
ln2iltere ve 
Amerikanın 
lf azırlıkları 
karşlsında 
4.lnıanya İngiliz • Ame
PiJıan ordularının seri 
iıaJıi~afını durdura
btazsa harllı lıaybetmiş 
oıacaıııır •• 

'3EVKET BİLGİN 

Amerika kat'i 
karar veriyor 

BiR KAÇ HAFTA iÇiNDE 
VAZiYETi TAMAMEN TES

PiT ETMiŞ OLACAK 
B. Ruzvelt harba gir· 
melı kararını verirse 

llüyülı elıseriyet 
fıendisiyle beraber .. 

nu harbın en muammalı taralı, Av- Londra 9 (A.A) - Royter ajansı Va-
tuııa~·ı baştan ba~a istila eden Alman- şingtondan istihbar ediyor: İngiliz baş-
lıY~nın, lıer :reni zaferden sonra sulhu vekili B. Çörçilin avam kamarasında 
•.ta d h ki . . y. d . z a a ya a~nuş gorecegı yer e, kazandıgyı muvaffakıyet Vaşincrtonda 

t.ıhai · 'f t 'h' ' ''t di'-·cn talike 0 

• z.ı er arı ım mu ema " büyük ve ciddi bir memnuniyet uyan-
llıe('hur 1 d o m~sı ır. . . dırmıştır. 
Deıııokras~ler kollekt~f cnın;yct sara- Şimdi bütün mahfillerde mevzuubal1s 

bı l?~ınokrasıle~ k_o~ektıf emnıye~ ~era- olan mesele Amerikanın yakın bir za
rhi~ındc kendi)Cl'ını 3~'.ut~t~ke~ gtzlıd_~~ manda :ne yapması .I~zım gele.ceği ctra-
1..!" Ye h~~rJ~nar.a~ d.?":t :mı": ~n nıu ~ında top)~nmakladır. Bir çoklarının 
~lŞ harp makin~$inı vucuda getırcn Al- fikrine göre 'l'lıilwkere ve\ mlinakaşa 
~nya, harbın ılk on ayın(la, sarltta ve devrt>si süraUe sona ermek üzel'edir. 
hrpte kBt'i _de~cbilecck zaferler ifa- Birleşik devletler yakında şu iki karar-
tanGdıeri,;.1 haF ide nctilculedıalkatınaınıştır. A dan birini vemiek mevkiinde buluna-

" ransa ~J an sonra, \'rU· ., 1 ~, l al 
..... ..ııa Al d k r t ·- k b caldır: Ya Aıneı ıKanın ıarba muua \ e 
~ man or usuna a a Ul4Ca aş- . • 1 b af k h h 
.. b' k A ku, t k I d x..~d Al ımkan arını ertar etme . ya ut ar-

ır.as en ~ve ~ ma ·~uı an, - ha girmek üzere sarih bir karar ver-
lban nmamdıirlan İngılterenın mukave- mek Yüksek memw:Jar ve sair şahsivct-
"' t' .. . V• • A1- lıa~a . . 
Le ~ uzu~ ~u~ırecegım, rµlllCJ.n A • ıe·r tın-cıfındari. besleneri his!"e nazaran 
~v,·etl~ İngıliz semahı~~a hakim bay Ruzvelt harba iştirak lehinde bir 
~unca dunyamn en azametli unparator- direlüif verdiği takdirde umumi efkaı-ın 
L İhınun birden çökeceğini ümit etmiş- [ Sonu 4 cii Sahifede ] 
~rdi. İngiliz milleti, ıstırabının şiddeti _ _ · __ _ 

D. H itlere bir bit& p 

Vaziyet daha 
vahimleşti 

AV 
O A L A DAR 
Yli. C4GI A LAŞll YOR 

---<>-

Türlı sahillerine yaJıın 
adaların işgali, Sovyet 
görüıü ve Amerilıanın 

vaziyeti .. 
l..ondra 9 (A.A) - Ofi Fransrz 

ajansı Bemden istihbar ediyor: 
Basler Nahrihten gazetesinin Ber

tin muhabiri, Alman hükümet mer
kezindeki bitaraf müşahitlerin mü
talealarım naklediyor ve son 24 saat 
zarfında dünya vaziyetinin saraha-

r Sonu .~. cii Sahifede 1 
~J'"J"J"J"J~J"..r~..r..r..rJ"J"..r~..r..r..r..o-.M 

Anıbalagide sıkışmış İtalyan kuvvetleri
ne kumanda ettiği sanılan Dük Daust 

Af rikada sog ıaziget 

Neşrettiği bir beyanname ile Ira.kın 
bugünkü vaziyetini takbih eden ve 
tekrar Iraka döneceği söylenilen kral 

naibi Abdullah 

Rind müslüman
ları lrakı ten
kit ediyorlar 

' 

Japonya açık 
vaziyet aldı 

iKA fil R 
iŞ RSA JAPO YA DA 

r A:~ı HARBE CEK 
Japonya hariciye nazırı 
AmerDıaya apaçdı ~ey· 
dan olıuyan IJeYanaffa 

IJulundu.. 
Nevyork, 9 (A.A) - Japon harici

ye nazın Mat.suoka' Nevyork Taymis 
gazetesinin muhabirine verdiği bir mü
lakatta birleıik Amerika ile Almanya 
arasında bir ihtilaf çıktığı takdirde Ja
ponyarun alacağı vaziyeti açıkca anlat
l!llf ve demiıtir ki : 

- Japonyanın üçlü palı.ta iltibakı
nm sebeplerinden biri de birle,ik Ame
rikanın harbe ginnedne mani olmaktı. 
Fakat her feye rağmen birle,ik Ameri
ka muhasamata i§tirik edecek olursa 

[ Sonu 2. <'i Sahifede ) 

ıralı başvelıiline çelıilen ııocx::ıcco~::ıcocıooı:ıooo~:ıooc:ıooı 

bir telgrafta ftaffı hare· 
'lıetini değiştirmesi 

istenildi ••• 
Londra 9 (A.A) - Irak hadiselerinin 

Hindistandaki akisleri hakkında Royter 
ajansı şu telgrafı neşrediyor: Hindista
nın nafiz müslümanlarından eski Mad
ras vali vekili Sir Mecit Osman Irak ha
diseleri hakkında düşündüklerini sarih 
olarak bildirmiştir. Sir Osman ezcümle 
demiştir ki: 

- tslam menfaatlerini müdrik hiç bir 
müslümarun Raşit Alinin entrikalarına 
müzaheret etmiyeceğine eminim. Irak
taki muhasamatın Nazilerin elinde kör 
bir alet olıın adamların ve mürtet]erin 
çevirdikleri entrikaların mahsulU oldu-· 
ğundan §Üphem y<>'ktur. 

Sir Osman A1manyanın orta şarktaki 
en t.rikalarından bahisle şunları ilave et-
miştir: 

- Naziler araplara hir ar~p ittihadı 
devletinin tesisini vMediyorlar. Fakat 
Alman vaatlarının kıymetini bılenler) 
nazi Almanyanın yardım vaadına gü-

[ Soııtı 2. ci Sahifede ] ___ _,.,,_,._ .. ""'. ---
Yunanistanda kıtlık 

Bir hava bombardımanım temsili surette 
gösteri,. 'f"esim 

~COOCIQCC~CIOCICIQCC~JOOC 

Portekiz kimseye 
~İnde şaşkınlığa ve yeise dü~seydi bu 
ihniUer tahakkuk edebilirdi. Fakat Rri
tanya adalarmda dünya hürriyetine 
~k(ilik yapan 40 milyon insan teslim 
'~nıak azmiyle ayaklanınca. İngiltere 
~Ydan harbı galipleri hayal inkisarına 
dnsUren safhalar arzetti. . 

"Taptıiınız Al
laha sizi esir~e
mesi için dua 

d 
. • ve yeni tevkifat 

Mısır a vazıyet ~--
üs vermiyecek 

P.lareşal Göringin kartalları ne lngiliz 
"-illetinin maneviyatını ve ne de İngiliz 
'lıdüstrisini felce uğratamadılar.. Bu
ll"IUı neticesi olarak geçen eylülde Al
~llya İngiltere meydan barbını kay
ıwetti. Nihai zaferi kazanmak için pek 
-iistesna bir mevkide bulunmasına rağ
~n düşınanma ölüm darbesini indir
'-'ek hUSUSIDJda en müsait fırgtı kaçır

v. . . GENERAL PAPAGOS VE MOS· KENDiSiNDEN 
de~ışımedı, Ha- TEŞARLAR TEVKiF EOlLOI TENMIYECECI 

BiR ŞEY IS· 
KANAATiNDE 

.tı. 

d• • ,, 
e ınız ••• 

beşte ilerleme 
berdevam 

.. _Filhakika karada ve havada tamamen B. Villıi Mihverin 1942 Alman resmi tebliği 
'"lltrlıksız olan İngiltereyi o perişanlık ıın43 ı utı ,, ğl.A r .. ..., ... .. . ... i iliz 
künlerinde mağlup edenıiyen Almanya- 7 e m a a ına up OurUH a uUYUK ng 
"11t; şimdi Fransa barhının kaybedildiği edileceğini, Amerilıanın tahQf$ÜtJerinden ve 
~illere nisbetle yüz kat kuvvetli olan harelıete geçmesi bunların dağıtıldı· 
hıl' memleketi mağlup edebileceğini dü-
~tırnck ne mantığın, ne de havsalanın lüzumunu söyliyor ğından bahsediyor 
qhuJ edemiyeceği bir şeydir. --o-- ---o-
lYnutmamabdır ki bay Bitler, ordu- Vaşington, 9 (A.A) - B. Vilki, Man- Radyo gazetesine göre Tobrukta 

!tı11un ezid üdünlüğünü vücuda geti- &.iyan Skuver Gardende bir toplantıda kayde değer bir şey yoktur. Solluın 
t'ttı harp vasıtaJannı aJtı senede hazır- İıigiltereye verilen malzemenin Ameri- nııntakasında İngiltere devriye faaliyet· 
1-ıtııştır. İngiltere ve Birleşik Amerika kan himayesi altında sevki fikrini ileri- lerine devam etmişlerdir. 
-Yni dersten istifade ederek Almanya- ye sürmüştür. Nutkun tam metni şudur: Habeşistanda Ambaalağı civanncla 
h 'kendi :metodlan ve ltendi tabyasiyle - Totaliter felsefesi Amerikan mille- yeniden bazı tepeler alınmıştır. Bu mm-
"ıa~Jup etıneğe hazırlanıyorlar. tinin hürriyetine bir tehdit teşkil et- takadaki İngiliz imparatorluk kuvvet-
\r~yet Alman zaviyesinden mütalaa [ Sonıı 2. ci Sa1ıifede ] [Sonu 2 - inci Sahifede ] 

'dilirse, geçirilen senenin güç bir sene ~J"/J"'//J"//~~l!'~J"'J"'/_,~~~:.-.Y"J"..Q'..Q'...ı""J'"J".l"'JJ"//..t:rJ"//J"~.N'h 
0larağı muhakkaktır. · · "'~~ 
. Zira Almanya kendi kara kuV\·ctleri

~ı, İngiliz ve Amerikan ordularının seri 
lllkişafına mani olacak surette kullan
'-'ak mecburiyetindedir. Bu inki~afı 
durduramazsa _ ki hadiseler durduranu
l'acağını göstermektedir - Alman ordu
\11\tın hızmı kayhcdec~~i gün. Ameri
b an - ingiliz orduları dusman1arma her 
akıından çok faik en hiiyiik kuvvete 

&alıip olacaklardn. 
k ~u hayali bir diişiiııce değildir. Riya~i 

---o----
Londra 9 (A.A) - Müstakil Fransız 

ajansı bildiriyor~ Atına radyosu eski 
başkumandan general Papagos ile sabık 
hariciye müsteşarı Mavrodisin ve diğer 
müsteşarların tevkif edildiğini bildir
mektedir. Çolakoğlu hükümeti, Alman
ların emriyle, bu zevat hakkında Al
manyaya karşı harbı tahrik suçundan 
takibat yapacaktır. 

Yunanistanda iaşe vaziyeti her gi.in 
daha ziyade fenalaşmaktadır. 

KlTLIK 

Halka günde ancak 125 gram ekmek 
ve 1 aftada 125 gram makarna verilmek
tedir. 

MARUF YUNANLILAR 
BULGAR1STANDA TOCRID 
ED1LMEMtŞLERM1Ş 

Sofya 9 (A.A) _ Bulgar ajansı Alman 
askeri nıakamlannın bazı tanınmış Yu
nan şahsiyetlerini Bulgaristandald tecrid 
kamplarına sevkettiklcri hakkmdaAme
rikan gazetelerinde çıkan haberleri 
kat't surette tekzibe mezundur. 
IO"",.,.~J'"JJ~J"...CO-~...CO-~OClı:ICIOC 

f' eç~n . harpteki 
hata tekrar 
edilmiyecek 

ingi!tere Almanyaya 
Jıarıı uzun 11adeli bir 

pitin hazırladı.. 
Şigako, 9 (A.A) - İngilterenin 

Amerikadaki büyük elçisi Lord Hali
fo.ks dün gazetec;:ilere beyanatta bulun
muş ve demiştir ki: 

~ 

Llı.lıon 9 (A.A) - Portekiz hüküme
ti bir tebli~ neşrederek Portekizde veya 
Atlantik adalannda Portekiz liman ve 
üslerini kullanmak üzere hiç bir muha
rip veya sair devletler tarafından hiç bir 
talep veya teklifte bulunulmadığını bil
dirmiştir. Portekiz bu Us ve limanlara 
yapılabilecek her hangi bir teşebbüse 
karşı koyacaktır. Fakat hiç bir taraftan 
hücuma intizar etmemektedir. 
JCICCOCIOOOOCICICIOCIOCIOCICICICCICOCIOOO~ 

Dostunu öldören kadın 

ve kardeşi 15 fer aene-

ye mahkum oldular 
-- --<>---

Çorakkapıda dostu kasap Aliyi öl
dürmekten maznun Pak.ize San ile öve
yi kardeşi balıkçı Mehmet Yeşil sunun 
muhakemeleri dün bitmiş, her ikisi de 
on beşer sene hap.se mahklim edilmiş
lerdir. 

