
p. 
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14 ADRES: ikinci Beyler sokağında 
MAY/ S ANADOLU a-azetesi idarehatıui 

(ANADOLU) MATBAASINDA 
1!)41 BASILMIŞTIR 
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ENTERNASYONAL FUARI 

İzmir Enternasyonal fuarmın hazırlığı, lzıniri.n, 
Türkiyen'n ve bütün dostların lıazırlığı demektir. 
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R. HES Japonya C. H. P. Grubunda 
Deli değil, saf,a 
saglam insandır 

Dünyadaki akisler 

Türk - Bulgar 
münasebatı 

ilci millet arasında kar
şılıklı saggı ve itimad-

cı an bahsedigor 

Yunanistan 

Rus ... Almaıı 
anlaşmasından 
şüohelenivor 
ORDUNUN GAZETESi 

O takdirde Japonya 
kuvvetleri bağlı du ... 

ram.az, diyor 

** 

BaşVekil ve Hariciyeci
. ,mizin verdikleri izahat 

Ankara, 13 (A.A.) - Cunıhu

riyet Halk Partisi Meclis Grubu 
hey'eti umumiye~· bu,ün saat 
15 dt> Reis vekili Trabxun mebu-
ım Hasan Sakanın riyas~~tinde 
toplanmıştır. 

Ru:ı:narne, yalnız Hariciye Ve
kilimizin umumi hey'ele verece· 
ğ' izahattan ibaretti. Bu malMıd
la Hariciye Vekilkmiz Bay Şükrü 
Saracoğlu sö:z alat·ak kürsüye 
geldi . Vekilin, Türkiyeyi alaka
dar eden hadi:>eleı-e aid olmak 
üzer~ verdiğf izahat, hey'eti umu
miyece dikkatle takip edildi. Bir 

bı'r görünüş 

ingiliz akınları 
..... 

Almanyada muhtelif üs
lerde büyük hasarlar 

ika edildi 

Orta Şarka yeni Ameri
karı tayyareleri geldi 

ASKERE DA YET 
-----------------------------~ Kısa Hizmetliler Çağırılıyor 

İzmir yabancı aakerlik !'ubesi başkanlığından: 
Yü ksek ehliyetliler ile ehliyet..;;iz kısa hizmetlilerin yedek suba\· o'ku

lırna ~vkccHlmek üzere acele şubemize müracaai.ları \'e aksi t4'l kdirde 
haklarında kanuni muamele ~·apıl-acağı ilim olunurı. 
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Bu nasıl olur? BucoNKO PROGRAM 
lngiltcrcy firar et. R. Hesin cebinde JAPONYA, RUS- y •ht•f 1 1 kt 8.00 Program, 8.03 Ajans haberle.ı.:i. 

miş olan Roclolf Hes 1-A, ALJJ.4,\TA: rın 1 ) 8 yapı 8C8 lr 8.18 'Mtizik: Hafif program (pi.). 
Hitlerin en çok ~el- Radyo gazetesinin Evlenn1e evrakı sekiz S.4ö 

9
.00 Ev k:tdını - Yemek Hst~si. kmlnrrndandı. 1923 H•tı } k•ı bundan sonraki neş- Ynrın Hava şehhlleri ihtifali günü- !~nacak, istiklal marşı bitinoo mern- 12.30 Program, 12.33 Müzik: Hafif 

el~ Münih darbe~in~ J er e çe J '• riyatına göre, Rugya aydır gelmemiş cliir. ihtifale biitiin halk davetlidir. Hn- sım komutanı, hazır bulunanları Ha- şarkılar, 12.GO Ajans haberleri 13.0:i 
iştirak elmiş, muvnf- il~ Almanya rmumıda Beşinci Kahramnnlnnda 

1412 
nci zırlanan program, bütün atflkadnı· rlai- \:ı şehid~erini ve biitün . şehidI:rj se.. Müzik~ Türkül~r. 13.20/14.00 ~lüzik: 

fnk olamnyıııca Hit· mı•ş bı•r resmı• kı yakınlaşma Al- ~ok-akta 79 numaralı evde oluı·an l'C w~ nıiiessesekre giinderilmi~tir Bu l~ml~maga davet edeceklır. Selam va- Radyo alon orkestrası (Violonist Ne-

1 1 
ı. ı.- t k 'f u k k . . _... • . . . . • , zı.retı a. hnacak, b.ı.ı sırada merasim ye- cip Aşkm idaresinde), 18.00 Program, 

ere uernU1,;r ev·ı maı~yanınw za ~:ır - Mehmecl Bliyükırmnk imznsiyle al- pıogıamagoıe)nıınsaatdokuzdaas- rındekıbayrakdıreg"e,.,..kilecekveKa-180') :\Hizik· Od,, ·· •w· ( 1) 1sno 
olunmuş ve 19:13 ha- bulundu takı .. or .. tagı.1.11 .. şuphE'- dıg"ımız bir· mektupta evleı1me -:11u"ra- k • ··ıı. k" l . 'f . ..~ . .., ~ . . " muzıgı P. , . ..> 

ı . . ff k d t ·erı, mu o er an, :;ubay ar, me.n. rnr- <lı ekalesınd.en top atılacıık. şehirdeki Konusma (Dış polı"tı'ka ha·d·ıseleı·ı"), 
ı e rntının mu\·a a 1- re uşurmuş ur. ca". tıı1111 tnkı0Jl edı'lmes·ıne rag"men 1 k 1 kt 1 1 h l • . 'kt' 

1 
·.. - ar, ıtıı a.r, me ep er, te<>.,ekku ler, ak ve nakıl vasıtaları tarafından se- 18.45 Çocuk saati 19.15 Çoctıklar ı""in 

\"eti üzerınl' ı ıc ara Alman.va .1'apon.,·a- sekı'z. n~·dnn berı' ı'ııtaç edı'ln1edı"gyi ·· 1 h Ik l ki 1 C ı· ' " • 
1 

• • mup,ssese"'r ve a ·, çc en ere um- um .resmi ifa edilecektir. Yapurlar, musiki (pi.). 19.30 Ajans hab<!rleri. 
geçen Hit.er\n mua- ES H i dan, Amerikan rnr- bildil'ilmektcdir. lzmir evlenme dai- hurıy.et meydnnıncla. toplanacaklarclır. f~brıkalnr. trenler düdüklerini, otomo_ 19.45 Konuşma: Ziraat takvimi, 19.uO 
\"İni olmuştu. H , A YATIN 1 TEHL KE · clımıııa mani oln;ası- resine y:1pıhrn 940-1337 ;.;icil "'1Uma- T?plantıya ot~mol.nllc> gelecek ve şı; bıl ve kamyonlar kornclerini çalacak- 1\Iiizik: Kadınlar faslı, 20.16 Radyo 

H.odolf H" • cumnr_ DE GO-REREK KACMIŞTIR m ve lngilt~ıe\"i re- ralı miiracaat üzerine evrak Öz-alp hıdlcre oto.m.obı,ııe çıkacak olanlara nıt lard~r. gazetesi, 20.45 Müzik: Solo şarkılar. 
te:-ıi glinii :;aat 16 da nubi Pasifikte· me:!- kaz:ı~ı nüfus memurluğuna gönde - nrabalnr, 2k111cı ko~·<londnn Borsa a- Ilır dakika sonrn selamdan c:Rahab 21.l O Konuşma, 21.25 Miizik: Mızrak-
H:rn~burgdan uçmu" gul etmesini istemek- rilmiş ve ınliteaddid tekidleıe rağ - rayın~ dogru m~vkı alacaktır. . kumanclasiyle rahata geçilecek, bir h saz!: rdan ımz eserleri. 21.45 Müzik: 
SOO mil rn2safe ka~ıc>- J ·z R l k tedir. Buna mukabil meı1 ·.·nt.·ı" ,.e ı"ade edı"lmemı'ştı·r. Bu 11 t f l Ia~·ı t 9 "O d (' h l b ·ı P ı ·ıt naz fere usya ra "' l ı a a " · a ··1 a. um. u. rı-. an.·are su a)ı • e . arti vilflyet idare Riyaseticumhur bando~u. 22.30 Mem-
derc>k ngı reye ı.n- o ı .. de japonya Almanva- şn.\'anı dikkat şika'-·etı· ne:;rederken t 1 ın la h k ti B h t· · · k -.ır mi ·tir Cebinde Hıt- •• • b h 1 k d R • b. t "' ~ ye meye an. c •ı arc '€ e ırıncı eye ı rcışı Avu ·at l1ıünir Birsel ta- leket S!lat ayım, Ajans haberleri, Zi-

•. • o. k"I- munase atı a;c ın a nm US) ayı >:er .. es evlenme işleri için alflkndarların çok ko!·don. c.azı "'-'. f,.m.et p~şa bul\·.arları. rafından birer hitabe irad olunncak- rnat. Esham-Tahvihlt, kambivo-Nu-
lerb b0rab~ı Çl' 1 bırakmanın. ı muta- siiratle mu-amele gönnelel'İni hir ke- lkı~şmclık yolı~le. Kadıfekalesıne çı- tıı·. kut borsası (fiyat), 22.45 Müzik: Cnz-
miş bir r~:-mi. ~uhıı~- ne düşünüyor ? lensrndadır. Fakat re daha işaret ediyoruz. kacaktır. _Hnl.k. ıhtıfal alayı geçerken Miit akiben bir marş çalınacak, hn- band (pi.), 23.25 2..,".30 "-rarınkı" prog· 
mırntur Kendı.-;ı. hak- her iki devlet son .va. t 1 k kk k .ı. ------------·--·- saygı vazıye ı a nca , dii · an kepen ·- va kıfasındaıı bir manga. h:l\'avn üç ram v0 kapanış 
ı,ıncln harp e. m mu- kınlaşmalarla birbi- Ot t•k t 1 l~ı·i yarıya kaaar indirilecektir. defa ateş edecek merasime niha};et ve- __ · --<>---
am.ele .i. ynpılıt~:ı_ktır. Japonga Rusga Al rine olan karşılıklı oma 1 e e- Şehhllikte mer:ısime saat 11 de lınş- rile<X'ktir. z· ABJT.' ADA 

