 (A.A) _ Orta .şark uır-. 

ğu söylenıniştir. Berllnin ne resmt ne dir. Ceni!J mıkyasta hasar ~lmuıtur. bava kuvvetlen umum! kara~ 
Zorla güzelU'fı olar mu? de yan resmi mahfillerinde bu SoT}'et Simcliye kadar ahnan haberltt ınan za- t bu·· . 

Set.ıll meacitte bir yaralama hadise- bey,anatın9 hiç bir fey ilave edilmemek- :) iab mik~nnın d farla olduğuma göı- l? Li~Y~:. İngiliz tayyareleri ~ 
al olmuıtur. Polis raporuna göre Mel\- tedır. termektedır. seri hedeflere ve Berka Benina. ])il"' 
met kızı 2S yqında Aytenln kendisine tNCtLtZLER LAKAYT Dün gece lngiltere üzerinde yirmi :tayyare meydanlarına '..nuvaffa~ 
yüz vermeme.ine muiber olan Hasan Londra. 8 (A A) - Stalinin Sov- Alman bombardnnan tayyaresi düşü- ~e aiır hücwn!ar yapmı~. ~ 
oğlu Ahdullalı Emre bı~altla kadını yetler birliği komiserler heyeti reisliği- rülmüştür. bir han~ra isabet olmuş ''e yerde ~ 
muhtelif yerlerinden 'yaralamış Te lcaç- r.e tayini londrada. Sovyetlerin dahili Loodra, 8 (A.A) - franuz uhil~ tayyare ttı.hrip olunmuştur. Bin~ 
lftllbr. Yarala memlCltet hastanesine bir iP, olarak teliltlci edilmektedlr. tn- rine yerleşthilnılt olan uzun menzilli esas mendereğe bombalar dilşmü1 ~ 
kalclırdmq. suçlunun takibine baıılan- gillz basını bu değişildiği bahtı mevzua toplar dün Duvru kwı bir müddet bom- yangınlar, infiJAklar '" başkaca hdıı" 
m1~hr. etmPmektedir. bardnna.n etmiflerdir. Fuala ile atılan tar vukua geUrilmiştir. Bombalar _.-

&iiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-&iil-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiiôillliiiiiiiiiiôiiiii;;;;;;;iiliiiiiiiiiliiilmi5 ___________ ._ .. _,.;;;;;;;;;-... .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-..lliiiillmm_..-;;;;;;;....,_.;o;;;;;;;;;;;;;-.._iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;o;;;iiıiöiiiiiii bu topların mermilerinden iki kiııl öl- gazide gemiler civarına ve~ 

Kapı taınamiyle açı!dı. Kalbim ml!'n- dişelerin hatırası beycim-:le canlandı m~ ve t 8 kişi yaralanmıştır. .. yerde bulunan tayyarelerin ~ 
gene içinde gibi sıkı1d1. önümde bir ya- !çim dehşetle doldu. Vücudum zangır Toplann atebpni 1tanzı1"m için ~çan uç düşmUştür. 
'----· d d U b 1 "'""gır tit-dı".· Meuerıimten iri ngi iz avcı ayyarc- HABESISTANDA __ ı. U<ıiua uruyor u. ztm ov ,, ve eım\er ,.,.. ... ,. .... ~ •. - +~ 

lan b - Anne'. Anne'. di··- Lal".ı-.2ıın . leri tarafırdan denize oU!'ıUruımu"tür. Habeciistanda Ambalagi civarında :ı o bu adam babamdım cok da ıı g!!tlç •o;- 0 "' ru ö ·ıdi·· - .,. İ ._~ 
Sonra aynı bo:r..·k ve ürkek ses1e ba- Londra 8 (A.A) - ğrenı gıne go- yan kollan ve talyan menileri 'IJP'" 

görllnUyordu. Bu blr rüya mı idi? Hiç baını cağırdım o"' re bu gece büyük Britanya üzerinde bardıman edilmiştir. Gondar ta~ 
~phesiz, hal ve tavnmla ha ·al kırıklı- Doktor: . .,3 tayyare düşüriilmü~ür. Buri!•mn 22 inme meydanına hUr Fransız tayyare"' 
ğmu ve korkumu ifaie etmiş olacağtm l cı] tarcfı d 1m 
ki, yabancı adam bana. t":nrJyet verlcl - Zavallı yavnqnt dedi ve beni tes- tanesi 1n~i iz gece av an " n an, ri :tarafından hücum YZl1JI ıştır. 
bir tavırla, tebcsstlm etti Yabğuna yak- kine çalıştı. Satlarım; okşadı. Elleri ba- biri <!e dafi toplar tarafından d.üştirül- AKDENİZDE . bit 

y AZAN : ve: Yll.DJZ taştı. na Adeta annemin t"Il~ri kadar tatlı ve müştür. CCf:. d\4ürülen. tayya~cl_er İngı.1iz hava kuvvetleri A~d~ıxde li-
Ellml tutarak: vumusak geldi. Fakat ıstırabım henüz bakımından ıkı rekor teşkıl etm~ır. gemi kafilesine hücum ctmiştır. fkitıııt• 

- 2 - . - Ben doktonınuzuın, dedi. korkma· o kadar yeni idi 1d hi; biT' şey beni te- Simdiye kadar bir gecede 23 tayyare caret gemisine tam isabetler kaydo .,., .. 
Bir gün. ihtipr bayan Vedidenin mıldanamıyacak bılar zaiftim. Hattı o ymı&. selli edemezdi, düc;ilrllldüğü vaki olmadı~ gibi geı-l" muştur. Bu gemilerin ikisi de yana ı.rı" 

mektep arkada§nn 'Ollrer Fnere şu söz- kadar mecalsizdim ki, bu hastanede nl- Sesi, annemin sesi ıt'h1 tatl! ve nfiva- Hastanede b~ uzun ~afta k~ldım. Za- avcıları tarafından da bir gecetfo 2:! mış bir halde bırakılmıştır. yap~ çı1'· 
leri söylediğini duydum: çin bulunduğumu sornı-ak kuvveti bile zişll leli. Ona, nicin hurade bulundujtu- man mefhumu benim ;çin bütün mana- tnvvare düsüriilmemi~~~: _ .. birinden avnca bir ~um~ sütunu •r'" 

- Böyle gıdasız hlırsa, yuık. b1e- bulamıyordum. Neden :ınnem babam be- mu, annemin ve babamın ner.?de olduk- sını kaybetmişti. Kalbimin kederden kı- Bu hafta zarfında duşurulen. duc:~~ mald:a idi. Denizde bır dusman tl\yY 
cek k1%C8.ğız. Fakat ocların biltnn gay- nl buraya getirmişlerdi! Hi~ bir vahim Jannı sormak istedim. Fakat bo~azım- ı ılacağını hissettiP.im het" An, do!doru tayyaresi 73 tür. Nisnn ayı?da ıse duşu- si di.l~üriilmiiştnr. 
retlerlne rağmen uzviyetl'11 hiç bir gıda hastalık geç1nnemlştiın. Çocukluğumda dnn hiç bir ses çıkmadı. Benim nevmi- yanımda buluyordum. F.ndişeleıimt tes- rülen miktar 81 tayyaredir. 

5
MA

1 
l.TAD'AM 

1 
b" h"cum 0ı111uc:, 

kabul etmiyordu. En çok aev~ şey- kızamık, kabakulak ve bir kaç defa grip dane gayretlerimt gön>n doktor başını kin ederek, korkumu yab§tıt'al'ak bana # . a ' ~~esı a taya ır u a e1ıniştlt'· 
leri getiriyorlardı da yine bolilzımdan olmU§hım. Fakat annem her defasmda snll dı. Nabzımı tuta~k: yavaş ~vaş yaStma tehammtU etmek Bo,.nova Menba SUliU ~nnlarda baı:ı hı;sarlar vı;c;k~~ dU~· 
bir şey geçmiyordu. Bir gün birdenbire, beni kendisi tedavi et.ıUşti. - Konuşmağa çnlııımaynın! dedi. cesaretini verdi Gecckree benim basım !!ki 88 Yunkers ,-e 1 de 
başım döndü. Gözlerim önilnde b~ feY Kapının açıldı~ duyduğum vakıt, Beni sesledi. ÇehrcsinıJe me!'akh, ucunda kaldı ını ve ekseriya biç uyu- İclmi çok milliyim kimyevt has- riilmüştUr. .. bareldwat' 
bulandı. Kendimden eeçtlm. içeri annemin, babam:n drmesinl bek- Uz.üntUlU bir ifade belirdi. BlŞmı salla- madığını ancak sonrai'.an öğrendim. sah saf menba suyudur .. uştur Yukand~ ~'87.ll~n ~~~en dönm~· 

