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MİLLi 
Şefimizle 

EMiR ABDULKAH 
ARASINDA 

Ankara 29 A.A - Cüm 
burretsi İsmet lnönü Şar· 
kıliirdiin em~ri Abdullahıu 
doğurn yıldöııümü müna· 
sebetile kendilerine bir 
tehrik telgrafı çekmiş ve 
b~ te grafa çok samımı 
bır teşek~ lirle mukabele 
edilmiştir. 

MUGLADA ZELZELE 
DEVAM EDiYOR 
Ankara 30 A .A. 27 

rno1~ıstan 28 mayısa kadar 
Muglada dört şiddetlı ıd 
kele kaydedilm'ştir . Mer· 
:ze bağlı bir köy tama· 

rnı~e harab olmuştur l.it> 
re Muğlada ve ger k Muğ 
laya bağlı k~ylerde ha lk 1 

a\:~~" yatınaktadır, 
K f AHSJLLERINI 

DıŞARIDA YAPANLAR 
d Maarif Vekaleti, alEka 

•rlara oa·· d d ' ;:.. · b. . • n er ıi!iı ır ta· 
rnırnıe 'lk h . . 

' 1 ta jıllerırıı dı · ~arıda 
d Yaprnış olan vatarı 
•şlarıı 1 Y•r k 1 Yaş arına bakılmı 

ilk ~a . _rnemleketimizde 
b\ıl h~ıl ımtihanl:ırrna ka 
lit, edılınesini bildirmiş . 

Berlinbügük 
elçinıiz 

PARLAK BiR KABUL 
RES~ı fEKTlB ETTl 
Berlin 3•J A.A.- Tür· 

kiyı bıiyiık elçisi Husrev 
Gerede ve refikası Jüıı 
akşam parlak bir kabul 
resmi lt'ıt i p etn İştir. Bu 
kabul resminde Af men 
~ıbsiyetlerile kor d iploma· 
tik hazır bt lunmuştur. 
KIBRISL\ ı IEK'IEP Ki
TABi GÖNDERiLDi 
İstanbul Kıbrıs ada 

sına gönderilmek üzere 
Şf'hrimızden 83 bın lira • 
tık nıektf'p kitabı ihraç 
olunmuştur. 

Japonya 
VAHIM BJR VAZIYEf 
KARŞıSlNDA BULU \U· 

YORMUŞ 
To~ yo 29 A.A. • Ja· 

pon harbiye nazırı cezalı· 
lar toplantısında beyanatta 
bulunarak Japonyanın ya· 
kında vahim vaziyt tler) e 
karşılaşacağım .fe bu ihti· 
male karşı hazırlıklı bu· 
ıunmak ll.•zumunu söyle· 

K hirf" 29 .ı l\· A . 
Girit vaz iyeti h a kkında 
yeni ve resmi bir ha )er 

yoktur. Hanyarıın Alman· 
ların iddiası gibi işgal ~ 
dilip edilmed i ği he•• üz 
malum değiJd!r. Mamafi 
burasının işgali mümkün· 
dür. Bu takdirde vazıyetin 
ciddi olduğu muhakkaktır. 
Eğer Suda limanı da ieogal 
edihrse vaziyetin ciddiye· 
ti daha ziyade artacakt11 . 

Giride mühim miktar· 
da lngiliz takviye kıtaları 
gönderildiği hakkındaki 
halJerler , burada teyid e· 
dilmemiştir. Suda limanı 
öolerinde bir lngiliz kro
vazörünün Alman tayyare 
l f'rİ .arafından batırıldıgı 
bildirilmektedir. 

füritte 30 bin Alman as
keri var 

Kahire 30 A. A 
Yarı resmi bir kaynaktan 
haber verildiğine göre, 
Atmanların hava yolile Gi 
ride naklettikleri askerin 
miktarı 30 bin kadar tah 
min ediiiyor. o .. niz yoli 
le he men hiç u.k '" ' çıka 
rılmaınıştır. Vaziyet hala 
vuzuhsuz Ye karışıktır . 

