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&adyo gazetesinckm: 

H be • · -~- 2 L ı_.... Bili, Girid taıarruzu ile Biritan • 
a psta.... 11ra11 yaya yapdabilffek bir Alman taar-
dah. elll'• edileli ruzu muka1ese mevzuu plmaktadll". 

enizJe geni nuıoaf fa Kısaca ıunlan söylb'elim ki: 
Giritlde e-pegce tayyare '-ıınet '•r kaz,ontlılıar lndilizler Glritltle tlaluı Girid aruiei, Britanyanm 40 ~· L---- -~ la " o ı11;; e biri, JJtıua~ ise QO de biri41tr. Bn • ,...,.a ~ratı ı Londra, 21 (A.A.) - Amiralhlt geri llUIOZU.. çekUdilet ._dtt\fAkt ~Utbl ~l!'-n'azaran 

Kahire, 25 (A.A.) - Giridd~ büyfik daireainin teblitiı fG&Ji~ 21 A, ..,.._ Tobrukta 1 hG~~addCl~e. ~Jlnneeıı m' ~11.JtavCt dba'!_~nn-
Britall) a t.an areleri, pazar • pazarte- ola 18 b" ~ ,, •· '4 J .n4 .4ru uk 1111 
si lffesf l\falemi hava meydanına ta- La.yaya silmekte n an değişik ik yoktur. de mtlmktln detffdlr. Glridde 40..50 
nrruz etmişlerdir. luk hir semi,. .a. .. :ulb kafileleri- SolJumda 2 günden beri AJmauıar l>fn muharip vard~ Bıttany .. ı ise 

Gillldilz \ akti de yerdeki tayyarele- mlz tararfmdan 2 torpil ieabet etti- lehioo bazı d<eiiftklfkler ol'rmıştu,r. talim v.e terbiye akmÜf. 4 milyon -
re tnarnız olunmuş, bir kısım tayya- ibn=·t· B • • 3000 u- Çok U!rtiln kuvvetlerle taarruz ) apu dan fazla aaker balunmaldıachr. Ay-

:ı:.. &t r ., ar. u ·~· aqan. Alm.anlar Sollumu ve cenubı ,arki • rıea, pa-·nt, .pllnör vesaire ile iqe-h!!'r! a::~~~~t:.ıeri a,,;ır sur e lcer tat1111akta ich. Cebe btr ltalyaa dekı Hafaye cehennem g~idlni it-: cek ku~~r i(!in otomatik sllAhrl 
Havadaki muharebelerde avcılarımız torpı'toıu refakatinde S bin tonluk 1 gal etmişlerdir. Bu cephenin diter milyondan fazla mUhim sivil ku e-

3 tay;ya~ dilşUrmUşlerdir. Pazar ge. aalmaçh 1Nr petrol aemiai ltatanl- bölgelcrh?d,e motörlO kuv.vetlerimiz ti de _yardır. Glridde tahkimat k, 
ceat de Matemi meydanında ve yakı- mıttar. dltşmam ız aç etmektedir. Brltanyack fazladır . .Giridde mo .r-
lıındaJd sahil kısımlannda mevcud 1 hin tonluk hir ltaly,an nakliye A'·usturalya ba3vekili, Liby~yıa .ıo vasıta az, Brftanyada ise '° 
t,ayyarel~rln bir kısmı tahrip edilmiş, ve iate semiai de torplllenmif-'r. fazl:ı kuvvet . ~ldlğindcn bahıılc Bu auretle her hanl'i bir indiril 
dl~rlerinde ntır anzal:ır ika olun- Bunun da hatmq olmaaa çok muhte- n~i~eden ümıdvar oldutunu <ıftyle- kuvvet& ka111 Britanyada sQ 
m~tur. meldir A ıt· Jule mıştır. . mftdahale imkanı vardır. Giri 

Pııznr gcee.ı;i Bingazi.re yeniden hil- • ~ 4 m ton •iataa Çok m~him mıktıırd~ va!&rıper\E'r yoJJar feMdır. Britanyada ise a 
cum edilmiR, b'r binn },kılmıR, bir is-J kadar dolu a. ... vapur da bahnhntt· kuvvetlerı de Tnbargadakı ltaly•n ) olla~ doludur. Bu sebepledir ki 
-Dnamı • anea aahifeM- br. _.,...., 3 ...... .,..._ ridde oynak şeklide kuvvetler k 

mlamamaktadır. Giridde pek a 
lnn tayyare meydanlanna muk 
Britanyadıa, hatti muhtelif tay. 
tiplen i~in bir ~le DMlydanlar 
dır. Nihayet bOttln bu imkingızh 
ra r:ıimen, Girid, ilstun ku\'\·e 
karşı bili mukavemettedil'. Al 
lnr blll'Syn bine yakın tayvar 
hücum etmiştir. HenOz ~dad• 
m"'11ar1n kat'i bi' "'8' fa1ıiaYe 
olt\ıt. ~ice 1fmml lf~~ · 

bet olsa bile, buraaı artık B"'t 
için tam bir ölçD olsmıy:ıt:ı.ktır. 

DDD ı 

Müuka'at Vekili 

Matlada 24 saatta 11 
zelzele oldu 

Kqla, 18 (A.A.) - Son yirmi 
dört saat .zarfında Kuilada 11 defa 
hafif yer .sarsıntı ı olmuş ve köyler 
de de hlRRedilmittir. YPni hasar yok 
tur. 

Kolonyada 11111ai hedef. 
'9r~ büJiik isabetler 

kaydedildi 

Amerikaya meydan mı 
okumak fikrinde? 

S•llı lı-ır iti tan. 
fıı zıılltı 

250 Alman laggaresi 
talırip edildi. lngilizler 

;takviye alıgqrlar 
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ti....._ _____ ~---~ !_F_I K_R...._A_I 
"- ~ " Fuzuli Erkanıharplik 

Miras yüzünden karde- ~ERBEsr_ soruN: 
• • • Tranıvay biletçile ri 

ŞIDI vuran hır genç K. Kô.mil Aktaşa cevap Ruzvelt, dün ver- Ruzveltin Nutku Demiştir. R uzvelt de-
BAHRi SAV C 1 

cliği nutku, bir kaç vnmla realist olmak 
hafta -evvel söyliye-- lnzım geldiğini, bazı- Hadiselerin kartısında, bulanı·k veriyorlar 
cekti. Fnknt tam o Amerı·ka har- ları gibi, Nevyork, bir gözün körlüğü, hissiz bir k ula - Sıhh"ı ı·mdad otomobı·ıı· yaralıyı Kar Bir refikimiz de eczacı Kemnl Kil· ·ırada Fransa. _ AI- \7nşington, Fransis- iın aafırlığı ve nihaye t kımıldanu - . • mil Aktaşm «kısac-:ı.> başlığı fıkrasın· 
manua. işbirliği ala- ko sokaklarının bom. yan bir f.drakin hantallığı ile uyuşup k d •d• ı y da çıkan yazısı üzerine İzmir elek· 
metleri belirmiş, Al- bı•n eşı•gıv •nde balanmasının beklen- kalmak imkanı yoktur. in an oğlu- şıya a an e:ı ip a mamış • ' trik. tramvay şirıketi işçileri nam1nıı 
manlar Surh eden memesi lazım geldiği. nun derin tecessüs nlakalnrı, ist·:k · . . . gönderilen bir mektup aldık Bundıl 
Jraka tayyare yolla- ni, Avr upada her bal endişelerinden doğan f:Jtri ıztı- l~\'velki gece Karşıynkada Ruşen dAc; ccesı .de .ı.rıce anlaşılamamıştır. hiilft nten deniliyor ki= 
mağa başlanu~lar, şi- memleketin isWası- rapları ve maddi kaygıları onu, mu. ~okağındn miras meselesinden iki gır v·azıyett~ buluna~ ve fazla kan _Bizim kaba ve nezaketsizliğintiı-
mali Afrika ve Da- Fevkalade hal ilanı nın diğer bir memle- bitinin hadiselerine daimi b ir ilg! kardeş nı-nsında knvga çıkmış, biri, kaybeden Alı otomobılle hastahane- den bahsediyorsunuz. Yolcularıı 
karın Almanlar tara- ketin istilasına yol bağ ı ile düğümlemiştir. Knfomızda bıçakla diğerini tehlikeli .;;;urettc ya- Ye kaldırıl?1ı~tır. Suç.Iu.kardeş .. tutu~- «Siz!~ diye hitap etmiyormuşuz. Il-9· 
fından kullnnılacni:rı mühimdir açtığını, şimdi Ame- bir parça muhakeme enerjia: mev • rnlamı~iır. Eşref oğlu lH\scyin Cahid muşlu~. lladı~e. tahkıkatına .:nuddeı- zen yolculara lO, 20 para inde edil· 
bildirilmişti. Ameri- ırikanın emnivetinin cud oldukça, hadiselerin silsile m ü- ve kardeşi Ali, gece yarı. ına kadar ~mum~ ınunvını B. Sa~ık Tuzel ta - miyormuş. Bir kısım arkadaşlar dtı 
ka bundan ·oıırn de tehdid altııida bu- nusebe tlerini arıynca'k ve ille tlerden ç.nrşıcla şarap içerek sarhoş olduktan ıafınd,ın el k_.onmuştu~_. bilet yerine biles diyorlarmış , . .a ()ur:· 
Frnnsadnn malumat Kapi/arı kapalmıık ıunduğunu ve Arncri- ne ticelere, aebeplerden mahiye tlere ı · onru bir arkadaşları da beı"ıb~rle- Haber aldıgımıza ~~re vak-a esna- lara canınız pek sıkılıyoı'llluş. Bnl. 
istedi \'c C{'ı;ap gelin- ka istiJa ının herhan nüfuz ,..tıneğe uğı-aşncağız. Bu her rinde bulunduğu halde e\'leriııe dön. sınd~ yarn!anan A:l~n~ıı meı~lekc~ buki üzülecek, sıkılacak ne var." 
ceye kadar nutuk da ve beklemek neye gi bi 1• yerde başlıya: hadigede böyledir: Portikada ve mek iizer yola çıkmışlardır. Şarap ~nstaha,_n~sıne naklı ıçııı. ~ece . .,eledı. Bayım? .. Biz l l saat çalışırız. tşinııı 
gecikti. Bu :ırada Gi_ benzer.? hileeeğini, buna kar- dünyanın bugünkü m nzarasınm tef- jçerkeıı iki kard"eş arasında miras ye sıh~ı ımdad . ot~rnobılıne t~lefon- ağırclır ve bu müddet zarfında, ylIZ-
rid m~selesi, daha. şı intiznrın; intihar s irinde dahi! . .-. kalnn bir bahçe mesl'lesiııdcıı -:ı.tı~ma la ınaluı~at v:rılı;1ış.se de şofor: !erce yolcu ile he.sap alıp v~rme~ 
onra. Bismark Al- demek olacaJ;;rını sör- Faka t r nsnn oğlunun bu yaman olmustur. Ruşen :-:okağrn:: geldikleri . -. Km şıy-:ıka. ~ .o!u. bozuktur. Sılı- 7.-rdur ve ayrıca (siz, biz) diy.e kO-
rnım zırhlısının ele- FRANSIZ TEMINATI VE k>miştir. Ruzvelt ne- mcsgalesinin ynnmdn diğer bir be~e- \'e evlel"İne yakla~tJklnn !'!ıı·adtt Hli- h! ımdad. ~t?ıno?ılınııı _Karşı.ya~a~·n nuşmağa mecbur değiliz. (Sen, ben) 
nize açılması Ye nmi- ticede, Nazi istilii. Ve ri za rure t dnha vardır: Evet insanı, . eyin Cnhid birden bir.c bıçnğım çe- gıtmem.es~ ıçı~v bıze .. emır ~-erıl~ıştw. kelimeleri, bal gibi Türkçedir. Bn • 
ral Readerin şiddetli AMERiKA tehdidini dünyanın baka r kör, duy3n sağır, düşünen id- !<erek Alinin baldırına \'e knrnına . D~mışt~r. hger bo.rle bıı· emıı~ ve- bıfıli rlilini, çoktnn -attık. l\lerak et· 
ihtarı da bundn mii- herhnngi bir yerinde ra~~iz . durumuna a~kmak ... müm.kü~ saplamı~tır. Halclırına "apladığı bı- r:Irnı_!'~C' h.arşıyaka hnlk~nın_ sıhhı ih. me; biz de mektep, medreRe, talifl1 
e ·sir oldu, Alman amirnlı, nutkunda, oJursn olsun biitiin Amerikan men- dcgıldır. Fnkat bu msan og lu cınsı- çnğı. im ırclığı ,.c o surctlt> çıkardıgo1 tıyaçları karşı~ııHfa v!1zıyeti ha.!'lmı- ve teı•biye gördük. 
Amerika donanmasınm kafileleri hi- balarını kullanarak karşılamak luzım nin her fercı·nin gözlerinde bir dür- iciıı .. ~linin damarl~rı kesilır.ic; , rn - da her halde bır teıihır ·almak lazım- Fıkr:ımzda (ne vakit tırnnkltırı 
mayesi fakdirfode, Almanyanın hunu geldiğini, Nazilerle mücadele edenlere bün netliği; kulaklarında bir k ompo- 1·n. 1 hii~·iimiiş. k!lrnındaki yara.nm dır. manikürlü kadın bil.etçiye kavu~~ · 
bir hn;p vesile i snyacnğını bildiriyor- mlimkün her yardımın yapılması tazım zitör hnssaııiyeti ; ltafasında , te(d c- -ooı---; crığız) diyorsunuz. Kolayı var; ~ıt~ 
du. Fılhakika. Amerikalılar bu ihtar geldi~rini söylemiştir. kür ve aksiyonu birleştirmiş yüksek · D • b kb • • kete müracaatla kaşı rastıklı, gü:Zl'. 
He Bi markııı denize açılmasında. bir Bu nutuk, artık Amerikanın bitaraf knl i trı.h bir mantıkçı muhnkeme!l: 1 e aşı CI ayet sürmeli, tırnakları rnaniklirlü bileW 
münasebet gösterdiler. sayılamıyacağını göstermektedir. Nite- yoktur. Bu kıymetleN sahip olan kız veya kndın istiyebilirsiniz. Bi~ 