Göilerlml açhğım vakıt. t:ınımadığım liyordum. Babam. gUlUmıd~·erck bana dı. Sonra kulnj!ını kalbimin bulunduğu Hastaneden çıkacağun !!Un, kansı ol- ~a h:.~a~:!U:::yınız.:· Fi- ta~arclenm1ı.ln e~ 
bembeyaz bir odada bulunuyordum. takılacaktı: «Kliçılk tE>nbel! Böyle ne- yere dayadı. Onun sacJ~e hımral saçla- ' mamı benden rica etti. Beni ilk def~ ı• l~ır. . AA) _Dün gece ~ 
Orada benim için bir yeni hayat ba,lı- fis bir havada yatakta kalmaktan utan- rını görüyordum öyle snnınm ki. ba- ~ördilğU Andan itibaren ~vme~e haşla- ati çok ucuzdur.. Isk~ndcr;:~ < h~va dafi bataryalat' 
yacaktı. Fakat henl\% l.ilnJyordum. mıyor musun?• Annetr. de. elindeki tep- şının göhüme dayand1~ o kısacık sa- dığmı itiraf ettt. Doğt-'1 söyledlğinl his- UMUM BAYtt · {3~"08 ;~~~' r!1en ~ki r8 }'yet: geçmişlerdir Hlc b I' * ~; bir sürll seylerle do;u oları>k. onu ta- ,.. içinde onu SC'VtllC-fC! b."t~ladun. settirn. • su1an.. ~~-~et e a.a~t olınamLc;tır. 
Yatağımda tuailmti duruy rdum. Kı- kip edecekti. Fakat birdenbire son günlerdeki hl- -« Bitmedi>-- ,_r ve u 

:·········:·································································~·········& 
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• • JosJaanesine taş • • • • • •••••• •• • a BUGÜNKÜ-PROGRAM ~ T. c. zı·raat B k 
atınqıar.. Bu Baharın .......... .......... an ası •• d J t Londra, 8 {A.A) - Vişiden verilen ve 8.00 Program ve memleket saat ayarı, 

UC& e e mu • Şamclakl İngiliz konsoloshanesinin Arap 8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pi. 8.45 
tecavüz.üne uğradığını bildiren haber, renkleri 9.00 Ev kadını - Yemek Llste9i.. 12.30 

ICıırulıq tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

ube ve ajan adedi ~ 262 ı k d A hakikatte çok ehcmıniyetsizdir. Esas Program ve memleket saat ayan 12.33 a 8 avamJZJD mesele konsoloshaneye atılan bir iki Müzik : Solo şarkılar 12.50 Ajans ha-
taştan ibaerttir. Bu basit hll.disenin bu Her sene bahar mevsiminin gönüllere berleri 13.05 Müzik : Solo şarkılar 13.20 

Zaferı•ıe neti- kadar büyütülmesine, hiç şüphe yoktur getirdiği ferahlık, yalnız tabiatin güzel- 14.00 Müzik pl. 18.00 Program ve mem
ki Vişl radyosunu nüfuzları altına alınış liklerinden değil, bayanların o sene için leket saat ayaı~ 18.03 Müzik : Radyo 
olan Almanlar sebep olmuşlardır. moda diye tanıdıkları yeni renklerden Sving kuarteti 18.30 Müzik : Çifte fasıl 

Zinıf ve ticad ber nevi Bmlı:ıı mumelelerl 

·taARA BbUKTIRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

CeleDecektir gelir. Bu senenin baharında bayanların (Yalnız kadınlar) 19.30 Memleket saat 
LOİr CORÇ yeni elbiseleri için tercih ettikleri renk- ayan ve ajans haberleri 19.45 Konuşma 

Ziraat benk•uda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en az (50) 
liruı bulwıaıılara senede C defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki p!Aııa göre llı:
ramlye dağıtılacalı:tır : ~ 

Girit ve T obruku ölün-
ce ye kadar müdaf oa 

etmek azmindeyiz 
-<>--

lize ıimdiliJı ıı~ göz 
:Yaşı 11e terden başlıa bir 
şey 11adetmiyoram.. 

l'aJıat 1942 11eya 1943 te .. 
-<>--

Londra 8 (A.A) - B. Çörçilin dün 
•'lanı kamarasında söyJed;ği nutkun de
"-..U: 

- Libya ve Yunanistan işleri hakkın
da verilen biltün kararların mesuliyeti
nl en kat'! şekilde hiikü;netin reisi sı
fatıyle şahsen ben ckru:ıte ediyorum. 
Bunun neticesi olarak h•rpte muvaffak 
olınadığımız takdirde kafası koparılacak 
adanı benim. Fakat hnbı kazanmazsak 
barbar muharipler öniindP avam kama
tasmın vaziyeti bundan da fena olacak
tır. 

Y ALNlZ ATI.ANTtK !41! 
Bazı kimseler orta şarktalı:l mevkil

llıizi terkederek yalım ve tamamen At-
1-ntilcte harbe devam etmemiz lehinde 
buiwıuyorlar. Bu tehi;k~li düşüncenin 
htıyen terkedilmesi l!zımdır. Nil vadi
&!nde ve Akdeniz.de m!ld•ru ettiğimiz 
mevzilerin fevkalAde ehemmiyeti kü
çÜınserunemelidir. N"ıl vad:sinde ve Ak
deniz.deki, mevkilerimizin ve Maltanın 
lıı.yı,, en büyük feWtet olur. Şu Anda 
bu yerlerl lı:aybetmemek için oütün kuv
\>etlerimlde ve bütün merıabiimlıden 
istifade ederek m!lcac!ele edeceğiz ve 
heiıemehal muvaffak olacağıL General 
:ılaYeJl'in lmm•ndasında yarım milyon 
llaker vardır. 

llabeşistanda ve Somalkle düşman 
mukavemetinin son parçalan dahi yı
lnlmak Uzere olduğundan, bu kuvvetle
rin hepsinin Mısırda tahsldl mümkün 
olacaktır. Genen! Smuts mükemmel 
C<!tıubt Afrika ordusuna Mı•ıra gitmek 
için emir vermiştir. 

ÇöL HARPLERt 
Batı çö!Unde ve Libyada ha.rp ancak 

tam teçhizatlı kllç!lk kı••larla yapılır. 
Çöld• bOyUk kıtalann kufü'!ılması fe-
1\'ketle neticelenir. NP!Pkim ttalvan or

dusu bllyle bir felllı:e•le karsıl..:S,,,ıstır. 
A!rikadakl kuvvetlerirln bir ker;.e başı 
kesilince 180 bin lı:ist';lt bir ordu geri 
Ç•kilm~e vakıt bulıİır.aınştır. 

Bu hatalı vaziyet ı\lmıınların yeglne 
zırhlı fırkamıza hUeum e~klerl bir an
da bl:zim de ba•ımıza l!elobilirdl. Eladi
lada olup bitenler halckında henüz kil.fi 
d.,.,.eeede maHlmata melik dei\iliz. HAdi
seler o kadar sert cereyan pt.nMir ve 
ins•nlann yapacağı o kador iş vardır ki 
lnnzide cereyan eden h§di.'°ler Uzerinde 
fazla durmalta vaktiml1. yoktur. Alman
ların zırhlı kuvve-Oeri bfz;m\..fnden pek 
fazla değildir. 

TOBRUKTA' 
R:uvvetleriml7 süratle Tob:ııka çekil

di. Burada bıraktılttmı.: gımizon m!lte
t:ııadiyen takviye edilınekt•dlr. Almanlar 
'l'ı-ablustan hareket efüklerl 7aınan Age
dabyadan ileri gl!Çmek nl;etl.nde bulun
ınıynrlardı. Malı:satları bir tuaftan Si
Cl'lyadan yeni kuvveU... almıılı: ve diğer 
taraftan Yunıınbtana Y~"ı kuvvetler 
ıı<ındermemlze mani Nmak i :;in bir şa
~ırtma hareketi yapmaktı. Taarruzların
da hayret verlcl bir muvatfakıyet kaza
lıınca ne yiyeceklerini ve ne de lçecek
ltr1n1 d!l.şünmeden çölde Heri hareketin
de devam etmişlerdir. 

'l'obruktakl kıtalanmız denizden m!l
llaka!Atın temin! "8y~nde emniyette
dirler. 

MISIR KARŞISINDA 
1NGrLtZ VE ALMANLAR 
Dllşman zırhlı 1ruvvetlari itibariyle 

U..tıın olduğu m!lddet~.,. hava kuvvetle
rimiz mll.savi olduğu hnld• dıhl çöl har
bında avantailara malik olacaktır. Har
bın neticeleri hakkında şimdidl'D tah
tnfnlt>rde bulunmak d~ dr~ldlr. Fa
kat Mısınn kuvayl )i!Jliye ile lstl!A<ı 
l~!n muanam hazırlıklar ynpılmMı 111-
Zımdır. Hattll ilerliyec~k kıtniar kin hu
susi bir su borusu tefri~i de lc•p eder 
Bize gelince bizim ark?mvda miinbit bir 
arazi sahası vardır. H•r halde Alll'anlar 
Afrika harbında çok "'tin ve b!lyiik 
ın<'Scleler karsısır.d•dı•lar. 

