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llGIL TERE GEIE PRO· 
TESTO EDiLDi 

Nowyork, 12 (A.A.) -Nevyork Tar
l'Dia ıuet.eainlu V qiqtan muhabiri
llia bildirdiifDe 16ıe. selen haberler, 
Tulonda bulunan Fransız filosu cflstl
tamlarmıu earkl Akdenize hareket et
mıı olduJu merkezindedir. 

Londra, 12 (A.A.) - Suriyedeki 
ukeı1 hıareklt .lbumauı y re kan dö
kalmesinin önlne -11mek arzusunun 
l'le fhtf1atın dfkt.e ettJtf biT betaetle 
devam etmektedir. Bir Fransız ve 
lnaDfl kıtalan lmmandanlan Suriye 
IVDf7.oıılan kumandanlariyle mOza
Jrere fmklnlannın hf~ bf rinf •ımıa
.ıt eıa4fteljyle hareket eykmıektediT. 

Londnda teyld edilmlyen haberlere 

V erf1mekte 9fan tebllller brlelad4J 
ı.reklt hakkında malGma't abnmuı 
hnklnsız görülmektedir. Kfteadele hiç} 

Dco_I_...._. • ., 

BiVerbruk 

ktınetleri •fır tanklar laLna79made ltir hllcamda 

RUZVELT 
• 

Almaayamn Türldyeye 
kup Iİyueİi, hiçbir 

tiWa meydan ver· 
memektir 

Berlln, 12 (A.A.) - Anadolu ajan· 
• smm hususi .muhabiri bildiriyor: 

1 

Gazeteler, ,..,.,. .. 
, calc bazı laaıınlarını 

nepilliler 

APiı4iald telaraf metninin aynen . . • 
keeSdeei huıuaunda bana eallhiyet Berli~, 12 (A.A.) - Dır hususa mu 
veriPmi&tJr. hablr bildlri:yor: 

Ecnebi ~iler tarafından Al- Mussolinialn nutkµ, nahoı bir inti
manyaıım Türkiye toprakların~ ~· ba haşıl etmiş ol-an Be.rlin bitaraf mah 

O• me mQsaadeaini talep ettiiine dair flllerinde heyeoanla tefsir olunmak· 
llerliıade y&)'llan fqialar haldoncbua· tadır. Alman aazet.e181'i, nutkun 1tal· 

Fransaya ancak ıempa- WdFettar mahtlllerle ,.pılan koitu .. yan. Alman tesanOdQ ve Amerika ile run 
Amerikan milleti 

Mihvercilerin matlalca 
genilmeaini iat.igo,. 

Her iki tarafta da 
zayiat var --- · 

• k -~ .. -- şu suıetle hQllaa. edDeblllr · mllnaaebeüer izerinde ıar,r eden çı.>k B. MauolW 
"' tisini verece -0.ı , a .. •'• •• ' Jasa hallularıııı neelr ile iktifa eyle- tedir. Yunan aabrleri Jle yapbiım1z 

(Fakat Vişinin ouİ§e
tintlen meınnıın tlelil 

mektedir. Yunanistan h&dfsaleri hak- konuşmalannda teyft ettai intibaımı· 
kmck KuuoJinfnin ~aıı kayıplan- za göre ~eni vaziyet glçlUkler dotur· 

~-------------.. nı &9ılt surette Wraf,ettiif .0,lenmeJt maktadır. ÇilnkCl Yunanistan tesllm 
le iktifa eluamaktadır. Hiç bir gaze- olduju zamaa mukadderatmıu yalmz 
te lıf uuolJnlDln nutkmlda Yunauista- Almanyaya batlı olacatuıı sanmıt ve 
lllJ1 aaHrf ftsali ve hayat sahası hak- bafU. bir devletle dejil, fakat Ahlian 
kmdaki J>811A ile ltalvamn, hatt.& ha- ya ile iş birl.iiine hazır bulunmuttur. VIŞI 111 YOL ozomoıa 

Bal, 12 (A.A.) - Baz1er ürlh
ten auet.esinfll BerJin muhabiri bildi
riyor : 

Alman Hariciye nezaretinde, Alman. 
yanın Suriye ..,ı..,mamazl•tı flserfn. 
de Fransa,. karşı ancak alyut aem
patfsfnl vıeNCeti vo Frauanıa bu mev. 
zuda yalms Ureteti iatıP edeceii be
yan oloJ(JDUftUr. 'Jl'nnsanıfı kendi im
paratorluk mlatanlelrıelerini m8dafaa-
8Ull mOmktkı Jalmık bere mOtareke 
prtlarında bazı tadUlt yapılllllfbr. 
Fakat bu tacBJitm necı.n :ib&ftt bulun-

Afrnanya 

duiu meçhuklar. _...ımm 
Gazet dö Lman muhabiri diyor ki : •wıUMM
Alman hariciye nezareti, Suriye .,._ 

do 

ı .... r ..... ......,,_. .... : 
19.&-Hl 41tıia:M-/l/Ml ••ne 

ıt.dar yottamaJınm 1•itbftn bU· 
ıqnum fti dol1'1nlula:rm ü'tUI 
veafkalan ne hır m ~J1e4len 
sonra 18/6/Nl ÜfUIPna kadar 
şu.,.~. 

rlcl bir- ,.mm 'Olmadan Yuanistanı Yine Alnlan mehafili mütaleaya 
nisanda matemat4k surette mail tıp e- törle devam etmektedir: 
deeeii haldwıdakı fıkralatı iktibas Akdenizde Yunaniltan, İtalyanın 
eylememlftlr. JI=· inin hapt u- ekenomlk ve siyaa! rdıberlliiiıi kabul 
h&11 haktmlatl leUiD ~uile etmelidir. Cinkll İtalya. Akdenisfte 
allkadar arlla bir 111&1 IOl'llhıuqttir : faik bulunmak istemekte haklıdır. 

- Bl&e ea cihet -lw•mtttu- ki, u- Hayat aahaaı tellkkisi, Yuuanlata
kert iıfpJhl slyul ~Dl9 nm kendi vaziyetine hlldm o18JIU1& -
ile ve U;vat sahaa ile Jıit l>fr alakası catı manasına •elema, ilhak ile, hiç 
yoktur. Balda men•• olau knf!nt. mevzu.u bahla deilldir.• 
halli pnel lmrm&J"lara alt daDllt,-~ Hususi muhabire a6re, meaele bu 
kert bir mueledir: lta17a askerle IUNtle ektaeJ bJr JQbiyet ahnakta
ancak Alman ukerinin ~ almak dır ve laDll41iaaa dr•. IMman. bGton 
tadır. 8ellnitfa lu&li t.eyft edilme1'- Atdenlsde aJdlleri ..... ecektir. 

IMlnkil ıun fta1yaıı B. IİDİ• bir lta1.yan prenslik 
Başvekilinin irad et- :ye fqnalnde tı,alllk ola 
tlii nutkunda mb- ca1t, J'lyomada Bal-• •• 
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Amerikada Almanya ----· ---------a::-::.=------
Grevlere ka ş• a Hlc:ın 

tedbirler 
Balkan meselel ri ile 

çok alakalı 

[smir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonund n ı 
Şifahbaş sulariyle müştehir Balçova Ağamemnun ılıcaları 10 lia- Miktarı 

ziran ~41 tarihinden itibaren küsad olunmuştur. Muhterem müşteri-

F'esadcı unsurlar hak- Belk i de hasmını aldcıt-
kında takibat yapılacak mağa çalışıyor 

. Vaşington, 12 (A.A.) - Grevle- Bcrlin, 12 (A.A.) - Bir hususi mu. 
ti ınilJi müdafaa programına <-ngel ha bir bildiriyor; . 
lacak fabrikalaı a el konulması hak General Antoneskonuıı Almany:ıyı 
tı~daki kanunun n')"Un mecli ince ta ziynrcıti, Balkan ~;ahsiyetleri ile yapı

lere herayı ma!Umat arz olunur. 

