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lr ") 
l Ambaalagide 

Italyan Dükü 

Daosta 

Dün, yedi bin askerle 

teslim oldu 
Rom:ı, 19 (A.A.) - İoolyan !l'esml 

tebliği Amba:ılagide bulunan ltıılyan 
kuvvetlerinin teslim olduğunu ve 
Dük Daostaııın kuvvetlerinin_ ııkibe
tine i~tirak ettiğini bildirmekte, Cim
ma ve Gondar mıntakalarında mu
kavemi!tiıı devam ettiğini kaydeyle
mektedir. 

Kahire, 19 (A.A.) - Dük Daosta
nııı İtalyan kıtalıırıııın 'tc.•limi mese
le.~ini müzakere :çiıı murahhaslar 
gönd<>ı·miş olması h:ıkkıııdu wf•irat
t.~ bulunan lııgiliz :ı~keri Rözciisü 
şöyle dtmiştif": 

- Ambanl:ıgi işinin tasfiye edil
mek üzere olduğu anlaşılıyor. İtal.rnn
lara bildirilen te~lim ııartlurıııın ma
hiyeti malum olmamakla beraber çok 

' muhtemel olarak Dük Duo;•ta ile bnş-
l·um:ından general F. Rusc-inin ve bu 
bölgede bulunan 7000 1talyanın tes
lim olmasını tazammun eylemekt<>dir. 

Kahiredeki mü~nhidler, Ambnala
gideki kıtalar teslim olduktan sonra 
Habeşistan harbin in uzun silrmiye
eği kanaatindedirler. Müoodeleyi 

idare eden Dük Daosta teslim olduk
tan sonra tecrid edilmiş bil' vaziyet. 

Şehrimizde yapılan gençlik bayramı kutılulaına töreni ıintibaları te bulunan Gondar ve Cimma garni-

Fran•anm •on vaziye ti karıısındıı ne yapacağı merakla beklenen general 
Veygand Rabatta 

Ankara, 19 (Rad- RUZVE LT 27 MAYISTA ş~kl.i!ı.d~ :ınl.adığı iş-
yo gazet~ilinc!en) - • bırlıgını Hıtler, ln-

\'i~i hükfımcli\•lc NUTKUNU SOYLIYECEK gilterey~ mağlOp et-
Almaıı'ya ara•ındnki mek ıçııı Fransayı 
nıünııs:?bt>t lc r, gü nün ---- ---- beraberine almak is-
şüphesiz en mühim p Al tiyordu. Nihayet &ra-
;ıiy:1" i hiidi ><'-< iııi t8- ransa • man dan geçen aylardan 
kil etmektedir. Röy- son!'a Almanya, Fraıı 
ıendiğine göre Al ya İşbirlig" İ <ayı kendi•ine muh-
many:ı ve Fr:ııısı: tac kılmıştır. Bu iş-
arasınd:ı bir anlaş. birliğinin uznm:ısı şu 
mıyn rnrılmaRı içiı r / 'elıeblerden ileri gel-
%'cçen sonbahardan- r ransa • ngiltere miştir: 
beri müzakereler de- ~ b • t k •• 1 - lngiliz rnuka-
vam etmekte idi. Hit- ıar ı ar l gun ,·~metinin devamı, 
'erin Mare. al Peten- meselesiair 2 - Amerikanın 
le mülakatındanberi gittikçe müessir ol-
bir işbirliği prensip itibariyle karar- nıağa başlıyan yardımı, 
'aştırılnııştı. Fakat Hitler ve Petenin 3 - İtalyanın Afrika ve Akdeniz
bu işbirliğini anlayışları ayrı ayrı deki m:ığliibiyetleıi. 
~ekilde idi. Peten, antantı bozmak, ~'ııknt Fransız - Alman işbirliğini 
yani İngiltere ile işbirliğini bırakmak (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE \ 

- Bulgar meclis reisi] - Beyruta asker ihracı 
niçin çekildi? teşebbüsü 

19 Mayıs Spor ve Gençlik ba~ram~, bayrnklarımı:ıa süslenmMi. , 1 t il~k hey~eline doğru yüriiyüşe g~nıiş, onl:ınnın u:'.un müddet mukavemet 
tlırdumuzun her tarafında oldugu gı- ,1TATÜRK H EYK ELi ÖNÜNDE: İkıÇeşmelık, hınetpaşa bulvarı, Mımar 'lmiyecekleri zannolunmaktndı.r, Selı&ınlk YO bir kısım Ar General DögolOn haıgn 
~:;:-lteır.:~i~~:ş~~~a~a~rtı~. ;;ı~rı~;~[ı;l~~~~:~Jı~;I;;; :~;;~f ;;I~~~ K_:npai~f MI ~r~~' s~Hı~:~ıE-vel ır..::.~::;,~~~i;;:..;;.;:~~;.,;~~l~~i o;,,;,;:~~m-a-;;_ı_!_:_y~ ... ,-na Y11Udluğu da istemısıe~ canlı bir hltabeiı u• 

ı'ı Askerlı· k 1 5' edildi ~ ~ lstifagı mihverciler Blltün Fransızlar isya-p • o Amiral Darlan gene emretmişler na davet ediliyor ıyan g y apmıyanlar INGILIZ VE ALMANLARIN Londra, 19 (A.A.) - Sofyadnn Londra, 19 (A.A.) - General 

SOLLUM HAKKINDAKI ~Parıs golunda bildirildiğine göre Solıranya reisi Lo- Dögol iradettiği heyecanlı bir hlta -

Du 
•• nku·· kecı·de 5 ~u .. n zarfında iDDiALAR! • gofotofuıı istifasına Selanik de dtıhil bede Fransızları vatanlarını sattık-

y c:;. olmak üııe.re Makedonva ve Arnavud- tan sonra şimdi de imparatorluğu 

S • luğnn bir kısmının Buİgaristan:ı. Yeril- teslim eden hainlere karşı isyana 

de kazananlar Çanırılıyorlar Almanlar, urıyege mesini istiycn Bulgar mnksimalistler i davet etmiştir. 
C:. • • kl sebeb olmu~lrırdır. Logofotof, üç giln . General Dögol ezciimle demiştir 

Ankara, l!l (Hususi muhabirimiz- İzmir yabancı aıkerlilr ıubeıi bat- Habecıstandakı yerl.:,şemiyece er . ;; e\'Vel İtalya ile Alınany{]yl Bulgnris- kı: 
den telefonla) - 19 Mayıs b~yra~ı kanlıi;mdan: Y tanın emellerini azami derecede tat- - İmparatorluk arazisindeki bU-
llıUnasebetlyl;> terlip edilen Mılll pı- 31 2-332 doğumlu erattan olup ta ( •ı• kuvetlerı• min ettikleri için yan k11palı bir şekil tun Fransızlar fırsat zuhur eder ct-
Yango, bugun kalabalık halk önünde nıurnzzaf hizmetin i ~ııpmamış ace- ngı iZ dt' tenkid etmiştir. Bunun ü7.erine Lo- mez düşmana karşı sillihlannı kul-
ı:<!kllmiştir. Ke.~ideye muzikanın çaldL mi ihtiyat eratının 23.MayıS-941 t a- gofotof, mihverin emriyl~ istifaya lanmalıdırla11. Fransa bizimledir. 
~ istiklal marşiyle başlanmış ve ıı;;a- rihinden itibaren bes giln zarfında v r• . . l k mecbuı· kalmıştır. • <DEVAM!' NCO SAHiFEDE \ 
eıdaki numaralar knznnmışl:ırı!ır. şubeye nıüroc:ıatları ~ Çogıı r ılıstıne ve ra a 

50 000 ı . Muvazzaf hizmetlerini ecnebi mem kl d"l ek 
' ıra le ketlerde yapmış ta en aŞ8~'1 a ltı ay- ne e ı ec 

141 893' numaraya !ık a~kerlik Yesika•ı olmıyanlar da Sollumun her iki taraf da, yani 
' şubeye mürncaatkıın akgi takdirde Almanlar da İngilizler de kendile -
düşmüştür ask<>rlik mükellef iyet kanununun rinde bulund'uğunu bildirmektedir -

• . (00) ıncı ve müteakip maddelerle ter. Almanların iddiasına göre bir 
0?-;AR BiN LiRA. . ı şiddetle cezalanacakları ilan olunur. mukabil taarruzla Kaputzo kalesi ve 
291262 \'e 21~102 r:;.ı::~ ı~a- llllllllll\11111111111111111111111111111111111111111111111 Sollum 1ekrar Alm~nla~n eline geç-

-Dnaını ne 
8 

- miştir. Almanlar, bır mıkt.ar e~ir al-

lngiliz tayyareleri 

Irakta Emir Abdülillih 

Yaziget lnanızıer lehinde! Bir bouanname ne,rettı 
lngilizler tayyarelerle 

kuvvetler getirdiler 
Girişilen harp din 

harbi midir? 

Hava bombardımanları- Irak ordusuna yeni sı-
nı da şiddetlendirdiler nıflar alındı 

Habbaniye, 19 (A.A.) - Röy'ter Kudüs, 19 (Radyo) - Irak kral 
:ıfansının muhabiri bildiriyor: naibi Emir Abdülilah, şu beyannıı -

Tayyare ile İngiliz kıtaatının mıı- meyi neşretm il!tir: 
\rıısa atı üzerine Irakta vaziy~t mem. Irakta yapıl an hükQmet d11rbeRi 

-Pnaını 2 ııci aahifede- -l>eTıurıı 3 ııcll aahlf•d-

dıklarını d·a bildirmektedirler. 
İngil izler de son tebliğl erinde Sol

lumun keneli ellerinde bulıınduğunıı 
haber vermişlerdir. 

Anladığım ıza göı·e, Almanlar, bir 
h:ıftn CV\'el ilk taarruzlarında Sonu
mun 40 kilometre doğusunda Buk
bika gelmiş., fakat İ ngilizler muka
bil taarruzla bun ları geri piiskürt -
mi!ş, Sollum ve T<oapotzoyu alm ı~lar
dır. Fakat . bundan sonra inisyatif, 
tekraıı Almanlara ge~miştir. İ ngiliz 
zırhlı kuvvetlerine daha büylik tank. 
larlu hllcıım eden Almanlar, Kaput
zo ve Sollumu tekrar istirdad etmiş
lerdir. Sonrn t-aarru?. sı ra•ı, tekrar 
İngilizlere geçmi~ ve tngilizler, 
ü e llııcü defa olarak Sollumu nlmış -
b'rdır. Son vaziyete göre Sollum, İn-

-Dnamı 3 neli sahifed-

""'J $AR ~T ı.tR 

· Müzik neşriyatı 
lzmirde kahvehanelerdeki radyo· 

!arı dinleyir1'z • 
Ankara iotasyonunun hem haber, 

hem d~ müzik aerviaini munta2nrran 
yapmaktadırlar. Doğrusu da budur. 
Müzik, bilhaua böyle zamanlarda 
mükemmel bir nıh ihtiyacıdır. 

Fakat nedendir b·lmiyoruz; Karşı
yakada Halkevinde ohun, iskel<' kah 
vehanelerinde olsun, yalnız haberle
rin neıri ile ikti( a edilmekte ve mü· 
zik v .. rilmemektedir. 