ToBRUK VE amrr 
Girit ve Tobnıktald mnk'lerlmlzl ri

cat ihtimalini ·düsün;nedcn ölünceve ka
dar müdafaa etmek arınirdtviz. Tobru-

!erin koyu mavi ile licivert olduğu el- Ziraat takvimi 19.50 Müzik : Seçi.im.iş 
itimat reyi 11erme1ıten bette sizin de gözünüze çarpmıştır.. şarkı ve türküler 20.15 Radyo gazetesı .. 
istfnlı(if etmiş.. Kadınlar, kendilerinin giyinme işleri- 20.45 Temsil 21.30 Konuşma (İktısat sa

ne kendileri hAkim olsalardı, hem de ati) 21.45 Müzik : Rad:ııg salon orkestra-
Londra, 8 (A.A) - Avam kamarasın- renkler arasında ahenk temin etmesini sı 22.30 Memleket saat aYan, ajans ha

da hükümeti şiddetle tenkit eden Loit bilselerdi, böyle - hepsinin değilse berleri borsalar fiatleri 22.45 Müzik : 
Corı; hükümete itimat takririnde reyden de - bir çoğunun moda diye çıkarılan Radyo salon orkestrası programının de
istinkM etmiştir. Yine hükümeti tenkit renkte giyineceklerini hiç zannetmiyo- vamı 23.00 Müzik pl. 23.25 - 23.30 Ya
etmiş olan sabık harbiye nazın Hor Be- rum. Kadın elbisesi bir tablonun kad- rınki program ve kapanış .. 
lisa, itimat takriri lehi.ne rey vermiştir. rosu demektir. Bir şekilde ve bir renkte 

kadro her tabloya uyamıyacağı gibi bir, 
kun sevkulceyş ehem•dyeti 'lk görüşte hatta iki renkte ve çoğu birbirine ya-
11.,<ıikfu-dır. Girit henüz taarruza uğra- kın biçimde elbi•e de her kadına muva
mış değildir. fık gelmez. Onun için kadınlar renkler 

---·----
İtalyanlar $iPa adasını 
~-:aı etmiıler .. 
Roma, 8 (A.A) - Stefani ajansının 

C Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 
• 1 600 • 2.000 1 

t • 250 ı LOOO • 
40 1 100 • t.000 • 

100 1 50 • 5.000 1 

120 • 40 • uıoo • 
160 • 20 • S.200 ı 

DiKKAT : 8-plıınndakl paralar bir sene içinde 50 Uradaıı aşalı d!lşml
yenlere lkramlye çıktıjtı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. 

(Kur'alar senede 4 defa, 1 1 Huiran 11 Eyi ili, l 1 Birincik&nım 11 Mart 
tarihlerinde çeldlecelı:tlr.) 

Nil vadisi ve Akdeniz için bütün kuv- \re şekiller arasındaki ahengi temin ede
vetlerimv.le dövil•rrek niyetindeyiz. cek kadar, kendilerinin giyinme i,!erine 
Kuvvetlerimiz ve kayıı•klar!mtz bu va- hikim olıalardı, elbette, her kadın S3ç-
1ifeyi ifa edeceklerdir. Kil.nunuevvelde !arının ve gözlerinin reneine uyacak bir 
Mısırdaki vaziyetimiz şiMdi!cinden çok renkte kumaş seçer ve onu kendi enda
tehlikeli olduğu günleı de söylediğim gi- mına ve simasına göre bir şekilde biçtt
bi orta şarkın feda edilmesi hakkında rirdL Fakat erkeklere daima hakim ol
şuursuz ve bozyuncu wzler asla söylen- duklarını iddia eden zavallı kadınlar 
memelidir. Söylemek .le<\i], icl'8at yap- kendilerinin tuvalet islerinde, her ll(>ne 

Rodostan öğrendiğine göre İtalyan kıta- ~--•••••••••••-••••••••••••"" 
lan Siklad adalar grubundan olan Şi- ----------------------------
rayı da çarşamba günu işgal etmişlerdir. İzmir Defterdarlığından : 
vazifeler teşkil etmiştir. 

mak IAzımdır. modaları çıkaran bir kaç kişinin emir-
BtR HATA !erine t3bi olduklarından, mesel.il, koyu 
Sirenaiktekl generallerimiz Almanla- siyah saçlı olanlar a~ık mavi, altın s•n

nn çölü çabuk g<'ç<-mivecelderlnl ve sı renginde boyalı saçlı olanlar da kovu 
reçtikleri takdirde ia-.e enilemiyecekle- kırmızı renkte !(iyinme1cte h;e tor0 ddüt 
rini tahmin ediyorlardı. Bu tahmin bir ctm!'Zler ... 
bata olmuştur. Fakat bu harpte hata ol- Bununla beraber, bu sene bir çok b .... 
nuyacağını zannedenlı-r g~ekten çok yanlann mavi veya llcivert renkte el
uzaktırlar. Bir dU.'PJ'an sizinkitıden 5-6 bise giyebildiklerinl gördükçe. i.noan 
misil bir orduya malik ol<!uğu, havalar- bu harp zamanını düşünerek, blr kat d .... 
da ve tank itibariyle çok daha kuvvetli ha ferahlanıyor. Dünyanm en tık kaciın
bulundui(u zaman yedi sekiz istikamet- !arı diye taııınmıı olan Fransız kadını... 
ten kendisinin intihap Pdeceğl iki !lç is- nnın bu oena çorap bulamadıklarından 
tikametten darbeler vurabilecejlJni dü- bac·Jclanna bezden Cloiaklar ııardıkları 
<ünürsek ön!lmüzde1d vg7lvetin riddi- rivayet ediliyor. Her taraftan alı, veriş 
yetini anlamış oluruz. eden lngllterede bile kaların • daha ge-

IRAK HADtSELERt ~en ..,ne • eteklilı: diktirecek kum"§ bu
lamadıklan içln erkek pantalonu iPY· 

İstihbarat servisiınl7. ~ecen harpte meğe mecbur olduklarını i'Ueteler yaz. 
dünyanın en iyi servisi idi. Bugün de mışh. Almanyada da kadın çorabının 
•n fena •t"rVisl de~ldlr Kıtaahmızın senede ancak bir çift alınabilecek en 
ihtiyaca kafi olmadıh bir zamanda Ira
;c,. kıtaat sevkeılilme.ı JU7umundan ha- yilksek bir !!iks olduğunu, elbette, gene 
berdar edilmMik. Ra•it Alinin entrika- r,azetelerde okumuşsunuzdur. Çorap ve 
lanna karsı koymak reü~ruHU. eteklik kumaı bile bulunamıyan mem-

Bununla beraber Btitanya bu suilcas- leketlerde kadınların moda olan ayni 

l t kaddil ......,,•t' B b renkte giyinebilmek için ropluk kuma• e e m ~~...., ır, asranın yanı a-
•ında fevkallde ehPmnı•yetl haiz bir bulabileceklerini hiç tahmin edemivo
köprü bagının kontrolüne kendi eline mm. Onun için yurdumuzda bayanla-

' ın - zaten erkeklerin df" - istedi\c1eri a~. Şimdi Irakta ıı:run m!ldolet 
mllcadeleye mecbur ola~ı<ır Günlerce rcnkt<' ve istedikleri kadar elbiselik ku
bu yerlerdeltl vaziyet b kkmd• fena ınaş bulabilmeleri, bin bir kere .ukllrle 
haberler alınmı-rtır. H;obb::ınive garnizı:r kaı~ıtanması lazım büY:ik hır ferahhk 

Borsa 
ÜZÜM 

367 P. Jl.likalef 
201 M. j. Taranto 
142 Klark Mikalef 
131 jiro 
106 j. Taranto malı. 
93 A. R. Üzümcü 
93 Öztürk 
64 j. Koben 
46 N. Üzümcü 
40 P. Paji 
38 Vitel 
26 M. Nuri Erdur 

1347 i yekOn. 
256105 Eski yeldl.n 
257753 Umum! yeldin 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNClR 

13 
18 
12 
16 
19 25 
12 50 
18 
19 75 
16 
18 
17 
18 

109 Sami Larçoğlu 7 50 
47 çuval M. j. Taranto 8 50 

156 YekO.n 
139245 Eski yekO.n 
139401 Umumi yekıln 

ZAHİRE 
65 Ton Susam 
68 çuval Susam 30 

32 
22 
26 
19. 75 
19 25 
16 50 
25 
32 75 
31 
18 
17 
21 

18 
22 50 
29 
35 

19 
8 50 

30 50 
nu bir çıla' yaOaııık I ·ak ı>s!ı:erlerinden duygusu veriyor. 
26 subay ve 400 esir aıınt>tır. Irnk1ıların Bu sene moda renklerin koyu mavi ve SAMSUN ASL!Y!! 2 inci HUKUK 
insanca zayiatı bin lcrdA•dır. Rclki de lilcivert olması fotahlık duımı•~a ayn- HAKtMIJ{;tNDEN: 
Almanlar biz isyanı bostırmndan btıro- ca bir sebeptir. ÇUnkü koyu mavi ile Esas: 941-170 
ya varacaklar, 0 nıT'Oan vnrlyet daha la.ivert renkler pek eski wmnnlanlan tıınir de Ballıkuyu mahallesinde 22 
kötü olacaktır. heri, dalına, insanlara sakinlik veric! No.lu evde mukim iken lıalen ikamet. 