Müsteciri 
Beyhancısı lsmail Karakızlı 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
ıc ve tasvibi beklenmektedir. au J,a lnn diplomatik müz~ kıf'rel<ı:ııjn çen_>:.e

Unla Ruzve!t fevka1iide ·aiahiyet- ve:-sine dahildir. l\Hilakatt:a iki mcmle- 1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankara'da 
t ri.ni kullanmadan l>aşkumand~n c:ı- ket arasmda gerginlik tevlid eden bazı M. :M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
atıyJe hareket edebilecektir. meselelerin hnllinin me,·zuu bah. oldu- Jer okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek a rzu edenler , 
Diğer taraftan endüstri teskilat1 ğu da gerektir. l'f' ~ bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şube-

ı. • .' beyanatta bulunarak demi~tir Ayni muhabire görıe-, dans yasng!-
(1. nııı lrnlclı rılmasından son rn harekat l0rinc dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

- Böyle bir tedbir, işçi teşekkiil- hakkında umumi tebliğ ne. redilmeme- 2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me-
~~İni imha edecektir. Onların daha si, faaliyet mıntnka~ının nihayet bul- mur olup tekaüdiy~ alacaklardır. 
Uksek ücı et ve hnyat istemek için duf,ıu ve halen luırekutın bir yakfe ge- 3 _ Mezun olanlar altı senelik ınccbııri }ıizmetlerini ordu h:ı.stalınne
rev hakkı kaldırılmamalıdır. çirmekle olduğu intibamı uyandırmış- !erinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
Bu muhalefete rağmen kmrnrl'tn ~ır. fakat b~ı t<'şebbiis, ha mı. ~~ldatmı-ı 

ÜrntJe kftbul edilcc ği ümit olun _ ı~a matuf bır hareket de -0lab1lır. tc~k.kiiller keıu,lilerine açık ol:ıcaktır. 
llıaktadır. • lünih. 1~ (A.A.) - Alman hnrici- 4 - Tahsil müddeti 3 &:ne olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 

Hiikumct, fosatçı maksatla hare - ye nazırı Fon Ribentrop, dün aksam! lira harçlık verilecek. !aşe ve ilbasları tıamamen okula ait olacaktır. 
~et eden tcşvikçilerin milli miidafa. Romnm a basvekiH general Antoncısko 1 5 _ Okuldan mezun olanlar, brırem kanununa göre 20 lira a~li maaş-
?cHi.,trİ:-ıiDlleıı çıh".ılma. ıııı. ma.uf e1 ·in hiiyük bir zi; af t \ 'rmistir. 1 ır kanun lfı\'iha~ı dn hazırlamak 000 dan başlamak iizerc maaş alacak ar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
d bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barmma orduya ait olacaktır. 

'ır. Suriye h rekatı n~ halde Ok 1 E ı~ 941 d ted ·sata b ı kt 
11 

rasington, 12 (A.A.) - llahr!y~ 6 - ul 5 y ul l e rı aş ıyaca ır. 

1 azırı Knoks, Amerika hürı iyetlerin - Bnıtarafı 1 inci aah ifede - 7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
~cnvüz i~in sen~ik!tlistl<.>rin tertip bir tarafta siddetii değildir. a _ Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu-
eceklerı .. h~rekatta çalışacak fe - Londrada umumi hissiyat Vişi hü- Junmak. 

~~cı k_?munıst u~~m:Iarı~1 d~ m)1:1- ku~ti kıt.alarmın daha ziyade 1ngiliz b _ Sıhhati yel'inde olmnk ve durumu her iklimde vazife görmeğe 
ı et duşmanı te~akkı ~d1l reK t:ı,,ıp \e Hür Frmısızlarla arkudaşlık yap- · b" l 
lınacaklarmı bılrlirrnıştiı". mnğa mütcmuyiJ bulundukları merke- miTsait bulunmak (bunu her hangı ır hastahane sıhhi hey'eti raporu i e 

---000 zindeclir. tesbit ettirmek ve evraka bağlamak Jazımdır.) 
L. Biverbruk ,fuka\'emetin daha fazl: \'uku bul- c - Okurun yaşı on altıdan a~ağı ve yirmi ikiden ~·ukım olmıyacaktır. 

-aAş TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- lugu noktalardaki Vişi dizütamlnrı, d - Kendisi, :mn ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisç.e 
t olan ıı·.ızırın ı'ıııuJ,tıt \ e 1·..,tı'hs.·ıla~' ek erhetle ~ erliler<lir. Bunlar, şefle- tevsik ettirilerek evrakn bağlanacaktır.) 

- L dne l~öni kÖrüne itaat <> tiki ·rinden b"t' llhasındn aldıg1ı parlak ııeticeıflr- e - En az orta okul tahsilini ı ırmiş olmak (eleme imtihanlarında 
bunların arlrndaşlık hi:;]\' ine hitap: 

il11 kendi ini tebrik etnıistir. . pek az te~ir etmektedir. muvaffak olmak şarttır.) veyn bu deı·ecede tahsil gördüğü isbat etmek 
Nazır miiteakıben \'aki bir o;,ualc Londra, 12 (A.A.) _ Madridden (tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına ekle-

rcıvap vererek demi!ıtir ki: ... elen, fakat İngilizlerce t ·dd eclilmi- 11 ~l""'k..+:ı·) 
- Sivil müdafaanın bir :n, zır1 !k "' c, . ., •w · 'h \'en bir hnb<!re göre Fran ,anın Mad- f E l' · 1 buluıımarnak ("'" el len·p bo'" ""'nl ln k : desinde toplanmac;ım reddederim - v ı \'ey:ı ııışan ı '"' v ce ev ı ..,a...... aı· u o-

ı{ ı'icl uilyuk dçi:si, 1ngilter~ııin !\Iadrid ·1· ) b ·t nlih-azırda. devlet nnzırlık!arPıd:ı b k 1 . 8
. S . cası ölmüş olanlar kabul edı ır una nı medeni hali bildir ir milsbit evr ak 

ııı üyü · e çıP-i ır SRmuel Hora urıye 
. e,·cut vazifelere fnzla ,·azif' =lfı\'C'- me ... el~:ilndcn dolayı ikinci bir prote _ keza eklenecektir. 
1 rıe de imkan yoktur. 0 notnsı Yermistir. g _ Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev-

N' azır, diğer bir suale ce' abcn ha- • lenme sureti Jle veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se-
ka 'tnarruzlnrından sonra Sİ\'il •·t! n - Kim~ evi ,.e baktnriyoloji rı~- nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
ı..erJerin evlerde io:;kfınları \ e c!iğc~ ,,,,.ı..~'·leı· dı" ... ı ııcla oktıldaıı ,..ıkarıldıg-ı t0kdı'!·de tah akkuk ettirilecek mek-
~'.'<' l'l<.>lC'r(' tema l::ı ~Ull):ıl"I sÖ\'Jem'j- }JOl"Jtırını haiz yiiz)Cl"Cl' 'Crtt>d(lll- ;;n;~U ~ :ı' ,,. 

1r: · beri sıhh~ıtc faydaları ınüc<'rrt•t• tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama-
1. -1stihsal her şeyden drthı. mür'm olup lzmiı· _ Çeşme Şl).'e~i tizc:rin- men dof,'l·u olduğuna dnir .Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhüdnanıe 
1r \"~ bu. bütün şart im :ı raf•rnen de glizl'I manzarasiyle meşlrnr verecektir. 

llllirnkün olduğu nisbette deva 111 cıt- ı 8 - Yukarclaki ~eraiti hniz olan okur okula imtihansız olarak kabul 
elidir. Askerlerin i~'til!lya lntt·:-ıı 1'1ti Urla Malgaca içmeleri 1 · ' 
'.ifan vnzifeleri dfü:ıtinülerek i-ıkfın • • edikcektir. 

1 Mıi-:und.ı siviller~ t<>rrihll'ri Jıl·wıı il 9 - Yul\ardaki mncldcler mucibince evrakının muamelesini bitirenler-
r \t 1 l 
11111' 1 den, Vilay t, veya kazrı , mcrk~zlcı·iııde oturanlar bu mnkamlaı· veya aSker-
A, lllfll llllllllllllllllmll!llllllllllllllllillllll!I 1 I>ı-. Müderr~ mcrhuın nın ifa- 1 Iık §ul>eleri \asıtasi.,}le cHnklnrmı doğrudan doğruya Ankar a Merkez 

lmanya fürkıyeueu l ıç şid Tah-;inin cl.:rla Malg:ıca. i(·me ı Hastnhmı~Hi Baş Tabibi ve okul m?dUr l~ğüne ~önderileccklerdir_ . . . 

b. · kt 
1 

kk d 
1
• 

1
. • ti 10 - hlurncautlaıın A~ru:stos 1.141 nıhayetme kadar sona erdırılmesı 

ır aue . t: butunmauı l ııuyu la ·ın a \cll' ıspı lll :;Jllt''1 1 uııın.dır. 
-uA~ rARAf' ı ı Nl..i ~A.l'tlt' .t:.uı:. nı.dcl Znls suyuna ezlı ·r cıhPt 11 - u! .• •rların kabul edildilderi ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 
Ahııan"a hı" uıı· v n. ! Ul'.I\ c1raz.- ruçhnlıdıı bu) urduklaıı J~ su; j 