Bunu h' ze karilerimiz de söyledi
ler ve ıikiyet ettiler . Biz, her hııngi 
bir mahzur tasavvur etmiyonız. Bu 
ihtiyaca cevap nrilıe iyi olur. 

** 

Amiral Darlan 
Knhirı>, 19 (A.A. ) - Hava kuv -

vetleri umumi kararglihının tebliği: 
Suriyede Tüdmür tayyare meyd a

nına bombardıman tnyyareleriyle 
ta(lrruz ed ilmiş , meydanda bulunan 
bll~·Uk bir Alman nakl~re tayyare -
-Devamı 8 llııcll ııahifede-

Afrika da ki 

muharebeler 

Birçok esir ve m a lzeme 

alındı 

Rodos, Bingazi, Der
ne bombalandı 

Hava muhare· 

bel eri 

Kiyel, Emden ve Şer
burga hücum 

Sekiz düşman tayyaresi 
daha düşürüldü 

Kahire, 19 (A.A.) - Orta şark İn- Londra, 19 (A.A.) - lngiliz hava 
giliz karargahının tebliği: kuvvetleri dün gece Kiye! limanındaki 

Libyada: Tohnıkta vaziyette deği- tezgahlarda yeni ha•arlar yapmışlar-
şiklik yoktur. dır. Emden limanı da bombnTdıman 

Sollumun cenubundaki mıntakııda edilmiştir. 
düşman bir çok t.angın müzahereti ile Ba.hriye tayyııreleri sahil teşkilalı
hududıı geçmiş fakat motörlll kolları- na ıııt tayyarelerle işbirliği yapıırıık 
mızın ileri hllcumundan sonra geri çc- Şerburg havuzlarına taarruz ctmi,ler-

- Sonu 4 üncü aahifede - CDEVAMI 4 NCO SAHIFEJJE ) 

• 

• 





20 MAYIS ı 941 .SAl.l (ANADOLU) ( .SAHii'& J ) 

ZABITADA BiSiKLET YARIŞI 
Çoılu. 19 (Hu u ı) l ·Lnnbul -

n•re·z·e ;s···••r 
BiCAI\ TAŞIMAl~: 

~Kirahktır ~ 
İzmirin snf ve temiz h:wa"iyle 

meşhuı Göztepe semitnin Nevzat 
bey sokağında kız enstitilsüntin kar 
şısında Fevzi Paşa cadde~iyle bir-

. A L S A N C A K ı Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
istasyon karşısında yeni açılan . bazı izahat 

F. d'ı n ı ıııcla 110 kilometrelik bi-
iklet ) nru~ımı i!ıtirak eden porcular 

buTayn gelmişl<'rdir. En önde E::ıkise
hir mıntakasındnn B. Salih gelmistir. 
Mesafeyi 4 snnt 1 O clnkika birincilik-
1<:> almıştır. 

Diğ~r 21 koşucu, Edrineye doğru 
voli-arma devam oetmeld:edirler. Tür
kiye bisiklet ~ampiyonu Oı·han Suda 
mn liistiği bidn.rette patlamıssa dn 
diğer koşuc:ulara yetismiştir. ı1 • por
cu bandone etmistir. 

---000---
Emir Abdülilah 
Baıtaraf ı 1 nci Sahifede 

kanunu csa i ile kabili telif değildir. 
Şimdiki Irak hükumetinin yabancı 
devletlerin menfaatine çalışmakta 
oJduklanna dair me,•suk malfimat -al_ 

• ·amazgfıhta Mişon oğlu Yucla, Aziz 
oğlu Ahmed Kayra \ c k1iltürpnrkta 
Rıza oğlu Arif Ediskart:alın üzerlerin
de birer bıçak ıbulunmmı, znhıt~ıca nıii
snder<! edilmiştir. 

01'011ÜS KAZASI: 
(;:ızilcr caddesinde Kemalpaşa bele- 1 

cliyec:inde kayıdlı 14 ı;;avılı otobii~ ~o
fih i.i Hüseyin oğlu Cemal Ate·, Hiise
' in oğlu Taceddini ayağıııdan otobüs 
çarptırnrnk yaralamı. tır. Yaralı ha~
tahaıı y<' knldırılnnş, suçlu tutulmuı;-
LlJl". 

l\IZ KAÇIRMA/\: 
İldçe me>liktc Cicipaı·kta Kadri oğlu 

Hakkı Baykay iiç ~nedenberi seviştiği 
Mak. ud kızı 17 vaımıda Huriyeyi ka
çırmı tır. Suçlu yak: lanmh. Adliyeye 
verilmistir. 

leşen köşebaşında körfez~ ve etrafa 
fevlrnlfıde nezareti olan 37-6 ve 
:~7-9 numnı·alı bir evin alt ve iist 

katları ayrı ayrı gayet ehven 1 

fiatlar/a kiraya verilecektir. 

Ifor kayın kapısı ayrıdır, elektrik ve 
kumpanya suları vardır. Evi görmek 
i tiyenler her gün öğleden sonra 
l\limar Kemaleclclin caddesinde İz _ 
zet Göldeli mağazasına müracaat 
veyahut 28!>9 numaraya telefon et -
sinler. 16 16 19 20 

----------------------------·· Vaziyet ızMIN As1,ıY1:: 1Kıxcı nuKuK 
lf A 1\ l.iı! /,./(;.JN Dh'N: 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 

dım. Irak halkı v~ ordu biıı~ikleıi . A k ""' 
yakıcı ve kan dökülmesine sE!bep o- s erı 
lan hareketi takbih ettiğimi bilmeli-
dir. Irak kanunu esasisine ve krnl -BAS TARAFI 1 NCt SAHiFEDE- Paznryeı-i Ali reis mahallesinde 970 Her ıubeye aid hastalar kabul ve mü. 

tehaHıaları tarafından tedavi edilir. Faysala sadık kalıyorum. gilizlerin .elindedir. scıknk 2 .No. lıı evci(• oturnn Ahmet kızı 
Naip, Iraktaki i~yana dini bir ma- H abesistandaki İtalyan ordusunun Cevheri~ c tnrafıııdan Dolaplıkuyu 

hiyct vermeğe çalışıldığını bildrıniş ti · · 
tir. en mü hin~ kuvve . t~rının bulunrl~ğu Poyraz sokak 19J .. r 0 . lu evde yapıcı 
Bağdad. 19 (A.A.) - Trnk ordu - A!n~anlııgı c:..ephc 1

' konmtanlnrı.~le Ü. tası Mehmet Yaııan aleyhine ikame 

Müessesede her zaman 
doktoı bulunur. Tel 2911' 

AUnun scferberliğj intizam altında bırl_ı~tc .teslın:. 0.lmuşla~~Jır. Bu~~n olunan ihtar dava mm icra kılınan 
\"fiJHlmaktadın. Genel kurmaya bü- lngthzleı · ı;chıı \ e garnızonu te ım muhakemesi sonunda: ~Iedeni K.nun 
" ·dnc·-nkhrdnı "" k ·· kal>ı'I olmak üzere J 3 l !l 11 tm·ihinde tün cephelerden gelen malumatta , • • : · ~ . ıa~ inci madde i hü ·mune te,·fikan 
Irak kıtalannın mn:neviyatnıırı fi:.. • Son dakık~~ a Londr:ıdan verılen • lehmedin bir ny içinde mii~t€rek ha- karar verildiği ve .M ·hnıedin ikamet-
tiin olduğu bildirilmektedir. bı!· h~?ere bgor~, Hab~şı tayda ~mt ney~ avdetle kocalık vazifelerini yap- gfüıııırn meçhuliyetine mebni tanzim kı 
Bağdad, 19 (A.A.) - İki genç sı- 11~~ ::? 1 'e a um~n ~11 0 ~111 ~ os a masmın ihtarına ve bakiye hüküm tınan lıiiküm gıyap ihbarnamesinin 

mf, ordu kadı·osun-a ilhak eclilmiş'tir. dul u, ortlunu!ı kuı ~ay lıa.,.k-am ge- harcı olan (3()0) kuru~la m::ı:-:arifi mu- mahkeme koridorun!l. talik kılındığı 
Diğer iki sınıf da kamplara ~evko - nernl Rczzanı ~·e dıger kurmay su - htıkemc olan 1224 kuruşun dahi mü<I- tebliğ maknmıııa kaim olmak iizere 
1 t h . l d 1· f . baylan da teslım olncaklnrrlır. 92!) deı·aıe,·h l\Inhn1ed tahmı"lı'nr. t .· . ·ı:- 1 
unmuş ur. e ır er e po ıs vazi esı 1 A t l "k .. T ·a blu 'h He . . .... " emy ızı ı an o unur. 
•· l b ·r 1 ,.ı 1 c a o a ( u ·u ı. ~. cın~u - --------------goren genç 'erı u vazı e erlıen n ın \"nrlaıı kumandanı okırnk Fizanın iş.. 

mışlarclır. gt\linde .r·aralnnmı<ı. sonra tayyareci- o·· demı·ş Cumh · t. ·· d. · 
Kahire, 19 (A.A.) - Rc•::;mi teh- liğp intisap cd('rel, mareşal Grazya _ urıye mu eıumu• 

ıj;;.: ,, ııiııin l D:!9 dn ayrılm!t"ı i.izel"ine Ha- ·ı• ""' • d 
JCt-;ıs1an ·ı·n nmvı o mus ıı . .t:ı.111 aa n_ frakta. Ilı:ısrncln ve Halıbaııi,\•ede J • k ! ·ı.· 1 t \ b 1 mı ıgın en.• 

vazi) ette kayclrı değer bir clc·i-!şiklik •ride teslim olan ltalyaıı ku\'\'elleri , 
'oktur. 7000 ki<ıi tahmin edilmektedir. nu _ Ödemiş eeza evi 1in !1l1 nıııli ~ılı içiıı bir eneli~ ekmek ihtiyacı ka_ 

J\:tl~ire, 19 (A.A) - !!~\·a km- rad~ıki muharebenin nihayete erme_ palı :z-aıf usuli)•Jc l-5-941 tarihinden itibaııcn on be. giin müddetle 
, tic'.lı kuma,!ldanlııp teblıgı: . siyle ~ nlnız .. imal batıda Gondaı· ve ek-iltmcre kon\ılmu:;sa da ihale tarihi olan ı 6~5-941 cuma günü ~aat 

JJalrta Bngd~d cı\i.ırında Raşıd cenupta Cimma dn mukavemet nok- 15 şe kadar talip \ıkınaclığındaıı ihrıle i~inin 10 giin ı:emdidin~ karar 
me~·dnnına cı mııır ~ • pılmıı::, ho!'r'bn_ trılnrı krılmış oluyor. Falı.ut bunlcır, verilmiştir, 
lnr nlı)mı tır. ı tilıt k; /\.-..·etler tarafından ·vapılmi Beheri 960 gıram olnıHk Uze-re gilnde :kinci neviden 199 ilfı 2Hf) a-
A l P l 1 1 det ekmek verilecektir. 

ml·ra arlan gene ~eylen il". ngiliz er, şimdi biiyük 1 t ki'! h tı . 
1 

k ti · · H 0 · t d FT t' s e ı er er g n mesaı saatlerinde nrtnnmevi müddeiumumilik 
0 • "d · · un·c erını 3 eşıs an 1111 ı ıc: rn ve cezaevi dnircleı1iııe miiracaatln ·"Öre bilirler. · 
rarıse gı ıyor \'(.> ı. raka nakll'_tmck .. n.ıe\•ki.ind.odi_rler. .... 

