
ispanya 
Harbe karar 
\-erirse ••• 
A.lıdenlz llarlJı JHan 
ltcqııa IJlr safhaya 
llHcelıtir .. 

1EVKET BİLGİN 

D. Hes'ln ınailterege 
gıçiıina-air telsirlar 

Nazi şefleri ara
sında büyük 
kav~a çıkmış
tır diyorlar Aluleniz harbmın kat'i sarhasım aç

lllkta istical gösteren Almanlann şim· 
fi dderini İspanyaya çevirdiklerinden 
~iliyor. ingiliz gazetelerinin mev- Bir •ual: B. Hitler 
llııliyetini temin ettikleri haberlere ıö-

Almanua saı~etıerı ıı. 
uada serbest bırakırsa 

~ aponva mu ... 
temel bir~ v
yet ilerlevişine 
razı detil 2ibi 

~ İlpanya harbm eşiğindedir. General Almanlara harbı na-
~o Alman tazyikine daha uzun za· .Şiddetli bi1' tftgiliz - Alman ~ftdan .,_. Tolmüc ft'r4jı vau,.ken 
-._mukavemet edemiyecektir. aıl idame eftirfecek? l:IHHH:IHH:IHHHllHHHHHI 

Japon orduaanan ga. 
zeteai kollarımız 6aflı 
duramayız diyor 

A'V11Jpa harbmın ilk gününden beri --o-- Türk • Bu/aar m.tına- Afrilıada oaziyete 
~jistleria mihvere büyük seınpati e · u 
~eri ma1ônMlur .. tspanyol rue· ,,.,,,,_ gazetelePlne fiti- •ebetleri hakkında /ngilizler hakim Bir tlapon ~ete.a de 
~ Falanjist rejimle Nasyonal Sosya- re •• Hessln maeerası AnlePDlman ı..........,.. 
..... ve Faşizm arasındaki dostluia ve •..-• ,_ 

llıltılkfıre arkadaşbtma temas eden ya- AJmanyada hesapsız S b k 8 ) T b k S J llftlaalı edeceOlnl 
~da İspanyol emperyaliznıasım. şe- tesirler ~apaealı.. a 1 u ~ar o ru ve o - ,,,.,,,.,,,,.,, ·~-
lıoı;~dirm~ğe daima çok ehemmıyet Londra, 13 (A.A) - Bu sabahki b k• ıu••m etrafında To1cyo, 13 (AA) - Japoa .......... 
~·eı:mr. ~ . d c be- İngiliz gazeteleri en mühim batlık- acve ıli ebe- Dun gazetesi olan Kokumha şı...ı,- ... 
~ :~tor~,.t:~anı;;. a Fr.:S.z B. Rodolf Hes lsnnı Rodolf Heı'in lngiltereye geliıi- Y r.ıakalealnde diyor ki: 
t111nı ve b~::'müstemle:eıe~·iyle Por- aaB:ıaaa:ı~~:ıa/aaa~a:ı:ıa~aaaa:ıı:ı~aa;ıc r.eD talhsMis e~~iılerdir .. Bdayd~art-Pray11 di dostluktan ciddetli harp• Sonetler WılliWa AA~·-~,. 
~ ihtiva etlen ltir İspanyol impara• • nıt errn muavını ' eyi A ~yu Ogazetesın t ıyor ı: '!I' - _. 1 .. ııdbıı• ! .. 

~ kurmak hayali yeni bir şey de- 811 biduenm Almanpcla hesap edil- b h d• ) ) AJa.a, ~ WrlliW ~ 
llJdh'.. haıtaneden çı/rfı mez tesirleri olac:akbr.. Rodo~ .. He- ft Se JyOr er 0 uyor ..,._ .......... ....._ Wr S.01 ... 

itaıyan, Alman propagandathan, müf- sin b~ı h~mda faniyeler ~ Ahmn umpnaa ,..,.ıdJlı ....... 
11t Falanjistlerin bu hayallerini körük- '"Nazi tefleri~ nud IMiYük bir Japcın,. kollan hallı .......,........ 
~için ellerinden geleni )apmışlar- e. ~ .. res lnmlte- bvp çııktaima aoylerDek liiawnıazd .... Son MdlselePfn rtlPlllye C:oll ..... .ncalılaPa .... Bu gazete fUDU illve ediyor: 
.,, Sarfeclilen bütün gayretler nazari c. _.,.- MahUrir ba bidisenin Almanlara ile dostluğa llGZJllGlllCI• men teıe,,.,.. lıadPed bnıaıun icahabndan o]mü ..... 
"'-ta kaldıl'a müddetçe şevk ve beye- d • d·ı·k ~~ana.kül olacaiJnı yasıyor ft _........ ·- j....an-•ePln elinde.. yapılacak bir taraflı arazi deiiftinDeı.. 
~ karşılandıla halde İspanyanın fi. re e cım 1 1 dıyor ki: sata s .. .,. .... .,, ... sur.. ·---- rln e1·· d nl nizamın lr:ura1mMi 
lea harba (innesi ne vakit mevzuubahis 'J' Diier taraftan ukeri rüeia, Rodolf Sofya, 13 (A.A) - Bulpr ajaDSl bU- Kahire. 13 (A.A) - lnsillz orta 1 .:· un:..:ıfe tılmad ene! IMıC 
.... UŞsa tereddütlerin, endişelerin i;nü- '1•zıı• bı•r yere Hea'm timdi lnsilterede olcluiumı elti- diriyor: Sabık başvekil Toşef bugün prk kararPlımm tebJiil: ~gl~ ha er d l t ~ cin~ 
.. ~ilememiştir. liinerek çok yeiae kapılmlf olaCaklar- •Zora• gazetesinde ıTürk1er ve biz- l.ibyada Tobrukta vaziyette değifik- b ya fm:• ı:~ ~ 

Banun ~aht~lif seMpleri vardır:. dD". ~İienin Hitler ~eki t~iri başlıklı ~akalesin~e ~.yazıyor : lik yoktur. Sollamda prka do~ bet ~ru d~ı::• tnttbline ._,. Japon71C 
1 - Mihvenn nflfmu altınııı ııren ao••tu••ru••ıdu•• de müthq olacaktır. Artık kime itimat BuJgaristanın milll sevmeme, Bulgar küçük kol halinde ilerliyen dufDlan. tedbirli 'ba1anmP mec:bmlyetincledir 

'-nleketlerin muztarip, :r.avalb ve pe- ~ edebilir? Kencliaini latihlaf edecek milletinin, Balkanlarda cereyan edeq metörize kuvwtlerludzin ileri unsurı. C nl6k deaıet azete'krinden ~ 
~halleri cesaret verki bir manzara .dmn itile diitmana ~sonra Al- hAdi.selorin komşumuz TUrkiye ile dost- riy)e kartdanfmca .-l dönmitdir. Rie- O.--~ "da --ıe d • ekteehr· ,...... ~. .....ıu. ......... ld.me .niau::Aı:liv? luitumuzu ihlAl etmem•ndıen mUtnel- at ...... d..._... ..._ ~ ~0 

_, em • 
t - ı. • ..... .... .. :det• ...... .. • ..... BAY Hl'D.BRtlf SAC KOLU IDL lit !levincl de lmJmaıq etmeldedb-. aflzel hlr .... .,. ...... •Omiftlrw 

... -.. W ' ~ -*mta '8k- na fngitıe~ ~· 8. cTaymiü aazete.ı. t&f'le dıyorı s... TUrk slywtini dahna yakmdan ~ HABESISTANDA "•it •· ~ hJ111.I! h ..,......_ ~ -r..ü alft f fıflff -a l:ahın· aaat 2 ılnde litihbarat eervfsl pa- eden ve başlıca esaslanna vakıf bulunan . . •• 

.. 11allnı a1acajmdan korkulmakta- Res tuu s e erı raş\itle lıkoçyaya inen bir pilotun hic; biri olduğum için, Türkiye ve Ifolgaris- Habeşıstanda An-..balagide. yenıden man ~ -puafik\e ............ 
6ıır. ~--• fi~ tüpheye mahal lr.alnuyacak tekilde Ro- tan arasındaki dostlu~ bUtün ~ltik- 200 nlr aldık. B. mm1e•M1a hueklt • •MM k .....,. 'ıı.• llllmıl .. 

3 .___ .. .__ IL.....e _...__. .,va...-...... ...... ı ..._ _._,,L-.L......;..._ _......_ n ........ ....__ ~ ...... .• ı+•ı• ....... 
- ~~· ~yama P•- _.. Laeıiılt, 13 (AA.) _ 8Q....., ...... clolf U.. olclulunun tdl>lt etllldliinf ere "" ya.,....cı ~ www ... ..,,... • '•• - -- [ C'.l',..,.u J . ..n e-""~- ] ....... ~ ~ _.. dellWir· Ame- • Almanyayı tslreMrek t.cBteıeye bllclirmittir. met edemfyeceğini Jıavaalam& •ldıraım- r OftU J. cf1 Sa1affede 1 .;tv.. ıı:.-. __ ,_ 

~muazzam yardım1an aye1'inc1e hareket etmesi h&clisesinin.akisleri muh- Ayni gazetenin Claskov muhabiri f Sorm ?.. r.t Sahifede] ı:ını:ın1ı1:ıı:ı:ıı:ı:ı:ıı:ı:nı:nnnıııaını 
tere muzaffer olursa mat!6plar ~ra- telif telgraOarda tebarib ~tmektedir. fU tafsilatı vermiştir: 
~ 1Mdanmuwl btl~ bır felaket Royter ajansının bir t~ına nazaran Bir Alman pilotu lskoçyanın garbın-
..,..... ~ pek güzel hissetmekte- • So .. ~ ı:ı !'ııV!::ı!u l f Sonu 2. ci Sahifeb. l 
.... ICIQQ~~- 7 ....... ..c~:n.oc:~:o-~ı:ı=ı •!_ea~~~CDOODD:JDDDDCOC 

4 - Bunlann hepsinin fevkinde ola
"'k reneral Franko A vrupanm vaziyeti-
111 ıözden ~ti zaman iaW- istemez 
~ neticeye varmaktadır : 

1'tilıveriıt kurmak istediği nizam için
~ ile mim bayat ve ne d~ ia~l mef: 
-.anuıun yeri yoktur. Mıhverın emn 
~ ıinm memleketler en aziz varlık-

kaybettikleri gibi sefalet, açlık 
~ merhametsn ejderin pençesinde 
~a da mahldimdurlar. 
~ya, hariçten hububat ithal et
~kçe yaşıyamaz. Bu hakikat göz 
... inde bulundukça senelerce de\'am 
~k topyekdn bir harbın General 
... ~oyu çok diişiindilrmemesi imUn
lltdn. Falanjistler, İspanyaya ac;Jıktan 
l'e CÖE yaşlanndan başka hiç bir şey 
'-detmiyen bir sergiizeşt harbım bu
~lrii sakin durumlanna terrih edebi
-ıer mi? 

2ter İspanya tttcihini yapmakta ser
"'*t bırakılsa mihverin aldahcı vaitle
~ rağmen kolay kolay barba karar 
'-r.niyeceği muhakkaktır. Fakat Al· 
~Ya kurbaiılanna hiç bir zaman böy
• bir hak tanımış değildir. Bütün Av· 
~ milletlerinin felaketlerini mucip 
~ Nazi ihtirasının nihayet İspanyayı 
~ f':_liketli bir harha sürüklemesi nıiim
...._.ür. 
... au takdirde Akdeniz harbı bambaşka 
,... aafhQlı ~ktir. Ahnanya Akdenl
"-a iki unna sahip olmak i(in elinde 
~:ıeat bftttin kodan en insafm bir şe
~ kulianammr· 

B. Herin lngiltereye gitmni üzerine aralannda büyük ihtil4flar çıktığı 
tahmin ve iddia olunan ba§lıca Alman nkdnı: B. Hitler, Genenıl 

Göring, General Kaytel ve Himlet' bir cmıd4 
ıı:ı:ı:ı:ııı:ıı:ı:ı:ı:ıa:ıı:ıc:ı:ıcıc:ıı:ı:ı:ıa:ıı:ıı:ı:ıcııa:ı« 

B. He• Alman yadan 
ayrıldıktan ıonra 

"Nazi tedhişine dar-
be indirildi,, 

L.liıtere bu Alman tabynuun var
~ istediii hedeflere vakıf bulundu-
~ Akdenizdeki mevkiini mütema- 8 H•tı k d• ~ lwvvetlend"mnektedir. Şarki Ak- • 1 er en 1 
~ ~ Vavel kumandasındaki 
-.... milyonluk ordu bir sürpriz ku
~ blmıyacab ıibi ıarbi Akdeniz
.. Cebelüttaniı müdafaa eden kuvvet
~ de aylaft'8 kat kat faik Jruvvf'tlere 
'-kavemet edebilttekleri temin edil-

"Alman işleri· 
nin aksadıiı 
anlaşılıyor" 

mhavinliiini 
li~vetti •. 

llaektec1ir. Akdeniz harbıncla en mühim ---<>---
~ yine lnıiliz donanması ıörece~: Alman lıaynalıları IJay AmerllıaldGP 8. Hessln 
..._ donanmanm hareket serbestısım ff _._ ..ı..a 8 fffıl 
!otttıl'llıak, yükünü ,.e mesuliyetlcrini es..... ··~·n . ere alıdlı olduğuna ffJplle 
~tmek için BirI.şik Amerika ta- llalef ue maauin seçllcU• yolı, laGPelıetl de """" 
~ ya~lan P~tl~n de ~kd~- ğlni izafi etntl"OP.. 11öst__._ dl"OPI ... • 
..... harbmın inJdsah üzennde mucssır "' 3 'l:rtr ı --.. 
~ şüpheaizdir. Berlin, 13 (A.A) - B. Hitlerin neş- Nevyork, 13 (A.A) - En bUyUk 

ŞEYDi' BJl.QIN r~t~~~ ~ir eın.ir~e, ile F~hr~r n:>:u& Ame~an ruhiyatçılarından biri Rudolf 
---~- vınlıgı ılga edılmış ve muavınlik buro- Hessın Alm&nyadan İngiltereye kaçı:r.851 

F sunun adı Parti bürosuna tahvil edil- hakkında şöyle demiştir : on Papen An- miştir. Parti bürosu do~dan doWuya - Rudolf Hes Ruhan, pek muhteınel 
Bitlere tabi olacak ve ıdaresi Martin olarak, bir mecnundan çok daha ul-

k ld• Bormana tevdi edilecektir. lamdır. araya ae J NiCIN B. HiTU.ıtiN MUAVİNi Birleşik Amerikanın l>etlıca deliler 
• ~ OLMUŞ?, hastanesi mildüril de fUD]arı 8iiyJeınlt-

Atlaqti~ r.ıub~ratası 

lnı(iliz deniz ve 
hava kuvvet
leri kat'i neti

ceyi alacak 
Almanya galip geUPse 
İngiltere ue ingUtere 

yenilirse Amerllıa 
Yllf•ymnazlar .. 