J ... • n .. ı ... 1 .. L 1.:11 Lfıııd, n k~ndileriıw bildirilecektir. 
<llUen a .kerı mntııyetw tJ'aıı::Htleı ı. ... - ınuznuıı m.ue \ e ue\ ap te~..ıl'1h!i · ; 
~ ı.nı ne ıstemış, ne ü uuşuıunuş tıı·. leıı 1,,uctcıg r, d-:ılal>: h.L tı .ıı<l •. lF l:.! L,. ı. 1...lülllxkı•'r:ı. o, ıluu l.ıuluıı<lugu Aııkara'ya kı.ıdur gelmt:k ve 
"<ıtıe "ıı· 'h''nıaı b • J 1 m ıı"tıı·· >ht •. l .. ttl..r •• t· .·uııı!:u·. ıh mua .... ene 2ı~~ic-csi hastahkl:ırı teoo .... ·süu eden-

J u • ... , ıı rny.ı a ., " - rında, mlizmin afra J(-t''·"" ı ve ,J .; 

l!n başka bır şey cıegıımr. f , 11 . 1 :u n nıenııtketı< rm Li mrk içın nıa'3rnf edecekl~rj yol paraları kendilerine 
lr:ık \e burıye \ aı,a" u .A.ınıan• u de\-' s.ı r.ı ~o arı ıltıhrıp aı·ınurı, .-a -

''t J .; kıın 1 d ııt ül<.c. ht.ı. .: ıne isnad onınan pıanıarın nal< ı. - 111 • 1 ve tas nrm n, mu:1.mırı .tlı l:aı cı Jltı /:t;;; flastalıaı esi Bcış Tabibi 
ı·c Obtl Miidürii A lbuy ~ te\ailk. oetmedıgını ve Alman).a ae\- ınkıbazda. şışmanlık, rn\11.rı \'c 

/'t.mn hıç bır suretle l'iırr:ıyenın ~m- şeker ha talık!. rında. Lıag.r-;nk 
11Yetını tehaıd etmekle Hl~ a l'ul'kll e- sirit. f'.ulucan, mel'!aııe , 0 lıırı ;Jiıb. 

H: karşı 'l'urk hu.kum.tinııı arzusuna, • ı. büll\ C\ • 
1 Ur.k mılletmın şereı \ey.ı men:ta. tm~ 1 gıu1 • •ı hastnlık,urdn ı>eri 
tnuhalıf talepler serdetmeğı <tuşunm -1 ve şifohu:ı,. olduğu tccrubc ı:e :--:1-

:Jıgın ısbat etmiştir. bittir. 
Almanyaya isnad olunan trans t 

ProJeleri, ecnebı gazeteıerıııın tertip-: Urla f\ı'ıalgaca 
11.!rı ve 'l ürkiye ile Almanya arasına.l-
... ınimusebatı ıhlaI ctmeh. ıstiyen cc- ( Çı~ bLE 1 DE·' 
11"bı ınanı;vrnlnrıdır. AJ nı zamıtiHln .\hı Kem mel odaları havi huva-

Dr. ŞABAN BARU7'ÇU 
17 20 2:.: :.!l3 2~ .\1nyı:; ı 4 7 10 13 lG 19 22 25 28 Haziran 
ı 1 7 10 ı~ lG 1~ 22 25 2 Temmuz 1 4 7 10 13 '16 19 
:!2 2;; 2~ ~O Ağustvs 911 ( 1804) 

h.mir üçüncü icrn memrluğundan : İzmir belediyesinden: 
lzınir Akdeniz mahalle i l\i!m:!r "ı - Garaj santral tamir atölye -

Kenrnleddin c:.'.ddc inde 953 ada G4 sine ilave ıedilecck kısmın inşası, fen 

5000 
6000 
4500 
1000 
1800 

50000 
1700 

Kilo 
« 

« 
< 
« 
< 

< 

Nohut 
Makarna 
Toz şeker 

Şehriye 

Sadeyagı 

Odun 
Sadeyağı 

500 c Zeytin danesi 
20000 c: Linit maden kömiirü 
12000 c Ayaktan sığır eti 

• 

Yukarıda cins ...:e miktarı yazılı On kalem erzak et odun ayrı ayrı >a
zarlıkla satın alınaooktır. 

Taliplerin 16/Hnz. 9-11 pazartesi günü saat 14 de teminatlariyle bir
likte K1şlada lımir l.&\'nzım amirliği satın olma komisyonuna mütacn-
ntleri. • 

lzmir Levazım Amh-liği Satın A lm 
Miktarı 

Kom1ayonundan ı 

2600 Kilo Sude-yı1ğı 

1500 c Sade) ağı 
Yukarıda cins ,.e miktarı yazılı iki knlem sadeyağı oyrı ayrı pazarlık

la satın alınacaktıı·. 
Taliplerin 14/Haz. 941 Cumartesi günu saat Onda Kışlada İzmir le

\'azım amirliği satm alma komisyonuna müracaatları. 

lzmir defterdarheından: 
Satı~ • 'o. l\luhammen bedel: 

Lira 

GGO 101 

677 334 

Cç kuyular 6 numarnlı . okak 1866 ~tda 2 parsel 
275 metre murabbaı 1 taj Numaralı Hane 
Kar~ıyaka Sogukkuyu • ı u av at sokak 158 ada l ü 
parsel, ın nt~tre murabbaı 26 1 tnjlı Arsa 

Yuk~ır1da vnzıh C'mrnlin pc:;in paTa ile mülki~ etl<."rine bidaycten talip 
zuhur etmediğinden 5 6 911 tarihinden itibaren on gün miiddetle tem-

dide bırakılmıştır. 
lhrıleleri 16, 6 94 ı tarihindedir. Taliplerin yevmi mezkurda filli Em-

lak • ıüdilrlUğünde mütc,.ekkil komisyona müracaatları. (2152) 

Vilayet daimi encümeninden: 
Knpu No. Cinsi Mevkii Kira bedeli 

Lira 

72 

4, 1 

8 

Dlikkiin 

H :ım• 

Karantina tı·amvay 
caddesi 

Buca Vilayet bah
çesi içinde 

ldarei hu u ·iyei vilayete ait olup me\·ki, cin~ \ e knpu numaraları 
yazılı emlak bir yıl n ucldetle kiraya verile~ktir. Kira şartlarını öI~

;·,mmak i~tiyenlerin her gün .ı1uha ebci hu~u iye müdUrjyeti \1aridn't 
.n.alemiııe ve pey süı m k isti~ enlel"in de ihale tarihi olan 19 6 941 per
~l.'nıhf' gClnii sruıt 11 de yüz.de ) erli bıwuk d pozito nrnkbuzla~·i)·le bir
'ikt • \'il,ın1t cl: •• mı enciimen · (2133) 

ş LERİ 
ROMATiZMA, BAŞ, DİŞ, SiNİR, 

acrıları ve GRİP, NEZLE, SOOUK 

ALCINLlKLARI, DERMAN kate· 

!eriyle derhal geçer. icabında gün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 
bu tertıl>atla Almanyada bır aksuıa.me 
hu~uJe getıreıel{ müstakbel harcketleı· clnı· güzel bir otel vardır. lçmele-

parsel e ki l 48 - l 50 y.eni 122 - !>S. isleri müdürlüğündeki ke~:ıif ı>Hlıı Ye 
taj numaralı dükkanın 4610 456 hi.:; · . . • . ~ 

· 2o 7 ı · 39 k k tt k .artnameMı veç~le aç~ eksıltm~e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
hakkında Alman askerı pııtnlarının arı- r: gcl~nlerııı yiyecek ihtiyaçları 
•aşması gayesi de takıp olunmuştur. ga) et ehven ohırak temin cditmiş
~ınmnya, 'l'Urkiycye kar-sı herhnngı tir. 
lııtarat devlete kır~ı beslecugınden çok 1çme ere uğr;mak iızcrc Bas-
1ı:uvvetJi ,.c hususi hır :;~mpati besle- mahane civarında Belediye Sant-
lllcktedir. 1 

Almanya siyasi ve askeri vazi)etı..:- ral garajınclnn her saat bnşınrla 
~ı inkişaf ettirecek surette kararlt.r hareket ed n otomolıil \'e otobii 
ıttihaz cclerken daima ""kı' miltl(.>fik- ı ""' v:trc ır. 

