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Irakta hnrbeden Hindli kıta lar 

~rti Grubunda 
Hariciye Vekili
miz umumi vazi-

Hiikiimetimizin teklifi Ed • utku 
memnuniyetle karşılandı enın n 

ihtilafın halli i1Qkansız ('Türkiye 
· görülügor . ittifakına sadık 

daima 

yeti izah etti 
Dün ele "ıuhtelif bölge

kalmaktadır,, 

Saracoğlu hükumeti
mizin görüşünü 

anlattı 

lerde çarpışmalar oldu Hariciye nazırı son 
. BalkanJhadiselerini 

IRAK ALMANYA iLE SiYASi ~· 1 . !lnlatt. 
MÜNASEBET TESiSiNE 

KARAR VERMiŞ 
Kahire:~ (A.A.) - Ol'l:ı ~ark kLl\"

vctlcri rc•mi tebliği: 
H:ı!Jb:ınire bölg~sindc tayyarclni -

miz diin fa:ıliyct ırö>t~rmi ~tir. Dü~mıı
nın t-Oıı<:tı :ıkşi fasıl:ılı ve i>abetsiz ol
mı."'tur . Ba»rtıd.tıı sükUnüt \."!lrdır. · 
\'aniy"'d{' ıı~kPri bin a!Hr \.'(• dcpola ı· da 
hf'mb:ınlınıaıı cdilmi~tır . Snlo,·ced,• mo 
tiirlli <llisınaıı kollarına taarnıı <>dil -
nıi..;tir. 

/Tii lni nırtimi.:İ-iı l<ıı•ıı.<~ııl Irk/ili 
Lnn<lra, 6 (A.A.) - Höyterin dip - • 

Jom:ı tik muharriri yazıyor: 
Türk hüki\m,.tinin, ingiliz • ırnk hü

küMctlM" nra. ın~n muüıv:ı,sıt rolün
de lııı '. ıınm:ıı~ı t<>klif ctnıi< olduıi'u ~im
di Lı'mrtrad:ı tı-yit Pdilmck\ndir. İngiliz 
lıiikılm~ıi, Tiirk hükiıın,tiııin teklifini 

. ilham <'den d ~~t:ııı2 his<iyntl:ın dPrin 

Şük. .. S - ıu <tıı ~ tk mütehassis k:ılnı!lkla bHaber, 
• r u aracog k n ı · · h h · 1 • ·· k · · 

Aı l<' • 6 ( A.A.) _ Cunıhuı i;·ct . " ' ı ~ın<' e~ • :ını:rı JJl' muza cr2 ıçın 
l la:kı .prn• .. · ::\! l'• Grubu bugün ,aat ılk nıutckaddını s:ıı·tın lr:ık kıtalarının 1 J' 

oıı 'l:ıc art~oı ) f'C 
1
• t Cd ·e ·ıçıhncn Tlablı:ıniycd".n <'~kilm~~i oldu)ıunu te- ~ı 

Söz 1'$l<> 11 °P. a_n_m~ 1{:1• Ş•"krü• Sara;- baritz ~·llirmek mecb. urirelindedir. ı Antoni Eden 
. nan nrıcı.\ e .e 1•1 ~~. •. ·.o .1/u:ur lı · rNl'ı"kil-iııin lırııan(lft 

ngtu; ~on dünya ~ıy~sı_ ha~ıs~l~rı ':.- Knhir . 6 (A .A ) _ ~ l ı s.ır lı:rn\'cl<'- L~ndra, fi (A.A.) - flugün II :ırici-
~llnlar ~al;~u~d:ık_ı hukume.~~~ı.ın ıır li y aptı)fı lıir "")·aııall:ı dcmi"lir k i.: )·e ~azırı AııthonY Erl(•n, Anını Ka -
ti~ şekıllerı_ uzerın~ıe. wrdı.ı:rı ız.t?nt_:ı IOFVAMı 4 N('() <;AHIFF.OF. l 1 IOf'VAMI 4 Nrll S.t..HIFF.OF' 

Grııu umumı heyet ı ııı ten vır etnııs \ e ---- - ------------------·-----
r~ııname<l<' lı:ı.~kn maddı> olmadığı !cin 1 
r;~-;ısetçA' ımat on :tltııln rebeyc nıha
~·N v<rilmiştir. 

lspanyol talepleri 

F·as, Cezair ve 
Oranı istiyorlar 
Tancada cıa Alman nü

fuzu gittikçe artıyor 
Londra, 6 ( A.A .) - İngiliz :nat. 

huat ı Irak ve l'panyol Fasındakı va
zi~·ete dair .bir çok hnberler negret
ll'ı ektedir. Buna göre Madrid .-:okak
l aı~nda birer Fransız ~ehri olan ~n - • 
ıapbnka, Cnnlr, Oran V<' Fasın ıs • 
llnnı:nyıı vedlmesini tnleboden bfl • 

Pazar günü tekrar bombardım an edilen Bingazi \'man ve 

~·ann:ımeler ~·npıştırılmL'j(ır. , . 
Diğer tıırnftıı Fasın Vı> Kazaplan· K ahırC', il (A.A.) 

kaııın Frnnsadan alınnıaRını istiyen - Orl:ı Şark karn r
hir kit:ıp hnkkında büyllk blr rckli11n giı hı.nııı telıli~i: 
l-'[ıpılmnktad ı r. T:ıncada ise, Alman Lı.lıyadd: 1 obnık -
ııuruzıı gittikçe artmaktadır. Irakta t:ı vaziyette deği~ik
eı•revan eden hadiseler Almanyad:ı lik yoktur. Sollıım 
hüyÜk bir clikk:ıtle tak:p <>dilmekte- d~t şiddetli \'C aıtır 
<lir kum fırtınan kam 
~ı :ı'ıtım oldui(u üzNe Suri:»edr Al • \'e ı,ııva fn:ıll~·etine 
ll'ıanlnrın kuvvetli bir nıiitnrcke ko- ciddi suretle mani <ıl-
ın isvonu vardır. · nnı~tur . 

I~ak hilkümeti gerek Suriy~de ııe. H1hrşi.~lm>dı1: De,; 
rı•kse t rında bulunnn melızul miktar si.~ şimalindeki kuı• -
<lrıki ajımlarınd:m i~tifa<k etmekt:·diı'. Htlel'imiz Ambn!:ıgi 

gerMndeki diişmıııı 
Haile Selase mevziıı>riııe doğru te-

Ad. Ab b d rakkilcr k:ıydetnıis -
IS• a a a Ur. Negelliden ilc rli-

• ·.ıvrohlden Ynil"n bir h:ıbere gö - I<'ll kol ela diişm:ıııın 

tehrinin tayyare den görünüşü 

Habeşistan harekatı 
bitmek üzere 

Bingazi, Derne, El'
Aden ve diğer üsler 

bombalandı 

Tobruk ve Sollumda 
Britanyalılar va

ziyete hli.kinı 

Doınlıarılım:ııı \'C 

:ıvcı tayyarel('rimiı 
son günlerde Liby:ıd:ı 
fovkıılfıde fn:ıliyel 
Kilsterıni~lerdir. Pnr 
znr gec~.•i Hing:ızi Iİ· 
ınnıınııı, Benin:ı h :ı;. 
VH Ussiinl' \"'? clİ~(.\r 3 
hrı vn Ü8"tlne hınrruz 
edilıni~tir. Ben!ırndn 
bi r i bltyük nsk~ri nnk 
11;.·e lu)·yaresi olmak 
Uzer<> be~ tıın·are y:ı. 
kılını~. digerteri mit
r:ılyö1. ate<ine tutul
ınıı~tur . 

re. ilahe~ imparator u Haile Seliise, kuvvetli bir muk:ıvemetini kırdıktan 
'ıugü ıı. mutantan bir alayla, !:ıcş yı l sonra ilerlem i~tir. 
P\'"\'<'l terk<'ttiği l!abeşist:ın pavitah. Şiddetli hava hücumları: 

llar<liy:ı, Elnden, 
Kapotzo \'C Sollum 
mıntak:ısında dü~ -

mnn nnkti~ < kolları , motörlii va~ılala
rı ve kıta:ıt toplulukl:ırın:ı taarruz e
dilmiş bomk, ve mitrnlyöz kullanıla -
rıık düşmana :ığır za~·int verdirilmi~-tı Adis-Abalıa~·a ı:r,jrmistir. (Rnd~·-0 Kahiue. 6 (Radyo) - Re•ml hava 

ı::ı:r.cte•i) t~blif'i: - ... .,, ... (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

Yeni Tedbirler "\ 

Askere eidenlerin çocuklarına ve hastalarına 
bakılacak, ihtiyaçları temin olunacak 

Fabrika, müessese ve memuriyetlerde, askere gidenlerin yerine kadın
lar çalışacak. Halkevierinde sargı, eşya hazulamak için yerler ayrılacak 
1st:ınbul, 6 (Telefonla) - Ynrdım Seveııkr C,'m '- :\Iuhlelif Jlnlke\' aiınizde sargı, hnrp pak 't: ı·e-

ycti awsı, bugün P:ırti merkezinde içtima C'derek s:ıir cs)·:ı h:ı z ırl:ınıa odnl:ırı tahsis cılitccek \'e vnz fe a-
mühim ka ra rlar nlnıışhr. Kadınl:ırımızın milli rn- J:ın k:"lınl:ırnPI' buı·:ı!nı·dn ~ıtlı~mağa L~~lıy:ıc:ıktıı" 
lifelerini izah maksndiyle teşvik konfer:ınsları rnrit- İ.;t:ııılıul, 6 (T ·letoııla) - llüküınet askeı·e g id?n 
m~si bu ' kararl:ır arasındadır. Konfer:ınslar 1e.<bit i~r:i. m<>nıur Ye mil ·<l:ıhdeınleriıı yerlerinde kad!n i5-
edilnıiş ve konfermrncıl:ır ayrılmıştır. - Drı'<ı>"1 .ı üncii sulıijedc --

Cenup hududla
rımızda tedbir

ler aldı~ 
Ankara, G (A.A. ) - Türk ve lran 

hudud emniyet ve aaayiıinin tak>1'ye
ı i maksadlyle 8 kanunuevvel 1940 
tarihinde Hoy'da iki devletin seli -
hiyettar murahhaslnrı arasında im· 
zalanan protokolda derpiş edilen 
t .. dbirlerin iki ikid hükUınetçe tas
vip edilmit olınaaına linaen, 4 mayıs 
1941 tarihinde Tahranda Tüı-kiye 
cumhuriyeti büyük elçiliğ i ile lran 
hariciye nezare,· ara.amda nota tea
tisi ,suretiyle bu tedbirler me2kur ta
rihten itibaren tatbik mevkiin~ gir· 
miJfr. 
- ---------------
Amerika harbe 
2'İrmek üzere 

lngiliz tayyareleıı: tarafından bir kaç defa ziyaret ed ilmiı 
olan meıhur Krup fabrikaları . 

Ruzveltin ~at'i. karar Fransa Almanya Alm~nyaya ha-
Kap, :ı~~~; ıst~c~~~iorAfrika ile anlaşacak mı?~~ hucumu arttı 

1>nıv kil i ~ner"ı sın,uv. dil n !lyan Uun Manhaym Frank-
n_ı.cli şi ııdc .'· :ıp tıı<- ı ıx,y:ıııattıı dem iş- Darlanın Paris görüşme- f ' f 
tı r kı: . . . • A • • ort, Norveç ve ransız 

- Anıerıkn h:ııbc gırecekttr Bu Jerı kat'ı vazıyetı mey• h•ll • b b 1 
propagıında ııdicesiııde değil, Ameri- Sa 1 en Om a andı 
k:ın h:ılkınd:ı, Amerikanın harlı-0 işti- dana çıkaracak 
rnki icabettiği kanaati ıneYcut olduğun /ngiltere üzerinde beş 
d:ın dolayı girecektir. Amerikn, ingil - _ 
tere \'C imparatorluk milletleri :ırusın- 1800 Alman Fransız gun zarfında 38 Alman 
da eskid~n cok daha ~ıkı mün:ı,,.~ betkr ı:;o • i • d" .. "/d"' 
olacnğı gün gel<>eekti r . rasına geçıyor ayyaresı UŞUrU U 

. Senatör Pctcı·in .•ö:lcı·i .. .., / Londra, 6 (A.A.) - İnJiliz h:ını 
Vuşıngton, 6 (A.A.) - Sen:ıtor Pe_ kuvvetleııi bu gece merkezı Ren mın. 

t~r, bugün sen:ıtöd(! beyanatta bulunu- \akasındaki sanayi şehirlerine ~id -
r:ık ingilt<>r ' lehinde şictdetli bi r füan detli bir hücum yapmıştır. 
kullaıımı~ \·e Amerik:ının h:ı ı·be girme- Başlıca hedefi Manhaym ı;ehri te~-
,;i lüzumııııd:ın lıahiR le rlcmi~lir ki: kil etınistir. Buraya pek fazl:ı ;·an -

- Anıcrikaııın ~iddetli hattı hare- gın ve ~·ük.;ek intilfık bombası :ıtıl-
keli için z:ıman gelmiştir. mıştır. Ren (!zerindeki Frankfort ><eh 

H:ıtip, Ruz,··. itin fcvknlilrl~ Yazi;·el rine de hücum edilmiştir. Ifrr iki 
ilfın etme•ini, düşm:ınların :ı bütün ka-ı •ehirde ''angınlar görülnıüstüı. 
pılarını J;ap:ıtmasını teklif etmiş, Ame . ' Fraııs;z <ah illerinde Bolo\·in \'C 

ri]\anııı G roel:ırıd ı Ye l zl:ındayı ı·e di- ! Şcrbl!rJ! doklarııı:ı da hücum <dil -
ğer lüzuml u ye rleri i~gal etmef>ini tav- ' mistir. 
Ri.VP ey lem iştir. · . ı Gü:ıdiiz düşman sahillerinde dü~-

Peter d•miştir ki : man ırenıilerini :ırama hareke!i ılı•. 
- Bunun diğer hedefi de, BritRn)·a mm rlmi.< vP bir çok ı·iıJ; ,·:ıntırlan-

için d<>niz yoll:ınnı :ıçık tutmak ve q:ı t:rır.oıız <>dilmisli 1.,, • • 

lli tler in }ıer teŞ('bbiisiinil :ıkiın bı r:ık- / Sahil s<'l'\'İsin" mrn"up t~ı·." :p·,,kr 
maktır. K<>rn jııpon fi lo,;uııu k:ıbu)ııın- gere s,•nt Xazpı· linıaııına hü«nm d-

irti1)at tesisini isli.rnrıım. O japon do- veçte Stı\\'nneer ii.•,iinii tıomba·n· 
dıı h:ıp~dmı>k iç in Brit:ıny:ı filo'u ile 

1 

mişt,•nlir. Diğer 1:ı)·y:ırelet·inıi;~ ;\lor. 

n:ınmn•ının ki bizi :ırk:ımızdan hım • nıı:;tır. l!anııarlat· üzerine ııını is:ı -
çcrleır.~J; i~i n fırsat beklediğini bili - beıler nıü•ahcdc cdilmi$ \'e ! ,ın"tnl?ıl" 
ı·oruz . 1 çıktığı giirillmüstür. 