Vaş_ington, 13 (A.A) - Kanzas Siti 
şehrinde merkez harp kaynaklan mec· 
lisi huzurunda b!.r nutuk söyliyen Lord 
Halifaks ezcümle demiştir ki : 

- Atlantik muharebesi kmmLlıiı 
zaman Amerikamn daima adedini arttı
rarak gönderdiği hava kuvvetleri tera-
ziyi lehimize meylettirecektir. Sovyet a.skeTleri Moskovada tam terhizatla nehri geçiş talimleri vcıparlcet& 

Deniz ve hava kuvvetlerimizin kat'i ııacacn~uı:ı:ı:ıa~~~ııa:ınaaDCı~~!~~~.!.a.!~.ll!.C:c:ıcı0~.~!!'.~:ı~~a.~ 
netinıı·y·ocerum.yi istihsal edeceğinden şüphe et- IRllJA IAZIJEJ ~cıı::ıaaaac,c: •• a:ıı:ı~~~ -·-·-•- _,_a_•-•-•-

ALMANYA ~A? ON DAKiKA 
Nni tahakkümü ........ w Do-

minyoiılaftnda teııllllS ....... 1nım. E d.. k 1 • 
deniz kaoedwi ....... Miline Amm- r an as er en Amen·ka mu••te• 
kanuı mutat hayat tanın- .....,.. • 
ecı.:ı.uecetini d~. ............ lntriliz kuvvet- Q ı bo 
f~~~de~~_: 

1 
• dı cavız e y 

kabul etmek mtiınkiin olama. enne yar m ··ı .. k 
[ Sonu 2 mc Sn'Jıifede ] de 0 çuşece ••• 

e ıyor 
Jlatecaulzl lıorlıatmalı 

l'aynds gazetesi ctRClflt ueya mağlGp eımeıı lçlJI 
Ali Udlldll ftilnnelı flddetle lıarıı lıoyacalı.. 
özepedlpı> ~ Vqington, 13 (A.A) - Bahriye nazın 

Londra, 13 (A.AY - Irak vaziyetini Kuob bir toplantıda demiştir ld : 
gazeteler mutedil bir nikbinlikle müta- • - Amerika şimdi önündeki le yel-
lla etmektedir dan birini seçmek mecburi1etWedlr : 

T ymis ~t All lbtlAliniıı çökmek 1 - Mütecavizle Hy 8"11fwek. 
~ old:ğunu yazıyor. Lavrensin io 2 .- Dünyanın diier lasunlannda 
arkadaşı olup Araplar tarafından Ebul- tecnt edilmek. • 

hanek ~dı veri!en binbaşı Glade bUyük i;-b'f::: ~bul ettik.. •tera
ehemmıyet verilmektedir. Asilere .karşı vlzi korkutmak mail6P em.ek l(la 
muharebeyi bu zat idare etmektedir. veya 

•Taymis• Haşit Ali ile adamlannın icap eden ,ıddetle ~koyanla..• 
bu hareketi Müslüman dünyanın takbih Kafileler ~eselesıne. temas eden na-
etmesini nazarı dikkate almazlık eCJe- mr. '1IDlım ~~ ~ IWr' .._ 
mlyeceklerinl yazıyor. ~ varmamı temin l(in ,_a Wt llltl-

el':>eyli Telıraf• bir Erdiln kıtasının ..l-6 ~ini ~ ..,., ı• eftt.. 
Iıüta ~ llftlrtDetl ..... tein lngt- ..... - .. ap 

lltt ~a, 13 (Yeni Aar) - Alman se- Berlin, 13 (A.A) - Yarı remıt bir tir : Rudolf Beabı korkuya bpı)ınq ve 
Oll PllpeD tayyare De Ankaraya kaynaktan bildiriliyor:~ istihbarat dünyanın IOJlU el m•nım• olma- Lord Halifcıka'm JlftMk flMett 

w..,..ı 

.. tanfm.-len alma tedblrı.n llti- .... u. .... ftl'lllr .. • 
nk ettlllnl ~. 

.... &, .. ,,... 
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SAHIPE2 

- ~. He 'in ırıguterıue 
geçişine dair tef sırtar 

----<>--
[ BaştaraJı 1. ci Sahifed• l 

Yazan: 
Murakabe komisyonu 

mı n Pasif korunma ve halkın vazifeleri d a bir çiftlik civarına p:ı.raıütle innJI 
ve tayyar~si ulvd er içinde yere : 
~ttk pıırçalnnmı~tır. Bir löylü ~ 
miği kırılmış olan pilotu jandarmalal' 
teslim ctmitıtir. 

•••••••••••••••••••••••• 

Defterdar 

..•........ , ..................•........... 
72 -

Külhandeydi 
zorbalar onu da ele gecirmişler ve 11·r hayli iiz· 

dükten sonra öldürmüşlerdi... 
Hasan Halife hakkında zorbalara buruya getirin .. Bak, daha duruyorlar .. 

grunmnzbktn bulunan adam gibi nankör Duymadınız mı be herifler!.. Acele edin. 
bir ruh taşıyan defterdarın hizmetçisi Yoksa siz yerinizden kımıldayıncava ka
hemcn koştu. Mustafa paşanın kendi ko. dar kuşu belki de knfcsten kaçırmış 
nağında. hamamın küJhamnda saklı bu- oluruz .. 
lundu~u zorbalara haber v~di. Cadı Osmanın verdim cmlr Uzerine 

Aman ne aH\.. Cadı Osman için işte Yeniçeri oca~ına menc;up zorbalnrdan 
yin<' glin doğmuştu.. bir knç kişi. defterdann hizmekLc;!ni de 

Recep paşadan. altın dolu k~se ile bir- ynnlanna almıslar ve koc:ar adımlarl:ı 
likte defterdarın yakalanması" için sıkı hemen oradan nvrılmışlnrdı. 
bir emir de almı olan Cadı Osman bil- Hi7.metçinin delaleti sayesinde bir zor
yük bir sıkıntı i~inde, fırtınaya tutul- luk çekmeden, elleriyle ko\"lllUŞ gibi, 
muş gemi gibi bocalnyıo durmakta idi. Mustafa p!l.Sayı, Vefadaki konağın kül-

Bir knç gilndcn beri İstanbulun altını hnnmda cm-çabuk bulmuslardı. 
UstUne getirdiği halde defterdann nere- Hasan HaliCcve vapttklan gibi onu 
de saldı bulunduğunu öğrenme~e bir da bir ata bindirdiler. Büyük bir kııla
tUrlü muvaffak olamamı.ştı. halık tarafından snrılnn h icare D 0 fter-

Bu muvaffakıyetsizlik Cadı Osmanın narı carldC'lerclen g~irip halka teshir ct
fevkalftde canını sıkmakta idi. Buna iis- tiki.en sonra At mc>vdanına ~etirdiler. 
telik olnrnk ta sadrazam haber ücıtiinc Hep ayni r.;nhne .. Evvelce HJ fı.z pa:ıınya 
haber yollıyarak işin ne olduğunu Cadı- ve Hasan Halifeve knrşı yapılan mun
dan sık sık sordurtup duruyordu. melcler zavallı M uc::tnfn pas."\ hakkında 

da nvnen tatbik cdilmic;ti.. 
Bunun için Defterdarın }ı!zmetçisi ta-

rafından ~etirllen haber asilerin reisi Defterdara bir çok hakaretlcrdc> bu
üzerinde ~eta beklenilen bir sağlık lunduktan ve b"çareyi ynlvnrt.arak bir 
müjdesi derecesinde bilyUk tesir husu- hayli üzdükten ronra onu da Hasan 

irdi Hnlife gibi attan aşağıva vuvarlad:lar ... le gef .. .] B k 
Cadı Osman hizmetç!nin eline çil bir Ve hemen Ust.Une çullnnnılar.. ıça \'C 

albn 51)oşbrdı ve duydu~u sevincin tit- kılın<'lnrla faaliyete girisen asiler bir 
rcttijti sesiyle maiyetindeki adamlara kac dakika içinde talisiz ve sucsuz Def
haykırnmk : terdarın da işini b!Urmisler, biçarenin 

Defterdar vücudunu kanlı bir et ve kemik yığını - Tez. bre .. Şimdi varın.. k tm• ı rd" 
Vefada, kona~m içindeki hamamın haline getirerc parça pare? e ~ e ı. 
ldllhanında gtdenmlş.. Onu yakalayıp - « Rıtmedı >-
teır.ı ıoaııı CI CI a a a CIC~ ~~cıcıccı CIC-~/..0-..0-..0-J"'~/J.:r~ 

Nazi teth;fİne dar- 8. Hes Almanyadan 

un ıra satış
ları hakkında 
karar verdi 

-0---

Ko on ltilıs e,yanın 
tesbiti • ÇQn tefıPar 

toplanacalı 
Dün sabah vali muavini bay Ekrem 

Yolçmknyanın reisliğinde toplanan viJA
yct Fiat mürakabe ko~onu kundura 
sat s fiatlerinin tesbiti işini müzakere 
etmiştir. Bu müzakerelerde satışa ar
zedilen her kundurada imal eden fir
m:ının damg:ısiyle fiatinln yazılması 
m('cburi tutulmuştur. 

Komisyono. müracaat eden bnzı ithn
lfitçı ve toptancı firması lüks emteanın 
n<.'lerden ibaret bulunduğunun tesbit 
edilmesi talebinde bulunmuşlar ve sabş 
füıtl rivle k r hadlerinin tayinini iste· 
misl<'rdir. 

Komisyon gelecek toplantısında bu 
mevzu etrafm da göriic;mnlcrdc buluna
rak İ<'.ao ccfon kararları alacaktır. 

z:l !, o uma 
fa r" sı ve e!çuh a 
oto at"Jı tele on 
mulcaveresi başladı 

Her aile kendi hayatı 
için şığ11ak yapacaktır 
KGPalıollar laallıa PellJJerlilı edecelı!er, sığmalı· 
lar duvar ve binalardan uzalı olacaJı, heP evde 

muayyen ilaç ve levazım lJulunacalıtU' 
Hava taarruzlarına karşı korunma ta

limatnamesi çerçevesinde vilayet mn
kamı tarafından halkımıza <Hava taar
ruzlarına karşı alınmnsı lazım gelen ted
birlerin alınması ve siperl~r knzdınlma
sı ve kazılmış olanların ıslahı hakkında~ 
14 maddeyi ihtiva eden bir broşur da
pıtılmaktadu. Bro~rda hı:lkımvın hiz
z,\t kendi hayatını korumnk için kazdı
ri!cncı siperlere dair krokiler de bulun
maktadır. 

Kazılacak sipe"ler her sınıf halkımı
zın ünlayahileceği şekilde hu krokilerde 

tarnfından kazılacıJt siperler.• 
HER AiLE BtR SiPER 
KAZDlRACAKTIR 

Bu maddeye göre her vatandaş kendi 
nefsi için siper kl\Zdıracağına göre: ai
pelerin ev sahipleri tarafından mi yok
stı kirac1 tarafından m1 kazılması icabet
!iğine dair bir tereddüte mahal yoktur. 
Vaziyet şudur: Hliva taarruzlarına kar
~· pasif korunma talimatnamenin çerçe
vesine giren her şehir ve kasabada bü
tün vntando.şlar siperler kıızmağa mec
hur olduğuna göre, kiracı ~reya ev sahi
bi diye bir tefrike mahal yoktur. Herkes 
bulunduğu yerde kendisini vikaye için 
•iper kazdıracaktır. Mecburiyet bütün 
vntandşlarn şamil olduğuna cöre; 
" i.inün birinde bulunduğu mahalden di
ı?er bir mnhale ta§ınsa bile orada da 
kazılmış bir siperi y:ı evin veya mahalle
n:n mi.isait bir yerinde bulncakhr. 
HER EVDE BULUNACAK ŞEYLER 

Pasif korunma talimatnamesine gö
re: her ailenin evinde bulundunnağa 

SiPERLER BJNALARDAN UZAK mecbur olduğu ilk sıhhi tedbir malze-
OLACAK mesi de şunlardır: 

trnflıca izah t>d ihni tir. Meselii zemin 
katında su çıkan siperlerin üst kl!lmı 
kum ve saire ile takviy~ edilerek iki 
mrtre yüksekliğe çıkarılacaktır. Geniş
ıı~i 80 santim olncakttr. Y ani siper kn
:dnn topraktn elli santimde mi su çık
tı . O hnlde elli santimin üst tarafına 
kum ve toprakla istinat mahalleri yapı
larak her ailenin nüfusuna göre ıııgına
bilecekleri genişlikte siperler kazıla
raktır . 

Kazılacak olan siperler her hangi bir 1 - Bir miktar tentirtiyort ve alkol. 
"Cbeple binnlann yıkılması halinde ecn- 2 - Pamuk ve sarğı bezi. 
kaz altında kalmaması için evin bahçe Her ev şağılı melhuz yangınlarıı icar-

___ - -- kısmında olması lazımdır. Bir evin ve "' da su tedbirler alacalr.lardır: 
KÜL'l.'tJRPARK hatt! bir mahallenin topraJc vaziyeti 1-Evin çnn kıamında yangınİn tevsi-

.Şimdiye kadar yakın kıızalardan an· 
C"an Çeşme, Urla ve ÖdPınişle şehirler 
r. rası teldoniyle görii~iilebıliyordu. Mii
kitlemeyc açılan Aydın. Nazilli, doku
ma fabrikası ve SelçukJa da otomatik 
tdefon görüşmeleri temin edilmişti r. 

v L ı· ıwn ayn binalar için ııiper kMma~a mü- ine medar olnbilecek bütün çıkınb ve 

i skoçynyıı hayret \'Cricı bir t~ 
gelen Bay Rodolf Hes senelerde~ 
Hitlerin sağ kolu idi Ge<;en b -
harpte tecrübe gcnnüş bir tayY• 
olan Rodolf Hes lskoçyay1> gelmek ~ 
800 milden fazla bir mesafe katetınlr 
tir. 

aDeyli Telgraf» ta tunları ~ 
Alman na.syonal sosyaliat part::: 
neşrettiği resmi tebliğde Heain bir 
dettl"nberi hasta olduğu, tayyareye bllt" 
mesinin yasak edildiği, fakat bir P.,.,.. 
re tedmkine muvaffak obrak ~ 
sonm bir daha dönmediğ1 bildirı"bolr 
tir. Buna muhalefet edemiyen ya..: 
rinin de tevkif P.dildiği resmi teb 
ilP.ve edilmektedir $u cifıet kayde .,!: 
yandır ki kendisioin fevkinde alP"".' 
H itler ve Göring bulunnn böyle bir 1_ 
hakkında Alman remsi tebliJind.e ~ 
tat samimi sözler bulun~ 
Alman radyosu <la kaybolan :"1..; 
hRkkında biç bir t ~m izb. 

tir. -· __., 
- Rodolf Hes'in melekab aklİJ-

~e sahip olmadığı hakkında ~ 
iddiaya gelince. Hitlerin doğam ,M_!: 
~Umü olan 20 Nisanda Rodolf .._ 
başlıca nutultlnnndllll birini SÖJ~::: 
kabiliyette görülmü tür. Diis 
800 "'illik bir mesafe kat ebni, o:=; 
da ttunamiyle melekitı akliJesine 
<'lduirunu göstennektedir. 