Çarpışmalar mütemadi 
yen artan bir şiddetle d e 
vam ediyor. lngilizler mu 
basımlarının kahir kuvveti 
kıırşısında ~eriye atılmış 
lardır . lngil\zlerin son 
günlerde Hanyayı terket 
tikleri bittabı aşikardır, 

SON DAKiKA 

ıııgilt1::renin 
hurp gayeleri 
Avam Kamarasmda dOn 

yapılan müzakereler 

Londra 30 A .A. Dün 
Huiciye Nazm Eden dı· 
şarıda nııtku .ıu söylerken 
Avam Kümarasında lngiJ 
terenin harp gay~leri hak 
kmda müne1kaşalar olmak 
hı idi . Söz alan başlıc11· 
lı atipl .. r, !ıurp so n asa için 
hir imar planı vücude ge 
tirilmosini istemi ş ve lıü 
lasaterı şunları söylemiş 

lerdir: 
Alman m·lletini şuna 

i!ıcnı. atmeliyiz ki, "' bizi 
esaret altına almak istiyor 
Faka• biz Alınan milletini 
esaret altına almak istemi 
yoruz. Hitlerle bıt" sulh 
imzalamak imkQl ıı yokt:ır 

Curna 
Abona-,artları : 

D•hilde ytllığı 5 İira 
Y•bancı memleketler• 

8 lira 

lıAnlarm her kelime
sinden 5 kuru9 alınır. 

Ocret peşindir . 
GOnO geçen sayılar 

10 kuruştur 

Surigenin is
tiklaline ln
giiferP qar
dım .. edecek 

Eden dün mDhim bir nu· 
tuk söyledi 

LoııJra 30 A. A. -
Dün bir nutuk söyliyen 
lngiliz Hariciye Nazm E
den demiştir ki : 

(il Hitler büyük bi:- bıı 
raj yaptı. Fakat bu baraj 
yıkıldığı zaman husule ge 
lecı~k sel, Hitleri ve Na· 
zileri sürükleyip götüre • 
cektir. " 

Ruzveltiıı nutkunun 
dünya tarihinde en kuvvet 
li bir merhale olduğunu 
sôyliyen Eden Irak mes~· 
lesinden bahsederek demiş 
tir ki : 

« Kral Naibine sayıl • 
maz derecede sadakat me 
saiları gelmektedir. Raşid 
Alinin arkadaşları firar 
etmi~tir. Pek yakında lrak 
mesdesi mem ıuniyete şa· 
yun bir şekilde halledil • 
miş olacaktır. 

Suriyeye gelince : Su· 
riyeıı ' ıı istiklal emelJerine 
k :trşı lııgiltereniıı <luyduğu 
sempati deri11dir. A"ap 
rn:jtefekkirleri bu hususta 
lngi it erenin miizahereti ni 
istemektedirler. Dostları 
mızın bu lı ; tabı cev.ıpsız 
kalmamalıdır. 

Sulh:in ne zaman szele 
ceğini hiç kimse kestire· 
Rlt!Z. Fakat birdenbire kı 
rılnıak, Alman mekanizma 
sı gibi sert mekaıaiımalar 
için mukadderdir. 

Suri11ede 
Humus istasyonu bomba· 

landı 

Beyrut 30 A . A . 
Ofı Fransız Ajansı bildiri 
yor : Bir lrıgiliz bombar· 
dmıan tayyaresi Humus 
btasyonuna dört bomba 
atmış, fakat bombalar he
defe isabet .. ylememiş, 
bir Suriyelinin ölümüne 
s~bep olmuştur 

KIZILAY 200 ÇADIR 
Gô!\IDERDJ 

Ankara 30 A. A. -
Muğla ve civarmciaki zel 
zelelerden dol~yı açıkta 
kalan felaketzedel~re ilk 
yardım olmak üzern Kızıl 
'ay tarafından mahalline 
200 çadır lÖnJerilmişt! r. 