Bir rrktöriin laıısiyesi Bütün bu geni~ lıarekiıtt:ın lıiitün 
Boston, 6 (A.A.) - Jl nrvod iiniwr- ta~"ı·:ırelerimiz iislHiııe dihmii•ler-
'DEVAMI 4 NCO 9AHIFEDE ı dir. 

l$ARE.T~tR 

· ıeue inanacağız? 
Dünyamızda teminat namı altında 

eakiden kıymeti olan bir mllrıaaebet 
sistemi, artık topyekun ortadan kalk
nnttır. Teminat timdi yalnız bir bot 
lakırdı dejı'ldir. O, ayni zamanda 
uyuıturucu bir iliç ve aldatıcı bir va· 
11ta halinde de kullanılmaktadır. 

Türk milleti, hariçten gelecek her 
türlü teminatı nezaketle dinliyebi • 
lir, fakat ona inanamaz~ 

Bizim te111 'natınnz, kendi varlık 
ve kuvvetimiz, kendi dikkat ve uya
nıklığımı2dır. Daha doğrusu, hüku
metimizin tuttuiu yoldur. Biz ancak, 
kendi idaremizin bize vereceği temi
nata inanabiliriz . Yığın ığın tecrii • 
belerin, Türk idrak ve mantıkında 
böyle salim bir eıaa tutmasını gayet 
tabii görmek lazımdır. 

Tekrar edelim: 
Bizim teminatımız, hükUmetimiz· 

<\"r. Milletin varlığıdır, ordusunun 
kuvvetidir, uyanıklığımız ve ıuuru -
muzdur. 

** 

lrlnnda ya yapılan hücum : - -- 7 ..,,.,: .• -.. ... 
llelfast. G (A.A.) - Şimali lrl:ııı

,. da cnıniyel nezareti \"e lrlancladaki 
hanı ktı\·velleri k-arnrgiıhının müşte
rek tebliği: 

lısi2 V1! yiyeceksiz kalan Fran!12lar. 
dan bir kaçını Sen nehrinde halık 
ıtvlarken gösteren bu resim, on gün 

evvel Franaadan gelmişfr. 

V işi, 6 ( A.A.) - Amiral Darlan , 
dün a kşam yeniden Pn!Iİse gitmi~lir. 
Amira l Vi.-;ide ;alnız mareşal Peten
le görüşmii.~ ve P,1riste Almanlarla 
yap tığı mUzakcrelerin neticesini an
l atmı•tır. Alman tekliflerinin tahri
ri bir vesikaya r:ıpt~dilmiş olduğu 
ıın l astlınnkı:ıd.ıı:. 'Maresal P'\!~n. d.e 
ccv:ıbmı tahrı • ı olarak vermıştır. 
Bundan, Alman_ Fransız görii~mele
rin in saıih bir mah iyet aldığı anla -
sımaktadır. Teklifler hakkın!ln hir 
seY .öğrenilmemiştir . 

Vi>;i, 6 ( A.A .) - Amiral Darlan 
diln akşam tekrar Pnri•e gitmi~tir . 
Darl a ıı a iki diplonnt da refakat et
mektedir. Alman • Fransız diploma
tik münaw;bntının hu U!mM netice -
'inde k:ıt'i şekline varacağı tahmin 
edilmektedir. 

Londra, 6 ( A.A.) - Mü~takil 
Fransız :ıjnn~ı bildiriyor: 

Amir al D-:ırlnnın Pari~i ziyaı•eti • 
- Sonıı 4 Uncü ıahifede -

Küçük bi, düşman bombnrdııııan 
teşekkülü, sabahleyin Relfa<t:ı \'e şi. 
mali Irlaııdnnın diğer ııııntakalarına 
hürum <>tmi~tir. Znyi:ıtın fnzla ol . 
m:ıdığı ~nııılmııktıııur. Hiı· ılil~m:ııı 
bombardıman ınrynre•i düsiirülınü~
tur. 

Londra, G (Rndyo) - H:ıYa ve em 
ni;·et nezaretlerinin tebliği; 

Dün g<>ce cHi~nı:ın tnyy,:ırcleri 
Klaysa)·d, :<\ler,ayd Ye şimali Irl:ııı
dnr:ı hilruın etmi~le11ctir. Bir cok hn
"'1r Ye bazı ;·erlerde zayiat vardır. 

Glinclliz CPnubi >;ark; lngilterPde 
bir Alman tayı·nresi dah:ı diisüriil _ 
miMür. · 

Bet günde 38 tayyare dü, ürüldü : 
Londra. 6 ( A.A.) -.- l\layısın ilh 

be' gece,; zarfında İngiltere tize -
rinde cliisüriilcn tnn:ıreleı· :ıR i hul-
mırntur. · , · 

Nisan ayıııda İn!!'iliz m·cılarınııı 
diişiirdüğü düsmnn tayyareleri 87 )"e 

baliğ olmuştu. 
8 tayyare düşürüldü: 
Loııdra, 6 (A.A.) - Paz:ır nhn

mı avcı ta;•;·nrclerimizle bataryaia. 
- Sonu 4 ün.;ü ıahifede -
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RADYO GA l ETESi 
Fazla Göztaşı 
alıyorlarmış 

' 
Yanlış vesika veren me-

Güzelyalıda bir spor 
· sahası yapılacak 

RADYO ; 
" ' 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
8.00 Saat ayarı, 8.03 ajans haber

leri, 8.18 müzik:, 8.45-9.00 ev kaclı
nı, 12.:10 ~a-at ayarı, 12.33 mıizik , 
12.50 ajans habeı·leri, 13.05 müzik, 
l!l.20-14.00 müzik, 18.00 saat ayarı, 
18.03 müzik, 18.30 konuşma {dış p~
litika haberleri), 18.45 çocuk saa1.i, 
lı0.30 aj nııs haberleri, 19.45 zira:<t 
takvimi. 19.50 fasıl hey'eti, 20.J 5 
radyo gazetesi, 20.45 muhtelif şarkı 
ve türküler, 21.10 konuşma, 21.:.!5 
müzik . 21.45 müzik: riyasetirumhııı· 
bando,u, 22.30 memleket saat ııyarı, 
ajan;; halıederi, 22.45 müzik: caz -
band (Pi.). 23.25-23.30 kapanı~. 

Hitlerin nutku. 
İngiliz ve -~ nıeriknn 
gawteleıinch ~u rn
ı'<'lle tef.<ir Nlilmek
tedir: 

1 - HillPr, AJ -

Amerika harbe doğ. 
ru gidiuor 

Bazı lngiliz vı: A
merikan ımzetcleri, 
Almanların Ege de
nizinde adalardan at_ 
lıyarak Suriye yolu 
ile Iraka tayyare gön 
derec•klerini san -
muktadırlur. 

mur cezalandırılacak 
Bazı bağcıların, zi1"lnt memurla

rından aldıkları ve~ikalarla ihtiyaç
larından fıızlıı göztaşı aldıkları zira
at müdürlüğünce tesbit edilmiştir. 

Buradaki bataklıklar süratıe kurutularak 
halk sıtmadan kurtarılacak 

nıan milletini uzun İngiliz ve Amerikan
hir harbe hazırlam3k 
lstemistir. Halbuki lar Hitlerin nutkunu 
,:l'\·elki nutukları'l _ ltnl11anloı~n lıeyrwııı 
d:ı harlıiıı !lll de bi- na~ıı tefsir ediyorlar? İtalyan radyoları, 
tt}('.:ı-ğini :-:öylüyor - Irak mescle~ini ele 
.:~. Hitler, Alm:ın or- ı / /ı A l almı~l:ır, Arapl:ır a
cl\ı;unun :ı;elec~k ;e- ıta yan ar rap arı ra .. 'i.lncla pı·opugaııda 
""' de bilyük zafer ·- l h • • k k f icin bu m~seleye Tiir 
K·r k<ız:ınacağındaıı a ey zmıze lŞ ır • kiyeyj de karıştır -
h:.hsetmi*tir. nuık için hezeyanlar nıı,dardır. Türkiye 

'! ~ Hitler nutkan Sadabad paktı ile 1-
<l::, Almaııy:ının 'ıir Savururken acizleri- raka bağlı olduğu 
<k1ha l!ll8 deki va - haldı> İngilizlerle !eş 
zinte clü*mi~·eceği ni gösteriyorlar riki m~sai ediyor -
kaydolunmakt:ıdır . mu~. ltal;·an propa-

Hitler:n ~ark \'e garp lMERIKlN SlNlYll su· - gaııdasının bozuklu -
zaf"rlerinden >unra ğu bakımından ~ura-
h:\lii bundan bah"Ct - 1 1 sı ,ı;kkate layıktır 
mesi. mai!lilbiyet ih- RA TLE NK ŞAF ki, Arapça ııesriyatta 
tim:tlinin zihninde ETMEKTEDiR ltalyanlar, böyle bir 
b:r nr te."'kil eyleme- taraftan Araplaı·ı 
;:otİeo ileı·i.gelmektedir. Türkler aleyhine Sadilbat paktına roğ_ 

Amerikan g-azete!eri, bunun bilhas-ımen Irakla i~ birliği yapmadığı için kı~ 
>:t Amerikan yarclımından ileri geldi- kırtmağa çalı~ırken, italyaııc;ı ne~ri -
•<ini vazı,·orl:ır ,·atında Ir:ık hadisesinin Tiirki,·ede in
~ KÖlom .. biya İ·adyosunun söylecliğlne\gi~tere a!ey!ıine biı: cereyan u)·andır -
giiı'e, Amerika resmi mahfilleri Alman dıgını .<oylemektedır. 
tehdidlcriııe aldırı~ etmemektedir. B!re 1 

Balkanlarda mii~kiilıit 
;·üı bomlıa ~özleri bir masnl gibi telük-\ Balkan s~ferinden sonra mihver kar 
ki olunmaktadır. AmPrika ideali uğ - 1 ~ısında yeni zorluklar belirmiştir. Slo
runda bir kere daha sfütha smılm:\i{ıı venyanın itnlyanlar taı·afından ilhakı 
h:ızırdır. derin bir tcesııür hu~ule getirmiştir. 

Amuika lwrbe doğru [!İdiııor Diğer taraftan Hırvatistan chı parça-
Gelen habt•rlt•r, Amerikanın adını lanmı~tır. !;iimdi Hırvatlar Sırplarla 

adım harl>e yakla~tığım gösteriyor. ,ıkı i~hirliği yapmadığmdan pi~maıı -
Harp aleyhtarı aıalmakt:ı, sackce Lind dır. , 
berg Almanlr.r lehind:> faaliyette bu - ' Bulg:ır radyosunun itirafı veçhile 
'unmaktadır. G•-cen gün Lindb~rg Al- Sırpların mukavemeti devam etmekte 
nımıyanın hm hi kazanacağı hakkında \'<!sabotaj hadi~leri nıkubulmaktaclır. 
ı.e.rnnatta bulunmu~; buna, bava, ele- Belgrad r:ıcl.vosıı ile bir tebliğ ne~redi
niz H' kara g,•ııerall<'ri ve kurmayla - ·~rek luılkııı, 18 den 45 yasına kadar 
rtıı<l"n 17 kisilik mütehassıs biı· heyet amme hizmetlerinde kullanılacağı ~a~ 
r'ıporl:ı cevap ,·uerek, fngiitereye yialurınııı yalan olduğu, fazla istihsa
ı::ıkli;-:ıt t··min ııdilirse harbi ing-iltı>r~- lin zaı>tcdilcceğ! iddialarının doğru ol
ıı:n k•ızan:ıcai\'ıııı bildirmiştir. madığı bildirilmiş ve halkın tenl>elliiıi-

)lüteha.'<'ıs hc;·et su noktalara i<.1- .ıe müRaade edilemiy;cceği, iktısadi va. 
rrt etmi.~tir: 1.iyetin sar~ılmnsına meydan \'erilmi-

lngilizl~r harp \'e gıda maddelerini ,·eceği ilan olunarak, aksi hareket e
clısıındıııı temin eclebilfr, Almanlar e- aenlerin nskeri mahkemelere> sevk olu
ılemez .. Almnıı <>ııdüstri•i azami randı- nacakl~.rı iearet edilmi<tir. 
manıııı vermekt..,dir. Amerika endiist. Fı·(lıı.•a - Alıaaııırı 
risi )"C'ni ha~lıımıstır. Süratle Ü>tiinlii- D:ırlanın Parise gidip gelmesi, Al -

Bu hul, diğer bağcıların lüzumunda Gıizelyalıda kunıtulmakta olan kü
ihtiyaçları için göztaşı bulamamala- elik bataklıklar \'e. su birikintilerini.n 
rına sebebiyet vereceğinden ziraat ye~·ınde. mod<>rn lıır spor saha~ı- tesıs 
vekaletinden bu hususta vilayete lıir edılmesı kararla~tırılmı~tır. Vılayetçe 
tamim gelmiştir. Bunda deniliyoı ki: bu husu~a _tc~;lıblislcrde b~ılunulmuş, 

cParası olan lıazı bağcıların, ziro- sahanı11 ıstın1lak ınuanıelı;!"lıne ba$1an-
at me!Jlurlarının verdikleri ve<ika _ mıştı.r. . . . 
!arla kooperatiflerden ihtivaçl:ırın - Guzel)·alı semtındekı bat:ikhkların 
dan fazla göz taşı aldıkl~rı haber kımıtulnıas',·le sıtmadan zarar gören 
:ılınmı~tır. Vaziyet• vekaletçe çok 
ehemmiyetli telakki edilmekte oldu
ğundan her hangi lıir ilac bu hı anı 
neticesind<ı fakir bağcıJarııı bağları
nı ilıiçlıyamıyarak emek, ma~raf ye 
mahsullerinin heba olmanrnsıııı temi. 
nen her dekar için 3,5 kilodan fazla 
göztlişı \"esikası verilmenıesiniıı tc -
mini ve aksi halin şiddetle mesuliye
ti mucip olacağının teşkilitta ihti -
,·-açtan fazla ilaç depo etmesinin ele 
kanuni takibata yol acacağıııın müs
tahsile ehemmiyetle tebliği rn clııru
mun ha.•sasiyetle t'akibiyle neticenin 
vekalete bildiıilme;ini ehemmiwtle 
rica ederim. · 

---•Ooo---

Ziraat memurlarının 
çahşma sahaları 

Zi"nat müdür ve muallimleri, mü
cadele müdürü. l>:ış teknisyen ve tek
nisyenleı; şimdiye kadar eski vazife 
talimatnamesine göre vazife görmek 
le idiler. Ziraat Vekaletince yeni 
vazife talimatname~inin, ha>.ırlan -
makta olduğu şehrimizdeki al:ib -
darlara bildil"ilmi~tir. 

