
Fon Papen bir mesaj ~etirdi 

Milli Şefimi; dün Alman 
sefirini kabul ettiler 

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

.. fUcilıatta hariciye uelı ilimiz de hazır bulundu 

B. Hes niçin ln
l{İltereye !{İtti? 

iNTiHAR ETMEOIGIME 
GÖRE BiR HiZMET GA

YESi VAR Dl YORLAR 

o DAKİKA 

Solluır.'de Mih
verciler ilk 
mevzilerine 
çekildiler 

Sovyet .. Alman anlaş. 
ması ihtimalinden 

inkisara mı uğradı? 
Mihverrilerin hiç bir muvaffakıyet gösteremedikleri Tobnıkta 

lngiliz kararpdhı 
.acoaaooaaaaoococoaaaoıaaıoaaaac 

Kahire 14 (A.A) ....:. Orta şark ~ 
umumt karargAhının tebliği: Libyada 
Tobruktaki kıtalanmızın mahdut bil" 
taarruz hareketi esnasında orta bUyük
lükte iki Alman tankı tahrip edilm1ş ve 
düşmana bir çok zayiat v~ • 

Sollum mıntakumda dü.şmaa yeni. 
den Sollum ve SoDumwı cenubu gar
bisindcld ilk mevzilerine çekilmiftir. 
Burada zırhlı devriyeler.imi& döşnanı 
mütemadiyen hırpalamaktadır. 

SEVK.ET BİLGİN 

hın ne bizim arzumuza, ne de bizim ira
demize tabi olmadığını bilmez değiliz.. 
Bunun için yann harbe girecek gibi ha
zırlanıyonız.. l\lillct hımu pek giizel an-

[ Sonu 2. inrı S(r]ıifcde ] 
=o.:r/...ccf"J'"'~%o:ı-..O:~=~:~~~ 

B. Hea'in arkasında Mııır hududunda fİd· 
gizlenen sır nedir? detli harp baıladı 

lnı?ilterenin is
tilası mümkün 
olmadı~ını Hes 

de biliyor 

Mihverin beş 
koldan birden 
yaptığı taar
ruz akim kaldı 

--0---

Londra, 14 (A.A) - lıtihbaral na
zın Duf Kuper Hcs"in lngiltereye ni
çin gelmiş olduğu hakkındtt •orulan bir 
suale cevaben: 

[ Sonu 4. cü Sahifede ) 

•• !fava taarruzlarına karşı laum gelen 
~erin alınması ve siperler kazdı
"' na dair evlere dağıtılan bro ür
~ Ve gazetelerde neşredilen tebliğler 
:Ya ''aziyetinin istilzam etliği ehem
,.J~t ve ciddiyetle karşılan~r. Bu 
ı:..."!tasehetle bir çok ''atandaşlar tele
~ veya mektupla bize müracaat ede-

Vazifelerinin müphem kalan ban 
'°ktalan aydınlatılmasını istemişlerdir. 
ta~Unkü sayımızda verilen izahatla bu 
~eddütlcrin kısmen izale edildiğini 
""'ll!nin etmekteyiz. Şunu hemen sciyle · 
~li?'iz ki mevzuubahis müphemiyetle
~ ııalesi için yapılan miiracaatlar se-

Vi§i hükiimeti Almanlarla anlaştıkta?& sonra ne ı1apacağı Mla merak edilen 
General Veygand Fasta bir teft~ esnasında. 

Uz_ak _Şarkta bir ~ü~IO Yani hidlselar aralasln- Aıooc~kadıo0eaeaniooaaizıooc:ıdeoocabi.-oooaaioooaiha"°°ver"°°ai~i: Hata hücumlar! ılsll8-
bıtmıgan kanlı dovüı da mı bulunuuoruz? masina hllcum edildi ten durgun ııdlgor 

-------

t ~' e yiiklenilen bir 'azifenin hayati 
~nıiyetine niifuz edilmiş olmasm
~ ve bu hususta miinıkiin olduğu ka
::. fazla \'erimli bir faaliyetin arzu 
~hıesinden ileri gelmektedir. 

t
. llu keyfil•et devletçe alınması zaruri 
irtllen milli müdafaa tedbirleri yamn
~ vatanda a tahmil edilen mükellefi
~ri hakkiyle ba armak istiyen milli 
~n en parlak bir tezahürüdür. 