renkler diye tanmmı~tır. Büvük ihan•t ı?!ihı meçhul bulunan M,hmet kın ve 
cZAFFR BtztMD!R• binalarının P<?ncerelorine koyu mavi Nuri Doluel esi Hurive Doluele. 
Hiç bir zaman size kan. göz ya~ı ve yahut lacivert renkte camlar takılması Samsunda Devlet dPllliryolları depo-

lorden başka bir soy v5dr·tmlyorum. sadece tesadüf eseri, yahut g!lnestcn •unda ateşçi Mahmut .,Ylu Nuri Doluel 
Bunlar urun müddet böyle rlevını ede- l!elPn ke'kin ısıklan hafifletmek kin tarafından alcvhinize acılan bosanma 
cektir. Fakat netlced, m•Jthka muzaf- değildir. Övle olsavdı o b:nalıırın pence- davasının 2:;.4.941 tarihli celsei muha-
fer olacağız. relerine, daha süslü olmn diye, kırmızı kemesinde: tkametgahınızın meçhuliye-

A TLANTlK HARBi ve sarı renkte camlar taktırılırdı. Fakat tine binaen usulün 141 inci maddesi 
kırmızı rcnlc insıının sinirlerini ayak- mucibince ilanen teblj~t icraııına ka-

Atlantik mevdan h.rbl.!'ın kazanılr!ı- !andırır. San renk te insanın fikrini ~- rar verilerek bu bant.ki duruşma 30-5-
ğını iddia etm~k bir hot~dır. H§lll mil- ieterek di.i.şündürür. İbadet yerlerine 941 tarihine milsodif Cuma giln!l saat 
noka!Alımın aiıır zayfot pıhasına idame giren insanların orada sinirfonme1eri 10 a talik edil~ir. 
Poiyoruz. Bu zayiatı yeni va:mrlar insa yahut düşünmeleri matl(lp olmadığı için Yevmi mezldlrda m•hkemeye gelme
edert"k, hasara ugrıyan vonurlan ta'llir 0 binaların camlarına sinirlere süldln niz veya bir vekil göndermeniz aksi tak
rderek ve yollan kısaltarak teUfin ça- vererek hiç dU•ilnmeden, orada von1 e- dirde hııkkınızda gıya:> karan çıkanla
lışıyoruz. Bu yolda btrıük terakldler tl- eek telkinleri dinlemoğe en iyi yarıvan cai!ına dair teblill: ma'umıM ka\m ol-
de ettik. Fakat yapılnr•k pek çok işi<"- koyu mavi ve lllcivert renkte canılar mak üzere nan olunur. (1040) 
rimiz vardır. takılır. 

1942 yılında birleşi\- Aı>leriltanın mu- Koyu mavi ve llclvert renklerin si-
•zzam vapur ln""8tınd.ın i<rtirade edece- nirlerl sakinleşt!rdll!I hekimlikte de tec
l~z. 1943 yılında· e~r harp o •amana im- rilbelerle sabit olmustur. Akıl ha.tnne
clar dc>vam ederse vaz'yetin daha kolay Terinin bazılarında öfkeli de1ilerl duvar
meseleler arzebne•I muhtPmeldir Daha •an koyu mavi yahut l.!lclvert renkte 
çok ve daha sert yardıınlan1 ihtiyacımız 1,oyanmış odalara kapatırlar Onun !cin 
vardır. Bunu bir co1t ş~killerde eldt bayanlann bu sene kovn mavi yahu! lô-
t·decei!hnizi ibıit ediyoru:n. civert giyinmeleri, belki, bir kaç öfkeli 

ALMANY ANIN MofER!KA adamın yüzünden birbiriyle harp eden 
KORKUSU in.."8.nların sinirlerine <aklnlik gelecel!l

ne hayırlı bir a!Amettir. Hele !Aclvert 
Ben burada ihtiyatlı konu.maktayım. renkte, içerisinde sulh miltakereierl ya

H!ç bir İnıôliz nazın blrlt"lik Amerika- nılan salonların duvarlarına en m!lrı>
nın siyaseti hak.londa evvelden sllz sHv- d daha 
liyemez. Hitlerln birlo<ik Amerika hak- slp renk sayıldığın an gön>nlere 
kında hl<.•ettiği korku· Amerikaya uzun ziyade ferahlık veriyor. 
ıamnndanberi harp flftn cMıemesfle sa- Cenevre Unlverslteslnde Redard ftdın
btttir. Her gi!n, her saat bekamız ve ha- da bir dişçi hOCMının dit ağnsı çeken
yatımı?. için mllcadele ~diyoruz. Birll~i- \eri mavi renge bir müddet baktırarak 
miz bald kaldıkça gayr<tlormlzl arttır- nğnyı te!kin ettiği, hatta b"§ka bir ill
dıihmız t:ıkdirde mUcodele davammn ca lüzum görmeden ağnst'l diş cektiğl 
zaferiyle neticelenecektir. Bundan her m~şhn•dur. Onun için diılerinlz ain
hangi bir kimsenin şilrıhe edecei.linl 28.Il- yorsa, hiç olmazsa bir sene, onu kol•Y
netmiyorum. Fransanın tam teslimiyeti !ıkla te•kln edebilinlnlz. 
Mlnlerinde biz lstikbRl hıl<kmda pek az Koyu mavi rengin yalnız bir ınah
•ov bildiğimiz ı(lbi HitleT ıle pek az şey zuru vardır: Am~rikalılanı> meşhur teo
\,iJiyordu. Bir k~ç ha~~do Avnıpaya ve riibelerine göre karasinekler k"yn mavi 
Hr knc yılda d!inyayn Mklır olacağını renk Üzerine pek üşüşürler. Fakat ka
•annedivordu. On ay ronm Alman mil- •asinekler çoğalacoğı zamana kadar ko
letlne 1942 sene.'lf için ha1!r1Pnması icap yu mavi renk modası kalmıyacağından, 
ettiğin! söylemeğe mecbut olmu~tur. •İmdiden toııa çekmeğe d~ lüzum ol-

F'ırtına varsın kilk•f'Sioı. tahribatını ma.z. 
yapsın, biz muzaffer olac~~ız G. A. 

1ZMtR StctLt TtCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

-Mehmet Doğu- ticaret unvanile b
mirde 845 ilncü Ku..tulu~ so1<a~ındn 
25 nınnarada tonrak mahsulleri 
ve her türlil emtia fü~rine ticaretle iş
tigal eden Mehmet Dcğunu" işbu tica
ret unvanı ticaret kar.unu hükümlerine 
göre sicilin 301 O nunıarasm~ kayt VP 

tescil edildiği il!ln olunur. 1699 (1039) 

MiLLi KOTOPHANE MODOR
LOCONDEN 
RUZNAME! MOZAKERAT 
1 - idare heyeti raporu. 
2 - Muralr.ip raporu. 
3 - 9 39 aeneol h-piannın tetkik 

Ya taadilrd. 
4 - 941 sened bütçe.inin tedı:llt ve 

tanzimt 
S - Yeni murokip ı.yinl, 
6 - Kura ile iki azanın tecdidi ,., 

merhum B. Faile En erin yerine nlumno
menln onuncu maddeol mucibince ida
re heyetine olınon bay Münir Binelin 
vazifesinin tudikl. 

7 Mal'l• ça~•mba günü yopıJm .. ı lı:a
ro lath!llmıs olan l~tlma ekseriyet hasıl 
olmadığından 14 Movu çorşıımba günü 
•aat on yedide milli kütüphane binasın
da yapılacağı sayın anlarıml'la llln 
olunur. 1698 (1038) 

İzmir körlerinde kAin hazineye alt dalyan ve voli mahallerinin 1/3/.1941 
tarihinden itibaren 28/2/1944 tarihine kadar üç sene müddelle balık avlamalt 
haklarının taliplerine ihalesi için yapılan müzayede ve pazarlık m!lddetleri 
zarfında talip zuhur etmedill:i nazarı itibara alınarak bunlardan Homa dalya
nının 14 lı!n, Çakalburnu dalyanının 1200, Çilazmak voli mahallinin 1000. es
ki Gediz Voli mahallinin 200 ve Kırdeniz Voli mahallinin de 1000 lira bedel 
mukabilinde yeniden mUzayedeye ~karılması komisyonu mahsusunca lı:a
rarlaştırıl.mış olduj!undan taliplerin m!lzayede gün!l olan 20/5/1941 tarihine 
mUsadif salı glinU saat 14 te yüzde 7.5 depozito alı:çelerinl hAmilen Defterdar
lıkta mtitesekkil komisyona müracaatleri ve daha fazla izahat almak lstiyen
ierln de müzayede gününden evvel Defterdarlık varidat müdürlliğilne mUra
caatle şartnameleri almalan illn olunur_ 

4 - 6 - 9 - 12 1638 (1004) 

T. iş Bankası 
K-" ras,,,.rllf hesapları lHl Urrcaml)ıe plcinl 
~ELER : 4 Şubat, Z Mayıs, 1 Aiustoa. 3 lkln~iteşria tarlblerinde :f1l 

lHJ IKRAMİYELERJ 
1 atlet ZtlO li.ralılı - ZOOt Lira 
3 adet 1000 llrahlı - 3008 Lin 
z adet 15' llnılılı: - 1500 Lira 
' adet 580 liralık - 2000 Lira 
8 adet Z5' liralık - 209' Lira 