BU BtR KAR~DlR 

aıd a•nıonu .. ·1A ı k ld ı 1---' r,ııit değilse o takdird,. müşterek ıılper- 1 avP er a ın acaııtbr. a yrı/dıktan sonra geni~letfliy 1'- 2 - Ev çatısının veya tavan arasi-

( f , · ~ h 'f d 1 Kültürparktnki vakıflar pavyonunun ldr.r knzdınlachakltlır. Bu siperler mahalle- nın müııait bir yerinde ve icabında ko-
be indirildi 

«Nevyork Hcnıldıt uı dip ...... 
muharriri Rodolf Hes'in lnsHtae,. _.
lifini $Öyle tefsir etmektedir: T~ 
ye binmesine mani olacak yaw• ...... 
mevcudiyetine telmih edilme.me ~ 
lırsa Hes'in esasen gözden dltmll ,,,. 
duğuna ve yaverlerin hakikatte __. 
iJeybin kaçmasına mani olacak ,.J/111' 
folardan ibaret bulunduğuna n lir 
dolf Hes'in, Hitlerin eski a~ 
menin nkibeline uğrayacafma 
efendisinin elinden lnntulmak ~ 
ne delalet etmektedir. 

[ Baştarat~ 1. ci Sahifede ] 
&ı milmkün olrnnkla beraber. kendisi 
bOtOn ihtimalleri salim ve sakin b!r fi
ldrlc tertmıs ve Almnnyada kalmaktan
sa BilyUk Britnnyada enterne edilme
nin müreccah oldu.ııu kanaatine var
mıştır. Teyynre idnre edecek kadar ru
han sağlamdır. Bu uçuşu sakin bir su
rette evvelden hazırlamıştır. Akıl has
talıjpndan muztarlp bir kimse, böyle bir 
uçuş yapamaz. 

NAZİ TED :lNB AÖ.D!I. Dl\:. 

•Ncvyork Taymis• gazetesine göre 
Amerikan diplomatik mahfilleri RudoU 
Hessin Nazi tedhlşine ağır bir darbe in
dirdiği knnnntindcdirlcr. Ayni gazetenin 
Vaşington muhabiri de şun1an ilave 
ediyor: 

Almanyaya kur yapen memleketle
rin bundan vaz ~ettklerl zannedilebi
lir. Zira dilnya Alman işlerlnin aksamış 
oldoJ;mu anlamaktadır. 

RUDOl .. F HESSİN AMERİKADAKİ 
Al..AKALARI 
Rudolf Hessin yeğeni CUcıtav AdoU 

Hes halen askerliğini Panama Jamal1 
böl~de Birleşı1c Amerika hava dafi 
bntaeyalarmdan birinde yapmaktadır" 
Adolf Bessin bahası ve Rudotr Dcssin 
knrd i 1920 de Birleşik Ameriknda öl
milşfür. 

ALMAN HALKINA e'{)'y()]t DARBE 
Rudolf Hessin lskoçyada karaya in

mesi Vaşington diplomatik mahfillerin-

Bm:tara 1 
N • n ' " " e veya ma 8 enin civannda sahipli laylıkla alınabı'lecek terzda konulmak 

tevsii vakıflıır umum müdürlüğünce ka- hi · 1 b b 1 
:::~~nJ:ra~i~l!~?n ~~~~~ !i::~ ~~~!: rnrlastırılmıştır. Bunun için bu seneki ~~::r ~erphı:n~~i:rı:o:~~~e 0~az~a::k~ 1a~iv11e, çuvdal. tobrha, sabndıkk vebya te- ---... ">~V-.N---

fuardıı bir çok kıymetli eserlerin teşhir tır. Bu müstcrek siperler hakkındn m·· 'l<' e er Jçin e üç eş tor a um ulun-rilmiş olmncnnm. hast.alı!'.;na in:ınılmnsı- · •• dunılacaktır. 
na mtlni bir keyfiyet te kil ett~(iinf' dair edilebilmesi için pavyondıı bazı inşaat hallelerde mıntaka zabıta ve belediye 3 - 1 uzun saplı veya paçavralara 

Türk - Bulgar münd
sebetleri hakkında verilen haberler Berlin mahfillerinde yapılacaktır. :!mirleriyle mahalle mümeMiU ve C. 1 k b 

hatnlı teU\kki edilmektedir. Avni malı- -------- H: P. ocak idare heveti Teisinden müte- ııarı mı~ anca, gel eri 1 kürek, 
A G O R A k bi" veya iki de su kovalan bulunduru- 1 Baştarafı 1 • .-1 ~ahifede ]iki filler Hl.tler yen'ne kimin ka:m olması .tA ~e kil he)•.ttin nezareti altında ve bu J k 

aea ·tır. yordum. Bu sıkı dostluğun. her 
lazım geldi~nin derp!ş ediltliği bir sıra- Hafriyatı b!tt!... heyetin tensip ettiği maha~de ka:rılacak- Cerek vilayetin halkımıra dağıttığı memleketin .sarih menfantlerinden t,-br 
da R•ıdolf H,. .. •sı'n Hit)Prı·n ı"lk halefi ola tır . $ehrin paSl'f korunmR a"mı·rı" •mnı'- uııw 

' """' • Masrafı Türk tarih kurumu tarafın- '" hrosurlcr ve gerek bizim verdiğimiz ret sağlam esaslara istinat e.W6' 
rak scC'ildir.ini de tebaı Uz ettiriyorlar. dan verilen tzmir <Agora» hafriyatı bi- vet müdürüdür. Binaenaleyh emnivet 'ili izahat, bava t:ıtırruzlanna karşı pasif öniine getirildiği zruıu.uı bu baldk•t ; 

V \on n Hitle,. iktidn,. '""vldlı d"' nl- •lnlml tir teşkiliihntn bir cüzü oltm kamkollar korunma t,.dbll~ri ha1ckında lıtlfi izaha- ha bariz olarak tecelli eder. __, 
me.c;ini mütea ·p u o e • ·en •!- im iye J.t ar goranın garp ve sı- '- "-"um._ ,..,, -- y "'_..,..,.. nnu evıCffr. rkl l''ı ıtı upadlf ırp-
ne muavin tavin etmisse de bunun se- mal kısımlannda yapılan hafriyatta bir berlik yapacaklardır. V J..tM Z BiR KONFERANS coğrafi mıntakada, yabancı arzu)arın t.e-
beplerini Hi~forin an~ pek rakın a;- ı;ok eserler meydıına ~ıknrılmıştır. Haf- TALtMATNAMENfN 142 fNCf VERECEK zahür ettiği bir sahada yekdiğeriııe nıll-
kadaslan hılmektedır. Rudo.f Hnc;sın riyat daha 7..iyade derinleştirildiği tak. MADDESi Haber aldığımıza göre. bir iki g\ine sahih tarihi cereyanların yolu ~ 
hnstnlıI,'llla ait ilk allimetler daha bir kaç tirde bir çok eserlerin daha bııl:ınaca- Hava taarruzlarına karsı pasif korun- kadar halkevlnde valimiz Bay Fuad dirlcr. Bu cereyanlardan ii!rle bir.~ 
sene evvel belirmişti. HattA, bir senntor- ğ: tAhmin edilmektedir. mn tnlimatnnmeslnln 142 inci madde- Tuksal tarafından bir konferans verile- nlit meydana gelmiştir ki bunu ~ 
yumda uzun milddet kalma~a kendisini • si der ki: cektir. Bu konferans bütün halkımıza ne bizim. ne de Türklerin menfaatidit .. 
mecbur eden bir mide hastalığından OKlTRLAl\:lN Dil.EKLERi cPnsif korunma mecburiyetine tabi t:çık bulıındunılacak ve hoparlörlerle Bu tesanUt iki memleket nıenfaa~ 
başka alAmetler de bu harptan cvv<.'! <ıchir ve knenbalardn halkın korunması- :ıehrin her tarafına neşredi1ecektir. Bu icinde o kadar derin kök salmıştır 
belinni!I ve bir sinir hastalıftı teshis edil- G .. zta,ı ffıf-J'CUCI.. na hükümet ve belediye tarafından konferansta hnlkun1% p:ısif korunma diğer milletler orasında dilsmanlık .,. 
mi.şti. Bu siıür hastalıftı neticcsind'"' B . Turgutlud zürrıı.ddn ~alih Küçük ı;chir ve kasabanın münasip yerlerinde mevzuundıı. karşılaşacağı müşküller kin doğurabilen hadiseler TUrkiye .,. 
Hcs siddctli uvkmru7.luk buhranl::ınna orlu imzasiyle aldıi':ımız biı mektupta ihtiyaca göre kazdınlacak olan siperler, hrkkında alakadarlardan sualter sora- Bulgar.istanın müşterek duygulan ~ 
tutulmuştur. .. "h · k d"I k k 1 .. ı · ı· b 1 --'- 1 1 k r:inde hiç bir iz bırakrunaz. 

de Nazi flcri arn ında nifak mevcut 
olduğu hakkında bir eok tahminlere yol 
açın stır. Vo ington mahfiJlerinin kanan. 
tine göre Midisenin hakiki mRlıiycti ne 
olursa olsun, bu vak'a Almnn hnlkı için 
bfiyük bir dnrhe olmustur. 
Bnzı mahfiller Rudolf Hessin 30 hazi

ran 1934 te yapılan temizliğe l-enzer bir 
hareketten kaçtığı fikrindedirler. 

rozt~ı ı tıyacına te rar temas e ı ere n•gına o maga c vcrış ı u unmıyan ev- rruı; ~evap.!r a. aca ve bu suretle te-
1912 

DEN BUGÜNE KAD 
d eniliyor ki : lerin mÜ!a.it bahçelerinde veya civar- reddut ettigi hır nokta varsa bunu da , .. AB .-r_ 

<Baz.ılan ihtimal p,clecek .. enenin bi- lnrındaki arsalardP. ailelerin kendileri hal edecektir Makııle 1912 den bugune kadar -~...wıl 
Je göztnsını temin ~tmi~leıdir. 1-fnlbuki ~~~ ...... ~....-.r~~~~=ccocco= yan eden hadiselerin bir tarihcıe=-"" 
bir roklan mnıılesef bu s~neki mahsu- i~f~iye Jıursundan sıo Nüfus muamelatı .. ya:~~S:~!rfı~~p~:U~~~ 
]ünü l:urtarmnğn bile muvnffok olamı- flJJ• del's aldı- fıola"ın~tlf'dnM'if'.. karşı harp yapmış milletlerin birl~ 
yncnktır. Meğer ki cenah. hakkın inn- .., ~ •3- . . ~-ı-M-

. 1 lzmir itfaiye merkezinde 81 O ldılnin Şehrimiz nüfus müdürlüğü tarafın- l~klerine ilk mi~li. teşkil e~ 
yetBı 0 ~ ... 60 k .. • b 1 i dirak ettiği itfaiye teşkilatı kurıılan dan nüfus işlerinin hızlandınlmaaı ve dır. Fakat harptan ıtt:laka bu kadar .._ 

uı:mn uruşa goz.aııı u unmı- · tl b'ld' V• · tarihte hem -
S t k f 'tl · d •ht" 1 bitmi!) ve kursa devam edenlere şehir halkın işlerini kolayca görebilmeleri ra e geçe ı ıgının eD yor. • a iŞ oopera l erın en l ıyaç a- ra· • O ov o o 'Ik isal"d' İk nill tin .. _ ..... r k" d .. t l 1 l 1 it ıyesının gelmedıgi taktirde yangın- içın bazı tadbırler ittihll edilmiştir. men 1 m 1 ır. 1 l e m~ 

bı.~ın dy 
1k ~.S.:02 8 ~~ a mı~ ~~ a~ ~r tbs- Jnnn nasıl söndürüleceği cğretiJmiştlr. Bu maksatla evrak kayıt işlerinde çalı- betlerindcki bu degiş!klik sadece ~ 

Deniz Gazinosunda 
Perşembe Eğlenceleri 

ı e ı ere ır,er zurrnın !!!.Kın ı a ı- 'ki h l'- .• '- sebeplerden miltehassıl değld.ir.. ntP 
rakılmaması lô.zımdır SP.lahiyettar ma ZABITADA şnn 1 memur. a ıı; muracaatının 1te- L- , d d B 

1 
..... ..ı. d.11-• · ' - •f b 1 d .. ••fu lııtı rvls' SCU1:pıer e var ır : u gar ve .a.~ 

kP.mlar h,.mnn ha~,.kf'te gec-Prek ir.abe- ııı u un ugu nu s muame .. se . ı- }etlerinin uzun zaman beraber ~ 
den tedbirl almalıdırlar. Göztal\t ihti- Hem SU"IU, fsom 11•i"'IÜ ne alınmışl~r ve evrak kayıt iılenn~.e lan, bu iki cesur ve namuslu mUlıed' 
Yacı ihmale tahammülü ole bir "e" de- :r' ;,~ de yalnız bır memur bını.kılmışhr. Ku- kd'V . k "'tekab•t --ı -

n .... .ı K k d F h dd' dd ··k d ft 1 rin le •• •· .. .. ye ıgerıne arşı mu ı sev"• :;ildir > arşıya a a " re ın paşa ca e- lu e er e e ayıt gunu gunune ya- d v şt 
~-:..·-·-· -·-·-·-·-·- • sinde Kemal oğlu Caznnfer, sebep- pılmokta ve müracaatların gününde in- sayMgık 01gu~nlu uihr. b 

1 
__ L_.t._.L.o. 

:ıııımııırııı-ııııııııııımıırıııtııuıııııımııııııı• ·: ·ı·z olarak Hüseyin ogvlu Ha•anı dövdü- t l rl l ,_ d a a e şoy e n ayet u ııuuuauu • _ _ ~ ..... net çare e araştın maııtta ır. B 1 1 1 TU kJ asında dostJd' = İ • A Jı = öü ve kendisini karakola götürmPk isti- u gar ar a r er ar .._.,. - zm ,. ancı s er-: c · ,.,.,_ iyt k 1 k .. betlel'IP""'" 
- yen polis memuruna kaTfl geldiği iddia- j ı;uu ve omşu u munaee 

lilı ~ esi BacJıanfı· §_- 1 YOL 2' AM Ri ICiN idame ve takviyesi bugün her DfDI' 
--~~~~-------s.x:----~--~--------

- "!' 'J' ! iyle tutu arak adliyeye verilmlttir. - kinden vJ.vnde zaruri olduguv nu IÖY~ 
- ğın an : E_ R KA.DIH Açılan münalıaJeler Ol"' 

1 
bilirim. İki memleketin de ~ ... 