'l'tirk milleti şuna kanidir ki sulh ve 
~iyet içinde yaşamanın tek çaresi her 
~ daha kuvvetli, daha bazırhklı bu
~ktan ibarettir. Bütün milletler 
"111111 hakikati bizim kadar kuvvetle his
~iş ve bizim gibi anlamış olsalardı 
~n diinyanın karşılaştıiı faciaların 
"""YUk kı~ı muhakkak surette önlen
'-iş olurdu. 

llu harp hazırlıksız milletlere kar<jı 
~esna fırsatlardan U.-tifacle eden çok 
L · rbkta mittetlerin suikastinden ha!!
~ bir şey dei(ildir. Yıllarca sulh serabı 
~de \'aşıyan \'C günün birinde har
~ akıilarn durgunluk \'eren bir bao;
~ şeklinde kendilerini gafil a\·lıyac:ı
~. ihtimal \'ermiyen milletl~r, gaflet
-.:rırun eczası olarak koskoca hır lotanın 
~etine şahit olmaktan ha~ka bir şey 
·~-.ınam~lardır. 
~ulh kuvvetli olanların realite:.idir. 
•-- olan. hazırlıksız olnn her dakik:ı 
~avüzü beklemelidir. 

Bize gelince.. sulh beşiğinde muka\'t>
~~ İradesini uyutan bedbaht milletler 
~tq)nda bulunmadığımızdan. sulh sev· 
~~ harbı hiitiin sakınılmaz ıstıra~lan 
.:_.:.ecaatleriyle her 2'in beklememize 

,..! olmamıştır. 
tir. tır\iy~ helki hiç hnrhc gimıiyel'ek · 

~lcr hizim arzumuza \"e k~rar
lıa;ıe tabi oldu(u müddetce bu i.-; 

olacaktır. Bununla beraber har· 

200 hin kişilik Fransa -Alman- Rodos şiddetle ln~liz donan
ması merkezi 
Akdenizi yeni

den taradı 

Çin ordusunu ya anlaştılar bombalandı 

Irak kuvvetlerine kar§ı harekatta 
btı1unduğıı söylenilen Maveraytef'dtm 

kıtalarından iki er 

Irak isi tavassutumuz· 
~ 

la halledilecek mi? 

Ankarad m··
zakereler cere

a etti~i il
dirilivor 

--<>--

muhasara edi· 
yorlarfutŞ 

-----o--

Amerllıa Çin salal'ında• 
ııı müdafaa lıdala•ıı11 

gef'I alriliıdı, almıyor 
Şanghay, 14 (A.A) - Dört Çin eyale

tinde yUz binlerce Çin ve Japon askeri 
şiddetle çarpışmaktadırlar. Geçenlerde 
Japon başvekili Prens Konoyze Çin nıese 
lesini hal için bUtün gayretlerin sarf edi
leceğini söylemişti. Japonlar her cephe
de ve bilhassa Şansi de muvaffak olacak
larını ve orada 200 bin kişilik Çin ordu
larının etrafındaki demir çemberin ka
panmakta olduğunu iddia ediyorlar. 

ÇtN SULARINDAKt 

AMER1KAN KITALAR!· 

AlmanlGP, iyi safhada Vaşington, 14 (A.A) - Hariciye nazırı 
olduğuna SÖyledlJılel'i B. Kordel Hull Amerikan bahriyesiniı\ 
müzcıJıel'elel'e IJüyUJı son zamanlarda Çin sularındaki mUda-

ehemmlyet uerlyol'IGP f~~.k~ta~.annı .geri çekmeği ~iç düşUnm: 
L 

14 
( A A) R • dıgını .soylemış ve şun lan ilAve etmiştir. 