Yekaletten gelen bir tamimde, re
ni tıılimatname hazırlanarak Vekil -
ler hey'etince tasdik edilince.ve ka. 
da" ellerinde hiç bir vazifo talim~t -
namesi bulunmıyan zh·aat ve mitca
dele teskilatının bugünün icabettir -
dii(i sckildc çalısmalarıııı temin için 
l'azifelerinin ana hatlarını gosterir 
bir taliınatn~me hazırlanmıstır. Btı 
muvakkat talimatname, derhal zira
at müdür ve muallimlerine teblij!- e
dilecek ve ona göre muamele ,\'apıla
caktır. 

Dr. Abdi Muhtar 
Biı· mtidcletten beri seyahaüe bu

lunan doktor Abdi Muhtar sehıimi
ze gelmiş ve ha,,ıtalarıııı e;ıki'i gibi 
iicüncli beyler sokağındaki nııia;·e ~ 
nehancsinde kabule başlamı~tır. 

Macaristan Fuara iş. 
tirak edigor 

Maca r paviyonunda bu 
sene satış da yapılacak 

'.\1acaris1.ıın hükumetinin, hu se
neki fuara i~tirak edeceği lıeledi;·e 
reisliğine bildidlmi~tir. 

Gelen mektupta geçen ~ene fuara 
iştirakten memnun kaldıkları, bu se
ne devletler p-aviyoıılarının bulundu
ğu sahada geniş bir r<'ı' istedikleri 
bildirilmiştir. Bu sene '.\Iacar pavi
yontında satış dıı yapmak h;tedikleri 
ilfıve olu~mm;tur. 

19 MAYIS BAYRAM! 
1 !J mayıs jin1na!'l.tik ba)·ramı ~en -

likleri p~ogramını hazırlamak icin 
bugün .a11t onda vilayetle vali Bay 
Fııad Tuk~alın reisliğinde bir tnplan
tı yapılacaktır. Belediye rd"i Or. 
Behçet Uz ve parti reisi avukat :Mü
nir Birsd toplantıya işlİl':lk edecek -
!erdir. 

OC BiN LiRA CALAN 
YAKlllNDI 

Çorakkapı mıııtııkasında Emniyet 
otelinde Sökeli celep Ba,\' Fm·ııkuıı , 
otelde yattığı odadaki yastığı altın. 
dan iic bin lirasını çalan ve frenle 
Afyonıİ kaçan Uöaklı S<'lim, z:ıbıta -
ca Afy<ında yakal:ınmıştır. Bugün -
lerde muhafaza altıncl:ı •c 1wimiz~ 
ııetirilec~ klil". 

Bıçak çekmiş 
1smelpaşıı lıtılva ·uıda Yusuf 

Necmi, kadın yüzünden [.;malt 
Hikmete bıçak çekmiştir. 

oğlu 
oğlu 

hulkın vaziyeti de ıslah edilmiıı olncak. 
tıı-. Belediyece şehirde Hitma mücade
lesine ehemmiyetle devam edilmekte -
dir. Bazı b:ıtak!ıkhır mecı:a açılmak •u
rctiyle sulan kurutulmu~. henilz ku
rutulamıyanlarn da muntıızaın:n ma
zot dökülmesine clevam <'dilmekte bu
lu ııul mu~tu r. 

Hagırıı bir teşebbüs 

Kreşlerin tekrar açıl

ınas ı kararlaştı 

lzmiı· parti vilayet idare heı"eti 
reisliği, cok mühim ve hayırlı ;ıir te -
~ekkül olan kreşleri tekrar ihya et
meğe karar vermiştir. İlk olarak Eş
refpa~a. Gaziler ve Kahramanlar 
mıııt-akıılıwıııda üç kreş ihda< edile
cektir. Krel$1ere işç'i kadın ve erkek
lerin işlerine giderken küçük cocuk
ları kalıul olunacak ,.... gündüzleri 
iaşe. istirahat Ye eğlenceleri temin 
edilecektir. Zamanla bu kreşl••r seh. 
riıı diğer mıntakala~ıncla da ncıla -
caktır. Halkevi reisliği. atılacak 
kreşlerin hazırlıklariyle me,ınıl ol -
maktadır. 

- --000>-- -
ZIRAA T MÜZESi MAHZENiN

DEN SU FIŞKIRMIŞ 
l\ültürparktaki ziraat nıiı;.~e--ının 

mahzeninden su fışkırdıgı 'c elek
trik tesisatının ela bozulduğu bele -
diye fon hey'etine bildirilmiştiı'. !\fü
zenin rnziyeti, fen hey'etince tetkik 
ecliler•k icalıed<'n in~aal ;·aııılneaktır. 

---x---
Çocuğunu 

bırakan 

sokağa 
&na 

Abaııcakla Zade sokağına yeni 
doğmıış bir çocuk teJ"kedilmis!ir. Za
bıtaca yapılan tahkikatta ı:ocuğu 
terkedeııin -asni sokakta oturan Nebi 
kızı 21 yaşında Ayşe olduğu ımla -
~ılmış vr yakalanarak h:ıkkındn tah
kikata b:ışlanmı.ştır. 

ZABITADA I 

Hırsızlık: 
l•metpasa buivanncla Hlisnü oO.:

lu Ali Rıza; :Mehmed oğlu hmailiıı 
iki dirhemini çaldığından tutulmu$
tur. 

Taba nca ile yaralamıı: 
Kenıeı·de Yavru sokağında Ali oii"

hı Hasan Daryiirek, -ailevi bir mese
leden Şükrü oğlu l!akkal Hamidi ta
lıanca kurşunu ile karnından ağır Sll•' 

ı·elte .rnıalamtŞtır. Yaralı memleket 
hastahanesine kaldırılmış, suçlu, t .. ı. 
lıanca.;iyle birlikte yakalanarak acl
liyeye verilmiştir. 

Otomobil kazaaı: 
Bayraklıda Menemen caddesinde 

İngiliz Condun, idaresindeki otu
mobilli Emin oğlu sekiz y11şında Ce
male çaı·ptırarıık yaralanmasına se
bebiyelt vermiş \'e zabıtaca tutul
n111ştur. 

Bıçak ta§ımak: 
Halay caddesinde 'arho~ olarak 

nara atan Mustafa oğlu Seyfeddiniıı 
(izerincle bir bıçak bıılunmıwı, z~bı
ıaca müsadere edilmi~tiı·. 
Eararcılık : 

Keçecilerde lıir hırsızlık mesele -
"'inden karakol!>. götürülen Hüsnü 
oğlu Ali Rız-anııı üzerinde ,; santi -
l(ram esrar bıılunnıustur. 

B'r ceaed bulundu ; 
Bergamada Kapıkayıı köyündı• 

Taşlıtarlıı mev kiincle bir ceset! bu -
lunmu~tur. Yapılan hhkikata rnğ -
men henüz hüviyetini tesbit etmek 
mümkiin olamamıstır. AdlivPce tah
kikata devam olunm:ık1adı;· .. 

Ktz kaçırmıı: 
Keçeciler caddesinde Besim oğlu 

Osman Gültekin. öteden beri se\'is. 
liği Sabit kızı 17 y:ışında Bn. lpe~ .. i 
ka~ırmı~ ve tutulmuştur. * Rayıııda·da Yenice· mahnllesiı·
de oturan Rüstü Değerli, Hiiseyiıı 
kızı 17 ,·aşında Şe11efi <'vlenmek maı
'adiyl~ kacıımıştır. Su~lu tutulmw:. 
l Ur. . 

-~-~~-------~---~-~-----~-·~-

ğü alacağı n1uhakka.ktır. Knti netice ınan ... P'ransız n~keri ve iktı!"aı.11 n1ü1.a. 
Anupadaıla dcgll, lngi.lterede ,., suhı-ı· ke;eteri ~ikkati ~-ekmektedir. Anl~~ıl
rın<ln :ılıııac:ıktır. Hnlılıazır Amerıka clıgıııa gore Almanya, Fransanın ıkh
i';Jn•u Atl:ı.st:ı rnziyeti lehte tı>mine kıl- sadi ve a~keri bakımdan iş birliğini Jii. 
fidir. Amerik11 <anavi merkezidir. A- zumlu görmektedir. Bunun :ıelıebi Ame 
nıe"rik:ı hava kunetİ~ri, şimcliclcn bi- rikan ;·ardımıdır. Gerçi Amerikan yar 
k Alnınnyı.yı ;-eıı~bilir. Her şı>.vin fe\' dımıııın yavaş inkişaf ettiği muhakkak 
kiııcle olan Lir nokta da, İngiliz mille- tır. F'akat surası göz önünde bulundu
tiniıı bozguncu olmamasıdır. İngiliz rulmalıdır ki, bir defa başlıyan inki~af 
milleti ,<nbır ve soğukkttnlılığıııı mu - çok süratli olur. Bundan ev\·el de Al- lzmir sicil ticaret Memurluğundan: 
hafozn rdebilir. ıııan;.·anın te<lbirleı· alma ... 1 lazım ıteliı-. 

ll'nk111 «<·~iııı t: Amer:ka sanayiinin ne derece mu-
frakt:ı muh:ı,-anıal devam Nm 0 lde azzanı olduğunu ttu misal lıize nnlat -

bcrat~r hem~n çarpısı:nalar yalnız ha- ınaktnılır. Bn büyük Amerikan çelik 
\':.t harekatına inhisar eı·lemektedir. sirkeli müdürü beyanalmcla; sirketi
A mp memlPkı•tlerinde bu hadise;-~ kar nin bütün Alman ç.elik fabrikalarından 
sı büyük bir :ıiiıka uyandığını söyle - daha çok çelik istihsal ettiğini söyle -
meğ2 liizum yoktur. '.\lısır bundan eıı- 1 m'~ \'C hnlen fabrikıılaı-ındaki istihsa
<IİS<' duymakta iki tarafın :ınl:ı;;acaı('ı liıı rnktiyle Fransa, Ilelcika \'e ingil -
ümidini .izha~· eylemekUxll~. Su~.iyecle tere ~abrika]arının. mec".ııı. istih~ıı.lin~ 
Irak lehıne, ın~ıltere aleyhıne ııuma - muadıl olclugunu bıldırmıştır. Bu ~I -
yi~ler olmuslur. :\fa\'erayı Erdüııde E. nız lıir misaldir. Amerikarla :<:mayiin 
miı· Abdullah v; mülteci Iraklılar as - diğer şubeleri ele ayni yazlvetteclir. Gö
keı i harekata hazırlanmıştır. Höyte - rlililyor ki, Almaııyaııın Fransa ile bu 
rin bir haberine göre, Türkiye, lngil- deı·ece mı•sgu! olmasının seb<>plerinden 
tffe ile Ir:ık arasında t:ıva'Sut teklir biri ele Amerikanın bu derece inki~af 
etmistİJ". elm~>i ,.,, sınai kabiliyetidir. 
İngiliz hüküıueti müzakerelerin Hab-

lı3nir< tayyar2 meydanı tahliye L>d;J. 
meden mümklin oll\mıyacağını bildir
miştir. Londıa radyo<ıı, bir rlefa an -
la<ma olur<:ı münasebatııı ondan 'on
r:ı samimi olacağını 'öylemi~tir. '.\Iaa -
nıafih böyle lıir anla~maya delalet edeı· 
bir emar" yoktur. Berliııe güre de Al
manlar hikli~~yi dikkatle takip etmek
tedirler. 

ISPlNYANIN YENi DAHiLiYE 

--
Lordlar ve Avam 

kamaralarında 
Lonclra, 6 (A.A.) - Röyteı'İn dip. 

lomatik muharriri yazıyor: 
Avam ve lordl:ır kamaraları, dnü

müzdeki celselerinde; hükumetin , 
Yunanistana yardım siyasetini tas
vip ve orta ~:ırk harp sahnelerinde 
imparatorluk askerleıinin harekatı
nın hükumet tarafından mümkün o-

NAZiRI J lan biltün şiddetle t-akibi hakkında 
~!::drid, 6 (A.A.) - Falanj milis itimadlarını talebeden ve iıükümet 

sefi \'alanlino Galatza dahilire nazır- t~r.afıı~.dan teklif olunan ~arar sure
lığıııa tayin edilmiştir. '.\lumail<'yh ay- tını muzakere edeceklerdıı:. 
ni zamanda general Fraııkonun şah~i . Avam knma.rasın.~a. m~za~er~le<. 
dostudur. rı Eden -açacaktır. Çorçıl HOz soylıye-

cektir. Eski hal'iciye nazırlarından • 

1 1 
Hor Beliş.'l ve Oliver Stanley ile Loid B 0 r.s a ~~~un söz alacakları sanılmakta_ 

---- ------- ---- Lordlar kamaraHında müzakere -
OZOMı ler üç saat •Ürecektir. Bu müzakere

K.S. 
17 50 
14 

K. S. 
20 
17 

lerde, Irak ve Libya hadiseleri hak. 
kında neler düşünül ıl. üğü sorulacak-

Tescil edilmiş olan (Tül'kiye p:tlaıııutçuları anonim şirke<i) nin 
25-4-9.Jl tarihinde adi surette topJ.anan umumi hey'eti zalııtııamesi ti
c:ırN kanunu hükümlerine ııöı-e 'icilin 3008 nunı:ırasıııa k:ıyt \'e te,cil 
edildiği ilf~n olunur. 