Cinayetin müştereken nasıl işlenilmiş 
olduğu ve mahkeme karan hakkındaki 
tafsiUH 2 inci sahifernizdedir. 

Japoı~ hariciye nazırı B. Matsuoka 
:ıocıcccc=ccıcıcacocıcccccccccccıcıaccc 

Ingiliz hava hü-
cumları çok 

şiddetli 

Berlin, diğer Alman 
iehirleri ve Polonyanın 

Poznan şehri 
bombalandı •• 

Londra, 9 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği: lngiliz hava kuvvetleri AI
manyaya ıimdiye kadar yapdaıi hücum 
)arın en ıiddetlisini teşkil eden bir ha· 
va tumızunda bulannnlflardir. Bu ge
ceki hücammı INışbca hedefini Hain
'burg Bremen tetkil etmİ§tİr: Hava gü-; 
.eldi. fngilit tayyareleri hücumlarmdiı: 
kat'i nltice1er alnJ1sJa dır. Pekçok yan. 
gnı ve yüksek infilik bombalan a~ 
mısbr. Hamburg Brem enin sanayi ma~ 
h.ılllelerincle büyük yanguılar çdmnJbr. 

Berlin ve Emdende mühim asL:eri ff 
5a0ayi hedefler hücuma . airamqtll'. 
Diişman sahiller arasında iş1iyen va
purlara hücum edilmiştir. Nonr~ sa: 
bilinde görüa"fllpurlar da hiic:uma · uğ-
181Dlfbr. Bir Alman. muharebe gemisi 
alevler için bırakılmııtır. 

Gündüz harekatına iştirak eden bom 
bardıman tayyarelerimizden onu ve ge
ce harekatına iştirak edenlerden biri 
dönmemiştir. 

Seni Nazar denizaltı üssüne şiddetli 
bir hücum yap.lınıştır. Dün Jngiliz av"' 
cılan 12 düşman tayyaresi düşürmüt
lerdir. Dafi bataryalarımız da iki dfit
man tayyaresi tahrip etmiıılerdir. iki İn
giliz avcısı kaybolmu~a da pilotu kur
tulmu~r. 

Berlin, 9 (A.A) - Düşman avci 
tayyareleri şimali garbi Ahnanyada 

[ Sonu 2. ci Sahifede ] 

ON AKİKA 

••••••••••• 

Irak kuvvetleri 
ricate devam 

ediyorlar 
Bağdada yülıs~lı riitllell 
llıl italyan sulJayı oıımı, 

Vaşington, 9 (A.A) - Uneyted Pres 
ajansının bildirdiğine göre yüksek rilt· 
beli iki İtalyan subayı Irak hükümetiı\e 
müşavirlik etmek ic;in Bağdada gebniş
tir .• 
İNGİLİZ RESMİ TEBLİÖİ 
Kahire, 9 (A.A) - İngiliz resmi teb~ 

)iği : Kuvvetlerimiz Hababniyede ha
kim yaylayı işgal etmişlerdir. MalzeMe 
iğtinam edilmiştir. Irak kuvvetleri Cam
mazeye ve Fellucua çekilmişlerdir. 

Basra bölgesinde s~ikÇınet vardır. 
ffiAKLILAR ÇEKILIYORLAR 
Kahire, 9 (A.A) - Iraktan gelen ha

berlere göre Habbaniye tayyare meyda
nı civarındaki Irak kuvvetleri kampla
rından çekilmişlerdir. İngiliz kıtalarının 
tayyarelerle Musula nakledildiği tekzip 
edilmektedir. 

BASRADA 
Basrada bazı ticarethaneler, bankalar 

ve J>O.sta binası da İngiliz kuvvetleri ta
rafından işgal edilmiştir. Burada bazı 
kücük hadiseler olmuşsa da ciddi karı
şıklık yoktur. Bu meseleye henüz tasfi
ye edilmiş nazariyle bakılamıyacağı gi· 
bi orduda Almanlarm elindeki züınr~ 
nin siyasi sahada fazla bir nüfuz elde 

lll İYet ifade eden bir muhakememn 
~eti('esidir. Almanyanm harp istihsal.atı 
•le t\ngto - Sakson aleminin harp istih
~mtı arasında yapılan muka;\·eseler. 
,,.~ha şirndiden tayyare, tank ve her ne
~ harp mnlzenıesi imalatında tefovvu
ted~ nemokrasilere geçtiğini göstermek
d ır. Darbın (19-12) ve (1943) e kadar 
ı:va~ı halinde bu neticelerin daha .aza
l' etıı olacağından şüphe edilemez. lngi
._'\h~vekili son nutkunda bilhassa bu 
tı 0 tayı izah ederek Almanların bugü
Ic! kadar ka7.andıkları zaferler gibi, Bal
i( ~l?rı istila etmelerinin de nihai netice 

• 1-.............. __......_~...;....o.......,_...__..._ ______ ~-:.ıı ..... ~.ı:.._.....=:~:sı.:.~......::3Wwı...;;i.M-..;;;.~-..::!! 

- Geçen harbın hataaı müttefiklerin 
Berlin üzerine yürümemeleri olmuştur. 
Uzun vadeli İngiliz planı bu defa Al-

---~~ ....... d-e~.m-ed;...;.;.._:iğı='~m==uh=:;;:ak~k~ak;;;;..;;..;.h~r~. ~~.-.. .......... ..., 
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Hint MOslDmanıarı ıra. 
kı tenkit ediuar 

ınailiz hava hDcumla
rı çok şiddetli 

[ BQ§ttıratı 1. ci Sahtjede ] [ Bastarafı 1. ci S ahifede l 
ŞEHİR DA.DERLERİ 

venmcmckte haklıdırlar ve bu vbUnrın muhtelif nedeflere hücum etmiş, Bre-
ııazi proje! rinin tahakkukunu daha zi- mende evler hasara uğramış, bir kaç ki- Karııgaka Halkeıı·nde 
l 'ad ıl rl tmek mnksndiylc, Irak ve or- şi yaralanmı§ veya ölmüştür. Savaş tay- y 
dn şaıkta karı ıklık intaç etmek için ya- yarelerimiz üç düşman tayyaresini dü-

Pasif korunma komisyonu dün toplandı 

pılmı oldugunu bılırlcr. ürmü tür. 
Pcşaver 9 (A.A) - Motmond h udut Londra, 9 (A.A) - dün gündüz Evler ve semtlerde sığ

ln~iltere ve 
Amerikanın 
Hazırlıkları 

Karşısında 
[ Baştaraf ı J. ci Sahifede J 

ıncdikcc veya Allanlik harbı kaYı.e:: 
ınedik<:e istikbale büyük emniyetle 

kabileleri Irak hükUmct darbesini idare 14 Alman tayyaresinin düşüriildüğü 
eden &ışıt Ali Gcylilniye aşağıdak• tel- öi;renilmiştir. Gece- de 9 Alman bom
grafı göndermışlerdir: . bardıman tayyaresinin lngilterc üzerin-

Motmand kabilelerini temsil eden bız.- ele dii~ürüldüğü bildirilmektedir. 
Ier mUslUman Bleminin nazl ve faşistler Bcrlin, 9 (AA) - Alman resmi 

Sosyal yardım 
kolu faaliyet

leri arttı 

bbilecekJerini söyliyorlar. ---"" 

1 k Almanlar ise İngilterenin im~."::.:.ıl 
Yapı aca luk yollan üzerinde mailiıp ~ 

ihtimalini daha kuvvetli görmüş o~ 
naklar 

tarafından tecavUz tehlikesine maruz tebliği : 
bulunduğu bugünlerde meşhur Geylani Hava kuvvetlerimiz dün gece Liver-

--------- 1ar ki Atlantik meydan har1M ile-~ 
Korımmcı tedlllPleri halıltında 11--a.. 1111' risale olarak Akdeniz harl>~ yap~ aileslne mensup olan sizin islimiyetin pul, Hul limalarına büyük ' tesirli hü- -<>--

dUpıanlariyle işbirliği yaptığınızı ve cumlanna deva~ etmişle~dir. 1;-iv~rpul- 8G'9n"fCll'lllllZ ,.,,,.p pa• 
imparatorluk kıtalanmıza hücum etU- da aktarma tcsısatı tabrıp -edılmış ve .1-• 

.... _ -,-• Akdenizde kat'i netice alabilirler 
dağıtdacalı ue hususı unuanı sığınalılal' I~ ile- ~·ani İngiliz donanmasını bu -::; 

ğbıisi tee.ssilfle öğrendik. tsıimiyet na- d oklarda yangın çıltanlmışttr. Pılmut fıeti l1e irşat yOlanda 
mına bu qten feragat ediniz ve İngilte- ve diğer yerlere de hücumlar yapılmış- güzel -••~ıun91fCll' .. 

men f aaJiyete geplecelı den uzaklaşmala mecl>ur edebil~ı-a. 
- Çörçil Alman,anın maksadı~ 

re ile yeniden dostane mUnasebetler te- tır. ~-....,. .,_. 
Pasif korunma komisyonu dün vila- Bu bro§Ürler bungünden itibar~n hal- zin iki ucunu birden ele ~irmek .._. 

yette valimiz Bay Fuad Tuksalın tcis- kımıza dağıblacaktır. Pasif korunma ğunu biliyor. ~ 
liğinde toplanarak ruznamede bulunan mevzuatına göre, her ailenin müsait Bunun içindir ki İngiltettnin .. 
maddeler üzerinde tetkiklerde bulun- bahçe ve arsalannda ve kendilerine ait niuleki mevkilerini o1üncel e kadar 
muş ve bunlar hakkında icabeden ka- diğer yerlerde mecburi olarak kazdıra- dafaa edece~ni söylemişt.ir. . .. 

st. ediniz. Sava!! tayyarelerımiz denizde 12 bin --o-
HiNT HOKOMETINiN TEBLİlil tonilatoluk bir nakliye gemisini batır- KaJ'flYaka haık.evi sosyal yardım ko-
Peşaver, 9 (A.A) - Hint hUkümeli-- mı lar ve diğer ikinsini ciddi hasara uğ- luna mensup bayanlar harp paketi ve 

ııin tebllAi: Son günlerde Basrada vazi- rı:tmışlardır. askerlerimize giyecek eşya hazırlamak 
yette bir satalı vardır. Iraktaki impara- Almanlar 7 Mayısta kendileri zarar ve hasta bakıcı kurslanna istirak etmek 
torluk kuvveUerine kumanda eden su- ı•örmeden 9 Spitfayer düsürmföılerdir. için teıebbüslede bulurunuşladı. 

rarlan almıııtır. calcları siperlerden ba~ka lıer semtte pa- Bu sözler lngilterenin Akdenrz ...;'.d 
Hava taarruzlarına karşı alınması la- harebesine Atlantik harbı kadar .._ 

baylara Büyük Britanyanm haklannı Uzun menzilli toplarımız. Duvru mü- Bundn başlca balkevinin köycüler 
sif korunma kanunu lıülcümleri dahilin- -L--mı''lc•et verdi;;- en kuvvetli --:r.ım gelen tedbirler ve bilhassa kazdın- ÇDCDI ·' .. ~--

lacak aiperler hakkında halkımıza. fay- de umuma rnahs05 olarak icabcden u- lildir. 
himaye için yapmağa mecbur olacakları ir urette dövmüştür. · kolu bugtln Yamanlar ~e Sancaklı köy-
harekitta sul muamelelere tevessül et- Londra 9 (A.A) - Bu gece orta ln- lerine giderde köylülcıimlZle hasbihal
memeleri ve mukaddes yerleri koruma- ilterede iki bö1~Pye şiddetli tnrnızlar de bwunacaltlar ve kola mensup dok
lan için h~ surette emirler veril- apılmı!':lır. Bir böl~ede mühim hasarat torlar tarafından hastalar meccanen mu 

dalı malumatı ve tatbikatta nazara alı- mumi siperlerin lcazdırılınasının temini ŞEYKEr BILGill __ 
nacak esasları göstcrmc1c üzere vilayet- içinde her mıntakada tali lıeyeteler tCJ- xıooocxx:Aıc:fıc=rcc:ı.lc:ııc:ıkc:ı~ac:ıiiı::ı:Xd.ocxa:ıec.:ıı:ııc:ıı:ıSaı:ıOoı::ınıı::ıııcwı:ıııı:ı,.fı::ıxar:ıM:c:ız-=c:ıl • .cıc:ıgo--.ID"!'İ
çe bir broşür hazırlanarak tabettirilmiş- kil ederclc derhal faaliyete baılıyacak-