., h?nddra, • t'hba. d-. oRyteı:taJUWAli - Amerika Birleşik devletleri hariç-
::'> & ıre en ıs ı r e ıyor: aşı 

lı.ükümeti Mııınn tavassüt teklifine ver- teki haklannı müdafaa hususundaki si-
diii cevapta bu teklifien dolayı MDır yasetini terk etmemiştir. Bu siyaset iyi
lıükümetine t9'ekkürden sonra daha liğe doiru inkiJaflar ke~·detmektedlr. 

[ Sonu 4. cü SahiJede ] 

Anlaşmanın tesiri ya- Cenubi Afrikalılar da 
kında görülecekmif Libyaya geldiler 

---0---

Londra 14 (A.A) - Ofi Fransn ajan
sı Vişiden bildiriyor. Nazırlar mecllai 
Mareşal Petenln reisliii altında toplana
rak amiral Darlanm Abnanbrla yapı
lan anlaşma hakkında vercliii izalıatı 
din1enaiş ve anlaşma metnini ittifakla 
tasvip etmiştir. Bu müzakerelerin tesir· 
leri yakında ıörülecektir. 

BiR ALMll iLiNi 

Kızıl deniz teh
likeli mıntaka
dır diyorlar 

-o-- Alıdeıdzde 16 ınlllueP. 
Londra H (Radyo - S. 21,10) - Res- tayyaresi diifürtilda 

mı tebliA: Gemi katilesine hücum ede- f I" d 
rek 8 bin tonluk bir plebe tun Jsabet ng .. ere e zayiat az 
kaydetmşilerdir. Gemi mUthiş bir infi- Londra, 14 (A.A) - Hava ve Dahili 
lAk1a berhava olmuştur. Kafileyi hima- Emniyet Nezaretlerinin tebliği: DUn gece 
ye eden bir İtalyan destroyerine de tam İngiltere üzerinde dÜ§manm ancak ktl
isabet kaydedilmiştir. Tayyarelerimiz çült bir hava faaliyeti olmUJtur. Sahilde 
uzaklaşırken destroyerden siyah duman az mikdarda bombalar atılmıştır. Hasar 
sütunları yükseliyordu. hafiftir. tnsan zayiatı da yüksek delil-
BABEŞİSTANDA dir. 
Ambalagide dUşmanın müstahkem Roma, 14 (A.A) - Bir 1talyan resmt 

mevzileri tayyarelerimiz tarahndan şid- tebliğine göre 12 Mayıs gecesi bir Alman 
detle bombardıman edilmiştir'. Şiyaşi- tayyaresi fil~ Malta Uzerine çok mU.. 
yamada ormanlarda gizlenen dilşman essir bir hUcwnda bulunmuştur. 
askerleri bombalanmıştır. Hür Fransız ~nclra,, 1~ (A.~) - Bahriye Nezare
tayyareleri Gondar hava meydanını tinin teblıği: 6 ıle 12 Mayıa arasında 
bombardıman etmişlerdir. deniz kuvvetleri merkezi Akdenizde fa.. 
LİBYADA aliyette bulunmuşlardır. Yapılan hare-
Cenubi Afrika kuvvetleri ilk defa klt esnasında Bingazi iki defa bombar

olarak Libyada faaliyete geçerek muh- dıman edilmiş, muhtelif vapur kafileleri 
telif hava meydanlaı'Ull bombardıman himaye edilmiştir. Ve bu harekat esna.-

