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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
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(ANADOLU ) MATBAASINDA 
1!/41 BASILMIŞTIR 

Fırsatı Kaçırmayınız 

fzmir Ente r naayona J Fuar1n ın yarattığ ı zen gin 
b ir neşe içinde yüz binlerce müt teriye mallarını-

~ 

zı tanıtmak, firmanız: için en b üyük reklimı yap-
mış olmak fırsatını kaçırmayınız. 
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1 Almanya in gilizl er 
· HARP~ 

Amerikanın lnıiltereye verdiği destroyerlerden bazıları lngiltereye gelirken 

Singapura kuvvetler ve 1 A •k -ı - ---
nıalzeme çıkarılıyor Ime!ı·t a ve H ü r Fransa, isyan ve 

ngı ere nefret i çinde 

Amerlka,ıızıldenlze sev. Pasifikte müşterek bir 

klgata devam edecek müdafaa siyaseti takip 
ediyorlar 

Son bacaıetaver iha
neti protesto ediuor 

"Bu hareket, Amerika- S t t I .. 
nın harbe girmesini ovue gaze es ne gore: Suriyedeki tanklar ve 

malzeme lraka gidiyor 
Fi/ipin adaları bir ileri Kahire, 16 (A.A.) - l\lli<tııkil 

tacil edebilir,, 
\'a~ington, 16 (A.A.) - Kanada, 

"-tııerika ve Arjantini ihtiva edecek 
Ve harbin devamınca ingilterenin gı
~~ tııaddeleıti ihtiyacını kar.•ılıyacak 
Lır blokun teşekkill etmek UzeN' 
Ulunduğu haber alıhmı~tır. 
.tondra, 16 (A.A.) - Singnpurn f.0 nderllen ingiliz kuvvetleri Kepe! 

b~ıınına ihraç edilmiştir. Burada 
ı\ Yük bir faaliyet görülmektedir. 
llıerikadan gönderilen har p malz.e. 

~e.~i de Amerikan şilepleninden tah
'Ye edilmektedir . Dilnynnın bu kıs
llıında esa-ıen artırılmış bulunan ha
va ve deniz kuvvetlerini tnk,·:se et,.. 
lıı~].; üzere yeni kuv\•etler ihraç edil
~ıştir. Bu kuvvetler o kadar çoktur 

'• ihraç peNenbe gilnün<' kadar de
tanı etmiştir. 

.\. :-<e:york, 16 (A.A.) - flirle~ik 
· k-:ırla Yugo.qln\ ·aya . .-ardım ko 
- Sonu 4 ilncii ıahif,.de -

---ıı:--

Japonlar 
120 bin Çinlinin muha· 

sarasından bahsediyorlar 
'I'okyo, 16 ( A.A.) - Bir kar, rrün

~<'nberi dernm eden harekat, ıw bin 

1
1~ilik bir Cin kuvvetinin Şan•i cya. 

t?linde muhnsara~ile neticclenmis -
ır. &,irler ara~ınrla iki kolordu ku
llınnd:ıııı v:ırrlır. 5 tümgeneral ele 
~iı-, ölü veya yaralıdır. 
h ifopeide 7 mayısta başlıyan j:ıpon 
ntekiitmın gııyesi, bu ay yapılması 

~ntarlaştırılan Çin taarruzunu ·~kim 
ırakmaktı. -japon kuvwtleri HOn 

h:ırekatta 100 kilometre ilerledikten 
sonra mevzilerine dönmilsler<lir. 

000 

Şarki Af rlkada ıtaıuan. 
ıar f ina ıaligette 

........... 

F'ran,ız Ajansı muhabirinden: 
müdafaa karakolu ha· .-Hafif tankl::ııla diğer levazımın 

i:luri~veclen l rnkn geçti ği habe.r ve-
/ine geliyor rilmcktedir ... 

!llo>lkoYn, 16 (A.A.) - Sovyct or- Yine :wni muhabire göre, Hür 
dusumın na~iri efkarı olnn (Kızıl FraıısızlV:-r, Alman tayynn'lerinin 
Yıldız) gazetesi, Filipin adalarının Suriye meydanlarından uçarak Ira
mildafaası hususunda Amerik-adn ka geçme lerini hiddetle karşıkımış -
göriilen fevkalade değişikliğe i~aret law, vaktiyle Şam valisi olup Suriyeyi 
ederek eski vaziyet hiliifıııa olan bıı lyi tanıyan Fransızların orta . "ark 

(DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) komutanı general Kotruh da bır be-

r '\ ynnnııme neşretmişt ir. General ayni 

I znm::ın<la radyoda Suriye lilere. hilnp 
SON DAK KA: ederek, Alman tahnkkümü altındaki 

Amerikanın, 

Fransaya Yap
tığı ihtar: 

Ya Amerika, ga llmanga 

IClBINDA. FRANSIZ MOS· 
TEMLEKELERINE KARŞI 

ASKERi HAREKAT YA
PILACAK 

Ya~ingtoıı, 16 (A.A.) - Mareşal 

l'ı•tenin, Alman - F'raıısız anlaşma~ı 
ÜZ;>rin<- nrdiği hayrelm·er nutkun
dan soma Ruzvelti n riyasetinde baş
lıca nazırlar tarafından bir içtima 
akd ·dilmi~t"ir. Bunu müteakip Ame
rika tamfından Fransaya heyecan lı 

IOF.V4MI 4 NCO <;AHIFEOF. \ 

Almanlar 

Bardiyadan bir röriinüt 

Vişi hükumetin in boyunduruğıındnıı 
kurtulmal:ırı irin h:ırekete geçmele
:&ııi istem iştir. 

Hür Fransızlarııı merkez ko.mitesi 
nc>~rettiği bey:>.nnamcde Almanların 
Suriye hav:ı meydnnlarınd'lıı i~tifn
dcleriııi knbul etmek suretiyle Vi.;i 
hitkfimf'tin in y aµt ıı:l'J Jllan e t I trı-hnrn z. 
ett irm cı h: te ve mare.,n l P (ltcnin hu
n:ı ııa•ıl mu,•afakat eclchiJd;~iııi ,.c 
Frnn<anın , müttefiklerine kar" Al -
nıanlarh nasıl bir is bi"tliği yapabil -
diğini hayretle ~ormiıktadır. Beyan
namede Fransnnın biiyiik ekseriyeti
nin buna rıza göstermi)·ecei(i kascle
dilerek deniliyor ki: 

- Am iral Dnrlanın ve cürüm or
takl:ırının bu hacalctaver h'lreketi 
ka?,,ı~ında Hiir Fran~1zlar, ,.işi hii
kfiml.'tinin :t<il Fransayı temsil '-'tme
<liğini ve bu şerefsizlikten, Fransız
ların asla mesul tutulamıyacakl:ırın ı 
bildirir, ·:ığzı tıkaıımıs \·e hürriyeti 
~clhı-c1ilmis olan milletimiz namına 
hu ihaneti alenen protesto erleriz. 

ınuilizıer, Almanuaua 
geni akınlar gaptııar 

lngilizler, Sollumu istir· 

dat ettiler 

- ...-... -
j Amerikanın, Avr upa 

Yakın Şarkta ge-, işlerine karışmasını 
Suriye meselesi v e 1 
Fransız mandası içi n 

n e diyor lar? nişliyor mu ? - i s temiyor - - -
Fransanın, lngiliereye 
karşı harbe girmesi de 
muhtemel gorüiüyor 
JMDJ'O GAZETESISDEN: 
Vişi ile Almanya arasıııclnki son an: 

la~ma, Rudolf Ht'•s hiidiResiııi ikincı 
pliuıa atmıştır. Düny:ı umumi efkfırı 
şimdi bununla m<>~ı:uldür. :\1üzakere 
evvelii esr:ır ııerd~i :ırka•ında idi. Ru 
perde :ınsızın k:ılkmı~ "'' lııgill.er<>yi 
istihdaf eden bir anla~nııı nıeydan:ı 
çıkmı~tır. Uzun zaman<l:ınlıeri Paris<' 
mekik dokuyan amiral Darlan, niha
yet llitlerl~ 4 l'.~at konusmu~, :mlaş
mı~ ve hu nıılasnınnın Vişi knbi\ıc~i tn
rnfınd:ın tasvip edildiği hab<>r ver:l
mistir Bittabi :ınlnsma hakkıııd:ı sıırih 
-- DCl'~ım Radııo .aa.utrsi sutıımında ·-
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SKeRİ vAzive. 

Almanlar, lngilizlerin 

Sollumu aldıklarını 

gizliyemiyorlar 

Dikte' servisinden 

bıktık, usandık 
Yine matbuata ait ırtcte servisin· 

deıı bahsedeceğiz: 
He r apiker, ayrı ayrı bir sürat 

temposu tutturmUf .. Bir çok malum 
itirnlerin, (L ... O ... N ... ) diye diye o
kunma11 hali berdevam.. Her keli
meyi müteakıp tecrübe yapıyor ve 
spikerin diğer kelimeyi söylemea."ne 
kadar dört, beı kelime yazmak im
kanınııı mevcut bulunduğunu görüyo. 
ruz. Gazetelerde bu gibi neıriyatın , 
daima ıüratle not alabilecek muhar
rirler tarafından takip edildiğ .ni dü. 
şünmek gerek .. Canım, ne hacet ; bi
ze dikte ıerviıinden baıka, Anadolu 
Ajan11 telgraf ve telefonla haberler 
mi veriyor ki!.. Diğer bütün nesri -
yatı, umumi ne-ıriyat aerviıinden not 
edenler biz değil miyı:z? 

Bu perhiz ne, bu turıu ne? 