= Yiiksck ehliyetliler ile ehliyetsiz E Bir erfıe""I araladı :mıir - Manisa. Kemalpaşa, Bayin- rak terakki yolunda devamlı su1h ..... 
!f dır ve Bergama kazalan dahilindeki ] l · lnd :-1..:-~c ı · -_ .... § kı n hizmetlilerin yedek subay oku- E Tirede Turan mahallesinde umumt ~m pyış tavası ıç e u~ çuı~~-

1 yollann tamiri irin münakasa açılmıcı- ~ · · A • ti · · ·· 

Her hafta · büyük ra~bet 
kazanmaktadı • 

E una sıwkedilmek üzere acele şu- E kadınlardan Emin kızı 25 "a"larmda Se- " " ,..ermın zarurı emnıye crını mu -, 
- be - J " tır. Bernama ıansesi üzerinde ve Bakır ı t in h-. 1 · 111-. d n-..a-S mize miirncantleri ve aksi takdir- E Ianikli Fatma Demir, para meselesin- . ., Y"' en em euııe en üZ.lm 'lr . .......- rot: 

--
MASALARIN O-NCEDEN TUTULMASI RiCA OLUNUR - d L-kJa d k - "8V1nın mecrası yııkınındaki yolun isti- Umhur t t fn·· il oldu:ıh· L-t..1-;.w E c ıuı rın a onuni muamele ya- E den Eyüp oğlu arabacı Şt;krü $enzüm- " J • c sme on ,.. .. 1UUU'C' :-...1 -- - ı v ·ı· ı kametinin deü1-tlrilmesine lüzum görül- nevvcr Türk vatanpe l rinin no·Jtlr • E pı ncagı 1 an o unıır. § rüdü jilet bıçağiyle sol elınden yarala- ..... rver e 

c :.'7-!!:Djıal!!:liil••••Bl& _______ _..,., E ı ırııırı•m"" • ...... " ' ı·ııı· 1• 111!•11111ııımE ~ığı iddiasiylc tutulmuııtuı-. müotür. ·- nn~:~~~~eın 1n8ıc~~a o!!uf:~:b~ 

••••••••••••••••n••••••••••• .. ••••••••••••n••••••••••u••••••••••••11•••••••••••••11• ZiRAAT MVDURU dis.ivle ynpmak şerefine nail oJd~ 
: 

1
: : : kızım değildı. Bu oyuncaklar benhn 'cı· çok sevdiği \'&zosunu k.rdıklan "·aki1 mil!&katlar neticesinde suna kani!~~ : : UYUK IJ J" KAYE : : zıına, benim cocuğuma ~itti. Onun diin- bile annem d&nlmnzdı. Benim çocııldu- MENEMENDE- ki Inönil de, büyük selefi gibi, ~~ 

E ~ ~ S yaya gelmesini bekliyecekti. Fakat bir ğutn daiına ı.akin, ışıklı ve şefkat dolu Çekirge mücadelesi işlerini mahal- r.stnnla mütekabil itimat ve ~~ 
ı:. ........ : ........................................................ 1111111111 : 111111 • 11 : başkasının ~ızına gitm~yecekti.. bir hava içinde ge~i.şti. linde görmek üzere. ziraat müdürü B. mUnascbetleri idamesini arzu etıDIP"-~ 

Ne olursa olsun, eski eşyalar arasında ürperdim . Ev bana birden bire hü- Refet Diker. dün Menemene citmiştir. dir. MI KIZI 
AZAN : tlÇ Yll.DIZ 

-7-
Şimdi bunlar sandık odasında sıro

lnnınıştı.. O \·akitten beri de dokunma
mıştım. Nihayet bir gün bu sandıklan 
nizamına koymnğa karar verdim. 

Birinci :;andığın kapağını açtun. İçin
den, çok znn,an kapalı durmuş şeyforin 
kokusu çıktı. Ayni zamanda, çocuklu
ğumun bilfün hatıraları zihnimde top
landı. Annemle geçirdif.rim neşeli ve 
kaygısız saatleri, dün imiş kadar ~ra
batle hatırladım. Daima muhabb!!tli, 
tatlı, şefkatli olan annemi ve babamı 
dUsUndüm .. 

Tahta ve mukawa kutulan sırı.tar
ken, ı:ınncmin ellerivJe dindarane dız.iJ. 
mlş artık fü.·umsuz bütün bu e-.\ AVl 

ııcarken ellerim hafifçe titriyordu. İtma 

ile muhafaza etmiş olduğu çocukluj~unuı 
ait ovuncaklnn buldum. Benim bütün 
sevdiğim bebekler ve annemin onlara 
diktiği ruba!ar orada idi. Şimdi hal! on
lan ihata edı:n ipek kağıtlarına sardığı 
gilnU vatlhaıı hntırlıyordom. Çocuklu
ğumun bu artıktan Uıerine san:lı~n 
kapağ1 kapandığı vakit rmnemin bnkı~
lunnda belki de benimkilerden fazla 
keder vardı. 

cBir gün, demişti. kızim hunlari ele 
geçirmekle rovinecek! • .. 

Bu sözleri muhnkeme etmek için bir 
saniye durdum. $erminin hayaii aklım
dan geçti. Hayır! Hayır• .. Sermin için 
değildi bunlar! Bu bebekler Şermin tçin 
muhafata eclilmemi,sti.. Scrmın benim 

geçirdiğim bu dakikalar bende anlabl . zUnlU ve so~k geldi .. 'O'zerime ağır bir ---~ ---
maz bir keyifsizlik: bır..ıktı. Fikrimden can sıkıntısı çöktü. Hareketsiz duran 
milkemmele:ı dcfetüWın $erminin ha- ellerim diilerim Uzerme düşmilştü. Ne 
yall şimdi f&..q}asız geliyordu. Beni ade- yapacn~mı bilmiyordum. Telefon ı.ıli 
ta bir kAbus gibi talcip ediyor, kendi beni ycrimJen kımıldttı. Bir kaç defa 
çocukluğumun habra1arına, annemin çaldıktnn sonra, yerimden kalktım. Ma
ve babamın muhabbet ve tUkenmcı. şef- kineye yaklaştığım vakit, zil susmustu. 
katine kan.~wordu. .. onha iyi• L1edim, zira kimse i1e korıuş
Sandık odasından çıkarak 8$1ID in- mağa hevesim yoktu. F clkat koltuğuma 

dim .. Oradaki boşluk ve sessizlik bende henUz dönmilştüm ki zil, bu defa cfoha 
nlUıoş bir hayret uyandırdı. Tekrar g~nç bUyük bir ısrr.rla, tekrar çınlamağa ba~-
kızlık evimtz~ aklım gitti. Orası, anne- ladı .. Belki de telefon eden Semih idi ve 
min hiç bıkmadan davet ettiği benim ar- bir hnstasının yanında kalacağını veya 
kadaslanmın gUlil.şleriyle daima dolu akşam yemeğine ı·eüşcmJyeceğini btldi· 
ldi.. Annem 'bizim yanımızda hiç sılol- recektl. Son zamanlarda bir çok defa bu 
mazdı. ()yunlanmıza en başta o iştirak vaki olmuştu İlkbahar bir türlil gele
eder ve bizınde birlikte seve seve eğle- miyor. soğuklar zail olmıyordu. Her ta
nlrdi. Daimi ~ençliğinin 5lm da hiç $Un- rısfta bir grip salgını vardı.Hatta bıı.zı 
hesiz bu idi .. Cocuklar ne kadar gUrUl- hastalarda \fehamet baş göstermiş. teh
til vapsalar, asabivet uyandırsalar, aca· likeli ihtllAtl&r görUlmliştil. Semih bad
milik Ve bec~riksizlik gösterseler an· elinden fazla meşguldü. 4• 
nem hiç kı?mazdı. En temiz masa örtll· 
sU üzerine sütlerini döktUkleri veya en -c Bitmedi >-

Gelenin, Gidenler 
Aydın mebusu B. Nazmi Topçu oğlu 

Aydına gitmiş. Adana emniyet müdür 
muavini B. Yatar Barış lzmire gelmiJ
tlr. 

8. Hitlerin muavini 
hastaneden cıktı • 

[ Başta rafı 1. ci Sahifede ] 

B. Rudolf Hes Glııskov lıac;tımesindcn 
~danı ve ismi henüz m:a edilmiyen bir 
yere hnreket etmiştir. 

Royter ajansının sal8hiyctli bir kny
nnktan ö~endiğine göre doktorlar Ru
dolf llessin nıhnn ve bedenen sağlam 
oldul:'Wlu tesblt ctmis1erdir. Rndolf Hcs 
İngiltereye barış teklifleri getirmemfş
tir. lngiltereye Naxi makawıılannın ama
ları hililfına olarak eelmistir. 

• 
At/antik muhareb~ıı 

[ Bnstarafı 1. ci Sahiff'd•Juıı 
Vaşington, 13 (A.A) - Koıde~ bit 

Ayan ticaret enciimenine gönde~tı.,t 
m~ktupta Amerika Birleşik de .,.
tarafından milsaderc edilen ya~ .....C 
purlrınn kullamlması bahsinde~ 
yapılmrısını tavsiye etmiştir. ~ 

Amerika bahriye komisYoDU ..1ılmlt
Amiral Emerinin beyanatı ~k;ı;. 
tir. Emeri hUkUmetin bu val)Ul" alarıD'" 
di bayrakları altında harp nun~ kllrr 
dan geçirerek harp malzem~ 
tında kulJnnılmnsını tavsive • 

iKf iNGİLIZ gfı.AJU..l 
RALIKCJ GEJ\lİSI BATTI mıraIJık dsl-
Londra, 13 (A.A) - A l(ovleıt 
. hl•V• l ·ı· Rocbou ve ., resı te u•ı: nrı 17. stır ,..ttt-

r;iJ5hlı balıkcı gemilcrl bat~ ~ 
lenin milret1chntı kurltıl'TIU rtn . ....,.. 
nun ıniirettebntmdım ölenle 
ne mıılOmat verilmiştir. 
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lMUPANltra.iWA~A~I 
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5 AMKARA RADYOSU 5 
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i: BUGtlNKÜ PROGRAM : •••••••••• • ••••••••• 

Karşıyaka 
MAKBVl.E KEBARE 

8.00 Program ve memleket saat ayan, Biçki-dikiş ve şapka-çiçek yurdundan 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pi. 8.45 yine birçok bayanlar mezun olarak ma&-
9.00 Ev kadını - Yemek Listesi,. 12.30 rif müdilrlilğünden musaddal: diploma 
Program ve memleket saat ayan 12.33 almışlardır. Hakikaten bu müessese beş 
Müzik : Hafif şarkılar 12.50 Ajans ha- ay gibi kısa bir zamanda modarun bütün 
berleri 13.05 Müzik : Türküler 13.20-14. sanat inceliklerini öğreterek bayanları
Müzik : Radyo salon orkestrası 18.00 mızı yetiştirmekle iftihar duymaktadır. 
Program ve memleket saat ayan ... 18.03 Yaz devresi için kayt muamelesi açıldL 
Müzik pi. 18.30 Konuşma (Dış politika 3-5-1941 de tedrisata Jaşlanacaktır. Yal
badiseleri) 18.ol5 Çocuk ııaatl 19.15 Ço- nız bu devre için d .rs ücreti yüzde 25 
cuklar için musiki pi. 19.30 Memleket tenzilAtlıdır. 

lztnlr Valııflar MiUlürlüğünden: 
Seneliği Numara11 Cinai Vakfı Mevkii ' 

lira 

36 
170 
71 

600 
216 

36 

471/26 
162/30 

4/11 
400/79 

8/S 
18S/4 

Ev Maz. hacı Salih Mirali mahalleal 

Daladye muamması! 
mağazaKöprülü Fadıl Ahmet Yol bedesteni 
Ev Maz. kalafat mescidi lkiçeşmelilr 
Ev Mül Salepçi zade ikinci beyler sok. 
Ev Mül Bezzaz H. lbrahim Medine yokup 

lterıdisine o Jıadar itimat ettiğim, nihayetsiz de• 
"ecede soğufıfıanıı sandığım Dafadiye ehemmi• 

lletsiz bir JıartŞıfılıfı Jıarşısında çöfmaöşıiL 
-3- saat ayarı ve a~ haberleri 19.ol5 Ko- Adrea: KM§ıyaka Yemişçi paşa aokak 

Dükkan Maz. Salepçi oğlu Büyük ••l<>~ioğlu 
banı içi 

Yukarıda mahalle sokak ve evsafı yazılı gayri menkuller hizalarında yazılı 
muhammen kıymetler Üzerinden on gün müddetle müzayedeye çıkanlmışbr. 
ve ihalesi 16/5/941 cum.a ııünü aaat ondadır. Taliplerin mezkflr gün ve sa
atte pey akçeleri ile beraber ve fazla tafailat almak istiyenlerin her gün m.., 
oai saatleri dahilinde vakıflar varidat memurluğuna müracaatlan ilan olunur. nuşma : Ziraat takvimi 19.50 Müzik : No. 5 1052) 

Kadınlar fMlı 20.15 Radyo gazetesi 20.451 ~-----··-----lllllıt. 
9 14 1664 (1036) YAZAN: JULES ROMAlNS 

ŞlJBAT 1SYAN1 
;(aten bir aydan beri vaziyet karışık 

İsyanı bir takım aokak arbedeler! 
~ip etti. Tevali eden kabine tebeddü
(ı, • her an tazelenen bir aksisada gibi, 
;.~ı çınlatan Stavisky rezaleti bu 
~ıklıklara sebebiyet vermişti. Endişe, 
it ~Ursuzluk umumi idi. Stavisky reza-
ti Ue hem politikacılar, hem de mall 

~hfellerin süflü simaları alakadar bu
dt llyordu. Bu sırada vaıiyetten istifa
h eden Faşist teşkilattı başlarında meş
-IJt La Croiğ de Fer olduğu halde Fran-
4ı Parllmenter rejimine karşı taarruza 
r ltışm.k cilr'etinde bulundular. Vakit 
:; Yarısı olduğu halde, ben MHI Con
" de meydanında idim. Gördüklerim 
~Ünç ve anlasılmaz bir muamma idi. 
<lj k bir iki ölÜm hadisesinden bahse
~Ordu. Fakat halkı kimin idare ettiği , 
Ilı istedikleri, bundaıt ne kıızanacakları 

eçhuldu. 
~ lçiınde korkunç bir his uyandı, adeta 
b~lın. Devlet otoritesi parçalanmış, 
~· Paçavra gibi sokak ortasına atılmış
~Söz ayafıa dUşmüştll. Mevkii iktidar
ı.lrJ ise Daladye bulunuyordu. Bundan 
lll z sene evvel göril.ştüğümüz Daladye. 
<!i ıı bu muammayı halledemediğini ken-

kendime defaatle tekarladım. Efkhı 
~ilmiyenin talep ve isran üzerine on 
~ ~n evvel iktidar mevkline getiril
lııı"ti. Salın etrafında bu sekb! sene zar.. 
hQ.da bir ebane yaratılını,.ıı. Kuvvetli 
ı '8hsiyet. Sakin, anild, cevval, Vauc
;:::_ boğasına teşbih edilen kalın enseli, 
i~~ kendisine bağlanan ümitleri bir 
~blls ile mahvetmiyecek bir adam. 
~ •ndisine parlak bir istikbal mevud idi. 

e büyük hidisata intizar edebilirdi. 
hal>aladyenin bir ilri hafta içinde isyanı 
lli~l'rnası, mUsalt teşkilatı dal\'ttması, 
ı! "1ln ve nizamı iade etmesi bekleniyor
) 11· Fakat Subahn altıncı akşamı gece 
ı:l'laına doğru Concorde meydanında 
il Planmış halk arasında !JU sözler işitl
Yordu: 

eı •Artılr. kA.fl., Daladye artık istifa et-
ll..> 

L_ llaıa bir türlü anlamıyordum. Sabaha 
....,..ı saat bire ~ Avenue Marcean
~a bir tUtüncü dükkAruna glrd;m, bir 
<art postal aldım. Bir tarafına cB•wPkll 
~dvar Daladye• , diğer tarafına da· cher 
ile bahasına oluna ol.run metin olunuz. 
~.u karışıklık şayanı ehemmiyl't de~
""'· Bir az şiddet gösteriniz, mlllettniz:iıı 
htırrıyetlni lrurtan.billl"<inlz.• kellmele
>int Yazdım ve glSnderdlm. 