Jniltlr, Dün şark ba v rdır. Ölü ve yaralı miktannın muhte- ny ne dileceği gibi ziraat mütehassıs
~~~ hava müşaviri 0~ mel olarak yüksek olacağı zannediJmek- la~ dae ıfaydalı öğütlerde bulunacklar
rak ~ &elen B. Ruzveltin oğlu t~: tn~ilterenin simal böl~~de de dır. 
,.. ____ R---"" ... -a.daki be tta b muhı 1 hasarat mevcutsa da olu ve ya- . . . . . .

1
A 

1 
h Ik . .__,.ua;, u~vcn ~· yana u- ralı adedinin chemmivclsiz oldul.ru tah- Hasta ko.)lulenmızın ı aç an a e\'l 

lunmustur : min <Xiilmektedir. Ekserisi İnJ?ilterenin tarafından par&S1Z temin olunacaktır. 
- fngmzlerin Irakta vuiyete hakim c;arkında ve cenubunda olmak üzere di

olduklan, fakat her şeyin yola girmesi qer bazı yerlerde bombalar düşm~ür. 
~ belld de bira& zaman geçeoeği bil- Bu ~ erl rden bir kaçı ciddi hasara uğ-
dirilmektedir. t p k ··ıu ::ı 

BAZISOKAKLAR 
BETON YAPJLAC.tK l'lıJsTtNLtLai: VAZh'.Erl ramış ır. e az o .. varaır. 

K dils 9 (AA) _ F"list'-.:ıı ,_. A. Avcılanm.ız Jl.1 du man bombardıman Belediye reisi doktor Behçet Uzun 
u ' . ı uıueıu rap • • talı• tın" 1 d" . li""nd la '- -• _ı, d . i halkında Raşit Ali uhabbet g··sıe- .ayyaresı np e ış er ır. rcıs gı e top nan .DC1e<Uye aım en-
pek ki ~ ngiliZl • o .. MllllHHDHHDIHHDHDDHDDHCll:IDC cümeni, imaT salıa11nda bulunan ara 

rentl ld Tı ~b' 1 ' esine;'1ısy· ~- bit bir miTiet olmanız haysiyetiyle bu sokaklardan bazılarının beton olarak in-
ra efila 1ı__~ı- ırler sayb_ .. ke - yollann dalma :ıÇ'lk tutulmasını sizden sasıru lcararlaştırm1Jtır. 
nın . en Uil:IUCUUllŞ o mRSI uyu mem- isfü-orum. 
nunıyet doturm-.r. Al..MANYANIN zAi\n 

Almanvanm en bQyO)c zalftanndan D~ lfo.la gciyPI rniUHldll 
B. lltllfl ~r ~ta• birl fngiın hava kunet1erinin be$bca BonolC1P1datmhYO• 

tir. lardır. 

Maflfıemelerde 
•••••••••••• 

Rana sokağı cinayeti davası bitti 
-----------------------------------------------

Pakize sarı ve kardeşi 
15 şer seneye nıahkôm 
Mlyl ~ Paldze değU, Melmtd okhığlı, 
clnctJJd esnaandcı Minin elJettJ Palılze ,,,,..,,._ 

dan tldaldlljll tesltlt edDdl ... P hedefi olan mnnable sislemlclir. MUtte- Cü" h · __ _ı_ :ı_ k ca 
[ Bqfcfojı 1. ci Suifede } fıkler. blrle$lk Ameribnm yardımly)e m un~et ~e% oan asın ' Çorakkapıda Rana sokağmda dostu lık Ali. Paldzeye küfretıniş. bunun üze-

meldectir • .._ ~ tarumm hava ilstilnl~tı temin ettikleri gün, ~~ i::ül».dil.,!t~:11' ia=Z~ Aliyi bıçakla yaralayıp öldüren P:ıkize rine sandıkta salcladığı bıçağını Pakize 
imhaya çabş ' ... hlc :aHr uilaşmaya bu münakale yoUanna daha müessir ve ...... pvo nnm . San ve üveyi brdqi balıkçı Mehmet çikarmlJ, evveli yatak arasına sakla
imkin yoktn. Mec.aele pqııten bize kat'ı darbeler lndinneğe muv.affak ola- baılanmt§br. Maliye veklle6'?den ge- Yeşilsunun nwhut cUrümler kanununa mış ve sonra kardeşine bir göz işareti 
pldı pmş ........,__ :qe.r ~ caldardır. len em~ göre, ellerinde tahnl bUlun~n göre şehrimiz ağır ceza mahkemesinde çakarak faaliyete geçmiş, Alinin elleri-
ı.ıi)iderin ymilla ine mPt•ie ecJer- İNGİLTEREYE VEa1N1z · gayri mübıu!illeT l>anka \ifelerine mu- mtihakemelerl diln sona ermiştir. Oğ}e.. ni tutmuş, Mehmet te bıçağı Aliye sap-
- ._.... lmn'lltia Wltihl ...._ İngiltereye mtihtaç olduğu vapUrlan racaatla paralanm alabileceklerdir. den evvel reis B. Ekmel Kavurun reis- fomıştır. Bundan sonra Pakize, karakola 
'' ete ek masa bise ~.Bu bv- ~"eriniz. Doklamnızda yapılmakta olan ---- !iğin.de toplanan mahkeme heyeti, cina- lcoşmuş, Ali ile Mehmedin bıçak bıçağa 
vetin llilekir .......,.nclasa ile ihtilil ve sahilleri.mhde milsadere edilen ,... HA y A. C'EfflTl.ERİ yet mahallinde yapılan keşfe ait raporu geldiklerini söylemiş, fakat polisler eve 
~ lllyasi pyelerinden 'biz purlarla di~ milletlere ait olup inşa "f' okumuş ve sonra iddia makamını işgal koştukları vakıt Aliyi ölü bulm~ardır. 
• lhusir e11ıaıiız. qer IKliJds. fab- ebnekte oldu~uz bütün vanurlan İn- 'flıtlfalf ~IGPI eden mtiddeiumumi muavini B. Rüştli İsticvabında ise Pakize: 
ı+s' ...._ istihAJ 1811l4Welerinbt ~tereye veriniz ve bunların hamulele- fJasladı.. Uskent ideli~ ~;tmiştjr. Müddei- - o beni yiyecekti, ben onu yedim. 
~. ,....._ taDia edersek la- rini İDgiltereye çıbn1malanm temin .. b • • _ .. h hi umum!, Pakizenın Gıntten muhacir ola- Demiştir. Diğer deliller de cinayeti mUş-
~ :rat.- ,.,.., ..... ~ ~- idil torpido muluipleri de veriniz., Bu Ma~ on .~ı~ gunu ava JC t- n'k: lmıire geldikten 9(Mlra öksih b1- tereken i!iılediklerini göstermektedir. 
.a a ....._ ' •. - • leri ihtiı.u 79,,ı~m. ~ a.acıaa.i81111iÜ;1"9'r u.r n. '•w TUrk - a.ı--- "8 
)cim, ~ filomaz tarafından ktır. • .er l!Cne 0 ~u. • il • n ıvara et yolunun umum- ve 64 üneU mad elerin ~re t C7.i 
MwıJesiai isti;rer ve hunı flcrftal l 9 1 3 TE tifalın ehitlenmwn. şerefle?ne uygun haneye düştüğünü, oraıla :senelerce kal- rlni isterim. 
J talep~ JM2 ve 1943 sene1erinde İngiltere, bir ıeb1de olması içın şimdıden huır- dıktan :sonra nihayet tekrar serbest iha- Bundan sonra mahkeme heyeti, maz-
Avıt111a laılk ..aJıetllri cô-b'"1 Amerika. Kanada, Avosturalya '9e Yeni lık.lar yapılmakta ve bilhassa lürJc "a- yata atıldıftını.. kara tllin. burada da nunlann 90ft s&derlni dinlemiş ve kant

a.teb- ldMlr. Flıbt l..ua K..,._ Zelandada yaşıyan 200 milyon lıUr iinsa- Ta hmmu tzmiT Fihcsince çalııılmak- 'kendisine 1elişettk nihayet onu, bir ci- n tefhim etmiştir. Her iki mamun, ci-
ftltl Aft'llllllrl Mr tanılt. -11• Da nm mU..c;terek pyretiyle imal edilecek tadır. nayet fAffi olarak mahkemeye düşürdü- naycti müşterebn ipemek suçundan 
'-vel wıııi"4leti ._ lııanlsına .atta. tayyareler ve silahlar fngiltereye hava- ~ lln\1 ~em\ş, eınetl Bomovah lrun- Tür.k ceza kanununun 448 inci maddes1 
fikleri tayyare ~ w Wdat nııl- larda ezici bir tefevvulc temin ettiği gün Bostaıtlı • 'PtıralılıöprU duracı Ali ile metres hayatı yasıyan mucibince on sekizer sene hapse mah-
._. oa1ara w t~ te.in et- Av:rupanın esir milletleri V'e hatta Al- Pakttenin 3-4 ay evvel bsap Ali ile ta- kOm edilmişlerdir. Fakat maktulun 
-.ldir. ınanyamn esir halkı ic;yana başlayacak Yolları yapdaealz.. nıştığını ve onu dost tuttuğunu, fakat kiifretmesl cezayı hafifletici sd:>eple.mPn 
İNGILTB&E isrtLA EDiLEMEz ve bUtün insanlann hürriyetini telıdit KafllYÜa - Bolltanlı ~e Naldöken hovardom~p olan bu kadının, haya- !':ayılarak kanun mucıöince bu cezaları 
İngiltere zimamdarlan QOk enerjik eden müthiş tehlike tamamiyle ortadan arasındaki turutik yolun beton olarak tını ya1nız Aliye ba~lamadığı için ara- on beşer sene hapse indirilmistir. Mah-

adamlardır. İngiltıtrede tayyare, tan kalkacaktır. inşası ve Pahköprü ile Blıyreklı arasın- larında kavga ekSik 21mad1ğını anlat- kt1m kadın, karar tefhim edildikten 
ft top imalAtı son haddini bulmustur. B. :ntTLıı.:tlE ıdTAP daki kısmın da parke yaphrılması için mış. sözü vaka gecesine nakletmiş ve c;onra salonda bulunan kalabalık halkı 
Hltler İnRi}tereyi istill etmeden barba HitJere hitap e4iyonun : Bizim gibi açılan münakasaya son günlere kadar demistir ld: şa kın bir eda ile süzmtı.ş ve jandanna-
kazanamaz.. :lngnterenin dema yollan bir milletle hiç bir zaman brşda.,dı- istelc:Ji çıbnanufb, - Bir kavgadan sonra Pakize, Güzel- lar tarafından kard!?Şi Mehmetle birltk-
8Clk bulımduk~ Bitlerin ~ is- na. llaıtd put,ettst AU.1' tanıyoır!lllnn, Memnuniyetle öğrendii!imize göre yalıda ikardesi balıkçı Mehmedin evine te hapishaneye götürülmüştür. 
till etmelll de mUmkUn değildir. Miltte- sizi esirgemesi için dua e4İDİL. ba yollana arn edildiği ~kilde tn16sı- gitmiş, fa'kat Ali ~Taya da giderek ken-

~-------------~-------------~ m~~~~~~~~~~y~da ~d0e~~ı~h~hlrl~~~M~ ihalesi 7&ptlacak ve derhal inıaata ba~ kağındl\ki evlerine d&ımüşlerdir. Orada ELHAMR.A SJNEMAS!NDA -------·Bu gunBfttün hir ömrl boyunca dilnya medeniyetine binleree we ~ barib-
lidelllder lıedip .ı.. rilw .... mal llUldt THOMAS EDlsoN'mı ha . 

hayabnı takdim eden emMıbla baribls $Ueseri.. 

EDISON'un GE ÇLIGi 

lanacaktır. içki 1çllmlş ve ~]illere nımınm btr ara-

BV R.t.FrA 

Tayyare Si emasıHa Tl:3646 
Dagla.t FcdPIJanlıs 31'. - .JOAN 8Elflf Ei r.lli 
Yaratbkl.a -.ıeJsj:g fevbüde mıK:cralar ıdoht AŞK Ff LML 

' 

Gece se yrü seferleri 

de kontrole tabi 
Belediye 9eJ'ri .JK menuman, gece 

şehirde intizamı bozacak tarzda· fazla 
-.üratli giden otomobil motör Veuir na
kil 'VUıta1annı ..kı kontrole başlaamıt
larchr. Bru...s. ciYar vili.yct n bula
ra iıliyen kamyon ve otobüsler beledi
J"eCe ellet bir nezaret altında bulundwrul
maktadtr. 

[ Blf.$fara/ı 1. ci Sııhifed« !,o 
leri şimaldeki Hint kuv\•etlerine 18 
'-'a.klaşmışlardır. td' 
ltalyan kuvvetleri Paselli geçidinde ct
kavemet ediyorlar. Öteki mıntakalar 
harekat munffalcıyetle inkipf celi~ 

Berlin, 9 ( A.A) - Alınan fellP"" 

tebliği: 
Llbyada Tobnıkta Alman to~ 

hüyük lngiliz tahşitlerini '(]ağıtmıştd'· 
Sollumda lngilterenin ke§Ü kol!~~ 

run ileri hareketleri pdtta <'.cnuba _,.-, 
ru sürülmüıtür. 

Alman hava kuvvetleri T obruk eı:: 
rında mühim iqe tertibatını tahrlp,_w 
mqler ve limanda iki nakliye geaaı-
hasara uğratmışlardır. . _... 

Kahire, 9 (A.A) - Habeşi_._. 
ve Tobnıkta her iki tarafta pek az ı;:: 
liyct Yardır. T obrukta kurr fırtınası 

rek&h işkil etmektedir. Sollumda bit" 
kınlar yapan lruvvetlerimir muY~ 
yet göstermişlerdir. HaV3 akınlanD 
t\lman tayyareleri düıürülmüıtür. 

Amba Alagridc muharebe deY.
rdiyor. Bir f talyan bomba kıtasına "C 
sup cTler esir edilmistir. Bütün Ha 
!listanda daha 30 - 33 bin ltalyan atİll' 
ri bulunduğu tahmin ediliyor. Bun1-rdl 
nerelere tevzi edildiği ve ne 7.arn:; 
\-adar mukavemet edecck.leri he11i 
w-ilclir. Bu dağlık hanlide- halyan'-; 
pek nadir olan yollan lca~mala" ~ .....a 
t emeldir. KRlanlann kU"Y"rei rnanevı,
b.nd n ~ • ti •ar~ 

Londra. 9 (A. I\) - ingiliZ ticafel 
dairesi rd!!i, f n~liz - Mmr ricat'd odW' 