** 

Akdeniz mıntakası, eski Hukuki ve askeri bakım. 
düngadan bir kısım imiş dan bir mütaıea 

Fransa, başka türlü 
düşünmeğe mi başladı? 
llerllıı, 16 (A.A.) - ) al'ı ı'!•sıııi 

uir nı:ıhfildc•n bildirilivor: 
Alman - Frnnsız · nıüzuket·elt·ri 

S urigede 30 • 60 bin 
Fransız askeri var 

FlPrJiı,cleki y:ıbaııcı fpızete mahfille- • 
l'incle büı ük bir ~li'ıka ııvaııdıl'ıwıktn 
dc·\·nnı ~diyo~. R'r <tın le eernp ol:ıra k 
lfarit•!y • nrz: ı· ti, ıniizakPr.._·!~·ı · Jır-

Sonu 4 lincii ıuthiffl'd~ -

Rudolf Hess 
Sulh teşebbüsünü ki m in 

için yapabilir? 

INGILIZLERIN OOŞONDOKLERI ' 

Her ne olursa olsun 
bir harp es.iridir 

Rudolf He11 

o,. 

Londra, 16 (A.A.) - Diplomatik 
mahfillerden gelen emin haberlere 
göre, Rudolf He>'S'in İngiltere ne Al
manya arasında bir uzlaşma için gel_ 
miş olduğunu mümktin gösterecek 
bazı noktalar tesbit edilmişti!'. Ru -
dolf Hess'in sözlerinin manasının ak
sine ola rak, Hess, nazi rejimine ve 
Hitlere karşı asin isyan etmemiş, sırf 
bir sulh endişesi ile samimi bir na•yo. 
nalist gibi görünmek istemiştir. 

He••, İngiliz tayy:ıre bombardı -
manlarının Almanynrla endişe uyan. 
dırdığını kabul etmiş, fakat tezini 
başka şekilde ileri sürmüştür . Hess, 
sulh meselesinde hnııbin Almanya 

tDEVJı.Ml 4 NCU SAHiFEDE \ 

Mareıal Peten bir gezint'de 

Londra, 16 (A.A.) - Röyterin 
diplomatik muhabiri, beynelmilel 
:;iya~etin esas hareketinin ~imdi Suti.. 
yeye tneccüh ettiğini yazRrak diyor 
ki: 

- Hariciye nazırı Eden, Av:ım k:ı 
marasındakl beyanatında Alman ta,· 
;-ıır~le:,inin Suriyeye geldiklerini w 
orta sark kunetleri baHkumaııdanı 
general \ 'e.rvele vaziyeti kar'!lamak 
üzere tedböler alması için tam snlfı
hiyet ,·erildiğini if$a etmi$tir. 

Bu hiıdi8e, e;;asen çok "ıkısık olan 
diinyn vaziyetine vahim bir inkisar 
''ermi"ltir. Şimdi \" i ~f hükümetine 
karsı nP yapıl~cağını derpiı:; ve ta -
•a,·vuı. etmek kolay d~ii;ildir .\f e<ele 

- Sonu 4 üncü sahifede -

r "' /ngiliz ler diyorlar ki: 

Maskeler atılm ıştır 
siir&t ve şiddetle 

harekete geçm~liyiz 

Suriue hava megdanıarı. 
lnın bombardımanı 

başladı 
Londra, 16 (A.A.) - Alnı:ııı tay

yarelerinin Suriyeye inmelerine ve 
bu hadiselerin büyük Britaııyn il 
\'i~i nrasın<laki münasebetler ara
sındaki tesirlere büyük . bir ehemmi-
yet vermektedir. • 

Tnym is gazetesi Almanlarııı Orta 
~arkta yerle~mesinin bu mıntaka üze
rinde ~-npalıileceği tesirleri ana hnt
lnriyle izah etmekte ve 

- Bu ~artlar dahilinde siirfltle '"" 
~iddetlc harekete geçmemiz lazımdır. 

-Devamı 4 ncü aahifıed,. -

Bornova Ziraat mekte~ inden bu sene on sekiz talebe mezun olmut
tur. Bu talebeler, yakında hasad ve harman itleıı·nde çalışmak ve staj 
görmek üzere köylere çıkacaklard ır. 

Yukarıdaki reıimd4', bu yıl Ziraat okulunı1 muvaffakıyetle ikmal 
eden talebe, mektep müdürü B. Hilmi Tunaboylu, muallimler ve ida· 
recller bir arada rörünın"'llt"dirl"'· 

• 
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kıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

/ ayıt .ve kabul şartları 
ı. ı >akıcı ve Jıemşiı..ı yetiştirmek üzere Ankura'da 

~nesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
~ lalefıe alınacııktır. Okula girmek arzu edenler, 
lı] 'J' 
, 1 ığine, kaymakamlığına veya a•kerlik şube-
• •deceklerdir. 
n lnucibince lıu okulda;ı mezun olacaklar, me
ardır. 

"'nelık mecburi hizmetlerini ordu hastahane
;onra arzu ederler~e memleketteki bütün sıhhi 
olacaktır 

"'ne olup, bu müdtll't içinde okurlara ayda beş 
1
•1·e ilbasliırı tamamen okula ait olacaktır. 
•nlar, barem kanununa göre 20 lira asli maaş
alııcaklar, \'e bu mikt.Hr gittikçe çoğalacaktır; 
~eve barınma orduya ait olacaktır. ' 
~ l el~ tedrisata başlıyacaktır. 
. u] Şartları şunlardır: 
·Yet, tebaa,ından olmak ve Türk ırkından bu-

' 1llıak ve durumu h r iklim.de vazife görmeğe 
lıer hangi bir hastahııne sıhhi hey'eti raporu ile 
ba-ı g amak lazımdır.) 
11dan :ışağı ve yirmi ikiden yukarı olmıyacakt.ır. 

"' ·1•bası iffet ehlinılen olmak (bu vaziyet poli•çe 
ilanacaktır.) 
t;ıhsilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 
ve,.,, lıu clerecetle tahsil gördüğü isbat etmek 

' "'diki bır sureti muameleyi enakıııa ekle-

/ huiuıımamak (evvelce evl.:nip boşananlarla ko
e,ı,ı;I') ıııııa ait mcdel'İ hali bildirir nıüsbit evrak 

rlı~ıncla okulu k,ndıliğinden terkelliği, · ev
r ınzib:ıti ,eb~blerle okuldan çık:ırıldığı, altı "!
taıımactıgı veya tamaınlamıcdığı, \'e yahud sıhhi 
Çıknrılılığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek-

• 1 ödeyeceğine \'e giisterdiği ve~ikaların tama
. ~ot,•rlıkkn tasdiklı \'e kefilli bir taahhüdname 

'' ha'z olan okur, okııla imlihan~ız olarak kabul 

.~~ı· mutilıince e\'rakıııın muamelesini bitirenler
rkez\erincle oturnnl:ır bu makamlar \'eya asker

' ~i ~ 1'rak\annı doğrudan doğruya Ankara ~Ierkez 
A e Okul müdürlüğüm• gönderileceklerdir 
f'ıJ~to~ 19-11 nihH.\'(•tine kadar sona erdiriln1c:-:i 

ııı' 
1 ~· 

ı.., ı\ı]ikleri ,.e nwkteh•• hHreke\ dme tarihlHi ayııö 
4 nıtilerine bildil'İlecektir, . 

<k n okulun lıulundıığu Ankara·~·a kadar gelmek ı·e 

"ııı ~hi mı.ayene netice.<ı hastalıkları tebeyyün eden-
k 'çin masraf cdccl'kleri yol paraları kendilerin~ 

A1ıkara .\/f'ı kı:: }/oslahnııcsi Baş T11bi/Ji 
ı·e Okııl Jlüdüı·ü Allıııy 

., JJı·'. ŞARAS RARl'T(;u 

1:~ ~l'<yı,; 1 .ı i ıo ı:ı 16 l!J 22 25 28 Haziran 
;. 16 19 22 25 2~ T~mmuz 1 4 7 10 13 16 19 

ku,:os ıı.ıı (1804) 

r UO\umm üdürlü~ün-
9 13 17 21 

~likt\rı F.ksıltme şekli Saati 

1~- . 14 
~ 

7 
Oo.ooo adet Paz::ıı lık 11 .,0 

1· 84.084 adet Pazarlık i~" 
·~Oo.ooo adet Pazarlık 1 5'.:ıo 

00.000 adet Pazarlık 1 , 
400.000 adet Pazarlık 

6
" 30 

Mb 76.200 adet ~azarı.ık , . .· \ ··., 
, arııe ve numune len muı·ıbınce yukarıd.ı ıııı. 'c 
._,.azıJı mantarlar pazarlıkla satın alınacaktır. 
::~11 ııerşenlıe günü hizal~rında yazılı 'aat.!erde 
ıı,'azıın ve mübayaat ~ube<ındeki alım komı,yo -
' 1 caktır. ~tttn~nıe ,özü ge~en ~ub~den ve Ankara, İzmir 
b;1 ,l~rınden pıu·a•ız a!ınabılu-. . ~ . 
ı :•tlık için tayin olunan gun \'e -<~atte teklıf Pde
.'.. miktar üzerTnden .vlizde 7,5 gıı\'enmc parnları 
'"zkur komt~,·ona müracaatları. 1691-3503 

~~cümeninden: 
kira lıedeli cBal~o,·a Ağanıemnun \'e Mil• Ilıcala-

tiç olmak üzere hh iki ılıca ile müştemiliilından 
Iİhinden 31-10-941 tarihine kadar be~ ay müddetle 
lS..5.941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 

l<ira şartlarım öğrenmek istiyenleriıı h~r gün 
düriyeti Varidat kalemine ve kirasına talıp olup 

·~de ihale tarihi olan 2-6-941 tarihin~ mü~adif pa
. llıul'akkat teminat lı<'dcli olan 281 !ıra 2a kuruşu 

'1ti»le birlikte Vilayet Daimi J<:ncümenine nıüracaat-
17 20 23 (1805) 

lflar müdürlüğünden: 
efJr Vakfı Cin>i i11evkii 

,:(ı iL . , , . 
v :'lııııı Dükkan Eorefpa•a caddcsı 
:Jl1 it ıye < ' 