* 'l!:rtesı sabah gazeteler, Daladye kabl-
~oSinin istifasını yazıyordu. Fransız ka-

1 akıtmamak istemişler!. .. 
Şubatın yedinci aksamı sokaklarda 

~~biı.Ier yakılmı~ ve kamyonlara bin
~ ış. ın_ürettep kollar, dilkkAnlar; yağm_a 
1 ;:.ııştı. Polis kuvvetleri bu h~d"ata bı
""'lareket şahit kalmıştı. Hidd•tten çıl
~111 bir hale ırelen halk her tarafta bağı
t 'Y?rdu: •Cellat Daladyenln başını is
~l'i.1..> 

l'ıeıum için ne sukutu hayaldi bu! .. 
~endisine o kadar bUyUk bir itimat 
it,, l"<lil!im, şahsında ruhayetslz soltuk
' ıılılık mevcut oldu~u zannettilHm 
danı, ehemmiyetsiz bir kargaşalık kar-

t"'nda çökmüştü. En basit zabıta ted
İl'fert bu galeyanı ba!rtırabillrdi. Daladt:• ~•rls 'ehrinl halk kütlelerine bıra

~""'1< dahiıl harp tehlikesi karşmnda 
~ııın...,dan ayrılabilirdi. NP yazık ki bir hi• evvel arbede esnasında Garde Mo
~ •'in emir almadan attıl!ı bir kaç kötü 
ıtı"'un, biçarP ~dama cCel15t Dala"lye> 

•hını takmıştı. 
l'IU!•Uk hSdiseler karşmnda Daladve

~ıı ahsiyeti, yani .;yasl "8hslyetL Bü
~ ~ bir zail! gö,termiştl. Bu zaAfın mu
~ •l<'ftat olmasını ve mUması1 bir darbe 
~ •tşısında tekrar peyda olamıyaca!\'ıru 
llı!t etmek pek fazla bir nlkbinlik olur-

Trokta V a.zi vet 
[ Baırtcırn fı 1. ri Scıhifetk J 

JlAK RESMl TEBUôl 
tı ~t. 13 (A.A) - Irak tebliği: Ba
t,,~ keşif faaliyeti olmu.<tur. Vıttiyette 

du. Bu cihete çok ehemmiyet veriyor
dum. 

* tici sene sonra Mayıs 1936 intihabatı 
halle cephesi teşkilitına büyük bir ekse
riyet temin ettL 

Daladye, cür'etslz olmakla beraber, 
bu teşki!Mın ikinci derecede şefleri ara
sında bulunuyordu. Ve halk cephesi de 
iktidar mevkline doğru yürüyordu. Asıl 
mühimi de parlamentoda kAhir bir ekse
riyeti haiz olan halk cephesinin teşkil 
edeceği kabinenin, bütün par!Amento 
devresi milddetince, yani 1940 senesine 
kadar, iktidar mevkiinde kalınası ihti
mali idi. 

Avrupa vaziyeti miltemadiyen fena
lasmakta idi. Nazi Almanyası kuvvetçe 
olduğu kadar küstahlıkta da kuvvetle
niyordu. Habeş mest>lesinden münfail 
olan ltalya, Almanlara teveccilh etmişti. 
Böyle bir anda demokrasilerin dünya
nın sulh ve hürriyetini kurtaracak müs
tesna bir fırsatı na .. l kaçırdıklarını baş
ka bir makalemde anlatacağım. 

Halk cephesi teşkilAtı haric! mesele
lerde hazırlıksız ve kararsız idi. Leon 
Blum bu vadide tecrlibe ve malOmat sa
hibi bulunuyor sa da Moskovanın em
rinde bulunan komUni.o:!ler hat'e!ket ser
bestlsine enııel teskil ediyordu. Kendisi
ne müzahir olaca le komilni..t olmıvan bir 
hariciye nazın l.hımdı. Müstakil, n.a
muskar, sullı davasına bütün kalbiyle 
sadık, aklisellm sahibi ve komünUtlerl 
memnun etmek için her tUrlQ macen.la
ra attlmıyacak bir adlım ki bu evsafı ha
iz olan da çok değildi .. 

(DEVAMI VAR)' 

Alrikada vaz;yete 
Jngilizler hakim 

[ BaşlııTafı 1. el Sahifede ] 
yor. Cenupta kuvvetli yağmurlara rağ
men muhtelif mıntakalarda ilerlemek
te-yiz. Adisabeha civarınd" &röller mın
ta.kasında muvaff3k1yct1i bir hücum 
"aptılt. Dilomana hUytilt kayıplar ver
dirdik. 1 3 ltalyan ve 1 .. 3 yeril esir al
c!ık. 

Cenupta ilerliyen kıtaat ~lmalden 
Aınbala!riye doğn; yürüyen Hintkıtoa
hna 30 kilometre kadar yaklatmaktadlT 
$iyatiyamarım şimalinde çarpıtmalar 

olmu~tur. 

* Kahire, 13 ( A.A) - Kabiredeki as-

Milzik : Solo şarkılar 21.10 Konuşma .. 
21.25 Müzik : Mızraklı sazlardan saz 
eserleri ... 21.45 Müzik : Riyaseticümhur 
bandosu.. 22.30 Memleket saat ayan, 
Ajans habcrleri0 borsalar fiatleri 22.45 
Müzik pl 23.25 - 23.30 Yarınki Prog
ram ve kapanış .. 

1ZM1R SULH HUKUK MAHKEME
StNDEN: 
SATIŞ lLANI 
Zehn., Nazmiye, Hayriye ve Fatmanın 

şayian mutasarrıf olduklan Fatih ma
hallesi Mahmut ağa sokağında kAin 21 
No. lu hane mahkemece verilen izaleyi 
şuyu kararına istinaden 3/6/941 Salı 
günil saat 15 de İzmir Sulh hukuk mah. 
kemesinde satışı yapılar~ktır. Bu arttır
mada tahmin olunan bedel 600 liranın 
yiizde yetmiş beşi verildiıtl takdirde ta
libine ihalesi yapılacak aksi takdirde sa
tış on gün daha uzatılarak ikinci arttır
ma<ı 13/6/941 Cuma gUnil saat 15 de 
yine dairemizde yapılacaktır. Gayri 
menkul ilzcrinde hak talebinde bulunan. 
!ar ellerindeki resmt vesaik ile birlikte 
daireye milracaat etmeleri !Azımdır. Da
ha fazla malilmat almıık istiyenler dai
remizin 941,1225 sayılı dosyasına milra
caatlan lilzumu llAn oluıı.ur. 

1756 (1084) 

Kimyevi 
Kuvvet GObreıerı 

BeklediğimU; TatUn Ve Sebze 
Gübrelerinin Geldiğin! Muhterem 
Ziraatç!lerimize &t7edcriz. 

Hacıdavut ZADE 
RAHMl Karadavut 

1ZMtR - Halimağa çarı;ısı No. 31 
T E L E F. O N: 2809 

* Antimagnetik 

Hassa• 

Zarif 
Garantlll 

* Tanınmış saatç.bmla arayınız .. 

Eczacı ve Eczacı Kalfası aranıyor .. 
Zonguldak kömür havzası oağlık t•skilatına bağlı merkez h .. ıanesinln 120 

lira aylık ilcretli 2. inci eczacılığa ile Kandilli hastahanesinin 120 ve üzül
mez, Gelik kilimli. Ereğli, Barbn di>panaerlerinin 120 ıer lira Devrek dis
panııerlnin 100 lira aylık ücretli ecuıcılıkları ve sa;.;lık teşkilato merk•z ha5-
tahanesinin Çaycuma dispanserinin 60 "'" lira aylık ücretli eczacı kalfalık-
11\P munhaldir. 

Talip olan eczacıların bir dilekçe ile •ıhhat sicil numar8Aını olmodığı tak
dirde diploma tarih ve numarMım havi !usa tercüıuei hal varakasi!e birlikte 
bir kıt'a vesika fotoğraflannı ve bonservislerini eczacı kalfalarının da bir di
lekçe ile ten:iimel lıal varakaomı ve bonservi•lerini 26/5 /941 ıı:ünü akşamına 
kadar Zonguldakta &ağlık komi')'onu ba,kanlığına göndermeleri 

1741 (1068) 

DEVLET DENiZ YOLLAPI IZMIR SUBEStNDEN : 
Alsancak npur iskelesi içind .. lı:i hüfe 1 Haziran 941 tarihinden 31 Mayıa 

942 tarihine kadar bir oene için lcarn verilmek üzer. 14 / 5 / 941 ı~rlbinde 
açık arttırmaya konulmu,nır. 

Mezktlr büfenin senei ,...bık icar b•deli ( .. 56) lira muvakkat teminat ak
çesi (34,20) otuz dört lira ylnni kun.~tur. Arttınna 30/Maya/941 tarihine 
tesadüf eden cuma glinü sı.at l S te Deni' yolları lzınlr f'lbesi binaanda ko
misyon huzuriyle yatlacaktJT . 

Şartnameler körfez vapurları şefli·~nden paYa.m: ohrak verilir. T aliplerln 
bnunf ve•ilı:alariyle blrliktt' müracaatlan. 14 22 1758 (1085) 

lzmır Flat Mürafıabe Komisyonundan : 
- Vitrinlerdeki mukavva ve ayakkabı üzerindelcl Uğıı Aat etilı:etlerlo 

kaldmlmasma ve badema alıcılar tuahndan aörülebUecek telilld. 
lıer ilı:i ayakkabıya soğuk damga ile fuıt konulmauna. 

lZMlR DöRDtl'NCC lCRA MEMUR- 2 - Satıcı --~aza ve kunduracıların, _ .... arud--"' a,..kbbıı-
lZMtR BELEDtvESlNDEN: LUôUNDAN: --. -.... -· 
Atatürk dd in 1 <> hl '--'- ....ı..a.... içine isim ve mağaza unvanım göaıerir bber etiket '11'11&

0

..._ ca es c e ,e r •>•nÇc>uuu 3 ncll Sultaniye mahallesinde Tepe 
bir sene milddetle kirııya ver;ıımesı ya- sokağında klin 26 kapı cilt 20 sahife Zil J - 1 ve 2 lncl maddelerde yapılmuı karar altına alman bınuoııtın M• 
zı işleri müdilr!Uğil.1d<ki k<"';if ve ~ ada 61 parsel 27 No da mukayyet M hayet on glln içinde llı:mal!ne, 
uaınesl mucibince a~k nrtttnnııya ~o- metre murabbaı 5'~ kıymetli bir kıt'a fbnlr ftat mllrakabe komisy?nunun ll/5/1941 tarihli toplantısinda karar 
rulmuştur. Muhamm~n bedeli SOO lira araanm mUildyetl satılığa çılcanlmıştır. verllmlttfr. 
.nuvakkat teminatı 60 llr!ıdır. Taliplerin Birinci arttırması 23/6/941 tarihine mil- Keyfiyet aliladarlann ıtttl&rna an: olunur. 1764 ( 1081 ). 
teminatı ı, banka<nna yatı••r!l.lr makbuz. sadif Pazartesi gUnü saat 11 de baslıya- --------------------------------' 
lariyle Uıale tarlhl ohn 21 /~1941 Çar- cak ve saat tam 12 de nihayet bul~cak
•amba gUnU "1\at lfi b ~!'dimen@ mil- tır. Bu arttırmada muhammen kıymetin 
,·acaatlan. 7, 14, 18, 20 (1027) yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 

- İzmir (Behçet Uz Çoeuk hastaha- mllşterinin taalıhiidü baki kalmak şar
nesi) nin eletril<, sinyal, dahill telefon, tiyle satış on gün daha uzatılarak ikinci 
kuvve! muharrike, anten ve siperisaika arttırma 12/7/941 Cumartesi günU aynı 
tesisatı yaptırılması işi, makine ve saatte dafremizde yapılacak ve bu art
eletrik milhendislill!nden 82 kuruş mu- tırmada kıymete bakılınıyarak en çok 
kabilinde tedarik edilecek kesif, proje, arttıranm üzerinde bırakılacaktır. AlA
fenn! ve mal! şartnamesi veçhile kapalı kadarlarm bu gayri menkul üzerindeki 
zarflı ebilbneye kooulmuytur. Muham- haklarını hıausiyle faiz ve masrafa dair 
men bedeli (16182) on altı bin d!lrt y{lz olan iddialarını evrakı mUsbitelerlyle 
·~ksen iki lira (37) kuruş, muvPkkat birlikte 15 gUn zarfında bildirmeleri l~ 
teminatı (12:16) lira 18 kuruştur. Thale- zımdır. Aksi halde haltları tapu sicillin
si 11/6/941 ('.a~arnba sıınt 16.30 dadır. ce maltlm olmadıkca paylaşmadan ba-
2490 sayıh kanunun tarifatı dahilinde rlç kalırlar. Satış peşin para ile olup 
hazırlanmış teklif mektuplan ihale gilnU rnüşteriden yalnız yüzde iki buçuk del
saa~ _15.35 e kadar encümen riya.etine !Aliye resmi alınır, Şartname il~ neş
verilır. 14, 23, 2, 9 1762 (1077) ri tarihinden itibaren herkese açıktır. 

KA EL ERİ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

keri !!'ııhfillere g~_r~ sıcakla~ ,şiddeti- tZMtR BtRtNCt tCRA MEMURLU-
ne raı:ınen garp çolıınde İno:ıliz ımpara- CUNDAN· 

Taliplerin kıymeti muhaınminenln yilz
de yedi buçuk nisbetinde pey akçası ve
ya millt bankalardan birinden itibar 
mektubunu hAmilen 939/2137 dosya nu
maramızla memuriyetlmize 01ilracaatlan 
illn olunur. 1759 (1080) 

ROMA TIZMA, BAŞ. D!Ş, SiNiR, 

ağnlen n GRiP, NEZLE. SOôUK.