Şimdi Ruzveltin nutkundaki en mü- kim Ruzvelt, bir çok kimseler de, günlük h J'.yat kaba \'' nezaketsiz isek,şahsıım:a bıf 
him nokfa Amerika iç.in fevkalade ah- - Biz put~rc ·t bitaraflık ile beseri mücadelesinin karışık safhalaı-ı için. otomobil ile gidip gelebilirsiniz. Ol' 
val ilanıdır. Bu vaziyet, harpten önce lılirriyetten ikincisini intihap ettik. df?, hadisele rin iç hüviyet/ne an ahtar Suclu, ı·kı· kardeşı· ne sebeple mndığı tnkdirde şirket size biı· vıı· 
gelen bir haldir. O takdirde Ruzvclt, Bitlerin diinYn tahakkümiinii kabul et- olan unsurları kaybetmekted ir. Böy- gon, bir de kibar \'e nazik biletçi ı:~· 
fevkalade bir tnkım snlfihiyetler kul- miyee<!ğiz, · le olunca, h an ci nizamda olursn ol- d v ) 1-abilir .. O. şirketin ve sizin bilcci'gı: 
!anacaktır. Demiştir. Ruz\'eltin müscllah kU\· sun, mitli ve beynelmile l meselesi de VUr Ugllftll an atıyor niz bir iştir. Yoksa hakikatte biz ııı 

l\fcs:I~ nıünnk.nl~nın tanzimi, mesni Yetlerin lazıin gelen y~rlere kondui:ru: to.m izt\ hlara ve noksansız tefsirlere kaba~ ız, ne de neznkclsiz. 
snntlerının fahchdı, radyoların devlet nu söd<>ıne.sine göre, bu nutuk, sulh u lasmek pek , amma pek çok güçles- I)ibe1<~aşında B~rdakçı ~okağında,tan soma eve gidiyordum. Mel1medin 000, __ _ 

tarafınl:lan işletilmesi vardır. halinde bir devlet reisinin nutku de- mektedir. Bu kıvmctlere ; Pn gerıı"ş lG numaınlı eyde Suleyman h.ahrnmnn kardeşi Ali öniime çıktı: ZAB/1~DA 
R it tk · h. yl 1\lehmedı bı,.akl ··ıd ·· · k UZ\'~ , nu undn mucıp esleri iznh ğ'ildir. İngilizler arbk Am riknyı miit- ölcüler in cömerd bir ihsanı ile sa ıp og u " a 0 uren 'e ar- - Bu davncln~ rnzgeçmezsen feırn 

ederken, hnrbin gittikçe yayıldığını, tefikleri saymnktnclırlar. ol~nlarını bile şaşırtan unsur tena- deşi Ali Kahramanı karnından :varn- olur. .:;··~~i*r.iiiüir.;;ıiiii~~-
g:ırp ~·arı küresinin de tehlike.re dit. - Bu nwvzuda Almanyadnıı henüz bir kuslftrı ve zıddiyetleri varken a leli.- hyan, :\!m"3.~lı Hüseyin oğlu lızet Ak- Hırsı:.ı:lık: 
tüğiinii, müşterek tehlikeye knrş1 ha- ş.ey çıkınnmıştu·. Ancak Alman radvo· de lil< üıtünP. cıkamıvan b ir muha-' ba~·ın muhakemesine dün Ağırceuıcla l>iyt> tt>hdicldc bulunclu, C\"' gittim. lkiçeşmelikte Abdullah oğlu Hıı· 
rt"kd l~zımge]~iğini ı:1öylemiş, Ameri- u kı:-1aca cevap vererek; diinyaya ha- kem e ve te tkik ile hftdisele r i k avra- bac::lanmıştır. Az · onr. ı iki knrdeş. kapıya geJcliler, Jim, zabıtay~ milracaat ederek gede: 
kanın b)r senelık :ı:keri hıızırh~rını an- kim olmak isth~n devletin Alman va mak e lbe tte güçtür. Amma ,öyle b ir Dava en-nkı okunduktan sonra suçlu - Çık dışarı! ev halkının uykuda olduğu sırıt 
lntnıı , Amerikn siyaset mihrakının değil, Amerika· olduğunu bildh·miştİr. etrafınıza bakınız : En büyük selahi· fzz.et .. \Jcbn) vnk'ayı şöyle nnlatmıs- Diye bağırmağa başladılar .. Ki.ifiir eve giren belirsiz hırsız taı·nfındıır-
hi.irriyeti miidnfaa. hususunda harbi FRAXSAN/.\' l'ERD/öl TEMi- ye tlcrin k üraüsüne oturarak muhiti- tır: de ~liyodardı. 70 lira kıymetinde iki mantonun eli' 
'np:.rnlara· yardım olduğunu anlatmış NA T: ne te fsir ve izahlnr yağdıran k imse- - 1\laktul l\Iehmedin Teslime adın- Dışım çıkınca l\l<!hmedin elinde bir Jınclığıı~ şikayet etmi..,tir. . 
ve Amerika ~ndü?l~i istih :ılfltının ar_ Vişi hükum ti, Aınerikayn Fransız lc r gÖrf!ceksiniz. Asker ocağında on- ıln bir metresi \'ardı. Bir glin evimde tnhra. Alide de bir taş bulun<1uğumı ZaLıtnca yapılan tahkikat netıct' 
tırılması znrurctını hatırlatmıştır. donanma ve miisf.emlekclerinin Almnıt- bası bil~ olanıamıs bazı şahısların ka:g:ı ~-t~işler. KarJm ~mıra, kendi- gördüm. Üz~rime atıldılar, trı'.hravı ..ıinde hırsızİığı Celiil oğlu 17 ~"J"ıdıı; 

_Ruzvelt, ~azilerl<' .:'lnlaş~~k müm- \aya verilmiycceği etrafında teminat y\iksek sevkülceyş nazariye ler ini ~ık lerı nı ~ukuıı~te davet edııı~c :\t:~hmecl; ku11tım, bahceye att.ım. Ali taşln om'U- d:ı Kemnl ve Ali oğlu 17 ya~ııı . 
kim olmadıgını da Roylemı~tir. Ruz- vermiştir. Çiinkii Rei~icumhur Ruzvel sık işitiyoruz. Gaze tele rin, ancak - ~en Umumhnnede bıle 2o kuruı:: zuma vurdu. Kendimi miidnfaa için i\'evznclın ynptıkları anlaRılmıs, çııl 
n~lt. ?ir. hıtila _tnk_dir~n?e Ameri~a tiir~ tin nutkunda da işaret ettiği veçhilc puntot.u iri harflerle yazdığı ba§hk.: etmczsı.n. · . . içeride ekmek kestiğim ırada elimde dıkları e. ya bulunarak snhibinf' c, 
car, 1şçı ve çıftçılerın.ın. de .zullıJ\1 nl- Uakar, Amerika için ehemmiyeti haiz- ları okuyan bazı in&anların yüksek J>emış. Akşam e\·~ gıdıncc• kanm. lrn- kalmıs olan bıı;~ığı AliyP. rastgele sap- rilmiştit·. Suçlula!' dn adliyeye ::e' 
hnr.ln kabı:aklarını hıldırnns \"C mu- dir. Fakat, bu cevabın Arne.11ikayı tat- politika programları çizdiğini görü- mı ~nlattı, btr hficlıse çıkarmnk ıstt'- laqım. ynralanınca beni bıraktı. _.\(eh- k{!clilmiştir. 
halıfler~ hıtaben, . . • min ecliı> etmiycccği meçhuldilr. Çün- yoru:t. mcdım. mecl, luıi bıra!m11y<>rdu. Bır:ağı l\Teh- Dudağından yaralamış: . 

- Kapıları kapatmak. nnzılerı dı- 'ii. Am('rika Yişi !hükumetinden müta Hayır efendim. Bu mi.nasız, yer- Ba lrn bir gün Teslime, ranınchı mcclin <le knrnına sapladım wı kaçtım. Knr~ıyakada Soğukkuyu caddc-ıf. 
. ~ı·ıda tutma\ ~eğil, onların ~izi içe- reke şartlarına göre hnrclwt edip et: ıiz, fuzuli bir erki.nıharpliktir. Al_ .\Justnfo adında biri ol<luğu halde gene Maktuliin kard~şi Ali dinlendi, de .:ı-ecip oğlu llü"1nil. hir münn1'll 
mfe haps~tme. ı .o!ur. O t~k~ırde .r~l- miyecc~dni sormuştu. Hnlbuki Frnn- roa n orduaunun müsta kbel istika - evime g~lmisler, ~It>lnnect de gelmis, vak'ın-ı n~ağı yukan. yukarıdaki şekil- şn yüzlinde.n Resul oğlu Mehmetli -
!arca şehırlerımızm tahrıhıne ~nh11l ~ızlnr k<'ndi i!~gnllcr i altındaki Surh-e metleri ile hu intikametteki ilerleYI·~ karımı <lövmii..,leı•. Karım. polise şika- ek anlattı. Diğer snhicller ele bu şekil- ele ·tisi ile cluclağınd:rn yarnlıynr# 
olacağız. t:ıyyn;·c meydanlarından Almanlann tarzı, bunu n karsısındaki ln'l:iliz Net-etmiş, mcsclc nırıhk ... m ·c <liişmüe. <l" ifade. "~diler. Cclmumi olan bazı knçnn tır. ranıyor. 

istifa<lcı::iııe müsnnde etmişlerdir. Su- stratejisinin muka bil d urumu veı im~ bir gün mahkemeden c:ıkhk. Karım ş:ıhidlerin celbi için muhakeme, ba~ka Çocuk yüzünden kııvga : 
1 

AMERiKA Elçisi 
riya Almnnlara ,·erilmamiş olnbilir. kanları buradan, bir kahve peyke. e\·e gitti, ben ele bnzı rel'lcrı~ nğrndık- güne bırnkılılı. lkiçe nıelikte 743 neli ~okıı~t 
Fakat tayyınr.e meydanlarının ·verilme_ sinden idare edilemez ; hatta ida r e- -~;sı• .iustafa kızı Ümmetullah v~ lbr9; 

\'a ington, 28 (A.A.) _ Amerika Ri de a~·rı meseledir. Bu itibarin, \·eri- sine· akıl e rdirilemez. Biz hi.d :selerin Radyo abonele ri ı Demir idha)ah him oğlu Salih. çocuk yüzünde, 
Ha.· . . . Lo d 

1 
k. A . l"n c.evnbın Amerikadn nasıl karşıla- son sözlerine bakalım. H a d iselerin, .Mustafa kızı 14 yaşındn Sabnll~, 

' 1 ıcı) e nezaretı, n r.ıc a 1 merı- ırncnğı nh1lrn ile ~orulmaktndıı·. en yanıan tehir lerdc-n daha milth İJ tn~ln bn ·ından y-aralamıs ve tı~tıı• 
ka büyük elçisinin hükumete bazı mu- ı..ı·r belag'nt i var . Şimdilik bu be lôgat Hazır· anda abone ücret ! Akrndı·ıı·ı ISVBÇ ı· ıfın de ınuşlnrtlır. 

mcml ketine geleceğini bu snbah ifsn 0 güzel tin ıerı·nı· uatırac klaraır k il 1 k lkiçeşmelikte Kadri oğlu l\hı n~.ııt 
himat vermek üzere bir hafta için ç k • biz a ncak su iki noktayı öğı·c tmi~- •.. -·- __, _ _ __ ____:! U Y Bıç~k ta§ıyormuu . 

etmiştir. 1 - Bcrlin v~ Londr:ı. yerlerinde a u anı aca Zil'. Rifat oğlu .Muzaffer ve GnzılC 
,ıurdukça , ha rp hang i saflıo.yıı girer- ... caddesinde Halil oğlu Nuride birer 

' 
Vilayetin 941 bütçesi &~ girı:in, bitmPz, ancak uzayab.lir. ltml.ro. ahonel~l'i, Hazirandan itil!.a- 'I'icard Vekiileti, tlemir idhali için btçak buluumuı;ı, zahıtnca mii.~adcr 

2 - .Ankartı lt:ı~aJd, maceracı ve r~n oıı lırndan, ıbareL ohm abone ut»- yeni bi r kurur almıştıı·. Bu knrnra na- edilmiştir. 

330 tasdı.k edı.ldı· d · .1 . 1 11• retlerini posta idarelerine yatıracak- znr:ın ev\'·+"' <lolar sah:•sın<lan getı"ı·- Al k b" h . d . şoven eğı dır; ı·e:ı iııtti r ve mi J l "' ~ ' sanca ta ır • ·ae: 
menfaa tlerde, hatta nıüteıusıptır. ardır.. · . . . tilnwk iızer" madeni eşya idhalat bir- Alsnncakta Altın sokağında l\flı;· 

Tev:ellütlülere l 
izmü- aıkertk şubeainden : 
1 - 330 doğumlu ihtiyat erler 

ihtiyatlık hizmeti için silah altına 
ahnmışlnrdır. Bir çok erler namları
na celp çıkmadığı için gelmemekte
dir. 