Çünk1i Hıtler s5zü ıü tut• 
mıy.10 hir adamd ~f· 



Sıra tuz ihti- Fransız Fa
karına geldi sının bir kısmı 
BAKALLAR TUZ Sı\T iSPANYAYA TERKE· 

MAZ OLDULAR DILECEKMIŞ! 
Son günlerd .. tuz fiat· Londra 29 A.A.-Dey 

':~ına kzamb. yap~la~~ğı~a ıi Telgraf gazetesinin Fas• 
~eır çı an ır şayıt\ uzerı · t k' b b" . 
ne bakkallar tuz almak 8 1 mu 8 ırı vazıyor: 

, iç:n akın halinde tuz ba· Fransa ile ispanya ara 
yitiğine koşmuş ve bayiin sanda Fransız Fasının hü· 
yanıııdakı tuz stoku bir yük bir kasmının hpan· 
günJe bitmiştir. Tuzları yollara terki hakkınd•ki 
toptan alarak sıklıyan bak miizak:ereler yapılmakta· 
kallar şimdi tuz fiatınıo 
yükselmesini bekliyerek 
haıka tuz satmam1ğa baş· 
lamışlardır· Birçok kim· 
aeler tuz almak için çar· 
çarşılan baştanba~a dolaş 

tıkları halde bulamamak· 
iadırlar. 

Bu ı.c;ıkgöz muhtekır· 
lere karşı alakad"r makam 
Jar dün derhal h&rekt!te g'"ç 
miş ve bu suretle lüsumuo 
don fazla tıız tılarak saklı 
ymıla .. dan 2 kişi hakkın· 
dıı hıkılıata başlamıştır. 

alkm en başta gelen 
i ihtiyaç maddesin • 

e l-ıri olan tuza karşı 
)' J ı.tn bu Ç<'k çirkin ha 
1 eke tın ağır crza görece 
s: ı 1e ve ba~kalarına mües 
~ir bir ibret tllacağana 

şupne yoktur. 

iVl.ı;ıtaka ti
caret müdürü 

., HALKEVJNDE BiR 
KONFERANS VERDi 

~ Mıntaka 'ficaret Mü· 
d ürü Mümtaz Kuraca ev· 
velki tık~am Halkevinde 
cMıJJi korunma ;,.anunu ve 
fıa t mürakabası» mevzulu 
1 ir konferaps vermiştir. 
Kalabalık b r kütle tarafm· 
d m s laka ıle dinlene:ı bu 
konferdSınÔa Mumtaz Kara· 
ca özlerir e, kt ııdısıne bu 

, toplanma imkaııını veren 
sayın Valimizıe Parti Re· 
ı sır e te.ş~kkür elmekle ba~ 

ış, milli koruma kanu· 
ı unun mühim maddt {erini 
fıa: mürakdbe komisyonu'· 
nun vazifelerini ve ihtika· 
re karşı bükümetin oldu
ğu gibi.vatandaşın da yar· 
dım etmesi lüzumunu ıızun 
uzadıya anlatmış vr: aözlc· 
riııe Eb .. dı Şef Atatürkiin 
ticareti lbrif ~uen vecizeleri 
ve milli şef lnöııünün şu 
sözlerile nihayet vermişt:r. 

•·Bizim ideallarimiz n · 
tan ve millet hizmetin de 
toplarıır. Milletler için h-:r 
sıJahdar keskin, her k ud· 
retten üstün, en lıüy ük 
kudret kenci evlatlaı ı ara 
sandaki birıik kuvvetidir." 

KOZA SATlŞI HARA 
~ETLi 

ipek koza&• satışı .. n 
hararetli devrrıine girmiş 
tir. Koz"cllar birliği ile 
yerli firmalar arası.r.da 
tam bir rekabet vardır. 
Fıatlar m mtaıam ve tec!· 
rıcı bir şekilde yükael -
m kte devam ediyor. Dün 
83 kuruıa kadar biriod 
maJ koza alınmıfttr! 

dır. 