S 1 h Teminat miktarı 770 füa olup tesbit edilen bugünkü !)GO granılık 
( BASTARAfl 1 NCl SAHiFEDE ) ~ lll°l\ <' 111.<:,~c. c~ı, mu ım Lır ~·azı~·~t ekmeğin ra\'İt•i 12 kurus 24 . aııtiındir. 
. : . ıhdns ettwı ıçın bu ku' \'Ctlcrın Fılı"- 1 
ıyle ve bı~ bo.m~ardıman ta,ryare. ı- ti•'e giiııdcr:ılme"ı muhtcnıeldiı. stekliler gösteril~ll LtıiUar iizerindcn lıir senelik ekmek taahhüdiL 

ne .ateı; verılmiştır. Şam v.e- Rayak nii ifn ~dPpilen~klerinc <lair ticnr~t o(lasınrlnn vegik-a Hmız edecek -
tayyare meydanlarında bulun=ın Al - ( \ lcrdi11. 
m~n t>a~yarcle~·i de bombnlanmıo.: ve KEMALPAŞA BELEOIYE~IN · llıalo tarihi .27-fi-H41 .... nJı ~rünii ~ant ı ~ olup iskklilerin 0 giiıı~• vak-
mıtralyoz ateşıne tutulmuştur. ~ ~-in.~lcn -0nel Ödemiş ndliyeRi cumlnıri~·et miicldciumıımiliği dairesi 

Lonclrn, 19 (A.A.) - Deyli l\Ieyl DEN· onunclc Jınzır buluıım11Iarı ilfüı oluııuı'. 20 22 2 ı 26 1B22 
gazetesi. İngiliz tayyarelerinin gös - • ' 

tcrdikleri faaliyet sebebiyle Alman.1 K'r panag rı Vilayet encu·· menı'nden·. !arın Suriyeye yerleııemiyeceklerin: 1 az 1 
· ~m Jdadır Ir.n1r ,..,,.ı. ..... ol-.,..

1A-: • • .. • :'.7) 1,ir;ı Jlllt!!a:ln;ıcn ldr he.teli Balçova Ağ mcımıııın ve til> Ilıcnh -
,, ı ır şc ı n mış ıı. 

1 1 
. b 1 I>'• rmın nı·mı:' ' ~cı rı h.ıriç olmıık Uzer<' h<>r iki ılıca ile müştemilatmdnıı • nunn_t_d-;k .... k .• a.t-b-.-- k"-l ........ •t u.""' 

11 ''l İl'<'I' ,;('Jl ~emalpn~nl1'n ~·hı~ılıni'ıKnl 1 
• ~ 1. K b d 1 . o :ın -. raz p:rn:wırı tı ,., ne < e -· • 

urıyere ;\mnn ı ns a a~ı. ugı- ,. · 1 · ı ı ;. olan binalıır 1-G !l11 t~l'ihiııcl(ln aı.10-911 tarihine lrndnr LE's a\• miid<lctlc 
ı . ı · · bü ··k h · t· h • d' 121 2<> Mn\1-1 gun erınce \.ıpı acn ı · ;ı 
iz er l"ln '-'U e emmıı·e ı aız ır. . · .· 1 k' · ı ı r:;. "' "11 t 'h" ~ · • ı.< " ;ı la 1 olunuı · rnru w•ı·ııme.\ uzm~ ..,-.-ı-u,, arı ı-p~cell ıtı ı,m~ıı 15 ~nin mtlddetle a~ık 
Ynlnız bir hnvn ii siı olarnk kullanıl 1

'
1 

• - k 1 K" 
n bile K1brıstaki hava kuvvetleıi , ~ .. tınµn -.ı çı · aı·ı mı tır. .ıra şurtl::mm M\'enm~" İ::;tİ\~nlerln her gUn 

• uriye.re kaı-şı mµvaffnkıyctler kaza: Tesviyeci ara rn .,·q ( Jf uh. elıei hu,;u i ·e n1üdii\'İj eti Ya.ı iclat kalemine \e } ira ma talip olup 
na bilirler. ıc r . \H'Ol k • tiyenle.rin ~ ihale tayi~i ol::ı.n ~O-. 41 t{.fihiu · ın\\sadif - • 

:Vişi, 19 ( A.4.) - İ:-;tih ba r:-ıt hil - niriııcı ~ınıf bir tc \" İ~ eci~·e ilıt ipç nıı t . i g~ı mi \\at 11 de muvakl,ç. t ~cmh1\\\ ıed<>Ji eıltln 2 .. l ı; .. • •
2

_ k - 11·ı-
ro tı }>il diriyor: , nrdır. "r:ıliplerjıı İkinci be) leı· sokn- . 1 b l : 1 \. ı•ı. · .,A l İ . ..a ·o ·urıışu 

>r 'r • • , lı.n ı <l •po ı o ın.ı , uz. ,ıl' .Y • ıtı,;,:!\.it\ \'1ı ·\~~\ ~.\ ruı .,... .. . .. l 
Amiral .ı"hlrlnn. )nnn Pari e gide- ğııı<ia kolucı 11ay lıamdır<' nnirtıcaaL 

1 
•
1

A 

1 
1 • • ' • l-,ııcumeıııne murac:ı:ı -

ccktir. tarı. D. ~; .nrı 1 <ill o unur. 17 20 "'I (180-) 
.. t":!P anar - ,... -· t.> - ---------

El dokuma tezg~hlaı l iq;n tPHhtelH 
sapn al,naea~tl~. 

lktısat vekaletinden: 
1 - Nc,"i. miktar \ e kıymetlc>ri · • gıdn j azılı el dol, uma fi"' ı:r~~ıı fu. \

zeme;;i knp.1lı zarf u uli) 1 ekı::ilt:nh e konmust ır. ~u n ILeılW i) nle tal'i
h.nclen itibaı en en geç dört gün i\i .,, , ıhalujh olarnk ı~tnııbulcla tes
Jım edilecektir: 

~ . 1 . 

'un dokumn gücü takımı 
Pnmuk dokuma ~'lil·u t~~\Wl 
Cırçır 
µµçil çekeooği 
~arak Ç('kece''i 

Mekik 

.. ---

l\1 ik tarı 

.. 

"' 
• 
~~ 

. fo )\amı;nen. '":\.\'f,,en 
Lhn -· '--
.ı1n 
ŞG4 

00 () 
31'i6 
520 

}~?. .... . ' 
,,---_,.. 

18212 

00 
~5 
72 
44 
59 
00 

20 
z Hu malzemenin h" 'lltl \ıu1ı,ın,h esmm muhammen neooU 

t . 212. 20 lirtı ())up muyakkat teminatı cl36fı,B2> Jiraç\ır. 
·l - ~hal~. 24 5 {) U Cumart ·i gtin\ı · nt H ı\e n ·arad.ı Vekalet 

hiırn ın~n to11lanacak s•ıtııı ~lrıı\\ .u~ııis\ cınuncl~ ~ ~pı)~ç~ktır. T<tliµlerilı 
mezkur gün ' tt4\t };pQftl' teminallan\11 yahrm:ıları Ye 2490 ıyıh ka. 
nun htikthnle.Jtj dairesinde tıınıim ectileceklel"i zın'flarl ek Utme smıtinden 
lılr ııııt <"Vve1in lrndrır i\onıi \ona revcU etmeleri lazımdır. 

.ı - . ııtın nlınul'flk malzeme lrnkkındaki izahnnmeler Ankaraıla İklı
sacl \'f>kftleti sanayi umum mOdiirliiğUııclen lstnııbul ve İzmirde Mmtaka 
lktıcı.ad nıiicliirJUklerinılen :ılmnbilir. 8 12 16 21 1667/2477) 

• 1 

Göztaşı stoku olanlar_a 
IZMİR iNCiR VE UZUM TARIM SATIŞ KOOPERA llFLERI 
BIRLIGINDEN~ 
\(ocırdiııasyoıı heyeti k, r. ri~ le gözta. mm mii tahsillere satış fiyatı 

rirmi kunı olar~k te tıit edildiğinden hunun fevkinde fiyatlarla . atıı; 
yapanların krı,rnııi t~kib·ata maruz kalacakları tabiidir. Binaenaleyh 
eHeri.1 l\! az veya çok göztn~ı stoku bulunanların mutazarrır olmama
lııJiı için mevcnt göz ta~ıarıııı maliyet fiyatı üzerinden lıirliğimize dev
redeuilecekleıı'ini ilan eder ve bu hususta bil'liğinıizu miira~aat edilme-
sini ~lcs. ederiz. 16 18 20 1782 

İstanbul belediyesinden: 
K~urnğ'aç :\Hie~ı::e.:mh Buz fahrikmn ndn bir s ·ne zarfında i.stih..:af olu

n~cak tahmiııcn ~kiı milyon kilo Buzun i~tanbul Belediyesi hududlıırı 
dahilinde n iJ \'C tevz.ii işi kapnlı 1.arf usuliyle eksiltmeye konulmu:.tur. 
R~~r 1,cilo Buz azami iki kuruş elli santime perakende l'atılmak iil'..Cl'e 

l\f\kil ve tevzii içit\ ~etmiş.beş ::;nntim muhammen bcd 1 vnzolunmnşlur. 
İlk teminat miktnrı :sekiz bin yetmiş liradır. 
1'~k iltn1e şartnamesi ve evrakı müteferri:ı 341 kuruş mukabilinde K:t_ 

:Ntağaç :Müe csah miidürlüğünden atın alınacaktır. ihale 2~ 5, 911 Cu
ına giınü saat 15 de Dnimi enclime11de yapılacnktır. 

Tnlipl-erin ilk t.eminat maklııız veya mektupları vcsaiı; ~vr. k U0 24_90 
nunrnrnlı kanunun tarifatı çevre. inde hnzırlı~·acakl:ır~ teklif mektuı,>hı.n
m ihale günil .ant 14 ele kadar D;ıiın~ eııçünı~nç vernı<-fori lftpın.(\w. 

~2 ~~ Z<• 06Ş5 348!)) 

banka-

l~e· ~r~~!z~H~~!~! ,.~~~~~;'~.~ü~~~!~!.d. 
,M. M. V. tarnftndan 1939. enesinde açılmış olnn Hasta bakıcı H• Hemsil'('-
1 ler okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına vey:ı askerlik şube
lerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 843a sayılı kanun mucibince hu okuldan' mezuıı olaraklar, me
mur olup tekaüdhe aJ:ıcaklardır. 

3 - Mezun oİanlar altJ 8enelik rn cburl hizmetlerini ordu hastahane~ 
Jcr.iade yapacaklar; ondan Ronra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
teşekküller kendilfrine açık oJacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda be~ 
lira haı·çlık \erilecek. laşe ve ilb:ısları tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira a li maas
<lnn başlnmak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktıı·. 