'!t!Un ziyafetinde uağıdaki beJaD-dS 
bu1unmul$t'Ur: t-k 

- B. Eden ln'l;iliz - Mıstt ittifakı bllo
hnda ufak Mr tı\iphe.i olmadıimt 
dinnemi benden i•temiştir Ed~ ~ 
'JlT 1-ıül<ümetin;n y,öst~diğt Tf'.falcarbk
tan nevecanla bahsetmiştir. lngl~ 
Mısın -mevcut tehlıkeleYe karşt rntıdr 
faa için en kuvvt<tli gayYetlerlni yaf" 
ma1ctı1dır. 

Mı!!tt ha,ve-kili de hir mesajında tfd"" 
1 rı bi1dirmlşri1' : tfll 

- Büyük anlaımıazlıklann bu TBh 
o:lalcıkalannda fo.ır hüyiik mütte~ 
1ca111 samimiye ini ve hfümü nivet\"litfl' 
dcmokrası1eT davasma o1an bar'tlt 
· bnt etmektedir. 

Kudüs, ~ (Rad o S . ı!.15) - ft9~ 
febli;?i, (8J'Ş8JD1'3 ın.1ni Bin!nht1n 111 

tiz \!eniz ve lıavJl bnefl~ri ta~ 
belnbardıman ec1ilc1iğinl bt1cJlriyor. 

Japon va oçık oa• 
ziyet aldı 

[ Ba tarafı 1. ci ~ahlf P.İl~ ,!.. 
BAŞ ROU>E: Yaşa kü(iik, dehası Miifik sanatlir MICKEY ROONEY 

t.afmdan ddh bayranlıkbır ~inde bhı~• MmiitemılU cinPikNrle 
.... elank .-.. pfüilm~ emsaJsiz bir FiLiM.. Yeşil Cehennem 

J.ponya a. ıerefi ve Sô:P.öne sedawı
uinmda Almanyanm ve ttalyarnn 1"' 

Kundura f iatleri te•· nmda tıarbe cinnete mecbur o1aca~ 
Gazeteci, Amedlam aeml kafi}~ ... 

AYRICA: Fevkalitle nefis bir me...ı.a TABU 1mN1UJ Cllllih re ' 'ar .. 

SKANSLAa : Ber • : 1.30 - 1 - 5 - 7 - 9 DA.. 
CUMARTFSI, PAZAR 11 DL 

DiKKAT: 1hıftmım her ıfinbtJe t• ••sbır UCUZ Mm MA'l'iNEsl· 
•- ftA'aDI : Biriılel 2L BALKON zs_ KOO'l'(JI[ • troatJŞT(JL 

:A.YıtlCA 

AŞK K UR 8 A ~' 1 :':':~ 
MA'l'tNl:l.D : U8 - 1 - UO .. c_...t.sı lhli !.M OL. 

PAZAR gihlü 1 DE iLAVE SEllNsLAL 

• d ·ı k rdtlbl 'leri A1maa den!P""'" · pıt e ı me üzere ;:;,. veya =•elerlTle ca~ 
V'ıllyet 6at mürabbe hüroau tarafm- talı:tirde Japoay ... m .,... hir ı::; 

dan bDdtıWu &zeriadeki tetkikler :nl- bel>i tt!Wdd edip ~ 
hqellendiiinden, öoüınüzdeld ..ı. p- tw. Matmolıca 18 CeYa'tx ftll'm1ftlr 1 ..-

nii toplanacak olasa fiat mürabhe ko- - Evet Le.tim de fikrim ~ 
misyonu kundura fiatlerual ilin ~c- dw. ..dı.t 
cektir. B. auret1e SOA günlerde .-.... Amerika tarafından d•nt ~ 

.-İİİİiiiiİİiiiiiliiiiiilll .. _&iiiliiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiia_.__._ __________ ._._._ __________ ,_ ___ miili&l;öiiiiii--.ı;aı;mliiiiil&;;iiiiiiiiliiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiliiiiiiiliiiaJ .U olarak &11aa kuııdura fiaderi üwi9- ta\tirde birleşik Amerika.va gidip~ 
t"•••••-r--.. ••••••-•M•H• .. ••••n••H•••1•••••••••••n•••••••••••\1••n••••• t · .....,ı.ı---2 -'-·t, ld v anla --'- L·-tı L--ı -ı-.ı---..ı.- D--- ele Atiklra hr..ıt 'ftlilmemit ollıclılttlr. miyeceği aualine ltarp da Ma ,_~ 
• • 1ı ~ı e~ v..u ne o uguınu -~ ~..,. '- ~~uqunııl&o o.HLT...... 'b .. 1 b' • ~-'- ,___.,..._ · · B ~uK 1· YE = = madan her~ inkiy•t etmiştim Bir ~ tutUJdu '""*bayan ..... m km • « oy .. e .ır fey~ mevzuu oan•odİil-" i a J I & KA i i rllya içlnde yapmağa df'V:ım ediyor- kıdyle JÜ&laadıfı içit\ bir briçten Teya Aat m&rabl>e binMııa taat.ndatt ma- J"I~ çun~ü lıenuz omanı gelme 
• : • • dum. Fakat bu •• nzet salıffierae yeniden sinem&Ya ~~ .u geçmek ieap nifatun ~ ~ftye •t1$1an 41a g&,. soylernıştir. .. . . . _.. 
;. ................ , .... , ................................. --............ :. ........ : do~n kuvvetle 6btrlik'te ben de hayata ettili zaman hiç bir ijzijntU duym~ önünde tatahna1cta .._ fiatler tetltilt Mauuo1ca aozlerini l.ıttYken J~ 

1., O C M 1 N K ı z ı 5ııÇllıyordum. . dum. Hiç bir sablt proje yapmata lmkh Olanmalttachr. yanın üçlü pa'kta ve bu pa)ctan ~ 
AP:nnız taer g1n hilyflyordu B\3.yük bıralcmlJ'an bu yaşayq tanına milbm- taahhütlere aadık kalacaiını ve ~ 

ağaclarm gölgeliklerinde gezintuerimiz, melen btlaınJWdum, l>idep]c Am~ka harbe giretM J-_. 
meht.p altında ~nlarann, tenbel Ertesi Jaı hayat ibenim. lçln yeniden Y'Htft b~r ~ ·~ Alrnanyanı'! ,., 
tenbel gtm'I '-nyolarıml%, b\ltün bun- d~· Semihbl halut hastalandı ve tetndf f»lılL harbe gırmege hazır buluad~ 

-3 - lar samimiyetimizi derinleştiriyordu. blrilenbl:re öldl., Şemıhl .pmcJi bhtm ya- I~ •tllmq olan dört bin lOll nar Ot-yan etmipir. ~ 
Semihiıl ~ ihtimamlan. mu- nırnızda blaeaJcta. çeldrdebk hna 6zümnh H.ncat Rr- Mul\abhin wlhun yaba olup 

Hiç şüpb!!Sz be\i d:ılml olarak acaklı bir ,.ıaJde malınım. b1cbktaa habbetlntn Mmnetlir ve 'temkinli ha- Ben Semlhln ilk h.ıcliYacmı hemen he- malan vaanda tenlatl tamamlaftl'Mt- ğı hakkmd&ki walineı 
~t v~ ihti;r.amlart,1e nnnıı olma- ~ dayanabiJeeelini b!t' ldm.wyi bul- rareti~ kulaiıma fısıldadığı sevgi keli- ıneı hiç .dil~ Çocutunu m. - Bdld öbGr .cin. ,,JJJ 
Aydı mcıalı gtlnlerden "'1\h olarak çık- makta mOte.elli o1uyo~dum, melen yavaş yavaş 1Stırabı defeden bir aklnna l'ttirdillm de nadiren vlld OJur. Hemen teeliınata 'bs.tlMacak Olan Ce.abma •ennt1 Ye bu ~l --
mıvaca\mm * ı:eVlnel hJbtme dolduruyordu. Rede- du. Benim lçin G :rnncıut d~. Rattl üdmlerin '5 Hulrana lcadar tamamen ıdtdmı pek ,.lem telilli ~-
~i ~tidwk~f~Ill~~~ l ~~~~W~~~~~~~"~~~~~~b~~t~•:h:d~l:~=~~=~==·----~l;~~~~b;t;~~~~~- ------r,a yüktü. 21 yaşın a i en a": ıc 1lnQ1Uaş- seyahatine çıkardı. Han ~ek mı eskisi gibi daiml şekilde düşiinmekle çtrdim. Bu Je'bl TMsuliyetiml nasıl icla- w 

hnndan bir hı:la ev1E'nrr.tsti. BiT Sftıe hana Pek ziyade yaraCh. Cenup sahille- heraber, onlara darbesi isabet eden tA- re edecelctbn' Ancak on dokuz yaşında 
Enma kadıncağız km C:er.nmt dolurur- rlne ıltmlştik. Şubat~ Mart bun1ann Um habıi1ığına ltat'§t byanun uabyor- idim .e Çt>e\ıklar hakkında hiç bir ma-
lfen hayata göılerlni yummu~. Shndi belki en lttlf aylanan'. Bna hem .mı, du. h\matım :ro'ktu. Yapyq tarmnw altibt 
~ltı :yaşında olan ço~~ babasının ha- hem hafiftir. Etraf ~lf'rle doludur. * edecek olan bu yedt yapnda kıı:calmn 
1-ı yanına almıştı. Semih ta~il gUn1eri- AJm lekem rna'rilikte ola - ~ d-. 'Nihayet tstanbula döniiük. Bir sene- huzunmdan Orktl,ordunı. Artllt ne b\lr
~ ve zamunu1 onun] .. birli~ geçim- niz ufukta birbirine \oanpr. Yaft! Y•- ye yalan blr u.man, tarifi güç bir saadet rtyetimla. ne de haldld amhnfvetbnk 
dı. Dı~el' va'krt1arib nnu halasının ya- \'al evli iblr bdm, Semihm kansı oldu- içinde yuadı\t Birbirimize çıldırasıya lcalnuyaclltı. 
nında bırakmağı tercih e:!erdi. ğumu anlamala bat1aclmı. ~ıltb'k ve hi..iırbnıı 5~ yaşıyorduk. l:Dd~erimi Semihten P:tem~ 
~~ivacm habld. m~~as-nı~ bmamen Evlenmemiz için acele yapılan hazır- ~m\hln mesleld onu çok qgal ec1tyordu. dum. 'Fakat o bunlan tahmin etmiJ ola-

oahili olarak Stmih "" evlenmeği ka- laklar esnasında, meruhn zamanmda Faht islerinden memnun oldu!lmu ~ caktı .. 
llıul Mttm. Annem Ye ba ı · · · 

BUGChtr ULEDE 
3 BttY'Ck ııtL1:M YAZ l'lATI 

ı - t11RKÇE esldl.E 
ı - rctRlrÇE AU BAM 
J - AULt~ltAS Jıalesl 
4-~~llaıpfM ..... 
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- :m az 

V a:zi yet daha 
vahimlefli 

ZAYİ MAKBUZ Emıaıı ve Eytam Bantıasından : 
A. No.Jarı Müsteciri bulunduğumuz hükümet 

caddesinde vakfa ait 29-380 numaralı 
dükkan için 1zmir vakıflar müdürlüğü
ne icar depozito akçası olarak yatırdı-

Esas No. Yeri E.5ki Yeni Taj Nevi 

[ Başta rafı 1. ci Sa1tifcde ] ğımız 162 lira 50 kuruşun makbuzunu 
\tn - zayi et.tiğimir.den yenisini alacağımızı 
il Yalıimlqmq olduğunu yazıyor. ve eskisinin bir hükmü olmadığını ilan 
ıo.1~ rnüşabede1ere göre, bunu teyit ederiz. 
~ek üç hadise,vardır. Singcr dikiş makineleri 'kumpanyası 

\' 1 - Türk sahillerine yakm son (1051) 

Unan adalarının v~ bilhassa ttal- 1ZM1R S1C1Lt TİCARET ME!v'IUR
~·~ tarafından Siklad adalarının LUGUNDAN: 
lfrllı. Bu hal, Türkiyenin hareket Tescil edilmiş olan (Gözebne Tlirk 
~tisine engel olmaktadır. limited şirketi İzmir şubesi) için Hayim 

2 - Sovyetler birliği halle komi- J. Kuıiyel'e ~e~len yel.ale~ame _H.c~
letlen reisliğini B Stalinin bizzat ret kanunu hukumlenne gore sıcılın 
~ .. L Bu d · So tl b' liwgı•- 3011 numarasına kayt ve tescil edildi-

• llllUllUt. a, vye er ır ~· .1, 1 ilin L __ , • "de • lem •• der •ı ı an o unur. 
tıı:.. ·~~ gı.~ • genıf esmı - İzmir si<'ili ticaret memurluğu resmi 
.., eltıgmı gosterır. mührü ve F. Tcnik imzası. 

~- - Amerika harbiye nazın 1: Vekaletname 
~un söylediği nutuk, ltalyan HUSUSt MUKAVELE 

~"'-thuatr bu nutku, Amen1tanın 
-L d h 1 • • • d" Bir taraftan merkf"Zi fc:t.anbul G31ata 

ııL a~IAça mü a a esınm 11m ı-~ ilin kt Sigorta Han 4 üncü kat 6-7-9 No.Iu ya-
dir. " ı suretinde telakki etme e- zıhanede bulunan Gözetme Tiirk limi-

ted şirketi namına imza vaz'ına saüıhi
~·elli 1 Wasserman ile diğer taraftan tz
•nirdc mukim Bay H. J. Kuriyel ar;;ıla
rında aşağıda yazılı şartlar dairesinde 

aı l'akında vukuu umumiyetle beklenen 
b kert hfidiselerin nerede ve ne zaman 
aşlayacağı hakkında kat'i bir şey bilin-

~tnekle beraber, bu hadiselerin müs
ol bel inkişafının, harp sahnesi nerede 
k~~ olsun, son balkan scf erinden çok 
~k si~•asi ehemmiyeti olacağı ve 
ka ın Avrupa kıtasından çok uzaklara 
ltdd;ır sirayet edeceği tahmin edilmek

ukı:ıveln aktcdilmiş1ir. 

Madde 1 - Bay H. J. Kmiyel İ7.mir
de Gözetme Tiir1t limited sirketinin ve
kil ve miimessili sıfatiylc h~rekct ve ~ir
kelin işti)!al mevwuna dabil muamele
leri ifa edecektir. 

Bu meyanda vezinleıi ayrıca taahhüt 
------------- olunan ve olurunıyan 7.ahire ve hububat 

r';.·~x···A···n··A···-n·;.·D ... Y ••• 
0 
•• ;·u···:. ve diğer nev'i ticaret e~rasının tzmir 

: ~,.. B<. ~ ;skele ve istasyonlarında tRhmil vP tnh-
: R - : liyeleri vezinlerine nezılret cdrcek ve 

ır. 

'-•••~•!':O N K fi P R O G ~.~.~ • .S vezinlerini Gözetme Türk limited -:irke-
& 8.00 program ve memleket saat avan, ti nam ve hesabına taahhüt evlediği mal-
11·'3 ajans haberleri. 8.18 mUzik: (Pi.). lardan dolayı vezin şahadelnamesi ita 
11.~ 00 eyliycccktir. Tartma suretiyle ve?.inle
ıı · ev kadını - yemek listesi. ı3.3o rini tcsbit ve noksanlarının tazminini 