SC:;lllC o) ıra . \ll'UŞ ıyme ~ ·- "' r • • , 

dir olunarak aşağıdaki şartlar daire- konulnıu§tuı-. Keşü bedelı 7555 !ıra 
1 <'inde açık artırma >ıurctiyle ":iatış-a 

1 
64 kuruş, mu\·akkat teminatı 566 

1 konuldu. . . . .. lira 70 kuruştur. Taliplerin teminatı 

l 1 - I~ıymet~ ı~ıuhamn~ıncnı~ı ~~ız- 1 öğleden evvel iş bankasına yatırarak 
de H~tmı~ beşını buldugu ta ulıı de maklrnzlaıiyle ihale taııihi o1an 
7-7-941 p:ızartesi günü saat orıda 2,\ G 1941 ·ı .. t 16 don 
dairemizde en çok artıranın üzerine v- - cuma g t mı .:.na 

1~ri olan Türkiye ile bir ihtilaf zuhur 
ettirebilecek her hareketten çekinmlk 
1Uzumunu da gozönimde tutmuştur. 

ıhnl" edilecek-tir. Ak~i takdirde en encümene mliracaatları. 
Cla<l.....,, ___ ...., _ __ .._.""'"' ........ et~· ı cok artıraın taahhüdü lr.ık kalmak! 2 - 904 ncü sokakt.a 341 ada l 7 · 

lizerc 1.7-7-94~ pc.rşenbc giinii ~aatl parsel 10 emlak numaralı \ 't: 342 
ondn ;\'Ir.e dıw·emızde her ne fıyat ada 31 parsel 13 emHlk numaralı ve Zaten hakiki vaziyeti anlamak için 

l)itaz huzur ve aklı . elimle tedkik et
trı k kifayet eder. 

E!rer Alman; a bitaraf memlel.etle
rın öte uırafın:ı nsl,er nakletmek ister
e elinde bn hu~us için Ege adahıriylc 

Cirid vardır. 

------------------
ALSANCAK 
lataııyon harfı&mda yt-ni açı lan 

~E 

f lllSUSl 

Hunlnr en mükemmel \'e k:ifi bir ~ol s h'l DOKTOR L • • ~ l I : 

ııizmetini görebilir. Giridin zaptı, 

~tc.hanesi 
OPERATÖR 

kıtaatm ve ordu levazımının kam yol- A D J L 
!arımı müracaat ıedilmcdelı nakli imka
nını famamiyle isbat etmistir. Bugün~ 
k(i h:ıli lıilenl<'r için i t', 'l'iirkiyc yolla
rının ve ş:ırk1 Anadolu<lnki . t<>k hatlı 
d miryolunun asri bir ordu~ u nakil 
hususunda h1zımgelen muazzam i lıti
~·açlara ll(' d<'r 'CC az t.ek:ıbı.il ed{'bil •ce
ği de bir sır degildir. 

Balkan, lı'uk ve Suriye lıadiseleri 
t. mamiylc jsbat etmif~tir ki, Almun~ a 
l'iirkircmin emniyetine l · bir \akit 
t:.aarr~z etmek emelini 1 ıeınistir. 
Almanynnın Türkiyeye kıırı;ıı olan siya-

BiR 

vcırili: se YPril!;in ihal~ ~dlccektir. Knraosman oğlu hamuda 26-51 mı-
2 -- 1potck sanıbı alacakhh•rla . 

diğr-r :ılak.ıd:ırların z-ayri menkul ii- mnralı oda ile ~43 ada 101 ırnrsel 
zerindeki haklarını hususiyle faiz ve 26·2~.ı numaralı mağaza ve 34!{ ada 
ına~rafa d:ıir olan icldinlnrını eYrnkı tOO parsel ve 26-23 numaralı mnğa
miishiteleriylc 15 giln içinde d:tir - zal-ar ki ccman beR adet binaıun yık
mize l~il~iı·~eleri a~si halde hnklım tmlması alana ait olmak iizere en -
t~ıpu :ıc:ıllerıy!e snbıt olmuclıkC'a n· 
tıs bedelinin puylasmasmdan hnrır 
lrnlacaklaı dır. 

3 - Artırma ııminam"si lG-G-941 
tnrihi:rıoen ilib:ıren acıktır. Dah:ı 
fazla mallımal almak istİ.''e •ılerin 
::i9 ı J 9 <lo~yayıı müracnatlnrı alıcı
ların yüzde yt>Cli bucuk pey nkçnsı 
bulırnclurmııltı:ı lförnmu iliin olunur. 

Saçhırınzzı 
Dökülmekteı-:. ve kcıpeklerden 

ku:rt.armnk, dlcinize tah ii ta. 
1' vetini iade etmek i21tivcırtuınıi 

SEBORİN 

ı,nzının kaimen sat.ışı, fen i~ieri mil
diirlüğündeki keşif ve şartnamesi 

,·cçhilc açık eksiltmeye kouulmutı
tur. Reşif bedeli 23 lira 20 kurus, 
muvakkat teminatı 1 lira 75 kuruş -
tur. Taliplerin teminatı öğleden ev
v<'l iş btınknsına ~·atJr~1rnk makbuz
lnriy)c ihnle tnrihi olau 18-8-941 
çtırşanba günü saat lG da encümene 
mUrnc:ıatları . 4 8 13 17 2038 

Do kt or 

Behçet Uz etinin .esası, hiç bir türlü ilıtilfıfn mey. 
dan vcrmemekt~clir Bundan 1~ ay ev
\ el anlasmamazlıklnrn sebebiyet ver"n • Kullanınız. Memnun olt>.cakı;ıntz 
1'ürk siyasetinin bugün Türkiyeyi ih- Her §Ubeye aid hasta lar kabul ve mü- Çocuk Hastalıkları 

- rvı ütehassısı tilfiftan uzak tutmağa matuf olduğunu 
görmek ise, Berlin için kafi bir temi- t,-bauuları tarııfmdan tedavi edilir. 
nat eseri de olarak telfikki edilmekte- I\:iücssescde .. het ı.anıa.n 
dir. , 
JlllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllll doktor b hun.ıra T t.~I 2918 

f-laın di Nüzhet Çan çar 
Sıhhat Eczalıanesi ı 
KcıııcrAltı -· İzmir 

Ha talarını 11,80 dan bire kadar 
Be:vter sokağında Ahenk matbaa!!l 
vA.nmoıı kı:ı.bul eder. 

Oıei - Gaz"::ıo - Lok ~nt'l "'" P' 

1 Sr..RVIS 

Kiralık Ev"""""""'"~ iz 
Güzelynlı Nuri bey sokai:'l (54 üncü 

ir --icU ticaret 
§-undan sokak) 6 numarnd:ı konforlu ve gü- memu 

zel manzn:rnlı ev kiralıktır. Her gün 
öğleden ev\•el ayni eva müracaat. E~rayim Ardi.ti ticnrei ~nrn:ıı .il.c 
;.:;~.;.;;.;,,.;. ______ ..... u.,........,__ lzmırcle Osmanı) e cadde ınde Mırı-

.----.,-------~-, kelfım hanında 38 numaıada her ~ür-1 lü mahsulatı arziy-e ve air emttıa üze-

1 

Muayenehane nakli 1 rine aahili ticaretıe iştigal <!eten Efru
.. . . • yim Arditinin işbu ticaret um·3nı tica

D~~tor. L~tfı Sabrı -1~a)enehn- ret kanunu hükümlerine göre sicilin 
nesını !kıncı beyl~r .sokagmda 72 3307 numarasına kayıt ve tescil edil
numarayn ııakletnuştir. diği ilAn olunur. 2166 



(SAHiFE 4) ANADOLU 

r·--------------, 
Denizlide. 