6 - Okul 15 EylCıl 1941 de wdrisnta başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkjye f'umhuri~eti tebaasından olmak ve Tiirk ırkından bu-• 

lunmnk. 
b - Sıhhati yerhıde olmak ve durumu her iklimde vazife güı·meğl' 

müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti roporu il<> 
ı;esbit ettirmek ve evraka bağlamak liizımdır.} 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yuka.rı olmıyacaklır. 
d - Kendisi, ana ve baba ı iffet ehlinden olmak (bu ,-aziyet poli ç\'. 

tevsik ettirilerek e' raka bağlnnacaktır.) 
e - En az orta okul tah. ilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 

muvaffak olmak şarttır.) veya bu derecede tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdilrnnmc veya bunun ta=-dikli bir sureti muameleyi evrakııın ekle
necektir). 

f - Evli ve) a nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananların ko
cası ölmO:. olanlar kabul edilir) buna :ıit ~deni hali bildirir miisbit cvrnk 
keza eklenecektfr. 

g - Okur sıhhi sebebler dışındn Ôkulu kendiliğinden terkettiği, ev
lenme sureti ile \ eya diğer inzibati scbchlerle okulclan çıknnldığı, altı ~
nelik mecburi hizmetini ynpmaclığı veya tnmamlamadıi::rı, \•e yahud sıhhi 
:;el>ebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek melc-
cp ması~flarmı tamamen ödeyeceğine ve gö terdiği \'e ikaların tama

men doğru olduğmrn dnir • ~ o1erlik en tnsclikli ve kefilli bir taahhüdnamc 
verecektir. 

S - Yuknrdal-i şeraiti haiz olnn okur, okııln imtihansız olar:ık kabul 
edilecektir. 

9 - Yuk:ırd:ıki maddeler mucibince e' rııkınrn muamelesini bitirenler
den, Vilfıyet, 'cya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lık şubeleri vnsıta.:-1iyle ewaklarını doğrudan doğruya Ankara Merke7. 
Jlastahnnesi Baş Tabibi ve okul miidür lüğüne gönderileceklerdir 
l O -- • Hlracaatların Aı!u. to~ l~ l1 nihayetiııe kadar sona eı·clirilme i 

iazımdır. 

11 - Okurlnrııı kabul edildikleri \'P mektebe hnı-eket etme tnrihleri m·ni 
mnknmlrı r tarnfrndnıı kendilerine bildirilecektir. · 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduh'1.t Anka.ta'ya kadar gelmek ve 
:>kulda tekrm· yapılacnk ıhhi muayene netic.e i h11.slahklar1 tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek 'çin ma5;raf cdecekk.!'i yol paroları kendilerine 
it oltıcnktır. 

~ A-ı kam tıfrrkcz Jlaslahancsi B<ış Tabibi 
~ • ve 01..-ul Mildii1·ll Alba11 

r 
Dr. ŞABAN BARUTÇU 

17 20 2~ 26 29 Mayı 1 1 7 10 13 IG 19 22 2ö 28 Haziı·nn 
l ı 7 10 1X 16 rn 22 25 2 Temmuz 1 4 7 10 13 16 19 

\l _______ 22_?_2_5 __ 2_s_~_,o __ A~ğ-u--st_o_~_9_4_ı __________________ <1_8_0~4-> __ _ 

Gençlik E&Zitmeni ahnacak 
1 Beden terbiyesi genel direktörlüğünden: 

1 - \ 'ililye't, k:-1za ve mü.esse eler gençlik kulüplerinde beden ter
bh·e,..i mü kcllefleriııi beden terbiyesi niz:ımnamesi esasları claire~inde çn_ 

I ıı:tırmak üzere .. agıdaki .,-artl:ırı haiz olanlardan gençlik ei!itmeni. 

1 

ahnacnktır. 
L cırtlar: _ _ _ _ _ .. .._ &.. _ -. 

... ,.. ...ı. • :!!. 
A - Türk olmak # ,; , • ..L... 

{ lı - 35 yaşmı aşmamış bulunmak 
1 c - A kertik vazife. ini yapmış olmak 
1 ti - I~n az orta \"eya mu-adili tahsil görmüş bulunmak, Ji-ı~ veya 
n. keri erb:ı~ okullannı bitirmiş olanlar tP.rcih olunurlar. 

1 e - Ankarncla çalışacak ve 5-6 ay k~dar d~vnm edecek ola.iı b_eden 
terbi.re ·i kur,..uıı-a iıotirak ~clerek kura nıhayetınde yapılacak ımtıhnn-

1 <la mm·:lffak olmak. · 
f - Sılıhn't bakımıııdan h~r tiirlu iklimde çalışabilecek ve heı· nevi 

beden t-erlıi) esi faaliyetler~ le, jiınnn tik, oyun porlarla, iştigal edebi

lecek clurumcla olm{lk. 
g - Beden terbiye i kt,u unun umumi talimatı ile iç, di.;;iplin ve t{l

lim ve 1 bh•e taliı.nntlarma tamamen riay t edeceğine ve kur imti
l;ıanındıl 111~1\~\lffak oclllktan on.ra genel direktörliikçe verilecek vazife
:i kalrnl edeceğine dair - numune:.ine uygun- taahhütname \'ermek. 

U - l<ur u muvaffakıyetle bitirip vazifeye tayjn edilenlere &Gi>6 
..,ş.~ dı kanun hiiklimleri dahilinde azami 140 liraya kadar ücret verile

cektir. ..J 
1lJ _ .1 uruı.:a-at tarihi nfüayd :n-~la)r-~41 onuna k.adard•r. 
I\' _Talip olanlıuın kursa kabul şartlarıııı \e daha fazla malfı

nıatı vila~ et merkezinde bed~a terbiyesi bölge lıa._kanlıkları il.e k~ 
z-alarda kJıvınal~amlıklllrdau aJm:ılsıl'I \'e iısticla il m zkur nı.:ı.kanıh•r~ 
rı1ürncnıstlrı hi?..Q.U\1.\ ilRn olunur. 18 2(), 22 24 265'1-1788 

T. C. Ziraat B~n~aş~ 
l KURULUS TARiHi 1888 

l?ı;njx' Emla.J< ve Etam 
şından: 

taj 
Balast Alınacak 

D~ D .. Yolları 8 nci işletme ko-
QeJ?ozito-.u 

~lxm ti ~ Jy. 

SERMAYESi 100,oob,bOO TÖ;k li~ası 'Şul?e ve A.jan ade<\i ~ 
Zirai ve Ticari Her Nevi Ban1'~ Muame~?~e\'.\ 1 

• 
1 

-

· Para biriktiı'l(!rll~re '28,800 ir ı ,:ımt o r. çel 
l 

Ziraat bankaaınd \'wn il. ~•4 ve: i~ .. ~ı:.&ı~ tatJrruf heaaplarında en 
';z~'1ir f11\ln\f Ç!f\lftrft\ İenede dört defa çekilecek kuı·'a ile aşağıdaki 
plana aöre ikramıye dajıtalacaktar. 

4 Adet · 1000 Lil'alık 4,000 Lira 
4 Adet 500 Liralık ı 21000 Lira 
4 Adet 250 Lirft\lh ' l.,ooo ~~~ 

40 Adet ~Ot\ I ırahl· '4,000 Llı:ll 
~ Ou .-\de,t aO Liralı 6..,000 Lira 
,20 ~~ 4~ Liralı <:\J800 l,ira 
160 Adef 2U I.i~'ahk 3,200 Lira 
DiKKAT: "-e:l~p\ı;p·u;ıda~i paralar bir sene içinde elli ı:radan ataiı 

clip,imi)'eniet'e ikramiye çıktığı takdirde yüzde yirmi fa:ılaaiyle verile
cektir. Kur'alar senede dört defa, l Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
Hadran tarihlerinde çekilecektir. 

'v Yeri :No. su 
:V.\ 6 '1zmir _ Ödemi:;ı ca- 7 

mii cedit 1\lnh. Azızı-
ve sokak 

C. 101 'tzmir - Hacı .lah- 25, 271 
mut . foh. Ka) nw- 2n 

• ~e\'İ 
Kfırgil' sina
ın;ı biıın. 

ınanı ııihatl>ev ,.;;okrık 2:> 1.-5 J -.ı" 
1 • 

ada 17!), parsPJ 6 . 
c464 .. \12.ı 

G. l8~l lımıi .. :\klteım. ~2 ila Altındıı ·1· 

. r 

13.000.- 2600.-

, G.OQO.- 17 .000.-
Mah. l~m.r bukun 30 mağaza 

uknrıcla ıznhatı yazılı ga' ı·i menkullerin satıg bedelleri tamamen pe-
sin 'olarak ödenmek liz re kapalı zaı fla artırımıya kQııulnıu~üır. 

1 - İhale birdir Ye katidir. 21 5 9JH tarihine mi.is;ıdif çarşmıba gii 
mı nat c 10.:::10> da hmirde banka binasında ~ apılac:akhr. 

2 - Alıcı olanlar bankamızdan alacaklnrl şartnameyi okuyarak 
ıhale günune te aıliif eden 21 5 941 çar nnba günü şartnamede tarif erlil
diği veçhile teklif zarflarını teklif sahibinin bir ve:-ıika fotoğrafı ile s~~t 
d0,30~ za kadar buradaki şubemize tevdi etmeleri ve daha fazla tafsılat 
almak istiyenJerin her gün bankamıza müracaatları. 13 20 (1657) 

misvonundan: 
.:\hıhammen bedelleriyle miktflrl:ırı a .• ağ:ı :. ro teril~n ilç mahalden• 

toplama \'Pya ocaktan çıkarma sıw tiyle ihzar Pdilf'cck balast işi kapa
lı zm1: u~uJile a~rı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 1ha.lcleı'i 265-941 pa~ 
z~rtesi ~ÜJ)ii saat on altıda yekdiğerini miitcakı.p Alsancakb işletm<" 
bina~nda ~onlisyonıımuzca yapılacaktır. 

1steklilerhı muvakkat teminat makbuzlan ıle Rapnlr 2arflarını ayn' 
giin santı on Leşe kadar komisyon r-0isligine ,·ermeleı·i Hlzımdw. ::;ıırt
nameleri i~ tıne k;tleminde g:öriilebilir. 