2 - Her ne sebeple olursa olsun 
şimdiye kadar gelmiyen müslim ve 
gayri müslim bütün bu doğumlu er
lerin 30:.5-941 cuma günü sabah 
saal 9 da İzmir yerli askerlik şube
sine müracaat etmeleri şarttır. Gel
miyenlerin ahkamı kanuniye ile 
cezaya maruz kalacağı ilan olunur. 

l\1emnuniye'tPc haber rudığımız-a 
göre ,,.Huyetımizin 941 bütçesi, heniiz 
U4.J mali yılına girmediğimiz halde, 
bütçe tetkik .komisyonunca tasvip 
ve ali tnsdike arzedilrniştir. H atıra
mızda aldanmı~·orsak, şimdiye kadar 
izmiı· vilayet bütçel.erinde bu kadar 
i abetli ve esaslı görtilmyş ve biııne
tice mali yıl girmeden tasvibe maz
ha11 olmu~ hiç bir bütçe yoktur. :Büt
çenin tatbikntında ve mu ·abil yıllar-

ı da gösterileCA?k dikkat ve isabet, vila. 
yetin mali vaziyetini cliizeltmek için 
bilyük bir ümiddir. 

Bu biltçenin hazırlanma. ında ve 
· tci.erruatının tetkik ve takibinde 
1 çok has as dav.tanmış olan İzmir \1a
l lisi ile vilayet mecli ini bu vesile ile 
1 

takdir etmek is'teriz. 

HAMiYETLi . VATANDAŞLAR 
Torbalıya bağlı Rozköy halkıııdan 

Ahmed ) iğit iıe ıt) ni ·koyclen ~Ius
taf.a oğlu \'eli Akar 'l'orbalı hava 
kurumu ~ubesine müı·ac-aatla hava 
kurumuna yüzer lira tebe.rrü clmis -
terdir. Kendilerın in birer gümüs ma
dalya ile taltifleri genel merkeze in
hnları yazılmıştır. Biz de kendileri
ni teLrık ederiz. 

lluzırmı ayı zarfıntla oclemıyenler- likleri için açılan 600.000 dolnrlık ak- tafa oğlu l\lehmed Şerif, sebepS1, 

den yüzde 20 l'azla~ıyle trıhsil eclilece~ rcılitifin bundan böyle i:wec; için de Nedim oğlu Yahyayı bıçakla sırıııı~ 
':e borç.Ja~ııu 15 agustosa kad~r te~lı- ı.ullnnılması murnfık görülmii~tür. dan , e ol bacağından yaralısarıı 
· ~ ctnıcmı olan. aı;ouelt!rc .. bırer ı~- Yaııi idhalatçı, prim farkını \"e ı·hıki kaçını tır. Suçlu. zabıtaca nrnn1yor· 
lıar.tıa~ne goııtlerıforek bıı· muhlet nm. glize aldığı takdirde 1sveçten de de- _______________ _, .. 
le ktır: Hu. mühlet znrfmcla ela borc:: nıir, çivi ve tel getirtecektir. 
Jal'ı!ll od ııuyönlerm .ru~ atııamelerı lsveçe sipariş edilmiş olan mühim 
gen alına.cak v~ keııdılerı de ı:nnhk~- miktarda ç.ivi, ayrı partiler hnlinde Is_ 
meye ,·erıleccktll". ~:~dyo makınelcl'l- tunbula gc!meğc başlan11ştır. 
ıi gelecek mali ) ıl ıçmde kullannııyu- 000.,.._ __ 

caklrırıh ı hazirana kadar posta icla- BUC ONKO PROGRAM 
ırıe lerine bir beyanname vermeleri ve Fuarda güreş müsaba- 7.30 Progrnm, 7.3~ 1\Ilizik = 1{ııf 
vaziyeti bildirmeleri Hizımdıı·. nu rad- ka(arı olacak p:ırçalar (pi.), 7.45 Ajans haberler 

---000 yolar, mıihiirh'nccektir. 8.00 Miizikı: Hafif program111 clev:ı~ 
TURGUTLUDA BUGDAY TEV 1 , I Reden terbiye:;i genel dir-0klörlü - (pi.), 8.30 8!5 Evin saati. 12.s, • -. ,, . • ·-e==---0 -.. .. ğü. fıını· mc\'siminde külHirparktn Program, 12.33 Müzik: Hafif .,.nrkıl~ 

ZIATI IY f Gl[)I YOR ı K H b İ ı :ıçık hanı tiyatrosunda temsili ma - 12.45 Ajans haberleri, 13.00 :\Hiı~~ 158 8 er er hiyette büylik güreş nıü:mbakaları Karnıık program (pi.), rn.15 :MüzıJi. 
'l'urgudlu, 27 (Husu~i) - Kaynın- _.. - .... · · ...;;. - yapılmasını muvafık gürmilştiir. Bu Hafif ş:ırkılar progrımıının devaJ\1 

kHmımız Bay Alaeddin Özgelen, 1 1 'lnüsabaknlarm programı hazırlan _ 13.30 14.00 Müzik: Karışık prosrfll 
buğday tevzıatı için belediyeye her - - - · 01 ..... ktadıı·. Avrıcn J'uar saha ında ve mııı devamı. (pi.), 18.00 Prn..,rıııfı 

· · h l.k Vila"·ctt·ı zeytin mıntaknlar111dn ' .ı c ~ ev ıçın er aya mahsus birıe.r sene ı · J ~ elırin :.okaklarında gec.e ınesaleli ıs.oa 11.liizik: Fasıl hey'cti, 18.30 zir~ 
matbu Jc ı t b müstahsillere aid delicelerhı .ışı lan - · 1 

#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ arneer yap ırm~ ve usu- .varısl:ır .vanılacakbr. Su sporları, nt takvin~ ~ .. T.oprak mah ulleri ~. 
·• ' et' le h Ik ·stihk ki ması fanli"·etine devam edilmekte - · ~ 5, r a ımızın ı a arının mun .ı tenis mü~abnkaları için ele bir prog- sası, 18.40 .l\Iu;ık:_ Radyo c.ız ?rk~ıt 

taz-amnn devamını temin etmiştir. dir. ı·:-ım hnzırlnnncaktır. rıısı ( lbruhım Özgllt· ve Ateş böce~, ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matine le rden itibaren • 

iki n fiı filimden mürekkep muaz:ı:am bir pro1rram 
1 -

Sah'lte VoOcdloz 
t TGİLİZCE SÖZLÜ 

YARATANLAR: Nevyork radyosunun meıhur ARTJE SHAW 
CAZ ORKESTRASI 

- 2 -

DağUaroUil Kozu 
F R ANSIZCA SÖZLÜ 

Ynratnnlar: ŞIRLEY TEMPL - RANDOLF SKOT 

-3 -
Ayrıca: 

MONOR NUREDDlN tarafından ALLI YEMENl 
VI~ 

- 4 -
DENJZ KIZl EFTALYANIN Aydın Zeybeği 

SEANSLAR: Şirley 4-7.30 da: 5. Yıldız 2-5.30-9 da 
Cumartesi ve p azar 11 ve 12.30 da bııılar. 

DİKKAT - Haftanın her gününde ilk sean lar UCUZ HALK MA
TiNELERi d ir. 

Fiatleri - Birinci 20- Bnlkon 25 - Kolt uk 80 kur t . 

Kazamızla köylerin binlerce nü- i\I~stahsillcr, yabanı zeytin ağnç - 000 ı-i). rn.oo Konuşmn. (Dt'rdleşme sn ati 
!usuna her gün asgari 20, azami lar2n_ı? yakıııda normal mah;ml ~e - M hk"' · 19.15 .Hizik: Radyo caz orkestrır 
25 ton buğday dağıtılmaktadır. r~~egın.cten memnundurlaı1. Zeytın - a umıyet prograımnm devamı, 19.30 Ajans tı 

1Ju e hemmiyetJi işin F..snaf ve Aha- cılık mt}tchassısktrı ve feıı meı:ııur~a- Ödemiş hnpi ·hanesinde bulunan berlerl. 19.45 Konuşma (San'atknrl, 
li bankasına tevaii de doğru olmuş - rı! zeytın mıntakalarında faalıyette- mahkilnılnrclan lzzetlC' gardiyan. Ah- -rımız konuşuyor), 20.00 l\IUzik: DO•· 
tur. j dırler. mecli kntb t.eşebbfüı eden ve katil su- yn şarkılal·ı, 20.15 Radyo ga~te: 

Genç bank"1 müdürümüz Bay Cc - . * P~l~mu~ ihra~a~çılaı· biı:liği ida- çuııdan en·eloe 11 ~ene ağır hapse 20.45 Ankara Halkevlnden naklen 11!' 
vad Güven iyi bir çalışma ile bu işi 11 e hey etı, dün bırlı~ler bınasında mahkum olan .Nazmi oğlu Fethi Ocnl reclil~cek ol~n ~Inclame Rutlcrely tc~ 
başnrmaktndır. Yeznedal' Bay JHi - ~.opl~nmış, palamut ıhrac-.ıt ~~vzuu ,.e gene mahkumlardan Ali l\Je tanın silf~un t:ıkdımı, 21.00 «Madamc J3tl 

~eyin Aykan at bazen meımi snatıcri uzerınde bazı kararlan verm1ştır. şehrimiz Ağırcczn muhkeme inde ce- teı·fly> - temsil: .Ankara Hnlk~vind~ 
haricinde bile çalışmakfadır. 1 .* S~fyada bulunan bir firma, İz- rıeyan etmekte olnn muhakemeleri so.- naklen, 21.50 AJans hıtherlcrJ, 22·

1 .Memlekette ekmek ve buğday 1 ~ırdekı pa~uk, .palamut v~ ''al~k.e~ na ermiştir. Konuşma: Memleket post~sı: .2~· c 
lıoldur. Halkımız, ofis ~kiHltındaıı ıhra~a~çı la!·ıyle ış y-apma~ ıstedığını _Fethi Öcal rn. ~ne, 7 ay, 14 gü~ «M:~dı_ım~. TI11tterfly>. temsllmın ıkı~f 
evvelki zamanın bu zaman arasında ş':h~ımı~ ~ıooret ve snnayı odasına ağır hapse. 34 Iıro para cezasına, Alı ve üçüncu pcrdlcc:>rlnm Ankaro Hııl~ 
bir fark görmemektedir. bıldırmışhr. .Mestan da bir ~ene, 4 ny. ~ gün hnpgc vindt:n naklen neşri, 23.25/23.30 1 

{ ' 
.Palas açılıyo 
Geçen &ene fuar mevaiminde iz-

mir kibar a leminde unutulmaz in
tibalar bırakan Türkiyenin birinci 

1 

aınıf orkeatraaı 

Mazarlk va arkadaşları 
Celmqtir . 31 Mayıs 941 cumarte. 

ıi 1ıününden itibaren aayın İzmir 
halkını eilencele,,ine davet ederiz. 

* Belediye daimi cnciimeni, dün mahkum edilrni~lerclir. rınki program \'c knpanı~. 
öiled~s~rnD~B~çclUzunre~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•#-' 
liğinde toplanmış, yukarı maha lle- 1 
lerde yeni yaptırılacak bazı kaldı - TAYYARE sı·neması Tel 36-46 
rım ve k-analizasyon inşaatı hakkın- • 
da kararlar vermiştir. * İzmir mebusu Dr. Mustafa Ren
gi u Ödemişten şehrimize gelmiştir. * Ödemişin Adngide nahiyesinde 
oturan İsmail oğlu 15 yaşında İsma
il Kırlı , Özbekc mevkiinde bir incir 
bahçesi ıı6c ölü bulunmuştur. Yapı -
lan muayene ve tctkikatta İsmail 
Kırlının öteden beri sar'a hastalıfcı.. 
na müpteıa olduğu ve hastalığın 
ilerlemesi neticesi oJarak öldüğil an. 
laeılmı§tır. 

1ÜDÜRIYETI BU HAFTA SAYIN MÜŞTER1LF.R1 ~g 
Mf<:IJVl'N DOUGIJAS .TOAN BLONDEL T.1 

Tarafından yrıratılıın kuvvetli, 11eş'e, kahknhali 

1 - Güzel Kızlar Parise 
VE 

2 - Gancsterlerin itirafı 
ismindeki dki gfü,el fiJmi takdim eder. 

~IATİNBI.ER: G. İtirafı 3.30 • 6 - 8.411 G. K. Parisc 4.30 - 7.10 9.46 
Cumartesi 2 de Pnzar ı de ilave s ansı -

S!!LI JL . . i .• 



1 

1 

• 

!b Mayı l>tl ..... , .... b. ( SAHl.t& J ) {ANADOLU) 

----------------------------------------------------~--~--------------------·~----------------~----~--~~~~~~~~~~ ..... ·--------------~------------Amirallığın Mesajı Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait ~ .............. ,uı11uuıırtt111111101UtUll1•hlU••·•1111nuıntnuu111•1111unnı.•11•1111111111•1U ~r:. 

Sovget elçisinin . Matsu. 
okaua ziuaf eti 

-Baştarafı 1 inci sahifede- bazı izahat ~.zmir Levazım Amirliği İldnları~ 
1 

- Zi.ı nı bi1,i çok ınülee<8ir eden • • 

Tokyo, 28 (A.A.) - Sovyet bü. 
Ve Okula kayıt Ve kabul Şartları ....................... ""'''"'""''""'''"""'""""""'"'""-""'"""'"""'"'''"'''''' .. ,,: !Iooıl muharclıc kruvazörümüziin inti- ı zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

kamı bu suretle alınmış ve Atlantikte 
de nakliyat için daha .emin bir vaziyet 1 _ Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankara' da Pa.zarlıkla 700 kilo kesilmiş kuzu eti ~atın alınacaktır. Taliplerin 30' 

Yük elçi.•i bugün Matsuoka ~erefine 
. bir öğle ziyafeti vermiştir. Harbiye 
nazırı ile planlar ofisi reisi de da -
Yetli bulunmuştur. japon mahfillerin
de bildirHdiğine göre. Sovyet büyük 
elçisi japon bitaraflık paktının im -
>.ası icin gösterdiği müzaheretten 
clolavı ':IIatsuokarn tesekkür ctmis-

ihdas edilmiştir.• M 7 akı H :'lfayıR/941 Cuma günü •aat 15 de Kışlada İzmir Levazım ıın•'rlii(i "ıtın 
. M. \ . tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta b cı ve emşire- alma komisyonuna müracaatları . 