-----· ·---
ASKERi VAZIYET 
- Y ardımsevenler cemi-

Fransız -Ingiliz do· yeti kuruldu 
d Denizlı, 12 (Hususi) - Den.izli 

nanmas1 arasın a bnyıınlnrı, bur.ün vnlinin refika-

bir çarpışma mı? sının l'iyascti ıııtıncln. vnl&, parti 
- erkanı v-0 diğer zevatın huzuriy~ -<9 • J .. ti .~·kl le bir içtimn akt.ederek yardım 

,,,,urıgeue mu eı l er sevenler cemiyeti Denizli şubesi-
takvige kuvvetleri ni tcş1.il etmişlerdir. Bu vesile ile 

alıyorlar cemiyetin ~·üksek hami i Bn. ln-
önünc telgrafla saygılar foyit e

Çörçilin · söy
ledikler.i 

Asıl lngiliz ırkı da 
telefat veriyor 

Girid harbinden ~ok 
dersler alınmıştır. Bri
tangaga taarruz, Giri· 

de benzemiqecek tir 
Radyo l"azeteainden: 

Surıye h-akkında gelen haberler az- dilmiştir. Loııdrtı, 12 (A.A.) - BaşHıkil Çör-

1 Egede 
Bir şilep torpil· 
lenip babrıldı 

<lır. Ingilizler Şamıı 15 kılometre ıyak- çil, Avam kamara~ındaki nutkunda de. 
Ja~tıklarını, harekatın memnuniyet Soıuet Rus111 Japon mi~tir ki: 1stanbul, 12 (Telefonla) - 7 
"erı·cı· oldug· unu bildirmektedirler. Su I" • :\fötceı::sir olduğum bir nokta Orta k 
~ k (·,J f d ı hazitanda Egclde torpillenere 

Mürettebatını Tarhan 
vapuru kurtardı 

riyedeki Fransız bn~kumandanhğı ise 't•ıcaret anlatması ar ·ın m hıa aasın a A\•ustrıı ya, Ye-
Şamın 25 kilometre cenubunda Şa- y ni ZC'lanıfalı kuvvdle~in .~nhramnnca batırılan Alberto şilebinin mUret-
mın kapısı denecek bir noktada tngı- . c:ırpışmnlnrına mukaLıl soyknen şey- tebatı, Tırhan vapuru tarafından 
lizlerin geri püskürtüldüğünü iddıa .loi;kova. 12 (A.A.) -Trıs aJ:msın- !erdir. Rizim diğer milletlerin k~nlar~- kurtarılmışhr. GemidC' bulunan 
etmektedır. lngiliz kuvvetleri henüz ılı n: . · nı kullanarak znfer elde ,ctm~k ıstec1ı- 25 kişiden biri ölmnş ve ikisi de 
Şama ire~edıkler"ne öre buradaki l i subntl~nberi Ru~ya ile J:lpon):n i'imizi iddia €dcıılcr vnrdır. Avustrnl-

h gb 1 t· bı. gk'l ö t ek rırusındn mlızakere edılmek1e olnn bır \ n bnsveJdli rrer.('nlerfl<' nsilanc bir nut- yaralıdır. 
mu are e er çe ın ır şe ı g s erm . t b" 'ib 1 1 t a· · · ••------- - - - ---

•• 

13 HAZİRAN 1941 CUMA 

Asker ailelerine yar· 
dım düşünceleri 

Bunlar cidden güzeldir ve ne 
mümkünse yapmakhğımız lizı 

Ankara, 12 (Telefonla) - Ask.~r i\fohtemel harpte şehit düşecek 
ailelerine yardım işi, Meclisin muh- kcr ailelerine, daimi geçinee.ck 'P 
telif enciim~nlerinde eh emmiyetle tahsisi de dilşilnUlmektedir. Bunlıı 
tetk!k oJu~~aktadır. . . kndın ve kızları memuriyet taleP 
Hıç gelırı olmı.yan aılelerın sefa- . . • ocll 

Jete düşmelerine meydan verilmiye- rrnde tercıhan almacak!ar '\ e 5 
rektir. Bu gibiler nufus bsşına :ıyda Jm·ının da kolayca tahsıl cdebıJme 
muayyen h"r pnrn. alacaklardır. rine imkan verilecektir. 

Suriyede d" twarc " ır mt ne e e ve c ısc nn- J,nnda bu :ıdi propngandnyı l&yiki şe- A d 
te ır.. . .· , , l P., ._ J:.,..nuısı mlizakereleri, knrşılık.lı fed~- kildi! t.ckzib etmiştir. Harp 2ny1atı fod- fn•ka 8 

Sahılı ta~ıben gelen kuHet er ..... ...,e.~ karlıklar neticesinde mes'ud bıJ' şekıl- J;ik ediline~ İngiliz anaYatan kuvvet- il l · t · ti ' } 
rutun ~5 lglo~efe. cenubuı°d·~ı~ad - l1 ııeticelcıımiş ve 1l hazir:rncln Mo!ı- l<>rinin Dominyonlardan hiç bir vakit er eyış e IS ca 

ltlaıtlktıkl Fırtıtız 
adaları 

Fdaıkıın beme1n ödnkC!°ınh e kg:tmışrt er.kır: k 'ncln p:mıfe edilmiştir. g-eri kalmadıklnrı görülilı·. Gfridde 2000 Mu .. ttefı"k faalı·yetlerı· gösterilmiyor 
a at ura ar a ı are a o a ı ı u· kc d 1400 t . ·ı .. Ruzvelt ancak mihver sımdaki harekata nazaran dahu ağır- .ng ız ns • r ep . ::ın~s.ı ö muş, ya-

dır. Çünkü bir taraf deniz, diğer ta- Romanyada l11nll:ındmı$12'·~oeııbırhe~ı~mı!ştkır. beHott~?-ır_h: _devam ediyor - ı·- •ıar·.~aı Peten, bir me- 1 tehlikesini dücündÜ 
f d - 1 k "d· n , 1 haricin I T -; n n ,, n rıJ c ı ay ıgımızı R _ t b _ lr.l4 ~.. T 

ra a~. ı anızı~ ır. u J o un b"" JEDB RLER SIKLAŞ iRiLi· Ut.> nnuim:ımnk lazımdır. Framında Kabare, 12 (A.A.) - . esmı ~ .ı~: • t • 1 
de ~Uyuk harcka~ yapılama~ ~e os-

1 
knyboı:ın 90 bin kişisinden 85 bin ki- Libya cephesinde \'azıy,ette bıç bır Sa} neşret 1 v. 

le btr vaziyet, ~~tearrı~lar ıçı~;gil~- YOR. ALMANYA iLE YEN s: nnm•ntnn doğ-nmludur. Bu seb~hle cleğişikli~.yoktur. . Kahire, 12 (A.A.) _ T~bliğ: . Portekiz notasına A4 
lUkl_er ~o~ur:abı~ır. Fak_n~ ~ngıl zleı, APILDI Alm~m hnknrc•tlerinc teo.ssiiflc berrıber Habeşıstanda: Adıs - ~ AIJ:ıh:mın '.Müttefiklerin Şam istikametindckı del Hulün cevabı denız hakımıyetı.nden bı~ıstifacle sn - ANLAŞMA Y h~m A\•mıtrnh·:ı hem Yeni Zelarnfa 170 .kilometre şarkında Lak~nto. şch- harekatı durmadan devam etmekte- , 
h~lden kuvv.etler.ıni ~akvıye etmekte>- Ilükreş, 12 (A.A.) - Romanya baş- n:mııııa bu ifl;udınrı nefretle red(İP.d~ ri işg~l edilmiştir. Müttefik kuvvet- dir. Maamafih, bu ilerleyişte hiç bir Vaşington, 12 (A.A.) - Amerı 
dııler. · aktan ılerhyen Jrnvvetıe:m ,. kal.etinin bir tebliğine güre, bütün l'im. ler Cımma mıntakasında her tara~- istical gösterilmemektedir. Çünkü hu cumhur reisi Ruzvelt!n 27 maY 
de nerede bulundukları meçhu~dur. emlekett ciddi kontr-01 tedbirleri Çörça t lmır Girid me,;el\!sin~ döne- tnn. ilc.rlemektedirler. A rada mev.zuub-:ıhis olan muslihane Atlantikteki Portekiz adalan ha~ 
Fa~at karşıların~a. mukavemet km·:'~ ıııımrntn·. Yolculnr, hliviyetlerini ,.~ r•k. hnrncfa mliltefik knv\•etlerinin ı ... ahıre, 12 (A.A.) - Re mı teb- bir .şekilde hullildür. daki beyanatı dolayı.siyle P-0rte!d 
v~tı ~.zdır v~ ~~1 ıtıbarla harek~tle~~- .. ~ı,eri ynziyctletiui bildiren vcsik:ıln- ~iddet1c harp ettiklerini 10 bin kişUik liğ : . . . .. Kahirede Şam cenubunda Hatba- Vaşin~n elçisi, Amerika Harıcl 
n.ın. urntJe !nkış~!~ mu~temeldır. ~ 1