:vt~vkii Mikhırı 

M.3. 
Kemer - Kızılçullu (Kim: 3+700) :ıooo 
Moralı - Söke kemeri (Klm: 113) 6000 
Turan. Karşıyaka (Klm: 7+300-12) 4000 

11 18 16 

~fuirnmmen 
bedeli 

Lr. Krş. 
8000 00 
9000 00 
6200 00 
ao 

• 

M. teminatı 

Lr. Krş 
600 00 
676 00 
465 oo· 
11714• 
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Yugoslav kabinesi ispanyada Pasif korunma 
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Orta Şarkta bir yerde Hükumette bazı değişik· 
• 

Bugün Halkevinde 
toplantı var 

• 1"Teıg'i--.f~t·ı.reıifô:tı1~ı;y' : ~Japs ·.·~~berlei'i .· · 
.__ r" •• • • 

0 
-- ~ - ~--.;- • -.,..,., .----- •• ._. • _.,-• 'i.T~ ... fr ,_-,-~•r' ·~ - , .. - -- -- : " - •• -- ' ·- _,-..,_ ..... ._~ ..... - - ,-

toplandı likler yapı.ıyor 
Ku.du,, 19 (füı.d)o) _ Orı.n şnrktı: l\lnclricl, 9 (.\.A.J -Generrll F'ran-

1 · d b ı vlt"O"'la\'."a kralı koııuıı inm1lnd1ğı lıir emirıınme ile 
Hı· )er c u unnıı .ı .. u -• tb t d eı· mü 
J,. t ~· gil ·· "Lıgo ı·~,·,·a k" m:ı u:ı \'C propagaıı a tıezıır ı s-
n·eı· cunı:ır eo;ı ııu .ı . •• • "- t ,.. ·ı tb t ·· i .. · 

bi~esİ to lantısınn iştiı-nk etnıistir. es.ım. _cwu ı e. mr4 un !'?mnı n~uı ~11 
v ı P hf·ıı · d b'ılclı· .. 1·ıaı·t,ı· muavını ve Ahknnte vrılısı n1.ledılmı~ 
1 Ug'O~ il\' mn 1 c.rın en • h - 1 [" 
ne göre hu topl~ntıcla miihim bnzı ka- er:fı~·kumcttc de bazı dt>ği>dklikler yn-
rnrlar verilmıştır. pılacağı söylenmektedir. Şimdiden Zi-

000 rant lı:ızırt, Mu!iy(' nnıırlığınn, l\lnd-
Amerikada tecrı·d ricl parti scfi .Ziraat Rhzırlığıııa gc<:i-

edl.letıler rilınişlcr.dir. Eski muharipler scfi Jor-
ronıl iş nıızırlığına getirilc~ktir. - - -000---. ·evyork, Hı (A.A.) - Ne\·jork 

ve .Ncvjer~ydc 120 rnbancı tecrid Ruzvelt 27 Mayısta 
edilmiştir. Müddeiumumi Caksoıı. bu • k 
hadi enin t:ırihte de mevcud bulundu- nutkunu soy/iyece 
ğunu, hadiselerin. memlekete ısen-nh < BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 
sıf:ttiyle girenler ve diğer c>cnebilcrc kolaylaştıran nmiller de şunlardır: 

Bugiin sant ili thı llnlk<!\'l .slıl•Jnun_ 
cln vali füıy Fuad 'J'uksnl. hrlcdiye 
rei •İ Delıçet U;r,, pnr'li rei~i m uknt 
Münir Hiröcl \'e diğl'r ahiknrlarlar 
toplanacak, ı1nsif korunma isi · üzc
ı inclc miizakcrede bulunacak \'e bir 
çok esaslnın tcsbit edeceklerdir. 

Huber aldığımıza göre ev'..•rinde 
sipE11' vı• sığınak .rnpmnk içi'ı yeri 
Lnlunmıyanlnrn yer göst.crilmr~i ve 
buralarda bnzı vrısıtalaıfa pn,.if ko -
ruııma fosl.sstı ~·:ıparak halkın ko -
runmasınn tah~is elrnek içit •<>dbil' -
lcr alınmıştır. • 

- --ooa . 

'INGIL TEREYE VERiLECEK 
TANKLAR l:arşı mi.iu:ıynkkız bulunmayı ic:ıp et- Almanya, evvela 1t11.lyayı Fransız 

tirdiğini ~öylemiştir. toprakları üzerimlE>ki emellcrjnılen vaz . Otla\•a, u; (J\:A.} - Ka~n.da mü-
-----ooo c: çirmi~tir. ltalyanın. artık Fraıısız hımnrnl nnz!rı, Kan~clen P~~ıfık ku;n-

~QVYET ORDU MANEVRASI mü. tcmlekelerinden :ırazi isU>me{,re p:111y:ısının ınşıı etm~ş oldugu 3~0 agı.r 
·-' IX'k yiizli yoktur. halya, kendi müs- t:ınıp.n .. ht~ h~ftn. l~gılt:o.reye teslım f'dı

Io ko\·a, 19 (A.A.) - Ofi Fr:ın. ız t<'nılekeforini kurtarabilirse lınskn bir lccegnıı bılclııınıstır 
ajansı bildiriyor: "e'· i:stcınez. ---000~--

Kızılordunun Leniııgract. Ural. Jiar- '2 inci .ebeb, Yugosla\'yanrn yıkıl- SQVYET ELÇiSi 
kof, Odesa, Kiycf, Taşkene ve Baykal ınasiyle 1talynnın bu hm·aliden tnt
askeri bi)Jgelerin<le ilkbnhar mnnevrn- mini için fır-.nt doğmnsıdır. ltn1::n, 
ları ba~lamışlır. Fran anın peşini hırakn:ca \'işi hiikii-

- -000--- n. ti. AJmnnyanın :mladığı ,.ckilde bir 

Afrikadaki muh'!rebeler :·ıı~;~~~ ~;;~~~~ı~~1~1;i[~hliğcle ~ıtı an-
- Battarfı 1 nci Sahifede - ı, ::;manın esasları bildirilmiştir. ntma 

Berlin. 1!) ( A.A.) - So,:yetler 
tıi.diğinin Rel'lin biiyük elçisi Vila -
dimir Dekazanof Berline <Pinerek 
·;azif.c:ıine tekrnr başlamıştııc. 

mektedir. 
hnlyad~n alınan h:ıberleı· i.::ıe. ltal-

k·ı ·,,1 d·ı :ıaznrarı: 1 F, Al · b" ı·-ı m1" er ı ·. 1 1 ı- k , d yan :n·ın rınısız • maıı ı~ ır ıgin-
Habc;ıi. tanda: Ambarılngiclc hnlymt 1 - A . n: L-0relll en un~ ·n 1' \TUpa a 1 

}l ir bı·ı· toı>rak kn.,·b!'tmi.\-ecektir. den pek memnun olmadık :u-ını gö;;-ku,·vetı ı·ine .\·:walılnı rnı toplıımak ı kr ı· 1 'I h ı. I, 2 - F'ı :uısa, hi,. tazminat vermi.,·c- <>rme · N ır. lfl ra nrue, • rnııs~l -
İ"in t. '11 bir aün verildikt<'n :-onı·a " m··st ı k ·s:1 " rıto 1 w ı u 

' 
0 L,·k w Almnnyn ile iktı-ıadi sıkı i._l)İl'- 11111 u. cm e ·e ın par ,. ugL ıı 

bu ınıııtakndaki ltnlymı ku\'\•ctl<>riniıı k tak~im icin girmic; idi. $imdi Frmı~a. 

Maa •f Veki dün genç
r ğe hitap ti 

, 

,, lnönü, Türk milletinin duyan 
kalbi, düşünen başıdır'' 

Ankara, 19 (A.A.) - Bugiin 19 Ma- ğını anlatmış, kalbimizin, hcr!*'!yclc \"a

yı ba~Tamı merasimini açnrken Maa- trın sevgisi~·lc, namus ve şeref duygu
rif Vekili B. Hasan Ali Yilcel, şu hit.a- larMe çarptın-mı bildirmiş fani hn-
be\·i iradetmiştir : · . 

0 

-. , k·t :t tU k'. 
• ·v n M'llA r· . .1. el vata göz vumdug.l \3 ı ~"" n r lın, 
- J. uce . l l c ımız, ·evgı 1 yur - . : . .. -

daşh:ırım : idare ve ırnde~·ı 1nonUne bıraktıg1.11ı, 
Tarihimizin en kfll'anlık devrine Türk milletinin yaşm:?n, yük elmc 

ışık ve snbnh ver<"·n 19 :\!ayısı kutlu1a- ·nrtlarmı onun şahsında gördüğl!nU .''e 
mnk için bütiin memleketin her tara- ona inandığımızı, çünkU onun da bıze 
fında yapıldığı gibi burada toplanmış inantlıf,rını söylemiş \'C demiştir ki: 
bnlum~yoruz. - lnönU, TUrk milletinin <foyan 

His olarak, hatıra o1arcı~ rnttm rne- knlbi ve dUşUnen başıdır. 
~lelerinde bizi twnnık tnt.an. Atntür- • Büyüklerimize şuurlu bir hisle bağ
klin hatıra ve inkılaplnrıdır. , lılığınızn ,·e h~ı kıymeti .t~şıyıın !ürk 

G~ııçler ! Milli birliğin hug'ilııii r::ırı. çocuk!arı .ol?u~u.ııuza. C~ll~ll!11· . . 
nn ula~tmıcak çelik b.ığıııı sizler teş- Sizı mılh ısfakbnlımızın emnıyetı 
kil ecliyor~nnuz. olnrnk görüyorum. 

\·ekil. Ti.irk gençliğinin yazifcsiui Vekil, nutkunu ~öyle bitirmiştir: 
aıılntrnış. hayatın bil' emele. rnukad- SC\·gili Türk çocukları; 
ıles bir nmacn vnkfedilmc<likcc imınnın Bu h~l7.lrlık gUnf~rin<lcn biri olan 19 
,·icdnn huzuriyle ıniisterlh olmnıyaea- M::ıyıs bayı:nnıım hepil'ize kutlulnrım . --------:::c:==oo------
Bisiklet müsa

bakaları tam te~limi huglilı vııku bulm<ıldndır. 'i·4"i wıpa~ ·tır. . . . lmnnynııın müttefiki halin• gelince 
Esir miktrırı 7000 <lir. Top ve mu1zc- a. - :\Iustemlckder ... ~ gdı!H·c: ~ıırı- ltal~·a, ·cı:ı cıkarmaml\ktn, ,.c Adr- 14 sporcum uz tarafın-
m,., de iğtinam edilecektir. 1 \ ?~'ı Aln~.nnyaya .ter~e<le;~ktır. f ~kat \ illikteki kendisine ayrılım toprak - d l 

Cenubi Habe
şistanda 

71 bin kişilik daha 
ita/yan kuvveti var Bund:ııı haşka mü:-ıbıcel talebi iize-ı rlıger mu. lemlekeleı ~ r~nsada k~ıla- lar:ı .yerle;;mt>klc me.şrrul olmnktn - an muva ffakıyel e 

rine Dük Daost~ınm refnkatindt' ge- raktır. Anc~k }ıuıılarnı ıstı~marın:1 Al- rhı·. .net1·ceJendı· rı' ldı· 
1, t · nvmvn da ıştırak edccektır Londra, ı 9 (A.A.) - Ambn!agi -ncral Rczznni \'C genelkurmayın uii iın ' ' •. . • , , ,., Ncvyo~'lk, 19 (A.A.) - Assosyetid t 

ııubaulaTı bulunduğıı halde ynrın öğle> Hunn k.ırşılı_k olnr.:ık ~ ı:_.111s,1. Al.: 1 lı.tnııbul, 1 !) ('l'elofonln) -· ls • deki İtalyan kuvy.etlerinin ngilizler 
l··ızeı·ı=' t"' ·l·ım olmr> ı tr-knrı·t··ıı· etmı· "tiı·. n. ı.ıınr.nnı.n . ~ _ııgıltereyı mnglup etme:.ı >r.e<:in Vaşiııgtondnk i ~eltdli.)~ettar tıırafuı dan ileri sa riilen snııtlnrı kon -"' .. .. " ı - kt B 1 bir menLadnn öğrendiğine göre li'ran tanhuldaıı saat ~ekiz<le hareket eden b 1 d k t ı· 11 ki b.ld' ·ı 