35 adet lOt llralıt - 3500 Lira 
80 atlet 59 liralık - 4800 Lira 

311 Met ZO llralıt - GOOO Lira 
Türkiye is BANKASroa para yatmnakJa yalnız para b~ ve fais 
alnwı olmaz, ayni zanıaııcla taliiniıl de denemiş olorsunoz.. 1 't r 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ROMA TIZMA, BAŞ, O~, SiNiR. 

ağnlari ve GRiP, NEZLE, SOOUK

ALGINLIKLARJ. DERMAN lafe' 
lerile derhal geçer. icabında günde 

1-3 Kqe ahnir. Her ea:anede bulu-

nur. 

lzrnfıt Zll'aat MildiJrlüğünden : 
Ziraat veWetlnce oelı:lz adet platt .!ıteml yerli toplu çırçır malı:lneal satın 

.. tınacaktır. 
Bu oistem çırçır malı:lneol olanların her gün öğleden sonra ziraat müdürlil

füne mllracaatlan. 
ihalesi 10/5 /941 tailııine teaadüf eden cumartesi günü ıaat 1 O da yapıla

rağmdan taliplerin ')it 7,S pey akçesi yahrmalan ilan olunur. 1684 (1034) 

lzrnlr Valııflar Müdürlüjjöncfen: 
Seneliii Numan.u Onıl V alr.fı Mevkii 

1lıa 

36 
170 
7Z 

600 
216 

36 

471126 
162/30 

4/11 
400/79 

8/S 
185/4 

Ev M.az. hacı Salih Mirali mahalleoi 
moğazaKöpriilü Fadıl Akmet Yol hedeetenl 
Ev Maz. kalafat -ıd! lkiçqmelik 
Ev Mül. Salepçi zade ikinci be,-ler sok. 
Ev Mül. Bezzu H. lbrahim Mediııct yokUŞll 

Dükkan Mu. Salepçi ojlu Büyük ııalexioğlu 
hanı içi 

Yukanda mahalle sokak ve evaafı yazılı rayrl ınenlculler hizalarında yanlı 
muhamınen kıymetler Uzerinden on ilin müdd~ıle nıiizayedeye çıkatılmışbr. 
ve ihalesi l6/5 /941 cuma ııünü .. at ondodır. Taliplerin meıı:kf\r ııün ve ,.,. 
atte pey alr.çelerl ile beraber ve fozla tafsilat almalr. lstiyenl"ri" her gün me
aal saatleri dahilinde vakıflar varidat memııtluğuna müracaatları ilan olunur. 

9 14 1664 {1036)' 

MENF.MEN BEI.EDtYEStNDEN: 
1 - Beledivenfrı fl 'no"Unda mtvcut 

NBU llçlil v1> dnrlHI k1om~n.ıerile b•ra
ber 100 ad•t müc~dılet b11~t satılacaktır 
Beherinin kıVtn•ti iki lira elli kuru.tur. 
11-5-941 tarihİnden itibuer 15 ıün mild
detle arttırmaya çıkaMlmışt.r. 

2 ~ tşbu hıatların muh•mmen kıy
rnPtl 250 liradır 

3 - Arttırma 21-5-941 CP.rsamha gll
r.ü saat 15 te bel--liv• dolre;inde irra 
~ılınac~ktır. Bu ·._ al! şartmme bedel
. iz olarak muhafW'bed•n ılırabillr 

1693 (1037) 

Kemal K. Aktaş 
Hilal Eczanesi 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BIQGl!JıjİNE; en blrlnd kan, kuvvet, lştilıa yaratan ve tesirini derhal gös!ereıı bulunmaz bir devatlır-
Grip, nezle, enfioenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sailıtınız> BiOGENINE kan ve dermıııı haplariyl~ 

sigortalayıııız.. 

Fenni Gözlölıçülüfı Şubesi.. 

Güne-? ·ı~ Spor gözlülılerinin en son model 

ve 'eJ!illerı... 

BİOGENİNE; daima kanı tuelevip kuvvetlendirir, babi1.llğİ g(derir, hariçten gelecek her tiir!ll mikroplan. öldil· 
rilr. Tatlı bir lştiba temin eder. Sinir ve aılaleleri sailamlaşbnr, :ıeklyı yükseltir .. Bel gevşeklitf ve ademl ılrtlda
nn en birinci devasıdır_ 
BIOGENİNE; kullananlar bt'lyyen kardan, kıştan, soğuktan ve ba~lanıı dellşnıesinden mütH9Sir 01.ınazlar • · 

Çilııkfl vUcuda ber zaman it'•~ ve dinç balundunu ve bu sayede milthf$ llı:ibetlerle neticelenen GRlP, nezle, en?" 
enza, sıtma gibi hastalıklardan konır Bu hastahklardan konıruruık için blhtjikler sabah, öğle, .ak.cam, l.irer. setn 
yaşından ilstllıı çoca.klat yalıın: sabah, akşam birer BfOGENİNE aJınııbtlır. aa.~ta olanların ku:rtu:lınuı için <le bu bir 
mlkdıır arttınlmalıdır. HER ECZANEDE BULUNUL 

-

e 

• 



SİYASI VAZiYEr 

Bo~azlardan Al
maıı vapurları-

• • 
nın ,eçışı ve 

oid Corç 
----0-

SOV)ietlerin vaziyeti •• 
Amerilıan yardımları •• 
in ·ıtere ıralı petrolle· 
rBnden olsa da sılııntı 

çelımez •• 
Radyo gazetesine göre avam kamara

sındaki müzakCTelerde Loit Corç ta söz 
söylemiştir. Loit Corç beyanatının bir 
kaç yerinde Türkiyeden bahsclmiş1ir. 
Temas ettiği iki nokta şunlardır: 

1 - Boğazlardan Alınan gemilerinin 
geçmesine muvafakatimizden şikayet et
miştir. Ve bu hareketi boğazlar muka
velesi hükümlerine mugayir telakki et
tiğini söylemiştir. 

2 - Irakla Türkiye arasında son gün
Jerde bir mukavele yapıldığından bah
setmiş ve galiba bu hususta malUınat 
verilmesini istemiştir. 

Başvekil Çörçil her iki noktaya cevap 
vererek demiştir ki: 

- Türkiyeye gelince, münasebetleri
ni fevkalade takdir ettiğimiz ve bütün 
dünya muvacehesinde gördüğü rol en 
mühim olan bir memleketten bahseder
ken Loit Corcun gösterdiği büyük ihti
yattan dolayı teşekkUr ederim, Loit 
Corcun endişelerini izale edecek iki 
nokta vardır: 

Birinci nokta, Türkiye boğazlardan 
Alman vapurlarının geçmesine mani ol
mak salahiyetini haiz bulunmamakta 
idi. 

1kinci nokta da şudur: Loit Corç her 
halde !randan bahsetmek istemiş olacak
tır. Kendisinin endişelerini burada tes
kin etmekle bahtiyarım. Zira buradaki 
ınevzuubahis anlaşma Tilrkiye - Irak 
arasında olmayıp, Türkiye - İran ara
sındadır. Ve Türk - İran hudutlarına 
aittir. Bu anla5ma hakkında tam malt'i
matımız vardır. 19 Nisan 1941 de meri
yete girmiştir. 

Büyük harpte İngiltere basvekilliğini 
yapm ış olan Loit Corcun sözleri anlat
maktadır ki eski İngiliz başvekili boğaz
lar mukavelesini bilmediği gibi Irakla 
tranı birbirinden tefrik edememektedir. 

SOVYETLERtN VAZtYETt 
B. Stalinin Sovyetler birliği halk ko

miserler heyeti riyasetine j!eçmesi dün
yanın her tarafında büyük alaka ile 
karşılanmış olmakla beraber tefsirler 
pek azdır lnstiliz mntbunh hlc trfs~r 
yapmamıştır. Bedinin yan resmİ söz-
ciisü Sovyet hükümeti tarafından bu 
tebeddül için ortaya sürt.ilen izah şeklini 
aynen tekrar etmekle iktifa etmiş ve bir 
şe yilave etmemiştir. Yalnız Japon ga
zeteleri bu değisikliği tefsir eden yazı
larında parti, hükümet ve ordunun ida
resinde bir birlik kurulmuş olduğunu 
tebarüz ettirmektedirler. 

AMERtKAN Y ARDJMLARI 
Amerika harbiye nazırı Stimpson nut

kunda Amerikan donanmasının İngilte
reye harp malzemesi tasıyan j!emileri 
himavesine taraftar olduğunu bildirmiş
tir. Bahriye nazırı albay Knoks bu be
yanata cevap vererek Amerikan donan
masının kendisinden beklenen bu vazi
feyi yapma~a hazır olduğunu bildirmek
tedir. SalAhiyetli nazırların sözleri bir
leşik Amerikanın buna karar vermek 
üzere olduğunu anlatmaktadır. 

PETROL DAVASI 
Irakta askt"rl harekatın bir bakmıdan 

iktıc:adi önemi vardır. Bugünkü harbın 
en lüzumlu maddesi petrol bu hareket
lerde mevzuubahistir. Petrol boruları
nın usiler eline gectiğinden bahsedil
mişti. Fakat petroliln akıtılmadığı ha
beri teyit edilmemi~tir. Böyle bir v~zi
yet gercek te olsa bunu karsılıvacak 
tedbirin~ alındığı hakkında malômat 
vardır. 