Ingılız. ~~blı!{ıııde, ' ' • hizmetlerini ihmal .rı N 

~~~~~tt;.ac~~~li~a~i~: manga arasındaki son ~;~~eıkte Jl~·~it~~~;~};~ \ fon hattı s. - ~.en ~~;.~.::;,~;,;,.-:~:~~ ı•urclu: 
lıgınde ı~ bunun lır başka istikametlerde e S Tireci~ Turan mnhallesindc Umumi 

h~;~alı.kt~~ ileri g~I- vazı·get ve ' t"hvere j iirütm~k istemekte- B. ı . . ı kadınlardan gmin kızı 25 yaşında Se· 
dıgı bılclırılmekt0dır. <l:rler. Rus,·n ise, il' ÇO C yerlere teşnıı -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHİFEDE- tenfkcler içinde 3 - 5 torba kum bulun- lanikli Fatma Demir. para meselesin· 
Diğer taraftan L-011- ~arkt.rn \"c garpten d · J • b 1 Siperler, her ailenin nüfuı> miktarı- durulacaktır. den E) iiı> oğlu arabacı Şükrii Şeıı 
dra ve y~lŞİ~gt?n gn- kar~ı Dolar harbı" 1, ndine uzanan elleri e 1 mış u unuyor na gör~ !nğınabile<X'kleri geni~lik ve 3 - Uzun ~aplı, paçavralara snrıl- Zümri.ı ili jilet bıçağıyle sol <?linden yn· 
wte!erınııı ıdclıah.rı- Y ~ıkmaktadır. Bu Yn- Jzmir - Aydın - 'NaziJli ve dokuma uzunJukta olacaktır. Bu siperlerin. her mış bir kanca, gelbe.ri, bir kiirek. bir ralarnı. t11'. 
na göre, Rodolf Hes hayutını tehliked" ziyet bittabi bilhns::.a son Rus _ Alnımı fabrikası aro~ında otomatik telefon haııgi bir sebeble binaların yıkılması \"eya iki su kovası bulundurulacaktır. Bu ı c cesaret? 
görerek kaçmıştır. Fakat henüz beya- yakınlaşması haberleriyle japonların tesisatının ikmal edildiğini yazmış - ihtimaline knrşı enkaz altında kalma- Gerek'vilayetin halkımıza dağıttığı Karsıyakada Fahreddin paşa c:ıd-
natta bulunmamıştır ı canını :-:ıkmıştır. tık. Bu yeni hat, umumun hizmetine ması için binaların hnhçe kısımlarınch broşiiı lere. gerek yukarıdaki izahata desind~ Kemnl oğlu Gazanfer HilS"\'in 

Rodolf H~~ .Mı:-ırcla doğmuştur. 1n-1 J.4POS • Ç/ı\' HARBi: ~çılmıştır. Yeni hat üzerinden Sel - hazırJanmı=ısı lfızımdır. Bir evin v.eya gört> tcdbil'lerin nlııımnsı lfızımdır. oğlu Basanı scbcbsiz dö\'Jllüs rn kcn-
gilizce de b!lmckledir. Nitekim kendi-! Japon meırnbinin verdiği habel'!ere çuk. Aydın, Nazilli \"C fabrika ile bir mahalleni~ toprak \•aziyeti, her Biı· iki güne kadar Halkevinde Vali di ini karakola götiiren poli; B. Meh
$İni ynkalıyıın İngiliz ködiiler \'e ;ıİ)C'- göre, japon ordu. u kuvvetli ve knluba- muntazaman ~örülşiilmek'tedir. Çeş.. aile için cvlerı~<le ayn ayrı siperler B. Fua<l Tuksal tarafından bir konfe- mecl L'zma karşı geldiğinden Adlin:ıyo 
siyle ele düzglln bir lngilizce ile ko- lık kU\ vetlerle Çinde taarruza kalk- :!ıe, l.Jrla ve Üclemişle daha ev\·el knznınğ!l ,·e sıgınaklar yapnıağa mü- rans verilect>ktir. Heı·kes icin serhesi \•eı ilnıiş. te\'kif olunmuştur. • 
nuşmuştur. 'ı mış, \ıazı mevkileri almağa muvnff:ık utoma1ik tdefonla görüşülmekte idi. .::.nid değilse mlişterek sip~r ve sığınak- ola~ak bu koııferam. hoparHirler1e ya 1Ja.şt1ul01ı 11anılmnış: 

IRAK llAnlSJ~'l.J~!:I: olmuş lıuna da seheb .Mnnçuko kuv\"f't- Vilı1yPlimizcle ,\f enemen. Bergama. lar kazdıı·ılacaktır. :\Hişterck :-:iper \"C pılacaktır. Tunrndn ~Iehmecl oğlu )lu::.tafrı. iş 
Irak hadiseleri hal,kında yeni bil'· ıeriniıı /'aponlarn iJtihakHlır. Foça, Kemalpaşa ve Dikili kaznları- ~ığı~w~lar, m_ah~llede veya cinırıncla \'ali,_ ıınsif korunma me\·zmınd:ı mesclc.-.inclcıı Ahmed oğlu Abdullnbı 

m:ıllımat nlınrımnm1. lı . Fakat lngi-I ise; //l'I-JJtf;'YJ:: l'.ARDIM: na heni.iz otomatik telefon yapılma- ı:;nhıplı. !'ah.ıpsız arsalarda \'eyn bo;; ehemmıyctle alfürndnr eden noktalar başıncl,rn tnşla yaralamıştır. 
ı!z k.ıynaklarrna gorl\ f ngiltere, Ira-j Güniin diğer miihim me3eleleriııden mıştır. 1mkfrn btılununca bu hatlar hPr hangi bır mahalde hazırlanacak- \'C t~recldiide diişiilen nıeselder hakkm Eı•lcrc taan"'ltz: 
kın Ru-.rn tarafından t:ımnmasına cin biri de Amerikaııın tngfüereye yardı- çekileceği gibi NazilJiden Dinara·ka- tır. Bunun için. mahnllclerde mıntaka da halkı t<.>nvir edecclctir. Kar~ ntinada Arap H:ı,an deresinde 
bti~ ük ehl'mmiy.et \'E rmcmekte, Berlin mı iizcrinde yeni ileri Gri.ilen bir şe- dar da şebeke teYsi edilecek ve oı-n· zabıta \'C beledı~ e amirleriyle mahalle Bu faydalı konferanstan halkın i1'- Mehm!>cl oğlu Cemal; ev me~lesindeıı 
i,;e bunun .. ·mTPt Rus~anın fngiltere-,1 kildir. dan Anlrnraya bağlanacaktır. miime:.silleri ve C. H. P. Ocak idare tifnduıi biiyilk ofocaktır. Ali oğlu Mustafa ve Hecep kızı Naci-
ye kar~ı b:r hareketi olduğu mütalca- Harpten önce 

4
1ihve.rciler, cenubi ---000--- hey'eti rcisindt>n teşekkül edecek he- yenin evlerine taarruz ettiğinden tu-

:-ıncl:ı bultınmaktadır. Bu har<ket Ru. Amerikn ile iktısadi mlina::;ebetlerini A kk b d yetin nezareti altında w bu hQy'etin L d b b d tulmuı:;tur. 
nı ile. Jııgi!ri'"rC ıhı hnzı de\ l<.>tl~ri mii· nrtırmışlar, burnda şimali Amerikaya ya 8 J a tensip ettiği yerlerde siperler, sığın:'lk_ On ra Om ar ımanı 'No/.~ '(!11 tartı: 
te~abı} .n ta~11m. rıu-; olmalarınd~n da rakip olmuşlar ve Birleşik Amerika lar yapılacaktır. ( BASTARAFI 1 Net SAHiFEDE ) fnönü caddeRincl • Tevfik W! lbrn-
~loı.;a_.lulır. cLycnl0r 'arclıı·. Berlın b_u 1 bu \"aziyetleri ıslaha çalışıyordu. Harp • . ,. .• Şeh~iı~. ~?sil' koı:unma .~mi.ri, ~mn~- ne clerec(!dc mile::. ir bir raddeyi bul- him, ?ıiehmed kızı Fatma~·a mazot ~n· 
ıhtılatnn memıH ılur. fraka kar~ı la- bu ~ahadn Birleşik Amerikava yardım lhtıkar)a nasıl ınucadcle yet mud~~u n. S~ıd Öz~~~·rlür. Emnı- duğunu da göstermiştir. O gece 3j tarken noksan tartı kull:ın<lıklarınflnn 
kayd görliniiyor,,:ı cin 8uriye yoliyle etmi~tir. • ~ • k . yet teşkılatının bırer cuzu olan karn- . . , ., . . .. .. .. .. ' yakahınnıı lnrdır. 
h.azı :\iman tayy~ıı Jl'rini!ı Jrakn git- ı Şimdi :.\Iihvercileri, cenu ti Amerika e dı le Ce ? kollar, bu işte halkımıza izahat vererek 

1 

duşman taH .ıresının duşurulmuş ol- Uu:al: la§t uonııırn: 
tıkl~rı hnbcr \Cl'llmek.teclır. iktı~aıliynlıııılan çıkarmak için keneli- Viliiyel fiat murakabe komisyonu, rehbe~lik yapacaklardır._ . . ınası bu akının Al~an hava kuvvetleri- ts.m •tpaşa hulva{·ında Derviş oğ'lu 

'\' ugo::l:n-ya meı;ıelesı hakkında. yarı !erine karşı ı::irket \'e mi.iegseselerde diin öğleden evvel vilayette vali mu- Pasıf korunma talıınatııamesıııın ne neye mal oldugu hakkmda kısmen Nurı H~ l\Iustafa oğlu Alınıedde \'C cc-
rc~mi Almnn sözeli ·ii Ru:-1lnrın 1vakth·- Mihver t~bua;ının his elerini almak, avini H. Ekrem Yalçınkayanın reis- l ·l~ inci maddesi aynen ~öyledir: Lir fikir vermektedir. z:ıe\'iııde C'elfü oğlu Ömerin lızerlerin-
Jn hu ln<'\Zuda rnnılclıklarını. fakat rakip müesseseler kurmak suret.ivJe liğinde toplanmıştır. Ayakkabı sa - «.Pasif korunma mecbllriyetine tfıbi Mancester t:urcliyen ga7.€lesi, dü~n lıt! birer bıçak bulunmuştur. 
-.on lrnr:ırln bunun diiwltilmiş olduğu- lıir yıldırım dolar haıbi açmak ce~{'- tışlarınn fiat tcshiti için yapılan mü- şehJI' ve kas:ıbıılarda halkın korunma- :3" t· · .. . · h" ı d'" l\uııırı1·c1lık · 
mı, mn:ımııC:h So\·yrt Ru~yay1 bunda vanı \ardır. Bu suretle istikbalde de zakere netice.sinde her ayakknbımn snm tabi hükumet ,.e belediye tarafın- h" ak)).ıreıl1lın. ~cum ecen uşmaıı Gıızı'llııl,·n1·1·11 l" \' f vl b l 1 

• ) ı·v · · h tt " d"n .~ehir V" ka~nbaı1ın n1u"ı1as.• ı"ı> yer·- a\:a tı\"Ve erınrn onda lıiri kadar ol- ' • '" usu og ıı sn ı rn ı 
mnruz gifrmek lazım f'" c ıgını. :ı fı l\11·}1\·eı·cı·ıeı·Je centıb·ı Anıerı'kaıı ı"ktı- t ıba ı " ·mal den f'ı·m"nın ·..,mı· "' ... ""' - - B k. B : · n n .. , 1 e ı " ı., ferrnde ı"hti'-·:ıca go"r,, kazdıı·:ılacak sı·- duguııu tahmin etme'Kte ve .::;özlerini ı:u 'e ıı· oz, iiç kı1gıd atmak sureti)•lc 
l.! rliııin bile Y_1 ı:ııl:ırn. k Yugoı;la\·ya.rı s:ıdi \"e si.,·nsi mlinaseh<!tleri ke.:; ilmek ı'Je sntıs f"at"nı'n sogwuk damga le va "" "' ı,; • ·' s ı 1 < 1 " - ı>eı·leı·, sıg· ın."tk oln1ag~a el•·erı';;lı' bultın- yapılan hasarlara naklederek şoı.·Je de- kumar O.\·n~n·ken go-rulmu··e, ttıfulmtış-
l:cl "r paktma la\ ık b;r d~vlet ı;andıgı- i tenmeıdedir. ı k 1 t 1 t B · • ~ " ~ zı m~ısı arar aş mı mış ır. u saye- mıvan e\•Jerin mu··:-aıd bahçel.aı·ı· ··e cı'- vam etmektedir: • tur. 
nı söylemi.:: ve bu :-uretle her iki taraf ele ihtikara meydan verilmemiş ola- " "' • ,_, · \' '.\ır· • 
fikirlerini trshih ecler .... k hu noktada OU-ŞU- RU-LEN ALMAN caktır. vardaki arsalara, ailek!rin kendileri . ccarıamen~o ılc e.ı:;t ıuııııster kilise- E.<:Hıı·cılık: 
pol:tiknlnrıııı ye_l'iestirmiştir. B 'dh ı·t t t f. tarafından knzılacr. ·siperler.» smın l'ıgradıgı zarar, Taymis nehri- K d 1212 . . . k kt . wı 

. azı ı a a çı \'e op ancı ırma- Bu maddeye göre her vatandaş keıı- nin bu Köşesıni sevenlerı yei:> ve tütu- Cn_ter ~ ıncı ~? a n Alı og ıı TAYYARELERi laı·, komisyona müracaat ederek lüks 1 .. .. F Recebın evınde 70 santıgr tm e bu 

ÇOK GÜZEL 
J >en izli, 13 (A.A.) - Türkku~u -

ıııı yazılım gençlerden bfri kız olmak 
iizel'e, 13 kişilik ilk kafi!" bugün ha