HER VAP 
etmişlerdir. sında Bi.ngazide dokuz <IUşman tayyare-

UR BATIRILMAK RODOSTA si düşürülmüş. bir dilşman tayyaresi de 

TEHLiKESiNE MARUZMUŞ İngiliz hava kuvvetleri Rodos ada- hasara uğratılmış ve iki :ıvcı tayyaremiz sında Katanya tayyare meydanını bom- kaybolmuştur. Düşmanın izam edil-
Berlin, 14 CA A) - Alman radyo- bardıman ederek büyük infilaklara se- miş iddialan hilafına olarak harp P-

suna göre Km1 denize "Jrlit rıl• eden bep olmuşlardır. • mflerimize hiç çbir zarar olmamıştır. 
her .apur habrdmak tehlikem.. ma- GtaiTrE 6 - 12 Mayıs arasında deniz ltuvvet1erl-
rmdm". ~ Saadi AraLbtaa bra DUpan Giridln Suda koyuna de- miz 16 dü.şman tayyaresini dilşilrmtiş ve 
..ı.n mliatefl'!' kml •= .-.I im- vamh turruz1ar yapmışsa da hiç b1r 8 d\Şnan tayyaresini hasara uğratmıı-

[ Sonu 4. ri Sohijtde ] bMar ~. lardır. 
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l "'.' • = ·= · -• , jSLllı veemnıyet B. Hes'in orlıaıında 1 B'9 Hes niçin lngi • ... - LERI ,, 
gizlenen sır nerlil'? tereye gitti? ŞEHiR HA.DER i~intt a ama· 

( Başumı/ı l .. ci Sahifede~ [ Ba~taral: 1. ci Sahifede] ~C!E::R~İmE!iE!l!Elmr::m-•••IKJ' m••llllillllıiııı••m•m•••m•------ -aııı,,,· ,_ t k f-~f4Sİ Son haberlere göre l!~'in 'anca\ ttsmi kamlarına biç bir kngıt tevdi etmemiş- 1
' ,. • nan c ~u ~ ••• 

~ • llcde ~ği m~hu1 tir. İngil reye gelmişse, anlaşı1an .~~~-
bir · d rild' · "~ ilmiŞtir~ iter ,.e trafını saranlar yüzünden doku- uamele ver

~ i tenzilat 
listesi ~eldi 

Hava şehit eri ihtifali e cem1ı t sıebbüsüniln len '\"C da dökülecek l--nnlardnn 
a da Slr dir? Herkes tiksinm~~ aşlamışbr. 
b u anl k İsÜ)IOt'. Hitk.rin ırnuteme-
ai cfon Hesin Führerin taKip etliği siva
st-11: v J> anlar ha\1..-mdll mühım :rıl 
bildiı':ri süpı cslzdir. Filhaldka , 1;üilin 
memlC"ketlerde bnşinci kolu 1;ş~ıla\~~n
dırrruı'k vaziteSi Hese ven1~l!ffi.. 't_)ıf!.~'? 
taraftruı Resin mncernsı, 1n"ı~terc-nm ı~
tilası tehlikesi mevcut olmadıı,!ına ve ~t: 
lantik muharebe i~ le hava muh:ırebesını 
bzanmnk kin Naziler tarafından sarfe
dilen gayretler n~ olursa o1sun tne?\1 el't!
nin d ni l :ı muharebesiyle aç kalm v~
ca'!{ma. hava bo t'dunan1 rm~n da ln: 
gilterevi ort.nd:ın kaldıraınıvacagına ka~ı 
bulundurhmu gö e:ıfr. kal bunun mu
him tarafı bu no\tai nP7.ann bir Alman 
taraf ın~ı:m da kabul ~ilmic:: olm~c::ıdı,., 

B. HES VE SOVYm..ER 
Hesi tanıyanlar kendisinin komünizmi' 

karşı hmumet hls_~yatında &runtm1 oldu
ğunu söyJiyorlar. Buna mukahü Ribbi'n
trop tarafından 1939 senesinde Sovvet
lerle yapılan anlaşmayı Hec:in de kabul 
ettiılt s8ylt-nerek itiraf edilebilirse de 
HPs o uman Sovyetlerln uılf nldu~nu 
biliyordu. Mütankfp yazda Sovyetler 

l\Iİ? 