Irakın senelik petrol istihsalatı dört 
mi1yon tondur. tran istihsalatı 10 milvon 
tondur. Doğrudan do~ruya büyük 'Rri
tanya kuvvetlerinin ihtiyacı için Fele
menk Hindiştanı. Bahreyn, şimali Bor
nea, Mısır ve Hindistandan senede on 
iki milvon ton petrol istihc;al edilmekte
dir. Bu sebeple Irak petrolleri bütün bu 
istihsalatın ancak yiizde on beşidir. Irak 
petroUerinin kontrolü İngilizlerin elin
den çıksa bile yakın !Jarktaki İngiliz 
kuvvetlerinin petrol sikmtısına uğnva-
cakları tahmin edilemez. · 

IRAKTA VAZİYET 
Kahirrden bildirildiğine göre Raşit 

Ali Gey15ni hareketi coktan beri hazır
Janmıştı Hareket vakitsiz başlamıştır .. 
!rakın mihver devletlerine yardım için 
müraC'aatleri şimdiye kadar cevapsız 
knlmıstır. Gelen malumata göre İngiliz
ler vavaş vavaş vaziyete hakim olmak
tadırlar. 

c :ddedl'n ~elen habere göre kral fb
nissuud Irakın uzlaşmaktan kaçınan si
ya<ıetini tac:vip etmE'mekle beraber bunu 
alenen tenk idi do.i!ru bulmamış ve mü
cadelenin basladığı sırada Iraka muha
lefeti 'ersiz J?Örmi.iştür. ---- --
Eshq Yunan başvehili 
intihn. .. e erelı ölmiq_ 
Kah:ı e. 8 ( A.A) - Roy ter ajansı bil

dıı-ivor- Simdi ifşa olunduğunn göre 
mi.itevcffa Yunan başvekili Kor i1Js 18 
nisanda intıhar ederek ölmüştür. Bu in
tihara sebep taşıdığı mesuliyetin ağırlı
ğı ve memleketin geçirdiği buhran hu
susundaki endişeler olduğu söylenmek
tedir. 

TOBRUKIA HAYAT 
ltalyan m ··da
f aa tert·batı 

In2ilizlerin işi
ne yaradı 

Alman tayyareıe i lıen· 
di esirler·ni ta.şıyan 

vapurlara da 
saldırıyorlar •• 

Londra, 8 (A.Al - Royter ajansının 
husu.si muhabiri bildiriyor: Tobruktn 
beş gün kalan bir İngiliz subayı Tobruk
taki İngiliz garnizonunun cesaret ve az
mini anlatmıştır. Bu garnizon bilhassa 
Avusturalyalı kıtalarla bir kaç İngiliz 
ana vatan cüzütamından, bir kaç ta 
Hint cüzütamından müteşekkildir. Her 
ne kadar Alman tayyareleri mütemadi 
hava devriyeleriyle limanı nezaret al
tında bulunduruyor ve keşi.f kolları 
denizde uzak mesafelere kadar gidiyor
larsa da İngilizler limanın medhaline ta
mamiyle Mkimdirler. Almanlar pike 
bombardımanlariyle ve ınayn dökerek 
limanın kullanılmasına marn olmağa ça
lışıyorlarsa da ancak limana giriş ve çı
kış biraz sıkıntıyı mucip olmaktadır. 

Hintli kıtalar, müdafaa mevzilerinin 
tahkimine hararetle iştirak etmektedir
ler. Şehirde kalan yerliler de el emeği

YENi ~.tJR 

Romanyada yeni ka- IRAI MESELELERi 
rarlar, emirl~r 

co())oo __ _ 

Suudi Arabista-
Haftada iki ~ün h d d 

nın u u a as-
ekmek yerine 
mısır lapası 

yenilecek 
--0---

Bükreş, 8 (AA) - (Bador) ajansı 
Romanyada ekmek satışı hakkında ye
ni bir kararname nesredildiğini bildiri
yor. Buna göre haftada iki gün ekmek
siz gün olarak n;m edilmiştir. Bu gün
lerde ekmek yerine mısır lapası yene· 
cektlr. 

YAHUDtLER HAKKINDA 
YENİ BiR KARAR 
Bükreş, 8 (AA) - Rador ajansı 

bildiriyor: Yahudilere ve yahudi şirket
lerine verilen radyo ruhsntiyeleri iptal 
edilmiştir. Bütün yahudiler ellerindeki 
radyo makinelerini polise vermeğe da
vet edilmişlerdir. Buna sebep yahudile
rin radyolardan aldıkları haberleri ağız

ker ~önder
diti yalan 

Eslıi ıralı ba~vel:ili bu· 
günlıü hadiseleri hallıın 

tasvip etmediğini 
söyli31or.. . 

Kahire, 8 (A.A) - Ciddeden ve
rilen malumata göre Irak hududunda 
Suudi kıtalarının tahşid~ haberi tek-
zip edilmiştir. Bu haber tamamiyle asıl
'!IZdır. Kral lbnissuudun Jngiliz - Irak 
ihtilahndan önce takip ettiği hattı hare
kete gelince kralın Ceylani hükümeti
ne itidal tavsiye etmiş olduğu zannedil
mektedir. Kral lrakın uzlaşmaktan ka
çınan siyasetini tasvip etmemekle be
raber bunu alenen tenkit etmeği de 
~oğru bulmamaktadır. Şimdi ise, lngil

dan ağıza dolaştınnalarıdır. 

-------
B. Rıızveıt biraz hasta 

.J te-re ve Irak arasında mücadele başladı
i'ı bir sırada Irak hükümetine muhale
feti bittabi büsbütün yersiz görmek
tedir. Maamafih " ihtilafın sulhan halli 
için yapılacak tavassutlarm iyi karşıla
nacağı tahmin edilmektedir. 

9 MAYIS CUMA 

SON HAB;E~ 
,,: ,, ..... ~ıı.t ·~ . . . • 

Yıldönümleri münusebetile 

Milli Şefimizin iki dev
let reisine telgrafları 

Reisiciimhurıımuzla ıralı lıralı ve Japon inıP" .. 
ratoru arasında telgraflar teati edildi •• 

Ankara, 8 (A.A) - Irak kralının iki Ankara 8 (A.A) - Japonya irnı>artl~ 
mayıs gününe müsadif doğum günü runun 29 nisan d<?ğwn ~ünü münase n~ 
münasebetiyle cümhurre~i İsmet İnönii tiyle reisicümhur ismet Inönü ile JapO 
ile ~ajeste kral ikinci Faysal arasında ya imparatoru majeste Hirohito ~i 
tebrık ve teşekkür telgrafları teati edil- da tebrik ve teşekkür telgrafları tea 
miştir. edilmiştir. ıı 
ııııııııııımııııııııııııı111111111111111111111111 ••• ıı•ı:rmı11111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııı 

Feci bir oir:ımobil kazası oldu 

Istanbulda 2 talebe bir 
kaza ya kurban gitti 

-~~-~.-~-~--

ni temin ediyorlnr .. Alman tayyareleri
nin pike bombardımanları ve mitralyöz 
ateşiyle yaptıkları hücumlarla bu gay
retlerin verdiği neticeler arasında hiç 
bir nisbet yoktur. Almanlar geceleri 
obüs ve havan topu kullanmaktadırlar. : 
Düşman topçularının İngilizlerden daha 
az mahir oldukları anlaşılmaktadır. 

Vaşlngton, 8 (A.A) - Ruzveltin sıh
M vaziyeti dün düzelmişse de doktor iki 
gün daha dışarı çıkmamasını reisicüm
hura tavsiye etmiştir. 
~~..,,.~~~J"~J.): 
:ııruı ı ı ı ı ı ı mıııı 1111111mnııı1111111111111~111111111 1: 

i" lngilterede ağır ! 
~ tank imalatı müt· ~ 

hiş arttı 
----

frakın eski başvekili v,. müteveffa 
kral Faysalın dostu Cemı~ bey Matbai 
Irak vaziyeti hakkında şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Bugünkü hadiseler halkın tasvip 
f'demiyeceği şeylerdir. Irak halkının 
azami hürriyet ve istiklale malik oldu
~u bir sırada böyle bir hareketin tahri
kine saik olan hakiki maksadı anlamak 
güçtür. Böyle bir harekete hiç bir sebep 
yoktu. Buna ancak bir karışıklık ve 
kavga arzusu hakim olmuştur ki hürri
yetlerini kaybederek köle halinde yaşı
van milletlere tatbik edilen usullere uy
gun olarak ancak ecnebi menfaatleıine 
hizmet edebilir. 