reket etmiştir. ikinci kafile tlE.' bir 
knç gün solliaa TürkkuRıı kampıııa gi_ 
decektir. 

Japonya 
{ BAŞTARAr ı .l NC1 ::ıAHlFEO.E ) 
ıçin esas temeller atılmadan evvel 
her hangi bır yabancı devlet veya 
devlet gurubu tarafından hakimiye
tin diğer bir devlete intikalıne karşı 
Japonya tedbırli bulunmak mecbu
rıyetindedir. 

Günliik ticaret gazetelerinden ::;u
gai ~ogı) o da şöyle diyor: 

cAklıselim gbsteriyor ki, A nupa 
lıaı•bi uzun miıddet :siirdiiğii takdir -
de .Amerika lııgiltereye iltihak ede -
cektir. Alman zaferinin, Pasifikte 
ulhün devamıııı tnz'llmmun edeceği 

yolunda isticalle knrar vermek tehlı
keli olur. Hüküm vermekte istical 
edilmemelidir. ,, 

Demektedir. 
Berliıı, 13 (~.A.) - Stefani ajan-

ından: 1 
Bir kaç haftadan beri Sovyet Rus

y .ı _ Almanya nrnsınd-aki mübadele 
meseleleri hakkında se!ahfrettar Al- 1 

man mahfilleri ile müzake?İe yapmak 
iizere Almanyacln bulunmakta olan 
:::iovyet harici tic-aret halk komiseri 
Krotikov l\f oıskonıyn hareket etmiş
tiı·. 

l\Iosko\"a, 13 (A.A.) - 15 günden 
beri burada bulunan so,·yetler bil'li
ğinin Herlin bUyük elc;isi De Konazof 
lıugiin Berline hnreket etmiştir. 

" ELHAMRA 

emteanın ııcler olduU-unun tesbitini eli nefsi için siper kazacağına veya rn duşurmuştur. aknt h<ıJ#'lP olmak I ' · • ı s ı·n1· -

I On(lr 1 '3 (AA) Pa" ı· ı>a e kazdıracag·ına gol"·' sipeıleı·ın e\' s,'l- tehlıke:;ıntfcn kurtulan ve scsını lnırı- lunmuştur. 
• . a, ·. · . · - .. · u:ı - : ve bunlnrm satış fiatleriyle kar nis - ~ ı 1 · b · 

0 

1 zartesı gecesı l~gıl~e~:e .. uz:ı·ıı~~e ı:"> betlerinin tayin edilmesini istemiş- hipleı-j tarafından mı, yoksa kiracı ta_ ı:t. rfü yosu vasıt:ısıyle iitün ımpara- -----
A lmm1 tayyaresı d.uşuru~muştıır. B~ ı lerdir. Komi);yon, Lu mevzu iizeriıı- rafından mı hnzırlanma~ı icap -ettiği- toı luga lluyuraı~ \ est l\liıııster çan se-1 1 I 
s~~r~.tl~ mayısm bLdnyetııHte~ı . bcrı de tetkikat yaptırmağa baslamı!'\tn\ ııe ılnir Lercddüde mahal yoktur. smı dınlıyecektır.> ..._._.... _ •w -=-
dusurulen Alman tayyarelerın:n ~a- '" . \ nziyct şudur: 1 Hu sabah her il<! katlar bazı yofümıı 1 K H b l ' yı. ı l ::~ i Lulmuştur. - ooo Ila\'a taarruzlarına karşı pasif ko- kapalı bulun~ı:ısı yuzuııden OtObüslcr ısa .a er er 

--ooo NUf US DAiRESiNDE ISLAHAT r~nmn tnlimatnamesıııiıı çerçevesine l t~owşarak seier~erınc devama nıecb..ır •- 1- ·--· ... • · - ..-..;.wol 
Havaide manevralar ~üfo:ı işlerınin sürat le görtilmesı 1 gıren her şeh~r ve kasabada biitün vcı-' ~n~nıışl:ırsa da iŞ hayatı normal şart- . ,. . , 

içııı ııuı u
8 

ınutturıüğli taattından ba- tand'.ışlar, sıperler kazmağa m~cbur lcıı ıçınpd0e Lt0ekNraYrAbLalşGl~ı.ı::~u~~ıı·. ı ~ AA)ddııı ın~tbu.su .B.A~l azmıE1 o~çu~ 
Nevyork, 13 (A.A.) -40 binden zı tcaoırıer aıınnmııu·. ~vrak ka·d oldugu.ııa gul'c kiracı veya ev sahibi ~t:RAL o~u .. Y ınagı.mışve tana •mnıy~ 

fazla Ameıüka askeri, Havai adala. ış e ı b "
1 

'd ·.) diye bır tefrıke mahal vot<tur YARALANDI 
1
rnudur muavını B. Yaşar Barış şehrı-

ı rın ıı ır memur a ı aresı mum - " · Lo 1 •J • ı . ı · · rında büyi.ik bir manevra yapmakta- kuıı oıctugu anıaşıımış ve bu ıse bir Her kes, bulunduğu )erde \'e.ra ci- . nem, ı ..... (A.A.) - l:'olon)a H:•ş- 1 nıızc g.? mıştır. .. 
dır. l\lu-nyycn miidafnnyı temin et - memur tayın edıımıst , 1'~. k" . . 

1 
_ \'arda kendi:sini korumak için siper Yekıl .muavmı genemi KofnovsKı ~n- . * .!: uhuşln. mucadele komisyonu! 

mek m:ıksadiyle kıtnlar ve topçulaı· ı· 
10 

aıı d ~k ıı. ,\ra ı:;ı1e J,azchrncaktır. Mecburiyet biıtün vn- dra üzerine cumartesi günü ya ı·'ı. ı dun ogleden sonra Sıhhat ve lçtimnı 
• • ' ır e ç, şan ıger ı ·ı memur nu us d ' ı h' 'l\1 · t .. ı·· ı· · .. d 1 · bir taraftan diğer tarafa harekat, mu· meı· t . t " 

1 
t , . . 

1
• 

1 
ron nşlara şamil olduğun;ı göre güııiin ıava ucu mu esnasında yaralao.cıış- • ua\ ene mucur ugun e top anmıştıı · 

yaparken tav~·areler stratejik nok-ı ıııuşatl 
1 

:,0rnıııtl 111 atcıy e .. a' kzı 0. u
1
n • birinde bulunduğu mahalden diğer bk 1 tır. Serbest hayata dönmek için müracant 

""' . . ı ·. ~ ra e ııı acı mum ·un ış er 1 1 . 1 (' ı · · d b k' ı 1 kl'fl · talarda uçus ~"'.ıpmıslardır Sımdıye guı . .. k 
1 

kt d ... ' nuı uı le ıaşınsa bıle orada da kazılmış .eııera ın evınrn yakıııına. boınl-;ı e en azı umumı ne ın arın t.c ı erı 
"' " • •. 1ll gunune çı arı ma · a ıı·. h.u - b' · • ' ı · L, b 1 ı kabul 1 ı b ı · ı k "l kndtı!.ı yapılan manevraların en mu-, tuk' d •ıt .

1 
.• , k· , dl • . • 

1 
ır sıper veya ıgınak bular.aktır. < uşmuş, genera omt.m parça arım aıı cc ruış, un aı ın ev enme · vey. 

. A .
1 

c eı eı ınc ,1) 1 ar, ıntız:.ım a ı· 1 t .. h . . . ı t ı d ı· metres olm·ık için m han h •n hı mi olan bu manevrada, merı rn ışıeıımekt h ık . 
1 

. . 'k . . a ıma nameye gore er aılcnın yaı n anmış ır. '"en ısıne aıne ıyat yu- • u um • e a.} -
ve Afrika harekntından alman bii - mede t~' ; ıQ . ış cı.ını. :f.e~ı t~- evinde Lulundunnağa mecbur olduğu pıiınıştır. J3uıı<lan evvelki harplerde tından ayrılmak istedikleri anlaşılmış. 
tiin dersler tatbik edilmektedir. "ı' ı·lcr11 , 111 ,ıçl e mekt ıdçın) enı azı e - ilk sıhhi tedbir malzemesi şunlardır· bir çok defalaı· yaralanmış olan gene- lır. 

· ., , e a rnma · a ır · · · . · · · * B· l ı · · · D B h U • 1 - Bır mıktar t.entırdıyot ve al- ral, bu son yanılurıııa ehemmıyet bılc I! et ıye rcısı r. e çet z, 

ı· ' 
Harp paketleri 
hazırlanacak 

lzmir Bayanları vazi
feye çağr1 lıyor 

Dün ıaat onbeşten itibaren Hal
kevi Yardım Sevenler Cemiyetine 
aid dairei mahıuıada harp paket
leri hazırlanma işine başlanmıştır. 

Cemiyetin sayın azası ı=le bu işlerde 
çalı.fmağı arzu eden yurdsevP-r Ba-
yanlarımızın 

mektediı-. 

gelmeleri rica edil-

----~- kol. vermemektedir. dün Küllürparkta muhtelif inşaatı, ll'l· 
AGORA HAFRIYATI 2 - Pamuk \'e sargı bezi, \agnzı fabrikasını teftiş etmiştir. 

Tin k tarih kurumu tarafmd-an ve
rilmış olan para ile devam edilen es
ki lzmir «Agora> hafriyatı, bitmiş -
tır. Agoranın garp ve şimal kısımla_ 
rında şimdiye kadar yapılan hafri -
r·atta bazı eserler me(}·dana çıkmışsa 
ela bunlar, fazla kıymetli -e erler de
ğıldir. ~"aka~ mütehassıslar, hnfıtlya
tın del'ınleştırildiği takdirde bir çok 
eserler, kitabeler bulunacağı mü'tn
leasındadırlar. 

---000---

Vakıflar paviyonu 

1 Icr evin şağili, melhuz yangınlara lngiliz akinları * Enıniye~ müdiirii B. Said Özgül' 
karşı da şu hazırlıkları yapacaktır: evvelki gece polis merkezleriyle karn-

ı - Evin çatı kısnııııda yangının -BAŞ TARAFI 1 NC1 SAHiFEDE- kollanlnn bir kısmını teftiş etmiştir. 
te\·essiiüne yarıyacak bütiin çıkıntı man tayyarelerimizin dün geceki * Viliiyet Ziraat müdürü B. Refet 
,.e ilih·der kaldırılacaktır. hücumu, Ren n~hrindeki hedefıerde, Diker, çekirge mücadelesi işlerini ted-

2 - .J<:vin çatısının veya tnvnn ara- bilhassa l\fonhaym üz-erinde tekasUf kik için dün Menemene gitmiştir. l\10-
sının miisaid bir yerinde ve icabında etmiştiı•. cadele)~ devam cdilmekmdir. 
kolaylıkla ahnabile~k tarzda konul- Burada, çok mühim hasar ika ediL * Antaıya, 13 (A.A.) - Kız Snn'ııt 
mak şarliylc çuval, torba, sandık veya mıştir. Kolonya ve I<oplesdeki hedeL okulunun ders kesimi münasebetiyle 

ler de bombardımnn edilmiştir. Diğer j oiı· sergi açılmış, merasimde vali, vi
bir takım tayyarecilerimiz de Os - Jfıyd eıt•kanı ve clavelliler buhınmt~Ş-

HASARA UGRIYAN YOLLAR tand ve Diiııgcrk rıhtımlarını bom -jtur. Kızlarımızın e~rleri fokclirle kal'
b-al'(lımnn etmişleııclir. Hiç tayyare şılanmıştır. 
!kaybımız yoktuı•. Sahil muhafaza 
tayyarelel'imiz, işgnl altındaki Fran
ı:ıadn Sen Nnzer rıhtımlarına hlicum YANGIN KURSLRRI 
etmişlerdir. Bu akınlardmı bir tayya- ::\lahalle itfaiye teşkilatına men -
remiz liönmemiştir. sup 810 kişinin itfaiye müdürlüğün -

Vakıflar umum müdürlüğü, Kül -
llirp:ırktaki vakıflar paviyonunun 
tevsiini kararlaştııımıştır. Bu mak _ 
sadla \~ıkıflar paviyonunda bazı in
şaat yapılaca'k ve bu seneki fuarda 

--------------·• paviyonda, pek çok kıymetli e.;;erler 

Vilılyet nafıa müdürlüğü, İ:lmir -
Manisa, Kemalpaşa, Bayındır ve Ber_ 
gama kazaları dahilinde seyliip'tan 
has~ı·a uğnyaıı yolların tamiri için 
projeler hazırlamış ve vil:1yet daimj 
encümeni de bu inş:ıatı münakasaya 
çıkarmıştır. 

Bergama yolunda Bakırçay mec -
rası civarında yolun istikameti değiş
til'il miştir. 

Herlin, 13 (A.A.) - Bertin mat- de görmekte oldukları kurs. sonn er
bua'tı, İngiliz hava kuvvetlerinin !) - miştir. Kurs müdavimleri, muhtelif 
10 mayıs gecesi Berline yapılan tn- yangınların nasıl söndürüleceğini tn
a:ıruzda bfri çocuk olmak üzere 17 mamiyle öğrenmişlerdir. Kur lardan. teşhir edilecektir. 

Sinemasında ki,inin öldüğünü yazmaktadırlar. çok iyi nc'ticc1er l'.'lde edilmiştir. 

BUCON l_B_o_r_s_a_lll"BlY Ha1Ft©ı TAYYARE Sinemasında Tel.36-461 Biitün ömrii boyunca dünya medeniyetine binlerce ve binlerce hari