• •ım tıışımağa mecburdurlrır. Bsnsen znyiatn rağmen hun:ı teessüf edilme- nrıtanya tayynrelerı Llb~:~d~ duş- hun :işgal edildiği hakkında dolaşan Nezaretine bu hususta bazı mül~_., 
şanın de. teyıt ettı_gme gorc, m~tte~ık- lr ıl::rin seferleri çok tahdid t>dilmiş- ıne.cıi lazırngcldiğini, Yunanlılnrın ve man tecemmülcrine ,.e motorlu km·- haberleri teyit edecek hiç bir l'esmi zalan havi bir nQta tevdi etnıı'~ 
ler, ger~den takvıye knvvetlerı g tırt- t"r. G:iridlilerin müdhiFI ıztırnplar ~ekerek vetlerfoe hücum etmişlerd_ir. Ga~za: iş'ar yQktur. İngiliz kuv\·etlennin Hariciye Nazın Kordel Hul1, verd 
me~teclırler. . . . 4 

• 1 Bilkreş, 12 (A.A.) - AJmanya nyrıcn :telafnt ''erdikler.ini, buna mu- la ile Kap.utzo ve havali~ınde. yı~ı yakında Şam civarındaki bağl-:ıra ce,·apta demiştir ki.: 
Lıby-ada bugün ıçın cc?.rı bır h~re· pıc Rommıya arasınd.. yeni J,nbi! denizde :; hin Almanın boğuldu- bü.ri~k kamyon tahril? edilmiştı:-. Bı~ \'arması beklenmd .. -tcdir. Bu7aları, - Amerikanın, hiç bir d~vJe 

ket yapılmnsı mu~temel ol~ndıg•n- bit· mukm•e}cname imzalanmıgtır. Bu trunu arla üzerinde 12 bin Almanın öl- n:ıklıye kolunda da hıç olmaz~:ın ycdı çöl ve }aylardan teşekkül .etmiş olan hakimiyetine ve toprak bütünlü~ 
dan, burad_a!1, Surıyeye takvıye kuv mukavelenameye göre, Almnnyadan diiğ'ünii veya ynralnndığını, ha,·nlnrrla knmyon -ayni akıbete uğratılmıRtır. arazi ortasında bir vahadır. tecavUze niyeti yoktur. Siyaseti 

1 vetıe:i getırılrnekte olması mııhtc - Rom:mynyn 400 milyon ley kıymetinde, 180 avcı, 2.30 nnkli.rc Alman tayyaresi- Salı gecesi de ağıı· bombardımnn tay \Tişi, 12 (A .A.) - Mareşal Peten. red edilmez meşru müdafaa hnk1' 
meldır. . . imendifer mnlz mesi ve otomohil idhal n ·n tahrip edildiğini ve Girid harbinin ~·nrelerimiz Bingazi limnnı ile bu,·a- y:ıkm şark deniz, hava ve kara kuv- dnki hukuku dü'"el ahkamına csY 

Suriye harekatında hava kU\'\'Ctl211 r>cHlecektir. Nil nehri vadisinde senenin mUtebnki dnki gemilere hiicum etmiştir. Son \•etlerine hitaben bir mesaj ne"rede- maktadır. Bazı devletlerin garp 
ile iş birliği, keşif tayyarelerinin dii :wlarıncL'l verilecek müdafrın:rn mii- taaı•ruzlard:ı 6 deniz ıtııyyarcsi~·Jc rck demiştir ki : sıf küresini tehdid etmesinden ?Il~ 
man mevzilerini ve kıta toplantı!urı~ı d l c~ir olacağını söylemiş ve Girid bir çok ticaret gemiginin limandn h:ıt- vellit endise göz önüne alınmalı 
tesbit etmesini ve avcıların harekat Avustralya a tan { ve hnrclcatından derg aiınıp alınm~dıf1t m19 olduğu görülmüştür. Dii~m:mm _ Frans:mın :size emanet ettiği Ruzyelt o n.utkund-a meşru bir şe 
sahusını dolaşmalıırı, ~liğ~r tarnfta11 t"'yyare hazırlıkları meselesine temasla Gir id harekiitınn bazı deniz üslf"rine rle taarruz edil- topı·aklarda vermekte olduğunuz çc- dıe, bu adalan p o devletler tar:ı.fınd 
bombardımanlar suretı~·Ie yapılmnk- 0 

i:_.tirak eden bazı zabitlerin yolda bu- miştir. tin muharebeleri heyecanın takip et- işgali takdirinde yarı kürre için tB 
tadır. 2 ge~e evvel Halep bo~b!'rclı- l\lelburn, 12 (A.A.) - Avustralyn hmlltıklnrını. Mısır kurm:ıyının da ra- ooo mekteyim. Benim ve bütün memlekc- snı edebiler.ek tehlikeye işaret etli' 
man edilnıı.ş, ayı:ıc-a ~eyrut lJmanm. H:ırbi~·e nnzırı Stend.nr verdiği hir mı- porunu gönderdiğini, bund:ın nzam! is.. Çorap İplig"" j tin temennileri sizinle heraberdir. i temiştir. rl'. 
v~ b~r~dakı gemılere ısa betler knvde- tukta demiştir ki: tifodeye çalışılacağını söylemiş ''e söz- . Fransa, bu uznk topraklarda vazife- Ilunların , Atlantiktcki sevkü!"J 
dılmışlır. c _ A\•ustrah·n Amerika hükfımc- l<'rine deynmla; İstanbul, 12 (Telefonla) - Bugün terini ·yapanlarla iftihar duymakt:ı - Pi ehemmiyetini, bir taarruz n~ 

Dün gece Ilcyrut dört dcfn bom bar- tine çok miktarda ,;e çok kuvvetli tank- - Girid harbi ile Britanyaya yapı- sanayi birliğinde bir toplanwtı l'apıl- dır. Boıuna harp ıetmedikinize emin ~!malan bakımındoan kabul eyle"' 
dıman edllmiş ve dnfi bataıyatar 'Jcş lar ıamarlamıırtır. Bizzat kendi imala- lacnk bir taarruz mukayese ~dilince. "!141• ihraç edilc:ce~ .zeytl~y.agı ~uka- olunuz. llzımdır. ..., 
saat çalışmışlardır. tını da artırmaktadır.» i ·j nokta :ıkla gelir. bılinde çorap ıplığı getirtılmesı im- :c-- Lizbon, 12 (A.A.) _Portekiz~ 

Bir Londra haberine g()rc dilşman Avustralya hav:ı nazırı dn beyana- l - Burada geçen sonbnharda k§fi rarlaştırılmıı,tır. _ • ç· • tevziatı klımetinin R .. zvel*1, ,Atlnntııct'dl 
tayyareleri de Hayfa ve Telavivc ta- tmda Avust.-rolva av tayyarecilerinin zannedilen kuvvete nazaran şimdi pek Birlik bu kararını Ticaret vckaletı- 1 vı Portekiz adalan hakkında söyl~ 
arruz etmi,.,lerdir. \e y~ni Avustralya filolarının Avus- fazla kuvvet bulunmaktadır. ne bildirmis ve müsa'l\de istemiştir. lstanbul, 12 (Telefonla) - Giim- sözler dolayısisle Amerikaya verd 
De~i;Zler~e : • . trnlya ve imparatorluk ha' n k~vvetle- Tayyarelerimiz yalnıı kara~:a y~r: Çalışan kadınlardan yol rükte bulunan 68 ton çivinin te~zi lis- notada hOlasatan dıenili~·or ki: _,ı, lngılızlerın Şarki Akdenız fılosu rini tak\•iye et tikl~rini söyJemış; dım etmekle kalınıyncnk bahrıyemızı tesi hazırlanmı.qtır. Çivinin kilosunnn ı - Bu topraklarda (adaJıırv 