1 : Zabıtname 
2: Hissedarlar cedveli 

izmiw sicilli licaret n1~mur!t1i''ll 
resmi mühı·ü ve 

F. Tenik imzası 

Türkiye Palamutçu/arı Anonim Şirketi 
25 Nisan 1941 Tarihli 

Umumi Heyet Toplantısı Raporu 
Türkiye palamutçulan anonim şirketinin 24 ncü alelade 'enelik 

umumi hey'et içtimaı 25 nisan 941 cuma günü s<ı.at 15 te lzmir ticaret 
ve sanayi odası salonunda ticaret vekaletini temsilen komi.,er sıfatiyle 

mıntaka ticaret miidilr muavini Cevdet Arıkutun huzurunda ve idare 
hey' eti adına şirket murahhas müdürü Fu:ıt lyimenin başkanlığında ya_ 
rııldı. 

Komiseı• tarafından içtinıaın aktine müteallik gazete ilanları, top -
lantıya gelen his,;edarlarıo esami ve hisse miktarlarını müsir hazurun 
cetveli incelenerek kanuni muamelenni ikmal edildiği ve to;lantıya ge
lenlerin 108436 ki%eyi tem•il ettikleri anlaşılmış ve toplantının akdi 
\ıygun görülmüştür. 

En çok hisse sahiplerinden Htheyin Çağlarlar ile Ahmed Nuri grduı· 
ı•'Y toplamağa Hayri Alpkut kıitipliğe seçilm~lerdir. 
Başkanın bildirmesi üzerine müzakere ruznamesinde yazılı maddeler 

mucibince idare hey'eti \'e miirakip r:ıporu ile bilanço, kar ve zarar he. 
,abı katip tarafından okundu. Başkanın teklifi üzerine: 

l ~ Rapor hakkında şirketin şayıını takdir taaliyefi açıklanarak 
söylendi ve teşekkür edildi. 

2 -' Bilanço h-akkında yalnız 208 liralık bir hissedar vekili Re~at 
Ôzaklı. tarafından sual sornldu ve bilançoda mevcud gös -
terilen palamut ve çuvallarıfı fint ve miktarlarının müfreclatiyle 

• 

olmadığı ve hem ele mahzurlu bulunduğu fiat ve miktarların miıf 
red:ıtı bumda hazır bulunan mcvcuda't listelerinde bulunduğu 
ve lıunlarııı kanunun tarifatı d:ıhilinde tanzim edildiği, biliinÇC'
nun daha önce umuma tevziine imkan bulunmadığının haklı ve 
kanuni sebepleri, bfr buçuk ay zarfında bilanço tanzimi husu
sunda kar~ılaşılan harici ve dahili mükilfttı ve murakip ve ma
liye memurlaı ı tarafından yapılan kontröllerle idare hey' eti ve 
nıe~ullerinin huzur duyduğu ve arzu eden hissedılrlara içtima
dan evvel bilanço ve hesalxı.t hakkında şirkette istedikleri u 
diledikleri şekilde malümat verilebileceği sarahat ve vuzuh ile 
anlatılarak hcy'eti umumiye tenvir olunduktan sonra mlizake-
reniıı kifayeti teklifi reye konmuş lıiliinçonun ta<diki ve idar~ 
hey'etinin ib.1ası ittifakla k:ıbul edilmiştir. 

:ı - Temettüün >ureti te\'Zii, idare mecli•i raporundaki esbap v~ 

teklif l!aşkan tarafından izah edilmiş ve bunun üzerine birinci 
\'e ikinci temettü olarak ceman safi yüzde 15 hL8'edarana tevzi 
edilme:;ine ve es:ıs mukavele dairesinde müessislik ve idare mec
lisi hissei temettülerinin tevzi ile bakiye temettülerin gelecek 

4 

5 

seneye devrine ittifakla karar verildi. 
Esas mukavele mucibince müddeti biten iki azanın yerine ~·a
pılan gizli seçimde 405 rey ile Ha•an Kurdoğlu ve 382 rey ilı• 

ilhan Postacıoğlu idare meclisi azalıklarına s<>çilmişlerdir. 
:l>Iürakipliğe ele gizli seçime 405 rey ile Şükrü Cevahirci seçil. 
miş ve murakip ücretinin 500 lira olaması ittifakla kabul olun· 
muştur. 

Toplantıya: l\le>ud günler içinde ela ha hayırlı işler göriilmesi !emen
nisi ile son verildi. 

• 

Başkan 

Fuat İyimen imzası 

Rey toplamağa memur 
Hüseyin Çaii;lıırl:ıı· :mz:ısı 

Kun1i~<:r 

Al'ikut 

• 

Rey toplamağa memur 
Ahmed Nuri Erdur imzası 

. Katip 
Hayri Alpkut imz:ıRI 

2;j-Nis-an-941 
Oııbeş kuruşluk damga pulu 

göstfitjlmediğtnden burada tetkik edilerek öğrenmek istedi- Türkiye palamutçuları 
ğini ve içtimadan evvel kendisine blianço verilmediğini söyledi. anonim şirketi resmi mUhrü 
Başkan tarafından bilfınçod-a müfıledatın gösterilmesi hem kabil ve Fuat fyimen imza~ı 

127 jiro ve şür. 
143 A' R. üzümı·ü 

41 Ôztürk L. t. 
16 Ahmet 

17 
22 

24 
30 

tır. Bundan başka İııgilterede isçiler 
vaziyeti hakkında bazı tenkidlcr ola
caktır. TÜRKiYE PALAMUTÇULARI ANONiM ŞiRKETiNiN 25 Nl~AN 1941 UMUMİ HEY'ET TOPLANTISI HISSEDARAN CEDVELI 

897 
255718 

256116 
No. 7 • 
No. ıı 
No. 9 

No. 10 

Xo. 11 
ZAHIR.Eı 

lO ton nohut 
50 ton su<ıanı 

.. ~ 

17 50 
22 
28 

:ız mal var 
35 

mal :ız v;ır 
yok 

K. S. K. 8. 
9 75 

30 

Forbea kumpanyuı memurla -
rından ve Şamlı Şükrünün kayin 
biraderi Bay Fehmi, uzun bir 
hutalıktan ıonra vefat et..U. ce 
cenaze~ pek çok doatlannın it
tirakiyle dün kaldırılm11tır. Mu
hitinde ken.-1.aini çok ııevdirmif 
ve çok iyi hatıralar bırakmıt olan 
merhuma tanrıdan rahmet di -
ler, kederli aileaine taziyetleri-· 
mi:ıi aunarız. 

10,000 kilo zeytinyağı 42 50 42 50 .................... . 

Bay C'elal Ar,;lan 
• Ahmet Xuri Eı·cluı· 

> • • 
• • • J 

• Sami Talu 
« l\fustafa Fenari 
• Hakkı Türegün 
• Ali Nihat Örge 
• Sırrı Şener 

• 

. -ı· .. 

J-, S A :\! 1 

Bay :II. Fehmi ~lUflüoğlu ,·erc<~si 

Bay Ahmet Kayalı namına 
Bay Mepmet Nazlı namına 

Bayan Saadet Fahri namınıı 

• nanıına 

-------
Hisse Hisse Hisse Rey 

Asaleten Vekaleten Yekün Adet İkametgah 

600 600 G İzmir 
5858 İzmir 

574 ' İzmir 
1012 7444 10 Akhisar 
452 452 4 lzmiı· !ı ' 

:1556 ~556 10 • a .. ıso 3480 10 > 
2437 2437 10 • 

620 520 5 • • 
- Üçüncü ıahifede devam ediyor -



ra~i sariye hastaha
~ekimli2inden: 
ll'a 20 kuruş ve muvakkat teminat 101 liı•.ı 80 
'~in ·1 • k avlu duvarının inşaası açık eksı tm~ge on. 

' ·Şartnameyi görmek üzere her ğun başhekimliğe 

"(ANADOLU) 

lzmir ziraat müdürlü2ünden: rı;~·i; .. ı;;~·;;;;, .. ·"A;;.i;ii""i"'ii"d~/~:;·~ı 
'Ziraat VekaJetince sekiz adet Platt sistemi yerli toplu çırçır maki- ~ 'ğ ; 

. 1 akt .............................................................................................................. "'' 
nesı satına ınac ır. İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 

Bu sistem çırçır makinesi olanların her gün öğleden sonra ziraut Miktaıu 
müdürlüğüne müracaatları. 

İhalesi 10/5/941 tarihine te.qadüf eden cumartesi 
y::ıpılacağından bliplerin yüzde y<:<li buçuk pey akçası 
~lunur. 3 7 

günü.saat onda 
yatırmaları ilan 

1535 

14595 Geyim beygir nalı 
2462 Giyim katır mıh 

( !AHlFE.3 ) 

Akhisar icra memurluğundan: 
941/4Zl 

111p .... kez kt)o prr:t tifiıtt· 

19:3, ir:ı \"e :t,\ rır, nıasarifi icraiye 
ye borçlu Akhis:ırda Aksek.;; lla 

sarı llayrakchınn i~~u borcundan do

layı Akhisarııı baş değirmen mev. 

kiinde J;i ağaç ve 7582 metre mu· 
. 23.5.941 tarihinde cuma gününde saat 11 de 

e hastahanesinde toplanan komisyona miıra • Demiri ciheti askeı·iyeden verilmek üzere yukarıda cins ve mikyarı rabbaı zeytinliğin 10 his,edc• yedi h'" 
1 12 11 22 1666 Çamaltı tuzlası Müdürlüğünden: 

~~lası Müdürlüğünden: 25-4-941 de ihalesi yapılacak olan misafirhaue ve müdür evi oinası 

tamiratı 15 gün temdit edilmiştir. ıapıfacak okm 129 metı-e mik'ııp keresteyp, talip 
İU te.nıdit edilmiş\iıo. tsteklilerin 13-5-941 salı giinü 
llıuzde toplanacak komisyonda hazır bulunma· 

İsteklilerin 2490 numaralı kanuna tevfikan ibroz edecekleri vesi• 
kalariyle 9-5-941 cuma günü saat 14 de müdürlüğümlizde toplanacak 

• 

• 
~ 

\ 

r 

.. ' 

1578 komisyonda hazıı· bulunmaları. 30 3 7 1579 

Bayan Azize Unaran nam_ına 

Bay Esat Unaran namına 

• Selim Kohen namına 

> 

İbrahim Hilmi Devres namın .. 
İsmail Riza namına 

:. Kemal Arif Devres namına 
Bayım ::\Iüveddet Yerliağa namına 
Bay Has~n Fehmi Or namına 

Bay ;\forad Salih l\1enteşe namına 
> 

• 
Hu~im Sanver namına 
Ekrem Öztürk n:ımın."l. 

Bay::ın Türkan Ali Türkler namına 
hay Halim Alanyalı namına 
Cayan Hediye namına ,, 
Bay Hüsııü Ataberk n~mına 
Ba;·an llayriye J\layda namına 

• Hanım Beyoğlu namına 

• Z.net Şakir namına 
• Xecviye Özpalamutçu namın~ 

Buy ::\IıısUı.fa Baysal namına 
Bayan Pakize Sadettin namına 

• Ay,,e Ililgen n.amıırn 
> Saadet Öztürk n::ımına 

Bay J\1uhtar Çilli namına 
> Asaf Tugay namıııa 

Ba~·aiı Fahriye Kuşadalı namına 
Bay ~lıuımmer Öztürk namına 
Bayan Sadife Suner namınu 

• Emine Nalan Kılıç namına 
Hay Şahap Uysal namına 

> S:ıdrettin Uysal namına 

( 

• ;\Iııstafa Hamdi Gömeç namın:ı 
Bayan Zehra Mansuroğlu namına 
Bayan Efser :\Iansuroğlu ııamına 
Bay :\lecdut Munsuroğlu namına 

: 

1888 

419 

• 

,. 1 
• 1 

< 

. ~ ·' .. ~ . 
~~.i~·' "'-

..... 
25~6 . --

L 

1000 
1000 
1392 
467 
404 
546 

1016 
2115 

749 
200 
82 

110 
~68 

250 

1111 
10355 
2480 
548 
388 
138 

1524 
~65 

112 
<l37 
438 

!)!) 

82 
874 
265 
520 
520 

2362 
310 
272 
181 

1000 
1000 
1392 

1417 . 

1016 
2115 
1888 

1031 
110 

1018 

1630 
10355 

2480 

1024 
1521 

1047 

1056 

1 rn!l 

1010 
2536 
2!l62 

10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

10 
l 

10 

10 
10 

10 

10 
10 

ıo 
' 

10 

10 

10 
10 
10 

> 
> 

İstanbul 

> 

> 

> 
İzmir 

> 

• 
Milas 
İstanbul 
'.\Iıığla 

Bur~a 

İzmir 

Kemalpaşa 

İzmir 

> 

> 

Kula 
lzmir 
İzmir 

Nazilli 
İstanbul 
Nazilli 
Muğla 

htanbul 
lstanbul 
İzmir 
Muğla 

M. Kemalpaşa 
Menemen 
Salihli 

• 
lzmir 

yazılı iki kaime beygir ve katır nalı yaptırı.,ıcaktır. 
Taliplerin 8-Mayıs-941 per~embe günü .<aat on beşte kışlada i'zmir 

,. 

levazım amirliği "lltın alma ko.mi.<,ronuna müracaatla:ıu. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundanı 
Pazarlılka 20000 kilo odun satın alınacaktır. 
Taliplerin 8-J\Iayıs-941 perşembe günü saat on beşte kışlada izmir 

levazım amirliği s:>tın alma komisyonunü müracaatları. 