ALGINUKLARJ, DERMAN luf8" 
lerile derhal ıeçer. icabında günde 

1-3 Kate alımr. Her ecunede bala-
torluk kuvvetleri ~bbilsil ellerinde ' · 
bulundurmakta ve mütemadi hücumlar ODUN KöMO'RO SATIŞ !LANI 
yaparak memnuniyet verici neticeler is- Bir borcun temin~ istifası için hacizli 
tihsal etmektedirler. Tobruk ve Sollum bu~ vP be~er kilosu ~~. k_?ruş kıy
etrarında cereyan eden muharebeler m~tinde 5694 kil<> odun komuru bu bap
~idrletli olmakla beraber mahıılll mahi- tak! şartnamesi dairesinde 22/5/941 ta
yetlerini muhafa?.a ediyorlar AlmanlR- rihine müsadif Perşembe pi!nil saat 10 
nn tanklarında hava cerey..;ıan değiş- d_an 11 e kada;. ~~taşta İnönü cadde
tinnek suretiyle 81~ık meselesini hal- sı 140 No. l~ komur deposunda açık art
lettikleri sövleniyol"'8 da buna ihtimal tırma suretiyle satılacak!~. ~-u arttır-
verilmemektedir mada muhammen kıymetin yuzde yet-
HA'BE')İSTANnA ın!J b"fi elde edilme:ııse ikinci arttırma-
Habeşistanda Ambalagi civarındaki sı. 2~/5/941 tarihine milsadif Cumart..sl 

vaziyetin çok memnuniyet verici oldu- gtinu aynı. Y~ v.e a~ saa~te yaptla
ğu tahmin edilmekted' caktır. Talıplerın gösterılen gUn ve yer-

Bu mıntaka Keren! ~~tırlatıyor .. Hem de hazır bulunmalan ilatı olunur. Dosya 
simalden, hem de cenuptan ilerlenildl- No. 22263 1763 (1082) 
ilinden diişman mevzileri gittikçe daral
maktadır. 

ıımanga oıuetlerı ıs. 
gada serbest bırakırsa 

[ B~arcıfı 1. el Sahifede ] 
Berlin, 13 (AA) - Stefanl ajansı 

Hldiriyor: Bir lı:aç hahadanbm Alman
va ile Sovvetlor ~ra<ındakl tlcarf müba
.!ele meselelm hakkında NlAhiyetteT 
Alman mahfilleri ile müzakereler yap
mak ilzere Almanyada bulunan Sovyet 
hariciye ticaret hdllı: lı:omiııerl Krotlkov 
Moskovaya hareket etmiftir. 

SOVYETLERfN F.LCISI BERLtNDE 

Sa~lıltın kıVC>etlııl takdir eden Ba
yanların ldet zamanlarında seve -
ve kullanacai!ı ınllı:ropsuz, ufak, yu
mu"'1< ve sıhhi en birinci mahrem 
tuvalet bederldir. En ince elbiseler 
altmda bile belli olmaz. 

FEMll. VE BAOI 
H~, eczanede. lı:adın berberlerinde 

ve tuvalet mdazalannda bulunur. , 

nur. 

tzMtR tKtNCt tCRA MEMURLU-
ôUNDM: 

i[!ııııııııııııııııııııııtııt!ıııııtmımııımıııııııııll'E Emlak ve Eytam bankasına ipotekli 

: 0 S t 1 k E olup satılmasına karar verilen tzmirde § evren a 11 ~ Karşıyaka Bahriye mahallesi Hafız Ef di 
= 1 O A : sokak 25 No. lu ve tapunun kaydı-
~- BAKKAL YE o KK NI = na göre ada 167 parsel 30 da kayıUı 
= Basmahane dvannda Tllkilllı: cad- E gayri menkulOn vesair lüzumlu. izahatı 
: desi therlnde 794 sayıh (ok işlek bir ;: dosyasındaki tapu kaydı ve vazıyet ra
E bakkaliye düWm bUtUn feferrliab = porunda yaz~ 2000 lira kıymeti mu
;: ve eşyaLıriyle blrh'Jrte devren satı- : hammlnel! evın m Ulklyetl açık arttırma 
E lıktır: E suretiyle ve 844 No. lu ErnlAk ve Eytam 
ji! İstlyenlerln bakkaliye .. hlbl Bacı = bankası kanunu mucibince bir defaya 
;: Bahtiyar oğlu Sadettine miln.caat- : mahsus olmak llzere arttırması 19.6.911 
: !eri. (1087) !§ Perşembe gtlnU saat 14 de icra dairemiz 
:; ııııııııııııııııınııııımııınmıııııııııııuttıtımı= içinde yapılmak üzere bir ay mUddetle 

Mttlığa konuldu. Bu arttırma netlceshi
BALYA BELEDiYE RE1SL1ôlN- de satış bedeli her ne olursa olsun en 

DEN: çok arttıranm Uzerlne ihalesi yapılacak-

tzMtR tKtNCt tCRA MEMURLU
(';UNDAN: 

lıeddill yoktur. 
l Cenubu garbide İnl(ifaler Elamareye Moskova, 13 (A.A)' - On b.,. gllr.-
"'.'mbaiar atmışlardır. Hasar yoktur. İn- ~~n~-~ri_ Moslcovada bulunan Sovyetler 
~ili~ tayyareleri dafl bataryaların ate· ırligının Bedin büyük elçiti Dekan~ 
1ırle dÖnmüşlerdir. Bir bombardıman 7 ov dün Berline hareket etmiftlr, 

TURGUTLU BELED1YE R1YASE
TtNDEN: 

Balya 941 yılı bilyük liayvan panayı- tır. Satış peşin para ile olup mllşteriden 
rı 27 Mayıs 941 günü açılacak 29 Mayıs yalnız yilzde iki buçuk dellMlye alınır. 
941 ~ kadar devam edecektir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacak
Tiirkiyenln her taraflndan aranan Bal- ltlann ve irtifak hakkı sahiplerinin gay
yanın meşhur boz ırk kara sığır hay- rl meııkul Uzerindeld haklarını hu.!U
vanlan ancak bu panayırda bulunur. siyle faiz ft ma!'l'Bfa dair olan lddlala
En iyi cins diğer hayvanat alım satımı rını ~bu llAn tarlhfndm itı'barm on beş 
burada yapılır. BUyllk Pehlivan ~ gUn içinde l!V!'llkı milsbitelerlyle birlik
leri, tiyatro, saz ve çeşit k:ı.r eğlenceleri te memurfyetlmlze bildirmeleri icap 
halkımızın zevk ve eğlencesi. için ehem- eder. Abl halde haklan tapu s!cilince 
mlyetJe hazır~ır. Panayıra gelecek malOm. olmadıkça paylaşmadan ayn ka
tUccar ve ziyaretçilerin her turlU. isti- lırlar 1/6/941 tarihinden itibaren şact
rahatlerı temin ~tir. Panayır lı:a- mme herke:ı:e açıktır. Tıı.lip olanların 
sabaya 15 dakika mesafede bahçeler yüzde yedi bu~uk teminat akçası vC!'fl' 
mevkiinde çok gilzel bir yerde olacak- mill1 bir banka itibar mektubu ve 
tır. Pek neşeli geçecek olan bu panayı- 940/20186 dosya nwnarasiyle İzmir ikin-

EmlMc ve Eytam bankasına ipoteJd( 
olup satılmasına karar verilen fzmlrde 
Karşıyaka Alaybey mahallesi Naldöhn 
Tramvay caddesindeki çıkmazda 29,35 
No. lu ve tapuıı.un kaydına göre ada 32 
parsel 16 No. da kayıtlı vesair lüzumlu 
izahatı dosyasındaki tapu kaydı ve vuı. 
yet raporunda yazılı 20tM) lira kıymeti 
rnuhammeııesl gayri menlrulnn mülki
yeti açık arttırma 5UI"t!tlyle ve 844 NoJu 
F.ınl~k ve Eytam bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus olmak Uzere 
arttırması 23/61941 Pazartesi günU saat 
11 de icra dairemiz içinde yapılmak Q:ı:e
re bir ay müddetle satılığa konuldu. Bu 
arttırma neticesinde satış bedeli her ne 
olursa olsun en çok arttıranm Uzerine 
ihalesi yapılacaktır. Satış peşin para ile 
olup milşteriden yalnız yilzde iki buçuk 
deilMiye masrafı alınır. İpotek sahı'bl 
alacaklılarla dilter alacaklıların ve irti
fak hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan lddüılanru işbu illıı 
tarihinden itibaren 15 g!ln içinde e.,... 
kı müsbiteTeriyle birlikte memuriyetl
mize bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
haklan tapu sicillnce malOm. olmadıkça 
payJ..,,nadan hariç kalırlar 10.16/941 ta
rihinden itibaren şartname herkeze açıl<.. 
tır. Talip olanların yüzde yedi buçuf 
teminat akçası veya milli bir banka itl
bar mektubu ve 941/22176 dosya nuına
rasiyle İzmir ikinci icra mPmurluğuna 
miirar.aatları ilAn olunur. 1034 

~'i'ırares'ne a~ isabetler kavdedilmiş-, ----
"'· Basra körl'e-nndcki tng;Hz kampı et- Borsa 
l'ııfınclaki oenber daralm•ktadır. Dü,ına-
rıı baskınlar yapan tayvareler dönmiiş
Ordir, Düsman bazı şehirlere akınlar 
~allrnı'!Sa d~ hava daft bawryalarınır. 
~ ka~nda bomba13nnı atamamış
lt<1' Irak poTu.i Rutba kalesinden me:ı:
t.{ sehir üzerinden u~an İngiliz tayya· 
lı· ~tine ateş a=ıslardır. Tayyarelerden 
,:"'ııP ağır isabet kaydedilmlstir. tn..ı!iz 
"'"ı ı . ,._. 
~· •l"nın Rutbava taarruzu tardedil-

ır. 

SovyETLEK VE IRAK 
londra, 13 (A.A) - İyi haber alan 

::hrm .. r Sovyetler birliğiyle Irak ara
lı ~a diplomatik münasebetlerin tesisi 
Ilı~ kında Moskovada neşredilen tebli~ 
kıı a•ebetiyle diyorlar ki : Sovyet hil
ır Inf>ti coktan beri Irala tanımak isti
ı.."l'du. Fakat 1rak hükümeti bu husus
~"ktal,ık de,?ildi. Binaenaleyh hildi..,. 
kuıır1 ~evcut bir teşebbilsün tahakku 

an ı barettir. 

---<>--
'ÖZÜM 

62 l Tarım 
45 K. Mikalef 
17 Riza ihracat 

124 l Yeldln 
258753 Eski yekdn 
258877 i U mumt yeldl.n 

FİATLER A YNt. 
ZAHİRE 

20 ton Susam 

ZAYİ 

1.8 50 
15 
18 50 

28 
20 50 
18 50 

31 

Kırklareli şubesinden almı~ oldu~ 
askert terhis tezkeremi zayi ettim. Yeni
sini alacai?Tmdan eskisinin hükmü kal
manıı>ını ilan ederim. 

K••klareli Pınarhisar mahallesinden 
328 doğumlu ~ hmet oğl•ı tbrahim 

1717 (1086) 

Turgutlu belediyesine alt bulunan 
elektrik şebekesinin ısl5hı için mUfredat 
ve evsafı aşağıda yazılı çrplak elektrik 
bakır tele ihtiyaç vardır bu elektrik 
malzemesini pazarlıkla vermeye talip 
olan tarihi ilandan on beş gün sonra 
23/5/941 günü saat 15 de belediye encO
menine müracaat edebilir. 

1 - Almııok hakır telin 1550 kilo911 
35 ve 880 kilosu 25 ve 550 kilosu 16 ve 
1000 kilosu 10 milimetre murabbaı ol
mak üzere cem'an 3980 kilo çıplak balar 
telin milceddet olduğuna göre ltilosuna 
tahmin edilen kıymet 280 ve müstarne
line 190 kuruııtur yenisini vermiye talip 
olanların yüzde yedi bucuk pey akçaıı• 
olan 8~5.80 lira ve mü•trunel vennl~re 
talip olanlann 756 20 lin. pey akcası ile 
birlik!<' bn malz..,,evi vermPVe mukte
dir bulunduğuna d~ir mahalll tiearet 
odasından alacağı bir vesikavı belediye 
encümMline ibraza mecburdur. 

2 - Telleri toptan bir kl<i veyahut 
muht lif kimselerin aynı sartla tale-bi 
kabul c li.lebilir. 14, 17, 20 1747 (1083) 

ra gelmek fırsatını kaçımuıymı:ı:. el icra memurlujtuna. milracaatlan ilAn 
10..1(..18-22- 1647 (1049) olunur. 1746 (1079) 

(Albnrüya) kolonyasının bir 
damlasında Sarqm aşk perileriyle 

Eczacı Kemal K. Aktaş'ın 
Sallat v• zevki uçuşmaktadır. 

Hildl Eczane•inin & eseri, fzmln tembol olm~ ve bDtnıı 



E ı m .. him hadi
s B. Hes'iıı in .. 
~·ıtereye kaç
mış olmasıdır 

AVAM KAMA9 Si YE 1 
BiNADA TOPLA ~ 1 

ln~i iz Başvek • • 
diyor k: 

Hes'in memleketimi
&. Hessin Jıacıs2 halıJnn· 
da tafsilat ; sovyetlel" ze gelmesine dair be-

---o--

fıars sında · giıte e ve yanatta bulunulacak 
lmcınya - .Japonya ua- --<>--

zi)'et eri telif e emi Or Lonclrn, 13 (A.A) - Avam kamarnsı 
R:ıdyo gnı.ctcsine göre son yirmi dört içtima salonu son hava hücumunda ha

ı;aatin en heyecan verecek hfidiscsi A ı. rap olduğundan Avam kamarası Lu
mnn de\ let rci i bay Bitlerin muavini gün yeni salonunda toplanmışbr. E:;ki
Rudolf Hcssiu bir tayyarn ile İngiltere· sinden daha aydınlık olan bu salon ,yni 
ye kaçması olmuştur. teı:ibab hfıizdir.. Parlfunentonun i~i~-

Bu hlıdiseı•in bütiin diin}·ada alaka 1 balı hakkında hır suale cevaben ÇorçıJ 
uyandırmasına sebep, B. Hcssin .i:J. llit- şunları söylemiştir: 
)erin çok yakını obnnsı Nazi partisinin • - F..ski Avam kamarası o kadar ha-
ınlirettiplerinden bul~asıdır. sara uğramışbr ki uzun zamandan ev-

Hes, B. Hıtlerin 930 hiikümct darbe- vel eski haline konulamıyacaktır. Üctın
giuc iştirak etmiş ve Bitlerle birlikte cü bir binanın da inşasına başlanmıştır.• 
tevkif edilmis· 1933 te Bitler iktidar B. Çörçil Lordlar kamarası salonunun 
mevkiine ,.,~'lııce Hessi de bcrnbcrine Avam kamarasına tahsisini istiycn bir 
almıştır. Binaenaleyh, Hes, Hitlcrden mebusa şu cevabı vermi,.c:tir: 
&0nra Führel' namzedi olmuştur. •- Lordlar kamarasına giderek bir 

Hessin kaçması şöyle olmuştur. Cu- göz ntmanw rica ederim. Halen kabili 
martesi ,;lııfi bir Messerşmit tayyaresi istifade olan bu binayı rılmak bize düş
ile hnvalanm;.: ve İngilterede Glasgon mez. Bu bir çapulculuk olur .. • 
inmiştir. Ogusburg ile indiği yer arnsın- B. HF .. S HAKKINDA 
daki mesafe 800 mildir. Rudolf Hes Jıakkmda beyanatta nu-

Glasgova iniş şöylece tarif edilmek- lunmasını istiyen nıcbwslara da cernp 
tedir : Bir lı:öylil havada bir tay yare veren başvekil demiştir ki : 
görmüş ve tayyareden bir adamın panı· • - Bu çok yiiksek ,·e rniihim Nazi 
6fjtie in~iğinl göriince, silah aJmnk ii::c· z:imamdarının memleketimize gehıwsi 
re kulübesine koşmuş, fakat silah bula- hakkında muhakkak surette yakın bir 

dığı için bir çapa ile pnraşütçünlin istikbalde beyanat yapılacaktır. 
diği yere gitmiş ve karşısında kendi- - ---

sine gülümsiycn bir tayyare zabitini Alman • Hırvat hudut· 
gönnü tür. Köylü, isminin Hom oldu· ları tesbı·t ecli.ld·ı.. 
ğunu söyJiyen ve sukut hasebiyle yatn· 
nmış olan zabiti kolübesin~ sırtmda 

retirm~ ve zabıtaya da haber vermiştir. 
Köylünün kulübesinden hastaneye kal
Clınlan zabit orada Hes oldu~nu söy-
lemiştir. . 