Deniz Gazinosunda 
Pe·rşembe Eğlenceleri 

Her hafta büyük rağbet 
kazanmaktadır. 

x.x:---..... --

MASALARIN ONCEDEN TUTULMASI RiCA OLUNUR 

·········-.··································································~·········· 

! ~ UY K hİKAYE ! ! 
: : : 1 
'······················································································ 

1 OC MIN KIZI 

1 

Bugün şehitlerimiz we-
rasinıle tiziz edilecek 

MAT.İNELER: T. CASUSLAR 3,80, 6, 8,45. P. DELİLlKLEkt 4,30, 7, 9,45 
Cumattcgl 2, Pazs r 1 de ilave seanslar 

Hayvan taball zlia • 
nesi tamamlandı 

Çekirge mllc delesini mahalli~~~ 
tetkik Mmek fü~er- Mertem~ giden ~t)'k 
.tet ziraat tnlidürlimüz Bay Refet 1 

ehrimiie evd~t etmi Hrı ıı 
Menemeri m!ntnkasivle Ka~ıyakllr'ıı& 

Örnr-k köyündeki Çekirge miirarle e il' 
mtı"1lffekıvetle liiı!Hlmişlit. Aaytrı:~ 
hııntakuınıı\ cin imha e.m~liyesine 
vaıh olunmaktaaır 

Muilnlıcle atkh.t evsaf• hili ıefilt 
blt hayvan tahafttllhafi~i vUcude 1telt-
rltmlt ve fehnt muayeneel )'apılaralı: 'taAU UhlUttl 
muamelesi ikmal eclilmiştlt. tr'. 

Batltffiı hayvanlarıh ıııhht ttitıayene- müdürünüh teftişleri ,ı 
lerl hı.irada yapılafağındıut Işler tJaha Tapu •e lfada!trd umtirrl ttıUclll ..ı.. baş ucunda nöbet de!l$Uren hastaba- di. Bu Yavructlğı ~ $lifı.dlye kadit Nlbuk ve kolay bir 'eltlllht ili edilecek- e, Halit Ziya Tiirkltan dün Urlaya ıı_:. 

kıcılara rağmen ben de odasından M- anlama~a ve ~vmefıe caltşmaffiı tım. t·ı f . 9 .. 
· •~ ~, b -.ıJ Yaralı kilçi.ik ruhuna sokulmak İ"in bir r. derek Urla topuıunu te t:ş ehrilştır. Jf'i bh~e n;~~kn~ha:uıu!!iu i~rt~i~~; yol arıyaca~ıma, Semih ontt ie"di~· :WAHKEMEl.E;;; gün d~ Ktrrtnlpaşa leaiasına "idecilt11 

ve vnkıt vakıt bir minder Uzerltide bit idn ben ohtlan nefret etinlŞtiffl. Semi- Tapuda y~;i ta7lftle! 
kaç saat fsttrahat edeb11Jyordt.tm. Fakat hlit a$ktfiı ve muhabbetini yalnı~ lt~ft- k ftu" 
bir defasında btle tamamiyle uyumu~ dimi! saklamak fttemtşUm. Zorla kız açıran fzmlr tapu sicil muhafızlarından y .. , 
olmadığımı söyliyebilirim. Simdi Semihin kendlslnide mi kay- Ahmet Cengiz 7,5 tü Denizliye ve Z nci tvühafız ıı~tf' 

DötdUncU ğUnUıt sonunda doktor Bal bedecektim? Bakışlarının son zamanlar- k.... ld M nlııa mubafıtlıklıtnna tayin ed 
v AZAN : CIÇ YILDIZ bana dedi kt: da tküsap eHiği gittikçe daha yorgun seneye mah um o U Ierôfr. 