Sudan miidafaa km·,·etleri cüziitmn- l'lll 1 "vır ıg~. yapac~ ır. ..~mm ~~1 :~ 1 bisiklet"i ııo kiloınctı·"lik mesa - u e ere e" ım 0 c l1 arı 1 ırı -
1 m·ı ı he rnz Jar k ·ı malı de ıl :a ile .\lmanyn arosm<laki işbiı·liği " "' mi:ıtir. Amhnlaginin işgali ve dlik ları. Habes \•at:ınpen«:~rleriııin miizn-

10~1 
• :'.';.' • 

1 
·• • ~ J) " ı ııı g - Amerika kıtası -aleyhine tcwcih edil- fcde muvaffakn·eUi biı· mfümbak-n 

hereti ile Goııclar mmfaka!'ıncla mii- ~ıı:. ~ıın~ıden. Surı.ye~~~n Al~!ı:ınynn.ın cJı·;,,,· t."k...ıı·rde Aıneı·ı·kadakı· Fı·.·ın. ız vaınnışlardır. Hunların 1 ·1 il Eclirnew Dao;:--tn kıtalarmın teslimi, bir çok 
' " ıfade:sı temın edıhhgınc gore bu ıı; 1 

' " " .J cenup Afrikası ve İngiliz kıtalarınm him bir m('vzii zaptetmiş dii. mnııa 7.fl- .' •• • • , • ·.- miL temlekelcrini idare etmek İİ7.c· ye varmış. diğerleri lastikleri patln-
,·iat verdirıni~tir. lıırl!gı ba lan~ı~ <lemeklır. J,u vazıyet, ı·c muvakkat bir ficşki1fıt viicudn l[e. ması \•es1ıire gibi sebeplerle milsa. serbest knlmnsını temin cderektir. 
. Diğer har.eknt .,.ay:mı memnuniyet J ngıl~ere ~e F. ra.nsm:ıın ara mı okadar tirilmesi lıususuııcla 21 Ame:•ikn cum- b:.ha harici kalmışlardı~. Edirneye Bnzı mahfillerde naostanın Amb:ı.-
bir tanda di!vnm c>tmektedir. Cenup ç·~rgıı~leşlırmışhr kı, ~~aın:.ın~~ h r 18 kilometre mrnktn Eskisehirli 03_ Jagirle bulunduğu iddia olunmnkta -
mlnt,,kal"ı·ıncln kıt .. lnrımı7 l6 m."~·ı-'- gıın_.Lır.ha •. rı>. cık.·n.uı:;;.ı .murnkund~ır. hıırlye1) şimclid~n hnzırln'nrnış hu - · dır. Fakat bu haber, ihtiyatla karşı-

.. 
0 

.. - •• r l \ d k f k ı 1 l - luııınaktadır . .Alman • Fran,..ız işbir- m-:m ve :t'\i?.:anıeddin. Ali ve Ifaliıl I l d ç·· kl' d"·k D ...,. 
ta Cimmanın 50 kilometre cenubmıcla :Şımc ı ışı e ı,·ı ı ·ır )ll unc ug-u an- .ibı· ... , •• "zzuh eclı'nce~·c k"". daı· l)tt hu- rıyni hizada gelmiş. vilayet hududun. anma ı ır. un ı u ao..,~aıım 

·ı · ı ırt 'ıı"ılnrnkfadır ,, "'' ·• ·• C'onclar ile göller bölgcsind-cki mu -mühinl bir denıiı'::<>ln ı tı~n c ııo' nsı · • • · . . . • "usta h iç bir h:ırekcte .g-e,.ilem:.\'C. da bir hey' et tnrafındmı. şehirde de 1 
olan I>nlleyi zapt.etmişlerdir. . ~t.ar~~;ll P~~ıı, lngı.lterc ılc flılal.ı~ı cektir. .,. vnli. belediye reisi ve kalnhnlıl< halk kavemet eden talyan kuvvetlerine il 

• Iuvnffnkıyctl~ 1etevviic ('den lıu b•ı ıhtıl~fn duşmek ı ie~emcktedıı. Ncvyork, Hl (A.A.) - Aralarında tarafından knr::ılanmıı:larchr. til~-ıı.k etmesi de rnuhtemeldir.I 
h:ıreki'tt neticesinlle ~ si nlb:ıy ve lıir F:ıkat dığcr t~r~ftan A:nıı.rnl l ~nrln.~, film artisti Şn l'I Boycr de buhmnn 7 Miisabaka~·1 .ı:'iznmeddin (EskişH- Cenubi Hnbeşistandaki talyan 

"k•·n. l·urma\· suba"I olmnl· iizere ·!.. rhal harbe gmsnPk fıkrındertır. N ı- h hir) '.'..'arım teker lek farkln birincilik. kuvvetlerinin 35 bin kişi oldukları 
mı '-' ı ' •. •" • ' • ı · D 1 b .... k A - up <'!eniz mcş ur Fransız. Ruzvclt.E- birı folgraf tahmin ediliyor. Ayrıca 36000 kf9i .. 
800 esir nldıl'. 2 topla 2 zırhlı otomo- 1 . .ım.tl ~r n;;;n· ~·u 1 w u a d ceker,ek .Almnıı - l•'ran~ız işhirW•i le. o. mnn . (ERkişcbir) ikincilikle ' lik yerli kuvvet \'ardır. Bunların mu-
bil iğtinam erlcdik. Diğer hölgeler<fo r,ııı"':e c,rıl. ıma~ nn.ıgın:ıt n:ı~ze. lınkkındnki rıokt:ıi nnz:ırmn t-arırn • .J\li Er.soy (AnJrnrtt) ilçiin<!iılilklc bi- kn ·emcti, Haheşistnnın muhtelif 
Şiddetli rnğniurlnr:ı rn~men h:ıl'ekflt ı.< ~ıgunu ıı.r ı,:11zf' e ynz.:1!ı., ır... nzı- men ı·st"ır"k e'tı.kleı·ı·ni, btı lıtı"'tt.ı:ıt .... k·ı tirmişle:ıdir. Halid {lst::ınbul) dör - 1kl 1 
1 ' .: ektedı"r w:tın ıınc;ıl ınkışnf ecfocegı hemız ınn- • "' " "' ·• mın'ta arındn milhim ngiliz kuv. 

t e\:am ' .. m l: r;ftı hn k t t ·1 k 1 düncü. Ali (Eskic:.chir) .i inci. Alı. 
1/ Al,11 l·'AA !./~'ETI.· ı.nın.clcğ.ildir. Dnrln .. ııııı. bıı hııguslnki ı.ı ·re ·e c am ı:ıaua ·at. ,.e muvn. vctleni bulundurulmnınna scbebivet 

' - 1 t b d ı ld f:ıkat gösterdiklerini bildirnıicılerciir. med (lznıir) nltın~ı gc>lmişlerdiı·. vermektedir. · 
Knhire, I!> (A.A.) - Or-ta sark 1 n- tn:ı ıye ı, un a ~rne:- ·n· 0 nca ır. •. Tclgrnfda denili~·or ki : Sporcul-Jr çnrşrmba glinii ikinci b 

rrı·ı·ız ha\·a ktı•·\·etlerı· t"blim: .· .ıvn.ıan k.on.troı.ıı nlt.ı. ndn b. u.~uııan \ '.- .J h 1 . k t . F."'d Li ynda fırtmayn takaddüm eden 
... • "' ö• 1,. 1 1 ln ı .1..... ...1e - Almnny-n ile ferdi işbirliğini mer a ey~ ·a etmek ıçin • irııeden sliklınet vardıı·. 1 ·1; ·e oenulıi Afrika ı.·wvnr('I"- ' 1 ınnsnsı ın<.\onıı, gıızd" ~- l'ltanbula har<ıkct edec~klc>rdir . 
. dngı .z ~ ·<.'kkep b;r teııekMlİ ~ıı ··lr hinde şiddetli neşriyat ynpmnktadır- üıkbilı ediyoruz. Fran!;ız milli ide - Sollumun Alınan veya lngilizlerin 

rın ıı rn ı . ""' ~ ,. 'n Jngilteren·rr h rh· 1 ~· 1 .. )11 ı ali de bu işbirliğine manidir. Hanri Edirnede spor anlonu : elinde bulunmasının mahdud ehem -
g'"';nt··ı Ka1>otzo ·ıl"' Jloı·t J lnlifn nraı;mdn - r. T' hı bca Uıı .. kml t>:•1 .~ •

11 
' < l - r• t N k T • t • F"u·ı .,r1c 1 n ( \ A ) Edı·rnede ~" " - an n\ ı a - ,er~ nyn, .. e>vyor aymıs gaze esı · · • : ı ~ • • - miyeti vardır. 

düşman trınklarınn tnnrruzlm·da lJlı- ~~:İm·?~ bıra.~tığı,r O~a~~ıı. ~~ ı~;~~~~~~~ muhnrriı'ine şn beyanatta bulunmuş- ~ı>or salonunun açılması mUnasebe - İngilizlerin vazifeleri şunlardır: 

Japonyaya karşı yükse· 
len ihtarlar! 

AVUSTRALYA. YENi ZELAN· 
· DA. HOLLANDA HINDISTANIR 

MUKAVEMETE HAZIRDIRLA 
Oklaı1d (Yeni %eJandada) , 19 (~· 

A.) - Hollnnclanın iki nazırı, bug~ıı 
tnysnre ile Okln'nda gelmişlerd~ 
Nazır Hokley beyanatında demic:tır· 
ki: 

- llollandn Hindistanı, tec!l:1:Uzt 
uğrarsn muhakkak h:ırp edecektir· 
Hollanda Hindist-anı, kendisini mll' 
dafaaya hazırdır. ·!I 

Sidney, 19 (A.A.) - Avusturııl~· 
hariciye 11:ızıı1, dün Uuracln bir lııı' 
t~ı k söylilyerek elemiştir ki: 

- Pasifikte ynpıJacnk hi~ bir :ı r 
bizi korkutnmnz. Biz sulh iı;t(\·oruı· 
F.ıknt ku\0 \·et!erimiz bnşka ycrlt>rd" 
meşgr J iken A \'Usturnlyn bir ta:ırrıı· 
z.ı uğ1'1yacak olm·"n kendi ·ini miidl\' 
fan edebilir. 

~azır, Almany:ı ile işbirliğindcll 
bnhc:cdcn japonya h.nıiciyc n:ııır1 
• kıt.~uoknnın fikirlerine i;:tirak <'ı:' 
nıf'diğini bildirmiştir. · 

Kahire, 19 (.\.A. ) - Yeni Zeliİ'1' 
dn btışvekili Frezer, Rahiri'dc ınnt · 
bu at mlim<'ssil )erine şu beyan:ıtt 
hulurımustur : 

- A\'ltsturnlya, Yeni Zelanda ,e 
fngiliz kıtalarını ziyaret ettim. Tot:ı· 
li'ccrlerin kuvv.çtlcri n-0 k:ıdnr <'Ok o· 
lu1sa olsun, ne şekilde har~ket edrl" 
!erse <ıtSinlcr, ku\•vetlerimiz onııır' 
la boy öJçiişmP.ğe muktedirdir. 