.l.ııı aıı Süleyman Dükkan Şadırvan altı 
\jıı ~''tt.ııı Süleyman Dükkan Hisar meydanı 
1
41

& 
1 
aınan m"'cidi E\• Kirpi sokak 

·ı6 ı:Pçf oğlu Dükkan Anafarlalaıı 
;;o 

1 
Pçi oğlu Dükkim c han içi 

4 ~ 1
<Pçi oğlu Dükkan • han içi 

6
0 l'I epçi oğlu Dükkan • han içi 

q6 ıı:ıeııçj oğlu Kapu agzı c c 
·0~ ı)"lıııü Gülsüm Dükkan Hahmağa çarşısı 

l · b._ - Tı'lkı'lı'k qr !ı:"1i Osman Dükkan 4• '1 ağa Ev Balaban yokuşu 
..fı• ~tuıı oğlu E,- . Dibekbaş~ 550 so. 
ı !ıı 60kak ve ev98fı yazılı gaıyr~. men.~uller hız~ların

d~ e ~ kıymetler üzerinden on gun muddetle m~za~
de~ aıesi 23/5/941 cuma günü saat ondadır. Talıplerm 
ııı!.t Pey akçaları ile beraber ve fazla tafsilat almak w;, esaı aaatleni dahilinde vakıflar varidat memurlu-
JU n olunur. 17 48 

'{ANADOLU)' ( SAHiFE J )' 

lzmir Emlak 
kasından: 

ve Eytam ban- 11;;·;; .. ı~~·~·~·~;"").;;;ı;ıi"'ii"d~ı;;~ı Müzayede ile 
• 

A. No. lnrı 
F.sas No. Ycl'i F.ski Yeni Taj 

----------- ---

1:135 

1:l!l6 

l !l!l7 

1:138 

(';üzelyalı Müst.ecabi zade 
Yeni 40 No. lu sokak 
Ada 874, parsel 3 142 l\12 
Güzelyalı M. Tenezzüh yeni 
21 No. lu sokak 309.25 M2. 
Ada 887 parsel 1 
Güzelyalı M. 33 ncü sokak 
887 ada 16 parsel 339.25 M2. 
Gii1,ely.alı M. 33 ncü sokak 
887 ada 17 parsel !l28 l\T2. 
Giizelyalı M. 3:\ ncii sokak 

2 

1:140 
887 ada 18 ıı:ırsel 321.75 l\12. 
Güzelyalı M. Tenezziih-ye- 777 
ni 21 nci sokak 1337 !\12. 
890 ada, 1 parsel., 

l!l41 Güzelyalı M. Tenezzüh - yeni l 
821 nci sokak 336.50 l\J2 . 
Ada 890 parsel 3 

l!l46 Güzelyalı Şefkat yeni 36 ın- 777 
cı sokak 790 M2. 

l!l47 

l;J48 

1319 

1:150 

Ada 894 parsel ı 
Gii1,elyalı Reşadiye yeni 
23 üncü sokak 261.25 M2. 
Ada 897 parsel 1 
Güzelyalı Reşadiye-Yeni 
23 üncü sokak 263.75 M2. 
Ada 897 parsel 2 

Güzelyalı Erik - Yeni 31 
üncü sokak 266.25 M2. 
Ada 897 parsel 3 .. 
Güzelyalı Tenezzüh-Yeni 
21 nci sokak 243. 75 llf2. 
Ada 897 parsel 4 .. 

37 

37 

37 

37 

1:131 Güzelyalı Re~adiye - Yeni· l!l 
23 üncü sokak 77.50 M2. 

l :l54 

1 •')--,,,')l) 

Ada 898 parsel 7 .. 
Gü1,elyalı Recai - Yeni 
:19 uncu sokak 862.50 :\12. 
Ada !ll9 parsel 1.. 
Güzelyalı Recai zade_ Yeni 
;39 uncu sokak 242.50 ~12. 
Ada 919 parsel 3 .. 

2 

12 
16 

l!l56 Güzelyalı Recai zade - Yeni 12 
:l9 uncu sokak 209 M2. 
Ada 919 parsel 4 

1:ı64 Göztepe Mah. Tramvay 
Cnd. yeni ıl2 inci sokak 
622 M2. Ada 838 parsel 3 .. 
Gözt.epe M. Turgut Reis 
çıkmazı _ yeni 102 inci 

GO!l 

1:167 

1~68 

ı:J87 

J:J88 

ı:l89 

sokak 100 M2. Ada 839 
parsel 8 .. 
tiöztepe M. Tııı·gut Rei• 
çıkmazı - yeni 102 inci 
sokak 19fi ~I2. Ada R:l9 
parsel 10 .. 
Köprü :\Iah. Mısıı·Jı cad
desi 25fl.75 '.112. Ada' l7:l2 
µarscl 1.. 
Jüiprü :\fah ~!ısırlı cacl
dc:-;i 2~ 1.7:> -:\T2 .• ·\cl;ı 17:~2 
Jlll l'ôel 2 
Köprü :IJah. i\Jı"'rlı cad
(Jesi 435 M2. Ada 1 Tl2 
parsel 3 .. 
Köprü :\I. )[ısı rlı carlde.•i 
315.25 l\l2. Atla 1732 
paı·•el 5 .. 

l :rn1 Köprii ll!ah. Mısırlı caddesi 
:176.50 .:112. Aıla 17:19 
p a r>'<' 1 1.. 

ı:rn:ı Köprü lllah N:iıım Sakız
lı yeni 150 inci sok:ık 1070 
~12. Ada 354 pal'sel 2 .. 

ı:rn1 Köprü :iL T<-nezzüh - )·eni 
15!l üncü sokak 88 :112. Ada 
888 par,el 6 .. 

13% Köprü ll!ah. Tenezzüh - ·''"
ni 153 üncü sokak 88.50 
:112. Ada 828 parsel 7 .. 

1397 Köprü :11. Türkoğlu - yeni 
187 inci sokak 79.50 :\12. 
Ada 830 parsel 2., 

1:ı99 Köpl'ü lif. Aralık - Yeni 
152 inci sokak 261:75 :1r2. 

• Ada 1732 parsel 6 .. 
-ııoo Köprü il1ah. Aralık - ,·eni 

152 inci sokak 2!l0 :Iİ2 
Ada 1732 par,;e] 7.. · 

1401 Köprü M. Sakızlı - reni 
150 inci Mkak 647.2ö 11!2. 
Ada 1732 par"<'l 8 .. 

1110 !kinci Karantina 111. 111<-k
tep _ yeni 224 üncü sokak 
170 i\12 Ada 1763 par><el 1. 

llll lkinci Karantina il!. Mek_ 
tep 224 üncü sokak 230 
M2. Ada 1763 parsel 2 .. 

1112 ikinci Karantina M. Mek-
tep - yeni 224 üncü sokak 
230 M2. Ada 1763 parsel 3. 

Hl!l ikinci Karantina M. Mek
tep - yeni 224 üncü sokak 
230 11!2. Ada 1763 par,;el 4 . 

IH 1 ikinci Karantina :\L Mek
tep - yeni 221 üncü sokak 
230 M2. Ada 1763 pıır:ıel 5 .. 

1415 !kinci Karantina M. Mek_ 
tep _ yeni 224 üncü sokak 
230 M2. Ada 1763 pıırgeJ 6. 

1116 ikinci Kamntina M. Mek-

70 

1 -

2 

~ l2 

• 
61 

_ ..... 

tep - yeni 224 üncü 'Mkak 
2:ıo ~12. Ada 1763 'flıtrsel 7. 

1117 ikinci Kal'anlina Jl.I. Mek
tep - yeni 224 üncü sokak 
230 M2. Ada J 763 parsel 8. 

1·118 Turan Menem<'n Cfüldesi - - 24!l 271 
reni 1593 üncü sokak 
1320 M2. 

14l!J İkinci Karantina 111. Mek
tep _ yeni 224 üncü sokak 
230 M2. Ada l 76!l par,;e] !l. 

1420 ikinci Karantina M. Mek_ 
tep - yeni 224 üncü sokak 
230 M2. Ada 176:l par<el 10 . 

1421 İkinci Karantina M. Mek
tep - yeni 224 üncü •okak 
319 M2. Ada 1763 parsel 11. 
İkinci Karantina M. Mek
tep • yeni 224 üncü sokak 
827.25 M2. Ada 1767 
parBel ıs .. -· 

Ar~a 

Ar~n 

Arsa 

A rs:ı 

Ar~:ı 

A rs:ı 

Arsn 

Arsa 

Arsn 

Arsa 

Ar~n 

Arsn 

Arsn 

Ar8a 

Aı·sa 

• .\rsn 

Arsn 

Arsa 

Arsa 

Ar.-.n 

Ar•a 

A r:ın 

· Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ar<a 

Arsa 

.... , ........................................................................................................... .. 
lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundanı 
Hadım köy satın alma komisyonundan: 

Fevkalade sailş 

Kıvmeti Depozito 1 - Yüzde sehcni gül'gen ve miitelıakisi nıese olmnk üzt're llliı 
ton odun alınacaktır. · 

l >1 :\fo, ı ~1.J ı ;.ı:ızar glını. 0 · 10 
rukta (;özt.eı•c \'•1,>UI' iske, 'ni ~ cı 
"e 1012 nuııı:ırnlı han('<fo G en t.ı. ı. 
kumpanyası müdu•·ı• lnclen J\1ösyc\ T 
ker'c ait mobilyallr azı -et dola •ısi 
acele satılacaktır . 

28.-

124.-

102.