Polisin talıibinden lıurtıılmalı istfyen bir şofli
rün sebep olduğu fada.. Bir talebe de ağll' yôioJ• 
İstanbul 8 (Yeni Asır) - Bu gece Kazazede talebeden Fuat Kay~ 

(dün gece) Harbiyede feci bir otomobil Kemal Sayman hastaneye nak1edilir)cell 
kazası .olmuştur. . _ .. yolda ölmüşlerdir. üçüncü talebe ib• 
Taksımden Harbıyeye dogru suratle san tedavi alınmıştır. 

gitmekte olan şoför Ha.sanın idaresinde- tik tahk.k · · d olJiliıl ki taks. H b. d ı ktri.k d" v• .. •• ı at neticesın e, otoın ..M. 

d trı ar ı;_e_,~,e e .. ır1egı onuntlr- çift numaralı olduğu halde bugün w.-;· 
e amvay ut."JUJyen guze sana . _ . . . ~ 

Tobrukta hayat normal seyrini takip 
etmektedir. Su ve yiyecek boldur. As
kerler keyifli ve neşelidir. Bingazlden 
Tobruka kadar 480 kilometre mesafeyi 
16 günde yürüyerek katedip hastanede 
tedavi edildikten sonra iyileşmiş kimse
ler vardır. 
KENDİ A~KERLERİNİ 
BOMBALIYORLAR 
Bir gün Alınan bombardıman tayya

releri 300 Alman ve İtalyan esirini nak
leden bir İngiliz vapuruna hücum et
mişlerdir. Esirler hüviyetlerini anlat
mak için heyaz mendiller sallamışlarsa 
da tayyareler hücuma devam etmişler
dir. 

Tobruka kumanda eden bir Avustu
ralyah generaldir ve bütün garnizonun 
müdafaa ~ayretini canlandırmaktadır. 

Sehrin İngilizler tarafından wptı es-
.,..,.....,..ı... •lo S•qaT> va hcn-.cn hlq M><>al 
mamı.ş olan mükemmel İtalyan müda
faa tertibatından azaml istifade edil
mektedir. Alman kıtalarının girdikleri 
harici mtidafaa hattı noktası kapatılmış
tır. Çöl harekatında yüksek subay za
yiatı ağırdır .. 

ALMAN ESİRLERİ MEYUS 
Alman esirleri iyi davranmakla bera

ber meyus bir haldedir.. Bunlar ayrı 
yaşadıkları İtalyan esirlerine karşı is
tihfaflannı gizlememektedirler .. Afrika 
sıcaklarına da tahammül edemedikleri 
görülüyor. Halbuki bu sıcağa çoktan 
beri, hatta İtalyan hezimetinden evvel 
hnzırlanmışlardı. Almanların Afrikadaki 
kıtalarının ~reti Baltalı haç ve defne 
dalıdır. •Kovadisı isminde kendilerine 
mahsus bir gazeteleri de vardır. ___ , ____ _ 
ıraklılar ricate başladı 

[ Baştara fL 1. ci Sahifede 1 
Bir d~man nakliye tayyaresinden 

Haddisa tayyare meydanına inenler esir 
edilıniş, bir mitralyöz ile bir miktar mü
himmat ele geçirilmiştir. 

Irak polisi, Almadisi yakınında yere 
inmeğe mecbur kalan bir d~man tay
yaresinin mürettebatını esir almıştır. 

* Roma, 8 (A.A) - Iraktan gelen ha-
berlere göre Irak - Amman hududunun 
yakınında bulunan Kutba kalesini inı;
liz kıtalan i~gal etmişlerdir. 

IRAKLILAR RABBANİYE ETRA
FINDAN ATILDILAR 
Kahire, 8 (A.A) - Neşredilen resmi 

tebliğe göre Irakta Habbaniye hava 
meydanı etrafındaki harekata iştirak 
eden İngiliz zırhh cüzütamlan salı ı;inü 
asileri meydana hikim olan mevkilerden 
tardetmişlerdir. Bir gece evvel hava 
kulı-vetleri tarafından asi hatlarına de
vamlı surette hücum edilmişti. Salı ,;ünü 
vukubulan muharebede düşmam bom
bardıman ederek ve mitralyöz ateşine 
tutarak kara kuvvetleri de harekata da
imi miizaheret etmislerdir. Asiler Hale
va istikametinde rirat ederken durma
dan hırpalanmışlardır. Asiler ağır zavi
at vermişlerdir. İngiliz zayiatı hiç me
sabesindedir. Iraklılardan 300 den fazla 
esir alınmıştır. Tayyarelerle muharebe 
m~·danına nakJcdilen toplar asilerin 
hezimetine yardım etmişlerdir. 

IRAK TAYYARE ME'l'DANINA 
HÜCUM 
İngiliz hava kuvvetler i Elraşit hava 

meydanını tekrar bombardıman etmiş
lerdir. Çıkarılan bir yangın bir hangarı 
tamamiyle tahr ip etmiştir. İki motörlü 
bir Irak tayyaresi berhava rdilmiş, bir 
cok ta.vynreler ağır hasara uğratılmıştır. 
İn~iliz tayyareleri hemen hemen hiç bir 
mukavemetle kar~lasmamıslar<lır. 

lRAKTN J i\RP l\1ALZE1\JF.Sİ 
STOKU AZ 
Beyrut, 8 (A.A) - Ofi ajansı bildiri

yor: Irakta muhasamat başlıyalı altı gün 
olduğu halde ihtilaf henüz hakiki bir 
harp halini almamış ve mevzii müsade
melere inhisar etmiştir. Bugi.inlerde 

--- -= Londra, 8 (A.A) - Çörçilin dün§ 
§Avam kamarasında söylediği nutuk- E 
:: ta hali hazırdaki aylık ağır tank ima-: 
§lafının Hor Beli a harbiye nezaretin- E 
§den aynldığı zaman İngiliz ordusun- E 
Eda mevcut bulunan ağır tank mik· : 
E dan kadar olduğunu ve bu senenin § 
:: hitamından evvel de şimdiki tank E 
§ imalatının iki misli artacağım bil- § 
:: dirmiştir. :: - -Eıııııımııııııııııııınııııııımmıııııııımııııııo' :: 
~~ 

Makineye 
''erilirken 

Irakta son 
vaziyet 

---0--

Kah ire 8 (A.A) - İngiliz tebliği: 
Irakta iğtinam edilen malzeme ara

sında 6 top vardır. 400 den fazla esir 
alınmıştır. Rabbaniye ve Basrada vazi
yet ı-akin olarak kalmaktadır. 

Libyada Tobruk ve Sollum mıntaka
lannda İngiliz keşif kolları yeniden fa
eliyette bulunmuştur. 
Habeşistanda Amba Alagiyi şimalden 

muhafaza eden başka mevziler daha 
zaptolunmuş ve bir miktar esir alın
mıştır. Bütün diğer mıntakalarda hare
kat şayanı memnuniyet bir tarzda de
vam etmektedir. 

Berut 8 (A.A) - Dün saat 21 den 
beri Irak telgraf servisi .bütün faaliye
tini kesmiştir. 
Bağdat radyosu mutaddan daha za

yif bir tarzda dinlenebilmektedir. Sa
nıldığına göre neşriyata devam eden 
normal Radio difın.iyon postası değil 
fakat Kral sarayına yerleştirilmiş bir 
mürsiledir. Bağdat istasyonunun, tay
yare meydanının ağır surette bombar
dıman edilmiş olduğu bildiriliyor. 

Almanların Jngiltere 
üzerindeki tay yare 

kayipleri 
Londra 8 (A.A) - Düşman bugün 

gündüzün 12 avcı tayaresi ve perşem
beyi cumaya bağhyan geceki rekor teş
kil eden 24 bombardıman tayyaresi 
kaybı ile son 24 saat zarfında İngiltere 
üzerinde ve etrafında ceman 36 tayya
re kaybetmiştir. 

Sabık ırak hariciue na. 
zırı Ammane gitti 

Kahire 8 (A.A) - Royter: Mısır ga
zetelerinin Bağdattan aldığı haberlere 
göre Raşit Ali aleyhinde yapılan umu
ınl tezahürleri müteakip acele bir su
rette Bağdadı terketmiştir. Söylendiği
ne göre sabık Irak hariciye nazırı Tev
fik Sumeydi bey naib Abdili İ1ah ile 
buluşmak üzere Tayyare ile bağdatatn 
Arrunana hareket etmiştir. 

Brr tekzip 
Moskova 8 (A.A) - Tas ajansı Sov

yetlerin garp hudutlarında askeri tah
şidat yaptığı hakkındaki yabancı ha
berleri yalanlamaktadır. 

---NINW---
Fransa • Alman ya 

Oünlük İşı?al 
n ... asraf ı 20 mil
yon Rayşmark 

i.nd1rİ.lecek 
---o-

işgal altında olan ve 
olmıyan Fransa 

arasında münasebet-
Vişi, 8 (A.A) - Amiral Darlan 

ile Alman askeri makamları ~nl\sında 
aşağıdaki anlaşma tahakkuk ettirilmiş
tir: 

1 - işgal alhnda bulunan Fransa 
ile işgal albnda bulunmıyar. Fransa ara
ııındaki hudut emtia ve kıymetlere açık 
bulundurulacaktır. Şahıslar da bir mın
takadan diğerine vahim hastalıklar ve
ya yalın bir akrabanın vefatı münaae
betiy]e geçebileceklerdir. tkl mıntaka 
arasında resimsiz kart postallarla mu
habere serbestir. Kara ve hava ordula
rına mensup askerler de mezuniyet ha
linde simdiye kadar hundan istifade et
miş olan deniz askerleri gibi serbestçe 
bir mıntakadan diğerine geçebilecek· 
lerdir. 