kuliidelikler hediye eden cih-anşumul mucit THOMAS EDISON'un 

hakiki hayatını takdim eden emsalsiz harikalar şaheseri 

EDİSON'un GENÇLiGi 
Başrolcle, yaşı küçük dehası büyük saıı'alkar MlCKEY ROONEY ta

rafından cidden hayranlıklar içinde kalacağınız namütenahi güzellik-
Je.ıılc dolu olarak vlicuda getirilmiş emsalsiz bir filim. 

AYRICA - FevkalUde nefis bir mevzulu Tabii Renkli Canlı Resimler 
SEANSLAR, Her gün, 1.30 - 3 - 5 - 7 - 9 - da 
Cumartesi , pazar 11 de 
DiKKAT - Haftanın her gününde ilk sean.lar UCUZ HALK MA

TJNELERI dir. 
Fiatleri - Birinci 20-Balkon 25 - Koltuk 30 kuruştur. 

UZU.Mı 

62 1 
•!5 
17 

K.S. 
2 Çu. Tarım 18.50 

« K. :i\lika. 15 
« R. Jhra. 18 50 

124 1;2 Yekfııı 
258753 Dünkü ~·ekfın 

258877 1/2 U. yekun 
Fiat ayni 

ZAHIREı 

20 Ton Susnm 
K.S. 

K. S. 
28 
20 50 
lB- 50 

K. S. 
31 

DOUGLAS F AİRBANKS JR - JOAN BENNETT'in 
Yarattıkları emsalsiz, fevkalade maceralar dolu 

urban Oynıyan CFERNANDEL) 

Matineler: 3.30 ...:.. 6 - 8.80 Cumnrte.si günCl 2 Paznr ~nQ 1 de ilAve seanslar ... 



~ Mayıa 1941 Çartanba 

lınıir sicil ticaret memurlu2un-
dan: -
~escil edilmıs ohııı . [Banka Komerçiyale ltalyana] tarafından İzmir 

~·si için S::ımi Sirel'e verilen vek:iletn::ıme ve ticaret vekaletinin mii
el lıeyanname~i ticaret kanunu hükiimlerine göre sil'ilin :1013 numa

ıına kayt ve te•cil ,,dildiği ilim olunur. 

1 ; Vekaletname 

İzmir Sicili Ticaret Memurluğu 
ı·<>smi mührü ve F. 

Tenik imza,ı 

2: Müzeggel beyanname 
, ~o. 894 Bank« .ela re .;onııte•inirı 14 Şubat 941 toplantı<> Banka idare 
•ıııı. 
~. ıte;;i, merkezi idare müdürü Bay Aroldo Vannucchi ve azadan Bny 
,'l'ııathan Hayim ,-e )-edek azn Bay ltolli Eugcnio hazırı bilmecliR olarak, 
~atada Karaköy palasta kfıiıı Bankanın clairei mahsus~sında bugün saat 
,,~ 1:-0pianmıs w merkezi i~a~·e müdli rün.ün teklifi üzeı:ıne, açılan ce~s~de 
"""•an Ba)" Giuseppe Sartorının ga)·bubetınde ve 1 Hazıraıı 19~6 tarıhın
~ 1'Grkiı·e Cumhur veti dah'linde nc•rolunan 2999 numaralı kanunun 
to· atı .cümlesinden. olarak. :\1iliinoda ·kain Banka Komerçiyale Italynna 

1
1ioclisi idaresince akdolunan 8 Temmuz 936, 29 , Teşrinbani 938 ve 
2 Teşrinisani 940 tarihli celselerde kendilerine verilen salahiyete isti

' 'den Yukarıdaki gibi hazır bulunan "vat atideki hususu karar altına al
liııııardır. 
t 1lan'ka Komerçiyale İtalya}a İzmir ~ube•inde şimdiye kadar husu_si mu
tahhas vekil olan Bay Sami Sirel mnkfır şube nezdinde hakiki murahha~ 
!Jcıi tayiıi erlilmiştir. Diğer cihetten, Banka nizamnamesi mucibince lz
''r Şubesinin tedviri umuruna müteallik bilcümle muamelfıtı· icra etmek 
~.ınevzuubahs muamelıittan tcvellürl eclebile~ek bilcümle deavide gerek 
Uctd~ı. \'e gerekse müdafi sıfatiyle Banka nam ve hesabına adalet huzu

~na çıkmak hu uslarında dahi Bay ~ami Sirel'e rnkiılet ve salahiyet ve
.Jnıi•t' , ır. 

İmzalar A. \':ınnucchi Burııııthaıı 

itolli Hayım ' 
P,. Ilir sureti daiı-ede dosyasında :;aklanan lıu suret;n gösterilen C:alatada 
ı;~ka Komerçiyale ltalyanaya ait ve dairemizce sahifeleri ıo , Ni:;anıln40 
ıa·ıh Ve 2526 numara ile milhüı-lil k:.rar defterinin yedinci sahifesinde 
ntı~lı 14 Şubat 941 toplantı•• kararı ka)·dına uygun olduğu ta.<dik olu-

. 17 , ŞubaL 1941 
.:\[ühür: T. C. Beyoğlu Üçüncü :\o teri Sel'\·et 1:esarioğlu. 
lmza: S. Yesarioğlu. 

~u 1lu suretiit dairede do•.ı·,.,,ında saklı 17 /Şubat 1941 tarih \'e 1119 76 
~aralı daire nü,ha">na uygun olduı\'u ta"Ciik olun~ıı-. 5 Mayıs 10.tl• 
· luk;ıbele edileli. 

T. C. 

Otuz Kuru~luk Damga pulları 
Harç pulları daire nüshasına yapıştırılmıştır. 
Beyoğlu Üçüncü Noteri resmi mührü \'e 

Ser\'et Yesarioğlu imzası 

Ticaret Vekilldi iç 
Umum :\lüd!irl j(ü 

Şırk 

Ankara - . :ı l!J41 

G<>nel 

Sayı 4 

., Müzeyyel Beyanname 
ııı-"o İkinciteşrin ı:ıau tarihli c Eı·ııelıi Anonım \'e SCl'llUl)'CSı e:;hanıa 
,,~nkasım şirketler kanunu • hiiküml~rinc te\'fikan Türkiyedı• çalı~nıa'1nn 
'f'." Verilmiş olan ecnebi ~irkellcrinde n Banka Komer~i)·ale İtalyaııa·nın 
]j~rk,rc umumi \'ekili bu defa mür;.caatle haiz olduğu sal:"ıhiycte bınae.ı 
/nkunın, lzmir şubesi hususi murahhas \'ekili lrnlıman :Sami Sirel'i meı
~ Ur Şubenin ha.kiki murahhas vekilliğine tayin ettjgini w kendisine ban
t~ nizarnnamc:o;i mucibince lzn1ir ı-ıulıe~inin tedviri un1uruıu1 n1üteallik 
:~lcü_mle muamelatı icra etmek \'C ııw,·zııu bahis muameliilt~n te\'ellüd 
h.ebıiecek bilcümle daavidc gerek müddei V<' gerek müddeialeyh »l'atiyk• 
k·:nka nıim ve hesabına mahkeme huzuruna çıkmak hu:;ı;:;larında ılahi ,·c
•let ve saliıhiyd \'erilmi~ olduğu bildi ı·ilmişlir. 

1 l<eyfiyet tedkik edilerek kıınuni lıükünılcre uygun u-örlilıııüs olmakla 
ıu .. - ~ 

ınuzc•yyel beyanname Yerilclı. 
'ficnı·ct \'<!kili .i.\"ı.ın1ııı:t 

~lühür okunmıyor imza 
21 Mart 19.U 

Ilir sur~tl dairede clo ... v:ısında s~kl~nan bLl suretin g-öst(•ı·ilcn nıüz<·~·.\·el 
ı'"Ynıınıımeye uygun olıln~u la"<lik olunur. ~ ~fayıs tn.ıı 

:il ııkaiJ<'.!le ı·dildi 
Beyoğlu Cçliııcii ;\oteri r,:sn1i mü hı li \'P 

8ervet '•f(!l"\~trioğlu inızası 

Kırk be~ kuru~luk Damg:ı lHllları 

Har~ ııull:ıı·ı daire nüshasına yapıştırılmı~lır. 
5 - Mayıs_ 1941 

(1749) 

Vilayet daimi encümeninden: 
I· 71_ 6 lira 99 kuru~ ke<if bedeli üzerinden eksiltmesi ilan edilmi~ olan 
~tnır - Kemalpaşa _ Tu;ıgudlu yolunun 48 000 _ 51 800 kilomclrcle

rıııde. menfezlNin tamiri ile• :ı:ı t 000 - 3 ı UOO kilometreleri arasında 
nere inşaatına istekli çıkmadığından ~-5-H4 J tarihinden itibaren yeni -
den 15 gün müddetle eksiltmeye konulmakla i>teklilerin 2490 sayılı 
kanuna göııe Jıazırlıyacakları temiu~tları ile Lirlikte 22-!i-941 pcrşenbe 
~Ünü saat 11 de \'ilfıyet daimi encümenine baş \'Urmnları. 8 J1 11180 

Milas Belediyesinden: 
[il,;, elektrik fabrikasını id;u·e \'e teknik mesuliyetini deruhte ede

cek \'e nafıa vekaletinden ehliyeti mus·addak bir makinist alınacaktır. 
\'iiz lira aylık ücretle kabul edecek !erin hüsnühal ve ehliyet vcsikalnrı 
•le :ıo mayl'n kadar :\tila,; helediyc,ine müracaat etmeleri iliin olunur. 

ı:ı 14 15 1725 

Devlet Denizyolları İzmir şube
sinden: 

lzmir körfezi d<ıhilınde çalışan Bayraklı Sur \'e Efes \'apul'iarı büfe
leri 1 haziran 941 elen :1' mayıs 942 tarihine kadar bir >ene için kira
Ya verilmek üzere 10 ma; '' 941 tarihinde açık arttırmaya konulmuş
tur. Mezkur büfelerin üçünün sabık icar bedeli on yedi buçuk lirn mu
Vakkat teminat ~ıkçası on üç lira on iki kuruştur. 

.Açık artırma 26-Mayı . .;..941 tarihi ııe mü~adif pazarUısi günü saat 
15 de devlet deniz yolları İzmir şubesi binasında toplanacak komis
Yon huzuı:iyle yapılacaktır. Şartnameler körfez vapurları şefliğinden 
llarasız verilir. Taliplerin kanuni vesikaları ile biıuikte müracaatları 

14 23 1712 
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Emlak ve Eytam bankasından: 
T:ıj 

C :ll5 İzmir birinci ve ikinci 48, Tnhtani iki 
Kıymeti 

35.000.- 7.000.-
kordon ve snmaıı iskelesi 5113 mağaza fev. 
599 arşın 2. kani iki oda. 

C :5G İzmir birinci ve ikinci 46,44, iki bap depo- c15.000,- 9.000.-
kordon ve Saman i9kele'i 49.1, yu müştemil 

1/ 1, , tahtanı altı 
~ 5, 7, lxıp mağaza. '" 

C: :58 İzmir ikinci kordonda 13 Dört katlı 45.000.- 9.000.-
312 metre M. mağaza. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin •atış bedelleri tamamen peşin ola
rak ödenmek iizrre kapalı zarfla artırmüya konulmuştun. 

1: - ihale birdir ve katidir. 21.5.41 tarihine müsadif çarşanba gü -
nü 'aat cl0.30> da izmirde banka binasında y-apılacaktır. 

2: - Alıcı olanlar lıankamızclan alacakları şartnameyi okuyarak 
ih-ale günüe tesadüf eden 21.5.941 çarşanba günü şaıl!namede tarif edil 
diği veçhile teklif zarflarını teklif enhibinin bir ve>ika fotografı ile 
saat «10.30• za kadar buradaki şubemize te\'di etmeleri ve daha fazla 
tnf•iHlt almak i'tiyenlerin her gün b-ankamıza müracaatlaı·ı. 1 626 

8-14 

Vilayet daimi encümeninden: 
İzmir_ Bergama yolunun 18 700 - 19 i' 000 kilometreleri ara•ınd-a

ki toprak tesviyesi ile Çiğli ista•yonundaki şosenin 300 metrelik kı.mı. 
nın tebdili mevzii ve şosenin inşası 29 64 lira 49 kuruş keşif bedeli iize
rinden 8-5-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ek•iltmeye koııul
cluğundan isfrklilerin 2490 •ayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyac-ak
lan teminatlariyle birlikte 22-3-fl-11 peı·şenbe günü ~aut 11 de daim; 
encümene baş vurmala11ı. 8 14 1682 

lzmir Defterdarhğından: 
Salış 

No. su 
:\Iuhammen B. 

590 

5!)] 

594 

595 

597 

600 

(Karşıyaka Ilostanlı 1811 No. Karakol sokak l:\36 
(ada 11 parsel 8·11 ,\!. M. 18 tajlı Arsa 
(Karşıyaka Bostanlı 1811 No. Karakol sokak l:l;36 
(ada ı:ı parsel 670 :\!. M. 20 / l tajlı Arsa 
(Karşıyaka Alaybey eski Sütçü, yeni Hengam so
(kak •12 ada 1 parRei 726 ;\L i\I. 18 kapu 61 
(tajlı Aroıa , 