Gen~ mesaja göre; Ark Royal ve di- !er okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 

lir • · · 

---·<>--
Mareşal Peten bazı te· 

maslar yapıyor 
Klermon Ferran, 28 (A.A.) 

:\.tııreşal Peten buraya gelmiş: hava 
iis.•ünü ziyaret etmiştir. Bu. ilk ziya
rettir. Mareşal, her ne kadar muhte
lif teşekküllerle temas etmişse de, 
lll(itarekeden beri, biı· hava li~süne 
R"elip bizzat tetkikat yapması 
lıugün olmu.~tur. l\lareşala hava 
rııareşalı Beyere ve diğer hazı <ıskeri 
~eflcr rcf:ı kat ediyordu. 

--~ooo----

Almanlar, Sollum ve ce
hennem geçidinde 
-Sa, tarafı 1 nci sabife-de -

rııevzilerini . arm'1ktadır. 
Habe~istanda, yeni bir İtalyan fıı. 

ka•ı e'ir edilmiştir. Bu <uretle göl
ler mıntakasında harekat mühim sıı
ı·ette hııfiflemiştir. Burada ltalyan 
R'enerali Kaporani ile 244 ltalpıı 
•ubayı, 1960 İtalyan ve 2000 klbur 
;·erli asker esir edilmiştir. 

Irakta, Habbanh·e ve Fa!lııracl:ı 
deişiklik yoktur. Basrarla <liküııe, 
vardır. I.ı'ıkansi bölg-e,indeki ll-:ılyan 
kuvvetleri de siddctle tazvik edil -
llıektedir. · · 

Kahire. 28 (A.A.) - Girictde J\la 
lenıiye indirilen Alı:ıan kun·etlcri. son 
aldıkları takviye kıt:ılariyle ilr;tan
ra kuvvetlerine karşı ciddi tıınrru?. 
lar ;·11pnıısk.1rdıı·. Bu ·eberle kuvvet
lerimiz clnha mü,aid nı•lerde har -
he~mek i~in biraz geri;·e ~eki'mislcr_ 
dn. ('etin muharebeler devam rtnıek 
tectir. Burada Alman tan·nreleı-i 
kendi kıtnl:ırınn, azami ;.,.;rclımln-· 
vnpabilmekteclirler Halbıı°ki İngiliz 
!ny.van~eri Giride r.oo kilPnPtrP 
Uzaktan gelebi!mokteclirler. 

GAYRI MENKUL MALLAR iN 
AÇIK ARTIRMA !LANI 

ğer bir tayyare gemisindeki mürette
batın maharet, kahramanlık ve feıla- bıılundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şube-
kiirlığı olmasardı, belki de mnksad hn- krinc dilekçe ile mürac:.at edeceklerdir. 
sıl olmıyacaktı 2 - 343:1 sayılı kaııuıı mucibince bu okııldan mezun olacaklar, me-

Loııdnı, 2B (A.A.) - Amiral!ık dai_ mur olup tekaüdiye alacaklardı~. 
resiııin tebliği: a - Mezun olanlar altı s.'ııelik mecburi hizmetlerini ordu hastahaııe-

Bbmark Alman zırhlı"ıııııı batınl
ıııası hakkında gelen tafsilfll a göre, At- leriııde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
lnnlik .Jeııiziııde üç bin kilometrelik [P~ekküller kenılilerine açık olacaktır. 
bir saha dahiliııd.! rnkubulan kovala- ·1 -- Tahsil m'1ddeii 3 seııe olup, bu m

0

üddet içinde okurlara ayda beş 
m:111111 son safhalarında 5 zırhlımız, 2 linı harçlık verilecek. laşe ve ilbn;;Jarı tamamen okula ait olacaktır. 
Uın·.ırc gemimiz, bir ka~ krnvazörü- 5 _ Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asli maaş-
müz de vardı. Kanada layy:ıre üslerin
den kalkan tavyard"rle Britanya '<ıh il elan başlamak üzere matı~ al:ıcaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
,;crvisinç men~'~P tayyareler. Bismark bu zaman dahi iaşe, giydirme \'e barınma orduya ait olacaktır. 
zııhlısıııı Atlantiğiıı bir ucundan öbür 6 - Okul 15 Eyliıl 19'11 de tedrisata başlıyacaktır. 
ucuna kadar araınıslardır. 7 _ Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 

Ark Ro:val t:ı.rrareleriııiıı bir isabe- a _ 'förkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkınrlan bu-
tinclen sonra dü:<maıı zırhlısı artık 
kontrold~n çıkmıs ve d'üıı •abah ai(ır luıımak. 
knırnzörler.imizdeıı Do.vckenin son b - Sıhhati serinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe 
torpili ile <aat (10) u bir dakika l!<'Çc müsaii bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti raporu ile 
Atl:t< . ıılarının d<'t"inlii!ine gömülmü~- teshil ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 
tlir. c _ Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yuk<nı olmıyacaktır. 

---000--- ı· 

d d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet po ı!lÇe 
Afrika ve Suriye e in- tc\•sik ettirilerek evraka lıağlanacaktır.) 

giliz hava harekatı e - En az orta okul tahsilini bilirmiş olmak (eleme imtihanlarında 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) muvaffak olmak şarttır.) veya bu del'<!cede tahsil gördüğü isbat etmek 
kdc üzerinde yr.ngııılar çıkarılmış. (tasdikname veya l.ıunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına ekle
Sicli Bananide mecburi ini• yapan bir necektir). 
Alman aYcı tayyaresi zaptedilmiştir. f _ Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla ko-
Tobruk iizerinde dafi hat:ıryaları la- b 
rafından bir Alman anı ıa,·yaresi rlii- cası ölmüş olanlar kabul edilir) una ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
>iirülmüşlür. keza eklenecektir. 

Afrika sahillerinde 8-J O bin ton - g - Okur sıhhi scbebkr dı~ında okulu kendiliğinden terkettiği, ev-
;uk iki nakliye ve ticaret g"mi•ı üzPri- Jenme sureli ile yeya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se
ne tam 'Aubetlcr kaydcclil~'iş. her iki- nelik mecburi hizm~tini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
•i ale~!er içinde bırakılmı~: ır -;;ebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tnhakkuk ettirilecek mek-

Hab~şislanda hür Fran'1zlar ve ce- -
nubi Anısturalyu tayyareleri, Gondar tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların t:ıma-
vc diğer m2vkilerde düşmana taarruz men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir Uıahhildname 
~tmis, miihim ha•arlar yanmışlarıl\r. \·erecektir. 
Hal<'p tavya•re me.nlanları•ıda hangar- 8 _ Yukardaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 
!arın birine t:ım isabetler kardedilınis
tir. Yalnız 2 lngiliz tan.,,.,:~i dönm·~- edilecektir. 
'lıistir. 9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler-

R:yrul. 2i; (A .• \.) - Ofi ajansın- den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker-
ılaıı: lik şubeleri vasıl.asiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 

1 ıı<:i!iz t.ıynırtlcr; dün >ahah H a!ep Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdür Jüğüne gönderileceklerdir. 
''·:ıı·ıı,d:ı '\gırap n·~ydanı li7.<•rindc 10 - Müracaatların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi 

;.ı.c:n1 u:;lu!·, ta.rrar~ 1neycl~1 n:na hornhn- lü.zımdır. 
!.:ır ntmı~lt~·r ve nıcyd:tnı nıitraJ,,·ii'.~ ate-
'ine tutmu,Jardır. 11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 

Tfny:ı eldi batnı·;·a!arı •niidnhale•ll' makamlar tarafından kendilerine bildil'ilecektir. 
lıu!u mrnc,tur. lfa 0 ar ;·okt r. J2 - Kabul edil~klerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 

İzmir lıı'rinci icra memurluğun - ZA YI okulda tekrar yapılacuk sıhhi muayene ı\eticesi hastalıkları tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek için masraf edecıekleri yol paraları kendilerine dan: 30 N·san 930 <en~siııde. Meıwmrn 

Açık arttırma ile paraya çevrile- .<skedik ~ubesiııe nıen~ııp A. zoa. 
C~k gayri menkuliln ne olduğu: Ev. TH. ı. ın .. 3 kıla•ınrl:ırı alnıı, olıiu-

Gayr.i menkulün bulunduğu mev- ğum terhis lrzkerP,ini zayi rt im. 
kı, mahallesi, sokağı numarası: Yenisini alacağınıda:ı e•ki>inin h!lk-
Karşıyaka Banka sokak numaı·.ı mii kalınndıi(ıııı iliııı C'cleı<m. 
·19,57 ada 19 par.;.el 18 pafta: Balçovad., Yu'kMı m~!-ıa.llede 18 

Takdir olunan kıymet: 1500 lira- numaralı .,vde ol uran Girid Han-
dır. yalı 1322 doğumlu Mustafa ofrlu 

Artırma yapılacağı yer, gün, s<ı- Ha,an Ke.şay 
at: Dair mizde 20-6-9 ll cuma <aut - - .... - -·- ··-- --·- --·--
on lıir. }7Jllr: T:t:l.EI>lıTS/.\'llE\': . 

1 - !~bu gayri menkulün arttır- ı %: lııta m< nıu,· larn;a R8 tı:l<ıııı 
nla &~rtnuınCo)J 5-6-D.Jl tarihiııöt>n ıtı- r~.zlık ~lı,j ·e yJpi.ırıln1a. ı, J'azı i~ı'-•ri 
haren J 7199 No. ile Bil'inti icra dai-

Mü<liirlüğüııdeki <aı lnanw,;ı veçhiyle 
ı·e~inin muayyen numara~ında her-
kesin görebilmesi için açıktır. lliin- açık el'"iltıııeye koı.ulınuştur, ~Iuham
da \'azılı olanlardan fazla malümat men l>edeli 11;84 lira muvakkat temi
i.,ti;enler, işbu şartnameye \'C dosya nalı l H! lira 80 kuruştur. Taliplerin 
ııumara•iyle memuri) etimize ınüra- <eminalı öğleden evvel !~ bıınkasıntt 
<"aııt etmelidir. yatırar:ck makbuzlariyle ihale tarihi 

2 - Artırmaya iştirak için yukarı- olan !l.6.\l41 Pazartesi gıinu saat 16 da 
da yazılı kıymetin ~; 7,5 nisbetinde ı,;ncümene müracaatları. 
t:oey veya milli bir Bankanın teminat 2 - Zabıta memurların.: 88 çift fo
nıektubu tevdi edilecektir. (124) tin y:ıptırılmıısı, Yazı işleri müılürlü-

3 - ipotek •ahilıi alacaklılarla gündeki şartn:ım,·si "eçhi; le açık ek-

ait olncaktır. 
Ankaı'1 .lfe->·~ez Hastahanesi Baş Tabibi 

ve Okul ıllüdürü Albay 
Dr. ŞABAN BARUTÇU 

ı 7 20 23 26 29 :'llayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Haziran 
ı 4 7 10 13 16 l!l 22 25 28 Temmuz 1 4 7 10 13 16 19 
22 25 28 30 Ağustos 941 (1804) 

Kırkağaç belediye riyasetinden: 
Elektrik ;:ıntı·alıııııı aşağıda gösterilen biı· "enelik mahrukalı açık 

ek;iltnw:ye konıılınu~tm". İhal• si J O 6-nH s:ılı günü .sant on beşte 
belediye dair<.><İnde yapılacaktı..•. ::;;artname•i her gün beledıyeden 
ıılmabilir. 'J':ılipıcr:ıı t:ı~·in edilen : atta teminat akç1ıları ile birlikte 
hazır hultınn1ulaı·ı ilAıı uluııur. 

Lıııı·it mac!Pn köıııü"'ı 
'ilindir yağı 
Yağlama yağı 

Tuz 
25 29 2 

Parça 
Kuru lıuh:ır it:in 
J.,,omopil için 
lri 
6 

l\Iiktarı 

400 Ton 
1600 1'ilo 

1900 kilo 
3600 kilo 

1894. 

................... ~ .............. """ ............ ~----, .............. _ .. ~ ....... d._~·~·hh·~~ 
lımıir L<:vaı:ım Amirliği Saim Alma Komiayonımdanı 
Pıızarlıkln -22- adet kuzu derisiyle 16 adet •ığır derisi satılacaktır. Ta

liplerin 29 :\luyıs•9.Jl persembe günü ,<aa.t ı.ı de Kışlada lzmir lcv.,zım 
amirliği satın alıtıa komisyonunu müracaatJa.rı. 

lzıniı- Levazım Amirliii Satın Alaıa Komisyonundanı 
ı - Döküm olarak b<'her kilosuna 31 kuruş 40 "antim fiat tahmin edi

J;ın U9682 kilo hcnıiıı 29 :\fayıs'941 günü ı:;a:ıt 15 de pazarlıkla <alın ah
ırncnktır. 

2 - Muhammen beıl~li 47.000 lira olup k:ıt'i teminatı 7050 liradır. 
Şı•rtnam:"i her glin komisyonda görülebilir. 

3 - lstekLiler lı<>IJ' gün ve saatte Fıııclıklıda satın alma komisyonuna 
"lı Uracaatları. 

Söke belediye riyasetinden: 
Şar:ı o uzunluğu 41 _ .ı~ >untimdrelik bir adet yazı makinesi salın alı

n:ıcaktır. Taliplerin katalog ve son teklif mektuplarını 16/6/941 tarihine 
~ur Belt•clir~mizo vöntlemıeleı·i i!ıln olunur 29 2 6 10 <}2-!_:0 

lzmir defterdarhğından: 
Satış 

No. ~u 

:.\Iuhaınmen B. 
Lira Kr. 