~~anı ve memleket saat ayan, 13 33 Gözetme Türk limited sirkeli nam ve 
he tk: Türkçe plaklar, 13,50 ajans ha- hesabına taahhüt eyledii.!i malları nok-
1~ eri, 14,05 müzik: Türkçe plaklar, -;an çıkmamam ve tahmil ,.e tahlivedE' 
lS,eo., Illüzik: •. Riyaseticllmhur bandosu, znviala meydan verilmemesi için lazım 
-, lS.30 müzik: (Pi.)• 18.00 pro~am aelen bilcümle tertibatı bütün masraf
~ ?neırileket saat ayan, 18.03 milzik: ları kendisine ait olmak üzeore alRcaktır. 
Ilı-.:~ ca. z orkestrası, 18~40 mü.zik: Halk 
_-"'1tUlttı 19 00 k (Gü ü Madde 2 - Bay H. J. Kuriyel bu iş-
~1 ' ' onuşma: n .n me- leri ifa.~1 sadedinde mukta7.i hu1mld mu-
.....__~), 19,15 mUdk: Saz eselren. lı:l.30 
-~eket t · h b !rl · nmelelerl vekil ve mlimes.c:il süatiyle in-
1',45 'L. saa aya.n ve 31an:' a e en. 'iaya ve vezin şahade1.name.leriyle fahı
.. ıı a:onuşma: Zıraat takvimi, 19,50 
b "ıik:: Tek ve beraber şarkılar, 20.15 rnları ve sair ticari ve hukuki ves:kalan 
4'tdyo gazetesi, 20,45 müzik: Fasıl he- tanzim ve imzaya, müsteril<>ıimiz 7.İm
htl 2115 k (K'ta ·) 21 3 metindeki 'komtc;yon alacaklanl"ltzı tah
~~ 'Rad;:~:~ 0~=~

1 
' 22:3~ sile. bankalara tevdie ve bankalardan 

~leket saat ayarı. ajans haberleıi. istirdada, ve !tlrketimiu~ irsrue mezun 
~t'3alar fiatleri, 22.50 müzik: (Pl.), ve !';alahiyettardır. 
..._·25-23,30 yarınki program ve kapanış. Ancak vezin noksanlennın tazmin: --= taahhüdü haricinde sirketimiz hesnbın.., 
ı,. ~ ASKERLİK ŞUBESt BAŞ- borca J?İrmcyecek ve yazılı milsaadmür 
~NLICINDAN: olmadıkça şirkPtimi~ brsnhtna borç te-
:M1l•~ Ok TI dlvP edemivecektir. 

h. ..m.. Y. m e efiyeti yoliyle satın alı-
·&Ctn nakil vasıtalan paralnnnın mali sc- Madde 3 - Gözetm~ Tiirk limit~ sir-
~ llClllU yaklasm otduw ndan duyuna ke ·,vezin tnahhüdünde b urunr • VE'Y., 
ltı lnuımak üzere sahiplerinin şubeye c:adece tahmil ve tahllve ı::ırnt:ında vcı7-
b Uracaatla paralarını almAları ilan olu- ne nenıret PVlemelc hi7ın,..tl"ri mukabi 

'Ut, 1-3 lJndc Bay H . .J. Kurivel'e heh"r Uıhmfl 

3333 

1335 

1336 

1337 

1338 

1340 

1341 

1346 

1347 

1348 

1349 

1350 

1351 

1354 

1355 

1356 

1364 

1367 

1368 

lS86 

1387 

1388 

1389 

1391 

1393 

1394 

1395 
--------------- ve tahliyede ton hasına on iki kuruş Uc-

rPt vereC{'ktir. Bundan baska bu t"'1"'re 

Güz.elyalı Müstccabi zade 
Yeni 40 No.lu sokak 
Ada 874, parsel 3 142 M2. 

2 

Güzelyalı M. Tenezzüh yeni - 1 
21 No.lu sokak 309.25 M2. 
Ada 887 Parsel 1 
Güzelyalı M. 33 üncü sokak 
887 ada 16 parsel 33925 M2. 
Güz.elyalı M. 33 üncü solaık 
887 ada 17 parsel 328 M2. 
GüzeJyalı M. 33 üncü sokak 
881 ada 18 parsel 321.75 M2. 
Güzelyalı M. Tenezzüh - yeni 777 
21 inci sokak 1337 M2. 
800 ada, 1 parsel.. 
Güzelyalı M. Tenezzüh - yeni 1 
821 inci sokak 336.50 M2. 
Ada 8!>0 parsel 3 
Güzelyalı Şefkat yeni 36 incı 777 
sokak 790 :M2. 
Ada 894 parsel 1 
Gi.izelynlı Reşadiye yeni 23 3'1 
üncü sokak 261.25 M2. 

37 
Ada 897 parsel 1 
Giizclynlı Reşadiye - Yeni 
23 üncü sokak 263.75 M2. 
Ada 897 parsel 2 
Güzelynlı Erik - yeni 34 ün- 3'1 
cü sokak 266.25 M2. 
Ada 897 parsel 3 .. 
Güzelyalı Tenezzüh - yeni 
21 inci sokak 243.75 M2. 
Ada 897 parsel 4 .. 
Güzelynlı Reşadiye - Yeni 
23 üncü soknk 77.50 M2. 
Ada 898 parsel 7 •• 
Güzelynlı Recai - yeni 
39 uncu sokak 862.50 M2. 
Ada 919 parsel 1 .. 

37 

19 

2 

Güzclyalı Recai zade - yeni 12 
39 uncu sokak 242.50 M2. 16 
Ada 919 parsel 3 .. 
Güzelyalı Recai uuie - yeni 12 
:39 uncu sokak 209 M2. 
Ada 919 parsel 4 
Göz.tepe Mah. Tramvay cad. 609 
yeni 92 inci sokak 622 M2. 
Ada 838 parsel 3 .. 
Göztepe ~ Turgut Reis çık- - -
mazı - veni 102 inci sokak 
100 Mi. Ada 839 parsel 8 .. 
Göztepe M. 'l\ırgut Reis çık. 
mazı - yeni 102 inci sokak 
195 M2. Ada 839 parsel 10 
Köprii Mah. Mısırlı caddesi 
259.75 M2. ada 1732 parsel 1 
Köprü Mah. Mısırlı caddesi 
281.75 M2. Ada 1732 parsel 2 
Könrü Mah. Mısırlı caddesi 
43S M2. Ada 1732 parsel 3 
Köprü M. Mısırlı caddesi 
315.25 M2. Ada 1732 parsel 5 
Köprü Mah. Mısırlı caddesi 
37fl.50 M2. Ada 1739 parsel 1 
Köprü Mah. Nlizım Sakızlı 
yeni 150 inci sokak 1870 M!. 
Ada 354 parsel 2 .• 
Köprü M. Tenetttih - yeni 153 -
üncü sokak 88 M2. 
Ada 828 parsel 8 
Köpril Mah. Tenezzüh - yem - -
15'.-\ ünctl 'SOkak 88.50 M2. 
Ada 828 parsel 7 

2 

u 

194:1 
it posta. telwaf ve pul mesrnfla"l ff5-
zetmı> Türk limited şirke i tarnfındc>n 
ayrıcn kendisine ödl"necnktir. 

1397 Köprü M. Türkoğlu - yeni 'lO - 6( 

KOLONYASI 
·Bav H. J. KuriyPl. Gözetme Türk li

:oıited sirkctinden aldıih ücretlE?Tinden 
müll'vellil kannın vl'rt!i ve rcı:in,ler·ni 

1399 

ltcz.a KEMAL AKTASIN kendisi ödiveı-Pklir. Gör.Ptme Tii,.k ]i-

t mited şirkl'li Bay H. J . Kıırivel delitle-
1400 

SARF$F.Rl .ım ND~... tiyle İzmirde temin ev1edit't'i komic:yon-
\.. ffiLAL ECZ NESi lnrı şirke+in defterlerine ve merkezin:".._-•••••• •••-••1111111'11' den verd.ği milli bilflnçoya kay~f'derek ..._____ _____________ ver$?ilerini öder. 

Ö lZMtR 4 üncü tCRA MEMURLU- Madrle 4 - Bav H .• T.Kurivel'in vazife 
ıtiDAN: ve sall\hivetleri b muknVf'le Gö7Ptme 

.No. 939-2815 Tilrk limitl'd şirketi t.ırn"ındn'l faclil vr-
,._ 1 - Çakaloğlu hanı içinde 221 ada YJt fes.hedilinc"Y"' k.,rl.,r ..,.,ııtehcr ola
ı..... 18 pu-selll eski 80-6 ve yeni !8-15 cakt1,. 
t=:_ '.Kolu 1000 lira kıymetli kArglr ma- Madd 5 - Ahknmı tarnflarc.ı bilri-

:r.a kabul edilen işbu muknvclr. iki nt'o:h? 
at 2 - Aynı handa 221 ada ve 20 par- h linde fan:~im ve !mza ve M•t"r tıısdi
~11.t eski 80-8 ve yeni 17 No.111 900 lira kini mütt-akin tt-Ati o1urımuc:hır 
~etli kArgir ma~za. Pul ilzc-rinde Gözc1m" Tilrk limited 
! - Aynı handa 221 ada ve 21 par- şirketi. Firma 
~i eski 81).:9 yeni 18 No.lu 1300 lira iki imr.a. 
1l'tnet1ı kArgir mağaza. Bu bin dokn:ı yUz kırk bir ~encSi K 
~ 4 - Halim ağa carşısında 221 ada ve Sani avının 28 inci günU tarihile ol"rı 
lanr1'3elli eski ve yeni 16 kapı No.lu bu mu1rnvele rlrlne mevzu im:r~l:ır s:ı-

5 lira kıymetli dükkAn. h1s ve bUviyetleıi c:ı!rcce maruf Gözct-
C .- Akdeniz mahallesi çevresinde mP Türk fünited sirkr.ti namına im7:>Vtı 
~ lıi ve İsmet paşa bulvarlannda vaki t Wasserman iJ,. Bi.!rhan Tnmer''n oldu
... ~~tro tahririn,. göre 992 ada ve 1 ğunu tasdik ederim. 
~ numarasında mukayyet 200 met- Bevoğlu dördilncU noteri Mitluıt Ce-

tnurabbalı 3000 lira kıymetli arsa. mal Kuntav re....otml miihrU ve İmzı\!U. 
6 - Aynı adada 2 parselli ve 209 UmurrJ No 2t'27 H11ru~ No. 1~1 
~ 50 desimetre murabbalı 2514 Ura tsb ı mukavele suretinin dain>Y~ ~ 
.... Ylnetli al'98. terilen P.<;lma ve do.qyasında saltlı mUb-
~ \?ukanda yazıh 6 parça gayri men- ,-iz.inin imzasını tac;1nn :nilsh~va uygun 
tdı Uerin mülkiyetleri pe~in para ile sa- olduJhmu ta .. dik f'derlm. Bin do'k 1z y{\1 
~la çıkanldı. Birinci arttırma 31-5- kırk bir senesi Mart avınm on \leUncll 
~ CumartE"si gilnü saat 11 den 12 ye PPrsemhe ~ni\. 13-3-941 • 
~r dairemizde yapılacaktır. Bu a~ !?.mir ikin~i noterliği rE"<mli miihrU ve 
~ ada muhammen loymetl~ yil7.de ~eki Ehiloi!)u imzag. 
ti tıi bulmllZ!B mU~erUerin t.-ıahhütle- 30 kuruşluk damS?a pulu Uzmnde 1~ 

haki kalmn'k !:artile satı.~ daha 10 gün 1\1'.art 1941 t:ırih ve trm r ikinci noterli
~tılarak ikint"i arttırması 10-6-941 ~i resmi mtihrll 

1704 

BALYA BEL.EDlYE REtSLtCtN
'DEN: 

Balva 941 yılı büvük hayvan pan~ı
n 27 Mayıo: 941 günil açılacak 29 Mayıs 
"141 akşa!!lma kadar devam edecektir 
Tilrktyenin her tar&ftndan aranan Bal
vanın meşhur boz ırk kara sıi?ır hav
van lan ancak hu f)an2yırda buluntir. 
En iyi cins diğCT lıavvnnııt alım satımı 
hurada yapılır. BiiyUk PC'hlivan gilrrc;
lerl. tiyatro, saz ve ceslt kır e~lenceleri 
lıalkımızın zevk ve t>~lenc-est icln ehem
nıivetle ha7.ırlanmıstır. Pı:ı..nayıt:a t?P.leeek 

1401 

1410 

1411 

1412 

1413 

1414 

1415 

1416 

1417 

1418 

1419 

1420 

1421 

1422 

1423 

1424 

1426 

1427 

187 inci sokak 79.50 M2. 
Ada 830 parsel 2 .. 
Köprü M. Aralık - yeni 
152 ind sokak 264.75 M2. 
Ada 1732 parsel 6 
Köprü Mah. Aralık - yeni 
152 inci sokak 230 M2. 
Ada 1732 parsel 7 
Köprü M. Sakızlı - yeni 
150 inci sokak 647.25 M2. 
Ada 1732 parsel 8 .. 
İkinci Karantina M. Mektep 
yeni 224 üncü sokak 170 M2. 
Ada 1763 parsel 1 
İkinci Karantina M. Mektep 
yeni 224 \ineli sokak 230 M2. 
Ada l '163 parsel 2 

--
- -

İkinci Karantina M. Mektep - -
Yeni 224 üncü sokak 230 M2. 
Ada 1763 parsel 3 
İkinci Karantina M. Mektep - -
Yeni 224 ünci.i sokak 230 M2. 
Ada 1763 parsel 4 
İkinci Karantina M. Mektep - -
Yeni 224 üncü sokak 230 M2. 
Ada 1763 parsel 5 
İkinci Karantina M. Mektep - -
Yeni 224 üncü sokak 230 M2. 
:Ada 1763 parııel 6 
İkinci Karantina M. Mektep - -
Yeni 224 Uncll sokak 230 M2. 
Ada 1763 parsel 7 
İkinci Karantina M. Mektep - - -
Yeni 224 üncU sokak 230 M2. 
Ada 1763 ~l 8 
Turan Menemen caddesi-yeni - 2'9 271 
1593 UncU sokak 1320 M2. 
İkinci Karantina M. Mekteıp - -
Yeni 224 üncil sokak 230 M2. 
Ad8 1763 parsel 9 
İldnci Karantina M. Mektep - - -
Yeni 224 üncU 90kak 230 M2. 
Ada 1763 parsel 10 
İkinci Karantina M. Mektep - - -
Yeni 224 {lncU sokak 319 M2. 
Ada 1763 parsel 11 
İkinci Karantina Mektep - - -
Yeni 224 l1ncU sokak 327.%5 JrU. 
Ada 1763 parsel 13 
ikinci Karantina Mektep -
Yeni 224 UncU sokak 294 M2. 
Ada 1763 parsel 14 
İkinci Karantina M. Mektep - - -
Yeni 224 üncll sokak S89 MZ. 
'.Ada 1783 parsel 15 
İkinci Karanf.na Mahallesin- - - -
de 244 M2. Ada 1763 pRrsel 1T 
İkinci Kanlntina M. $UkAfe - - -
;sokak 733 M2. • 

'.Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

'.Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

i\rsa 

°Arsa 

Arsa 

Arsa 

'Arsa 

:Ar. 
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Kıymeti Depozito E Devlet Demir Yollarından 5 
..........•..•...•••...••...••••.................•.................................. .: 

28.-

124.-

102.-

98.-