!'18.--· 

!l7.-

3~4.-

118.-

2!l7.00 

105.00 

!>2.00 

107.00 

8li.OO 

23.00 

73.00 

12.00 

n:ı.oo 

5.00 

10.00 

39.00 
• 

42.00 

17.00 

~6.00 

107.00 

!l.00 

!l.00 

16.00 

ı:ı.oo 

12.00 

61i.00 

!l.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

521'.00 

12.00 

12.00 

16.00 

16.00 

2.80 

12.40 

10.20 

9.~o 

fl.70 

!l!l.10 

1 l.80 

2!l.70 

10.50 

9.20 

10 70 

R.50 

2.~o 

!l1.i\() 

7.:\0 

4.20 

n.:ıo 

.i\O 

2 - Kat'l teminatı 1200 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün Hadımköyde müteşekkil SA. AL. KO. d.1 

görülebiliı-. 
4 - Pazarlığı 20-Ma~ns-941 salı günü sa.at 15 de :;apılacak•ll'. 
5 - İsteklilerin teminatlariyle birlikle mezkur gün ve •aa(ta krı _ 

misyonda bulunmaları. 14 17 
lzmir Levazım Amirliği Sabo Alma Komisyonundanı 

1 - Beher kilosuna 350 kuruş tahmin <'dilen on ton san sabunlu 
kiisele alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 20 mayıs !l4l .<alı günü saat on diirlle 
Tophanede islanbul le\'azım amirliği satın ama konıis\'onıın 
da yapılacaktır. 

:ı Kati teminatı 5250 Jiradu" 
4 - Veımeğe istekli olanların fabrika veya deposunda m.:nwl 

mallardan beğenilmek suretiyle alınacaktır. 
5 - Taliplerin lıelli gün \'C vakitte komisyona gelmeleri 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 10 bin kilo kadar pençclik kösele alınacaktır. Tahmin becll'li 

32750 lira olup kati teminatı ,1912 lira 5 kuruştur. 
2 - Pazarlıkla •eksiltmesi 20 ma,·ıs 941 "alı günü saat 15,15 ıle 

Tophanede is!anbııl levazım amirliği satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. 

:ı - Şartname•i komisyonda görülebilir. 
4 - Taliplerin belli vakitte komi•yon-a grlmeleıti. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 
1 - Elli ton sıihr etine teklif edilen fiyat pahalı görülclliğiinde 

yenideıı pazarlığı 20 mayıs 941 giinü saat on beşt•e yapıla -
. caktır. 

2 - llfuhıımnıeıı lırdcli 22500 lira olup kat, t.emina1ı 3:175 liradır. 
:ı Şartn,ımesi her gıin komi:;yonda görülebilir. 
·1 - isteklilerin belli giiıı ,.e ı-aatta Fındıklıda komutanlık >::ttın 

alma komisronuna müracaatları. 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

K:ırşıyaka;·a her gün erzak nakletmek üzeMe Lir araba tutula _ 
caktır. tııliplel!in 19 ma,\'ls !lll µazartesi günü >~ıat onda l<ışlada izmir ]p 

vaz1n1 am!rliğ-i ~atın aln1a komi~yonuntı müra<:nntlarL 

lzmir emrazi sariye hastaha
nesi baş hekimli2inden: 
Keşif bedeli 1357 lira 20 kuru~ ve mu\'akkat teminal 101 liı-a 80 

kuruş olan hastahanenin avlu dıı\'arınııı inşaası açık eksiltmeğ~ lrnn
mııştur. 

İsteklilerin ke~if ve ~arlııameyi görmek üzere her gün başheldmliğe 
\'e .eksiltme giinü olan 23·5-114 J tarihinde cuma gününde s-a::ıt l 1 de 
Tepecikte emrazı "ari)'e hastahanPsinclc toplanan komigyona mi;r:ı -
caatları. 7 12 17 22 In6G 

Ma:<ıf cc,·izclen mamul kabartma l 
fr, yemek ma•ası. aitı adet marokc 
•anılalye,ce\' iz iki kapulıı ayn~ ı A Ht: 
pa manıuliıtından dolap. tıırnlet, \e 
miılino>u, kuş tüylii ,.e pamuk ya. tı 
lar. Avrupa mamuli•tından lük• ~rb 
,·e lıorulan. hakikı ı-alamandrn. V• h 
rnları. el•ktrık ohası h:ısır kolt 
buz cloh..l,ı. bakır r;ıng , S:hil, 
•esi gramofon \'C 27 ı 'iık, k tc"ifrl kt 
"C di\·a111 \'C ynstd'l..arı. ::ı,yrıcrı d 
lar ve pamuk Jatakl:ır. C'1"" v c 
•ız marnlar. ınermerl' kaıdnrob- c 
ıinlikler. mavon emgi,·elik, 1>c,..1 ·1 

skeınlrler, para\'ant, nlıa• rlar d 
, ik masa liınıb:ı.•ı, cıaier. cama ır 
k ne,i, ~6piirg~ m.tkinC''>i, i::-l<'l'll<'l 
pa'nr. lıezii l!C'1Zh>i< ar. nı: rol< n ka 
ı e ve ik kolluk aynca kadi eıı k, 
ııc ve i' . J,olt.ıık. ı.ıerakc,.1... • r ' • 

iN, Sanı i• seri i'I' k.tna'){' Ar< m lı. 
şi~ 1 ·'ol halısı \c muht ·I f ceıc 
wsalr birçok rıuhtd f e. '"' r '" 
ZPY~de ~ur 1 iv le s:1•11 3ca\Lır. 
~al~ J1t1 ~i ıd"r. Fır-;1•1 , ,1ç r 

!!~z 

TÜRK MÜZAYEDE SALONU 
MODORIYETI TEL. NO. 219 

Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOI! orı·:H \TÜR 

Dahi Öke 
ikinci Beyler sokaiı No. (SO) 

Haıtalarını her l'Ün öjleden sonr 
kaltul ve tedavi eder. 

----Kirahktır -
lzıniriıı saf ve t m :ı h11~.1s;ı 

1.00 •••••••••••••••••••••••••••••lllJ!lilme~hıır Göztep~ se~itnin .·e~z. 

!l.90 

·1.20 

6.rı<i 

1.70 

5.60 

10.70 

-.!lO 

• 
KAŞELERİ 

ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLARI, DERMAN ka,e

leriyle derhal geçer. icabında gün· 

de 1.3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

.................................................. 
-.!lO 

1.60 

ı.:ıo 

1.20 

6.liO 

l42;l !kine, K:ırantina :iL :\Ick
·tep _yeni 224 üncü sokak 
294 :112. Ada 176:3 par,el 1 .ı. 

H2·1 İkinci Karantina :il, :llek_ 
tep - yeni '224 üncü .,okak 
389 ~12. Ada 1763 parsel 15. 

1426 İkinciJi:arnııtiııa :.ıahalle
siııde 241 .:112. Ada 1763 
parsel 17 .. 

J.127 İkinci Karantina il!. Şükiı
fe sokak 733 ~12. Ada 
1763 parsel 35 .. 

1·12!l Borno\'a Yıkık :lfiııare 
Türkmen sokak .. 

-.flO l4!l0 ikinci Karantina :llahalle

• "ind~ cJ62.50 :\12. Ada 788 
parsel 12.. • 

1.20 l mı ikinci Karantina :lfahalle
sincle 451.25 M2. Ada 788 
Parsel 11 

J.2() 1 1:)2 ikinci Ka;antina :l!aha'lc
siııde 438 ;\!2. Ada 788 
parsel 10 .. 

l .2C ı 13:ı İkinci Kal'antina :\L ~lek_ 
tcıı _ yeni 224 tindi sokak 
286.25 1112. Acla 788 

1.20 

l.20 

1.20 

' 
1.20 

!12.80 

1.20 

J.20 

parsel 9 .. 
ı t:ı.ı İkinci K:ıranlina :\L :.ıek

tep - yeni 224 üncü sokak 
249 M2. Aıla 788 parsel 8. 

J.J!J5 ikinci Karantina 111. :\Tek
tep - )·eni 224 üncü sokak 
24!l J\12. Ada 788 parsel 7 .. 

1 t:l6 İkinci Karantina :\L Mü
tep - yeııı 224 üncü .ııkak 
39 .50 :\T2. Aıla 7~ 
par~el 6 .. 

1137 İkinci Karantina mahall<'_ 
sinde 42:\.50 ~r2. -Ada 7~8 
pHrsc1 5.' 

l 138 ikinci Karantina mahalle_ 
sinde 415 :\12. Aıla 788 
parsel-1.. 

11:ı!l ikinci Karantina mahalic
sinde 465 l\[2. Ada 788 
parsel :ı.. 

Ar~a 

Arsa 

J.:\' 1 2 
hi~~:-;i. 
Arsa 

Arsa 

ArM 

Ar . ..:;;,l 

Ar a 

Ars:ı 

,.\rsa 

• 15.00 

19.00 

12.00 

37.00 

lO!l.-

•)•) .... ,,-

22.-

11-

l 2.110 

12.110 

211.011 

:! l 1)1) 

2::!.00 

2~.111) 

l.;)0 

1.90 

ı.20 

3.70 

10.90 

2.:10 

2.:10 

2.20 

1. ıo 

1.20 

1.20 

!!.011 

2. l () 

2.20 

2.:10 

bey sokağında kız en.'· iis niı 

~ı~ınria Fe\·zj Paş:ı caddFs ·y Je 1 ı 

le~en k'>~elıa~ında kürfe ..... c' el 
fe,·kaladc nezareti olan 37-6 
!17,fl numaralı bir H n a•t ,.c ıı 

kat arı ayrı a)'l'l gayet ehve 
/iatlarla kiraya ,·erilce kt r 

Her kayın kapısı ayrıdır, ejektr.k 
kumpan,-a aııları vardll'. E\i görm< 
L-tiyenler her gün öğleden som 
:llim:ır Kemaleddin caddesinde h 
zct Göldeli mağazasına mürac , 
veyahut 289!) numaraya telefon e 
sinler. 15 16 19 2i -

lzmir Belediyesinden: 

1 - Kültür m~h::ıllcsi J;l ·9 uı 
sokakta 63 üııcii '3danııı 34~ m 
murabbaındak; 36 sayılı aı-.anı'ı 
uşı. yazı i~leri müdürlügündeki ~ 
namesi \'eçhile açık artıımıaya koı 
muştur. ll!uhammcıı bedeli 2784 1 
muvakk-at. teminatı 208 lira 80 1 
ruştur. Taliplerin teminat. öğl c 
evvel iş b:ınkasına yatırarak ma 
buzları ile ihale tarihi olan 4-6-{ 
~arşanba günü saat on altıda ene 
mene müracaatları. 