64.ı Birinci Karataş Ruhibaba sokak 61~1 ada 6 par:ıel 10 l :0.1. M. 
4/4 eski numaralı arsa 30 BU 

645 Birinci Karataş Ruhibaba sokak 619 :ıda 7 par:;eJ 166 11. M. 
·115 ~ski No. lu ars" 38 20 

G46 Birinci K:ırataş İbiş ağa sokak 6Hl ada 8 par•el 176 M. 11. 
3~ 25 561 2 eski No. lu arsa ~ 

647 Birinci Karataş İbiş :ıga sokak 619 ada 9 par.<el 179 M. M. 
56/ 3 eski No. lu arsa 35 80 

648 ikinci Karantina Mısırlı Cad. 1754 ada ·l parsel 36 .1. M. 
334 knpu 214 Lajlı arsa 

64n Üçüncü Karata~ Nelıahal su. 646 ada 10 paroel 22 .i\l. M. 
bilii N o. arsa 

G50 İkinci Aziziye ve Kadriye l.l. 722 Ye Dulhune so. rn:ırı ada 
ii parsel 52 M . .i\I. 13 taj lı ltane 

9 00 

4 60 

250 00 

651 Karşıyaka lıahariye 1865 No. yeni so. 180 ada 18 deıı müfrez 
23 parsel 455 )1. M. 161 2 tajlı arsa 91 00 

oi.>2 Karşıyaka alaybey Mitatpaşa cad. 1675 , ·o. sokak 29 ada 20 
parsel 171 :.\1 . .i\1. 6:1 tajlı hanenin 2·1 hissede 12 hi~sesi 

653 Karşıyaka Bahariye 11:165 1 'o. sokak 180 ada 18 den müfr~z 
21 ııarsel 4;15 )L )!. :ıı K. 16 tajlı arsa 

ü~·l Kur~ıyaka Bahariye lbô•) No. sokak 180 ada H; den müfrez 
22 pa.rsd 435 .ili. ;11. :il ı•. 16. 1 tajlı arsa 

;;;;;5 Karşıyaka Bahariye 1{;65 • 'o. sokak 180 ada lti den müfrez 
25 P. 463 .M. M. 31 K. İti, a tajlı arsa 

6:>tl Karşıyaka Bahariye l84!l No. sokak 180 ada ll:! den müfrez 
24 parsel 504 )!. 111. 31 K. 52-51 tujlı arsa 

657 llarağaç Umıırl.ı<!y lal\l No. Savlet sokak 1414 ada 10 parsel 
5U,75 11. :\1. 6 taj , 'o. ıu hane 

65~ Üçün .. Karataş Şıı\'eri)c ooka · 6·19 ada 2 P<Lrsel 119,50 

600 00 

87 00 

87 00 

!J2 60 

100 80 

150 00 

,\1. .:.ı. 16 taı '·o. lu ar"' 12 00 
Yukarıda yazılı emvalin nıülkiyetleri ı:ı. 5. !Hl tarihinden itibaren 

17 gün müddetle ınüzaytd<')'e çıkarılmı~Lır. lhalel~ri 30; 5; !141 tarihine 
miısııd,ı cuma günü sa:ıt on üort<.<:dir. Talip! rin muhammen bedelleri 
üzerinden yüzde yedi lıuçuK <İepozito akçası yatırarak yevmi mezkürda 
nıillı emlak nıüc.turlügiıııde ııııit.:·:;ekkil salış komisyonuna müracaatları 
ilan uıuııur. 13 29 1668 

. ·- "'"' - ---··~" --··..,..- ~- . _...... - _,,,,., .... _ ..... .-... ___ _ 
lstanbul belediyesinden: 

h.·!ı;,:.~l 
Oeucu 

51R72,ö7 

;ı;ı.J96,0ll 

t('mınat 

~-il2,2U 

:;.artııamc 

vc~aır UedelıA ....... 
----- L:Jı ~..... .ıı. .... ... ... .• 

(74) 

( 167) 

.Kıtsııııpaşa - Halıcıoglu yolunun top
rak tesvıyesı, .ılakaoant şoşe, kal-
dırını, duvar ve~aıı·e .inşaatı . ___ _. .... -- ....... 
• .\ la~·ıw~kü - Türbe, Sultanahmed 
meJdanı ve !!ahçekapu ~ehinşah 
l'e.lllevi cacldclerindekı l'retuarlarııı 
inşası. 

diğer alakadarların ve irtifak hakkı siltıııeye konulmuştur. :.\ftıhammen be- , 
ahipierinin gayri menkul üzerinde- deli 704 lira muvakkat teminatı 52 li- lzmir a>liye ikinci hukuk hakimli- ZAYi 1mı;.ır;,ııo 1487,62 (100) 'ı'aksim lncinü gezgisi yollıırınııı 

-------· 
ki haklarını hususiyle faiz ve ma;- ra 80 kunıştıır. Taliplerin teminatı öğ- ğinden: Kun·e:mi!liyenin 11 nri fır'rn ka- 'fretuar, Lcton lıorctur vesaire ın-
rafa dair olan iddialarını işbu ilan !eden evvel iş b:rnkaRlna yatırarak navııcı lzmir ikiçeşmelik e~rcfpa- rarırilh ı·~.vu~u olarak E"kişehirrlen şaatı. · 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde makbuzl:!riyle ihale tarihi ul:ın 9.6.941 şa caddesi ;1!)9 ~ayılı ııile evilhle mu- almış oldıığum terhi' lezkneS:•ıi za- ' hc·~ıı l> clellcri~·Je ,Jk lemiııat mıktarJarı yukımda yazılı işler ayrı, ay-
evrakı müsbiteleriyle birlikte memu- pazarte8i günü ~aal 16 <la Encümene kim Swavköylü Halil kızı 7.ehrn. yi eltim, .veni,ini alacağımdan c'ki- n hp.ııı ıcırl u,u;iyle ebılLJneye konuımuşıur .• ııukavele, eksıltme, ~a
rıyetimize bildirmeleri icap eder. Ak- miirac>ıatları. Mıı,t:.k t!ır:ıfın<1."ln knc:1'ı hmirdl' ~İnin hiikıııü knlmaılıf!ını i itıı ecl 0 

- yınuırıı ... ı~:eri g<•ncl, husıısı ve ieııııı şannaıneıeri proıe keşif hulasa
si halde haklaın tapu siciliyle sabit :ı - Zabıta mmrnrlarıııa t!8 adet Değirıııeııdcre ııahi;·csinde a:nelelik rim. ,ı; ı • ı.cı a ı ıutetHrı dığer evrak yukarıda hızıdarııı<la gösterılen bedel-
olıııadıkça satış bedelinin pay'aşmıı- yazlık kasket yaptıı·ılnrnsı, Y:ızı işleri y:qını· ve T>enizli Snra·•kö;· kaza.ı İzmirde 743 ıokak 23 sayılı evde er uzcwıclc.ı hıı ışlerı ınüdürıüğunden v rilecektir. !haleleri 13/6. U41 
~ından hariç kalırlar. müılür!iiğünd-eki şartnamesi veçhiyle nab nrnlıalles;nde ııaı:ı »f:Joı ~·eh. <>turan BoğazlıyRn kazasının Bı:<k- t.uıııa :;mu .uıt IJ de lJaimı encıimencle yapılacaktır. Taliplerııı ilk te-

4 - Gösterilen günde artırmaya açık ek•iltmeye J;onulmııştur. Muham- mc>cl aleyhin~ a~ıhn lıosanma.<laYa· to lı köyünden 314 doğumlu Kah - ,;ıiııal ırıai<ütız veya mektupları, föale tnrıhınden 8 gün evvel Belediye 
i~tirak edenler artırma ~artııame<iııi men lıedeli 220 lira muvakkat teminatı "~a müt~dair ılaveth·e ile nrzuhal veci oğullarmdon M""'İ' of.lu fen 1 ,:cıi :ıııidürnığüne muracaalla alacakları ieıını ehliyet, !JH yılına 
okumıı.-ı ve lüzumlu malfıınat almış 16 lira 50 kuruştur. Taliplerin t.emi- :mreti müddeialevhin. ikametgahının Mehmed ıi, Tı~.:ı.c~ udası ,._,sikası, imzalı şartname Yesair enak ile 2490 num11ralı 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad nalı öğleden evvel İ~ bankasına yatı- mcçhuliyPtine hi~aen bilii tebl·ğ iaclc ----~---- ·-- · • kaııııııuıı taııfatı ~e\'l'esinde hıızırlıyncaklan teklif mektuplarını ihale gü-
ve itibar olunurlar. rarak makbuz!ariyle ihale tarihi olan edilme"i ilzeriııc keyfiyet kenıfoine A L S A N. C i~ K "'' li tll' i<.ıdH D:ıimi encümene ,·ermeleri lazımdır. 

6 - Tayin edilen zamanda gayri 9.6.941 pazartesi günü saaf 16 da F.n- lzmirdc m!lnteşiı· Anadolu gazetesi- 29 2 6 10 (·l0-18/1911) 
;ııenkul üç defa bağırıldıktan so:1ra cilmcne mür~~aatları. . nin 30-nisan-941 tarih ve 8515 sa_ l•tuyon karfısında yeni ~c:ılan 
en çok artırana ihale edilir. Ancak 4 -. Darulucezeye senelık 22 kal~m yılı ııii><ha•i;·Je iliınen lchliğ edildiği 
artırma bedeli muhammen kıymetin m'.'.htelı.f ~rz_a~ .. sı:1tın_:ılıııması, Y~zı ış_ halele miidclehleyh tııyin olunan gün 
yUzde yc-trniş beşini bulmaz en çok le! ı mudıırlugun\.<'kı şartn:ımcsı ve~- saatta mahkemedr hazır bulun _ 
arttıranın taahhüdü baki kalmak h~;-le açık ek.Htmeye k_oııulmuştıır. l\fu- ~~adıj!'ıııdan gıyııp kar:ırının dahi ;!il 
üzere al'ttırma on gün daha ~emdid h,;mmcıı l»delı 1114 l!ra muvakkat t<·- t bli""inP ve mııhake'Ylenin 
\. c au··nil a• n· tt 1 ak ııııııu!ı ıor., l'ı·· (') J· · ·t · T ı· nen e " e on n u., ; ı san ıı yapı ac• .· . . ~- ,, ,uıus uı. a ıp- 10 6_911 snlı gilııi! ııat ıo a talil<!ıw 
arttırmada, en çok arttıraııa ihale leıın tcnıııı:ıtı uı;lı>den ev\'el İş lıanlca- k . .. ·ıereı· ·ı<t>l~ıı tanzim 1 ılı. 
edilir. Böyle bir bedel elde edilnırzse ~illll •·ıılnarnk makbuzlaridl' ihal<' ta-! 1ı:ı. '' rı ' ' bı·· • . ' · ·1

11
· ·.,J .. ıı 'J ı· cıı 1 · · t ·. · .... · t ıwn 1•Jl'atı k:ırarı hı ıu:n:ınıc" ıluhı 

ihale yapılmaz ve satı• talebi rlü - rı ' " · · "· · ııazar esı g·unu s:ıa . · . h · . , ı l 
l r. da Fıı~ünwne nı·· ... il . 'ı mahke•ıı' d;van anesıne .ı.-ı mı~ o -

ı,ıer. v , • .. uıac,ııı aı ı. 1 • 1 ild 1 ·. ı ·h· t· .·, ı 
6 Gnyri menkul kendüıine iha- 5 - Darülateı.e,·e -.encllk 8000 adet < ııgunc ıın m 'eı,ı e) ' 11 ·•l ·1. 0 n-

le olunan kimse derhal \·eya veril~ıı t.t>k tip donek ~ntın ıılınınası, Yazı ı~- ı111n !!'nn "'' •aatta ma k<·m~~c h:z'·~t 
mühlet içinde parayı vermezRe ihale !eri nıü<lürltlğündekl şartıııımesi vec- h~zır lnılu~ınıas~ ı:e~:ı bır. Yı·kıl 
kararı fesholunarak keııcli,ind ·n e\·- hiy!e a~ık cksiltmrye konulmııslur. Mu ::onılcrnı•'<ı ak<ı takcl~rd~ hır rlnlı:ı 
ve! en yüksek teklifte bulunan kim- hamm~ıı bedeli %0 lira nıııv~kkat te: mahhmr'.~' .l<·ıhul .~rlıl'!'. .ı-rr !: gı -
se arzetmiş olduğu bedelle alınağa minalı 72 liradır. Taliplerin teminatı v:ıbınd:ı hıı_kunı vcrılc.~rgı t~ı:Iıı~ ııı:ı. 
mzı olursa ona, razı olmaz veya bu- öğleden evvel 1~ b:ınka"ına yııtırarak :-amın"l kn•ın olmak uzcrc ıhn n!ıı -
!unmnzsa hemen on beş giln milddet- nıııkbuz'ariyle ihale tarihi olan 9.6.911 nur. 
le aı'tırnıaya çıkarılıp en rok 'lrbra- p:ııark~i giinü saat 16 da Encümene -----·- -
na ihale edilir. İki ihal~ a •Mndtıki miiracaatları. ZAYi 
fark ve geçen günler için yüzde 5 ten 6 - Darülacezeye 'enelik 800 kilo Ankai'acla kuneimilliye tr•lcfoıı 
hesap olunacak faiz ve diğer zarar- Dana eti satın alınması, Yazı işleri bölüğilnden almış olduğum tcrlıi< 
!ar ayrıca hilknıe hacet kalmakRızııı mUdür!Uğündeki ş:ırtn:ımcsi veçhiyle tezkere,ini zayi ettim. Yenisiııi ala
memuriyetimizce aiıcıdan tahqiJ olu- 11çık eksiltmeye koııulmuştnr. l\Iuham- cağımdan e"kisinin hükmtı olmndığı-
nur. Madde (133) men l~deli 240 lira muvakkat temiııa- nı ililn ederim. 
Yukuıda gösterilen 20-6-941 la - tı 18 liradır. Taliplerin teminatı öğle- Yaıııcıoğlu yokuşu Mahmud'ye 

rihinde birinci icra memurluğu elen eV\'"I f~ bankasına yııtırar:ık mıık- mahallesi Numara 59 da oturan 
oda0 ında işbu. ilan ve göste - lıuzlnriyle ihale tarihi olan 9.6.941 ım- Boyvat kazasının Duman köyün. 
rilen artırma şartnamesi dairesinde zarlesi günn saat 16 dn Encümene mü- den 313 doğumlu Ömer oğlu 
aatılııcatı ilin olunur. rıı.caııtl11rı. 25 29 3 7 (1898) Emin Karaduman 