şimdi Suriye sahillerinde bulunmak- - lmpaı·atorluk pllinı mtıcibincc. Giriddeki VliZiyetinclen 'kurtar:ıcaktır. vergisi istenecek 75 kuruş fiyat tesbit edilmiştir. bitaraflık mlhafaza edilmiştir. 
tadır. Ve cenuptan ilcrllyen kuvn•tle- , akrnda yeni yetiştirilen Avustraly.alı 2 - Almanların burada göstcl"ecek- 2 - Portekiz, her kime karŞI 
re yardım etmckt.edir. Bugüne kadar pilotlar Hariken ve Amerikan tayyare- leri gaJ•ret pek çok defalar Giriddekiı1- Ankara, 12 (Telefonl~). - Çalı- AnJBŞIJdıl lursa olsun, buralarmı müdafaa 
Suriyenin şimalindeki Litami nehrınin ıcri kullanacaklardır. rl~n çok yüksek olacağı için Alman ka- şan kadınlarda!} yol veı:ıısı alınması C('ğini bildirmiş, hazırlığını yapOI 
şimal kısınma asker ihracı ile beraber Demiştir. biliyetini aı:ıması muhtemeldir. cereyanı, Meclıste y.enıden kuvvet- tır. 
buradaki mndafaa kuvvetlerinin CC'· bı ·..,. Herhalde deniz ve havadan yapıla- lenmiştir. Bu cerern~a kadın meb~ıs- ""merı·kan gemı·sı·nı· Al- 3' - Bu adalar, hiç bir devlet nahını topa tutmuştur. Bugün nlınan A lman l e ıgı cnk herhangi tanrruzda zayiatımız ne l'llrımız da milzahırdır. Kanun proJ.e- '-\ rafından tehdide maruz kalmanı 
haberler, bu harekat esnasında şimal- Bcrlin, 12 (A.A.) _ Başku!llan - kn<lar yükselirse yükselsin Britanyn gi yakında Mec lise teklif edilecektır. manlar batırdılar Binnıena)eyh lsmı gecŞen adal 
den gelen iki Fransız torpidosunun cl:mlık teblğii: n lası müdafaa edilecektir. .. . . . h«kkında yapılan telntihlerin oebe 
taarruz etmek istediğini, fak-at is ~ör- !141 ~·ılının ilk dört nymda bir mil- Tayyare meydanlaTında bir çok ıs- l~rın on~erıncle. ve~a ya~l~rında Yllrü- \'-aşingfön, 12 (A.A.) - llari- ni nnlamak kabil değildir. Bu iti 
dürülmeden şimale doğru sürüldüğü- ,·on 471 bin tonluk clilşman gemisi tah lnhnt da yapılmrntır. lliltıeharrik kuv- tulmelerınden ıtt:rı. geldı~ı .a~l~ılmış- ciye nezaretinin bir tebliğine gö- la Portekiz hilkQmcti, kendi 111 
nü, Visi haberleri i e, iki İngiliz muh- "rip edilmiştir. Bunlardan 970 bin to- \•etlerimiz için bilyük kuvvet sarf~t- hr. Meml~ketlerının tıefrıkı kab.ı_l for- re, batırılan Amerikan ticaret f!I?· topraklannı a lakadar eden bu Dl 
ri_binin ağır ~asara uğratıldığını ·d- ı: ... miittefik denizaltı ve tayyarele~i n:ıck~eyiz. ~u ht~susta hiç bir Şi'y c~sıl.: ma_larını. kull~ndı~~ sonra duşman misi Robin Moorun şilphcye ma- lenin tavzihini istemeği, kendi~i iC 
dıa etmektedır. .1 49., bin tonu deniz füıtu gemilcrı- tılnureccktır. Gıridde Alman paraşu.tçu a~_kerle~ıne hır şe~. soylenem~. Fakat bir vazife bilir 

Bir taraftan duniz lwvvetleıi il~ 1 ~; bntırılmuıh!". Alman tayynrele l<>rinin yeni Zelnndıüı üniforma.~ıyle b~yle bır ~.arp h~ınane. olmaga mab- hal bırakmıyacak surette bir Al- · 
harp devam ed:erken diğer taraftnn ~·~~\ava dafi bat-aryaları çnrşanba indirildiğini söylemiştim. Bu yanlıştı:. kumdur. Ç~~kU ıuy:Jllerı~ d; dcrh.~l man tahtelbahiri terafından batl- vı•lkı• 
don1lnma tnn·areleri de Beyrut lima- giınü 6 dfüımaıı tun·aresi dfüıürmfü; .. İkinci raporda yaralı veya yilrUyemı- ~uhnrebe ıcıne dıtşmeı;ı ga:;et tabıı- rıldığı anlaşılmıştır. 
nındaki nakliye gemilerini ve muh- }erdir. }ccck olan Yeni z~ınndalıların Almıın- dır. - A •k k t'"' t db • )ef 
t~m~l olarak burada buh~naı.ı . b:ızı . . . . . . 

1 
_ B<h•ilk Brltanya ·bahriyesirıfo mera a a 1 ~ ır 

küçük Fransız. harp. gemılermı lıcım- füı itibarl;ı; sızı~ gıhı yUkse~ bılgı- ı E . d . lb 1 birinci LÔrdu Ekselans, amiral Sir almalıdır, dıyor 
bardıman ctmışleı<lır. Bu hnlıerlcr • li mütefekkır, ''" byaknt sahibı genç- srarengız enıza ar Onıt Vilscm te rif buvurduler . 
den, bir muharebe gemisi, 2 kruva- k:r fııaliyet sahasına geçmeli ve Alman. · lng"liz ~mirilfnin bu ziya;ti. eyHl- Nevyork, 12 <.A.~ . ). -. Eski ~ 
zör ve torpidolardan ibaret bulunnn ln~m yilksck eserini t:ık,·iyc etmeli-

1 
~ ıdllf d" , d Amfral tah~inen cum~~r namzed~ Vıl~ı Cıne Y~ 

İngiliz filosuncla bir tayyare gemisi- dirler. VnHclenizin nile ismi nasıldır? Aşk, harp, dehşet ve macera e~li ~ş yaş~n~ao~i~·adamdı ve Fransa teskıl~tt~ın verdıği ~ı~afe!ic bır 
nin de bulunduKU nnlaşılmaktadı,.. Hot ı bah . D" 

1 
n esk· b ·r arka tuk soylıyerek dcmıştır kı: 

ooo = Şu .h.nldc isminizi dcğişUıriniz, - 21 -
1 

rı~~~ nazırı ıso u · ı ı • - Eğer Amerika derhal ve k• 
Sivasta dokuma tezgah- Haı-ri Smith başka adınız var mı? sır:ılarda ben alflka bile göstıermiror- fırlattı.. . .. .. . . < af~~l~~ '1mirali; -0 giln koyu gri bir tc~bir al~azsa. o kadar a-ü,•endi~ 

- Evet!. Ludvig: . . .. dum. Çilnkil kendimi ; felsefe jJe al~ıı- . -. . Böy!ece denıze du~up ıntıhar et- elbise ile ne7.arete gelmişti. İki amlra- mız hUrrı~etlerın _ortasında har 
1 )arı kursu açıldı - Pekala, bu andan ıtıba~en nıu~e.n- dar, tam bir diplomat -0larak ~d~~ tığınız~ hilkmedeooklerd_ır. . !in arasında eski bir samimiyet vardı. r~ftan anlmnklıgımıı muhteme 

, '> A , di:. Hot Ludvig dh e :> arlc<lıl~c~ksınız. etmek istiyordum. Fakat, her i}\ınızı . Dedı . ~e cebinden bır küçil~ ıelek- _ Gelemiycooğfnize hilkmedi.ror- dır.1• • • • • Sırns, 1- (Hususı) - 1ktı nd \ e- BLı suretle Alman okın validemzın ama- de aldatıyoı·dum trık fenerı çıkardı ve denize dogru ile 
1 1 

B . nuz 
1 

'ılkı Cınlılerm müdafaasını k Al t" . v•ıA t" . d·-· ı d . . h k" (um U)uru .. b ·ı .k . ı?I a e mm A 

1 ay~ ımıze '_r. ı~ı e. .
0

- Jiııi yerine getirmiş olur.suuuz. Aynı Evet, benim hakiki ismim Baron defa açtı. Kırmızı bir ışık meç ul ım- .. j k~ ı •ar mı, tc> cı ettı ·ten sonra ~unları söyl~ 
kumu. tez.~ahları) le bugün vıluy{ltımız- Z< manda Pancermnnizm am~li.ne hiz- Gutmandır. Faknt diplomat ?eğili~. scler~ i~ret ~eriyordu. = ~k~nbi; şeyle~ vnr mı ımira- tir: . . 
de 4. ün~u kurs aç.~lmı~_tır. . met etmiş olursunuz. Bu teklıfı kabul- Hen de sizfo gibi yüksek makıne mil- Nıtekım, bır kaç dakika sonra bir 

1 
? - Cınhlcr mulcavcmet etmezle 

Şım?ıy~ k_adar uç koydc bu· çok ııs- de tereddüt etme~.iniz! Aksi taktir.ele hendis mektebinden mezunu!11. ~u iti- sandal mer~ana çıktı. 1İn iliz oamiralı cebinden bir kağıt ~m~rjka için cok ciddi nf>ticeler d 
ta yehşmıştır. Sıvas merkez kursuna sizi derhııl Portekız zabıt.1~ına teslım barla konuştuklarınız<lan hıç bır ~Y Sandal ıkı ada.mm k?nuştukl~rı ye- ka:dı ,, bahriye nazırına uıattı : gabılecektir. 
60 kız müracaat ('tmiş, yirmi!!inin kn- cdeceŞim. . . . .. . . ka~ırm:ıdım. Ve cidden sizi çok takdır re rloğr':1 sil~atle .ı~r}~ı ve geldı. çı _ Dos:um, tuttuğum zaptı takdim ------------~ 
yıd muamelesi yapılmıştır. _Istıkb~lınızı oldürrnek, ~a) atını~ın cıttım. . . . - Hirt sız mısı~ı~ · · ediyorum. Ayni zamanda size ~ok a-