2 - Kültür mahallesi 1389 u 
sokakta 63 üncü adanın 348 rn 
mu11abbaındaki 37 sayılı arsanın 
!ışı yazı işleri müdürlüğündeki s, 
namesi \'eçhile açık artırmaya koıı 
muştur. :\fuhammcn bedeli 2776 
muvakkat teminatı 208 lira 20 kııı 
tur. Taliplerin teminatı öğledım 
vel iş bankasına yatırarak makb 
!arı ile ihale tarihi olan 1-6-941 ~ 
şaııba günü saat on altıda ene .im 
rıüracaatları. 17 22 2i 

'A L S A N C .'A. K 
istasyon karşısında yeni açı 

EGE 
1-iususi Hastahanes" 

Salıi'ıi: DOKTOR OPERATÖ 

A DiL BiR 

E 

• 
İzahatı yukarıda yazılı gayr' men l<ullı•riıı ı)('siıı bedelle •atısları 22 ,; 

J.60 !'111 Perşembe günü saat'O~l>A ilıulelerı )'apılmak u?. r nrlırnıa~·a konul-
muştur. · Her şubeye aid ha•talar kabul ve 

1 - İstekli olanların hiznlarıııda yazılı ıl 'pozito akçelel'ini ''ıczncmize tehauıaları tarafından tedavi ec 
1.60 yatırarak artırmaya girmeleri.. M.. d h 

2 - Müzayede sırasında verilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği tak- UCSSCSC C er zam 
dirde taliplerin depozitolarını nlsbet dairesinde tezyit eylemeleri ve mühür d k' b l T l 2 
kutlananların mUhUrlerln! Noterden tasdik ettirmeleri. 11 17 (171!1) O lOf U UDUF. 



~( SA H i FE 4 } ·-- -----

lngilizler, Almanyaga 
geni akınlar yaptılar 

-BAŞ TARAFJ 1 NCl SAHIFEDE
dıman tnyyarclerimizden bazıları Her. 
lin, lfamburg, Kuthafnıcla hedeflere 
hucum ettiği gfüi l>ir kı mı cl:ı Knle, 
Hulogııe ve BrcsUcki dokl:,ıra hUcum 
etmiştir. 

Ta:rynı'<!l rimizin dürıHi dönmemiş
tir. Sahil . ervi:;;ine mensup tnyyrırell'r 
bu gece Sen Nazar ve Lor~·anclaki dok
larn hiicum etmişlerdir. 

Diğer bazı tayym~ler d(• .Golodin 
doklarını bombalamıştır. Bu harekfltn 
iştirak eden tayyarelerimiziıı hf'p;;i 
dönmüştiir. 

Londra, lG (A.A.) - lngiliz hııvıı 
istihbarat tebliği: 

Ta\'\'tir.elerimiz diin öğleden sonra 
Frizo~ı{ nd!llnrı açıklnrında himaye al
tındaki bir düşnrnn d.:>niz k:ıfilesine 
hiicunı etmiş, 2, 4 \'e 5 bin tonilatoluk 
3 vapuru balırmı~lardır. Biraz sonra 
dii,mnn :ıvcıları bomhıırclım:m tayya
relerimize.hilcum et{lli terdir. Bir dü,.ı. 
man tHyynre~i diişiirlilrnlis, bir tnyy:ı
rNniz ii :-;iinc dönrtıemistir. 

Diğer tarnftmı savnş tayyareleri
miz. l\fan~ ve ~imali Fransa üzerinde 
devriye uçu ]arı yapını .l :ır. yerde bir 
çok dilşnuın tnyyarclerine mitralyöz.le 
ateş nçmışlardır. Bir diişman tnyyaresi 

Singapura kuvvetle r ve 
malzeme çıkarıldı 

( BASTARAFJ 1 NCI SAHiFEDE ) 
mitl'si teşkil edilmiştir. Nevyork va
lisi ile \'anele! Vilki bir amiral vebazı 
ze\'ntt:ın teşekkül -eden yeni komite
nin gaye ·i, Yugoı:lavyanın mukave
met azmini takvive ve biitün vasıta
larl:ı Yugoslavya.yrı milz~ıhnret l't -
mektir. 

Vaşington, 16 (A.A.) -'I1as Ajan
sı bildiriyor: 

Birle ik Amerika 'cumhur reisi 
Ruzvelt, Atlas okvannsundaki Biı· -
lesik Amcl'ika filÔstmuıı nnıiralı ve 
ı ... ,;ndr:ıdnıı dönen lıahı·iyP mliste~nı ı 
ile konuşmuştur. 

Hernld 'l'l'ibün g:1zeiesi diyoı· ki:. 
- Bu miilfıkatta Atlas deni'.l.in -

deki Amerikan devriye gemilerinin 
takvi\.·e:-:i mescie..qi mevzuu bahs<'dil
miştiı:. Resmi mehııfil, ·Almanyanın 
Kızıldenizi harp ımntakası 0Jarak 
iJ:in etmes.iııin, Amcrikamn lıu deni
ze krıfileler gönderilmesi husu ımcla
ki plfıııırıı değiştirmiyı•cektir. 

Şimdi, yirmiden fnzb gemi yola 
<·ıkmış 1.nılunmaktnclııı. 

Ne\-york Taymi" gaz<'t('si ise diyor 
ki: 

- Bu gcmileı·in Kızıldeniz<• giiu
clt•rilme~i Amerikanın hnrbe girme-

(ANADOLU) l'i :\Jayıs 1fJ4 ı CUMARTESİ_ 

' Son Dakika 
Amerikanın, Fransaya 

yaptığı ihtar: 
- Ba,tarafı 1 inci sahifede -

bir hitap yapılmıştır. Bu hitapta, 
Fı·an:-ı:ı. Almanya ve Arncl"ik:ııl:ııı bi
risinin terrihirıe chwet P.dilm('ktedir. 

l>eyli Telgraf g:ızt•leRi diyor ki; 

«- Fı·nıısn Alm:ın~ :ı il<' işlıiı'liği 

yaptığı takdirck a~l<'lı: ilıtinı:ıl .\ıııe

rika hükumt·ti de. Framuıııııı Afri
kaclaki garp miistl'mlt•kco.;iıı~· brşı 

dedınl harekfıtn g ~cektir. Buraları, 
hür bir Fraıı ·:ıııııı tcşekkiilliııc \'t~y:ı 

n~iist:ıkil hnle gelecekleri Z..'lmana kn
d:ı r P:ııı Anwriknn iıfareı:;i Uırafın-

dnn işgal altnıa : lınnc~ıktır. 
Ct·ııPml Vej'gnııd l\lııı'<!şal P-ctenin 

lıc.r:ın:ıtınn rağmen, şimnli Afrikadn 
Almanynya lrnr:,ıı koymağn t.c~ebbli:> 

Nler,ı.ıe, Amerikn icrır \'l' inrc kamı
nunuıı derpiş ı•ti İKİ biit iin ynrdınıı 

~-apacaktır. 

o 
o 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri ! E 
Motörlü nakil vasıtaları 
Parça 

--------
lastik deiiştirenler 

edileceklerdir 
saklıyanlar, 

vesaire tecziye 
Ankara, ili ('l'clet'oııl:'l) - :"\lilli ~lıL :efor lıc~ 't•Ueı·indc.'ıı kı:s:ı lıir ınliıhlı•t' sine Hizuııı gtıı·iılıııiişttiı'. 

clnfa:ı miik<>llefiyeti kımunuııun 6 ııci evvel ı;l•yr:ı-efcı· ınpol'u :ılnıı vnsıtnlnr Simdi iliı\'c <•dilen fıkra şudur: 
nıadde:.ine lıir fıkra ilft\·c:-:i h:ıkkıııcla- ciıı Jfı:-;tikleriıı dı'ğ·iştiı ilmesi. .redek - Seferberlikte \'C ft•vkah1de ah-
ki kanun liiyih:ısını hiikiım<'t :.\lecliı:e pıır<;aların saklnnma:ı c\ikkrıte şrı~·a ıı 'a!de bu türlil \'fi:itlalnrnı dunımları· 
giiııderınbtil'. Orciııııun pı>yd<>ı·pey tak- giiı·illmii~tiir. Kanunun fü~ inci nı:ahl"- m ho:ı:rııılıır \'eYfl yede~ parçalarını :;nk
viyesi için nıiikt•llefiyl't yoli\'le satın ııiııdc \'rı.;ıtalrırıııı gclirmiycıılPı· hak- lırıı.rnk hıınl:ırı komısyonlar:ı ıı~ksaıı 
almm:ıkta olan nıotöı'lii nakil vn:sıtn- kıııda hiikiim rnrsa da vıı~ıtalarını tah- te-..!ım edenler be::- ened"n a~ngı ol
bnnııı yiizdl' .t•lli;o;iııd~ıı çoğunnn gay- rif cc <'il wy:ı kıı .. tlen nınlzoıne dı•ğ' -ı nı:mınk iizf're \'e haz p halinde 8 S-On~: 
ri kııt,ili i"thmıl bir hnl<le lıulundugou tfrcnler hakkındıı· lıir hiik!lm yoktur.