EGE 
l ı usu si i ir st<ıhane':i 

S:ı hih DOKTOR OPERATÖR 

Al) 1 ı 'lJ I R 

E 
Hususi 

Her ,ubeye aid hastala,. kabul ve mü

telıusısları tarafından tedavi edilir. 

rt'lÜeSS!~S~de her :ı.ıtrnan 
.::ok or l·uJuuur. Tel 291R 

Otel - Gazino - Lok~uıt v 

E e bö!uasinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERfi KONFOR, TE IZIJ~ VE $0RATl I SERViS 



( SAHIF.E 4 ) --·~ - • --

Ruzvelt, diktatörlere çok 
şiddetli hücum etti 

Aıaı kaıarasııda 
Bay Eden sorulan su

allere cevap verdi 

<ANADOLU) 29 Mayaı 1941 Pertenbe 
• 
Universiteliler ... , 

- Bqtarfı 1 oci Sahifede -

t~ki Asol' V<1 Ye~illıuruıı adalnrına ka
d:ır uzmııyor Tehlike vatmıımıza çok 
y nkrndır. Atlmıliktcki hcrlıanvi bir 
:Hl:uıın işgali \ey:ı kontrolü şim:ıli ve 
cenubi Amcrikmıın emniyeti için çok 
yakın tehlike teşkil etmektedir. Şim
diye kadar diktatörleri iki~,. durdur-

Londrn, 28 (A.A.) - A\•anı lrn
mnrasında Jııgiliz - Rus rnünnsebcti
nc nıüte:ıllik bir suale, yalnız R:ı.r 
Jt:dl'ıı knt'i cevap vcr-cbilmiştir. 
Mum:ıilcyh l\1osko\•ada1d İngiliz 

Diyarıbakıra lun·eket 
ettiler 

lsi:uılıııl. !!~ ('r{'l •fı, ıl:ıJ -- 11iynr. 
bakırda YfiJ)llacıık iini\ ..>r-ıit<' lı:dtmıın
cla bulunmak iİZCl'" l"t.<ktfü· n. ('emil 
Bilselin reisliğinde ı~ profesiir ,.(' ks-

M. Meclisindeki müzakereler 
mustur: · 

1 - İngilterenin tarihe geçecek mu. 
kavemeti, 

2 - Çinlilerin insanı hn~ r:ın eden 
müdaf:ı:ıları. 

Mihver devletleri denizlerde haki
miyet temin etmedikçe cihana tahak
kiim etmek hususund:ıki gayelerine :ıs
la erişemezler. Bu hakimiyeti elde et
mek iQin ise, İngiltereyi mağlCıp etmek 
lazımdır. Mihver, denizleri kontrolü al
tına :ılmadığı üıkdircle muhakkrık su
rette yenil~cektir. H(l;r hiirriw•t deniz
l<'rin serbestliğine bnğlıclır: Biitiin 
Amerika tarihi, şıışmaz bir surette ~u 
kelimclcre bağlanır: 

~firi Sir Kripi;İn ne zar.rnn Bas Stalin 
ile görüşmü~ olduğu ve Sovyetlerin 
Yakın şarktaki niyet ve tasavvurları 
hakkında fominat alınmış veya veril
miş olduğu suretinde bir Rual tevcih 
NlilmiRtir. 

Ray Eden, Sir Kripsin Sovyet hükü
metiyle muntazam sure'tte temasını 
muhafaza etmiş, ancak son zaman. 
l:ırda Bny Stalinle göriişmemiş oldu
ğunu söylemiştir. 

Bay Eden sualin ikinci klı:ımırnı şily. 
le cevap vermiştir: 

- Sualin ikinci kısmın:l gelince: 
füı lY.ıbda bir güna beyanntta hulu
n:ıcak vaziyette değilirn. 

---ıooo---

Bismark zırhlısında 
c Denizli'rin serbestHği..> - Ba,tarafı l inci sahifede -
Atlantik harbi, ~imal kutbu ile cc- vazcteleri Bismark zırhlısının lngiliz 

nup kutupl:rıı nrasmda uznnan geniş ıloıırınmnsı t:lıl'nfınclmı batırılışını, bii
·ahada devam etmektedir. Almnn kor- 'Lik baslıklarlrı teharüz ettirmişlerdir. 
an. gemil<'ri ve dcni1.:ılt ıl::m gittikçe • · vyork T:1ymiR gaz~tcsi <liyor ki: 

cnd.se \'ere~k clc.l'('cede Lir çok vapur-
Jarı b:.ıtırıyorlnr .. Şu cihet bir hakiknt- - Bu husust:1 henilz fafsilat yoks.1 
tır ki, İngiliz t<!zgahlarımıı kendi has- d:ı gerek lngilizlcr, gerekse Almanlar 
Jarına yapabil~kleri gemilerin n mis- :ııtikamın süratlc :ılındığını hi S<"tmiş~ 
li fnzla~ıııı batırıyorlar. rndiı'. 

füızvelt. Amerika Birleşik d vlctlt>-
riniıı milli siynısetiııi iz:1lı <>dereK söyle flir husu ·i muhabir: Dismal'kın ba-
demistir: 'ırılmnmasından evvel gazete~ine çek-

- (' rp yrırım kiire~ine ynpılac:ık "gi bir telgraftrı diyor ki: 
h~r tct.n ıizc karsı koyac:ığız Dikt:ı- - llism:ırkın yapmağa mecbur ol
!örlerin <leuizlcıc lıakim olnı:ılnrına dnğıı miicnd<!lc, Alm:myada lı«.recıın 
müsaade etmiyeceğiz. lngilteıeyc ve \ · mNr.k uyandırım~tır. Sabırsızlıkla 
demokrasilere yardım h:ıkkıncfaki va- .ıf:;ilfü beklonmckte<lir. ReRmi ma
idlerimize ~:!dık kalacağız. l1alzcme- k.ımlıırda ~akı bir ketumiyet ibraz c<lil
nin ln~iltcrere teslimini temin icin ka- "nektedir. Ynlnız gazeteciler, Bi ·mar
rakollarımız <la çalışac:ıktır. Bu mal- .ın, (,roel:rndd:ın dönerken, Danimar
zenıenin yerine teslimi icin liizumu ı ·ı açıkl:lrınd:ı t~evrilcliği hakkında ec
olan bütün miit"mmim t"dbirler nlına- ebi radyolardan dinledikJ ... ri b:ızı ha
"aktır. Menfa:ıtlerimize ne zaman ve b··rler te:ıti edi.rorlar. 
nerede tec:ıvüz vaki olduğu ve emnfre
timizin nerede tehlikeye maruz hull'm
duğu hu~ıu unda biz Ame:r:iknhlar ka
r:ır vereceğiz. 

Askeri kuvvetlerimizi, stratejik bir 
vaziyete getiriyoruz. Bir tecaviizii tar
detm:?k için })u askeri kuv\·etlcı i kııl 
}anmakta foreddüd etmiy~ceğiz.> 

llk Alman tebliğinin yazılı~ tarzııı
dan aııla~ılıyor k~. Bismark zırhlısınm 
'ııziyeti iimidsizdir .. ~l:ıamafih Alman
lara göre, Rismark kaybedilse dahi, 
Alman planı muvaffak olmuştur. Çün_ 
kil biiyilk İngiliz cüzütamlarını anav:ı
tandan uzaklaştırmıştır. 

Vaşington, 28 {A.A.) - Rei :cum- I.ondra, 28 (A.A.) - Röyter njaıı-
hur Ruz\ 'ilin evvelce neRredilmis hu- sıııın denizcilik muhabiri bildiriyor: 
lun:ın be~anatının csa metnine ı1aza- Şimali Atlantikt:e cereyan eden mu
ran B<!yaz sar:ıy<ia Amerikn birliği ce- harebe, Almanların kıı:ıa ve akim bir 
miyeti azalarının ve Kanada Birlc~il• zaferi olmuştur. Bismarkın knyibi Al
Kanada f'Jçisi.nin ve aileleııinin huzu- mnnya için çok mühimdir. CUnkU bu 
runcl:ı Aml'rikıı cumhuriyetleri birliği- gemi modern ve yenidir. Hoo<l, İngiliz 
rıin her r.eri için \"C bütlin dünyanın zırhlısı ise ni:$beten eski idi. Bismark 
hayreti için şimdiye kadar olduğun- 9:~9 da denize indirilmiş, 940 da servi
dan daha büylik ehemmiyeti haiz ol- !';e girmiştir. Onun kı:m süren faaliye
<luğunu \'i! Amerika ic:tikJiilinin bütiin tine nihayet vermek için Hoodun kny
kardeş cumhud,retlcrin müstakbel h;- Lcdilmesi btiyük bir bedel olmakla he
tiklaline vasıl bulunduğunu ve bu me- raber şu muhakkak ki, İngilterenin bli
AeJelerin hi~ ile ve.nt arzularını haki- 'Lik ktı\'\•etleri karşısında onun roHi 
kat görmek isUy<>nlerimizin rlileclikle- muharebeye girmek değil, bundan ec
ri şekilde mütnlen cdilemiyeccğini ve kinmekti. 1'~ğer Hood, ka~abilsevdi, At. 
karşısında bulunan şeylerin mli~b~t l:..ıtikte kafilelel'dc yapııbileccii zarnr, 
ve göze bntan vakıalar bulunduğunu i:ılç[i)emiyecck derecede bilyUk olacak
t:.ebarilz f"ttirmfş ve alınan bazı tedbir- tır. Fak:ıt 'Bism:ırk; muvaffak olama
leri uz~n-uzadiya izah ettikten sonra mış \'e harp verm<>k mecburiyetinde 
nutkunu şöyle hitirmiştir: k.ılmıştır. 

b
labahk üni\•er,;itelirler lıugliıı IJirar -
ııkıra hareket etmişlerdir. Hcktür ga

zet<.'cilere : 
- Diyarbakırda scıkiz gün kı.l«rağız. 

Her sahada iini\'er itcJ i nHik.ıd~ır e -
<len mesclcl-crlc yakrndan fom: ~·:t bu
hınncağız. iyi intib:ılarb rhirıcC'<1ğinıi1_ 
den eminim. Dcmi!}fir. 

---000---
Almanyaga hücuın 

( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 

Ticaret vekili, iktısadi · vaziyetimizi 
esaslı şekilde anlath 

Hiçbir kimse başkalannın sırtından geçinemiye"' 
lar yapılmıştır. Bombardıman grup_ kt• Iht•k A 1 .. d 1 a tt nla akb 
J:m )lnnş denizini aşmışlar, hücum- ce ır. 1 ar a muca e e r 1 c r 
~r 

1 
sa?aha k-adar devam etmiştir. Ank:mt, 28 (A.A.) _ Bliyük )1illet tamnınlnmıştır. )lecli;:, müz:ıkerelerJ- ·küme.tin nokt~i n~zarını ve _har?in ~· 

a c "e.no_;ılogne esa.~lı .~cdefler~ara- )feclisi bugün toplanmış, 9,11 müvazc- ne devam edecektir. tı.:a<lıyatımız Uzerrndc azamı tesır Y'··' 
... ındadH. Kolonyn da hucuma ugra •. nei umumiyesine dahil dairelcı· lıiidçe- RADYO G~lZETf:Slı\'DEX: mnğn başladığını, bilhassa bir ~ok ılf 
mışt~.r. . }erinin mfü:akcrcleı-ine dcvnm cylemiŞ- l\tillcf Mel'lisinin bugünkü ktimn- snıı kuvvetinin istihsalden istihlak si' 
•. Du~manm lngıltcreye tnnn:uzu a- tir. Ru meyandn Nnfin ,.c tktı;:ncl \'c>- ındn . biidçe mUzakereleri esna;:ında Ti- hasına geçme ·i üzerine hilkiimeti~ ~ 
:·ılmı~, cenup w cenubı garhıdc ha- kfılctlcri l.ıiidç<>leriniu miiznkerelerini <·!ırct Vekili inse mec:.(']<';:i hakkında hii- vnıiyet karşısında istihsalden istıhli' 
zı şehırlere bombalnr atllmı~r. Ha- - k<' kadar her sahada müdahaJeJere ~ 
fitır ciddi mahiyctt.(' değildir M hh 1 d" dO • • stoklar yapmağa m<.'Cbur kaldığını s1>1· 

Lonclra, ~8 (A.A.) - lngiltC'l'(l hn- ura as arımız on Ruzveltın verdi- l miştir. Vekil bilh:ıssa, hükumetin ati' 
\·.ı nl':.rnrcıtinin tebliği: l":ık hnlk ve milli mild:\faa ihtiyaÇJsCI 