(lkinci Karantina :\Iısırlı caddesi 1784 ada 1 pur-
(sel 336 M. 11. 170 k:ıpu 168 !ııjlı Hane ' 
(Karşıyaka Bostanlı 1700 No. Yalı caddesi 1351 ada 
(3 par<el 180 1!. ~!. 494 r l tajlı Arsa 
(Karşıyaka Bostanlı 1807 No. lu köprü sokak 1370 
(ada l parsel 7455 :\I. M. bibi No. Arsa 
(Karşıyaka Bostanlı 1803 No. :\Iektep sokak l:l62 
(ada 6 parsel 1103 M. :\L 8 tajlı Arsa 
(Kar~ıyaka Bostanlı 1816 No. :.wektep sokak 1452 
(Ada 5 pasel 1U70 M. 1\1. Biliı Nu. tarla 

(Karşıyaka Bostanlı 1700 No. Yalı cad. sokak 

Lira Kr. 

168 20 

167 50 

545 00 

150 00 

180 00 

14Ul 00 

220 00 

197 00 

( ı:~56 Ada !l pa r•~l 267.25 . 1. ı 1. 5.20 ta.ilı Ar. a J!l4 00 

~ 
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lzmir Levuım Amirliği Satın Alma Komiayonundanı 
Cinsi Miktarı :'.!. bedelı Kafi teminatı 

ı.;. J{r kilo Li. Kr 

Çekirdeksiz üzüm 10000 3500 00 525 
Zeytin d-anesi 5000 1750 00 2G:J 
Salamura peynir 4000 2400 00 360 
1 - Yukanda cins "'" ıniktarlarıyle muhammen Led<•i \'e ka!'J te

minatları yazılı üç kalem iaşe mııddelerinin l!Lf>-911 JHllarle
si günü saat onda ve ayın ayrı şahıslara ihale ı•ılilmek iizcre 
p-azarlıkla ~atın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin adı geçen gün ve saatte teminatlariyle birlikte 
Bayramiçte a'keri ;:atın alma komisyon ba~kanlıi{ına nıür:ı -
caatları . 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 

• 

Miktarı 

1000 Kilo pirinç 
2000 Kilo kuru fa;:ulye 
500 Kilo zeytin tanesi 

JGOO Kilo nohut 
500 Kilo Toz şeker 
500 Kilo Ze~·tinyaih 
500 Kilo sabun 
600 Kilo sadeyağı 
500 Kilo ~alça 
600 Kilo sadeyağı 

l 000 Kilo çubuk makarna 
1500 Kilo Bulgur 

l"'ukarıd"::ı cins vf> n1.n.tnrı 'azılı on 
!ık la ;:atın alınacaktır. · 

iki kalem erzak ayrı ayrı ıınar-

Taliplerin 15-Mayıs-n.ıı per~enbp günü saat on lıe~te (Numune le -

ı•iyle) birlikte kışlarla iznıir levazım amriliii'; atın alma komisı·onuna 
müracaatları. · 

Hadım köy •atın alma komisyonunda.!: 
1 - Yüzde sek,cni ır!irgen ve miitcbaki<i mr~e olmak iizere ·100 

ton odun alınacaktır. 
2 - Kat'i teminatı 1200 liradır. 
3 - Ş-artnanıe"i heı· rr~ıı Hadımkii\'Cl,, mütı>~ekkil SA. AL. KO. da 

görii 1 ebi lir. · 
4 - Pazarlıii'ı 20-:\lay1'-941 ,;alı günii saat 15 de yapılacakm·. 
5 - !steldilerin temiııatlari;·Ie lıirlikte mezkur giin ve ;:aatta ko _ 

mis;.·onda bulunmal:ırı. 14 l 7 

İzmir fiat Mürakabe komisyo
nundan: 

1 - \'itl'inlerdekı mu kana \'e -ayakkbı üzerindeki kiiğıt fiat eti -
ketlerin kalclırılnıasıırn ve badema alıcılar tarafından goriile
bilecek şekildP hı'r iki ayakkabıya soğuk damğa ile fü,t ko -
nulm-;ısına, 

2 

" " 

Sa'i:ıcı mağazn \'C kunduracıların, satı1'a arzrdC'ceği ayakkabı
ların içine isin1 ve mağaza unvanını gö:->tcrir birer etiket 
vaz'ına, 

1 ve 2 inci n111rldcılerde ynp1Jn1:1:-;1 karar altı a alınan 1ıusu;-;a
tın nihayet on gün i~inde ikmaline. 

İzın;r fiat mu•akab" komisyonunun ı ;3-5-19-11 tarihli toplantı'1ııda 
karar verilmiştir. 

Keyfiyet alıikacl:ırlarııı ıttılaıııa arz oluııuı·. 

lzmir ikinci icra memur- Z AY 1 

l-uğ.undan: 940-19562 
mührü 

Yeni•ini 
Jıiikmü Bır hor{'tıll tenıini h•tifası zın1nın-

tBorno\·:t \,algıcı ~ok~ık ·10.50 ~l. ~f. 1 kapu. 1 da paraya çeYrilnıesine karar veri-
(lajlı llane ı:ıo 00 len lzmir Seydikiiy köy civarını.la iki 

601 

Köy muhtarlığının resmi 
hı~ r na~ıl:-.a zayi olmuştur. 
kazdıracağınıdan eskisinin 
kaln1adıK1111 jJ<{u ederim 

Tire kazası Aktehir köyü muhtarı 
Mehmed Ali Adıbelli 602 

liUti 

( llornorn (;ürbüz sokak 20 ~l. :'.!. :ı:ı kapu 31 zeytin ağacını havi ve tapunun 25 -
(tajlı Oda · .1Q oo l-9:ı:ı tarih \'e 25 numara ve cilt 1. is-
( llornonı Kiiçük,ay sokak 305 :\!. :\1. 19 kapu, ::!! kiın ve sahife 56. sayıda kayıtlı hu-
(tajiı Han~ :ı;;o 00 dudu t'.l.pu senedinde yazılı ve hey

eti unıunüyesine 105. lira kıymet tak 
( Uoı nu\ a C,üııcü laka sokak 210,50 .\1. M. :ıı dir olunan 9. dönüm tarla açık art -
(taılı Arsa 32 00 1 tırma suretiyle (6-6-941) tarihine 

Yukarıda sazılı ı;mvalip mülkıycllcrine bidaydcn talip zuhur etme- rasllıyan cuma günü saat 11 de tz -
.l.g:ncJcn ıı ;; V.Jl uırıhindcn itibaren 10 gün nıiıdclelle temdide bırakıl- mıı· ıkinci icra dairesinde a~ağıd-a 

il · ı · > • <) • ·ıı · 1 ı· ·ı· ı· 1 . . - 1 , 11. yazılı ~aıtlar daiı·esincle satılacak -
cnt-\\lır. ıuıc .crı :.o t) .... ı loırı ınl .. ~< ır. a ıp erın yevn11 mezkurt. a .... ~li ı lır. 

İzmir üçüncü İcra ve ifli.s memur
luğundan: 

İzmir ticaı "' mahkemesince 14 -
8-!l:l2 tarihinde iflasına karar \'eri -
len izmirde mukim müflis Salebci 
zade Hefikiıı iflıbının kapatuıııası -
na lzmir ticaret mahkemesince ka -
ı-ar verildiğinden keyfiyet icra ve i1-
li!ti kanununun 16G ıncı maddesi mu. 
cıbiııce ilıin olunur. Do,ya No. 939-6 

t.n1,1ah.. 11üdüt·lu~Lind .:? nıtitc~•:h'.kil ~alı~ kon1bıyonuna n1üracaatlaı ı ilc.iıı ı ı _ !şlıu g~ıyri n~enkulün a_rt~ır -
olunur. • (1755) nıa ~urtııanıe>ı (~6-D-941) tarıhın - gayri menkul üç defa bağırıldıktan 

-----------------·- den itibaren horkeöin görebilmesi sonra en çok aı'ttırana ihale edilir. 
ızmır beledıyesmden: ır 1 i_çın "~ıktı;-. ilanda yazıh olanlar.dan Şu takdirde arttırma bedeli gayri 
~ _ licnçet L-z ı_,ocuıı ha,c:ıhunc_ • , ıazla nıaıumat almak ıstıyeuler, ı~bu menkul için tahmin edilmiş ohın kıy-

,. uançt'"ne ıKı ucnıır h.a)>ı ) .ıpıınrn- Ahenk Basunevı 1 ~:ırtnaı~1eye va do~ya numara~ıyle metin en az yüzde yetmiş beşini bul-
~1 "ıeıı 181erı nıuuuı 1ugunueKı Ke~1ı lf y d b . 1 k n1cı11urıyct1n11zc n1uı acaat ctmehdır. nıak Ye ~atı~ isliyenin alacağına rüç-

, ... arım a&ır an erı meme ete .ı A. t . . . · .1-. k · · _ h 1 d' - 1 kla · 
\.e ~artnaınc::H vcçnııe açık Cl\.!;ııtıne- . . .. ,ı ' - l l ıı n1~lj a ış ıı a · ıçın ) u - anı o an ıger a aca r o gayrı 
j c Kunuımu~tur. ıu~ıt U<;Ucıı ln,,:.; hızmet eden AHENK basımevı mu- haı-ıcıu yazılı kıymetin yüzue yedi menkul ile temin edilmiş ise bu su -

essesesi eskisinden daha çok kuv-•' lıueufru ı\isbetinde pev veya milli retle rüçhanı olan alacakl-arın mec-JJ,.•a ·>Jı Kuruş nıuvaKK-aL temınatı ıG~ .., ,, .r 
llJ'a il<> Kuruştur. ı:ıııpıerın ıtmına- vetli olarak çalışmak için teşkilatı) bir bankanın t minat mektubu tevdi muundanfazlaolmakvebundaııbaş... 
u ugıedcn ev•eı ış uanKusıııa yatıra- nı tev~: etmiştir. edilecektir. ka paraya çevirme ve payla~tı•ma 
ıal<. nHıKouzıarıyıe ınaıe tarını oıaıı 3 - İpotek sahibi alacaklılarla masrafhırını tecavüz etmek şarttır. 
~-u-ıu .. ı pazartesı gunu .<aat ıu ua lzmiı-in en kuvvetli basımevi olan dıger aliıkııdarların ve irtifak hakkı Böyle bir lıedel elde edilmediği tak-
c•ııctımeııe muracaa·tıar·ı. .. . . 'dd' d • 1 k "ılıiıılemıin gayri menkul üzeninde- dilde gayn menkul en çok arttıranın 

mueaaesemızın cı ıyet, ogru u , ı. k" k 1 
~ _ .11.acıue kaleı;ı 7;ıo sayılı ı;o _ ki haki:.; nıı, hususiyle faiz ve mas- taahhüdü ua ·ı ·a mak üzere arttır· 

kal<. ta. ıııevcuu gazın o onundeki ucuzluk, sürat ve nefaseti dolayı- rafa da!r olan iddialarını i~bu ilan ma temdit edilerek (16-6-941) pa -
siyle lıı'zi takdir ve taltif eden bütün tarihinden itibaren on bes gün için - z:ırle"i günli ayni saatte ve o;rinci me,yctanııgın tesvıye:sı ve yeniden L>e- · 

ton oıaral<. yapılması ıeıı ışlerı mü- müşterilerimize karşı şükran borç- de nıenıuriyetinıize bildirmeleri ica- arttırnıad-aki ~erait dairesinde, n çok 
durluguncıe1<.ı keşıl ve şartıı,ınıesi !uyuz. Türkiyede, Anadolunun her Leder. A k•i halde hakları tapu •İci. :ırttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
veçhııe açık eksııtmeye konulmuş_ kötesinde müeuesemizin ismini i.yJ,. saiı.t olnıaclık~a ı,'<ltış bedeEnin ~ide <'dilmediği takdirde 2280 'ayılı 
tur. Koşu bedeli 1~23 lira 83 kuru• ııa.vla~nı::.;ından hariç kalırlar. kanun mucibince 'atı~ geri bırakılır. 

• duymıyan ve bilmiyen yoktur. Uzun 1 ı ('·-•t ·1 .. d t t' ('" • k 1 k el' · 'h muvakkaı temınatı ~6 !illa 2U kuruş- - - '"" erı Pn gun e ar ırnııra ' - .... yrı men u ·en ı>ıne ı a-
tur. '1'ahplerın teminatı öğleden ev. seneler büyük bir şöhret kazanmıı i~tırak edenler aı ttırma ~artname<i- le olunan kim<e derhal veya yerilen 
ve! iş bankasıııa·yatırarak makbuzla olan AHENK basunevi, ~·carethane- ni ohıımu . · ve lüzumlu malumatı al - mühlet içinde parayı ycrmez"c hak
rıyle ihale tarihi olan 2-6-941 pazar. }erle bankalar ve diğer ınüesseıele- nıı~ \'e bnnl-aı·ı tamamen kabul et - kında itm \'e iflôıs kanununun mı 

nıi< :ıcl ve itib:ır olunurlar. ,.e 1:ı:ı üncü madde eri hükmü ıathik tesi günü saat 16 da encümene mü- re lüzumlu qlan her türlü defter, 
racaatları. 14 18 24 30 1760 ;, - Aıtlırmıra ~ıkanlnn işbu oil11ıacağı ilfm olunur. 

mektup kiğıdları, fatura ve mak-
Eski Osmaniye caddesi 419 ncu 

sokakta 342 ııci adada 28-38 sayılı buzları çok ucuz ve gayet nefis bir 
hanın üst katmdaki odalarla altında- surette tabet,;.ekte olduğu gıbi köy 
ki 26-18 ve 30 ~ayılı • dükkanların kanunları mucibince köylere aiJ 