1 
dı·ıı aşnğı olrn:ımak !izcre ağır hapı~ 

giil'lilınii~ w bilhassa lıl'iccli~·f· ~wyri- Buuıı tiıık·m('K iı in hu fıkraım. :!iYt < 0znsiyle c-eıHlnndırılncnı.tar 

Hapishanelerde kontrol Mareşal Peb:nin 
· nutku 

<I üşii rii 1 m iiştii r. 
Alçn.kt:.111 uçulmak . uretiyle bazı 

vapurlara mitralyöz nteşi açılmıştır. 

sini tar il edebilir." !"~~============~ 
Almanlar r ' Daha sıkı şekle girecektir A lman yada çok iyi · te· 

sirler bıraktı Bir tayynremiz dönmemi~tfr. ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
Lonclrn, 16 (A.A.~ - İngiliz bom- Rayak ve Halep tayyare meydnnla-

bnrdıman tn~·yarelerı bu gece Alman- ni1ın istifade edilen nıe\-chınların ara
y:ıd:ıki hedefleri bombardıman etmiş- .,ında bulundukları snnıİmaktnchr. Al
ler~iı-.. • . m:ın tnyyareleriıı<leıı bir knçının Suri-

herlın. lG (A.A.) - D. N. B. nJnn- ı Nle kaim ıs olması muhtemeldir. Bu 
!'1 bild!rh·or: . . .. Uıyyareleri~ fnaliyeti iiç ,·eyn döl't 
• Hnf i f ~ıgılız fılolaı·ı, d~.ın f.!<'CC' batı g'iirıdür devam etmektedir Raşid Ali
şımal ve 12ıınal Alman_yasıA uz<'rıne akın- :. e i. tenen yardım yapılmıştır. 

/ngilizler diıJorlar ki: 
' BAŞTARAFI 1 NCI SAHl:f"EDE ) 

Efkfırı umumiye Edenin bu hu u;;;ta 
\'erdiğ'i teminrıtı hiç şiiphe::ıiz iyi su
rette ka rşılı~·acnktıı·. 

I>emekt.-cdir . 

Niyus Kronik! gnzet~. i el<• ıliyor 

ki: 

A11knrn, 16 ('l'elefonln) - Hapishane \'C tevkifhanelerin sureti idn
re~i k'{lnununmı ikinci maddesinin tnılılinc mütedair olan kanun .Met·
lise vcl'ilmiştir. 1\lucip sebepler aı·a:mıcta deniliyor ki: 

cllapii\hanelere mahkGınlıır namına hani\fon gelen lıer t.ijrlii mektup 
\'e her nevi nıcrsulelerin \"e mahkumla 1·ın hnrice gönderdikleri bu giLi 
muhabere \'nsıtalnrının tetkik eclilrneınegi \'C münclerecntınııı idaı·ece 
meçhul kaltml-.ı ve hıqıi.shanede' :r.iyal'ct<;ilcrlt' kontrolsüz bırakılması 
bir takım gizli nnıhabernt \'c ınnhzurlu neticeler tevlit <'<lebilecefri na
zan dikkate alınarak hapi~hırneleriu .('mniyeti hnkıınıııdan mnhki'ım
ların kendilerini ziyarete gelenlerle koı1u~malarının, kontrole im'kfııı 

lngi/tere, vaziyeti cid· 
di görüyor, /akat as
keri vaziyete hakim 

olabilecektir 
verebilecek bir şekle ı-:-ıpiı>dilnıcsi gerekli olduğu gibi gerek nnmları- Hndyo gazetesinden: 

_ .\rtık ma. kc :ılılmıştır. Fran- ıı:ı gelen ve gerek ha:•irc gı)11dcr(·ceklel'i mektup \'P:-::iir mııhnh<.·ı·ı· \'fi- .\faı"Cşal Petcn, son :ınlnşma dol:lyı· 
sız milleti ve hattfL Fran~ız - Alman :-ıtnlnrmın da kontı·oJe tabi tutulma~. muvafık göriilmüştiiı·.> siyle F'rnnsız milletine yaptığı kısa bir 

]ar :rnpmışlarrlır. Sımalı Alm:rny:ıdn Sözcü Tobruk ve Sollum mınt:ık:ıl:ı
şehirler üzerine bir çok bom~alar ı.ıhl: rıııda f ngilizlerin teşebbüsü elde bu
mıştıl'. Alınan habe~:ıcre gorc. c!?dı luııduıınaktn devnm ettiklerini söyle
hn:-;ar olmamıştır. Duşman hava 1 ılo- ıl"kten sonra demi1'tir ki: 
larınd~.n biri:BerJine hlicum et~eğc «- Jfal.icşistnncİa Ambalngi etra-, 
te!l<'bbus ctmıs:.c .'1~ üı).~y~ıre dafı h~- ı ıııdnki ~nl~r daralmakta, ltalyanl:ır 
tary:ıla~·ımn nteşı ilze:ınc ~nc.~ık ~ır h ı· glhı yeni mevziler kaybei:mekte ve 
kısım chl~mıın tayyaresı Berlın u:wrıne ,•:;il' vermektedirler. 
kn~ar .. g~.le~il~.i~t!r. Bir lngiliz tnyp- Şimnl<leıı ilerliyen llin<lli, C•'nııp ve 

mCitnrekename i şnrtlnrınn karşı ya- 00- - ---- lıit:ıptn ekmiştir ki: 
pılıın lrn ihnnete \'eriler<>k bir t('k ce- Fransa lngı·ı.·zıer « Kim~eye kulnk nsmn) ınız, beni ta-
\':\P vardır: kip ediniz ... 

ı Rerlin, 16 (A.A.) - Yarı resmi 
Harekete geçmek. 1 bynaklardan iiS:rrcnildiğine göre Mıı-

resı. du.şurulmuşhır. . , .rktan ilerliyen cenubi Afrikalı kı-
. ~nhırc, 16 ~A.A.) -::- Ortn şark in- t;dar k:ıhrnm:ıncn hnı·p ederek ilerle-

gılız kuvvetlerı karargahından: ınhılerdir. 
İngiliz k.ıtaları dün k~şif .kollaı rnın f talymılar çok miişkiil bir \'nzh'ette 

ma~clu~ mıkyf!sta yaptı.g~ !Jır harek~t göziiküyorlar. · 
nebc~ı~de Halfaya ge<•ıdı ıle ~cm~ah.ıp Lefkoşa, 16 (A.A.) - Bombnrclı
mev~ııııı \'e S~ll~ınrn z~ptctmış.le.rılı!·· m:ın iayynrelel'indf'n miirckkep kliçiik 

Duşmıınn muhın:ı zn):ıat V<'l'~ıı·ılmıs Lir d!i man filo u diin sabah Kıbrıı::a 
vı~ Alınnnlardan l>ır nııktaı· ıesır alın- hiicum etmig \'e muhtelif \'erlere bom
mıştır. . . . . . halar atmıştır. Üç kişi ynr11lanmıştır. 

Jfobe~ı:tnnda lngılızlC'rın ktı\'\'l'tlı Jln.;tır ç_ok hafiftir. 
ve dcmmlı y!lj{mura r:ı,Krucıı Amb:ıla- A "k l "/ 
gi iizerine yaptıkları il<!l'İ hnrf'k<>lt\' merı a ve ngı tere 
terakki gül'lilmüştür. ( BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 

Jraktn \':lzirct sakindir. hareket h.nkkrnd:ı diror ki: 
B:ısı·a \'0 lfobbnniyc mıntaknl:ıı·ında - Şimdi Filipin :ırl-:ılnrı, Singapur 

bir değişiklik olmamıştır. \'<! diğer il:'llerle beraber Amcrik:\\'a 
/ngilizler c~ııu~i Pusifikte üıhşid:ıt i.çin lıir _iİ~-

-BAŞ TARAFI ı NCl SAHiFEDE- rı nrnd~ıfaa k.a.ı·akolu halı.ne getırıl
hukuki bakımdan şö,·le mlitalea (idi. n~ekt~dı~. 1ngılız \'e Amerıkan a..:ke: 
ı bilir· • rı şetlerı burada toplanacaktıı·. lkı 
e f'ra~sa, milletler cemiyetinden çe- devleti~. ,bu s:ıhad:ıki 1!1iiştcr~k n~ü
kiJdiğiııden, Sudycdeki hukukunu d_~faa ı).asetı şayanı dıkkattır. l~ -
k-:wbctmiştır Çünkü milletler cemi - tun ~;d~ ırle; ~Iını:ıınktndır. •\men -

• · · k'ı hukumctını F J" • ··d f yeti paktı mucibince cemiyetin aza- . •. . ... n 1 ~pııı mu a nası 
·ı olmıvan h",. bir de~·let i~frna~ ·ıh- 1~ ~1 çok .. buyuk tal~:'lı~at ayırnrnsı, Pu-

:s " ı,. • :s :s. • 1 • ,.,f ık mudafaa ı sı'-'aı::et · d l d val olmadan böyle bir ma11dan tu - . · .J' •• ın e nı a a. 
t l t . ' A h 1 ·~ . k' 1 • larn) esaslı bırer amıl olduklarını amaz. s ısnnı n ~:;e 'a ı o mamış- .. t kted"r 
ıır. Binaenaleyh, Suriyeye karşı y-a- go:=; erme 1 

• 

pılacak hal'ckat, manda sahibi dev- _Rudol/ Hess 
lete kar.şı \'aki olmıyacak demektfr. 
Maamafih hukuki bakımdan \'aziyet 
bu kadar basit iken, askeri me..;ele 
daha mühimdir. 

Suriyede 30 _ 60 bin Jt"'ıtaıısız a ke
ri vardır. Bunun bir çoğu mü temleke 
mıkeridir. Zira Fransız askerlerinin 
ekserhıi geçen haziranda ana.a.·atann 
çekilmişlerdir. Kalanlar da en iyi 
Fl'nnsız kıtaları değildin. 

Burada Fransa hükumeti ye.rli a
haliye karşı zorluklara maruz kal
mıştır. Muhtelif mahallerde müsn -
demeler olmuştur. Mahalli makam -
lar, hadiselerin tevessil etmemesi 
için uysal davranmışlardır. Vaziyet, 
lııak buhranı ile daha zehirlenmiş -
tir. frakın Beyrut ve Samda bazı tn-
.raftarları vardır. F:akııt ekserin~t 
itibariyle hnlk, Bliyük Britanynyı 
sevmektedir. 
Şamın bulunduğu ynyla, nskerlik 

bakımından mühimdir ve makine-
li bir harp için cok müsaittir. 