- Semihin varlyetindeki vehameti ve tııkats!z iıtıtı katırfadım. MUUii:? otr Menemenin Haykıran kö}rlinden zor- GID~NLER - 8 - gizllyemem. HenUz Um!d! kaybetmek endi Ye kaıtıldı,., Bu ıfilll1@yl talia~· ı. kaçıdığı Ay,.yi kMetmekten ma~- If p .. 
Tekfon hAIA c;ınlıyordu. Ahizevı a]. dOşUyordu. ietn btr sebep yoktur. Zevclni! daliha sf%1iğin hastalı/ti UerilefüilŞ cılması rtıUtrı- nun olarak ağır cezada muhakeme ~dı- Balıkeııit Nafıa ıiiUtlllrU Bar Ar ıti~ 

chm. Telefon eden Semih değil, fakat Bemih eve dandUğü vakit sıtma ile muntazam b!r hayat sürm{iştür. t3unun kiln rnil idi? Doktor Bal bilnyeshıin IA- lr-n Ahmet Cengiz, suçu sabit olduğun- liL Balıkeslre, cdmrlik 'l/6 inkisarla~ «it' 
hastanenin - annemin ve babamın dlU· tltt'lyotdu. SöyunmUıru\ ve yatağa yat- ona şimdi çok yardımı dokunacak. Ce- yıkiyle mukavemet etmediğini söyle- dcsn yedi buçuk sene ağır hapse mab- fetıi l R. f',.rid ın Tokay Ödl!ıtti' 
mUnden sonra benim Scınlh ile tanı~· masır yardım ettim. Ayaklanın ısıt- saretınttl muhafaza etmel!slıilz. Semi- mişti. Aman yatabbi, ııcıba bunun se- kum edilmiştir. . mişlerdir. 
{!tm hastruıenin. hastabakıcılanndan b!- mak ıçın sıcak bir şişe su hazırladıhm hin nekahet devresine girdiği vakıt bü- bebi ve mesulil ben mi idim? # &E~N 
ri fdi. Semihin rnh:ıtsızlıındı~nı ve t!Ve ~rada me!lektlı$ı ve dosfii doktor Bal tün kuvvetlnfzEı ihtiyacınız olıı.Ciık. Öyle zannedef'lffi k1 aslrui hakiki ma- BUG'ÜN LALEDE ., BVGlJti TA DA 
~e]diğ!ni bana bildiriyordu. Yatattı ha· kapıyı çaldı. ·Hastsbııkıctdllfi aldiğı ha- O gece bana hayatımın en uzun ge- nasını o gece anladım. Semih iyi olur-

3 
FltM BİRDEN :: 3 Saheser film Birden 

ıırlıyabilmcm için bnna haOO?- vermek bet üzerin~ mUmkUn olduğu kadar ~u- cesi gibi l'(eldf. MUS'tnkbcl hayatımın trı sa, havatımı onun ve $erminin saade- l ılil TürL,ce cali an ta" = .. : ı . TÜR c t rt,Sfk f 
istemişti. ratlc koşmuştu. tcmellarırttn t6hlikede olduğt.fnu lj'ice tfne hasretmeği kendi kendime adadım. A Y e; 

1 Adını bulamıyacağım bir endişe içi· * hissediyordum. Uyumağa muktedir ola- Sabah oldu. $etnfkin sıhhatinde bek- ERROL FLYtf'en ~Uzel filiri :; SözlU. ·ti 1 9;\ 
me çôktU. Semihe her hangi bit h-- madıjOmdım haynlen mazlye dlin<!Um. l•nen salAli hu.sili btılmıınuşü. Doktôr 2 • Türkçe Polo sampiyon 'li 2 • TtiR " ~· s ,kılı Jık gelebileceğini hic; dii$ünmetn1ştlm. Son tifitann merAk ve kaygılariyle Kendimi her vakıtki hnkiki hatimle! Bal'ltı ~atık tavn pek az Umit Jealdığiflı Kahkaha neşe filini : Sozl~ i,• eıSf 
O başkalannı - ve başta bent - o ktıdar sıhhati i~ln için kemirllen Semihin bilfi- Yanı hobdin ve bUtiln dilsUnt:elerim bana ihstıs ediyordu. Kocamın yatağı • 3 ALKA T ~ ~~ 
fyf etmi$tl ki kenrlislni hastalıklara kıır· yesl hastalığa pek fena mukavemet edl- kendime matuf olnrtı'k göi'durlt. yanında ayakta durarak onun ate~li el- 3 • Stivarller fleytalti S • iATİ 
şı maruniyet kazan~ ~nıvordum yordu. Üçüncü gUn geçince doktor Bal $ermlftl düşUndUm. Şemıin, ~k t.aıf terini kendi ellerim arasında sıkıyor-