yıktırılması alana ait olmak üzere defter ve makbuz!arı çok temiz ve 
enkazının satışı 23-5-941 cuma günu ucuz olarak tabetmek ve en kıoa 
saat 1_6 ya uzatılmıştır. Keşif bedeli , bir zamanda müşterilerine gönder-
139 lira muvakkat temin-atı 10 lira / ki · · il · 1 
45 k t 'f ı· l · t · t .. • me e ıftıhar duyar. 1b yaç armı-

uruş lll'. a ıp erın emına ı og-
leden evvel iş bankasına y.ltırurak 1 zı bu müeıseseden tedarik etmekle 
makbuzlariyle tayin edilen gün ve· devam ediniz. Büyük menfaatler 
saattıı encümene müraca-atları 1761 temin .,tmi§ olursunuz. 

MÜDÜRiYET lzmir aaliye ıikinci hukuk hakim ·il·-----~.;.;;.;;._;.. _____ ,, 
liğinden: 941.806 

İzmir Karantina iskele yokuşu mahkemede hazır bulunmadığın -
No. 9 da oturan jojef kızı Eva Valer elan hakkında muameleyi gıyabiye 
tarafından İzmir şamlı sokak .ı No. İCl'<Hna ve muhakemenin 16-5-941 
clıı otuıv~n Yohan oğlu Oto Va.ler a - cuma günü "aat 14 e talikine karar 
leyhine açılan veliıyet davasına mü- verilerek usulen tanzim kılınan gı -
tedair dava arzuhali suretinin muh- yap kararı tebliğnamesi mahkeme 
!evi davetiye mazrnfu müddeialeyh- divanhanesine talik edilmiş olduğun
hin ikametg:ihının meçhuliyetine dan, müddeialeyh Oto Valerin t-a -
mebni bilii tebliğ iade edilmesi üze· yiıı olunan gün ve saatte mahkeme
rine İzmir Anadolu gazetr.sinin de hazır bulunması veya bir vekil 
4-Mayıs-941 tarih ve 8519 sayılı göndermesi aksi takdirde bir daha 
nüshasiyle 6-5-941 salı günU. sa.at 10 mahkemeye kabul ettirilemiyeceği 
da hazır bulunması i!Anen tebliğ e. 1 tebliğ makamına kaim olmak üzere 
dildiği halde müddeialoyh Oto Valer ilan olunur. 

• 

; 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin on muhteşem biricik moasesosldlr 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 
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Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri ÇÖR ÇİL 
R. Hes hakkında yakın- Nutkunu on beş gün Sevk;ya ta h lzırl anıv or 

Ruzvelt Amerika 
sonra verecek ! Vaşiııptoıı. ı:-: (A.A.) - J:ide.şik 

da beyanat l}apacak A b l .. 1. k? Am<.'rika deniz komi~·onu, ::ılıil &'Y-
Londra, 13 (A.A.) - A\•tım kama- Ca a ne er soy zyece riS<>_fain kumpnııyalnrına ıniil'ı ı cnnt-

l'ası bugünkü içtimaını, yeni salondıı Vaşington, 13 (A.A.) - RuzvclL lr>, ıcu!· ve iar~ kaıımıu rnucibiııcc Kı-
ynpmıştır. Burası eski salondan dnha yarın Panameriknn konferansında zıldenıze .1ıa~lıyat yapmak Uzere mev
nydınlıktır Tertibat e ki tertibattır. söyliyeceği nutku tehir etmiştir. Nu- ~t~d gemılermden 50 tanesini inrcleri 
Bu vaziyette mutncl merasim de .} npıl· tuk <inümiizdeki l 5 glin içinde verile- ıçın vermelerini istemiştir-. Hu gemi
mış ve bir m~busuıı, pnrlfımentonun cektir. ler clönUşleri ıı de Anwl'ika için Afrika-

Yeni Yıl Büdcemiz 
istikb:ıli hakkındaki ualine e<>vnp ve- Tnymis gazetesine göre, Avrupa dan ı>mten gctiı-ecclderılir. 
ren, ;Bnşvekil Çörçil \'aziyeti knrşısında Ame.nika. efkun Ha~en bu snhny:ı ?ide.rt>k olıın ilk 

- Eski kamara Ü\ ı ... hnsnr gördiı umumivesinin hnssnsiveti çok yüksel- Amerıkan v.aptmı. hır lımnnd:ın ha. 
ki, uzun zaman kulİaııılamıy:ıcnktır. nıiştir. ·Bu ııııtuk, nazilerin tnkip et- mulesini. lı~mnktn hııluunn lıiı · tı'On-
Ru binnyn dn biı· şcı.} olur&'l, yeni inşa tikleri b<ıynelmilel usullere karşı snntlnntıktır. 
<'lth·mekte olduğumuz bir lıinayn geçe- Amerikanın prensibini ilfın eden bir ---x---
ceğiz ve puı-li merkezimizin farıliyeti ııutuk olaC".ıktır. Amerikan resmi Almanya • Rom anya 

Vergilei-e bazı zamlar var. Millet, 
·kendisine düşeni yapacakhr 

Ankara, 13 ( Radyo gazetesin• fevkalade büdceye kalmakta ve bu. hr. Vaziyet, (evkal&de tah•İ,.tll 
den) - 941 mali yılına girmek üze· nu karıılamak üzere bazı vergilere kartılanacaktır. Milli Şefıin etraf';: 
r eyiz. Büdce bugünlerde meclis hey- zam yapılması ve fevkalade varidat da iıtiklil ve hürriyet davumın 10 

haleldar olmıyacaktır. m.ıhfillcri, Ruzveltiıı, lngilterey!" 
Demi~tir. Hunu müteakip bir me- gönderilen yardım kafilelerinin Ame Biik rc•ş, 13 (A.A.) - St ·fnni ajan_ 

eti umumiyesine verilecektir. 941 bulunması icabetmektedir. Bu vari. MU'-t ~ meuili olarak toplanan "' 
büdceıinin huausiyetf şimdiye kadar dat tamamen Milli müdafaaya ayrı- ~· 

bus, Lordlar kamarnsının i,5galini is- .1ika donanması tarafından himaye f:ındnn : 
temi<;, fnkat Cörçil, bu mebusa Lord- edileceğini ilfm eyliyeceği miitalensı Buraya gelen Alman iktısacl lıey'eti 
)ar knmnrasınn giderek bir göz at - il ri sii rülmekteclir. reisi Klodyıı:ı Rum·:m komisyonu reisi 
mıı sını, Ol'a5llllll hen(jz kabi~i .istif~- lngiltere Üzerine akınlar ilt• nıilteadcli<l iemnsJnr Sil}>mıştıl'. 
de olmaklu beraber. onun tnı'lhı \"flZı- Alnımı \'<' Rumen hev'etlC'ri bu sn
.rc1indcn ayırmnklığm bir çnpu Jculuk . ~..ondr:ı, 1:: (A.A:) - Hava ve da- bnh dn müster<'k bir içt'imn :ıkdetmiş-
ol:ıcnğını sfö.·l<'miş ve Rodolf He~ hıh emnıyct ııe:rnn~tınden: !erdir. 
meselesi hakkındaki bir suall' ce\·a- P:ız:ırtcsi - Sah gecesi Alm.'ln hnvn 

fevkalade tahsisatla idare edilen lacakhr. Ulus gazetesinin yazdığı Meclis maliyemizin baıarm&ia 
Nafıa, Ziraat, lktıaad endüstri ifle· g ibi harp yeni büdcemize teıMni bur olduğu bu ıüç ite yardım ~· 
rinin şimdi adi büdceye ahnma11dır. yapm14hr. Buna rai men a~ hiz • cek ve ondan hi( ~ teY eairıeıat,,. 
Böylece 30 milyon lirahk bir kmm metleri eaki ~viyelerinde tutUlacak· cektir. __.,, 

tPasaportsllz -gelenler -Mlm Kemil ben; fauli.rcti çol{ ~üçük mikyasta olmuştur. 
- Bu çok \'lik. ek ve mühim Al . C'enubı gnrl.H \'e sarka bombalar atıl

mnn şahsiyetinin memleketimize ge- ınıştır. insan 1.ayiatı yliksek değildiı-. 
licıi hakkında vakın bir i:tikbnldc Hasar nzdır. Rir tayyare tahrip edil-
beynınıt yapncağ'ım. :nistir. 

Demiştir. 

R. Hes 

---000---
/ngilterede saat 2 de 

çıkan iebliğ 

---x---
JA/nıan şef /eri Hitlerin 
riyasetinde toplandılar 

( BAŞTARAF I 1 NCI SAHiFEDE ) 

Baştaraf ı 1 nci Sahifede -

F'ilhakika paraşütle fngiltel"eye at -
hımış ve hiç şüphesiz yarnlanmış o. 
Jıııı Rodolf He~, senelerden beri cok 
hnsta idi ve gün geçtikçe tedavi~f i -

- Baıtatfı 1 nci Sahifede - çin clahn değişik carelerc başnıru -

İki kişi kaçmak istedi , 
İ•tanbu), 13 (Telefonla ) - Almanya • Polonya mücadelesinden 

sonra sahte pasaportla hududlarımıza g ire n Polonyalıların muhake. 
mesine bugün ,ehrimiz ağırceza mahkemeıı'nde devam edilmiş v~ 
bazı şahidlerin celbi için muhakeme bqka bir güne talik edilmiıtir. 

Salondan çıkmak üzere bulunan maznunlardan (Alfred) Vf! Ha -
yam, bir ualık kaqmağa te4ebbila etmifseler de derhal yakalan• 
mıı1ardır. 

mıf bulunması mümkündür. Faka t an Taymis gnzctesi, böyle hayret ve- yordu. l\Iüneccimlere, fnlcılnra 
bütün ı: htimalleri sağlam bir k a fa ile ı·ici bir taı·zda İskoçyaya gelen Hesin baş\'Ul'Uyorclıı. Kendisini bu vnziyct
tartmıf, Almanya d a kalmaktansa, ellclerdenberi Hitlerin sağ kolu oldu- lere düsürmelerincle onların cln me
Jngiltcrede ente rne edilmeği daha ··,ırıu kaJ detınektedir. sııliyetleri tetkik edilmektedir. F:l • 
muvafık bulmuıtur. Rodolf H es, tay-1 Diğer gazeteler, nasyonal sosyalist kat lngilizleıVn de ona bir tıız:ık kur-

IRAKTA yare ile İngiltereye inecek kad a r paı·tisinin tculiğin<lo kendisine akli ınus olmaları muhtemeldir. llnlbuki A •k 
sağlam bir ıuur hareke ti ya pan bir' !Jir hastalık isnad edilen Hesin böy- fikri sabitin tesirlerinclen kurtula - merJ 8 
uçuı yapmııtır. Ha lbuki b ir akıl has-'' ' bir hnstahkla malOl olsaydı 800 mil- ınıyan Ilcs. Fiihrer tarafından mli - , .. ,Ç gol-'an bı"rı·nı· tut- Vaziyet değicmedi, ih· 
tası bunu ya pa maz. lik bir nıe~afcyi tayyare ile katetme- tenddid ılefnlar ynpılnn bnıış teklif- uj Uı 'ti 

NEVYORK TAYMIS -. ine imkan bulr.mıy:ıcağını ileri siir· !erini çok iyi biliyordu. F!ıknn keneli mak mecburı"yetı•n -'e tiJal Çöküyor 
GAZETESi NE GÖRE ınektedirlcr. fikl'itıi, 1ngiltercnin tam tahribine uı 
Diplomatı:k mahfiller, bu hadise- Deyli Herald diyor ki: mnni olnmıyacak bir hadisenin kar- Vat;ıiııgton, 13 ( A.A.) - Hariciye Emir Abdullah, Irak 

nin nazi prestij ine ağır darbeler in . - Hesin tayyareye binmesine ma- ~ı ·mcla hunn rn~ni olanuyol\ kendisi- nazırı Kordcl Hul, ayan istihbarat • 
direceği mütaleaaındadırlar. 1 ııi olucak yaverforiıı JllC\'CUdiyctine tel_ ni yalnız parti işlerine \'erdiği için encümenine gönderdiği mektupta, hadiselerini itası/ 

Gazetenin Vatinıton muha birine ınih edildiğine bakılırsa, Hesin esasen meYkii de bunn mlisnid buhınnm·or- Amerika limanlarında müsadere edi. 
nazaran, Alma nyaya kur yapanların ırozden clüşmü olduğunu ,.e bu ynver- ciu. Paıi.i, kendisinin böyle bir fikri len ecnebi v-:ı.pur~l'm kullnnılmas.ı görüyor ? 
bunda n vazgeçmelerinı" beklemek la. !"ı in hakikatte Hesin kaçmasına ma- .sabite kurban gitmesini teQSsüfle ve bahsında encümence tahdidat yapıl- Bağdad, 13 (A.A.) _ I rak tebliği: 