Şarki Afrikada Ita lyan
lar fena vaziyette ' 
Baıtaraf ı 1 n c i Sahifede -

t-:ınk ve tank dnfi topu iğtinam edil -
miştir. Mevzilerinden tardedilen ital
yanların şehrin cenubunda bit· hayli 
me af eye ricat etmeleri O zerine Yıı. 
vcllonıın şimalinde bulunan Algt• iş
gal edilmiştir. Negelli yolu üzeıfode 
bulunan Dal! de yolların fena hir 
halde bulunmr. . .;ına rağmen füılyanln 
rın takibine de,·am edilmckteclir. 

Kahire, 16 (A.A.) - 12 - 13 ma
yı., gece i bombardıman tayyareleri
miz Bingazi ü;r.erine tam iı::nbetlerle 
bombalar ntmışlnrclır. 

12 adf.lda l\laritsn \'e Kalııto tayya 
re meydımları, l:·nkta a keri hec!ef
·ıcr. Habeşistaııdn cliişman tııhaşşlit
J.eri muvaffakıyetle lıomLalanmıştıl'. 
13 - 14 mayıs gecesi clüşmnn layya -
releri l\loaltnya hücum etmişlerdir. 
Bütün bu hareki&füın 2 tay.raremiz 
kayıptır. 

Baıtarafı 1 nci Sahifede 
lehiıre hitam bul:ıc!ığmdan emin gö
rünmekte ve sulhu lngilterenin çok 
fena bir akıbete uğrıyacağı ve mede_ 
niyetin harap olac~ığı ~klinde gös
termiştir. 

Pek sarihtir ki, İngilizler hu teze 
k ınmnmışlardır. Eğer Hess fngilte -
reye bu mevzuda bir sondaj yapmak 
için gelmişse. bunu İngiltere için de
ğil, Alman menfaati için yapmakta
dır. 

Hess, Almanyadııki .ak ülamelle -
rin de anlattığı gibi, isten kırndisi na. 
mına, ister Hitlerin planı ile gelmiş 
ol·un, bu He.;;;s ve diğer ırnsyon-:ıl şef
.eri nrasıncln harbin devamı ve neti
c ... si hakkında endişeler mevcut ol -
dıığuım gö. terir \'C cııtemas\'onal 
vaziyetlcı· için de f e\'kalftde bfr un
:;uı· teşkil eder. Diğeı· t:lruftan anla
ısılıyor ki, ge~ ek He. s, gerek:3e diğer 
Alman şefleri İngiltere ile bir komp
!'Oinİ (anlaşma) imkanıııı ümit eıli • 
yorhtr. Fakat lless ister hükumeti, 
ister şahsi v:ıziyeti ile fngilierede bir 
müzakereci olımık değil, hnrp esiri 
ol:ırak kalacaktır .. 

---OOQ~--

H essin tayyaresi de 
teşhir edilecek 

Londra. 16 (A.A.) - Silah mUba
yea~m~ı ait istikraz için tertip edilen 
Londra hafta miiııasebetivle Hudolf 
fi es. 'in tnyyaresi de teşhi~ edilecek
tir. nu hnft:ı içinde i:-ıtikraz kayıt mıı 
amele inin Lonclrada, dı arıdakilerin 
ynrıHınn baliğ obcnğı iimit edilm<>k
teclil'. 

Cebelüttarık valisi 
Alcezira, 16 (A.A.) - Cebelütta

nk vali. i, önümüzdeki hafta idnrle 
bitişik İspanya nıli;<İnc resmi bil' ne
zaket ziyal'!e'ti yapacaktır. 

Hamiyetli Muğlalı~ar 
Ankara. 16 ( A.A.) - Tiirk hnnı 

Alga ve diğer yerler Ambn Alagi- kuııumu Muğla merkezi, kuruma 
nin cenubi şnrkisindedirler. ltalyan- muhtelif kaynaklardan yeniden 3500 
l:ı~ çok fena vazivettedirler. Yağmur lira varidat temin etmi~til'. 11 ayda 
~·ağmıyorsa da devamlı yağmur mev- temin .edilen varidat ise 13 bin Jira-
im' henOz rnuılamam1ştır. · dıı·. 

Evet Almanların Irak i~lerine ka- ' lngiltereyi şiddetle FRANSA YE NORVEÇE NE ı·c~al Pctenin cHin radyo ile Fransız 
rı~nrnlnrınn v<ırilectık ~evap onlal'ı il Q milletine söylediği nutuk Rcrlinrle ~ok 
bu müdahaleden menetmektcn iba- I protesto etmiş KADAR ASKER G NDER· hiiyilk alaka ile karşıl:ınmıştır. 
rettir. MIŞLEROI ?. Siynsi mahfillere göre, bu nutuk 

1 
Auupa ile\'letleri ile işbirliği y:ıpmnk 

Kahire. 16 ( A.A.) - Resmi teb- l ALMAN TAY YARELER TRAN Londra, 16 (A.A.) - Hiikumetin ::ızminiıı ifn<le~i ol:ır:ık t·.lfikki edil-
i iğ· StT GEÇMiŞLER 15 1 MEC ~özcüsU, ingilizlerin garp ccµheı:i ile ncktedir 

1. • • Norveç cephc!'inc göndermiş hulun- Alman. Hariciye nezaretinde .şu fi-
ııgiliz hava kuvvetleri Alman tny- 11 BURIYETLE iNMiŞLER duğu kun·etler hakkmd~ u malftma kir me,·cudduı· ki, l\Iareşnl P••teniıı 

yaı·elerine Suriyedc iiç üıy_r:ırf' mey- 1 tı vermiştir: b.:yanatı Fr:ınsaııın devamlı niifuzu· 
danında tamTuz etmişlcrclir. 1 Beyrnt, 16 (A.A.) - Resmi teL- 1940 şene i hazira11ınn k:ıdnr Fran mın bu s.-ıhada artmakta olduğunun bir 

Ilunlar Şam , Rnyak ve Tundur 
tnyynre meydanlarıdır. Bunların hep. 
sine ettin taarruz olunmuştur. 

Tıınclurda üç Yunkers, iki Almnr. 
t~:yynrcsi ve bir Kaproli mitralyöz 
tayyaresi mitmlyöz ateşine tutulmuş 

!iğde geçenlerde lıi11 miktar Alman ~nya gündel'ilcn 4:~7000 kişidm ~84 burhn111 olamk telakki edilebilir 
tayyaresi Suriyeden tran,.it olarak l>iıı asker donmli~. ıo hinı· h:ır-1J <·~iri ı 1 16 (AA) Al t. 

1 1 ..<>mıra, . . - man ayy:ı-
geçtiği bildirilmişti. .Bun un an on olarak kalmıştır. relerine Suriyede kolaylıklar \'<.'rilmi~ 
h i Suriye tayyare meydanlarına • rorveçe gelince, buı•ayn 2:~ '00 ki- cılmn!4ına Londra rnnhfillerinde tees-
iıımiye mecbur kalmı~tır. şi gönclerilmi~. 22GOO ki i döıııniiş, ı-.(if edilmekle beraber tcJaşa dlişmekc 

:\Iütııreke şartlan mucibince Fr:rn Vi>O kişi haı·p psiı·i olmu~ttır. nıiitemayil bulunulmamaktadır. Vaziyt• 
~ız mnknmatı bu tayynrelerin miim- ---ooo--- tin ciddi <ıldnğu söylenmekte, faknt \'fi· 
kiin meı tebe süratle h·aı·eket etme- · k A b k ı "L•k' ı ,.c en nz iiç t.nyy:ıre cidıli ha:;arn uğ- Almanya, lsp .~ nyaya zıyete fü· erı n ·ımc nn na ·ım o una· 
!eri için tedbirler almışlardır. llic ~ lıilı:cclri ilfı\'e edilmektedir. 

ratılmı:;tıı·. Bir tayyare de ynkılrnış. haber vermeksizin \'e Edenin Avam 0 

tır. kamarasındaki bc\'anatına takaddüm teklif at yapmamJŞ Bundan ba,.kn Amerika Ilirk~ik 
• T 1 R k , . , .. ·~ _ dc\•letlcriniıı F'raıısız milletinden Al~ 

Yunnnistnnda Alman isgali altın- , eden 1 ı - 15 ma.yı ta un< ur, ay:ı. h_eıl.ıı~. ~6 (A.A.) - Stefanı ~1.ı.ııı m:myıı için dostluk ve Am~rikn i,.in 
• tayyare menl-anlarını bombardıman sı hılclıı·ı,·or · v 

.la bııluıınn meydanlara da tn:ııT11z tmişle • 't 1 .. . l t · · .. A . . . .. dostluk şıklarından birisinin tercih 
~dilmiştir. 1 far, bi/ Fı~ •. lınıs11ızr~uylıoaz\'~ıo~r~ıifs ~~cmbuı·~ A J\l~:ınya hukumetının ~Iadrıcl hn- etmesini istemek . ur•tiyl~ Vişirle yap-

., ,, , kunl(ltınclen Alman kıtalnrmın İspan- tığ-ı resmi ihtar hakkmdııki h:ıberler 
pılrın hav:ı taarruzlaı·mda hliyiik (•ok kişile~" de. yaralanmıştıı·. r:ı a;~'l.zi.sinden Kt'5mes~ icin m~is:ı:ıde alfıka ile okuninaktndır. Vaziyet Arnp 

IHin gece, Ilingazi \'e Reninaya ya- 1 . R~y~k. ta~yarc meydanı sonradan ıı;tedıgı hakkmdakı ~ayınlar salahıyet- d '\'letl~ri zimamdarlarından herhangi 
sangınlar cıkaırı1mış, infilaklar ol- Lır ııısplız tayy:tresi tarofından tek- tnr kaynnklnrdan yalanlanmnktadıl'. J.!riı:inirı R:ışid Aliyi tutmnk İ"İn bir 