Bu müzakereler h-ıyli· 
i 11! rlemişti· . 

INGIL TEREDEl{l EC· 
NEB1LER 

Londra 29 A .A. - in· 
gilterede oturan P.Cnebi 
erkekJer için 16 dan 65, 
kadınlar için de 16 daıı 
50 yaşına kadar olanlar, 
düşman tazyıkrndada olsa 
lar siıah !abrikalarındn 
çahşmağa mecbur tutul· 
maktadırlar. 

P ARAŞ Ü TÇÜJ 4ERE. FE· 
Nl\ MUAMELE EDl· 

LIYORMUŞ 
Berlin 29 A. A. -

Alman askeri mehafıli, Al 
mcın faraşutçülcrin~ bey· 
nelmilel kaide\,r hilafına 

lngilizlerin fena mııamele 
ettiğini ve l-u hususta ya
kında tedbirin ahnacağı· 
nı beyan etmektedir. 

lilRlTTf. VAZlYET 
Londra 29 A. A. -

Sulahiyettar lngi!iz meha· 
lili. Girid üsleri üzerinde 
lngiliz tayya 
relerinin kafi miktada ha 
rekat yapamttmasını şu se 
b !~e 11tfetmektcdır : 

Yunanistan tahliye edi 
liı kt>n Girid adasında mik 
tarı kafi hava üssü b 1lun· 
mBlİığl için buraya ~z mik 
l!irda lngiliz hava filosu 
gönderilmişti. Fakat Girit 
tayyare me)danlarınden 
bir kısmının Al.11anlorın 

eline geçmesi ve bir kıs· 
mmm da kullanılamaz bir 
h&le gelmesi üzerine bu 
adadaki hava kuvvetlerini 
geriye çekmek zıırurdi 
hasıl olmuştur. Yunanis · 
tandaki yakııı üsl~rden İs· 
tifade etmekte olan Alman 
lar Giriıte hava üstünlü
ğünü muhafaza t-lmekte • 
<lirle". 

Amerika ile 
}apongv a
rasıııda 

BiR YAKINLAŞMA ıM· 
KANI VAR MI 't 
Nevyork 29 A./>\.-

ıyt bıtber elıuı m~hafüden 
Hzd1ğına gör~, Amerika 
Cümhurreisi evvelki akşam 

f söyl~diği nutlı:uııun pasi· 
J fiğe ait kısm_m~ son zam~n· 

da değiştirnııştır. Bu de 
ğiştirm~ Tokyodan v,~ing / 
tona gelen iş &damlarhe 
son saatlerde yapılım bir 
2ör üımedeu tonra Y~~· 

Bağdaddüş 
mek •• uzere 

;·INGlLlZ ORDUSU IRAK 
.PAYiTAHTIN.\ DO~{ U 

lLERLıYOR 
Kahire 30 A.A.-ırak 

ta harekata devam eden 
İngiliz orduları Nilucıdaıı 
Bağd•da doğru ilerlemek· 
tediı'. Yolun varısı kate· 
dilmiştir. lnyiıiz ordusu 
Bağdada doğru ilerlerkeı1 
Kral Nllibi Emir Abdullah 
mütemadiyen teyid ve sa 
dakat telgrafları almakta· 
dır. 

Sollumdaki 
Alman ta., 
arru~u 

lnglllzlarin mukavemeti 
ile durduruldu 

Kahire 29 A. A. -
Röyterin cephedeki muba 
b:ri bildiriyor : 

lngiliz kıtaları Sollunı 
mıntakasındaki Alman iler 
leyişini sah günü durdur 
muııard\r. Salı akş1mı V1' 