97.-

334.-

118.-

237.00 

105.00 

92.00 

107.00 

85.00 

23.00 

345.00 

73.00 

42.00 

93.00 

5.00 

10.00 

39.00 

42.00 

65.00 

47.00 

56.00 

107.00 

9.00 

9.00 

16.00 

13.00 

12.00 

65.00 

9.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

~.00 

12..00 

12.00 

ıs.• 

16.00 

~15.oo 

19.• 

12.09 

37.00 

2.80 

12.40 

10.20 

9.80 

9.70 

33.40 

11.80 

23.70 

10.50 

920 

10.70 

8.50 

2.30 

M.50 

7.SO 

4.20 

9.30 

-.50 

1.00 

3.90 

4.20 

6.50 

4.70 

5.60 

10.70 

-.00 

-.90 

1.60 

1.30 

1.20 

6.50 

1.20 

1.20 

1.2() 

1.20 

1.20 

5ı.80 

ı.zo 

DEVLET DEMtR YOLLARI tZMiR ŞUBESlNDEN : 
lzmir körfezi dahilinde çalışan Bayraklı Sur ve Efes vapurları büfeleri 1 

Haziran 941 den 31 Mayıs 942 tarihine kadar bir sene iç.in kiraya verilmek 
üzere 1 O Mayıs 941 tarihinde açık arttırmaya konulmuştur. Mezkur büfe
lerin üçünün sabık icar bedeli on yt-di buçuk lira muvakkat teminat akçesi 
on üç lira on iki kuruştur. 

Açlk. arttırma 26/Mayıs/ 1941 tanhine müsadif pazartesi günü saat 1 S 
te Devlet deniz yolları lzmir şubesi binasında toplanacak komisyon huzu
riyle yapılacaJı::tır. Şartnameler körfoz vapurları ıcfliğinden parasız verilir 
Taliplerin kanuni vesikaları ile birlikte müracaatları. • 

10 18 1712 (1045) 
DEVLET DENiZ YOLLARI iŞLETME UMUM MODORLOCONDEN ı 
1 - idaremizin 1/Haziran/1941 tarihinden Mayıs/ t 942 gayesine ka 

dar bir sene müddetle yaptyıracağı takriben 409 bin ton kömürün yükleme, 
bopltma ve aktarma ~leri kapalı zıırf usulü ile ebiltmeğe konmuştur. 

2 - Muhammen bedel seksen bir bin sekiz yüz liradır. 
3 - Eksiltme 29/Mayıs/1941 tarihine müsadif perşembe günü saat 1 S 

te alım satım komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 5 340- beş bin 
üç yüz kır liradır. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen komisyonda parasız olarak alınır. 
S - İsteklilerin 2490 sayıb lcanuda ya2'.llı vesikalarla bu i1e ait teklif 

mektuplarının tayin olunan günde saat 1 4 te kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 1 O 15 17 25 1700 ( 1043) 

Borno~a c. H. P. Bcışlıanlığından : 
11 /5 /941 tanhine Tastlıyan pazar s::ünü saat 15 tc Bornova C. H. P. men

Eaabna bir pehlivan güreşi tertip edilmistir. Bu gÜrcşe lzmir, Menemen. ve 
Bucadaki meşhur pehlivanların iştirakiyle yapılacağından sayın halltımmn 
bu fırsatı kaçırmama lan Han olunur. 1 7 f f ( r 046) 

. Bornova c. R. P. BıqJıanlığmdan : 
Bınamız bahçesinde yazllk sinema işletmek istiyenler şeraitimizi öğren

mek üzere partimize müracaat etmeleri ilan olunur. 1 O 1 ' 171 O ( 104 7)' 

ilan 
BANKA KOMERÇtY ALE iT AL YANA 
BANKO Dl ROMA 
DöYÇE ORtENTBANK - DRF.SDNERBANK ŞUBF.St 
EMLAK VE EYTAM BANK.ASI 
iZMtR F.SNAF VE AHALI BANK.ASI 
OSMANLI BANKASI 
TORKIYE lŞ BANKASI 
lzmir §Ubelcri 12 Maya 19 41 tarihinden itibareıı kiteJ,eda1 ..-Pia ,.aala 

•atlerde aÇ11t bulunduracaklardır. 
H.r ... 8.30 .. 12.30 
<:........- ıWeri 8.30 dua 11.30 

lzmir Valııfkır' MüdiiPlüğilndett : 
Mahamaae. 
Kı,-.ed 
Lira Mevkii Cin.si Vakfı 

l 3 (1048)' 

No. 

350 BiTWrine nıut- Bezmii1em Valide suMaa 
tasıl iki dükkan 

Yukanda cinsi ve mevkii yaz.ılı Tepecik Altay sokağında klin birbirine Jnutı
tasıl 23, 25 Nolu dilkkAnlar 20 gUn :nUddetle temliken satışa çıkarılmıştır. 
Mezkilr dükllnlar 350 lirada pey altındadır . 

İhalesi 20/5/1941 salı gü.nU saat ondadır_ Fazlasına talip olanlann m~ 
etin Ye saatte taliplerin pey alcçeleriyle beraber ve fazla tafsilat almak isteyeli 
lerf.n her gUn mesai saatlerinde Vakıflar varidat memurluğuna mllracaatlert 
l.lln olunur. 1663 (1050) 

İZMIR DEFTERDARLICINDAN : 
Süleyman Sunnın Karpyaka tubesine 6019 lira Milli E.mWt aab,f becleli. 

borcandan dolayı haciz edilen Raynlrh Manav kuyusu mevki.inde klin bab-
çeailc içerisinde bulunan damlan 2SOO llrak.ıymet üzerinden vilAyet idare 
heyeti kararile 21 gün mGddetle müzayedeye çakarılmtftır.T;aliplerin 15 Ma
yıı 94' peJJemhe günü saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatlan nan 
olunar. 23 29 5 tO 1S18 {931) 

İZMİR DEFTERDARl.IGINDAN : 
Musevi yetim mektebinin Basmahane tubeaine 9 34 - 940 yıllan kazanç 

YCTgWnden olan 2253 lira 34 kımı7 borcundan dolayı Ahmetağa m&halleal
nin Halimağa sokağında Uin 2 taj sayılı Ye 4000 lira kıymetindeki düWnın 
vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çdcanlmqtır. Ta· 
liplerin 1S/Mayıs/941 per~mbe günü saat 15 te vilayet idare heyetine mil 
racaatlanilanolunUT. 23 29 ) 10 1516 (932)° 

iZMfR DEFrERDARLIGJNDAlf : 
Alemdar zade Seyit Ali oğlu. Mevludun yeni maliyl! ıube.ine olan 3697 

lira Milli Eml&.ksatıı bedelı borcundan doa.yı haciz edile Ahmet&ia M. Ana• 
fartalar caddesinde klin 249 yeni ıoyılı ve 12SO lira kıymetindeki dükkla 
Yilayet idare heyeti karariyle 21 giin miiddetle müzayedeye çıUnlmıt~t. 
Taliplerin 15/5/941 per,embe ırilnU -..t IS te vilayet idare heyetine mü• 
racaatları ilan olunur. 23 29 S 10 IS 17 (930) 

Böbrek.lenm Wıv torbwaa bW 70llanlald hastalddann lllikNr'r._ kl
kflndeo temizlemek i(ia BELMOBLÖ lrullamm& 

~~Ak kudretiai arttırır_ Kadın, erkek idrar zorluldanm. .ti 
"yeni belsoluldutuna. meaoe iltihlıbmı, bel ağrısını. sık S1k idrar bozmak " 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .. 

ı ......... kumlana. mes.aede ~lann teşekkftlUM mhi ..__ 
DİKKAT : HELMOBLÖ Wnnnm tetnidiyerelr ... .neı,tlrtr. 

8lhhlıt Veklletinia rahsahm wı.lir- HER ECZANEDE BULUNUR 

Bronşitlere llTBll HAlll EIREM 
22.- 2.20 ım tkind Karantina mahallesin- - -

1.20 de 438 M2. Ada 788 parsel 10 
1433 İkinci Karantina M. Mektep - _ 

Yeni 224 üncll sokak 
L40 

1.60 ~25 M2. Ada 788 parsel t 
1434 İkinci Karantina M. Mektep - -

Yeni 224 Uncü sokak 249 M2. • 
1.60 Ada '188 panel 8 

1435 İkinci Karantina M. Melrtet> - -
yem 224 üncü sokak M9 M2. 

1.50 Ada 788 parsel 7 .. 
H36 İkinci Karantina M. Mektep 

Y en1 224 Undl sokak 398.50 112. 
Ada 788 parsel 6 .. 

H31 İkinci Karantina mahallesin
de 423.50 M2. Ada 788 l>U. 5 

1.20 1438 İkinci Karantina mahallesin
de 445 M2. Ada 788 parsel 4 

3.70 1439 İkinci Karantina mahallesin
j65 M2. Ada 788 parsel 3 

1.90 

H.-

12.00 1.20 

12.00 1.20 

20.00 2.00 

21.00 2.10 

Arsa 22.00 2.20 

23.00 2.30 

~lı gUl"li aynı maha1 ve saatta yaptla
lsktır. Bu Arttırmada dahi sahs yüzde 
h. §i bulmadığı taltdirde k~ kanunu 
._l.Utunııenne göre satıcı bedeli ne olur-
11.,.?lsun kıymetine bakılm1yarak e.n çok 
~ •ttranın üzerinde bırakılacaktır. 
'ıta1Potek sahibi alacaklılarla ~i'~e; all: 
h triann bu gayri menkul m:erındeki 
dal annı hususi ile faiz ve masraflara 
~a ı,.olan iddialnnnı evrakı müsbiteleri
ıaı ırlikte 15 gUn za:rhnda bildirmeleri 
ı~dır. Aksi halde haklan tapu sici
ha . maJöm olaıadıkça payJasmadan 
)' l'iç kalırlar. Yüzde iki buçuk dellali
l\ e ~i alıcıya aittir. Şartname ilanın 
tı~ ta.rihinden itibaren hf"I' kese açık
~ 'ra~plerin kıymeti muhammlnenin 
)\ de.' buçuk nisbetinde pey akçası v~
lllehılli bankalardan birinden itibar 
3'1\ll\ ubunu hllmllen 939-2815 No.lu dos
•llQ ~ nıemuriyetimize müracaatları 

U~r ve ziyaretcHerln her türlU istl
·:ıhatleri temin edilmiştir. Panayır kıt
c;:ıbava 15 dakika mesafede babce)Pr 
'l'levkiinde cok gfü~el bir yenle olacak
tır. Pek neseli ge<-er.ek olan bu panayı
ra ~elme1r fırsatını kacırmayımz. 

1429 

1430 

Ada 1763 parsel 35 
Bornova Yıkık Minare 
Türkmen sokak.. 

6' Rv 112 ........ 109.-
İzahatı yukanda yazılı gayri menkullerin peşin bedelle satışlan 22/5/1941 

10.90 :perşembe g{lnU saat ONDA ihaleleri yapalmak Ozere arttırmaya konulmustur· 
1 - 1stekli olanlann hizalarında yazılı depozito ak~lerini Veznemize yatln-

1..30 nk arttırmaya girmeleri .• 

0 unur. 1707 (1044) 10-H-lS..22- 16'7 (1°'9) 
1431 

İkinci Karantina mahaTiestn- - -
de 462.50 M2. Ada 788 1*'· 12 
ikinci Karantina mahallesin- - - -
de 4$1.Z5 14!. Ada 788 par. 11 

zs.
D.-

2 - llOzayede smmmda verilen bedel mukadder kıymeti~~ takdirde ta-
1.JO !iplerin cle,toatolannı nJsbet dalreS!nde tezyit eylemel~ri ve mOhilr kullıman-

lmD mUhUrlerinl Noterd.ı tudlk Mtlrmeleri.. 10 -15 1713 (10.U) 



SAHİFE4 

SİY ASI VAZİYET -
Amerika ve Ja

YENl~SIR 
m ::a: ZWII ::sa sa z s ::st==ı 

B. Ruzvelt bir nutuk Havalara hakimiyet Almanya Suriyeye 
el alacalı mı? ıöyliyecek 

-o---- lnS?iliz ve Ame-
panyanın barba Amerikanın "\'a~ rikan imalatı 

Almanyayı ~e .. 
ri bıraktı 

Suriyeye asker 
çıkara bilmeleri 

mümküm ••• 
~irmeleri çok ziyeti artık 
yakın ~ibi... kat'ileşiyor 

--<>-
lrahta İngilizler vazi
yete hiilıim oluyor ve 
Mihverciler endişe

ıenivorıar .. 
--o--

R dyo gazetesine göre Iraktaki ns
keri harekatın inkişafı hakkında yeni 
mallın:ıat gelmemiştjr. Bununla beraber 
gden dağınık haberlerden lngilizlcrin 
tedrici surette vaziyete hiikim oldukla
rı anlaşılmaktadır. 

Irak kuvvetlerinin mühim bir kısmı 
- lngilizlere göre - Habbaniyeden geri 
atılmakta, lngilizlerin hergÜn lraka ye
ni kuvvetler çıkardığı anlaşılmaktadır. 
1talyan gazeteleri lraka süratle yardım 
r.elmediği taktirde Iraklılar için vaziye
tin fenalaşacağını yazmaktadırlar. 

halyan Sekolo Sera gazeteleri diyor 
ki: 

clngilizler her gün Basraya yeni kuv
vetler çıkarmaktadırlar. lraka hariçten 
yardım gelmediği taktirde vaziyet çok 
fenalaşacakhr. Arap gönüllüleri bir şey 
ifade etmez. 

Mısır hükümeti tarafından yapılan ta
Yassut te§Cbbüsünün reddi bu memle
ket efkarı umumiyesinde derin bir te
essür husule getirmiştir. lbnissuut te
vassut teklifinin Irak tarafından kabu
lüne taraftardı. Bununla beraber hare
kat başladığına göre bu memlekete kar
ııı menfi vaziyet almıyacaktır.~ 

Romanya radyosuna göre Irak - Al
man münasebetlerinin !ade edilip edil
miyeceği hakkında bir suale Alman si
yasi mahfilleri bu hususta bir şey söy
ı~nemiyeceğini hildirmi~lerdir. Maa
mafih frakın Mihverden yardım istedi