zımdır. Çünkü bu hi diae, Alman iş- ııi olacak nmhafıılnrctan ibaret bulun- ı..cessürle karşılamıştır. Harp, zafere mamasını tavsiy,c. etmiştir. Garp c-cphesin<le değişiklik yoktur. 

1 • • 

Ordudan agrı lırken, ıed-
r 

hında gene hizmete 
hazırım, dedi. 

latanbul, 13 (Telefonla) - T ...... 
mıı değerli operatörlerimizden r.t~ 
Kemal ain tandidi yüzünden ordta 
dan ayrılarak tekaüde aevkediJecelr 
tir. 

Bu münaaebetle önUmiizdek~ 
ma ıünü Gülhane haatahane 
bir meraaim 1apalacaktar. BUtUn .~ 
rünü memleket hizmetlerine vaaa
den Mim Kemal, 31 ~ne orduda~· 
lıfmıı, 22 aene de hocalıkta ltuhJıl • 
muttur. 
· Kıymetli operatör, kendiaini si1•" 
re t eden bir ıautecİJe ıunlan ,)Sj• 
lemittı'r: • 

- <!'.Tahdidi ain dolaya&iyle vaı• • 
femden ayrılıyorum. Fakat • !~ 
aöyliiyeyim ki, orduya ~Deal'9· 
her zaman hizmete hazırım. Ott' 
baihyım. Tekrar çalıt&bllirim.,, le rinde ak,aklık olduğunu göster - ıluklaı·ı \'C llitlerin eski arknctaşının ve İngiliz devlet ricalinin tamamen Bahriye komisyonu r eisinin, geçen Kıt:ıatımız vaziyete hakimdir. Ha re

mekted ir . Hühm'un nkıbetine uğrıyncıığını seze- denilmesine kadar dev-anı edecektir hnftn encümen huzurunda yaptığı kfit, devriye fanliyctine inhisa r etmiş. 
Bu zatın yeğeni, şimdi P a na ma da- rek ~fendi:siniıı elinden kurtulnuık is- Bcrlin, 13 {A.A.) - Bugün PanÜ beyanat, neşredilmiştir. Amiral, h ü· tir. Bir İngiliz uıyy~si, sarayı krnli • lstanbulda 

ki Amerika müdafaasında hava kuv. cemiqtir. ve Rayiştag şefleri, Führer in riyasc. kilmetin bu vapuıları İngiltere.re ynkınınn bomba atmıştır. Kumandan-
ve tle rinde çalışmaktadır. Rodolfqn Loııclr~ı. 1:1 (Hnılyo) - Briwınya tiıw:lc Göringin de işt.irak ettiği bir günderilecek h nm ule lerle kendi ba\'- tık, sarayın muhafazası uğrund:t ted- PASiF KORUNMA iŞLERi 
kardeıi 1920 de Amer ika d a ölmüı- islihb:ırat nez:ıreti tnrnfındnn saat k?nf~nns akdetmişler ve şefler, ken. rakları altında harp mınt.akasından birler nlmı.ştır. İstanbul, 

13 
( Tel~fonla) _ şeb· 

tür. ikide neşredilen bir tebliğde bildirildi- clılerıne hitabeden 1<.,ühreri biiyü1c geçireceğini söylemiştin. Fakat hmp Cenup cephesinde, Şuaybc civarın- rimiz \'e kazıa l annda sık sık ha"' 
Va4ington, 13 {A.A. ) - Va§•"ng· ğinc göre, Glns.kov ch·arına para.,.Utle bir heyecanla al kışlamışlardır. mıntakalarm tasrih etmemiştir. Ami- da düşman iz'aç edilmiştir. Topçumuz bl 

ton diplomatik mahfille ri, bu hadise iıwn şahsın Hodolf Iles oldu~u. hiç l.ıiı· Berlin, 13 ( A.A.) - Bay H itle:n rulın , Amerika tarafından kabul e.d i- düşman karnrgahlarını bombardınrnn hiicumlurına karşı korunma t ecrü • 
dolayıaiyle, Almanya da ileri gelen - ~iipheye mahal knlmıyacnk surette sa- H.odolf H~sin başında bulunduğ~ len h arp mıntakıılarınaı telmih et_ etmiştir. leri yapılmakt.:ıdır. t 
ler arasında ihtilaf çıktığı fikri üze- oit olmuştur. •[.Uhrer mu-avinliğb ni ilgn e mf~r. miş olduğu zannedilmektedir. Şuaybeden 19 milis knça.rnk ordu· önü müzd eki paza r günü BeY0 

rinde lfr çok tahminler y ürütmekte- Vüıı Alman r adyosu, Rodolf Ijesin J,uroııun adını cparti büro U» koy_ Vaşington, 13 (A.A.) - füıhriye muza iltihak etmiştir. lundn pasif •korunma denemesi Y9.' 
d irle r . Hadiselerin mah iyeti ne olur- ôlii Ycya yaralı olmtısı muhtemel btı- m.uşt~r. Bu~nsı doğrudan doğruya ıı~~zı~ı A.lbny Knoks bir toplantıda de Tayynrelerimiz münfcr id keşif uçuş. pılacnktın. Bundan başka sıra ile '°~ 
sa olsun, bu aon hareke t, Alman mil- luııduğuııu, senelerden beri zihııine fırız Il ıt leı ~ t."lbı olacaktır. İdaresi n. nııştı r kı: lurı ynparak a\'det etmişlerdir. Miite- layetimizin diğer lroza lannd a dtı b 
le ti için büyük bir darbedir. olan bir hastnlık yiizüııuen byynreye :uart:-11!1 Bo~·mana tevd i edilmi.şUr. j Amerika şimdi önündeki üç yol _ addid diişman filoları, bazı şehir, as- t(lcrilbelı>r icra edilecektir. 

Anlatılan ; Rodolf Hes, 30 h aziran , binmes i menedildiği halde Hansburg- Beı·l~n, ı ., .< A:~·.> - Yarı re:"lmi d~n birini ~cçmek mecburiyetinde- kcri tnhaş.<Jüdlere bombalar atmışlar- Anadoluya gidecek 
ı 934 temi:ıOğine benzer bir ha dise- tan saat 18,30 da uçtuğu ve ne_rede gö- meha~ıl.de~ ~ ıldırıl ıyor: • dır. .-:n da h iç ölii yoktur. Hasar ehemmiyet-
d en kaçmıthr. rii!Urı5e menedilmesini bildirmişti. lngrlı~ ıstıhbarat servisiııin, Ro - 1 - nl iitecavizle boy ölçüşmek, I sjzdir. Ke.<ıif kollarımız faaliyette bu- olanlar 

Londra, 13 {A.A. ) - lngiliz ga. Hesin Almanyadan kaçışı, hiç şüp- dolf Hesın, 1939. ~a Hitlerin, Göring- 2 -:- Dü_nyanın diğer kısımlarından funmuşlar · ve <liişman km·vetlerinc İstanbul, 13 (Telefonla) _ Tr:ılc· 
zeteleri, Rodolf Hes hadisesı'n ı' '-u"'yu" k h"'siz Almall'·nda bir "Ok akiJ"r l"vlı'd den sonra .kendısıne h a lef ol k tccrıd ecl ılmek t ı · 1 d" 0 

J " " " - • • • ara • ras ge memış er ır. yadan Anadoluya gideceklerin ver· 
ma nfetle rle neıretmektedirler. •decektir. ?0ster~ lmesın ın, bu zatın akli hastalı- n .- T eslim o lmnk. Londrn, 13 ( A.A.). - lyi haber mis ol dukları beyannamelerin vila•:e· 

DEYLI MEYL Rodolf lles, Bitler tarafınclnıı öliiınü ~ınkınk ınanı~ma~ına mani teşkil ettiği Bız. ~irinci şık kı kabul ettik. )Jii. 4ıtan mahafile görC', Sovyetlerle Jral< ti.;;izce tasd ik' 'si Bugiln bit'rilnİi.t 
GAZETESiNDEN takdirinde Mareşal Göringten sonra ha 1ındakı,,, mutalea ve tahminleri tecav!z! k?rkutmnk veyn mnğlı1p et- ara:mıdaki münascbntın iadesi hak- tir Gidecekle;i~" biletleri ha~ırları • 
«Bunun Alma nyad a sayısız te:ıir . kendisine halef olarak gösterilmişti. ~ta ıdı~". ~ene ~lm~n mehafiline 1!1ek_ ıçın ıcabeden her ş_eyi yapac-nk kmdaki Moskova tebliğinden bahisle mr~ktadıı-. Aımdoluya geçecek olafl 

le ri olacaktır. Se beple r hakkında fa- 1D23 de Nazi partisi isynnıncla il itler- ~ore , Hıtlerı.n yerı~e ılk halef olarak 'e .Şı<lc!etle karşı koy:ıcagız. :\loskov:t mah:tfili ~u miltrıle:ı.vı ileri Trakrnlılaıı Tt:kird :ı;;... 'skelesindtfl 
raziye ler yürütmek nazi ıefleri ara- !,... birlikte hn,pf'edil~1iş ve Hitler, ikti- n.?dolf Hesın .-:ıeçılmemesi de bunu Knfıleler m~elesıne temas eaen siirmekt..edir. .. • •.

1 
' b' k i· d' '· · 

sında kavgalar çıktığını söylemek dıırı kazandıgı vakıt Flihrer mum· ini go!)t~rm~kt~di~. • 11nzır, gönderdiğimiz malların öbiir _ So, ·yetJer, Irakı çoktan tanımak \ .ıApuı ~ra ı~cce~r 1~· • • • 

l~zumauzdur. Esas it~bariyle hadise. eçilmişti, partinin lideri idi. .· Hıtlerın ıktıda.1 .mevkiinc gelme. kıyıya ~·arm~~ı.m t emin ic!n bu mli. iııtiyordu. Fakat Irn.k, bunda mutabık rJantın narıcıyecısı 
nın Alma n mille tine izahı -zor dur. Kendisini tekrar Almanyaya götü- sııı.~en s_onra'. Hesın. '!lu aviıı olarak c~afn~ sıstemını devam ettırmemiz ih değildi. fiinaenalcyh ha<lisc mevcud AT kt 
Diğer taraftan Alman askeri rüesa- reıniyecek bir tan·are kullanması şn- tayın edı lmesı .<ie?ebın ı de Almaııyn- tımalı \"ard ı r. bir niyetin tahn.kk\lkunrlan ibarettir, ıvevgor Q 
aı, Rodolf H esin, timd i lngil terede yanı dikkattir. Kendi.sini tanıtmak ~la bazı zevat b.ıl~ektedir. Riı' kaç TARiH KURUMU KONGRESi bnşka bir şeoy yoktur. Ne\•york, 13 (A.A.) - İspanya ~~ 
bulunduğunu düşünerek yeis içinde- i~iıı üzerinde taşıdığı fotoğrafiler, Al- ene e:'Vel kendısıne arız o lan sinir Kudiis, 13 (Radyo) _ Erdiin emi- ~ortekizdcn gelmekte olan Arjantin 
d irJer . Fakat bunun, Hı:tler üze.r in . manyaclan kııçmak için e kidcnberi ka- hastalıg~.ndan b.aşka Rodolf I!cs, Ankara, l~ (A .A.) - Türk tarih ri, Emir Abdullah, ::\Inncester Guarcli- hariciye nazırı, Nevyoı\ka muvasaı~t 
d eki teair.i da ha müthit olmuştur. rar vermiş olduğunu ve hazırlığın es- uz~ın. m~d?et mıde rah~huzl ı ğı çek- kurum u umumi hey 'eti 17 mayıs cu. yen' gnzctc.sin~ y.1pt.ığı b€yanatta de- etmiı;tir. Kendiı:;i Arjanti~in Amerı· 
Kendisinin ölümünden sonra halef l{ 'den yapıldığını i. bat etmektedir. mıştır. Sınır hastalığı ise, bu harpten martesi günü saat 15 de tarih, dil fa. miştir ki: ka elçisi ve protokol ~fi tarafınds11 
ola r" k gösterdiği b ir inaan d a düs. Bu vak'a, Nnzi rejiminde bir patlak edvv~l b.aşlamıştır Ve R odolf Hes, şid- kUJte~indeki merkezinde içtima ede. - Irak J ngil~l'e arasında \'Ukun kn~ılanmıştır. · 
man e line geçtikten sonra H :tı~r vuku bulduğunu gö. termektedir. etlı bır uykusuz luk buhranlarına Ct'ktir. • gelen hiıdiseyi muharebe olarak telilk- Nazır, buradan Boinos Ayrese ıre-
lngilizle rle harbi naaı1 idar:ıe e tt ire: 000 tutulmuştu r. ki etmiyorum. İngiltere Irakta yalnız Qccektir. Beyanat ında, Amerika Bit: 
bilecektir ? T .. k B 1 .. b t . ooo A lrikada harekat miidafan ~dbirleri nlmıştır. Çünkü ! eşik devletlerini ziy:ıretini kendiS1 

Londra, 13 ( A.A .) - Taymia ga - ur • u gar munase a 1 Fransa - Almanya J• asil~r. kor!ianlık ve zorbalık yapmak mühim telfikki ettiğini söylemiştir. 