4 
_ TORKrE HARP JURNAI.I § 4 • HEM YAZ F 

Ihı~ı•~~o~.~w~~-~d~lli~~~~~k~~~~w~~w~~~~~md~~~~~~~ '~;;::v;;;~;;:~~~~~~~-~~~~--~ cı:u le etti~ bu dil$ntanının ı>encesitıe hin harareti 1>1k Yilksekil. Gece g'Wıdtlı olen bakışlartyl gôZUmtlıi OOUtıe gel• .,.... Bltmadi ~ L ' s 12 
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0r~1R BtRlNCt 1CRA MEMURLU- tZMtR lKtNCt tCRA MEMURLU-
'""'DAN: öUNDAN: lznttlt Yeril AsltePllfı Şubesinden : s A. No. lan ~llt.a tanın kredi kooperatifine borçlu Emllk ve Eytam bankasına ipotekli 
ı...~-"rrahınanın ınahcuı ve satılmasına olup satılmasına bnr verilen 1mıirde 
~ verllen lmür Bozyaka mcvklinde Karantina Sakızlı aralık sokak 2 taj 
~ tapunun Şubat 929 tarih ve 42 sıra No. lu ve tapunun kaydına göre cilt 4 
llnıal'a!ında kayıtı evsafı dosyada mev- sahife 76 No. da kayıtlı vcsair lüıumlu 

Esas No. Yeri ~ Yeni TaJ l
=ııu111111t11111111111111111111HI fllllllHllllllHtlllllllHlllllllllllHHHlllllllHHIHINllllll~INIMNHlllllll~ 

Kıymttl Depozito _ 941 ihtiyat er yoklamasına batlanacaktır. Yoklamaya bizzat nüfus ve bü-E 
_ _ 5 !_Ün v~ aakcriyesiyle birlikte gelinecektir. Yoklama güruer\ doğum do-§ 

Nevi 

~ t Vaziyet za.bıt varakasında yatılı ta- izahatı dosyMındaki tapu kaydı ve va
~~~ ve halen 22 dönlim mikdarında ziyet raporunda yazılı (600) lira kıyme
~ hıçinde kule ve 50 sak ıeyUn ~ca- ti muhammineli evin mülkiyeU açık art-

a\•i gnyri menkulü açık arttırınn tınna suretiyle v~ 844 No. lu EmlUk ve 
~~~lyle 5/6/041 tarihinde Perşembe Eytam bankası kanunu mucibince bir 
;u sa t 14 de satılacaktır. defaya mahsus olmak üzere art1ım1ası 

b - Şartname 25/5/941 tarihinden iü- 24/6/941 Salı günU saat 11 de icra dai
~en açıktır. Hoı-kcs görebilir. rctnlz içinde yapılmak üzere bir ay müd

ı....:_ - Birinci arttırmada muhammen detle satılığa konuldu. Bu arttırma nett-
~t oan 1500 iranın yüzde 75 ~ ccsindc:ı satış bedeli her ne olursa olsun 
~ tsa artt1nmm taahhüdU baki kal- en çok arttıranın Uzcrine ihalesi yapıln· 
ı818 şartiylo on gUn daha temdit c-aktır. Satış peşin para ile olup mHstc:ı. 
~/941 Pn:ıartesi a~ saatte en çok rlden yalnız yUzde iki buçuk dcllHliye 