~i teyit edilmektedir. 

Raşit Alinin Bağdadı terkettiği hak
kındaki haber teeyyüt etmemiştir. 

AMERiKAN YARDIMl 
Amerikanın ln~Otereye yaptığJ yar

C!ımlann ııon zamanda arttığı Vaşing
ton ve Londradan gelen haberlerden 
an1aşı lmaktadır. 

Fakat bu~n lngiltere için en mühim 
mesele nakliyat meselesiair. Amr.rikan 
rndüstrisinin verimi artmaktacfır. Fakat 
f>u malzemeyi Amerika lı:olay kolav ln
ri1tereye teslim edememektedir. Bun
tlan on gün kadar evvel Ruzvelt yeni 
bir devriye slsteml ortaya a mışfi. 1'U 

yeni devriye usullerinin tatbiki deniz 
işlerini lngiliz]ere koJaylaştıracaktır. 
Cerçe bu usul nakliyatı ıimdiden kolay
lıtştırmış, fakat büsbütün hal etmemiş
tir. Bunun için Amerika hükümeti ıim
Cli nakliyatı kendi harp sefinelerintn hi
mavc etmesini 'düşünmektedir. 

Bir kaç giln evvel Amerika harbiye 
nazırı Stimpeon buna taraftar olduğu
nu hildinnlş Ye bahriye nazıri albay 
Kanoks ta bu vazifeyi yapmağa Ame
rika donanmasının hazır olduğunu söy
lemişti. 

AMERiKA VE JAPONY ANIN 
V AZIYETLERI 
Acaba bu hareket Amerikanın filli 

olarak harbe girmeıi tell1kl edilmiye
cek midir) Eğer Amerika harp halinde 
telakki olunursa Japonya da harbe gir
miyecelt mi) 

Japon hariciye nazın B. Matsuoka 
bu sualin cevabıni vermiftir. Japon ha
riciye nazırının sözlerinden çıkan mana
ya göre Amerikan harp gemilerinin ln
giltereye giden gemilere refakatı bir 
harp sebebi tefkil etmemekle beraber 
J\lman gemileriyle müaademeler bir 
harp sebebi sayılac:akbr. Refakat tahak 
kuk ettiği taktirde mieademeden aakın
mak mümkün olmıyllCÜbr. Şu halde 
'.Amerika ve Japonyanın harbe girmele
ri yakın bir ihtimal olarak kabul edil
mek lazımdır. 
n-yalı 

VİSİ VE ALMANYA 
Vişi - Almanya arasında uzun za

mandanberi müzakereler yapıldığı ma
lumdur. Almanyanın Fransaya göster
mejte razı olduğu bazı tavizler muka
bilinde mühim menfaatler elde ett~i 
anlaşılmaktadır. Bu da gösteriyor ki 
harp devam ede dursun, Almanya bu 
husustaki hazırlıklarını bUyUk itina ile 
yaparak ve askeri harekata tevessül 
ederek bundan bir netice çıkaradursun, 
yine emri altındaki devletlerle müzake
ı-elere girişmeğc mecbur olmaktadır. 
Yapılan müzakerelerde elde e;dilen ne
t;cen·n mm:akkat olduğu şundan anla
şılıyor ki Fransız mütarekesinin imza
landığı gündenberi mütemadiyen gö
rüşme] ı· yapılmakta ve işler pamuk ip
ligine bağlanmaktadır. Şu halde Avru
panın topton siyasi ve iktısadi bakım
dan tanzimı işi yapılamamaktadır. 

-------
RVZVELTİH 
Hastalığı berdevam 
Vaşington . 9 (A.A) - Reisicürrhur 

Ruz\ elt midesinden rahatsızdır.. Hafif 
ateşi \ardır. Doktorlar çarşamba J?tınü 
kendi ine iki gün yatakta kalmasını tav
siye etmi.slerdir. B. Ruzvelt dtin kalk
mak i lem' de doktoru buna mani 
o1mustur. Maamafıh reisicüınhur ha~ 
ucundaki telefonla dahili ve harici işle
rin ~idişini takip etmekte, müşavirleri 
ile sıkı bir temas halinde bulunmakta
dır. 

---<>-

AMERiKA REISIGOMHURU· 
NUN ŞAHSI DÜŞÜNCELERi· 

NE DAiR TAHMiNLER 
------0--

Londra, 9 (A.A) - B. Ruzveltin ge
lecek çarşamba günü Pan Amerikan 
birliğinde söyliveceği nutuk sabırszlık
la bekleniyor. Bu nutkun Birleşik Ame
rikanın harptaki rolü hakkında fikirleri 
aydınlatması mümkündür. B. Ruzvelt 
tarafından harba müdahale lehindeki 
mücadelede oynanan rol hakkındaki fi
kirler sarih değildir. Bazıları bu müca
delenin rcisiciimhur tarafından telkin 
edildiğine kanidirler. Diğer bazıları bay 
Ruzveltin barış ve harp arasında müte
reddit olduğunu, kafilelerin himayesi 
lehinde olmakl:ı beraber henüz karar 
vermediğini ve müdahale mücadelesi
nin B. Ruzvelti karar vermeğc mecbur 
etmek için yapıldığını söyliyorlar. 

-------
Amerika müstakil lr

landa ya bir f artla 

yardım edecek ..• 

Nevyork 9 (A.A) - t:Nevyork Tay
mis> gazetesinin Vaşington muhabiri 
Eyr müstakil Irland~nın yiyecek mad
deleri ve si1ah mübayaası için Amerika 
ile müzakere halinde olduğunu bildiri
yor. Henüz teferrüat müzakere mevzuu 
olmamakla beraber Vasington makamla
rı verilecek malzemenin Almanların eli
ne geçmiyeceği hakkında tatmin edici 
teminat istihsaline lüzum görmektedir. 

---<>-

Mevcut Jıuvvet farJıını 
de sef erberlih tecrübe· 

bir zaınan geçmesi 
lazım •• 

Radyo gazetesine göre mihverle müt
tefikler arasında harp bir hava harbı 
halinde devam ediyor. Bu bakımdan 
muharıplerin aylık tayyare imalatını 
bilmek faydalıdır. Almanların imalatı 
ayda takriben iki bin tayyaredir. İngiliz
ler son aylarda imalatı ayda 1500 - ır.oo 
tayyareye çıkarmışlnrdır. Bu rakam 
azami olmayıp gün geçtikçe Alman in· 
şaat rakamına varılacağı şüphesizdir. 
Amcrikaya gelince tayyare v~ harp sa
nayiini seferber etmiştir. Bunların tam 
randımanı için oldukça uzun zaman la
zımdır. Bununla beraber bu senenin ilk 
ayında aylık istihsalfıt 700 tayyareden 
ibaretti. Bu mikdar birinci kanunda se
kiz yüze, ikinci kanunda bine, martta 
bin iki yüze, nisanda 1493 e çıkmıstır. 
1942 yazına kadar aylık imalfıt 2500 e 
çıkacaktır. Bu sene nihayetinde ccmnn 
18 bin tayyare yapılacak, 194~ nihavc
tinde ise otuz bin tayyare imal oluna
caktır. Daha şimdiden İngiltere ve Ame~ 
rikanın aylık imalatı yekCinu 2900 raka
mına yükselmiştir ki Alman imaHltı ge
çilmiş demektir. Ancak iki kuvvet ara
sındaki adet farkını örtmek irm belki 
kısa bir zaman daha geçecektir. 
~'"" ı ı ı ı ı ııHmntı ıı ı ıı """ 11111 ı ıı mı ı t11111111111 '~ 1 Hind Okyanosun· ı 
~ da bir Al man kor· ~ 

; sangeıı.~~i batı rıldı; 

FAKAT FRANSAYI KANDIR· 
MALARI VE TEHLiKEYi 

GOZE ALMALARI LAZIM 
---0--

Londra 9 (A.A) - Burada en fazla 
munakaşa edilen mevzu amiral Darlan 
tarafından Almanya ile işbirliği siyase
tinde yapılan taviıJerdir. 

En mühim nokta Almanyanm Suriye
de hava üsleri elde edip cdemiyeceği
dir. Almanya gayet ihtiyatlı harekete 
mecburdur. Bunun sebebi de deniz kuv
vetleri bakımından zaif olmasıdır. De
nizlerde hakim olmamasına rağmen ha
va kuvvetleri hususundaki tefavvukuna 
güvenerek cüretkarane bir harekete te
şebbüs etmesi ve geceleyin Suriyeye as
ker nakline kalkışması muhtemeldir. 
Yunan adalanndaiı Suriyeye olan mesa
fe geceleyin bir kaç saatte kolayca aşı
lacak kadar kısadır. 

-------
B. Ruzveltin oğlu aı· 

keri müfahit olarak 
K ahire ye geldi 

Kahire 9 (A.A) - Amerika reisicilm
huru Ruzveltin büyük oğlu Ceyms Ruz
velt Amerikan hükümetinin İngiliz ha
va kuvvetleri nezdinde askeri müşahidi 
olarak bulunmak Uzere Kahireye gel
miştir. 

MISIR KRALINA MESAJ 
B. Ceyms Ruzvelt Mısır kralına hita

ben babasının hususi bir mesajını ha
mildir. Cumartesi günü vaziıfeye başlı
yacak ve Kahirede bir kaç hafta kala
caktır. 

----·---Makineye 
Verilirken 

~ Londra 9 (A.A) - Amirallık dai- ~ 
: resinin tebliği: On bin tonluk Kro- E 
Enovn kruvazörümüz Hind deni- E 
Ez.inde ticaret gemilerine hücum eclen E 
: bir Alman muavin knıvazörünü ya-: A L M A M L A R 
~ kalıyarak batırmıştır. Bu korsan ge- E Epeyce 11apUP batır• 
smisinde mevkuf bulunan 27 İngiliz E 

Lord 1-~alif aksın 
mühim beyanatı 

E denizcisi lrnrtarılmıstır. Alman mü- E ddıfartnl iddia ediyo r 
E rettebatından 53 kişi esir edilmiştir. ~ Berlin, 9 (A.A) - Alman resmt teb-
E Kruvazürümüz ehemmiyet.siz hasa- § liği : 

---o----

E ra uğramışsa da muharebe k.uvveti- E Atlantikteki harekatta bulunan dcni
E ni tarnamiyle muhafaza etmektedir. E zaltılarımız 29.950 tonilato ticaret gemi-- -

.... 91tiıa:aec ...... • ~~°e--:1a..~111~ı .. •-:••a;·~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~siL~ba~tmQ!!~dır~.Lı11ı~ 
yük elçisi Lord Halifaks hugiin Minne- FRANSA VE 1-LMAILAR 
apoliste Rotarikuliip'te bir nutuk söy- UZA' 1 ş J RIT' a il H 1 BP 
)emiş ve ezciimle demiştir ki: A A 

•- Petrol. bakir, kauc;uk.. Bunlar 

Çirjlileri Sarı 
nehrin şima
linden atmak 

hürriyet müdafilerinin ellerinde bulu
nan kozlardır. Bu üc; madde harbı ka
zanmak için en ziyade lüzumlu madde
leri teşkil etmektedir ve Britanya 
milletler Common Vealthinin elinde 
dünya petrol istihsalinin takriben yüz
de yetmişi. henüz Bitlerin 111a.şanuyaca
i• dünya bakırmın yüzde 85 şi ve ham 
kauçuimı yüzde 91 i mevcut bulun
maktadır. Britanya milletleri Common 
Vealthi bu adama ve müstekreh hare- J•stı•yorlar 
kederine bir nihayet venneie her za-

Harp sanayii iş
lerinde Fransa 

Almanya ya 
yardımcı! 

mankinden daha ziyade azmetmiş bu- ~ 

~:mkta:r·:ı::fu!st~~to~=n~~ AMERiKA • INGIL TERE • ÇIN ALMAN AMiRALi FRANSIZ 
~~=~At.:!~'kt:-uha~~~d:!: ARASINOA BiR DEMOKRASi TEZGlHLARININ BAŞKA YE· 
:f:rıe:::t~r.n:~=~~n~e=~ CEPHESi KURULMALI RE NAKLiNi OOŞONOYOR 
rakol faaliyetinizle bize yaptığınız bü- -<>----
ytik yardım en ziyade tehlikeli mınta- Londra 9 (AA) _ Çin askeri söz-
kada müdafaalanmızı takviye etmemi- cüsü uzak şarktaki vaziyet hakkında 
zi mümkün kılmaktadır. Donanmam· demiştir ]fr 
za 'bize vermesi için müsaade ettiğiniz · 
yardımlar Amerika birle$ik devletleri- - Honan - Hopey hududunda Tong-
nin ve İnıilterenhıı müşterek hareketi pey. da~larında vukua gelen muharebe 
istihsal ile muharebe mmtakalan ara- heniiz ilk safhasındadır. Japonlar Uç 
smdald hayati deniz yollannı açık tut- koldan hücum yapmaktadırlar. Japon
mayı mümkün kılacaktır.• ların maksadı Çin kuvvetlerini San 

Lord Halifaks Almanlann Plimut ve nehrin şimalinden atmaktır. 
Bristolda yaptıfı tahriplerden bahset- Çungking 9 (A.A) - Çin resmt or
~ ve sözlerine şöyle nihayet vermiş- ganı olan Santral Deyli Niyuz gazetesi 
tir: bilhassa Amerika, İngiltere ve Çin ara-

- Bundan Uç ytiz sene evvel ecdatla- sında bir demokrasi cephesi kurulması
nmıa. Bristol ve Pllmut'u terkettinniş nı teklif etmekte ve bu cephede tngilte-
olan msanldr htiniyetl s&uniyettktir · · · 1 nnah 
L•. takdi • d b h:ı--ı.. tin 0 • renın sağ cenahı, Çının de so ce ı 

uzumu nn e u ..... ..,e m - + ..... kiJ edec x.:-ı h h · b. nah 
dafaası için hayatımızı vermefe azmet- ta -so gale'-e .eguu.ihv~e --~r angıd y ıbr. ce d -