Pas~fik hakkında sorulan bir c:u:ı· 
le> cevap nr<m b=ış,·ekil demiştir ki: 

-> Yeni Zelılnda sulh işteınekte ı· 
s(' de her hangi bir tecavüze knr·1 

muhakkak kar~ı koyacnktu·. 
j-aponlnrın, Avustural:ra vo yerı· 

Zeh1nd:1lılnra kml$ı husumet ,.e i~~ 
fial gl.)stermemeleri Hi.zım geJdt!'o· 
lll' işaret eden başvekil: 

- iyiye ve fenavn hnzır hu1tırı 
mail. ~ 

Demiş \·e şunları füi\•13 etmiştir. 
- Hiç bir mevzu, dominyonlnr:t ( 

Yıınnnist:uı mesel.esi kadnı· tam -=:· 
retfo tetkik edilmemiştir. Hiç bir (l 
hri hnı·ek11ti terketrnek :ıklımızd' 
g;•çmemiştlr. 

---000---
Amerika Hari

ciye Nazırı 
Yeni ve çok mühim be" 

yanalla bulıındu 
lunmuşlardır. F, k ı··kt··- .. F .. tur: \iiyle biiyUk merasim yapılmıştır. 1 'f k l .1 t k 

Ilı. 1• m·ıkt,"ır '"nk kullanılmnıyncak raı~<ı!z ·.?ı~ı <.o .•. ug·u.. , r._nnsız. mus- I - "' u ·a :>ı aarruz yapma· 

h l t ... 1 . b'r ,.
0

k nakliv-· v 'aiti- teınl .. keleıırrı bıı<!ı lrn~r kopın ı p nl- - ııgHtere bize fazla iyle yardım Alnıan lebligvi 2 - Alrnn.nlara kıu~ı dnimi 'su- KudüR, rn (Radjo) -Amerik:ı ıJıı-
a e ~lecl!1 ~ mış 1 

1 
" J~ıRtJ~ t:~ ,.,.1 -ııttk ni\•etinde olduğu hakkında ncışri- etmiştir. • !ağliibiyct sııhaşında hı - r tte hareket ederek onların kütle ririy.e nnzn·1 J(ordel HuU, diin v,e-cc rııcl: 

:
1

" cıı 1 ~ıR~~ n.~ ynp\n ·ı· vapm~ l·~r • r.t vap:ın bu rı•rl.volnr. 1 ngil~reye giltereyi muh arebede yalnız bırak - Berlin, Hl ( Rndvo) - Resmi teb- hnlind9 taarruzlarını menetmek. \·oda bir 1rntuk söylemi~. h:ç bir Jll· 
nr~mı~.~enış 1~c1ı· l~!ç~~~~s h;;;ıJ 011;1•1: 1<:ıı-,.~ dii rnrınlık hissiyntı )tırrıtmrık tığımıı zrımmı ela nyni yardımı esir- liğ: - Bunların ikisi de muvnffakıvetle rJ'tuıın, Amerikanın lııgilterey-0 mnl~t' 
n n c u~mnn ' •1 1 

• ' ' ·sı..emekt.edirlcr. ~cn1emi,. ve Fransayn kamı dnimn Almnn hava kuv\·ctleri. diin glincliiz yapılmış ve :;•apılmaktadıı·. Tn,;\•are- rıle sevkine mani olamıyaenğnıı bildıl" 
nnş('tır. t~.,· ,,ecesi \l ::ın·luir l~gnl altında bulunan Fransanııı tJlZ· himayekfü· bir siyaset takip clmiştir. ve gece İngilt-ere suhıı·ındn lngiliz )erimiz, Sollum ve Tobrukta ·bulu_ ıniş V•' nemiştir ki: . , 

uma • ('1tınar 1 
b • ' ·"' ·k · ltında bulunduğu fakat \'iş: Frnn İdamlar: hnrp ve ticaı'(lt gemilerine nğır hasar- nan kuvvetlerimiz, diişmanı mlitc • - Gönderdiğimiz malromc, istcdı1:-' 

ci\•arınd:ı tav' ar~ mi!ydnnhı.rına tnar. \ 
1 

• n • • ' ·· •. ;.. llern, 1!'1 ( A.A.) - Vis,idcrı nlman laı· ika etmişJcrdir. Filolarımız, c-An ı f . rı . r· · Snb· hı da Dcrne w• R~n. ~n.;ı halkınm hu husm;ta ne duşUnuu- t . ~ mnc iyen hırpnlnmakoo ve tahaş~üd- lerimiz.in eline geçmezse gayretlerinl~ 
ı uz.ecbı m~ş 1

1r. · ı:.1 r {iirıiin mnllim olmadığı hildil'ilmekte- ıır habere göre general Dögollc t-a - ,Joı·j kanalında 12 bin tonluk 2 genıiyi le·~ mani olmaktndıdnr. beyhudedir. Biz Amcrikcmlar prtıtı~ 
gazı oınoa anm ~ıı · 'L, ı ı h k · · ' k rtıf'tarlam ı ı"', K lc ı·mon F-""rr."n<l." rok bntırnıış cıı·üeı· ı.ı'r ,·~ ı·cle 11ı·ın· \""'I' 1.;· ı.· ili t• ş d' 'f k tir 

l·) .. kl. (' el du .. "m·ının Tohruk iize lir. JHir r rnnsız ar ou nrc ·etı ın ·- •• .... ·• " : . • ~· u •• ~. 1 .ı .• ..: ı ır - _ uır rn -e ız. im 1 muvnt a ·ıye 
un 1 g ın e · ' · · ·ı t · ı o·· ı t ftn l 11·ı nı:-ır <'e?.:ı.lnr vcıilmiştir. k 1:fı.leyc ateş vcrnu~tır. :l naklıye ıre- atmışlnrsn dn irnt olunan h:ısnr ~lıcm- dü~mana karaı kO\.·abilmemi.z zamMıl' rinrle :~ Alman tnn·arc~i rlii~iiriilmliR >ı ı e mış, g~n~ra · ogo ~ır:ı 'r' Klermon F"rr."n askl"ı·Aı mııh,"k"' - mısı hn - t l t ~ 

t .. . \ ' • · • fırnli.r<'t.(' geçmı . .Jcrdır. Bunlar. l\lare- "' " - " '-' ·., •. 'snrn ~ıgra ı mış ır. . . miyetsizdir. dır. Emniyetimiz için hnzı kimseli'~ 
uı11· be·· t la t mizlik nmeli~·e · clt>· ~al Pet<!n ,.e amiral Darlan hakkınfüı ıc.inirı 3 küçnk zabiti idama,17 kU- ı . !ı Almnn hnrp t.ıı:r.,·a.resı, şımnl At~ ITAT~1'AX TEBl.ICI: siliıh v~ mühimmat vcrmeği knrarls~: 

n ı>ı nnt • • ., 
1 

• •• J k 11 ktn !'ele bı nnk ı-ük zabiti de 1 O seneden müebbed l~n~ı.kw 10.000 tonluk hır (){'trol gemi- Ronın, rn (Radyo) - Resmi tebli"~: tırdık. Evvelce de sc;,vJemis-.tik. ı.ıioırl 1 
,·nm etmektedir. Bilha ·sa yollnr bo , gır1 soz elr :u •1nnmakt, '. · ı · ~c · 1 ı .. .'. ' küı·eğc kn<l:ır er.iden cezalara malt. B t f 11 'k •x ~ " · · t t kt olan dli~nıan mo Jar ana tnın <eme t \C ı cısının .ı.ı!l- ~· ııı! 0~ ırmı~ ıı·. nrp ve pı e tayyure- Şimali Afrikada Tobruk ceph!'sinrle de tekrar <'diyorum. CTnyretimizin S<-'" 
t'c.~.~~\~;f;~ı ~t~·e t~tuı'ınu.:h~·. · 1 ın a vererek şimdi de J."'ran~ız nıii:- 1 lım ettiği- E-öylenm~ktcdir. lerımı~, Giriddc Suda da York sınıfın- fngilizl ·r. bazı tn:ırruzlara t€şebbüs m<."rc vermemesin-0 müsaacle etmiY<" 

1 1 ıy l l!l'ılek""lerini Almmılnra te.:Jim erl~- · Kudii::-, l!) ( Radyo) - Fı-angız - dr.n. bıı· kru\·aıöre, 2 zırhlıya isabetler etmişlerse de bunlar, dnhn biday{'t~ ceğiz. Fabrikalarımız marnu!atınuı i·· 
Evvelki gece Rodo~ :H wınc a "

11 rı· , ı:1cri~i lıildimlektedirler. ,\ lnrnn mlizaker.cleri hakkında Vişi- lenıın etmiş, 2 nakliy~ trcmi~iııi batır- akim bırakılmıştır. tNliğiıniz millcHcrin elin<! ulaşm~ 
to tayynrc meydanıııa ycıpıl,an nk~n e-;l fngilizler, hunn dniı te0!;ı;iir beyan d~ bugün neşredilen bir tebliğde b~t nıışl~ı:dıı·. . . İngiliz tayyareleri, prı7.ar sabahı er- için çnrc bulacağız. l\f ihvH <lev1 tıer · 
nasında miitcnddid ynııgın ar çı ·::ırı · •tınekle beraber böde Framıız ıılevh müzakerelere devanı edildiği hi!dı-. Ilı rı petrol .rremısı olmak iizerc 6 ti- kenden ltoılos ü~rinden geçerek bir nin esn::ı maksadı, dihıyaya hakim o~' 
mıştır. 1 1 1arlığmı da kn'rşıl;yncaklarını bll - rilm,işti~; . A • • .- • cnret genıi.si ? kncbr çok luıs~~ra uğra- knç lwmba atmışl:ırsa dn hiç bir zararı m:.ık için nıfüırı ellerinde bulundLll' 