Diin öğleden ~oııra, bombardını:ın v • t k il~ me;:gul olduğunu ve •lacağını anl•t-
tnyynrcleri Kolonyndn sın~i hi!dcfle- Sivilingrada kadar olan gı nu u tıktım ~oııra. ge~en sene istihsal ~~ 
I"(' ta:ırruz ctmislel', bombaların mii- • • ., • dt"'lerinden l.uızılarının azlıgı üzeri • 
l~inı bi~: kıı::mı h<'deflcrc isabP-t etmiş. hattı, hız ışlelecegız · hii~fımctin muhtel.i! madd~le:e ıel ~ 
t1ı,~:. :\l uk~a~kdicl yangınlar cıkmıstır. lstnnbul, 28 (Telef onla) _ Bir miid f yi İn ti ba)a r bıraktı ~hıtgu;ıtlı. nn!Fa~lnhusk .•. ökgerıkK!kö· ~lol.yJudenleıcs' 
ıger ·uçu • hw·ı teı::ekldilll'ı·imiz d tt b<'ri s· ··ı· l l tt l I t ~ mıs ır. ı a ı a, > ı, mem 1 n 1 ·ı .kl . e en • n ı ıngrnc ı:ı ının (ev c . . d:ı ·n 'ı ı la h b batıl!Jı 

c e .ou ~nrrne. c o. nrmı bombnrcıı - ucmiryoıı:ın tnmrın<1an işletilmesi icin " Bu nutuk hürriye{' le- ı:ı~: \.ıs ı~. }n mış ve. u u . ~•r. 
m:rn Plmışlerrtır 1 ~k 1 . b' 1 · ı 111 ı>eH' seve hukumete tesJım ctmışııı, 

'> • a a ·:H nı ecne ı nuıkamlar a murah • • • J b d• F·1knt \'ekil bu hükumet kö ·lü işbirlı-
Londrn, 4-8 (A.A.) - lngiltc>r<> hns ha~lnrımız :ır:ısınd:ı temn;: bnşlamı!;tı. hıne bır uar e ır,, _: ı' ··b . d"I - dd.} ı. ·n .l• 

• v ı h 'I" · t f' , D ı t ı · .. " gınc e mu a) ea e ı en ma en:rı u-; 
''n·ı:; 'ö~w 1

1 ıdcmnı.ı·e ne7:.:ııf·e ı~u•u: C\:<: ı:~emdılı·yollnrı ıının~1 mud.rıı: Lonclra. 28 (A.A.) - füiytel' mu- ğt·ı· rİatıe ~atın alınmasının da tesiri" 
un g e en cıonrn mun eı ıden u- muavını r ua n, hareket reıs munvmı ha birinden: · · h t · b h rek t' · ı1· 

"fln bir düşman tay:.•arcsi. şarki 1:-ı - Rifat w miiteh:ıs~ı,;larımız, bugiin hu. nı ızda ~ m.ış k\'~ .ut 8 ,ik·o ınt ayı:ıpı .. t· 
J..oçyndn b" h" h b t • t ı s· T 1 1.. .. Rıızveltin irnclettiği nutku lngi!te- m:rn n \enı e ımı eş\ ve ergı "" 

ır şe ır-0 om n a mı--tır. usı ren e n·ı ıngrndc mı <onmuş - rede bütün muhabirlerin mevzuu mi::ı oıcı~a. .. nu da ilave edemistir \ft' 
Hafif ha~arlnr olmu~tur. Pek · lerdiı·. k"l .. b 6~ d - ~ · .;:ın .. 1 .. r· nz ın- olmuş ve canl:ındmcı bir tesi~ uyan- ·ı u mevan a, 

0 mu::ı ur. Kendilerhıe yedi ecnebi murahhas da dırnuştır. Bir çok fn3ilizl<'r nutku, - İaşe\'<! Ticaret Vekaleti biır ~ 
• .x • ı Pfnk:ıt l'tmektedirlcr. İçtimalara bu- gece rtıdyQda dinliye bilmek ·çin ur- ret vekaleti değildir. Onun \'azi{eıı"" 

Gırıd harbı ıriin burada tekrnr b:ı~lnnncaktır. Bu kularını feda etmişler. diğerleri ~ hrılkın muhtaç olduğu maddeleri a>.,. 
c BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) içtin~nlar lic gün siir~cek .. ve hnttın İ:i - nutku sabah fngilterenin verdizi hii- ğına götilrrnektir. Vatandaşlar arasıı" 

· l~tınıyc :ıçılma~mn :ııd gun kıw:ırlaşn- J!i-ıadan almışlardır. d:m bullları mübayea edemiyeeek olıaJl-
Girid muharebe.;;inin bugün 9 ncu raktır. lar bulunursa, bunu kendilerine J{ıst 

günüdiir. Harp, ne bir t-araf, nP de ooo Ruznltin, fevkalade ahvali ihin lay verecektir. 

A k (itmesi sekli vn mihvercil~ı·e karsı n·x.. t f'"· ı.,,.,, d be . _..ili d iğcr taraf için kat'i bir kazanç !!Öq_ • • '" - • ıl§er ara ı.nn ~ ay an rı, oı-
termeden devam ediyor. Maamafih. merı a k~ıllandığı ~P.rih ve şi~de!li lisn~: ~n- ve halk111 gıda ve iaşe maddelerindl 
fikiı· yüriitiilebilecek bazı Yeni nıii- - Battarafı 1 inci sahifede - gıltm·e efkarı umumıyesınde buydk hic bir sıkıntı olmamıshr 
him unsurlar vaı•dır. · \'are imal edilmek iizere 3.319.000.000 bir tesir yapmıştıı·. Resmi kurn:mter Başkn. maddelerde i~, fiatlcrin ,,, 

dolarlık t:ıhsi:$at ist-emiştir. Bu haberi yoktur. gnriye indirilmesine çalı$ılmakta~ 
Evvela, Girjd açıklarındaki deniz ~nzetec'l]Jere bildiren Rnzveltin katibi Vaşington, 28 ·(A.A.) _ Rıızvelt, Hlikfımet, aznmi kil.r 1fiatlerini teSbf 

znyia'tımız ciddi ""Yılmak llizımdır. <)rli, t:ı;·.rarelerin adedi ile bunların nutkunu iradc!meden C\"Vel, bir <mat etmek istemektedir. Vaziyete i 
'.! kruvazör, 4 de3troyer kayb~tmiş, bombardıman ''e avcı tayyareleri mi on dakika kongre lider~ri ile konuş. ya istihsalitı, yahud da idhiılitı 
aralarında iki zırhlı olduğu halde olduğunu tasrih etmemiştir. muş ve nutkunu kendilerine okumuş- artırmak lizımdır. Eskiden bir d 
bazı gemilerimiz hasara uğramışlar. tur. Mümessiller meclisi bu huQu~ta; hıe~le~i vardı. Bugün, meml 
dır. Bunlar ihmal edili?' surette kü - Bunun 2.790.000.000 milyonu ordu _ Nutku yOzde. yilz tasvip cdiJ 0 _ muhtaç olduğu maddeleri ıeti 
çültiilmcmeJidir. Fak-at bununla, in- fayyarelcı'iıw, 500 kiisfır milyonu da rıım ~nrliylc ner idhnlatçıya ast.ediği k 
giJiz donanması felce de uğramış de. donanma tnyynı-.cforine hnrcnnnc:ık- Demiştir. dö,·iz verebilir. Ticaret ofiRi de bu~ 
ğildir. Bilmukabele bir dUşm:ın rte- 1 ır. . 

9 
• mlihim maddelerin idhalinde çalır 

niz kafilesi ile bir destro..-eri tama- ~t~arn. -8 <.A.~.) - Kana~a bnş.. rılmaktadır. Fakat unutmamak ge~ 
men tahrip edilmiş, diğer bir kafile Ruz,·eıtin katibi, miiıncssilleı· ıncc- vt>kılı 'Makenzı. ~ıng, Ruzve.ıt~n nut- tir ki, irademiz.in müessir olamıy~ 
dağıtılmıştır. Bu kafilenin ne kadar !isine bir mektup yazarak, bu talebin k~ ~ak~ında Rö~ ter muhabırınc> de- bir takım şartlar, bizi tam muvaffPI 
zarar verdiği malilm değildiı·. Diğer l:ongreye. tevdi edildiğini bildirmiştir. mıştır kı: yctincren alıkoyabilir .. 
tnraftan bizim batan gemilerimizde- - Bu nutuk gösteriyor ki, Hitlerin Vekil bundan sonra, fiat tesbit ~ 
~i ku~\·~tler kurtarılmış, onlarınkiler Vaşington, 2s (A.A. ) _ Cumhuri- h(ldefi dllnyaya tahakküm etmektir kontrolünün, iktısadi davamızın 
ıs~ kamılen boğulmuşt!-lr· Aynca yetçiJerin şiddetli muhalefetine rağmen \'e harp, garp yarı küresine de yak- n'ılihim güçlüklerinden biri oldufUJlılo 
duşmanın tay~·:ıre ~~yıatını da ha - lıiıkumet taraftarları Ruz\•clte verilen ln$mışhr. hem satıcı, hem mUşteııinin :ayni ı(. 
tıı·!amak. "":e hı~ ~egıls~ ~~? .Alman para salahiyetini 2 sene t{'mdid eden Vaşington, 28 (A.A.) - Nevyork nrnnda me!llnun ~dilf'mi~OO:ğlni, fı~ 
ta? yarcsının tahrıp ~dıldıgın:. t~h - kanun Hlyihasını mebusan mPClisine Taymis gazetesi, Ruzveltin nutkun- muraka_besmde, bılh~ssa ~~tı.ki~Ja 1J1 
mın eylemek doğru ohu·. Bugıın ıfşa tasdik ettirmiş~rrlir. dnn bahis ile diyor ki: rndelen.ın. akl~ gelebılecegını ~öyletfl 
adilen bir cihet \--arsa, o da lngiliz · _ Bu nutuk, hUrr.iyet lehine bir \"("' d.emı~tır kı: . ;t 

- Birlesik ve azimkar bir milldin 
reisi sıfativle resmen ve alenen bev:m 
ederim ki,· bizler denizlerin serbest :~i
ne dair olan e:;ki Amerikan doktrinini 
teyid ederiz. Nısıf kürenin istiklitlini 
muhafaza hu,,uımncla 21 Amerika cum
huriyeti ile K:ınada dominyonunun te. 
Hanildilnü tcyid ederim. 

İngiliz donanmaları ırecel<ıl'e v~ fe
na ha\'a şnrtl:ırına rağmen 4 günlilk 
l•:r takipten onm Rigmnrkı batırmak
in miikcmmel bir iş basarmışlnrdır. 

t:ıkviy>e kuv\?etlerinin gelmiş olctuğu Bu salahiyet, dolnrın yeniden kıy- darbediı'. Ruzveltin elde ettiği fev- • - ~lüra~abc Lım olmuşhır •.. ı~t .. ~r 
\'e gelmekte olmasıdır. Bu demektir •ııetJendirilmesine, 2 milyon <lolarlı1c kalilde selahiyet. yapılması gllç bir ~oktuı. tlf'nı~m-cz, h~r muht{'kırın dfJf 
ki, Alman hnvn kuvvetleı·ine nığ- i.:tikraz knsa~ının idamcsine aittir. çok işlerin yapılmasını kolaylaştıra- kasına da .memur takıJnmıız. Y,atan tlt 
men, deniz yolundan Giridlc ohm Bu ik.i salahi\·ct 30 hııziranda sona erl' cak, istihsalatı aı1tırac-nk, işçi ve i~ ~al .~rn.~c~zuda ~ah~~alı ve hulrllme 
irtiba'tımızı ka) betmemişizdir. Ru cC>kti. Temdid kanun 'J}roj<'si ı\ynn veren müessese ihtiyatlarının sefer- 1 ~ urlıg.ı J. apmalı?ır' . . rı 

Dün~ anın diğer demokrasilerine 
mncicli muavenet vadinde bulunduk. 
Ve bu vadim.izi tutacağız. Biz Ameri
kada Amerikan menfaatlerinin ne va
kit \'e ner.ede tehdicl altına' dilştuğünü 
karar allına almak hn:;u unda tama
miylc serbestiz. Ordu kuvvetlerimizi 
aBkcri ve stratejik mevkilerde tahşid 
ediyoruz. Taarruzu clefetmck için bu 
kuvvetleri kullanmakta tereddüd etmi_ 
receğiz .. 

Alm:ınl~ır i~c bu geminin batınlnmı 
\ :ıeağı miital<.'a. ında idiler. J.'akat bat: 
mnz Bismark, bugiin batmış bulun
nrnktadır. Ve bunun Almanynda psiko. 
lojik tesirlN·i büyiik olacaktır. Bu J-'<!
mide meshur Almnı1 amiralı Lütjenin 
UH~ rnğı da!g:ılanıyordu. nu da ikinci 
lıir psikolojik f;cqir y:ıpacaktır. Keza 
Gneyznav ve Şarnhiir;;t .Alm:ın ccıp 
kruvazörleri de h0 rhalrle son bombar
ılımmılnı·ln Bre8t limnnrncla iyi v:ızi
\" ft~ değillerdir. 