Salihli belediyesinden: 
Relediycnin tanzifat işinde kullandığı 9.'l0 moddi Ford, marka kam

yon 21 1 4 9·11 elen itibaren 20 gün müddetle satılmak i\,,.,r., müzayedeye 
çıkarılmıştır. 

lhale•i 12/ 5 941 tarihine müsadif pazartesi günüdür. Görmek ve satın 
almak istiyenlerin Salihli belediyesine müracaatları ilfııı olunur . 

1 3 5 7 1596 

lstanbul sıhhi Müesseseler artır
ma ve 
dan: 

eksiltme komisyonun-

Devlet hastahaneleri ihtiyacı için ll>O ilıi 200 uin metre hdirofil ıraz 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 - Eksiltme 9-5-941 cuma giinii ~aat 1.5 de Cağaloğlunda <ıhhat 
ve içtimai muavenet miicliirlüğü binasındü kurulu komis.rnnda 
yapılacaktır. 

2 - ;\fohammen fiat beher nwtrı• için t16,5> ku~u~tur . 
:ı - Kat'i teminat 4!l50 liradır. 
4 - Istekliler şartnamesini 160 kuruş mukabilinde çalışma 

rinde komisyondan alabilirler. 
ı,rünle-

:; - İstekliler 1911 yılı ticaret od;ısı vesikasiyle 2490 sayılı k:ınun
da yazılı ve~ikalar ,.e bu işe yeter kat'j teminat makbuz veya 
banka mektubu ile belli giin ve •saatta komisyona gelmeleri 

1643-3457 

lzrr\ir sicil ticaret Memurlu2un
dan: 
Tescıl eclilmi~ olan {Abot limite! Türk ~irketi) nin 2-5-941 tarihiyle 

tasdikli sirküleri ticüret kantıı\ıı hiikünılerine göre sicilin :ıooo numa
rasına kayt ve tescil edildiği ilfiıı olunur. 

1: Sirküler 

'e'i reh ıı fazla<ının ıı:ıra;·:ı çevril -

mesine ka~ar vcrilmi~tir. 1ha1Psı 

26-5-U.Jl pazartesi günü >11at 11 den 

12 ye kadar Akhisar icra dairc•inde 

yapılacaktır. O güıı bu gayri menku· 

le konan muhammen kıymetin yıiz· 

de ;·etmiş be~ini ve ipotek fazla>tıtı 
bulmadığı takdirde attırma 111 gün 
ıızütılarak 5-6-941 µerşenbe gunu 
muhammen kıymetinin yüzde 75 ıw 
bakılmaksızın ihalesi yapılacaktır • 
Şu k:nlar ki :l45 liraya ipotekli bulu
nan bedeli geçmesi şartiyle. Zikro • 
lunan bedele talip çıkmadıgı takdir
cle satı~ı geı•i bı~akıkıeaktır. Bu gay. 
ri menkul üzerjne bir hak i~dia e -
denler varsa ilan miicTcleti i(nde ıt· 

ra dairesine n1üracaatları ak:o'i hald( .. 
kayıtları tııpu sicilince >ahit oma -
clıkça paylaşmay:ı gireıııezfpr arttır-

ma 11-5-941 tarih.nelen itibaren her 
ke<in" göı,ebileceği şekilde a~ıktır. 

Aıiırmaya iştirak edenlerin yiizdı• 

7 ,5 pey akçası \·eya milli lıaıık:ılanu 
teminat mektubunu ihraz etm 0 leri 
şarttır. Harcı dellali:;e"i \'e te,lim 
m.ısrafı alana ı!it satış peşindir. İ•
teklilerin muayyen giinlerde A khi. 
..;Hr icra daire~ine mü~acaatları 'Itın 

olunur. 165:1 

lzm11· asli•ır ikiııri 1111/:ıık lılikinıl, 
fiiodf"n: 

lımirde gaziler cadde,inıl 1% . ıı
)·ılı evd<' Nezahat Barlııs tarafından 
koc;"ı ııyni hanede mukim .rnııra ıti
tün deposu anbar men1uru ~·:ırılımcı~ı 
Ahmed Hamıli Barla> ;llcyhi1'c ıwıl:ln 
bo~ilnrna davasına miitP.dair tl:ıva ar~ 
zuhal :;ureti illl daveti'.ıP varaka:-;! n1ütl 
deialeyhiıı ikamelglh•nm me~lluli;·etı. 
ıı, binaeıı bila U>b!iii i>1CIP edi:m•si üze 
rjn~ keyfiyet kendisin.~ ;zmirdP n1ıJ11-
te~iı· 18 nisan 911 tarih \·e 8503 sayı:ı 
nibhasiyl!' iliuıen tebliğ Pdilcli~i hal· 
de miiddeialeyh tayin edilen gün w 
"aat!a mahkemede hazır bulunmadı -
i!ından ınynµ kararının dah' ilaıwn 
tebliğine ve nıuhakemPnin :?:l.5-941 Zühtü ŞekercioA"lu namına 

Suphi Tolum namına 
52 

156 nn 

Akşehir 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
fMta.nbtıJ 

' 

lzmir .<iciE ticaret memurluğu 
re~mi mü h~ü ve 

l•\ Tenik in1zası cunıu gilnü sant onu tnlikine karar • 

:"ıanc•r 
~tlıı 
·.Ilı PoMacıoıilu 

Ilı l>os1:1cı .. Jih1 
'Okf tı 
~ 

' . 

• Fevzi Şekercioğlu namına 
Hayan J.; .. mile Aygün namına 
Ba)· O· ıııan Satnk namına 
Hay;ın Xölı!-r Satak namııı:ı 

n~r .. -\11 Sönmt"z n:ımına 

' ' • 
2033 

• 

5827 

51 
207 
6~ 

'.O.J. 

> Hilmi \'e Ahmet ÇetiH('!' ıı.ımıı.:ı . 

437 
208 

Ö 
• J:,,r ~\fu:-.~•ıfa zn1t.·n n.aınına 

Lütfi Beyoğlu namına 
Dayan P'lrihan ~·uvdar n:ımın~l 

11:1,· ::\lııstafa Uman ırnmına 
; Sanıi ve IIü~nü GUr.eli nanıın;ı 

r~~ıy:ın ZC'hra Uysnl namına 
Seniye Sede• namına 

Bay Kadı·i Ak;·iğit namına 
Bayan Adile Ali Fehmi nanıın:ı 

llay \ .maleddiu Şenyüz namın:ı 
> Asım Öztilrk namına 

llayıııı Gülsüm Özlürk namına 
> Lütfiye Tüzün namına 

!fay Hüsnü Ö1..ekler verese"i n;ımına 
• Halit Fehmi namın::ı 

llay;ın Zeynep Ali Fehmi ııamına 

Jlu; T<,vfik° Fikret namına 
Daymı Süheylfı Altay namına .. 

• Fatma Ali Fehmt namına 
IJa.'· Hicabi Gürso:daı· namına 
1zmiı'. ithnli\t ve ihracat Türk ;.noninı 

Il;~·an Jale Tören namına 
Nazire Tören mmııııa 

'Jı:ıy Yıısuf Ziya Gündüz namına 
> Tevfik Serim namına 

fhıyan "'igar Saracoğlıı nanıına 
P,:ıy Rahmi Köken naıiıına 

> '.\Iahmud Şükrü Işık namına 
> Halil Çereren namına 
> Ali Ym·aşoğlıı veresesi namııı:ı 

FlHnn Rebia Denker namına 
• ~ Xurten Uysal namrn~ 

> Ra~ide Uysal mımın:ı 
Bay '.\Iııstufn Uysal namına 
Bayan Muaz1..ez Maraş namına , ~- • 
Uay Tahsin Kalfaoğlıı namına 

,• 

Rt•)· toplamağa menııır 
Ahm<'t Nuri Erdur 

· İmzası 

Komiser 
C. Arıkut 
İmzast -

l 
' 

':i 
' 1 
1 

21R 

Rbl 
·125 

2:\ 
4:J7 
440 
860 
437 
100 
234 
117 

H2 
JO!l 
!100 
1~0 

137 
2H4 

sirk~ti namına 

21fl 
:1000 
1~7 

81 
252~ 

-
i 

.. 
f 

422 

7:1:1 
25:l 
H77 
fi O 

!'07 
441 
<137 
rn9 
208 
437 
!)20 
520 
512 
139 
104 

51038 57398 

Rey toplamağa memıı r 
Hiiseyin Çağlarlar 

İmzası 
25 Nisan 1911 

Türkiye Palamutçuları Anoninı 
Şirketi 

Fuad İyimen imzası 
15 kuruşluk damga pulu 

2291 

1n 

6472 
:} i51 

881 

.J 17 

.1:17 
410 
86-0 

821 

608 

277 
284 

137 
:1000 

221 
252!l 

24410 
208 
437 

1040 

755 
422 

10 

1 

JO 
10 
il 

8 

6 

2 
2 

·10 

2 
' 10 

10 
2 
1 

10 

7 
4 

4 

• 
İzmir 

Edirne 
Ankara 
ı~tanbul 

> 
lzmir 
Atça 
Nazilli 
İzmir 
Kula 
Kula 
İzmir 
lstaııbııl 
Burhaniye 
Salihli 
lstanbul 
İzmir 
lstanhııl 
İstanbul 
;\1uğla 

Muğla 

İzmir 
İzmir 
lstanbııl 

> 

İzmir 
> 

lzmir 
l,ıtanbııl 
Gaziantep 

lzmir 
> 

İstanbul 
lst.anbııl 
Bayındır 

lstunbııl 
Manisa 

Ankara 
İstanbul 
Bandırma 

Nazilli 
Istanbul • 
Salihli 

> 
Salihli 
İstanbul 
Ankara 
Maniııa 

108436 405 

Katip 
Hayri Alpkııt 

İmzası 
.. 

Sirküler 
Merkezi İzmirde Atatürk caddesinde 154 sayılı Riz handa 6-7 ınıma· 

ralı yazıhanede bulunan ve zımpara nuı.deni ve s11iı· madenleri işletmek 
ve ihraç etme küzere müteşekkil 240 ,000 T. Jiı•ası sermayeli Abot !imi 
tet türk ~irkeli ull\'anlı şirketimizin umur ve muamelatını ifa etm. 1< üze. 
re 2-5-19:39 tarihinde ve şirketimizin muk:weleıı-:ımesi mucibince iki sene 
müddetle birinci müdürlüğe Marsel Russo ve ikinci müdiirliiğe Rişar 

lj. Abotu tayin etmi~tik. Bu kere müddetin hit;ımına '11ebni 2-5-1941 ta. 
rihinden itibaren gene birinci miitlürlliğe J\larsel Rıı"o ve ikinti mü -
diirlüğe Rişar j. Abolun 30-·1-!141 taı·ihinde 14 numaralı kararımızla bi. 
lıi müddet tayin ettiğimiz ve buıılaıın h'·r biri münferiden şirketi ilzam . ' edecek bilumum evrak ve senedal ve '1tireyi imza selahiyetini haiz ol -
clııklarını ve müdürlerin 11şağıdaki imzafarınııı nazarı dikkatı• ıdınma
sını saygılarımızla rica ederiz. 

• 

• 

• • Şirketin müt:ssisleri 
Rişar j. Alıot imzası 

1 

Herbet 'vitel imza~ı . 
. rJ"' ' . 

Ölü Edgar Vitel vfillesesi 
jak Vitel ve Hilda Vilelin 
vekili Mnrsel Russo imz:ı,t 

Birinci müdür '.\I:ırsel Ru.-o şu su retle imza koyacaktır. 

. -
ikinci müdür Ri~ü11 j. Abot 

Genel sayı: 4522 

Alıot limitet Tiirk ')'irkrıi 

M a rse l R usso 
Birinci müdür 

~ti su retle imza koyacaktır. 
\ 

' Abot liıııitet Türk şirketi 
Rişar j. Abot 
İkinci müdür 

İşbu 2-5-941 tarihli sirküler altıııdaki imzaların z;ıt ve hüviyetleri dai. 
rece maruf izmirde birinci koı·donda Riz han,.ında kiiiıı Abo't limitet Türk 
şirketi um·uniyle bu şi:nket fırmasmı istimal etmek kaydiyle sirkei 1111. 

mına imzaya selahiyetlar ve birer sureti merbut veluiletnamc m•ıcibin
ce jak Yite! ve Hilda Vitelin vekili birinci müdür Marsel Russo ve ikin· 
ci müdür Rişar j. Abot ve şiı·ket mümessillerinden Herbert Vi'telin ol
dugu ve kendilerinin kanuni ehliyetleri haiz olup bizzat vazeyledikleri
ni tasdik.ederim. Bin dokuz yüz kırk bir sene"i mayıs ayınnı ikinci ruma 
günü 2-5-941 

Genel sayı: 4522 

İzmir birinci noteri 
resml miihnü ve imza>ı 

İşbu sfrküler nü;hası, dairede saklı 2-5-941 tarih \"e { 4522) genel ,;;ı. 
yıh aslına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz kırk bir scııe<i nıa-
\'IS avının ikinci cuma gihıü 2-5-9-11 . . . 

S. A. 

3 Jlfay~s 1941 
On kurıışlu,k t:ıyy:ıre pulu 

3 l\Iayıs 194.1 
İki kuruşluk dıımga pulu 

J 

\ 
. ' İzmir birinci noteri re~mi 

mührü ve imza 

Harç pulu dairesindeki nilshnsına 
yapıştll'llmı§tır. 

okunamanI.ıştır. 

t 
? ı " .. ,.·~~- ' 

veriler"k tı>ulen tanzim kılınan gıyap 
kHrarı tt'lıliırnıımesi mallkem~ d;van
hanesinc a!'ıı\mıs olduıluncla11 n1ilddr-!
al<',rhin tayin olunan giin Ye snatta 
mahkem~dc bizzat h~zır lıulunma'i 
veya bir v kil giindermhi ak>i takdir~ 
de bir dalla ıııahkemey,• kalıuı erlilm -
yer~k gıyahıncla hüktim verile< c·)I:! t lı 
liğ makamına kainı olnıa!\: üzer~ ilfı.n 
olunur. 