~e::tnir.t1=nn1C1•1tlearaekdoev tmopurhaag_bairi, R1.n~ı~ı.onı1.f - Ba, tarafı t nci aa'bifeded- ( B.ASTARAFI 1 NCI SAH'""'EDE ) I>-::- BaıtaTrafı . 1 inci aahifede - !stem!şl~rdir. O <la bunaA n~ani olmnk Lise bitirme İmtihanları 

'T hııkikat daha bariz şekilde tecelli e er. w uşman orpıpinin g:ırp ve· ceııu- ıs tem ıştır. Bu sebeble hadıscde harp 
f öyle anlatıyor : Ayni coğrafi nmıtakadıı, yabancı arzu. rıni amiral Darlanın , Hitler tara - bundaki mın t.:ıkada motörlü kuvvetle- mah iyeti yoktur. I raklıların büyük bir lst:ınbul , 1!3 (Telefonla ) - Burt· 

«Bir Alman p ilotu, lskoçyanın lnrııı bulu .. tukhırı bir snhadn, biribiri- ından kabul edild iği haber veril - rimizin ileri unsu rları ile karşılaşma- ekseriyetinin buna taraftar olmadıkla- da lise bitirme imtihanl:ın bugi1JJ 
garbında bir ç ift lik yanına jnmiştir. ne mti ·abih bir tarihin arni cerevan n~e.ktedir. Bu mülakatta Alman ha - sı ÜZt!rine geri dönmüştür. Ric'nt eden rıııa eminim. Ve bu ekseri\'ct, memlc- sona ermiştir. İmtihana ~İren 1610 
Tayya resi a levle r içinde düşmüştür. yolu lizerindeyiz. Blittin ~ hunla ı: iki rıcıye nazırı Fon Ribeıı trop da ha - d~işmnn hava kuvvetlerimize çok iyi ketin uğradığı aske,ri, içtimai vcsair tale}>eden anc-ak 817 si muvaffak ol· 
Bir k öylü, aıık kemiği kırı lan pilotu millet arnsında öyle bir tesaııiid ku ı·- z ıı· bulunmuştur. MU!akatın nerede hır hedef te~kil etmiştir. felaketleri görecektir. muştur. 
yakalayıp omuzuna almıı. evine gÖ- muştur ki ne biz. ne de Tiirkler lıu te- c_ere.ra~ ~ttiği bildirilmemektedir. Fa Hab<.'şistnnda A mbaalagiye doğnt İngiltere .evvelce' l raka yardım et- Batan ba/ıl.-ı aemileri 
türmüş, yahrmıf, sonra jandarmaya ... aııliclii yıkabiliriz. Bu tesmıiicl öyle kı~t '!lülakattan haberdar yarı r~s- yürüyen İngiliz kıtaları yeniden 200 nıiştir. Rilmukn.bcle yardım istemek- AF li 
teslim e tm:4t ir. kök salmıştır k.i, diğer milletler :ıra- mı bır menba cl a n, aşnğıdnki mnlü - İtalyan <!Siri nlmışlnr<lı r. Ru ınıntaka- teılir.~ Loııdııa. 13 (A.A .) - fngliz anfr 

Bu pilotun, aenelerdeıı beri, Hitle- sıncln nifak doğurabilecek herhnngi bir mat VetilmekU!d ir : ıltı ha rc:kiit şayanı nwmııuniyet lıir Emir, lx!v:ınat ı arnsında, <>ski hak rıı llık d air esin in teb liği: 
rin sağ kolu ola n ve geçen harpte iıiı<liS<>, uu iki millet nrasınd:ı hiç bir Hariciye nezareti, A lmanya - Frnn l:'ırzcla inkişafa dcvnm ediyor. nnibinin ynkıncla memleketine dön<>ce- 2 fnsıiliz ıtilihh balıkçı gemisi bat. 
ta yya recilikte tecrübesi olan Rodolf hıir ~ aı atamaz.> 8~. tıc·~sınd~ki mürıaseb"etleriıı bu - Hududda şiddetli yağmurlara rrığ-- ğini de sfiylemiştir. mpstır. Bir Lqinin mürettebatı -arasıP' 
Hea olduğu ve 800 m illik mesa(eyi l\Tuhnrrir, makalesinin bıındnn son· gıın · 1 vazıyeti hııkkında vabancı men kun·etıerinıiz blitlin nımtakalnr- Londra, 13 ( A.A.) - Irak hadise- da zayiat yokt ur. Diğerinde ölenle· 
aıarak ıreld iği anla,ılmıttır. ı·aki kısmında, 912 den hu zamana ka- gnze!.eler. tarafından yapıla~ nesri- da ilcı·Jemekte berdevamdır. Adis-Aba- lt•ri hakkında İngiliz gazeteleri, dnha ~in nilel~rine h aber verilmiştir. 

DEYLI T ELGRA F clrır iki millet arasındaki siyasi mlimı· .rnt uzerındc fevkalade ihti.-atkilr bnnın ~nulıuncla göller mıııtnkasında mutedil bir lisan kullanmaktadırlar. z:- --
YAZIYOR :ıebntı izah ettikten onrn diyor ki: cla~Tanm~ktad ır. Yalnız. müinkeı e- kıtalarımız biı-. diişm:rn mevziine mu- Taymis gazetesi diyor ki: Lord Ha/laJcaın nut/tll 

• Naayonal sosyalist partı:ai reuni - Bu dostluk sadece siy:ıgi değil- Jc~·m. hcııuı bitmediı{i müşahede edil· \•affakıyetli hir hücum yapmış düşmn. «İhtilat çökm(•k üzerediı-:ı> 1 4 

te blii inde, Rodolf Hesin bir mliddet · ı.lir . Emııın ruhi ı:ıehchlcı·i de vardır. mıştıı·. Selahiyettar ma hfiller, ami- na hüyiik bir insan kn.rıbı verdirmiş, :\foşhur Lllvrensiıı {ıtknciaşı ve Arap. ( BAŞTAltAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
ten be ri rahatsız olması keyfiyet ini L"zuıı müddet beraber yaşamı~ bulun- rnl J?arl:mıa çok tanınmış bir Alman ,.e 13 İtalyan \'e 143 Afriknlı esir nl- !ar tarafıııdan fföUlhanef adı ile tnnı- nuyacaktır. 
ve d iier huıuaat üzer inde 1u cihe t mıık, iki cesuı· ,.e namu~lıı millet nr:ı- ~hsıyetı arasında vukubulduğ'u mıştır. Irakta kay<lC' değer milhim bir nan binbaşı Ginda bUyiik ehemmiyet Nnzi tah ak kümü, lngiltered e .;~ 
kaydedilmelici:r k i; Alma nya d a ken- ~ıııdn miitekııbil sevgi \'<.' :avgı doğur- so~ Jcııen bu müJakat h-akkmdu \'a - şey yoktur. \•()rilnıektedir. Asilere karşı mu hare- dominyonloarınd:ı tees~Us ederse -;e 
d isinden daha yüksek olarak yalnız nıu~tur. lınncı g~zetccilerin r.;ua line ce,:ap A f / b k •ı· b yi bu zat idııre etmektedir. İngiliz den iz k uvvetleri imha -e<JiJir· 
Hitler ve Gör ing bulunan bir ıahaın Muhnnir mak:ıleı-ıiniıı ·onunda di- \"Prmemışlerdir. vus ra ya aşve ı ı . Raşid Alinin ~damları, .Müslüman Si', Amerikanın m utnd havat tanlar )., 
her hangi b ir kazaya uğramıf olması yor ki: \'işi. ?. 3 .. (A.A.) - Hitler \'e Ribeııt~ Baıtarafı 1 nci Sahifede - cllinyasmın takbihl-erini nazarı itibara nı muhafaza edebileceğini .düşünmek 
ihtima li kar4 ısında muayyen h iç b ir - Bugün. bu dostluğun ve iyi kom- ropla ~oı-uşmekten bu sabah Pari.sc meraklı olmuştur. almamazlık .edemezler. Rir F.rdün kı· mevzuubn hs olamıyacağı gibi H it)er 
sanı"mi ke lime kullanılmayı, ı ve h iç suluk münasebetlerinin takviyesiııin antet edeı_ı Amiral Darlan Vjı:.h·c h:.ı· Başvekilin refnlrntinde bulunan bir 1 t:ıf'ının da Irak harekatında İngiliz Avrupaya. hakim olduğu takd ird<' 
bir tazim tesiri göste rilmeyi§i vazi. her zanrnndnn ziyade znru ı i oldufi'u- nket ~tmıstir. - znt ıla gt>rek geçmiş, geı·ekse gelecek kuvvetleri meynnııııla harekat.a iştirHk lngilt.<>reııin de ynşıyabil~eilni k:ı· 
yeti izaha kafidir . Rodolf Hesin me. nu • ÖJ liyebilirim. 2 milletin de ,·amlı Anıı::ıl bu akf;nm \'işide olncaktır. u~itiin meselelerin konuşulduğunu. in-' l'i tiği nnlaşılmıştır. . bul etme·k .cte mümkiln olamaz. 
hkatı a kfyeaine gelinci'!, H itlerin . ulh \'e kar:;ılıklı nnlnyıs ıihııiy~ti için- Berhn. J3 (A.A.) - Yarı rfc::mi bir gılt 2re Başvekili Çörçilin, kendileri ı Beyrut, 13 (A.A.) - Son Irak teh-
yıldönümünde 20 niıanda ba 4hca nu- de ya.:ıınıalaı ı, yekdiğeri için zaruri- ml'nlındnn hilclirilivor: • vasıta~iy)l' Ruz,·elt.e hiç bir nıec:aj gön- liğiırn göre, l r::ı.k ordusu hatı grubu- E'tr:ıfıncl:ıki ı:cnher <laralmaktadır. 
tuklarından birini söyliyen vf! 800 rlil'. f<~lihrerlc Frnn~ız B:ışv<'kil nıı ı n\• ini derınedi){iııi, aııctık Çörçiliıı selamları- 1 ııuıı harekfıtı keşif faaliy.eline fohisnr Diiısmaııa baskınlar yapan biltürı 
m il mesafeyi aştıktan sonra paraşüt- Btısta Reis icumhur lııönü olduğu Anıırtıl Darlan nrasıııcln.ki görüşme n~ şah~cıı Ruz,·elte iblfığ cttikl.-ı ı·in i etmiştir. Vaziyette değişildik yoktur. i:ıyyareler üssüne dönmüşUir. Düşm!l11 

le inen b ir insanın akl ının b:ışında halde biitiin Tlirk münevve rlerinin de h:ı~kıııcla ~ltnan hariciy~ nezareti şim- soylclT!ıştir. 1 Ce rnp grubu kumandanlığı İngiliz bazı şehirlere ıakınlar yapmışsa <la h!l· 
olduğu muhakkaktır. avni noktni nazarda olduklnrıııclan el ılık re:tmı tebliği metni t:ecaviiz eden \'aşıııgton, 13 (A.A.) - füız,·clt, l :ı .yareleriniıı F.lam:ıra üwrine bomhn \':l dr•fi bataryalarının faali~rnti J<a,rŞI· 

Lor.-lra, 13 (A .A. ) - Selahiyet li eminim. Vaktiyle 1stnnbııl ve Ankara- üıfsilfıt beld(lnihni) eceğini bilılirmiş~ clün Avustralya Raş,•ekili l\lcnz iı; il" rıtUkln.rın ı, ha.sa r mevcuıi olmadığını sınd:ı bombalarını atamamışlardır. 
b ir m nba da n öğren:ldiğine göre da kendile ri ile yapmnğa miişerref ol- tir. Müzakerelerin nihayetlenmiş olup Amerika Hariciye nazırı Kordel Hull' ıı bildirmektedir. İngiliz ~"l.yyareleri ha· I rak polis Rutba bataryasında ııl~ 
doktorlar Rodolf Hesin ruhen ve be- cluğum miilikatlar neticesinde, Re isi- olmndığı söylenemez. kabul etmiş . öğle ~·emeğini H ull ile \'n dafi bataryalnnnm mukabelesi iize. çaktan u~an İngiliz tayyarelerine atf~ 
denen ıailam olduğunu teabit etmit· cumhur lnönünün ele biiyük selefleri Rel'lin siyasi mahfillerinde umumi- birlikte yemiştir. Ruzvelt, bilahare rine ger i dönmeğc mecbur kalmışlar- açmıştır. lngiliz tayyareleri kaçmışJ.:ır 
)erdir . Heı, barıt teklifle r i getir me- Atatürk gibi, bizimle mütekabil dost- .ret itib:ı ri,r le konfernnsl:mn neticesin- demokrasi memleketlerine yardım iş- , dır. Bir bombardıman tayyaresine ağı r dır. İngiliz tank ve tayya.relerinin Rl!' 
mi4tir. lnıiltereye nazi makamlarının luk ve itimad arzusunda bulundukları- de şayanı memnuniyet olduğu kanaati !eriyle meşgul olnn Hopkinsi knbul et· isabet kaydına muvaffak olmuştur. baya yaptıkları taarruz tarrlC'dilntlS"' 
arzulan hilüma s eln•t tir. nı anladım. mevcııddur. miştir. &ı:ırn körfezindeki ln~iliz kampının tir. • 