Ciridcleki tayynre meydan nrımızc nr dirmektedirler Vi~iııin knrnrı. Amc- 1 ebhgcle ılnvetcn haber verıld ıgı- tılmıştır kı, bır lnsmııım 1.ıattlğına hiik_ mucip olamamı J11rchr. mnktır · 
birine düşmanın yaptığı akın csnn~ı~· riknvı iğbirnrn se\•kcttiğiııden lngi- ııe gö:ıe ml!ec-qr.su miidürleri ve bnlk, molunahilir. Girici tayyare meydanla- Şarki Afriknda, yurnlılnrrnn muhtac Biziın isfodiğimiz dünyrıda huzur· 
dn 1 Dorniyeı-le, tipi belli <ilmıy:ın clı- lizle.r buııdnn memnun bulnuyor!n!'. imal ve şnrktn işgnl altındnki mcm- rıncln~ı l>il'iııde bıılıınan 7 İngiliz tay- oldukları tedaviyi bile yapnnıı3'an Dük suzluğun k:ıllcmn.cııdır. Yahud bii~'il~ 
ğer bir düşman tan·nr.esi düşüriilmüş 'hız\'~lt ve Jhıll, bu iğbiral'ı açık biı· mı mıntakalarınn girebileceklerdir. \'aıe~ı tahrip edilmiştir. Deo t.o ku\rvetleri, harbe nihayet cm- bir dilsnuına karşı milcadel<',·i göze Jll' 
tür. Blitün lııı hnrcketlcrcle biı· tayya. ~urdte ifade e'l.mic:lerdir. Amerikanm Frnnsız harp eı:irlcrinden 1914 - ıs Ilır h:wa muharebesinde bir cl!işmnn rini \'\mnişJ.~r(iir. Bunlar hilcum grup- rııalıvız. • 
re kaybettik . mukaddcıv.ıtını id°'rıre edenler, artık harbine iştir'flk etmiş olan erbaş ve nvcı~ı düşürillmtiştiir. Şimali Afrika- lariyle muhtelif topçu birlikleri, Savu. • ~azır. harpten sonra.ki devreden d" 000 harı>teıı kaçınılnmıvncnğıın söyleme_ erler Almnnlnr taraufıııdan bırakıla- da .'lobruk civarındaki dilşman mevzi- y,L fırkası, makineli tabıırlardır nn- bah~derek müfrit milliyetçiliğin htırP 
G. Dögo/ün heyecanlı ğe uaşlanıışlarclır. u cnk "f memleketlerine dönecekler - IPrme taarruz edileı·ek bir miktnr esir yiik y:ıı·nrlıklarla temayü7. etnıişl~rdir. aoııunda teznhliriine vesile V<!rilınenıe~ 

b h • b • Ruzvclt, 27 mavı. ta bir nutıık RÖY- c.lir. Bunlnrın miktcrı 100 bin knclar- alınrnıştıı·. DUşman, teslim olacak 1talvan as- lfızım geldiğini, ticaret i leı·indc bl.'f 
ir ıta esı lh c\!ek, ha11p ka.rşısındn Amerika - dır. M:ıhsııs dlişman tnyynrelcri: Alman- kerlerinin ilahlarını, znbitleri~ de tn- nelmilel esasların tnthikini ileri sör 

-BAŞ TARAFI ı NCI SAHiFEDE- nİn vazintini izah edecektir. Bu Tebliğde A lm:ınlara neler bırakıl- yanın şimnli garbisincl~. bir şehre az bancalarını muhııfaza etmelerini ,:::ırt miiş, hiitlin milletlerin iptıdni mnddC' 
Rütun Afriknnın Al maıı kontroHine nutka hususi bir ehemmi~·ct .ıatfedil- rlığı hakkında b!r k'ayıd yoktur. miktarda yangın wı infilak l.ıombnları olnrak knbul etmiştir. " :erle iaşe maddelerindrn istifncl,esil1' 
alınacağını ilan eden mü tev liye imkan verilme~i lfzım geldiğini bildir' 
karşı harekete geçen Fransızlar, Sorgu hakimi amiralden sordu: ~ d - bardır. hem de müttefiklerimizdir. miHtir. 
haysiyet kırıcı bir anlaşmadan Fran- - Bu itfüarla tahminleriniz ne E • • it ı f:ıknt Ren nehrinin öfosindc yaşı- 000.--

Layı kurtarmışlardır... ıneı·kczrlcclir. nmirıılim?.. . . srareng1z enıza . ı ar yan devlet için kef-alet veremem!.. Hava muharebeleri 
Frnnsnnın istikbalini si1Uhhuıı cL - Ben cereynn e{}en hadısenın tek- Mrırsel cevap verdi: 

)er inde tutanlar bayin ccleceklercfir. rik bakımından şartlarını izı:h ~dl\'?: Aşk harp dehşet ve macera -}<jvet ben de Almanlardan çok - ·BAS TARAFI 1 NCI SAHIFEDV 
Lond.ra, 19 (A.A.) - Iliiylik llri• nıın. Yok .. n hıı hu~ustıı şahsı hw bıı ' ' şüphe ediyorum!. .. Bunu söylemekle dir. Bu h:1r~keilerdc hic bir t.ayyatt"' 

tanya ile birle.ıik Amerikanın Sur ij;t' ı.!•naatim .'·oktur. Rilı1khı .:ıiz; ben: t<ııı- -,9 - beraber Bremcn vapurunun kibaı· nıiz .zayi olmamıştır. 
hakkındaki noktni ııazarlarınn knr~ı 'ir e< lecek~iniz !. ğiim hu fikir üzerine mUi:ılccı ;iirOte- torpillediler. Fakat bu hediyenin nere- knptı:ı.nını da hakarete maruz bırak_ C<ınup denizleri iizer:nde m·cı fa~')·!!' 
\ 'iside aksOlnmeller gödilmck'tedir. \"e bin.z düştindliktcn . onr:ı !Pı,·ı• hilecck J<ıgane ~ah~iyet anrnk . iz 11la- den gdcliği belli değildir!.. n.ıak ıstemiyonım. Fakat esas da bi- rek·rinıiı, }ıiç 7.ayi:ıt ''<'rmecleıı cHişn1.:ı: 

\'işinin, bu kaclar açık bir vaziyet ~t · · bilirsiniz:. Hfü.li eııin fonni b:ıkımm- - Şu hnlclc r\'!knheii clli\•eliyc -~- lııımek lfizımdır ki, Almcın:·n, sek_ , nm 5 m·eı tny::nr.?. ini dilşUnniişlerdıı· 
alınnc.ağını t.nhmin etmediği v~ f}imıli - Su ha·<i~ ·.)iyi\' lıir t>;1ac: kain·! <''-- dan rnziyeti ncd;r :ıcnba ?. Biz artık beblerini nraştırmıık Jiizımdır. sen milyonluk bir devlettir ve dnr Sim· ldc <le dilşmnııın bir bombıırdurı!l11 

i. c vakit kazanmağn çalıştığı ktıyde- :n,.,k li'11.ımg-l'ilr: ilıtiyarludık oğlum; lıaı:ımrndııki gnile: Nl1rmundi, vnpuriyle hangi de\•lel ~ı arnzi içinde kısmış kalmıştır. Bu tayynresi cllişiirillmiiştilr. Hava mulı~: 
dilmektedir. Re mi mehnfilin knna- P.ir dcoız:"'itı gemi. i me•:cıtıli~ etil•; rn .. ımızı niHbeteıı pek çoktur. Bu iti- alakndnr olabilir? Bu vapurla hııngi itılınrln her tehlikeııin bu istikamet - rebelerinde 2 l:ıyyar<>miz dlicımüs:;? '',, 
ttine görl' Alınanlar t 2 adn yoliyle ih-ıns etı irm' l"ıı batıı·ncag-ı ı~· n.iı1 in bnrl:L f.ennin !'On hnrilcnlat ını mlitnlea devletin nwnfoııtleri hnldclnr olacnk- ten gelme i muhtemt•ldir. . nilotlaıı pnr~iltl~ ntlıyarnk kıırtıı 

Heyrutn :ıgker ihrncına legebbllı: <' - : <ı•1rnn gcl<>hııir \ '.e nltığı lorpil. d··ıı=zi etmiş bile değiliz!. Ru S"Ueble tf•knik tı, hunun t!rfü·i rnkibi kim olttbil:r?. Sorgu h!lkimi; bunun iizerine ev- mu !nrdır. 
deecklerdir. \ ı.rnıttd:ın :-ı-defc gidebilir, Pert.·k.ıp cepheden bizi siı ten\'ir edebilirsiniz!. Evet, dahili infilak m~\Zuubnhs ol- rnk çantasını açtı. içinden bir nıek - Londra, rn (A.A') _ lngiliz M'. 

Fnkat şnrki A k<lenizdc Almnn kn- «nyn:t.) ycriııc başka bir alet islinıal - Evet tınıir:ılirn ! BugUn ren lize- muş uL aydı !'uik:ısdi, bir deli YE'~ n bir 1 t up çıkardı \'e amirnkı uzattı: ve ılnhill emniyet ıH'zareil r·ııin h 1 
filelc>rinin muvaffnkı~ etle scyı'isefe- edu \'e bu ımre>tlC' denizde> h.~ hir iz lıı- ı·ind~ki mnliıınat.ımız:ı r,-Cire bö) le lıir anarşistin işlemi .... olması ihtimali. nk -- Buyurun :rnıiralım !... Bu bir tifü: 
·ıi ancak te~ntlüfa bnğlı bulundunı - rııknwctan işini gilrür, gide•·. Bunlarm hadise lmk:1nsndır. },nknt bizi kiııı te_ l:t geli rdi. A)·ni znmandn fol:ik ·l dnh.1 rı d. uptur. 1m.?:.sızdır ve kimin tara· Dlişnıan fayya,.~leri. dün {rt'e • lı·: 
Jncı:ık ı:ıkı bir kontrol yrı.pılarnktır. inıkfuıı var mıclır, ~lll".\'•i .' Inı-se! :·. min t1ôc-bilir ki .reni bir keşif ıncj rl:rna geniş bir ıniky~sta vuku hubl,:'.lr Ji. fındnn gönderildiği belli değildir. Ç{İltcrcnin cenubı g:ırbiı;ind~ iki y~J"ıı 
Bu sul~ ra mayin dökülmUş oluıı nak- Bahriye 1 .. rıoiti derhal Ct•\·np ''~l'llll"- çıkmamıştır. Hak ip devletler; gayı.•t Şu halde ornrnk Jıizım: Ff~kal po.stahancd~n doğ.'1.ıdan doğ - bomhf, atmışlardır. Hn nr ,.(' inı.;nrıl'· 
!iye gemilerinin Kıbrıa _,akınların - diğiııılen amiral tekrar nyni ı-ttıal tize- bıbii olnrtık t:nlı.:ıyorlar -.·c bizi atlat~ Hal)gi d.e\'let meııfantl"rinin hnlel- ı uyn bana gPlmiştir ve Ifamburgclan ~n~ i:ıt olmamıştır. ., 
dan geçmelerinden bnşh."'rı çnre yok - riıırlc mil ta len yiir!it'l1eı.t1~ mcdmr kıl- mnğıı gnyrct ediyorlar. Binaenaleyh ılt•r olncnğı nılilahaınsi.) le bu snikaf-ldi gönderilmektedir. Rıınlarctan başkn kiıydc d~l'.,"( r b 
tur. eh: mahrem tutulması muhtemel olmı bir tertip etmi,.tir?. - Güze], fakat böyle mektuplann 'ıfüliııe cer<!) an cimemiştir. . 

Kıbrıst.-ı mfı him lrn,·n ,.c dı~niz iiı:;;ü - Siiylcyin : imkii.ıı \'il~ mı~ :\ l tır4 keşiften nınlfımatımız olmıynbi li r !. l ııg i lizlerclen böyle bir ,.ey limicl hi~ bir kıj·meti olamaz. Onlnnn :re· DUn gee~ 2 oUşmnn tmJ•nrc-;i dU4il' 
bulunrnnktndır, sel!. Siz nıUtehn ı ınız!. ı lcd ~flrclU- F1ı.kııt şu cihet nmhnkkaktır ki bizi etmiyorum. Çilnkil onlar; hem ki. ri sepettir. rillmUetOr, • ~ 

f 