çarşamba 11bahı Alman• 
lar daha ziyade ileri git· 
meğe teşebbüs etmemişler 
dir. Öyle anlaşılıyor ki 
Almanlar, aldıklara yerle· 
ri şimdi tahkime ve sağ 
cenahlannı takviye ile 
meşguldurlar. Almanlar 
şimdi Sollum "öyünü iş · 
gıl etmektedirler, Harp 
esnasında biı çok de"falar 
elden ele ~ geçen bu 
köyün stratejik eb~mmiye· 
ti yoktur. Almanlar lnıi 
liz zayıatınır. çok üstün· 
ıle ağar zayıate uğramış • 
lardır. 
HER lKI TARAFlN ZA· 

YIATI AGlRDlR 
Kahirt! 29 A. A. -

Giritten 2elen haberler 
muharebenin şiddeti~ de· 
vam eylediğini, lngiliz 
kuvvetlerinin Almıan taz· 
yiki altında Suda kuyunun 
şaı kına doğru çekildikle· 
rini ve her iki taraf zayl· 
atına'? da çok ağır oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

ALMAN TEBLIGINE 
GÖRE 

Berlin 29 A. A. 
Alman Reımi tebliği Girit 
adasında Hanyanm ve Su· 
Ja koyunun Almanlar ta· 
rafından işgal ediler::k 
esirler alındığım bildir • 
nıektedir. 

BULGAR KRALI SEVA· 
HATA ÇIKTI 

Sofya 29 A.A.- Bul· 
gar Krah kiiçuk bir mai• ~ 
yetle Bulgaristıuıdan ayrıl· 
mıtlır. _ Krctl, bıbasınmliıim 
gününi: huıusi sıJrelte tt':J· 

id cıiecektir. 

ielnıiştir... Ruzveltin uut· 
kuoda pasifikten hıç bah
ıetmeoıe:ı1i çok mırnalı gö 

rülmekte ve bunun Japon 
ya ile Amerika arasında 

bir yakınlaşmaya alamet 
olduiu tahmin edilmekte• 
dlı'. 

Bismark.hadi 
~ 

sesi elı af ınd<ı 
YENi r AFSILA r VE· 

RlLIYO~ 
Londra 2.) f\.A. - 3is 

mark zırhlısının batırılma 
sile neticel~nen badıs~niıı 
son safhası h kkrnda şim· 
di d~ha mufassal maiümat 
verilmektedir. Gemiye 27 
mayıs geces' tayyare ve 

deniz kuvvetleri tarafından 
hücumlar } apıln11ş ve ye· 
diği torpillerden sürati a· 
zal mıştır . Fakat gemıyı 
çevirmelr. ve batırmak için 
günJüzü beklemek icttbe· 
diyordu. 

Saat dokuzda gemi· 
den ve havaJan hücuma 
uğrıyan Bismark saat 1 l i 
bir dakika geçe batmıştır 

chtan Almın gemısin· 
d~n 100 kadır s~bay ve 
er, lnıiliz deniz kuvvetleri 
tarafından kurta ~ıl mıştır. 
Bu hadiseden sonra Alman 
tayyarelerinin şid-ietli bir 
hücumuna uğrıyan lngi· 
liz donanmasından bir des 
troyer aldığı torpil ynra-
larile batmış v~ bu gemi· 
den 1 subıyla 45 er kay· 
bolmu~·tur. 

BiR FRANSIZ UMA· 
NINDA BiR ALMAN 

VAPURU TORPlLLENDl 
Loodrtt 30 A.A. - Fran 

saya ait Paks limaıunda 
bulunan bir Alm 111 petrol 
gC"misi Ingiliz tayyareleri 
tarafından bombalanmış ve 
gemı.müthiş bir in!iliktun 
sonra batmışhr. lnfüak ne 
ticesinde husule gelen .lu 

manlar geminin harp mal 
zeınesı yüklü olduiurw 
göstermiştir. 

IIUDDAN ANC~K 3 
KiŞİ KURTULABiLDi 

Londra 29 A.A. 
zannedildiğine göre Atlan 
tikte batan Hud zırhlısın 
dan yaltll;( 3 kişi kurtara· 
Iıtbi)miştir. Bunların da 1 • 
i aubay ikisi tayfadır. ilk 
infilak çok mıi olmuş ve 
ölmemiş olanları derh 1 
kurtarmak için vakıt kal· 
oıamışl•r. Hud un normal 
mürettebatı 1~~41 l,.işi idi. 