I · . rar mıtralyöz ateşine tutulmuştur. v 
nuştur. 1 abeşıstanıl:ı Rodezy:ı tay- l)ı.<•eı· tnraft t .1• "t 1,.r· ooo lt'mayül mC\'Cud olmadığım \'C hu de\'-

. . .. . "' an ngı ız ayynre .. ı 1 t b ld k. k "l 1 ı · f ·ı· h k yarelerı Ambalııgıye hucum etmı~ w 1 Sul'iy.e \'e Lübnana beyannameler al. S an U a 1 na 1 V8 SI• et erın ngı ız il Gmc-tince dostlukln-
i:-:ıbetli bombalar ~tmışlardır. Hür mışlardır. mıd:ın sadık kaln<'aklarına şüphe cdil-

taları ve mas,keler mediğini göstermektedir. 
Frnnsız tayyal'cleri. de Gonrlar hava Bu hareketlen Illiyiik Bı-itanya tı:ı-
meydanınn hücumb yerde bulunan rafından .Fl'ansaya karşı · hasmaııc Aııkarn, 16 (Telefonla) - Feıı~r- lngilizler 1 · k · · ~ hareketlerdir. l?ı"ı1"erı."le,·h Fransa- leri mn keli Qfarnk <;alıştırılmakta olan Hr ·aç düşman nvcı tnyyarcsını agır J " · ~ 

1 nın Suri.ve fevkala(le kon;iseri lngi _ nakil \'asıfrılarmın geyriseferde zor surette hasara uğratmışlnrdır. ı 
Jiz başkonsolosuna şiddetli bir ın·o _ luklaı ı anlaşıldığından stanbul \'İlli- F·ı· . . 

A trsto notası gönclcrmişlir. yetinden bu türlü vasıtalardaki maske- 1 ıstın ve lraka yenıden 
/manga 000--- !erin heran kullanılmayıp hazır hu- k k d 1 

-Baı tarafı 1 aci aahifede - . Al l B . lıındurulmak şnrtiyle.kaldırılması hak- as er çı ar ı ar 
man arın, rıtanya , kında Vekiller hey'etincc bir kaı-:ır \'<!- Ankara, 16 (A.A.) - Son daki -

Hiız sonn ermedigi cihetle bir Al -
m:ın - Fransız anlaşmasından bahset_ 
m~nin tamamiyle yanlış hir şey ol-n
cngıııı bugün kaydetmiştir. 

Diğer taraftan siyasi mahfillerde 
iş.aret edildiğine göre, Almanya hiç 
hır zamıan Anupa ile A merika arn
sında yaptığı tefrik knclar sarih biı· 
tefriki Avrupu ile Afrik:ı ar:ı~mdn 
yapmamıştır. Avnıpanııı, Amerika
nın dahili işlerine müdahale f'tme~i
ne lüzum yoktur. J.,akııt Amerik-:ının 
da A \'rupa işlerinde işi yoktur. Ak -
deniz mıııtakasının ise, e. ki dün\·a
nın bir 'kısmı olduğu şüphesizdir: 

Berlindeki zanna gör~. Franı-ıa da 
bir Avrupalı devlet olar:ık k:ılmak 
istemektedir. Bu temayUI, mnrc13al 
J>etenle Amerikanın Vişi büyilk elci
si araııında \•ukubulan miilitkatta da 
hndisini gii .... tcrmiştir. 

---000---
MALEZYANIN MODAFAASI 

ÇOK KUVVETLi BiR 
HALDEDiR 

Londr:ı, 1 G (A.A.) - fngiliz Ma
ı:zr:ı·ında uzun biı• devir ~ernhnti 
yn1~mış ôhın Çin n~keri heyeti ':ızala
rı. Malezya miidafnnsınııı. bilhas,.,a 
hnva tı,hlikelerine karşı çok ktt\'\'etli 
olduğunu beyan etmişlerdir. Bura • 
daki Holbndalı, Avustrnlyalı ve İn
giliz kıtalarının sıkı çnlışmal:ın <ln 
he\ et üzel'inde iyi tesir yapnıı~tır. 

Heyet, ingiliz generali Ilones ile 
karşılıklı menfaatleri aliikadar eden 
me~l'leler etı1afında konuşmııştur. 

Tokyo, 16 (.A.A.) - ~işi Ni i ga
zetesi Bangokton bildiriyor: 

Toyları hükumeti, 22 -alayına Ma
lezya hududunda emniyeti temin i
çin cenuba hareket emrini vermiı;tir. 

Girid ve Maltaya hava l'İlmiştiı·. krıda geıen haberıere göre. Filistin 
---000 ,.c lrnka yeni ingiliz takviye kıtalnrı 

akınları Bulgar meclis reisi ni· gellfPiştir. Suriyedeki tayyar.e mey -
danlarının İngilizler tarafından bom 

Londr:ı, 16 (A.A.) - Hava ve em- ç"1n ı· stı"fa ettı"? bnrdıman edildig-i bu •ana ka-
ni.' et nezaretlerinin tebliiTi: ,., dar teyid edilmemiştir. Diğer ta-

Bu gece düşmanın büyük Rritanya Sofya, 16 (A.A.) - Bulgar Ajan- raftan lngilte~ Suriyedeki konsolos-
ü.zel'iııdeki hava faaliyeti kiiçiik nıik- · 1 hildiriyol': Ju k mnkamlarma Suriyede kalmala-
yast:ı olmuştur. E~ri.-;i sahil bölge- Meclisin dünkü içtimaında meclis 1•1 için talimnt göndermi!}tir. 
!erinde olmak üzere dağınık yerlcı e rei. i Logofctof istifn~;ını ,·crmi~ ve 
bombalar atılmıştır. Sahilde bnzı yer- i. tifnsı kabul edilmiştir. M. Meclisi müzakereleri 
!erde hasarlar vuku bu lmuş Ye bu yer- DaŞ\"ekil, hlikfımet ll:lmtnn Ve 
lerılen birinde az miktnrdıı iilil \t! ya- mecli.q ikinci rci. i mebuslar namına 
ralı kaydedilmiştir. eski p•ise ft'Şl~kkürd<' bulunmuşlar -

IJon<lrn, 16 (A.A.) - Girici ada ·ı dır. Yeni rei bugiin :-ecilecektir. 
üzerinde lıiiyiık hava faaliyeti olmus- --000---

tııı;)üşman tan·areleri ~Iıılemn \'c He- IRAK BANgASI 
rnkliyonu bo~İJardıman etmişlerse de Bıığclad, 16 (A.A.) - Irak muli. 
bu hiicumlar hiç hir hasar ynpmadığı ye nazırı, Irak milli banka ının tesis 
gibi insanca 1.:ırintrı ~ebebiyet ,·erme- c>dildi~ini bildirmiştir. füınkrt on yt>di 
ıniştir. · nınyı t!l faaliyet<ı geçeceldir. 

Beş diişm:ııı tayyar.esi diişiırulnı(lş. 000---
tiir. Hırvatistan Kralhğı 

. ~1alt<ı, lG (A.A.) - Resmi tebliğ: Zağrep, lfı (A.A.) _ Stef!lni njnn-
Çnı ışambayı perşembeye hağlıynn ~ı bildiriyor: 

Ankara, 16 (A.A.) - Büyük :Mil
let ~Ierlisi bugiin Şemseddin GUnal· 
t!'lyın riyasetinde toplanmış, \'akıflnr 
umum nıüdürliiğii 938 mali yılı kati 
ht':-<np mazbata~ını tasvip etmiş \'C 

hariciye \"Ckaleti teşkilatı kanununa 
ek kanun layihasının birinci milzaker 
re.sini yaparak dağılmıştır. ::\tecli:; 
ç:-rşarıba giinii topl~nacaktır. 

IRAK VE INGILIZLER 
Bağrlnd, 16 {A.A.) - Ofi Ajan

. ıııdan: 
P.i\tli n l ra kt.a ingiliz filim !erinin 

'{ÖSt<'rilmc i ya ak <'dilmiştir. 
gPc' mutn<lcl:ııı kiiciik bir düşman h:ı- Diirı Hın·:ıth;tancb miislııkil lh.1-
,.:ı t~ekkiilü tarafından nclrı. ~izerine vnt devletinin hiikiirnrnnlıKıııı temsil A N A D Q L U 
yapılım taarruz E' nıısında ;;ıvıl me - ~l{'Cek olnn Yuani Niron krnllık tn
J~klerıl ... miihin~ ~ıı:;arı.:11· ~:ukua g<.'!ml~ cının yPııiden ihya (!di!ıliği iltııı oluıı-ı 
tır. Rır knç kışı olmuştur. Rnhrı~•e\'C nıuc:tur. Bu hu~ustaki emirn:ııne re~
,.7 h:ıv:ı ktı\"\'<ltleriııc ait b:nnl.ır iiz .. - nıi gazetede iııtiş:ıı· etmiştir. 
rıne de bombalar atılmıSHfl d:ı h:ı nr ----------------
Ye z:ıyint olm:ımışLır. 

---000---
BIR JAPON H EYETi 

ITALYADA 
Roma, 16 (A.A.) - JuımnlC' D"İta

liya g~ızetesi, pazar gUnii Romaya 2 
jnpon askeri heyetinin geldiğini yaz
makta ve bu heyetin gnrp cephesini 
zi~·aret eWğini \ ' C ltnlyada bil· kaç 
hafta k:ılarnk İtalyan cephe ini de 
ziyaret cyliyeceğini y-nzmnkt:ırlır. 

Teşekkür 
\' efıı.t edt>ıı Kdnpcderim Bay ls

n ıil Dclcktnşın cenaze mera imin -
de bulunmak, teessürlerimize iştirak 
Vt! bizi taziye etmek suretiyle cidden 
bUyiik bir nezaket \·e samimiyet gö~ 
t.creıı bütün dostlarımıza aile efradı
mız namına tcşckkiiıı \'e mincttarlı -
ğıını sunarım. 

Dr. H üteyin Hulki Cura 
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