Bay Hes Jngiltercde harp t"Sİri mua
elcsi .:örecektir. 
İngiliz başvekili B. Çörçil, bu hfıdise 

hakkında kıs.1 bir nutuk irat etmiş ııe 
neşredilen tebliğe bir şey ilfive etmiye
ceğini, foknt ileride söylenecek sö7ler 
olabileceğim bildirmiştir. 

Hes, İskenderlyede doğmuş bir Al
'mandır. 

mAK 1$LERİ 

Berlin, 13 (A.A) - D. N. B. aj<msı 
bildiriyor: Zagrep hükümet salonı:nda 
Almnnyanın Hırvatistanla hudutlannı 
tcsbit eden bir muahede imzalanmıştır. 

Bu muahede yeni Hırvat devletinin bir 
yabancı devletle imzaladığı ilk bevr.el
milel vesikadır. 

MACAR - HffiVAT HUDUTLARl 
DA TF..SBİT EDİUYOR 
Buclapeşte, 13 (A.A) - Macar - Hır

vat hudutları yakında tesbit edilecektir. -------
ASKE~i VAZIYET 

---o----Iraktnki vtıziyct hakkınd:ı yeni mi!lCı
mat gclmemı.ştir. Yalnız İngiliz kay-
naklan Iral..1aki harbın çökmek tız'!Te Iraklıların 
~du,ğunu roylemektedirler. 

•• 
muş-

İnr.flterc, !nlla.n Sovyv\ler dan 

tanınmasına bir ehemmiyet vermez gö
rünmektedir. Bu hftdis~ çok evvetrlen 
başlanmış bir teşebbUsUn ancak tahak
kukundan ibarettir, İngiµz bakımından 
vaziyet ch~mmiyetli değildir. diğer ta
raftan ise Bcrlin bu hfidiseye ehemm:
yet atfediyor. Bunun da sebebi, Sovyet
llerin bu kararının İngiltereye karşı l.>ir 
hareket addedilmesidir. Sovyetlerin ta
iııdıklan hUkUmetleri İngiltere, 1ngHte
rcnin tarudıl1ı hUkümetleri de Sovyetlı:?r 
tnmmnmaktadırlıır. Bu vaziyet Alman· 
yayı memnun etmektedir. 

SOVYETLER VE ALMANLAR 
YugosJavva hükümeti hakkında Mos

kovnnın ve~iği karar, Almanlarca bir 
hatanın tashihinden ibarettir, yan rcs
mt Alman .sözcüsü Sovyetlerin Yur.os· 
Javy::ı haklcnda yanıldıklannı ve son 
kararla bu 1'atanın tamit edildiğini bil
Ö.İrmi.ştir. Mnamafih Berlin sozcusu 
Sovyetlcri Yugoslavya hakkında aldan
makta mazur gönn~ür ve hatttı Bcrli
nin bile aldanmış ve Yugoslavyayı üçlü 
pakta Jiiyık sanmış olduğunu söylemi~
tir. Berlin sözcUsü bu noktadan iki 
memleket arasında görüş birliği gör
mektedir. 

UZAK ')c\RK, AVRUPA VE 
JAPONLAR 
JaPOnlarca uzak şark ile Avrupa mU-

naseQ<?t ve vıa.iyetlerinhl kolayca telif 
edHemiyccc~ anlaşılını$ır. Almanya, 
Japonyadan İngiltere ve Amerikayt 
meşgul etmek gibi bir rol istemektedir. 
Bir ıaraftaıı da Japonyayt Sovyctlcn _\l
manya nleyhlne hareketten mcne<le
cek bir kU\·vet addetmiştir. 

Japonya U'l Almanyadan iki hizmet 
beklemektedir : 

1 - İngiltereyi meşgul ederek cenubi 
Pasifikte bir serbesti temin etmek, 

2 - Sovvctleri tazyik ederek Çine 
yardıma mfini olmak .. 

Her iki do:?\•let bu hizmetleri yapıyor
lar, va?lyct ii'abı Almanya daha iyi vnı>
maktadır. 1' <kat Sovyetlere ait klSlnı 
karşılıklı olnt.lk ihmal edilmektedir. H<>r 
iki ortak Suvyetleri kazanmak için rn
lısmak tadır. Japonya Sovyetlere karşı 
'.Alm:m sivar,~tinin başk:;ı türlü olmnS1· 
nı istemekte ve Almanvı:ı da Japonya
dan başka bıı şey beklemektedir. Sov
yetler birliğı her iki ta"'Cilln halini bil
mekte olduj!u kin şarktan ve garplen 
uzatılan cll 0 ri sıkmaktadır. Fakat şıındi 
Japonya A!manlann Sovyetlerle miiba
oele müznk.,relerinde Sovyeth.-rin Asya
oa serbest t ırnkılınası ihtimalini diişi.in
mekte ve l<ıPon ordusunun gazetec;i 
böyle bir v·i~iyettc Jnponyanın kol'an 
bağlı duraıım acağını yaı.maktadır. 

--------
Mal ·ua 600 üncü ava 

tt.1nt'ruz11 yapıldı.. 
Mnltn. 13 (AA) - Geçen pa1.ar ~c

ce-;i düsman tayyarclcri üç dalga halin
de Maltnva hiicum ctmtslerdir. 

Sivil halk :ır sında bi.ivük nıyiat var· 
rur. Pa:r.artec;i uünü de dort defa alarm 
işareti verilmistir. 

İtalyanın barba girdiği günden beri 
Maltava 600 hm·a akım yapılırıışbr. 

u aziye e 
oldıJ2"u an-
laşılıyor 

Radyo gazetesine göre haktaki ha
rekat şu manzarayı arzediyor: 

İngilizler, lrnk kıtalnrını Habbaniye 
toyyare meydanından Bağdadın 5 O ki
lometre ynkininde bulunan Alot ile Ra
madı gölüne kadar çekilmcğe mecbur 
etmişlerdir. Irak kıtalan lngiliz a~kerle
r:nin ileri hareketlerini durdurmak için 
Frnt nehrinin bendlerini açarak Alot 
ile Bağdat arasında ve takriben 30 kilo
metrelik bir snhavı tamamiyle sular al
tında bırakmııılardır. Fakat bu kafi bir 
tedbir değildir. lnsiyatif lngilizlcrin 
elinde oldukça, lngiliz kıtnlarının bir 
manevrasiyle bu müdafaa hattının kıy
metini hiçe indirilmesi mümkündür. 

Bağdatta iki piyade ve yeni te-şekkül 
etmiş, fakat henüz tamamlanmamış bir 
motörlü kıta vardır. Bu kuvvetin 25 bin 
kişi olduğu anla~ılıyor. Habbaniyrdeki 
lngiliz kuvvetleri hakkında bir biJğimiz 
yoktur. Fakat Irak kıtalnrını Habbani
yeden sürdiiklerinc göre; Irak kuvvet
leri derecesinde veya bun<' yakın bir 
kuvvette olmaları muhterr.eldir. Basra
ya çıkarılan kuvvetlerin hiç b:X hareket
te bulunmaması, bu kuvvetlerin ileri ha
xckfıtına müsait dereceyi bulmadıkları
na delil_dir. Eğer bu kuvvetler ilcrliye· 
cck vnzıyettc olsalardı, Habbaniye hare
katına yardım etmeleri laum gelirdi. ----- --

A vusturalya 
başvekili R1·z. 
veltle konuştu 

MÜLAKAT BiR SAAT SÜRDÜ 
--<>----

Vaşington, 13 ( A.A) - Avustural
ya başvekili B. Menzis bugün cümhur-
1eisi B. Ruzveltle bir saat görüşmüştür. 
Menzis müliıknttan sonra gazetecilere 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

<- Mülakatımızın temas etmediği 
pek az mesele kalmıştır. Bütün dünya 
meseleleri etrafında dolaştık. Bu çok 
meraklı bir seyahat olmutıtur.:. 

B. Menzis Çörçilin bir mesajını ha
mil değildir. R. Ruzvelte lngiliz bnşve
kılinin selamlannı iblağ etmiştir. 

--.........~ - ---

B. Ruzvelt Yunan kralı· 
na mesaj gönderdi.. 

Kşhirc. 13 (.A) - B. Ruzveltin oğlu 
Ceyms Ruzve]t Giritte Yunan kr.ılına 
reisicümhur Ruzveltin bır mesajını ver
miştir. Ceyms RuzveJt Giritten ourava 
dönınüştü~ . 

Şarki Erdün, Emiri 
/rakı takbih etti 

a.., dat bükü-
n ... eti meşru de
ğild· r diyor 

--o---

Şarlıi Erdün emirine gö· 
re 1ı al naBbi ya1'ın ~ 

ralıa dönecek •• 
~ 

Kudüs, 13 CHadyo) - Şarki Er
dün cmiri Abdullah. Mancester Gardi
yan muhabirine aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

« - Irak hadiseleri Irakla İngiltere 
nrasında bir muharebe ad edilmemeli
dir. İngiltere yalnız müdafaa tedbirle
r! almnkla iktifa etmiştir. Asiler Nazi
Jere simsarİık yaptıklarından İngiltere 
muahde mucibince haklannın ihlaline 
miisnade edemezdi. Bunu ben bir harp 
tdakki etmiyorum. Netekim lrakm meş· 
nı hükümeti lngilız kuvvetlerinin fraka 
e.innesi için her türlü müzahereti gös
lcnncğe hazırdır. inle balkının , büyük 
ekseriyeti iktisadi, askeri ve içtimai fe
laketlere sebebiyet Teren asilerin bare
kilma tahit olduktan sonra mqnı bü
kUmetin avdetini daha sabırsızlıkla 
beldemektedir. 

Kral naibi Emir Abdullah yakmda 
memleketine dönecektir. ııı 

----
Ruzvelt nutkunu 1 S 
gün sonraya bıraktı 

Vapurların hi
maye edileceği 

muhakkak 
B. RUZVEL T NUTKUNDA BU 

KARARtNI BiLDiRECEK 
--<>-

Vaşington, 13 (A.A) - Sihht bazı se
bepler dolayısiyle B. Ruzvelt nutkunu 
yann söylcmiyecektir. •Taymis> gazete
siJlin Vaşington muhabiri B. Ruzveltin 
nutkunu Çarşamba günü toplanacak olan 
Pan Amerikan kongrc;sinde deml, önü
miizdeki on beş gü.n içinde söyleyeceği
ni bUdinnektedir. 

LQndra, 13 (A.A) - Avrupa vaziye
tine kaJ'§ı Amerikan e!kun umumiyeşi
nin durumu hakkında Londrada denili
yor ki: Ruzveltin söyleyeceği nutuk Na
z.ilerin bey;nelmilel usullerine karşı açık
ça yeni bir prensip tezahürü olacaktır. 
İngifü salfıhiyettarlannın fikrince nut
kun böyle esaslara istinat etmesi muh
temeldir. 

Amerikan resmi mahfilleri de reisi
cümhurun 1ngiltereye gid~ek vapurla
rın himayesi kararını bildireceği mlita
lnasıncladll'. 

cDeyli Telgraf:& m Vaşington muhabi
ri reisictirnhur intihabatı yapılırken B. 
Ruıveltin zaferi temin için !ngiltereye 
mnddi yaTdım temini kafi geleceğini 
zannederek o tarihte Amerikan donan
ma, ordu ve hava kuvvetlerinin muha
rebeye sevk edilmiyeceklerini söylemiş 
olduğunu hatırlntmaktadır. 

----- --

B. HES'IN IARARI VE 
AL A , EŞHIYATI 

---o----
Berlinde şöyle 

diyorlar: 
B. Hes lngiltere ile 
anlaşma tahakkuk 
edeceği fikrinde idi 

~-

Bedin, 13 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: 

N::ısyonal Çaytung nşağıdaki tebliği 
neşrctmcktedir: B. Rodolf Hes tarafın
dan bırakılan kağıtlnr ve vc.sikalardan 
istihraç ooildiğine göre Hes her şeye 
rağmen İngıltcrc ile Almanya arasında 
nihayet bir anlaşmayı tahakkuk ettire
bileceği fikir sabitHe yaşamıştır. 

14 MAYIS CARSAMBA lNI 

Bizi alakadar eden hadiseler 

aşvekil ve Hariciye 
Ve ili izahat verdiler 

C. H. Partisi Meclis grubu 
ve aürekli alkışlarla 

izahatı umumi 
tasvip etti _____ , _______ __ 

Ankara, 13 (A.A) - C. H. P. Meclis nL:.kndar eden hlıdiseler ve valı.'alu bak· 
grubu umumi heyeti bugünkü 13 mayıs kmdnki imhatı umumi heyet ta~ 
salı günü saat 15 te grup reis vekili diklmtlc takip edilmiştir, 
Trabzon mebusu Hasan Sakanın riyaseti 
altında toplanmıştır. Bir saat devam eden bu izahattan _. 

Ruzname Hariciye vekilinin vaziyet ra muhterem Başvekilimiz Refik Sat
hakkında umumi mahiyette izahatından dam söz alarak hariciye veldlinbı •llıf. 
ibaretti. Bu maksatla hariciye vekili B. batım hülasa ve teyit eden beJ~ 
Şii~ Saracoğlu ilk söz alarctk kürsüye bulunmuş, umumi ve stirekB .......,.. 
geldı. Hariciye vekilimizin Türkiyeyi içtima nihayete ermiştir 
naıııııııııııııııııııııııııımııııııııımıııııııııııııııııııı ıııııımımıııııııııımııııııımıi11111111111HHlllJllll 

ihracat işlerimiz 

Londra haberlerine göre kendisi in
mek istediği yere paraşütle atlamıştır ve 
yaralı olarak inmiştir. Son zamanlarda 
hasta olan Rodolf Hes istediği neticeye 
varmak için manyatizmacılara ve mü
neccimlere:.- baş vurmakta idi. Kendisini 
bu S<in tedbiri almağa sevk eden akıl 
hastalığına bu ki,mselerin ne derece mü
essir olduğu yapılmakta olan tahkikatla 
aydınlatılacaktır. _._,.. 