• lznıİt' (( . .;;liyı iki11ci iııı.~·,·: lırikioıl' -
tfhulrı1: 

J)avacı izmirclc F.~refpa~a J\:a,·ak
lıpıııaı· caddesindr dört 'anlı e\'cl<' 
Mahmud oğlu Sıddık Bekir ~lafım ta
rafından kıırl'ı i.<tanbul Pangnltı me>; 
rııtiyet mahallesi ikinci ayazma sokak 
8 numaralı evde Ali Osman kızı Jfo • 
ziban diğer ndı Ayşe aleyhine açılan 
boşanma dava•ına mütedair daveti -
ye ile arzuhal sureti bulunamadığından 
bilıi tebliğ geri çevrilmesi üzerine za· 
bıtaca yapılan tuhkikatta müd:leiale:;· 
hin bulunmadığı ve ikametgahınıiı da 
tesbitine imkan olmadığı. bild;rilmi0 
olmakla mahkemece bu baptaki tcbl i
gahn ilanen icrasına ve muhakemen'n 
23-5-941 cuma günü saat ona taliki • 
n&karar verilmiş ve arzuhal sureti ile 
davetiye vamkası usulen divanhaneye 
talik edilmiş olduğundan Keziban na
mı diğer Ay:;enin muhakeme giınü sa· 
at onda asaleten mahkemede hazır bu
lunması veya bir vekil gönd~rmesi ak
si takdirde aleyhinde gıyap kararı ve
rileceği tebliğ m:ıJiamtııa Jıaim olmak 
üzere illin olunur. 

AL SAN C A K 
istasyon ka;~ısında yeni açılan 

EG E 
hususi Hastahanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

AD İL BiR 

Her şu"beye aid haıtalar kab ul ve mÜ· 

tehassıaları tarafından tedavi edilir. 

;:;Müessesede: lier -za~an 
doktor bulunur. Tel 2918 
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'( SAHiFE 4 ) 

Fransız - Japon ticaret 
muahedesi 

Tokyo, G (A.A.) j:ıpon)'a ile 

I 

Gümrüklerdeki manifa
tura çıkarılıyor 

(ANADOLU) 

ALMANLAR SISAMI DA 

ALDILAR MI? 

7 MAYIS 1941 ÇARŞAMB.4. ~ 

·soN · HABERLER 

Jliııdiçini ıırnsındaki ticnret mualw
cle.<i, lı11glin 0 Tokyoda japoıı h nici -
ve rınzırı ~lat~uoka ill' J.'rnıısanın 
Toh·o büvii ke!ri,i T!an:ıi ar<ı•ınılrı 
imzfl c·dih;1i tir. -

l ;t:ınlml, () (Tdf'fonla) - Uzun zn 
nıanclır giiınruklerıle knlmı~ olıırı 
.lıir hıı~uk milyoıı lir:ı kı.1 • 
mt~tiııdcıki ın~tnifatura <' ~yasının icl
hıılinp lıııı:iin Laşlaıımı~tır. FintlH 
idh-.ılıit birliı!iııc::e tesbit !'dilecek n 
fiat murakabe komisyonuna bildiri
lecektir. Bu listenin asdiklndo~ son 
r:ı eşya •atı sa çık11·1I:ıc:ı ktır. 

J.~v\·ch.:(• S11kız adasınııı ıtaly:. t : •• r tu 
rafııulıııı i~gal Nlildii(i lıilılİl'ilıııiş•e 
ıı,. bu lı:llJ<•İ· duji-ı·u ılı·i'ildir. ,\Jın:ı•ı ris
kPrl~rivl(_'\ dolu nakliv'"' ~l'nıile rinin 
ilalyaı; torııiılolnrııııı{ lıinıayc<i altın
da adaya. yunaştıkları :uıl~ı~ılnıı~ t ır. 

Yugosıavua mocadeıeue 
devam edecek 

Yunan filosu 
İskenderiyede 

KarabOkte çivi f abrt
kası kurulugor 

Portekiz adaları 
ediliyor 

takviye 

INGILIZ MÜL T ECILERI 

SERBEST BI RA KIL ACAK 

Bugün Sisaın adıı<ıııın ıl:ı i'y:ıl edil
diği hakkıııda bir balı<>r grlmi~tiı'. Fa
kat bu lınber lı<•nli7. lee.ı',ı·üt <'lnıı•mis • 
tir. (Radyo ıw1;.:t<',i) 

Hırvatistanda Almanlara 
karşı hoşoudsuzluk 

Kahire, 6 {A.A.) - Yugoslavyn lıii. 

G. Freyberg Girid ku
mandanı tayin edildi 

Dün lsveçten çivi ve 
tel geldi u~ 

lstanbul, 6 {TeN;fon) - .~arıı~ıa· 
d~mir ve çelik fabrikalarına ılave kB . 
rak, bir çivi fabrikası kurulmas1

1
• ·et•' 

rar allın:ı alınmıştır. Derhal faa ı) 

Lizbon, 6 {A.A.) - ı\l'ı stakil 
Frnn'1z ajansı Lilcliriyor: 

Topçu ve piyade kunetlerinden \':ısington, 6 (A.A.) - Romadan 
mürekkep Portekiz kıtalıırı, Lizlıon. l'l'l'ilen lıir hııbere göre, Bdgr:ıddııki 
dan Senegalin garhinde kiiin Yeşil- iıııdliz •efaret heyeti ile 100 kadar 
hunın acl:ıl;ırına hareket etm'.,tir. lıııiiJtoci Penıg civannc!a toplanmıştır. 

---oo Duıılar iııgillHeye J(Önderilece)<lir. •k h b lngilt<'renin B<'igrad <'!çisi Roiıald 
Amerı a ar e K:ımbel hugiiıı Romnya rnracaktır. Bu 

zat ta diğerleri ile ber:ıl;er yııkıııcla 

gı·rmek u··zere i ııgilteı·eye gönderilecektir. lngilizl<>r 
nezaret ııltında Lulunclurulnıalarıııa 

-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHiFEDE- rnı!nıeıı harp esil'i adderlilmiyecekler

B<'rlin, 6 (A.A.) - D. '.'<. H. 
Alman kıtaJarı, Ege dl•ni7.iııd . ki Mi

dilli ve Sakız adalarını İôgal <•tmi~ler-
cli r. 

kfımeti, orta şat·kta bulunduğu ma - Hanya, 6 (A.A.) - Ege Ajansı 
halde lıir deklfır:L~yon neşrederek, in- bildiriyor: 
giltere ile Amerika \'e Rusynya olan Başvekil ve harbiye nazırı Thude
itimadını bildirmiş ve Sırıı, Hırvat ra~ bütün Girid subay ve erlerine 

---000 \'e Slovenlerin, kral Piyerin krallığın- hit~ben neşrettiği emri yevmide, Yu 
Fransa Almanya ile ıcla bir hükumetin iktidara gcçinciye nanistanııı kudretli miittcfiki ingil • 

kadar müc:.~cleleye devam eMcekl<'rini tere ile birlikte yapmnktı:ı. olduğu 

·ı Jet' l geçı ece ır. . ·ıc ~ .. 
Bugün lsv«t<>n 78 ton çivi ı 

ton tel gelmiştir. 

anlaşacak mı? i>f'ynn eylemiştir. miicadeleyi daha i)•i bir surette sevk 
Hırrnlistmıda hoşnutsıızlııl: ,·e idare için ada müttefik kıtaları • İskenderiyeye hücuP1 

( BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) Kahire, 6 {A.A.) - Saliıhiyetli Yu- nın tek bir kumanda altına konma· ecı 
nin sebebi bilinmemektedir. Vi~ide goslav mahfillerine gelen haberlere ~ını kral ve hükümetin karar!n~tır - 1skenderiye, 6 (A.A.) - Ifo gk'" 
ilcı·i sürüldliğüne göre, Irak hiidi•ele- göre, Hitlcrin yeni nizamıııa taraftar dığını ve tüm general Freybergin dllşnınn tayyareleri liman mı~dtdetı 
rinin inki~afı, Suriyede ele te,irler Hın·atlar ar:ısıııda şimdiden hoşnut - 1 nda müttefik kuvvetleri başkııman- Si üzerinde uçmuşlar ve çok ŞI aır· 
vapabilecektir. suzl.uk bıışgôs~crmişli'.. Geniş bir. cum. ı danlığınn tayin edildiğini bildirmek- bir baraj ateşiyle knrşılaşnıışJıır rece 
• İspanyanııı vaziyetine gelince, \'işi- hurıyet olacagı vadcdılen Hırvatısron. · tcdir. hkendeı·iye şimdiye kııdnr bu ~e ıw 

---x--- ve dönen Fran•nnın Mndrid elçi,i, elan italynnlnrııı ve Macarların geni~ 1 Emri yevmi şöyle nihayet buluyor: kesif ve kuwetli bir ~araj nteşı gge' 
Hükfi.1netimiz in teklifi Tribun dö Lozan nıuha11ibine beya • parçalar ga<betmeleri lıunıı sebep 01. I cKuvvetimizin temelini ve paro. memiştİl'. İngiliz ve 1 unv.n h:ıflj ·ctı 

d nattn bulunarak; mihverin Cebe· muştur. l:ıyı bütün Yunanlılar arasında sevgi, milcrivle ııahil batnryalan faal 5 et' 

"itesi rektörü Ceym?S, radyoda bütün diı·. 
Amerikalılara hitaben söylecliti:i bir ı.rn 
tukta bilh:ı>s.~ clemi~tir ki: 

- Daha sonra gayri mü~n\· i vcı 
ümitsiz ~artlar allıııcla m u 1ı a • 
r ebeden sakınmak için en büyük ümi
dimiz, ~imdi deniz harbinde muharip 
olmaktır. Harekete geçmek 'ıı:ıti sarih 
~urelte çalmıştır. 

Harbin müzakere ile kararlasacak 
bir yarışla nihayet lıulacağı ıilıni;·cti 
batıl bir şeydir. 

memnuniyetle karşılan l lüttarıka t:ı:ırruz için hazırladığı Yugo.<lav hükumeti, Sırp, Hınat tesmıilt ve muavenet teşkil etsin.» grçer;k fasılasız tam GO dak~ka ~o~ 
Baıtarafı ı nci Sahifede _ planlarını izah etmek üzere Visiye ı·e Slovenlerle müşterek idare <>dilecek Yunan filosu faaliyette: mi ynii'dırmışlnrdır. Alar'? bır b tşY' 

_ Irak makumları, bilhas•a bu na- geldiğini 'öylemiştir. Bu gazl'teye biı· nıatbunt sen•isi t<>şkil etmiştiı-. llanya, 6 (A.A.} _ Yunan filosu ,nnt sürmilştür. Halk, dilşm<ın dı~c:ı 
zik ~artlar icinde kendiler'nç clü~~n giire. Alnıany:ı Balkunlnrda tamn • . Yeni lngiliz el~isi - hııkkında aşağıdaki rc,:ımi tebliğ nes. varel('ri araRında obilsler patla 
~ ı:ıır mesuliyeti şiiphesiz i<lrıık ede . men hi\kim olursa, i~:uıyayn talep · Kahm\ 6 (A.A.} - Halen burada ı·edilmistir: ~,,micileri alkıslamı~lardır. 
,·eklerclir. Samimi "ıı·ette ümidimiz, iki !erini tekrarlırnkıktır. bulunan ingilterenin Romanya elçi•i Yun;n denizaltıları IRkenderiyeye ---x , 
tarafın Jıugünkii anlaşmazlıkta Irakta Alman nıur;ıhhası Abe.<, işgal mas- Reçinalt Hor •. ortn şarkta bir mama!· giderek lngiliz filosuna iltihak etmi~. • ı 
- !ılh ve "ükfınu \'l:tıicleıı kuı':.ıcak mii. raflarmın Fransada bulunan Alman de bulunan 1ugoslııv h!ikOmetl nezdi- !erdir. 10 mııhribimizdc>n 3 Ü bntmı~. Ruzveltin Polonya retS 

---
000
--- <ait bir hal suretine varacakları \'e askerleri sayı.-ınc:ı olması hakkında- ne İngiliz ~]çisi. !.ayin c<lilmiş~ir. Elçi lu'. 13 torpitomuzdnn ikisi tsk('nde - • 

Almanyay a hava hü- harbin, dünyanın bu p:.ırçasına YRYll • ki Fr-.ınsız teklifini kabul etnıi~tir. clerh:ıl yenı \'llZıfesi başına gıdecek • riyeve vasıl olmuştur. cumhuruna mesaJI ·~' 

cumu arttı 
ııııyacaj!;ıdır. Gene lsviçreden gelen hıtb~rle~e gö- tir. · • Kudüs, 

6 
(Radyo) _ Amı;~!J~· 

A111101ılaı·ı,ı ııltilmsı re, FranA•alnııı P:nF·is elçisiF Dö /~.a, Ce111irilrr'Jrral(l Mdtk AMERIKADA TAYYARE ISTl.H· r~isicumhuru Ruzvelt, Polonyaı'"ıı"~ 
ı:ıerlin, 6 (A.A.) - Yarı rc:<nıi lıiı· (1800) m~na, ra~~tı~ •asın ..,ır- Vtışington, 6 {A.A.) -Amel'ikn sa. liil bayramı mün.asebetiJ:le _Podeor;. 