2 - İşgal masraflarınin azalmasi için 
müzakereler başlamıştır. Bidayette mas-
rafların g:U?de 15 - 20 milyon Rayiş
ınark tenzıli düşünülmektedir. Bu ten-
zilat senede 3 - 4 milyar Rayi~marklık 
bir fark gösterecektir. Müzakerelere 
devam edilmektedir. 

ALMANYA NE tSTEDt ACABA ? 
Londra, 8 ( A.A) - Royter ajansı

nın diplomatik muhabiri yuıyor:: 
Amerial Darlan ile Almanya büyük 

elçisi Abetz arasında yapılan anlaama
ntn en ziyade dikkate sayan olan ciheti, 
Fransızlann hudutlardl'lki gelip gitme 
iti ve İfgal masrallannm azaltrlmasma 
mulcabil A1rnanlann ne istediklerinden 
ba]ı$edilmiı olmamasıdır. Bu her halde 
unutulmu!I olsa gerektir. 
YANLIŞ BtR HESAP 
f~gal ma~raflannın azaltılmasınin 

mtthtelif ı1ehepleri vardır: 
Almanva harbın bu kRdar uzayaca

~tını tahmin f'dememiştir. Bu uzama yü-
7İinden Frn.,"anın j.,aal mr"raftıırını ve
remiyecek h'.lle geldiğini anlamı!ltır. 
Maamafih, i~gal kuvvetlerinin azaltıl
m1<1 olma"' da ihtimı.l dahilind edir. 

AMELE ALMANYA tLE ANLAŞ
MA YT REDDEDiVOR 
7,üri11 8 (A.A) - Bir İsvicre gaze-

tesinin Franq" hakkında yazdığı bir ma
ka lnde denilivor ki: 
Bazı sendika şeflerinin Lavale mü

zahir olmalarına rağmen , Frnrnn7 isçi
leı·i Almanva ile ;ın1asmavı r eddetmek 
tedirler. Hem<'n hemen bütiin sokak
Jarda .ı:t"ncral Degoliin armasına t esadiif 

akademisi talebesinden üç gence çarp- Iı.~e çalıştıgı, polıst~n kaçma~. ıçın sill" 
mıştır. Bunlar direkle otomobil arasın- run arabasını 90 kılometre suratle 1 

da kalarak ağır surette yaralanmışlar- düğü tesbit edilmiştir. 
dır. Şoför Ha.san tevkif edilmiştir. 11 • ı. ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111ııı11111111111111111111 ı uıuıı 

Hava kurumumuza yeni yardımlar 
Ankara, 8 (A.A) - Türk Hava ku- sarda İbrahim Yazıcı, Mehmet De~ 

rumuna yapılan yardımlar hakkında al- ikişer yüz, Mustafa Onverin 100, 'fde t 
dığımız telgraflara göre Elazıkta sine- met Özdemir 70, vinni vatanda§ ellift 
macı Cemal Abacı kuruma 175, diğer lira, diğer bir kısım vatandaşlar da c::eıtı• 
bir kısım vatandaşlar 120 lira yekunun- an 335 liralık yardunda bulunrnu~laf" 
de teberrüde bulunmuşlardır. Sivrihi- dır. 
111111111ı111111111111ıımm1111111111111 ı ı ı 111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

icra \l"'ekilleri Heyeti dün tap/andı 
Ankara 8 (A.A) - İcra vekilleri heyeti ibugün saat 16 da başvekil doktot 

Refik Saydamın başkanlığında mutat içtimaını yaparak ruznamesinde buJuıııııı. 
meseleleri müzakere eylemiştir. 

Yarın Ankarada yağlı güre,ler var · 
Ankara, 8 (A.A) - Ankaragücü güreşçileri cumartesi günü eaat l .f ttı 

kendi -ı.aı..nnda .,..., aralaranda ;yağla gUree rnUeahakalan yapacaklardır. 

Hukuk ve lktısat fakültelerinde imtihan 
İstanbul 8 (Yeni Asır)- Hukuk ve tktısat fakültelerinde eleme imtibanl111' 

neticelenmiştir. Kazanan talebenin sözlü imtihanlarına başlanılınıştır. 
11111111U 11!1111111111 Hlltllllll lllllllllllll il l l llllllll l l llll llllllll l l l llllllll l l l l l l l lllllll l l l llllllllllllllllllllllllll 

Askeri muhakeme usulü kanu-
nunun ikinci nıaddesi değişiyor 

Halin icabına göre bir davanın diğer bir 
yere nakline karar · verilebilecek 

' 
Ankara 8 (Telefonla) - Askeri mu- yerde bulunan ayni derecede bir 85: 

hakeme usulü kanununun ikinci madde- keıi muhakemeye nakline karar ~e 
sini değiştiren layıha meclis ruzname- bilecektir. Bundan başka seferberl~d 
sine alınnuştır. Layıha esaslarına göre askeri muhakemelerden verilen .~,,,:;; 
ordu emniyetini ve askeri disiplini mu- hüviyeti tahdit eden cezalann lJlJ_... 

hafaza endişesinin zarud kıldığı haller- vazifeli adli funirin talebi üzerine e; 
de dava nakli müessesesi askeri usule de büyük askeri amirin kararile seferbe 
teşmil edilmektedir. Halin icabına gö- liğin sonuna kadar geriye bırakıJabil~ 
re müdafaanın talebi üzerine askeri cektir. Tehir müddeti zarfında nıiltU1 
temyiz muhakemesi davanın başka bir zaman i.şlemiyecektir. 11 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 t111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11ıı• 

Milli korunma kanununa yeni 
hükümler ilave edilecek 

_19• 
Ankara 8 (Telefonla) - Milli Ko- ka tabi tutmağa hükümet mezun OJ 

runma kanununa bazı yeni hükümler caktır. Sigortaların talik devresi esı>9' 
ilavesi ve kanunun bir maddesinin de- smda vefatları halinde talik tarihiıl6 

ğiştirilmesi ~akınd~ bir lAyıha hazırlan: kadar tahakuk etriıiş ri azi ihtiyatJaf 
mı.ştır. Bu layıha ıle kanuna eklenmesı Y sııP 
teklif edilecek hükümlere· göre Milli bu. ta:ihten ~ediye .tar~e ~a~ar be J>9l' 
korunma kanununun mer'i bulunduğu edilmiş teknık faızlerile bırlikte ..d 
müddet zarfında Primleri veya Sür- sahiplerine ödenecektir. Talik de~";. 
primleri her hangi bir sebeple olursa esnasında sigortalarının iştira hakJaı111 
olsun ödemiyen hayat sigortalarını tali~ halel gelıniyecektir. -~ 
~~~J.XICICICICICl~I0'4r~.#'~~..ı000CI~ 

Siiveyş kanalı- Yeni bir yardım 

na havadan 
bombalar atıldı 

Zarar pefı azdır •• 

Kudüs, 8 (Radyo S. 22.15) - l\'lısır 

dahiliye nezaretinin tebliğine göre dün 
gece Süveyş kanalı üzerinde düşman 
tayyareleri görülmüş ve şiddetli bir ateş 
ile karşılanmıştır. Atılan bombalardan 

Amerikads 
transit malları 
ihraç vesika
sına tabi ••• 

--0--

edilmektedir. 
Iraktan ge1en haberler de azalmıştır. Bi- İ <ırral altında bulunmıyım mıntaka- az zarar olmuştur. 
d tt k . ı.. _ tahrı·kat su··kA t b 1 ,fan Marsilvaya g<>len malların hemen ------ ---

aye e ı ık'lrJ)ÇI < < une u • hep"i d e Almanlar tarafından satın alın mada layık yerlerde alınan haberler, 
muştur. Bunu askeri ve siyasi sebeplere k Amerikadan gelen bir haberi teyit et
a tfedenler vardır. Bağdat hükümetinin makta ve aç ı vagonlarla ~lenen sevke-

Malısat mihvere 11e JO" 
ponyaya Jıaçalı se111ıl• 

yata môni oımaıı •• 
V . R zv«!lt neş· 
aşıngton, 8 (AA) - u.k Anıeıi· 

elinde mühimmat ve harp malzemesi dilmektedir. mektedir. Bu habere göre Fransızlar 
stoku pek azdır. Diğer bir sebep te Irak Marsilya ile Barııelon arasİnda sefer İngiliz tayyarelerinin bombardımanları
hava kuvvetinin uğradığı zayiattır. Esa- yapan vapurları störmek Fran~ızları si- nı kendi topraklarına zarar vermesine 
sen !rakın ancak bir kaç hava filosu .nirlendirmektedir. rağmen memnuniyetle karşılamaktadır-
vardı.. Fransanın şimalinde iki şehirden iti- lar. 

rettiği bir emirname ile hırleşı d ihra~ 
kadan geçecek transit nıaJları k ıı ar ce· 
vesikasına tabi tutm•Jstur. Bu ar dahil 
nubi Amerikadan Japonya dt ıevki· 
rılarak mihvere yapılacak ~aça ddedil· 
yata mani olacak bir tedhır ıı 
mektedir. 