İngilizlerin Rodolf Hese tuzak kurma- Mıspta 11tf'acat JıolaylcqtırılacaJı •Bir' gönde ,,. 
ları da ?1~htemcld:ir· M;ımaileyhin ha~ tanlJaJdan yapılan ihracat ntiJıdarı-. 
hn:ekctı ılk teblığdeki vakayı teyıt • . . 
edıyor. Hes Führerin içten yaptığı barış :An~ara, 13 (Yenı Asır) - Tıcaret.ve- şehrimizden .Almnnyaya, Romanyaya ·1J 
tekliflerini pek güzel biliyordu. Hes bir kaletı Mısıra ihracatta bulunmak isti- lsviçreye 311 bin liralık ihracat ~ 
inhitata şahsını feda ile mani olacağını yenlere ~ol~ylı~ !5österi.lmesini alfıka· mıştır. Gönderilen mallar arasında _,, 
za~ne~yor?u .. Hesin .''::~züesi yalnız ya- darlara bildirmıştır.. .. tinyağı, taze balık ta vardır. 
zı ışlenne inhısar ettıgınden kendisi bu ıstanbul, 13 (Yeru Asır) - BuJZun 
t 

.b. . . il l l lllllll l l l il llllll l l l l l lllı 111111mf 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H-
asavvurunun ne gı ı netıceler vereceği- T .ı:. kk [ / • • 

ni düşünmüyordu. Nasyonal Sosyalist .l ur UfUna yazı an genç erımız 
partisi bu idealist adamın böyle bir ak1-
bctini teessür ve teessüfle karşılar. 

Harbe gelince: Harp büyük Britanya
nın sulh yapmağa amade olacağı güne 
kadar devam edecektir. 

ALMANY ADA BtR KONFERANS 
TOPLANDI 
Berfin 13 (A.A) - Nasyonal aos

•'ftlist partisi Korespondaıu bildiriyor: 
Führerin riyasetinde yapılan konferans
ta Marqal Göring te hazır bulunınut
tur. Parti zımamdarlan kendilerine hi
tap eden Führeri heyecanla allnşlamJJ
lardır. 

--------
HAVA HARPLERi 

Karşılıklı ln~-
z e D 

hücumları· de
vam ediyor 

Londra, 13 (A.A) - İngiliz Hava Ne
zaretinin tebliği: 

Pnzartesi - Salı gecesi Alman hava 
faaliyeti çok kilçü~ olmuştur. lngiltere
nin cenubu şarkisine ve şarkında bir kaç 
yere bombalar atılmışsa da hasar az ol
muştur. İnsan znyiatı büyük değildir. 

Bir düşman tayyaresi tahrip edilmiş
tir .. 

Londra, 13 (A.A) - Hedef seçmeksi
zin Cumartesi günU Londraya yapılan 
akında mühim tarihi Abidelere, evlere 
bUyük hasar yapılmıştır. Fakat bu akın 
1ngi1iz gece avcılığının şimdi ne dert"Ce
de müessir bir raddeyi bulduğunu da 
göstermiştir. Evvelce 33 düşman tayya
resinin diişürülmUş olması bu · akının 
Alınan hava kuvvetlerine neye mal ol
duğu hakkında kısmen bir fikir vermek
tedir. 

Denizliden 43 ki,ilik bir katile hareket etti .. 
Denizli, 13 {A.A) - Türkkuşuna ya- gidecckler<}ir. 

zılan gençlerden biri kız olmak üzere Denizlinin Kızılhisar ıulhiyesin~ 
43 kişilik ilk kafile dün hareket etmiş- bazı vatandaşlar evlerini ve tarlaJIOIİ' 
tir. İkinci kafileyi teşkil eden gençler de Hava kurumuna veya belediyeye tr 
bir kaç gün sonra Türkkuşu kampına berrü etmişlerdir. 
m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111....-

Tarih kurumu umumi heyeti toplanıyor 
Ankara, 13 (A.A) - Türk tarih ku- 1 - Geçen toplantıya ait zaptın o~ 

rwnu başkanlığından bildirilmiştir : Ku- ması .. 
rum umumi heyeti 17 mayıs 1941 cu- 2 - 1939 yılına ait mürakabe Jı,eyetl 
martesi günü Dil, Tarih ve Coğrafya raporunun okunmas1 ve idare heyettoi't 
fakültesindeki merkezinde toplanacak- ibrası, 
tır. 3 - 1941 yılı mesaisi hakkında Asa-

Ruzname şu maddeleri ihtiva et- nın dermeyan edecekleri tekliflerin 111•1 
mektedir : zakcresi .. 
111111111111.111ııı1111111111!11111111111111111111111111111ııı11111ıı11111ııı1111111111., 11mıı11111111111111111111111111111• 

VNIVERSlrEDE M AA R i F 
İn'rtihanlGP- Veldlinin tetlıllılerf.. 
İstanbul, 13 (Yeni Asır) - Üniversi- İstanbul, 13 (Yeni Asır) _ )lar.nı 

· tede imtihanlara ayın 16 sında nihayet vekili H. Ali Yücel Maarif müdüriJe_. 
verilecek, 17 sinde de neticeler bildiri- de meşgul olmuş müzeler erkAnile )>era-
lecektir. her tarihl abide!~ tctklk e~. 
~~aaacacc~cccacx~~~~aaaa~Jge' 

Fransız - Alman Makineye 
münasebet- Verilirken 
leri nasıl? 8. HESS Hakkında 

<>------ .. 

B. Hitler-Amira! D~,.lan 
meçhul bir yerde 

Jıonıqtular .. 

Berlin, 13 (AA) - Yan resmi bir 
menbndan bildiriliyor: A 1man hariciye 
nezareti, Alman - Fransız münasebetle
rinin vaziyeti hakkında ye.hancı gazete
ciler tarafından sorulan aut.ller karşısın
da fevkalade ihtiyatkar davranmıştır. 
Yalnız Vişi ile müzakerelerin henüz bit
memiş olauğu müşahede edilmiştir. 

Londra mahfillerinin 
verdiği malômat .. 

lıı~i;izler Orta 
Şarkta kuv
vetle iyor · Mancestc~ Gardiyan gazetesi düşen 

33 tayyarenın hUcum eden düsman ha
va kuvvetlerinin onda biri kadar oldu
ğunu tahmin etmekte ve sözlerini yapı
lan hasaı:larn naklederek şöyle devam 
etmC"ktedır: Parlamento ile Vestminster 

HtTLER DARLAN 
KONUŞTULAR 

Londra, 13 (A.A) - İngiliz ~ 
rinde B. Hessin hareketi sebebi Jıaklö9" 
da halen elde mevcut yegfıne haberteriıt 
Berlinden gelenler olduğu bildirilınek
tedir. Maamafih sanıldığına göre B. JJeS 
pek muhtemel olarak diğer yüksek n"' 
zilcr ile nnlaşmamazlık halinde bulUJl'" 
makta ve belki de çetenin diğer fızaSll1' 
karşı isyan etmekte idi. İngiliz mahliD"" 
rindeki kanaate göre Almanya i1i~ 
kadar çürümüştür. B. Hessin paraŞt.U1' 
yere inince bidayette niçin bir ~ 
isim venniş olduğu bilinmemekte fa°kS 
bu meselede pek muhtemel olarak bit 
yanlışlık bulunduğu sanılmaktadır.. :S
Hes üniformayı lubis bulwımakta i<J.• 
Kendisi ile görüşüldüğü zaman akli ro"' 
lakatini kaybetmiş olması kat'iyen ~ 
bul edilemez. Bu husustaki bütiln ıw 
mihler tamamiyle yalandır. Sanıldığ>O' 
göre B. Hes İngiltere üzerinde muhtl' 
mel hava hareketi doJnyısiyle daha e~ 
buldu~u için İskoçya yolunu te~ et
miş ve İskoçyada yere inmiştir. B. Jlel' 
sin vazife ile gelmemiş olduğu ve ıı" 
hangi bir kimseden her hangi bir ~ 
:re her hangi bir mesaj getirmedili 6#' 
rih surette beyan olunabilir. 

----o---

a fa. a mütemadiyen 
ha,.p levazımı 

geti11'iliyor .. 
-<>--

Londra, 13 (A.A) - Hayfodan bildi
rildiğine göre Yunan harekatı sona er· 
dileten sonra Hayfa limanında büyilk fa
aliyet olduğu, harp malı.emesi, tank ve 
ilıgiltereden gönderilen yeni malzeme 
ile dolu şileplerin geldiği göze çarptr.nk
tadır. 

AMF..RİKADAN GÖNDERİLEN 
TAYYARELER 
Kahire, 13 (A.A) - Büyük mikdında 

Amerikan bombardıman ve avcı tayya
releri orta şarkn gelmiştir. 

YUNANLILAR DA DURMADAN 
ÇAUŞIYORLAR 
Kandiya, 13 (A.A) - Deniz aşın 1lir 

Yunan komitesi kurulmuştur. Yakmda 
Avusturalya ve cenubi Afr!kada da mü
masil komiteler kurulacaktır. 

Orta şarktn Yunan kuvvetleri süratle 
artacaktır. 

KIZIL DENİZE AMERİKAN 
VAPURJ,,ARI GELİYOR 
Nevyork, 13 (A.A) - Birle ik Amr

rika deniz komisyonu sahil seyriscfnir. 
kumpanyalarından icar ''e üdiinç ''el'· 
mc knnunu mucibince Kızıl denize nak
liynt yapmak için büyiik elli vapuru icnr 
etmelerini istemi tir. Bu vapurlar Kızıl 
denizden döniişlerindc Afrik3 enıicası 
getireceklerdir. 

Kızıl denize gidecek olnn ilk Amcriko 
vapuru büyük bir trnnsntlnntik nla. 
caktır. 

kilisesinin uğradığı "zarar Taymis nehri
nin bir köşesini sevenleri yeis ve fütura 
düşürmüştür. Fakat harab olmak tehli
kesinden kt~rtulan ve sesini İngiliz rad
yosu vasıtasıyle bütün imparatorluğa du
yuran Vestminster çanı hür sesini yine 
dinletecektir. Bu sabah her ne kadar ba
zı y~lların kapalı bulunması yüzünden 
otobusler dolaşan seferlerine devam et
mcğe mecbur kalmıslarsa da iş hayatına 
normal şartlar içinde t<>krar başlanmış-
tır. 

Lo~d;a. 13 (A.A) - Polonya başvekil 
muavım General Sosnofiski Londra iize
rinc Cumartesi günii yapılan hava hü
cumu C'snasında yaralanmıştır. 

BER,L1NDE KAÇ K1S1 öLMüŞ 
Berlın, !3. (A.A) - Matbuat tnr,iliz 

tayyarclcrının 9 - 10 Mayıs gec~i Ber
line ~aptıkları son akınlar e...masında birj 
çocuk olmnk üze ·e 17 kisinin (;]düğüni.i 
bildirmektedir. ~ 

Londra, 13 (A.A) - tngiliz Hava Ne
zaretinin tebliği: İngiliz bombardıman 
tayy:ırelcri hu g<'ce Ren mıntcıkasıncfaki 
hf'de!lcre tekrar hi.lcum etmi~lerdir. Bu 
hiicumlann sikl0 t merkezini Manhaymin 
{nbrikalar mahallesi teskil etmiş, bir çok 

Londra, 13 (A.A) - Berlinden bil
dirildiğine göre Hitler Fransız bnşvckil 
muavini amiral Darlanı kabul etmi§tir. 
Bu mülakatta Fon Ribbentrop ta hazır 
bulunmuştur. Mülikatm nerede cere
yan ettilti bildirilmemektedir. 

Darlanla çok tanınmı~ bir Alman 
şahsiyeti arasında yapılar mülakat hak
kındaki suale sözcü cevap vermemiştir. 

MOUKATIN NETICESt 
Berlin, 13 ( A A) - Yan resmi bir 

menbadan bildiriliyor: 
Führerle Fransız başvekil muavını 

amiral Darlan arasındaki göriifme hak
kında Alman hariciye nezareti ıimdilik 
ttsmi tebliğin metnini tecavüz eden 
tafsilahn beklenemiyeceğini bildirmiştir 
Müzakerelerin nibayetlenrniı olup ol
madığı da söylenemez. 

Berlin siyasi mahfillerinde umumi
yet itibariyle konferanslann neticesinin 
şayanı memnuniyet olduğu intibaı mev
cut bulunmaktadır. 

DARLAN PARtSE DöNDO 
Vişi, 13 (AA) - Führerle müla

katta hulunan amirnl Darlan bu sabah 
Pari'e dönmiiştür Amiral Paristt'n Vi
ı;!ye hareket etmiş olup bıı akşam Vişi
de- olacaktır. 

- --- - --yangınlar cıkarılmış ve büyük hac:arn 
seb;hiy~t vcrmi.stir. Kolonya. Kob'enz Romanya - Almanya 
c:chırlerı bombardıman edilın~tir. n rner t• careti.. 
tayyarelerimiz Ustand ve Dünkerk ha- Bükreş, 13 (A.A) _ Stcfani Ajansı 
vuzlarına hücum etmişlerdir. bildir:yor : Buraya gelen doktor Klod-

TavynrC'lcrimiz hiitün bu harekattan yus Romanya ile Almanya arasında ti-
üslerin" dönmüşlerdir. cari müh.'ldelcleri tanzime memur bulu-

SnhiJ servisin" me~up tayyare1M"irni7. ·:nan hükümet komisyonu re.isi Dimitri 
ic:gal altındald Frnnc:adıı S"nnazer i5c:!>Ü· yo ile mülakat yapmıştll' Alman _ Ru 
ne hUcum etmislerdir. SııhiJ servjsi tay- men heyeti bu sabah müşterek içtima-
~·a"JJelerindcn biri kaybolmuştur. l~ yapmıştır. 

Hessin ailesi hakkında hiç bir şey bi
linmemektedir. }}'essin ailesi her ~ 
Almanyada bulunmaktadır. Alman rS 
yosunun Hes hakkında aldığı battı J..
rekete bakılırsa bu Mdisenin A~ 
rın bir oyunu olması kat'iyen miiJılJt 
ceğildir. 

-------
Amiral DarlaJI 
Vişiye döndü •• Ve Mal"'"' 
şal Peten tara~ındaJI 

kabul edildi .. 
...-.... - :'l' 

Vişi, 13 (A.A) - Amiral p~r1fp~
at 18.30 da V!şiye gelmiştir. Arnır~ kıl' 
lnn derhal mareşal Petcn tar?.fı.nd }ıüldi
bul cd :lmiştir. Yarın .sabah butıin1 he
met uzasının iştirakiyle bir naz.ır ar 
yeti toplanacaktır. ,.öre 

Siyaı:;i mahafillcrde sanıldıJ"1ı:·tıer ye 
bu toplantıda amiral Darhın w • •• 

1 "sıflC
B. Von Ribbentrop ile y:ıptı;'!l go~ rY'•
ler hakkında mesai arkadasların• pda 
IOmat verecektir.. Toplantı. sonu 
bir resmi tcbliiZ neşrcdilecek:til'· 