Baıtarafı 1 nci Sahifede brnaktan bilclirilcliğiııc göre frakta- ınek ÜZ<I'e vıze vc~mış Lr. hil mulıafızl:ırı, Ruiklinde bulunan Yu SALAT! ARTIYOR r~i•icurnhıtruna hır meııaJ go.n .... ~ 
rımız tarafından en aş:ıji;ı 8 Alman ki ·vazil·ctin iııki~afı, burıı siyasi malı- Nil·ork Taı· mi' gazetesinin haber go.<lav gemilerin<' giderek, mür<'tteha- rek z~fere olan itimadını bıldı~~·ı· 
tayyare~; düRürüldüğü \'e hunl:mlaıı fillerind<' lıllylik bir alilka ili• takip c- a l dı~ıııa göre de, anıirnl Darlnıı Pa- tın krala mı, yoksıı yeni Yugo"lav kuk- Vaşington, 16 (A.A.} - Reisicum- w Polonyaya karşı dvstluk durıı 
lıa~ka bir torpito muhribi 2 motıirlü , lilnı<>kt<'<lir. risteıı Vi,iye lıiı· Alman ültimatomu la hükümctin~ mi sadık olduklarını tet hur Ruz\•elt, harbi.ve nazırı Simpsona rını tebarüz ettirmiştir. 
hir dii,mun tavnıı·c<ini alcvlrı· ieiıı- Irak kuı·v!'li<-rinin mumffakır<'ll<'l' İlt' dönmü~tür. kik f'tmişlerdir. Bunların km! Piycre gönderdiği bir mektupta, bombardı - _../ 
de clcn'ize dü"i;ı:nıüştür. • iti~ etmekte olılukları lıilhııssa ·i~arl'l mahrnm edeceği gibi, Süveyş nıüda- "ıclakatl:ırı •ııbit olmuştur. man tayyarc~i imalatının ehemmiyetli harekr.tı 

Londra, 6 (A.t.ı - Hıl\'a :ıez:ırc- ·diliyor. Lıasında :wolü olan Filistiııi ele tchclid / Cebelüttarıkta tedbirler surette artırılması.oı ~~lep etmiştir. Habeşistan " 
tinin istihlıar:ıt "ervisi lıildiri.ı·or: ı /rnk ııııı .•lıılıııt11ii:lırııı111 lres.•ii11i eclec<'kli. Bu suretle daha sarkta ıln Lo d 

6 
(AA) ,,_ b'ld' .\f;•ktupta, demokrasılerın havalarda b• k .. 

l':ıza~. paz:ıı·te~i gecesi, en kalın Londra, 6 (A.A.) - lrak maslahat entrikalar cevirecekti. . ·-~ ra,. . . . -:- , .... smeıı ! I· hfıkim olmalıırı Hlzunıu kaydedilmekte ıtme uzere 1 
zırh talı:ıkalurıııı del~cck kudrette "Üzarı Sait, haricive nezaretini zirn . Almanlnrııı hareketleri, askeri r~k!ıgıne gö.rc .Celıel.uttarıkta senıden ve bunun mümkün olduğu söylenmek- ( BAŞTARAFI 1 NCl SAHlt:EJ.lf: 
yüksek infilfık bonıbalariyl.~ Bre•ttc~ ,:<t etmiştir. '.\fo,l~h'.ıtgilzar bu zi)·n - Jınreketler netice<inde :ıccle karat· - "'·ıl halk t.ıhlıyelerı yapıl~c;ık:ır. teclir. Reisicumhurun kanaatine göre, .. 
Almıın Gnayznov \'e ~arnhor<t ge- retten sonra kinıseyı kalıul etmek ıs- Iıı~ ırılmış pltın değjldir. Bu ~eııele. " Balkanların Haını ,, demokrasilerin tayyareleı·i artmakta - tıı. Hobeşistanda vaziyet d'' 
mileriııc h?cum edilmistir.• ! ıemenıişlir. Yukınlnrı. S:ıidin. Irakt'.ın rin mahsulüdür. Ge~enleıı~e ~iı·. !r:ın Londra, 6 {A.A.) _ Yunanist:ının dır. Ve .kat'i ~iikimi?et .gününe kadar Londra, 

6 
(A.A.) _ Habeşista~ 

11 Bu gemılerın lıeş haftadır Bn><t • t;Pl<>n haberlerden Nk nıutee"ır ve bıt- iktısacl hcy'eti Berlıne gıtmıştı. O Londra elçisi Sinapulos irndettiği bu foalıyct mutezayıt hır hızla d('Vam 1;.· harekat hakkında su malum:ıt ,e 
ten ayrılmamı~ olmn<ı, ciddi ha<ııra kin olduğııııu ~ii.l'ienıcktedirler. :\1Lı • z.ıman AJmanl:ır Iranın gazetelerini nutukta, Bulgarsitnnı Balkanların etmelidir. 1 kt d'r- ıi 
ııji;r:ıclıklan fikrini vcı·mektecFr. lmaileyh hararcfü bir ingiliz taraftarı- ı·e iklısalıiyatını kontrol altına al- haini diye iav.<if etmiş, son 

50 
sene ı~tı'hsa!ıit artıyor meHeıx'.si~tandııki harekl'ı.t111 ~'J· 

Ayni seı·\'isin bilclirdiji-iııe ~~iir<>. ' ı lır. nıağa çnhşmışlaı·dı. Alnıanl:ır bu zarfındaki Bulgar ihanetlerini anlat V:ışington, 6 {A.A.} - Amerikanııı : z' · A,;m:ıra ile Adis _ Ababa \il' 
bir lııgiliz ııvcı;ı pazar günü ak~am. · , ı/mııu/a,. miidalırıfr d111i11eccklel'·!lli? mıntnkada fonliyelleri, hatta şimali tayyare imalatı, geçen sene bir rekor ıner .c l~ki Adıbaalagiye inhisar etn

1
,1 

i~ga! altındaki Fran•ada bulunan 1 Londra, 6 {A.A.) - Irak v,~ziyetin- Hindistanda İpi fakiri ile münıı,ebet lmSu:T•tıAr.NBULDAN AYRILANLAR te~kil ederek 1493 adedi bulmuştur. rer~c upt.an gelen kuvvetler ness' i 
li<lerine dönen beş Almıın tayyare-;. ,.l~ıı bah,edcıı Taymisin diplomatik mu te"is eyledikleri bizce malumdur. bu rakam e\'\'elki aydan 227, 940 ilk 1ı:0 k~r etre mesııfede Kolona ,·~~t 
ne hücum etmiştir. Neticenin kat·' harriri diyor ki: Almanlaı· şarka doğm ne kadar gi. t b 1 'I 

1 
f 

1 
) K d' ki\nuııundan 700 fazladır. Bunlardan ı om Şım' alden gelen kuV"e .1 ti t b ·tı · k" -'l ki J R . l Al' . Al l . de' leı·,,·n, tohum •0 tlıkl 0 rı topı·,•klnı·d.• stan u ' 6 ( 'e e on a - <>n 1 ;·~tmı' ş onkı'zı· ı·olcu \'n tı·c.0 ret t."'"',0 re- ndıışDelaıdır. gnmli·'•rd'ır . !k'ı gruP sı-r iye e e" ı ne ım an o mama :ı c aşu ının man yare ınmu ,,. d. "~ t 1 •• . b" J kl" d .• a•zulıl'rl,yle htanbuldan nyırılacak. ."d. ~ ' ~ " .. ,, " . o gnva ~ ,,.,. .., 

beraber, bu tayyarelerden besinin j tedigine dair haberler teeyyüt etmedi- o erece n~ ı arazı u aca ur ır. !arın ı;evkine devam edilmektedir. sı ır. d 
50

• kilometrelik bir mesafe '';f 
de ciddi h:ı"arn uğıadığı sanılmak ta~ ğ"i gibi, Alnııın haı·a filol:ırınııı Suriye_ Alman - frak münasebetleri: Bugün :IIııdanyaya gidecek 

460 
ki- Bnz ı nıütehassıslarııı fikrine göre, ~ın :. 'talyan gruplıırı bunlar :ır, 

dır. den lraka geçtiği de teeyyüt etmemiş- . Be.nut, 6 (A.,A.) -. - frak .hükü.me- şiden nnc·ak 56 kişi gelmiş ve bunlar Amerika tayyar.e .istih.saliitı, ~.~mdi. ~1- d~r b~İuınmaktadır. ıl 
---oo tir. Almanların adamlarını iktidıırn tınin Alnı~nyn. ıle dıpl?nıatık ffi\ına- •evkedilmişlerdir. mıın tnyyarelerı ı~alntıııa mus~vı~ı'." ·1 urada arazi çok sarptır. Adan~sr · 

Yeni tedbir ler ııetirdiklen 'onra işe katılmadan a'ke. 'ebetlerinı yenıden tesıse karar ver- BiR GU" NLU .. K iHRACAT :\[uhakkak olan bır şey \•arsa, ıngılız 
1 

~ \ı"zatı halatlarla tepelere çı~ 
ı·i \'aziyetin inki~afını görmek nrzu - nıi~ olduğu •öylenditi;ini Ofi ajnn<ı - Amerikan tayyııre imalatı yekununun 3 , :1- 1 ım gelmiştir 

-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHiFEDE- 'unda olcllıklan Berlinclen haber alın- Lilc!irmekt.eclir. . htnnbul, 6 (Telefonla)_ Bugün. mihver imalatıııı ~azla~iyle geçtiğidir. m,ı ·~~skcriSli;riinün bcymıa!1 .. ,~ 
çiler kullanmaıfa ve bu "uretle hi~ bir mı.stır. R~~id A:i süratle"ma~IUp cdi.1- Habbanıyede vazıyet:1 . kü ihracatınıı:ı;ın kıymeti, yarım mil- tlmnn t t~yy.are d~ala~~~~OO y 1?00 Kahire, 

6 
(A.A.) _ Askerı sö.! 

;,;n aksamasına me,·dnn lm·aknıama:ta rlıgı takdırcle, ~lma?la'.· kenclı<ıyle ~ıç Kahire, 6 (A.A.) - rak vazıye- yon lirayı ·bulmı.Aştur. Almanyaya ayyare a mm e ı mc · ır. anız be anatıa bulunmuştur: ~:ı" 
karar ,·ermiş ve de~hnl faali»etc g"~;ı. alaka<ı olmadıgını ıcldı~ edeceklerdır. tinden bah"eden askeri mahfiller, Al- tohum ve kuşyemi, Amerikaya deri, İngiliz imııliitı 1500. 1650 tayyare ara. ~u Toh~ukta karşı karşıya bulıı fi~ 

. ı· · Almanl:ır Irakı ele geçırmekle petrol man tayyare veya subaylarının Romanyaua ve Bulgaı·istann balık sıııdaclır. 
1
, ı\•vtcler henüz ROn ~arpışııı.1lrı>l~r 

m1' ır. 11 t k T" k' . . k I k 1 . ld • d . ' • \ ' ,._ ıvo ' Şimdiden askere giden erkeklerin ye '' 'e e mc ve ur ·ıyeyı çevırme • ar- rn a ge mı~ 0 ugıına aır emmııı·e. ihr'.lç edilmiştir. ı .· 'nden kalkınma:;a u,.,aş · ıl~ 
. f b 'ka . s<e. ·c menıuriı·et- rnsundadırlıır. lnık petrol kaynagı - ler .bulunı:nadığını bildiriy~dar. As· YENi TEDBiRLER NE iMiŞ? ALMAN • ISPANYOL 1~~'%nn hücumlarının ilk gilniindc

8
1"' rıne a rı '•. mue. · se ' . . · . dır Ayni zamanda Mısırın ve Hindi;:- ken sozcu, Irak kuvvctlerıııın 120 . ·t'şhkı1m hattının clışında, garp t ~JI 1 ~.rde çal.ış.abılecek kadınların ısımlerı- tanın bulvarıtlır. Ttirkivenin de isti . tayyareye vardığını ve . buııla.ı.·dıın Bern, 6 {A.A.) _ Ofi: MÜNASEBATI ' 1ı:'111'da ı'k'ı bin metrelik bir ce.P vUC·ef.

1 ııın tesbıtıne başlanmıştır. . .... 1.. . • k d ld - 1 dl l 
H .. k. t' k ·ı 1 . h kk l nat U"•U< uı. pe. azıııın mo ern o ugunu soy e- HiUerin nutkunda yabancılaı111 en B ı· 6 (AA) H . . t'rmı'•t'ı Bu cep boyunc.'\ şım ~"'' u ume ın as er aı e erı a ıııc a 1 k 1 ·ıı .. f k ı· d "t' er 111, •• _ arıcıye na- ge- ı " . k 

1 
u•tur ""· aldıilı ,·eni bir karardıı. bütün yurdd,ı rha n~ı tel~de' ıçın ev a • e mı~ il!. fazla dikkatini çeken nokta, Almanya. F R'b t d" ""l ·· · lı'r mlidafaa hattı uru m ., -..~ 

., . . e mıye ı ır Rutbacla esir olan İngiliz askerleri, \.·a kuvvetli istihsal iein veni tedbirleri zırı . on ı en rop, un og e uzer'.' : lıml"rdn düşmanın elli tankı .... u~· nıem~ıtıniye~le ka~'f'l~nmı'ştı~. Bu ~ara Lo~dra, 6 (A.A.) -•Taymisin dip- 'ilahsız 314 •ubay ile bir kac istih- bildiren kısımclır. ' , Berlınde bulunmakta olan FalanJ , h~c . " . l , pek mümkUnd ,, 
ra gore, as ·ere gı mış 0 

un •m"e erın lomatik muharriri Türkiyeııin Irak kanı askeri ve ameleden mürekkep - sendikaları şefi S<ılvador l\Ierinoyu rıp c<lılmıs 0 .m~sıı· 
1 

milnakalc :ıC\ 
ailelerine, çocuklarına, hastalarına hü- . · ' ' · • '. • t'. '· ' kabul etmi.$tir. Tobrııkt.a ~enız yo. ıy e . 

1 
.
1 

t:ııılıl 
k" t b k 1 k b 1 h t " r· lngıltere arasında dostane tava"pt ıı. , B r 

6 
(AA} D • L B tır Bir mıktar esır bu ,o ı e .~1!1e r atı a~a • 1 un ar~~ er uru teklifini ve bunun kabl\lü için ileri Sözeli, Habbaııiycde vaziyetin bi- Irak orduları umumi karargahının . er ııı, · · - r. e~, er- · . . . 11" 

ı tıynç 11.rı emın ° uıınc:ı ır... .. •iiı.illen ş?ırtın kabulünü tetkik etmek raz güç oldu"unu •ö~lemistir neşrettiği resmi tebliğ: lınde bulunan İspanyol FalanJ ~n • ed!lmıştı;. d · ''ılı'z kuvvetlen;. , 
Bu munasebetle perşenbe gunu ço- · · • • . " · ' ·. · d'k ı f' M · f' ıı· · Habeşıstan a ın., 

8
11 le ve Ltı saıiın malum olduğu ilzere Mütemmim teblig" · Topeumuz Habbaniye kışla!!lnı ı narı şe ı ' erıno sere ıne ır zı-

1 
. '. ' tt'k dalı• cı'ddi bir · ı·ı· cuk himaY<? cenıil'etlerinin ele istir:ıki • "" . · ' f t · t· B · f tl h • t bııa agıvı gı ı çe ~ ''ı · 

ile bir toplantı ,.,;pılacak \'(' bu hu<u.<- evvela Habbanıye tayyar': meydanı- Kahire, 6 (A.A.) - İngiliz orta bombardıman etm iş ve hava tesisa - ya e v1ermış ır. u zıya .e e . e.y ~ retu; t:izyik eylemektedir. Hind ,. ıf 
• ııı tahli\•eden "baret oldugunu k•tv <ark tımum·ı ka, ı·aı·aa"hınırı mütenı· tını hasara uğrntmıstır. Irak hava az .. ası, spnnyanın . Rcrlın. ~efırı \6 , I ra to vn oıalzeme e ıkarJll ·'' ta muhtelif kararlar alınacaktır · . 