Kurs '>O gUn devam edecek ve bi- mhtebakı kısmını cezaevlerrnde geçı~- Artık zayı ~decek vaktımız kalmadı. - Evet efendimız .. ~ cıkh ve rnesum bir ha\·adis verece-
. . . • -"kAf t • .1 kt" . m~k he,·esiM düşmiycocğinizden enıı- Kara~ını Yer de ayrılalım!.. . . E_lek~r.Ik lirI?hasının ışıgı .:ıı~ın~a ge- ğim. Dlln sabahleyin sekizi· on gece, 

rıncı)e mu a a ~erı ece ıı. nim!. .. Sf!1ıth; gene ~vn:p vermedı. Bunun clıklı bır _bn~rıye ~vuşu gor~n.dü. " İngiliz Ripols zırhlısı CebelUttanlc: Sa bibi ve Başmuharriri 

HAYDAR ROŞTO OKTI Assab 
lng ilizler tarafından 

ele geçirildi 
Adcn, 12 (A.A.) - lngiliz 

kara, deniz ''<.> hava ku\'vetlerinin 
is birliği ile yapılan bir gUnclUz 
hnreketi netice~inde Eritred" A · 
abm znptcdilmiş olduğu re men 

bildirilmektedir. 
Kahire. 12 (A.A.) - A,.. np 

harekatında hnvacıhrımız kara 
kuV\ derimizin faaliyetine hü -
yük) ardımlnr yapmışlardır. Yal
nız bir tayyarcmiz knybolnrnş -
tur. Malta :ıçıklannd:ı bir dfü;. 
man tayyaresi dilşUrülmü~tiir. 

Hnkkınızdn takibat yr oıldığını .'"? uze:ıne Fon Gutman Jı~r ne baha.sı!ıa - ~~yoyil denıultı !l~mısıne go- boğazından ayrıldıktan sonra torpil. 
nerede ise ~izi yakahyacaklarını bılı· oluı sa. olsun mn~-endısı kn~ırmak ıs- tUrece~sınız. Ben de kendısıne refakat lcnmiı:ıtir. Geminin sağ tarafınn birbi- .. --.. -yor unuz! Bu itibarla bir kaç .h~fta emcdı ve kefl?nlı. 1?le~ane.tlc~ . . edeceğım.. • . . ., • tini takiben üç torpil isabet etmiştr. 
için buradan mgay) üp ıedeceksınız !.. - Ren -~e~L s!zı yırmmcı asıı kor- S~n~al, bır~z sonra: ~ccenın 1,aran Birisi ıprovaya, d!ğcr ikisi geminin tam Umumt Ne§riyat MUdftrO 
Siz gaiplere knrıştıktan sonrn hırsız- _anlarının _ıltıca~ahı olan ~ir y~r.e ~es- lığı ıçınde ka~ hohı:r> ~ıtt.ı. orlnsına raflt gelmiş Ye Zlrhlı oir kaç HAMDI NOZHET ÇANÇAll 
Jık hadisesi kendiliğinden sukut ede- lı~ ed~c~ım !. Korıı.an kehmcsını .~u~~: . • .• ·~ . .. dakika i inde hatmışhr. 
C('k. Hiidise tarföe knvu~ncak !. dıden Jstımnle meebur kaldım. Çunku Rahrıyc nazırı amır~I Dı~ol, o glln C b' l"~tt tk b w azından "mdnda 

Tarif ettiğim gibi hareket e~tiğiniz ~·m·~n biitiin rakiplerimiz çnrna~ar bu P;nriste Ruayal cr:ddesınde)-:ı . ne.~re~ l~o.-;aen ~~~P~~~ları~g~:ıyesinclc>ı ~u~·:ıri 
takdirde Amerjkalı Hnrrj Smıth tr.- •. mı kullannc:ı.klar<lır. bınasında buhmuJ ordu, Dı ol. hırrncı • • .. tt b t k küll" . k t 
g~o;-yilp etmiş qluc$ · verini Alman Göte diyor ki Ahiret dahi kmınnla- biiro rcfi SÜ\ari Pes ile husu ·i kal'em \:~ m~r.e :e a ın ısmı ı!ıı .ur.a-

1 

.. - .. --
A.bo • Yalbiı 1400 ne • 6 AJrlıia 800 
Yabancı memleketlere 27 lfTa .. - .. . -müht>ndi~i Lud,·ig Kot ·i~gal eclecek ! t·a bağlıdır» miidlirü Ro1,eyi karşısına almış. nE'zn- rı 11• .r· . 

1 
·ı t kd" t

Esn~en ben de bir lrn.ç g!irİ onra burn- Bu itibarla benim de sizi getired>- rcti alf,kadar -eden işleri müzakere edi- t.w.ng~lız. ::ımırn 91:~nnz~ıınnı ~·nk~mlk'r:nn 
_,A w • B ı.A • ~ • b h . d h şe. mun vorlrırrh ıgı ı: m: ana . ı<> .. r " ., ~ .,. idarehane : ikinci Beyler Sokak dan miifnreknt .eu~cegım~ eraut:r g.ı- gım u nıa rem dycrh e "k el;d :\h. - A' .. l . t• l kt . \·e biı knç nef(lı; aldıkt.nn sonr:ı de -

deriz , .. , sizi: l:ıvıl< oldugunuz mevkıc tazmndır. Hem e arJ u a e 1r şc- mıra • san ıne >!l ı. •n tr 
r rlestirdikt~n ·~nra t..:-krar Ort:ıyanv- kilcl• !. U1'nk bir şikayetinize hile ı:;e. - Galiba gelmiyec<ık! . \.,tn c .. ı. . . . . GONDELIK TAKViM 
det edeceğim. Kafnmı işgal eden bütün b.ebiyet verilmir~tir. Dedi. SüYari ~v11p vcrdı; .. , ·ı . -. I\.:za h-ep·!11_ızı t.c€siire garkc~e~ 1360 Cı • /ı 11 
mosnili hallettikten sonra muavinimi Kabul eltiniz mi?. Söz ''eriyor mu- - Saat on olmndı, daha !. lıvılı·ı ,. . cı ?ır hnvaıiısı ~ıre~e arz~d~ccğım. emazıge etlfJe 
vnlii umumiye takdim edeceğim ve tek- sunuz?. Rıza göst.erdiğiniz takdirde rande,·Ulerine sadıktırlar. Fıd.:-ıt h:ı: . _Rugun. snbahle~·Jn zı:.::ıretını2e ~el- EVKAT 
rnr geri gelip, sizi; gene getireceğim!. bizim harp g-emilerimiz ikinci siivari- zen bir knç dakik~ evvel gel<?cekle!~ !.Sm Kroınden htnyyarb~ htem1anınfa R1dıtti- s. B . 

Baron Gutmnn biran için çenesini !eri arasında mevki işget ~deccksiniz. yerde bir kaç dakıka sonrn gelmegı gım zaman _ma r~m ır gra ~ .ım. bala 
4 

'Z8 Alqam 
tuttu ve cevap bekledi. Fak::ıt mukabc- Şapkanızı teslim ediniz!. tercih ederler. Telgraft..'l şöyle bı~.h.abcr . l•nzılı _ ıdı. : ' 
ıe görmeyince devam etti: Sabık Smith :·kararını Y~rdi. ŞaP- Bir kac dakik:ı sonra. saatin t.1m ona «Proden ~ruvazort\ Plımut }ıman~- ;le :12,13 Yabt 

_ Siz madma?.e} Evelin ile fenni kasını çıkardı ve Fon Gutmanın eline geldiğini ziliyle haber \•erdiği anda is- nın yirmi mıl mııklannda torpille.nmı$ .U ;16.14 l.aak 
alakadar eden meseleler konuştutunıız \•erdi. Fon Gutman da şapkayı denize tlhbarnt §efi nnzmn yanına airdf ''c: ve bntm1etır, - SONU VAR - ı•iııiiıiıiıliı~--------•illlJ 
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