· b 1 ·o nın n aı zaıere ogru ır a ım 
mış u onuyoruz •• 1 • teşkil edeceğini yazmaktadır. 

Irak ve Afrikada 
lngiliz hava kuı·vetle

rinin faaliyetleri 
Kahire 9 (A.A) - İnKiliz bava kuv

' etleri orta şark umumi karargilıının 
tebliği: İngiliz kuwetleri düşmana alır 
zayiat verdirdikten başka kullarubr va
ziyette 6 obiis tobu, bir miktar başka 
top ve tank iğtinam etmiş-tir. Düşman 
hava kuvvetleri ehemmiyetten ari bir 
vaziyete getirilmiştir. 25 düşman tayya
ıesi tahrip edilmiş ve yahut kullanılmaz 
bir hale sokulmuştur. Bu tayyarelerden 
bir tanesi Habbaniye kampını bombar
dımana te ehbüs ettiği sıralarda bir İn
~iliz avcısı tarafından dü iirülmü tür. 
Dün Irak tayyare mel danlan yeniden 
bombardıman edilmiştir. Sarabanda 4 
tayyare yakılmış ba ka tayy.ueler ha
sara uğrablmıştır. Hanaidide bir Savoia 
ta)•yarcsi \'e 3 Brede ta:n·aresiyle baş
ka tayyareler mitralyöz ateşine tutul
muştur. Aynı tayyare meydanına yapı
lan ikinci bir hücum petrol deposunda 
muazzam bir yanpı husule geünniştir. 

Diğer cephelerde kayde değer az şey 
olmuştur. Yalnız Habeşistanda İnıiliz 
ve cenubi Afrika hava kuvvetlerine 
mensup cüzütamlar bir hür Fransız fi
losu ile birlikte düşman mevzilerine 
çok muvaffakıyetli akınlar yapmışlar
dır. Hür Yugoslav hava kuvvetelri tay
yareleri Akdeniz iizerinde ke!iİf uçuşla
n yapmışlardır. Şimdiye kadar bütün 
bu harekattan yalnız iki tayyare geri 
dönmemiştir. 

Moskova 9 (A.A) - Yugoslav elçi
liği memurlan Moskova~·ı terke hazır
lanmaldad1r. 

Amerilıa yeniden 149 
tayyare meydanı 

inıa ediyor 
Vaşinırton 9 (A.A) - B. Ruzvelt ye

niden 149 ta:vyarc me~·danı inşası ve 
halen yaptlmakta olan 20 tayyare mey
danının tevsii için kongreden 61 buçuk 
milyon dolar tahsisat istemiştir. 

Berlin 9 (A.A) - Alınanyanın Ame
rika birleşik devletlerinde Alınan ge
milerinin müsaderesini protesto etmiş 
olduğu bugün Alınan hariciye nezareti 
tarafından teyit edilmiştir • . 

---0--

Londra 9 (A.A) - MUstakil Fransız 
ajansııun emin bir menbadan aldığı ha
berle.re göre: 

Vişi hükümetinin Almanlara yapbğı 
tavizler bilhassa sınat sahadadır. Bun
lar şu suretle hlilba olunabilir: 

1 - Fransız endiistrisi Alman tankla
rının zırhlarını kalınlaştırmağa yardım 
edecektir. Balkan harbmda Alman tank
larının zırhlanrun çok uif oldukları ve 
tngiliz mermilerine karşı mukavemet 
edemedikleri görUhnüştür. 

2 - Fransa, inşaat tezgAhlarında Al
manya denizaltılannııı tamir işlerine 
yardım edecektir. 

tngiliz hava hilcumları Fransanın in
şaat tezgahlarını o derecede tahrip et
miştir ki amiral Rider bu inşaat atclye
lerinin dahile naklini düşünmektedir. 

Amerika askeri 
111anevralarının 

en büyü,ünü 
yapıyor 

Vaşington, 9 (A.A) - Şimdiye kadar 
Aınerikada yapılan nskeri manevraların 
en büyüğü bu yaz 550 binden fazla as
kl'rin iştirakiyle yapılacaktır. Resmen 
bildirildiğine göre bundan başka 800 
binden fazla asker tarafından da sefer
berlik tecrübeJeri yapılacaktır. 

Donanmaya 50 gemi 
ııave edlleceıı •• 
Vaşington, 9 (A.A) - Amerikan do

nanmasına Si muavin geminin ilAvesi 
teklif edilmiştir. Bu husustaki tahsisat 
350 milyon dolara baliğ olacaktır. 

10 MAYIS CUMARTESt ıfi' ==----J1 

SON HABEFl 

Kadınlarımızın cephe gerısı hi~meti 

1700 Gönüllü hasta 
bakıcı yetiştiriliyor 

~~----~~,-.----~-~-~ 

Yardım sevenler cemiyeti İstanbul şubesi,.,,.. 
faaliyeti iyi semereler veriyor •• 

İstanbul, 9 (Yeni Asır) - Yardım se- olarak 1700 gönüllü hasta bakıcı ~ 
venler Cemiyeti şubesinin faaliyeti ne- nelerde staj görecektir. bC1"' 
ticesinde şehrimizde cephe gerismde Yardım sevenler cemiyeti idare ~O" 
hizmet görecek kadmlarımızın sayısı tine yardımcı olarak teşekkül eden ~ 
gittikçe kabannaktadır. mite profesör Halide Edibin riyaseütl 

Verilen kararlara göre İstanbulda ilk toplanarak bazı esaslar hazır~-
' 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111111 

iz mir vili yeti üç yüz bin 
lira borç alıyor 

Mille~ Meclisi dün lıanuna lıallal ettL 
Ankara, 9 (Yeni Asır) - İzmir vilayeti Hususi idaresince yapılacak 300 ~ 

liralık istikraza müsaade itaS1nı mütezammin kanun layihası Büyilk ildl"ı 
Meclisinin bugünkü içtimaında tasvip edilmiştir. 

* Daldllye 11e1ıııının Beyanatı.. ~ 
Ankara 9 (Yeni Asır) - Bugün Bü- liranın dışında olan borçlarını =--~ 

yük Millet Meclisinde İzmir hususi ida- için samimiyetle çalışıyor. Bu sene ,.. 
resince milli bankalardan yapılacak 300 di bütçesi içinden ve tahsisatıııdlll ~ 
bin liralık istikraza Maliye vekflletinin bin lira ve sabık borçlarından da !5 
kefalette bulunmasına mezuniyet veren Jira ödemiştir. 
ka~un layihası ~abul e:Jilirke? s~z alanı MUALLlMLERtN MAAŞLARI 
hatıpler hususi idarelenn vazıyetıne te- ~ 
mas ederek üzerinde görüşülen mesele- Müterakim muallim maaşları ;: ,-
nin bu idarelerin bünyelerinde son za- da da uzun izahat veren Dahiliye 
manlarda görülen sıkıntı ve ıstırabı sözlerini şöyle bitirmiştir: ~ 
açığa vurmak bakımından şayanı dikkat - Şimdi 1941 senesinde yeni bit ,O, 
olduğunu işaret eylemişler ve noktai na- ziyet olacaktır. Aldığımız mal~~ 
zarlarını izah ebnişlerdir. re 1941 senesinde hususi idare~ler 

Kürsüye gelen Dahiliye vekili Faik çelerinde böyle bir vaziyet k _.. 
Öztrak uzun izahatta bulunmuş ve ez- kalmıyacağımızı umuyoruz. Son "le 

cilmle şunları söylemiştir: çare olacağına inanmadığınız halde 
- tdarei hususiyelerin buhran geçir- istikrazın burada kabulüne kadar~ 

diği devrelerde tediye intizamsızlıklan çen zaman zarfında fevkalade bit ~ 
olabiliyormuş. Zannederim şimdi vari- bire müracaat ebnekle vaziyeü ida~ 
dat itibariyle bir fark olmamasına rağ- mek ümidi bizce kuvv~tlenm~·.:.:.tdf 
men bu intizarn.c;ızlık bugün varit değil- nederim ki maruzatım arka~..- · 
dir. Ne aylığı verilmemiş hoca, ne is- tatmin etmiştir. . .... 4 
tihkakı verllmemiŞ sahibi istihkak mev- Bu izahattan sonra kanun Jay~ 
cuttur. Geçmiş senelere ait bir kısım maddeleri okunmuş ve .kabul eaı-"~ 
borçlar vardır. İzmir vilayeti bu 300 bin tir. """' 
11111111111111m11111111111ı11ıııııınııı1111111111111111111111 11ıı11111111111111111111111111111111ı11111111111unıu 

Pek yakında yurt içi 
hava seferleri başlıyor 

Ankara 9 (Yeni Asır) - Yurt içinde yare Ankaradan ıw:eket edecektir· ff 
hava seferlerine bu ayın on beşinden iti- Tayyareler yolcudan başka pasU 
haren başlanılması kararlaştırılmıştır. bagaj nakliyatı da yapacaklardır. ,,.. 
llk seferler Ankara - Adana arasında Peyderpey diğer muhtelif şehirler 
yapılacak ve Perşembe günU birinci tay- sında da nakliyata başlanılacaktlt~ 

M~;ii;i;;;~-.... y;b;~~;-aiı 

imtihanları başlıyor 
Ankara 9 (A.A) - Maarif vekAletin- 16 Mayıs yazılı ve 20 Mayıs söıl~ 

den tebliğ edilmiştir: Devlet memurları 1 yabancı dil için 16 ve 17 May1' 3:-~ 
Ue bankalar ve devlet müesseseleri me- 20-21 Mayıs sözlü imtihan gUnU _ ~ 
murlarının ~656 ye 3658 numaralı ka- tesbit edilmiştir. İmtihanlara sa]>all
nunlara tevfikan ıcra kılınacak yabancı 9 d ı.ftelanacak t ühanJ.ıt ~ 
dil tnflilıanlan 1941 senesi Mayıs ayı saat a ~ tır. m -:.-:.- "u.aıllJ' 
devresinde Ankara ve lstanbulda şu ta- karada dil, tarih ve coğrafya ~_..:J;. 
rihlerde yapılacaktır: de, lstanbulda üniversitede ya~ .. ı 
Yalnız bir yabancı dil imtihanı için tır. .~ 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lll lll l l il llll lllllllHUIHIHlllllllllllllllllll~,, • ·. 

Çiftçi mallarının lcorunmaıı halrlrında ' 
layihanın müzakeresine btıflanıldı 

Ankara, 9 (A A) - Büyük Millet 
Meclisi bugünkü toplantısında çiftçi 
mallarının korunması httkkındaki ka
nun li.yihasının müzakeresine baılamış
br. Bu münasebetle söz alan hatipler 
memlekette büyük bir ekseriyet tetkil 
eden köylülerimizi ve çifttnerimizl ala-

Amerika kat'i 
/tarar • 

verıyor 

[ Başumıf: 1. ci Sahifede ] 
büyük bir ekseriyetini kendisiyle bera
ber bulacaktır. 

KAT't KARAR YAKIN 
Devlet makanizması ile yakından te

mas halinde bulunan mahfi11erde zanne
dildiğine göre, B. Ruzvelt bu kararla
rın büyük ehemmiyetini tamamiyle tak
dir ettiğinden böyle bir karar tamamiy
le hazır olmadan alınmıyacaktır. Maa
mafih kat'i karann bir kaç haftadan 
fazla geciktirilmiycccği de zannedilmek
tedir. 

tNFtRATÇILAR DA ANLADILAR 
Bir müddPttenheri Vasingtonda infi

ratçıların ilk mütalealarını neşreden 
Taymis-Herald gazetesinde yeni müta
lealar intisar etmektedir. Bu yazılarda 
harbiye nazırı B. St\mpson bir deniz 
harbı .sivaseti yapmakla itham edilmek
tedir. Maamafih, bu infiratçı gazete bile 
Amerikanın yalanda harba gireceğini 
derpiş etmiştir. Harbiye nazırının nut
kundan bu gazete, ha ilAn ederek ve-

kadar eden bu miihim mevzu ~ 
hükümet ve encümenler tarahn~ ~İ 
zırlanmıt olan metinlere dair ~ 
vermiıler ve bu dört metinden b ~ 
nin müzakere edilmesi icabedec: 
münakaşa eylemişlerdir. _1r,t• 

Meclis pazartesi günü toplan--

ya harp ilan etmeksizin Amerikanlll ı;;i 
ha tam müdahaleye doğru süriikle:;...~ 
manasını çıkarıyor ve hükümetiıı -_1dl 
mi efkarı böyle bir harba hazırla,.,..-
olduğunu zannediyor. 

LORD HALtF .AKSIN 
BEYANATI .. f,ord 
$ikago 9 (A.A) - İngiliz sefır~: 

Halifaks şu beyanatta bulunmuŞt ·ıee:e1' 
- İngiltere Amerikadan göode~e11iıl 

malzemeye muhtaçtır. Bu IIlalıtıcııtd' 
bize kadar nasıl gönderileceği h~ tir 
karar vermek Amerikalılara aıt 

ALMANY ANIN BtR NOTASI 
Aırıe

Vasi nı?ton 9 (A.A) - AlrnanYa bancı 
rikaya bir nota tevdi ederek /

8 1<011g .. 
vapurların mi.isaderesi hakkın a h kıl .. 

. . in ti 
reye sevkedilen kanun proıesın 'ka 8 ra .. 
ku düvele ve Almanya ile Arnderı·ne bil' 

he esı 
sında mevcut ticaret _mua .. (')ete "le 

tecavüz olduğunu ilerıye su.ı;.haZ edi .. 
.şikayet etmektedir. Notada. 1 1 

hilkU .. 
lecek kanuni tedbirlerin Alınan A~ 
metinin muvafakati olrnaksl%tn tahivet 
vapurlannın mUsaderesine ~uktJltll .. 
vermesi itibariyle Almanyan~. 
nu ihW edeceği iddia edibn 