-:ureUe Girirldeki km·vetlcrc yiyecek meclisine gönıl(lrilmh~lir. lıl1 rliğini dahn kolny hnJe gctirec('k· Demıştır. Vekıl, hnlkın bugıbılt 
de günderilcbilmiştir. 1\hıhareb-Onin , tir. haber \'ermemt>-sinde evvela vatandaf 
şiddetini ve karşılıklı kuvvctleı in ı -lll 
~ayısını arttırdığı böyle bir ·zamnn- Vaşington, 28 - (A.A.) - Reisi- Kaınbcrn, 28 (A.A.) - AvugturaJ- arın u!iivvü cenahının, sonra iş I'' .. 
1.ln ia~l' meqe)C'~i ele çok mühimdir. cumhur kuzveltin fevkalade ahval Ha- \':l hnsvekili bernnatıııdn nutkun asıl snhibi olmalarından şnhidlik yap~ 

ıu <lolnvısiyle kullanacağı salahiyetler 've mühim ve bu nazik safhadn 1n- mecburiyetinin, nihayet toptancı ili 
a~~sıncl.a rady? istasy?nlar! ve ele~trik ~iliz m.~llctlf'~i~e ces!lrC't V<'t'iC'i olclu- tX'rakendeci nrasındnki bazı dUşUnct' Z:mnedildii{ine güre, Giricl harbi. 

makine harbi değil, doğruda!l doğ
ruya asker harbidir. Ceııaret, ferdi 
tl'şebbiis, şimdiye kadar geçen kara 
muha::-ebelcrinin hiç birinde görUI -
ınedik bir ni:;;bette burad-n rol oyııa
maktadır. 

tı.:sısl.erı~c vnzıy<?d e~ılmesı, ı~aklıl:a~. gunu ~oylemıştı.r. leı in rol ornadığını sö:vledikten .sonı+ 
t:ı askerı ohmlarn ruchan vt-rılmesını, Vaşmgton, 28 (A.A.) - A\•ustu- . • w • • • • • .__;, 

lıorsn ve kambiyo muamelelerine mll- r:ı!yaııın Ameıüka elçisi <l<> lX'ynnatı, ~~r ~.}e ragrnc!1 ıh~ıkA~la mil.cadeıeJV" 
ıtahale gföi şeyler de vardır. Buulnr, Bi-ımark zırhluımm arknsından Ya • ..ı tıı ıldığını, hıç hır .kıme~nın b~ 
-:ahsi emirlerle temin ohınıı~khr. Yal- p1ldığı iciıı, bugiinün, Hitlerin ·bir hınnı!l sı~ın~!l .g~ı.nme:cune !Jlil~ 
mz harp ilanı hakkı, kongreve nittir. knragiinii olduğunu bildirmiştir. '.1e "~lılemıJeoogını ~)lemıs ve. ıhr~ 

· ı ... ıerınde alınan tedbırlere \'e fıat vıv 
Meşruti cumhuriyetimizin hayatiye

tine ve hürriyetine müsamaha ve Al
laha iman hislerinin d:ıimi bir oc.'lğı 
olarak kalacağına dair mutlak imnnı
mızı yeniden imanımızı teyid ederiz. 
Bunlara istinaden biltiin vatandaşl:ırı. 
ma ve memleketimin davasına karşı 
olan müijtevliler tamamiylc müdrik 
olar!lk bu akşamdan itibaren tnhdid 
kabul etmiycn fcvk:ılfüle ahval mevcud 
olduğunu \"e b!l ahvalin milli iktidarı
mızın azami haddine kadar müdafaa
mızı kuvvetlendirmemizi i~ap ettirdi
ğine ol:m beyannameyi nesre<liyorum. 
l\lillet bütün vatandaşların ve bütün 
grupların hiç bir hodgnmhk hissine ka_ 
pılmad:m rollerinin hepsini ifa etmele
rin-e intiz:ır edecektir. Bunun neticesi 

Eveliıı bu vo.ile ile Asor !<dnlnrı· ı E d • 1 ııa gitmişti. • 
O güıı dilber Fran_sı_~ kızı haddin-~ srarengız enızaltılar 

den fazl.ı meşgul gorumlyordu. 
Bu~~n üzerine direktiir Rnyl:ın Aşk harp dehşet ve macera 

nik bakımından kusursuz icra edildi _ ~ekliklerine ~?'as ile ~u U!şekkÔI~~ 
ğini göriinc.e mağlfibiyctini itiraf etti den mü~tahsılın de i~tıfade .etmes~ 
ve ihtiyarlığına rağmen Evclinin gü- e~lış~ldı.!flnı, harbe ragmen ba.zdc v 
ıwlliğine meftun oldu. Nit<'kim, fır:mt k:~ u~ulı! .olmadığını, sık~ tedbırlere h'
bultlukça glizel kızın yanına gidiyor ve ıı~z ıhtı~ acımız olma!lıgını, ~r ~c~ 
kcndisjni lafa tutuyordu. n~ı~ me\Cu~~ b~lundugu~u. kahve. gi 

ise, d~korumuzun muzafferane bi-ı 

urclt{! rn~:mrn~ın:ı de,·am etmek ola
caktır. 

Söziimü bitir:rkl'ıı isliklfüimi:d ilan 
erll'rı lx>yarınnme rıltına imzrı koymuş 

olan ve kendilerine ('Ok föik kuvvetle
re kar.sı uzun müdcht n'iilc..'ldelelerine 
bizl "r gibi nctiocd<'n <>min olarak de
vam etmiş olan kiiçiik vatanpervH 
grubu . .-n :m . özlcı·ini tcıkrar edece
ğim: 

Allahın inayet!nc güven°rek, bUtün 
mevcudiyetimizi, hayatımızda istikla
limize ve muka<ldcc: şerefimize bağlı
yoruz. 

kt>ndısınden soı du; ' ' 
Bir· giin F.veline şöyle ci<'mişti: bı~. nrndcl~s ı bıle buldugumu.z~ bıld t: - Galiba mesguliyetiniz pl'k faz- 14 -
_ Ren genç iken makine milheııdis- mı w ve nıhayet tek ~kmek tıpı \'C e 

manda onda kendime göre tadilatı beyaz Aaçlar kendisine o kadar yakı- liğine intisap etnliştim. Rıı işlerle ya- meJfe ça~·c~ar karıştırılması sebeb in madmazel ! 
Raylan; altmıı: ~ş yaşında ihtiyar 

bir ndamdı. Bununkı beraber cok 
zeki ve ayni zamanda kuv\•etli bir 
~ahsiyetti. idaresi milkemmeldi. Bu 
itiharla ikinci direktör olarn'k vnzi
(e gördilğil kumpanyanın hesap iş. 
lcrini de bizzat tedvir ediyordu. 
Onun içindir ki daima mühendislere: 

- Fikirleriniz ş-aheseı:dir, takdir 
ediyordu. Plilnlar, gilZ'~lclir. Fakat 
gü~terdiğiniz bu işler kaça mal ola
cak? .. Diye soruJ or ve onlarla, me -
se la şöyle muhavereler ynpıy0rclu: 

- Bir milyon frank! 
- Bir milyon frank mı? .. ('oktur. 

Dört yiiz bin frankla hu işin nltm _ 
dan çıkmak imkanını Lul"!lmaz mı -
yız?.. Getirin ~u plıinlnrı b 'zznt tet
kik edeyim!.. 

İ~tc o gece de buna benzer bir ve
giJe ile dilber Evetinden soruyordu ; 

- Neniz var, mndm'3zel?. Fazla 
c.lü1'iinceli v.e nyni zamanda mlit('e~sir 
gibi görünüyorsunuz? 

- Hakikaten öyle direktörüm!.. 
Logaritma cedvelimi Pariste unut -
tum. Böyle bir cedveli, buı-ada bula
mıyacağımdan korkuyorum. Çünkü 
o cedvel gayet hesaplı idi. Ayni za~ 

yapmıştım. Yani Anglol'laksonik sıyorclu ki! Zayıf, uzun boylu, gayet kından aJakalandım ve olduk"a mn- nctıcelermı de anlntmı&tır. 
usulleri ile Fran~ız usulleriyle bir kibar ve icmiz ruhlu bir ad-amch. .., 
:ıraya getirip daha hesaplı, daha bn- Don Rimbern; yazlık köşkiinü ka- l~mat ~~~~b.~ ol~ıım .. Ri!ha~s:ı elekti - ---- l 
sit ve daha pratik pir cedvel viicuda rı. ı ile beınber t.erketmişti. Öğle ak- rık te~nı~ı .uzerın~e ıhtısııcıım vnrclır. Japonya 
gctinniştim. ~am \"emeğini merkez otelinde aile Por • .ekızlıler, :ıı·ıstokrnt ve ayni zn- - Baıtarafı t nci Sahifede ~ 

- Onun için mi müteessir oluyoı'- · i~ le· beraber yiyordu. Refikn;1 da mm~c~a medem lıır milletti~. ~a~at !!_IC· ı·a~·eti lakdirinde, jnpon donanm.i. 
8tınuz, hnyret! .. ilk tayyare po::>ta - kendisi gibi ihtiyar ve kib:ırtlı. Bunn de.ıııy.et ~nkı~~m~~n k.~~dıle.rını dıger nın hazır bulunmMı JözımgeJdiji' 
ı:iyle getirtiriz. Binaenaleyh tc('cısUrc rağmen üzerinde çok kıymetli kol- mıllNleı den ustun goı mek hntnları söylemiş ve dcmiftir ki: 
1 kt ~t" d l' 'el k.. I L"I "kl t da \fll'chr. A 'k ·ı d_ ... üzumu yo ur. !na maze . er, ·upl· er ve ı ezı ·er ac.uyor- Biı' "'.. • 

1
. . . n - meııı a, ngı ter~·e yar JP: 

• cltı. lJnnmafih geYini<:i \':tı:ına, g()re . ' ':un umumı ''3 ınııı e51 ı ona ~la. programını tntbik etmek için ticart 
Postn \'e yolcu • ı;akliy-atı ic,:in iki uygundu. · · · ~:iı~sı~~ı~r~r .Fran~.ız kızını ta~.racl~ki gemilerine, hnrp gemilerinin tahsislıı' 

kıta arasındaki ko"rkunç denizin or- Kocn ·ı Don Rumbern daima fr:ık gi- . . ' l~H·t e.ttı Bunun uıerıne hnzırlanmaktadır. Bunun tatbiki, a1' 
fasında yapılan hu ta:n·arc (ic:~ii. Yİ\'ordu Ye boynunda Port=>kiz hiikG- H:ı) l.m. nıuht'ndı~ kız~:ın ~ordu: c:ık harbi göze ?ı.lmnkla kabildir. O t3) 
Poı'tekiz hiikümetincle miihim lıir a- mttinin bLi\ tik nkıııını ta n·ordu. - . -.. ~~ 11 !maz;:ıl, d~\'<'tı. rerldetmır"C<'- dirde rnzh·ct en zivade japonya\'l alJ 
!:"1ka uyandırmıı5b. Umumi ,;ali, dalın ilk giind0n Evl·li- "tlllzı un~~t etme~ slt>rıın. . kadar etm~cdir.>. • 

Frall!-ııZ kumpanya ı; Ortn<ln yiiz ıı:n nnzm ı clikkutini cC'lp etmişti. Por - - T.ı.b~ı ef~'ndım. DaYct~ ıc:ıhl"t l't- Sözeli. Çin sahilleri bovunca 200 jll' 
Ierce hektaı· arazi satın nlmıs ..-e bu- i.·kiz hiikümetinin nrıibi, y m~ktcn son nt<>m<'k ıc·m .~ıır ~t'bep yok~·!.: \)011 harp g~mi~iııin, ayrıcn Pasifikt 
rarln muazz-nm bir tan·are meydanı rrı. ~· ... mn. rıdan arrıhrkr-n rdik:ı~ının - Ç~k ~wl.: F:ı~.aı şıı::dı~·{'.~:ı.clar :~00 haıp gemisiyle 4000 tayyareıı· 
ile miikemmcl fnbriknlar ve ona p;ö- elını öpllyordu. Ru hnr<>kC't, Portekiz- :ı~lrnrlaw !n.ı ımızd.~n. kını f').1. rlmd et- hnzır bulunduğunu da ifşa etmiştir· 
ıe çok kıymetli Lin-nlnr insaı::ın:ı btıı;- li!eı:in bir nn'nne>:;i i<li. m ,ı:ı dc~ı!ız: ~lu .·!~b:ırln ~ız! !ıcye.~la- Japon - Ru$ hm·bindc japon donnJ1 
Iamı~tı. \ali, şiıket:n im muazznm d •kl ·ri}, • ettıgı1!1ızı te ... r.ııt cdebıldınız mı· masının galebcs.:nin 36 ıncı J ıl dönüJ1'1 

te~i:-mtının 'Phinını, ted\'İ.ı· v<:. i ,..,a · - \~. :ı.gı yuk~rı !. . .. . miinaselıeU.vle tertip --dı'len bı'r kutıır 
O turihlcrcle dünyanın < n mesud s r ı ı- :t ı t ""' aclnmı adaların umumi valisi \'e Por- g<>nç bir kıza tevdi ettiğini h~ılı 'I' :• 1 lı- - ~zı ~.na a~. e Hr U" ne~ dı) ~ ~a- lamada jnpon Bah-riye nazırı söz al 

tekiz hükumetinin milme~sili kont ğı zaman hayret \~ 1ereddiid içinde ,·~t C'ttık!erın~ huknı.:>d<'rscnız hlı):ilk r:ık; j:ıpon donanmasının Çin harbifl 
Rimbera Albukerki de Kovclantc hlrlı. Bir kndmm, bu kadar miihim hır hntn ı~ıeı:ıış. oh!ı·~unuz. ~on~ Hım- zaf.cre isal etmek için ordu He işbirli 

1..ıir tesisatı, ne kadar bilgili olursa ol- hera, fen~ı bıl~!ıc:ınıze !ıenuz bır kıy- yapmakla hernl.>er ayrıca japonys)'I 
sayılıyordu. Bu zat, 82 yaşmdn ihti- ::ıun idare cdemiyeceği kanaatinde idi. met \' rmış degıldır .. Eı:ıı de k<>za.. mildnfaa için gece gündüz tal'm ynl" 
yar bir adamdı. Başını p-amuk gibi Bu endişesini, direktöre söylemekten makta olduğu ve silahlarını tadil \'e ı~ 
bembeyaz saçlar kaplamı§'tı, Ye bu de kendini nlnmadı. Fakat bu işin, tek -Devam eclecek- !ah etmek~ bulunduiunu söylemifl 