== ı;; 2 iZ 

l I ô.neıı tehi' 
Antaky icr '.11 ~-

tundan. ~ 
Muh tap : Aut• 

Gül mahellesindell 
il 'kız;ıÖ , j (ı • r ı l l'ljı 
tcrekt-sine izafeten °1 M'haı rı Hanna Dip, ı jJ 
N t i n v kız lvı f.( 

ve Lin<le. ıJ 
Mütev ıffa "~ \, 

K atrinin Antc. kY?
111 5 

ma halıesinde ınukııJl 
cır man Vert oğlu 

istikraz ey1c· iı • i 
lirAya mu!.: bil -'rıt 
iı cu ıcü m ı·ı~Rk~s• 11d. 

,t)r 

Hs~ s :- }ılı ~ayrı "1
" 

kı '" sıf b s ;e~ ııi J 

b:!l{I suretıle alıJC P" 
terhin eylı::miş "e fı 
tediye etıned~o ~e, 
miş Lulunmuı ve "ı,o". 
hlulüı e rağmen ,ıa 
ödenmemiş bulu 11 ~,e 

. daı 
sebıle alac~klı . r 
mifracaatla g~çııııŞ 11,ı 
rin faizi olan 16 O 
zammile cemıın 6 e 
nın tahsilini te'rll'11 _.ı 

'l~V' 
nin paraya çevrı ıO ıi 
le takibatta bulu'' 111ı 
nıasıoa ve n:t 11lt1' 1 ,ı 

• ıJJ' 
karılan ödeme e ı1I 

ikamatgahlarınııd:ı'Y 
bul mınasıur.Jan ş 
teblig iade edilfll' c' 

b. al• 
mctsııı;a ıııaen 11J 

ıstedıg· ine bi 1!je
1 

.. 
·er"' 

t ıki teblıgatuı 1 ~ 

las kanunun 51 :~~ 
si delaletiıe hı.J ıııl 

. 1'8 
mubakemelerı ., 
141 ve nıüteak• ·ıııı 
lt!rİne tevfika11 1 

" 

pılınasrn karar 

tır . . deıı 
ilan tarih 111 

1 . ... . . rıdt ren 111.t ay ı.;• e 
d • . . "''' me ıguuz ,ve--~ JeJJ 

det zarfında 0 ·er 
' 1 1 takdırde ce~r 

11 
ı 

vncnıa merhU 1 ıJJ 
· ı ğ' t b(ığ çevra ece ı e ,e ı . e 

kaim olmak ıJ' 

nur. Jı,/~ 

Hal e . ·b•' 
Bu günden ır 

11 
1 

bi:-den Rin 
1 

j P 
b•~· taracısı ve 111 ""' \ ·~ J'1 eşr•.1 .... ı., t. ~ 

Seli:n v" ' 
CHP.m~ 

Sığınak inşası mecb"1 

BELEDiYE RElSLlGINDC:N 1,., 
Hava taaruzlarıııaı karşı kornnttma tedbİ~,JJ 

da aığuıaklara ehemmiyet verilmesi ınıJ ,,, 
kılmdiğı halde bazı evlerle bu lc1zime.Y ;,.,ı 
medıği ve elan &ığınak yapılmadığı arı .~~ 

~aym halklmızın şahsi rnenfaatfarı 
b., olan ve hayatlıırmı koruyacak ted'1 1 

0
1' 

bulunan· sığırıaklot1n bah~t-si, ve avh.ıSd•~' 
yapılması ve e vlerin zeminliklerindt"ıı. ıt' 
ediln.esi aksi halde icra kılınac k teftışt' p' 
yapmadığı görülen şahıslar. hakkındil el 
ma kanun ve nizaaınume~i m~cibince ç e 

1 l (·e'' le.yapı acağı sayın halkımız ır • 
olunur. 