1 
'· • ' " ' k k Al 'h ti h b 1 rı clnğ a P ~ ' Jll' ---x---

Edenin nutku 
cl Eylemektedır. mim biı· tebliği; Habbaniyede hare- kuv\•etlerine mensup tayyarelerle yu se mnn şa •ıye erı azır u- l~rdtr Bu arada esirler alınmış -;r 

'.\Tuharrir yıızısına ~ö,vl<' devam c- kete geçen lngiliz piyadesinin blitlio keşif uçuşlarındıı bulunrııuştıır. lunmııştur. kahil hücumlar pliskilrtUlmllştllr. 
diyor: , . pazar gecesi muvaffakıyetle tetC\'· Polis kuvvetleri Kl•ur istasyonunu Askl'ri 1·ıı;:iyct clngiltcrenin lrııktaki meııfantlerı, vüç eden keşiflen y~ptığını bildirmek işgal etmiş, İngiliz müdUrü ile dört Ruzveltin oğlu Kalkutada Radyo gazetcsinMn: ·~ · 

( BAŞTARAFI 1 NCJ SAHiFEDE ) her hangi bir uzbşmnğa müsaid ol· tedir. Habbaniyedeki İngiliz hava muavini esir almıştır. Telsiz istasyo- Libvnda Tobrukta ingilizlcr nıı~ · 
mıyacak katla• ehemmiyetlidir. Biz , kuvvetleri kampı, dün fasıblı sııret- nu ve siliih deposu ele geçlrilmiştir. K:ılküta, 6 (A.A.) - uzvellin oğ • , .• r tdnrru~nnu kırdıkt.nn sonra ıflrd•r· marn"ıncl:ı bt'~ıınatta bulunarak ılt• · ırakta yolları ve petrolleri emniyet al le Irak topçusu tarafından bonıbar- Diln lngiliz tayyareleri El Raşid lu yüzbaşı C.eyıni~ Ruzı-eJt ve bahriye k'al>'ıl tıı"rnızl" 3 bin esir nlmı.~ l:ı ,ı, • 

mistir ki: el l b 1 k ı b b 1 t 4 .. 1.. binbaşısı Kamis Kalkiıta.va gelmioler- ' « ~ 
1 

h e • · j tına ·ılmak irin faali,.ete ae 0 tik Sn- ıman edilmistir. ngiliz bom ar< ı- ıs asını om a amış ır. o u \'Ur· ' B r"d" \'""ı·,·~t.ı'n Britam.·a c ın .., 'ı. 
- mpnratorluk genel kurmay reisi, dece' me·~,.u haklal'ı~ızı kullnn.ıyo - mıın ve avcı t~yyarelerinin mlirema- dır. Bir mektebe isabet vaki olmuş- dir. Çung-Kiııgden Kahlreye gitmekt.e- ,

11
1
1
'.uu 1:~"ı:e~t ·'edilmektedir. SollU ',".~;ı Rritan.v~t harici\·e nazırı, orta ~.·ark ı· t d' ı Buı·"cln n"keı··ı mt'loahı" olarak " ~- d -e ' ruz. Almany'1nın petrollere göz koy. ( ı yaptıkbrı ke~if ueuşları sayeHin- UI'. ıı· er. " •' ., ' ,

11
.f:er ' Br"ıt•nu.·o kuvvetleri e '" •.• • kunetleri kumandanı ve Akdeniz filo- ' t ·ı " ı ki d t ,.. u ·~ » 

duğuna şüphe yoktur. ~A{eı· . R:ı~irl de bu bombardıman müe•sir olm;ı- ngı iz tayynrele~i bu sabah da Kli aca ar 1 • h•rekc\lerle mihver kuwetlerln~ 
i'U kumund:mlıırı arasında Yunani.< • El R 'd C · R it A er'k

0
dan Çine " 

,\linin 'uikastı muvaffakıyetle ııeti- mıştır. <aat dörtten 6,30 a kadar , :ışı eymıs uzve • m 1 " ··iat verdirmişlerdir. ~ş' 
tana yapılacak yardım hakkında ih • C'\'lenseydi, Almanlar Iraka kndar Irak resmi tebliğ i : kı~l':ısını bombardımnn etmi.'jtir. Mü- Hiliıh se\•kiyatının demm ettiğini, bu- ' Hnlıe•'ıstandn Ambanlagi mıntıırlef 
tilUf 

11 ıkm1~. oldufruna rluir t_•a.Yılan ~<'.v_ • B dd ıı· h n a' tır ı caO.ın o"ylemı'•tı'r ' 
1 

bl 
' ·· ' · ıızıınacak, bizi ~arh'ta ı• ·trolden cyrut, 6 (Radyo) Bağdn a. ım nsnr vardır. un r ı a •., ı s ., · "ıııa doğru ile'rli•·en liuvvet e r_ 

1 
,,''!" 

tani lınl>crler famıımiyle asılsızdır. ~~~~-ı:~~:~:~~~~~~~~~~~~~::=~=~~~:~~~=~~~~==::~~~~~::~::::~:~:::-:~ 0 

' Jd · •" Cenubi Afrikn baş,·ekili davetim ü- - Mar•el Kost; çok nazik Lir deli. rında insaıılıkt.an tecrit edilmiş gib~ nıek Ozer..'{!ir. Bu b~u~uh~az~~rle ~ 
' ' ' " ., · ., kani(. idi. Gö,terişi güzel, ortn boy u, t " kı l•bı·"ıı·r. ÇUnkU bil<·ük uvve ' 

Z0 ı·ı'ııe K·ıhı'reue "elmı'otı'ı· Keııclı'"ı·nı·ıı 1 ı-E • d • ı l ,.,
0 
.. rt'loı'lyor. Hnbe• harekiltııın ı ınışk tı.ar 

ele Yunanist..rnda yardımda bulunul · srare ngız enıza l ar - Aoayjp? " d , 
mak kararında tamamen mutabık ol- zayif \'e asil karakterli bir gençti. _ E"nt maalesef!. Güzel sanatlar ve mıntakada ır. ,,,,,; 

Normancli vapurunun kaptanı, diL " U clu"uııu "(ielenıeme müsaade etmi,.·tir. d b' t adııml0n dı'yorl"r kı" cmiitn L Yugo,ı:ı~yada hükumet clurlıe.<incl<>n lıeı Evelinin, babasının en yakın al' Aşk, harp, dehşet ve macera ~e~n:;~ oı~~nlıır tabiatın ~ira~e varı~: A N A D o 
elel'v~Jap'e,ıfmeı:ı:bcmrı~ .. itkı·r.kfHıfiu"kdu:rmece·etdc d'<·uı··rrbııet: ~::d;~f~ı~~cla~·:ı~~~ni~id~Xf~i~ iı~~i~ - 2 ji;ınclnn, musikinin hayatta bnh~tti -

' ·' k · · k t J t t ği yiik•ek ilhamları takdir etmekten •inden sonra yapılan gayretler, Alman ·ıııcı ·ap ana anı~ 1
• - Denizaltı gemilerinde hayat ; nıek liizıındır. Ne yapsınlar; denizci. iiciz in<ıan\ardır.• 

il<'ri hareketini durduramamıştır. Vapurun birinci kaptanı; ~lar<eli çok dar bir çerçive içinde kalıyor. lik bir nevi mahkllmiyettir. Öyle ya . _ H:ılbukl, dikkat ettiniz mi bil _ 
Türk clevlet adamlarının düru··st dost ,öyle takdim etmişti: Serbest harekiıt imkanı yoktur. Dai- Dar \'e mahdud bir muhit içinde ya- 1 •-

< Madmazel Evelin ,· denı'z.·ıltı "e- b mem.. imin en çetin tabakasını ..,ş • 1 ·u e L nln Tt" k' n· h'k'm· " mayan yiirümek nıecbuııi>·etin~yiz. şamağa mecbur olan u insnnların; d . • .. k .. ·· ug ,. u 'rııı ır ıye ın a ·ı ı • milerimı'zin mu" mtaz z•bı'tl"rı'nden ' kil e en riynziy<>nın agır yu unu o • t . ka l" k h h · h' n < Denizaltı gemilerinde vazife lan hapishanede vakit geçirmeğe mec. ye ıne rşı yapı .. ca eı· angı ıı· .~lö.'·'·o·· ~·I 0 r0• el Ko.0 tu t,·ıkd'ım •clı'uo. muzl:ırında taşı;.·an alimler, musikinin t hd'd T'" k' · h k f ' "" ' , ' ' müretteb:ıt çok tehlikeli ve nıetıınet. buıı kalan mahkümlnrclan ne farkı 
I e · 

1 

\ve ur ıyfn 1\ ~ "\men. ar~· rum. Denizaltı gemilerine en "on o- sahibi o!malıclır. Onun için bu gemi- rnrclır? .. Vakıa denizcilik ha;.•aünın; ve bittabi hakiki şairane hayatıo en 
t:~~nv~izea~;;:d~·~:~,~~t:ıve~~t ~~:~":ı~~ !:ırak istimal edilen pcrcskoptın (,l· .. ı- !ere verilen mürettebat eheriy:ı kendine mahsus bir zevki, bir neşesi har, en s!lmimi taraftarıdırlar. 
daki nzimlcrl. hende derin bir te,ir ha- ni aynanın) kiişifidir. Ft·n iılenıinde tecrübe görmli~ küçlik znbit namzed- \'ardır. Fakat bu zevk ve neşe mah-

1 t . t' büyük söhreti \"ardır. Zatıalinizle !eridir. dııclclur. Bu itibarh gemiciler, karn- OHiar zaıınec!iyorla ki fen ile meŞ-sı <' mış ır. k k b 1 d k b. k t· ld 
iııgiltere ile ittifakın, Türk harici _-ıyas ahu et <'C~ •. 

111 ·ıynıc 1 0 u. Denizaltı gemisi suların :ıJtıncla ya kavuştukları zaman, ceza el'in · gul olan bizler, başımızı loğertmn 
• t" · t r · t k"I t kl be ırun:ı •uıı ~ e mevıım.. bulunduğu zamanlar miirettabat oto den tahliye edilen mnhkiımların •er- pliıkları iizerinden kaldırmıyoruz, vak ı1:~~~~ ı~,1c~ığ:1::~ı,:~ı c:;{;11

1

;;:, me. e r- Dill;er Evelin. bu .v.esileyi iyi kul· malik bir makine gibi tam itaatin be,t hayata kavuştu~arında "nptık- timizi sadece mütalealarla, yeni plan-
Eden lııgiltc·rcye Irak h:ıkkıncla landı. B:~~rı.ı·c .zabı_tı ılc, tayyare · çalışmalıdır. Kaptanın verdiği emir· lnrı gibi, bazı taşkınlık Lir yaparlar. lar kurmak için kafamızı yormakla ge 

• lı:ıhrı\'e fızık rıv·ızı mesc•klcr \'c ı b'I" ı l"d ·· ti · f i\l f'h b h J ti · · · ı h ti ı·k d l Türkive tarııfındıın rnpılan tava"ut .· • ·• ~.. · · . . er ıatereccu ve surn e ııı az e- ı r.aır,:ı ı u uygunsuz aroıc erı cıııyor, sosya a;.·a :ıaa a aromu-
'·kl'f' · k b 1 · · · ti ı lekııık hnkkıııd:ı munak.ısnva gırıs · dilnıelidir. ifrat derecesini bulmnnıak •.arti.l'le 

1 

ı·• ıruz . Giizdlig"e knrsı, '.·üreğimiz sız-""· ı ını a u ıçın s~ arının sun ar . R 'b· . k 
1 

· · k 
oldugunu söylemiştiı;: · tı. u gı 1 m_ü!ıa aşa ar: genç ızı - Fakat. bu kadar methettiğin bu nıağzur görmek nıllnıkündür. b~,ı.ı·or, aşkın, ruh heyecıınıııın yarat 

- Irak kuvvetlerinin Jlabbaniye- çok ne~eıeı;dırıyordu. . . bahriyeliler, kaı·nya çıktık}arı za - Genç kaptan bundan sonrn d c ııiznUı tığı ~ai rane U>Vk \'e ııeşeden mahru • 
dı>n çd.:lmeleri \'e Irakta İngiliz kuv- :\[ar,~I ~~st •. fı~:"att:ı~ .~stı:a1de e • in.ın tamamen isynnkar oluyorlar. ı:;cmileriııin harp ve fen noktııi naza - muz. 
\'ellerine karsı muhasamatın kesilme. derek lı.ıhı~) elıl<>ıın seıguzeot P clo- - Doğru; fakat bu gibi hfıdiscler- rından istikbalde giisterebilc~ti:i fan - Bu zihniyet, garip olduğu kadar a-

' lu olan denız hayatının macera!mın- de· Nelsonun, bahriyeliler hakkın. liyd hakkındaki fikirlerini izah etti cı değil midir'/ si. 
Bunlar yapıldıktan sonradır ki İn

giltere hükürııeti muahcclelerden mü -
l<'vellit haklarının !~minini nıliza)<cre 
etm<'ğe amade olncaktır. 

d:ın bahsetti. Sözü deniz'.ıltı gemile· da söylediği «binbirine kardeşlik his- ve ilave etti: - Yıini hi;;siyatınıız nıefliıçtur, de-
rine çe\·ircli ve lıu gemilerde iıı"an !eriyle bağlı olan bir insan kütlP•ini - Eflcfırı umumiye fen adanılan i- mek ;,tiyorl:ır, öyle mi? · 
hııyatının geçfrrliği trhlikeleri telıa- idare ediyorum• ciimlrsine islinacl çin çok ııurip hir zihniyet taşımakta -

ı•derek bazı hareketlerini lıo~ ı,:ür • rlır. Yani bir fı·n ndamı onl:ıı·ın nazu-l'HZ Pitin], - Deı·am eder<:k -
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