tana ihale? edilecektir. masrafı alınır. tpotek sahibi nlacaklıla~ 
'll 3 - İpotek sahibi al.acaklı bu gayri la di~cr olacaklılonn ve irtifnk hakkı 
da~kul Uzerlnde her hangi bir ldda..1ın- sahlplerinin gayrt menkul tizerindcki 
ıs h~lunanlann tarihi ilfından itibaren haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair 
t~ün içinde evrakı mtlsbitclerlylc bir- olan iddinlarını işbu llan tarihinden iti
lıaı dairemize müracaat C'tmeleri aksi baren 15 gün içind~ evrakı rnüsbite1eriy
~ıkde haklan tapu sicilli ile sabit olma- le birlikte rneınuriyctimizc bildirmclc-
~ paylaşmadan hariç bırakılır. ri icap eder: Aksi halde haklan tapu si-

4 - Taliplerden muhammen kıymeti· cllince malQm olmadık<;a pRyln~adrm 
~ YUzde 7 buçuk pey akçası veya milli hnriç kalırlar. 10/61911 tarihinden iti
dı k?nın teminat mektubu aranır yüz- bnren şartname herkese açıktır. Talip 
~ .. iki buçuk dellnllye resmi ve tapu har- olanların ylizde iki buçuk t<ıminat akca
ltı ltıüştcrlye aittir ta.lipler lle fazla ma- o;ı veya milli bir bnnkn ilibnr mektubu 
lh~t almak isteyenlerin 941/19619 nu- ve 940/20308 dosya numarnsiyle lzınir 
;ca ile dairom~e mUraeaatlnrı llaıt ikinci icra mcmurluetına mtiracaatları 
'll!lur. 1778 (1093) llf\n olunur. 1766 (1094) 

]333 

1885 

]336 

1337 

1338 

1340 

1341 

1346 

1:-147 

1348 

1349 

ısso 

ZAYt 
14110/935 tarih vrı 2631 s.wılı beynn::e ve 15/10/935 tnrlh 12337 sa.vılı 17.

._ lUıalat gUmrUğllnd!!n. Mardinyan 
~uru ifo tzmlro wrud etmiş 24 \tiln 

tZMtR tKtNCl 1CRA MF!l\rt'RLU- 1351 
ôUNDAN: 

, etinde blr ajtaç kasnak sandığına ait 
~rük makbuzunu zayi ettiğimiıden,yc 
b llı.1 çıkara~ımızdan, işbu ıayl mak
delltun hiç bir hükmU olmadığını beyan 
~l"lt. Slnger Dikiş Makinesi Kurnpan. 

. 1781 (1099) 

ZAYi 
~o: 7251 100 liralık 1 adet T. L: 100 
lio: 6253/55 50 liralık 3 adet T. L: 150 

250 
Jl..'!.Ukarıda numaraları raz.ılı TUrktyt:> 
=~utçulan Anonlm şlrkctl hl~e 5e
~~~ kaybettlm yenl!inl alacağımdan 
--urun hUkmtl olınAdı!ıhı Uln ederim 

keınaipaşa Yf.lrilk lnuını otlu 
hafıdeıı Hediye 1780 (1097) 

ZAYt 
~ tdırne Hawada ekmekçi kolunda \h
llı at Er olarak askerl vazifemi ifa et
di~ iken 2/2/941 tnrihtnde terhis edil
~ g!SsteTen şerhi ınuhtcvi olan hU· 
bl.Yet Cilzdannnı uyl ettiğimden yenlsi
.... ~1!nak ü:r:ere daire! nidesinc mUracaat 
;,:~ğimdcn uyi nUfusumun hUkmU kal
..,.4~ llln olunur. 

ızmır refpap 8Z2 soknk 18 sayılı 
•vde Sa.it oğlu Bayram Caneren 

1765 (1098) 

KblALIKTIR 
İtm1rin saf ve temi.ı havasiyle 

tneşhur Cöztepe seıntinhı Nevıat 
~~- sokağında Kıı EnstitnsUnUn 
~ısında Fevıipaşa caddesiyle bir
~eŞen kö~c~da körfeze ve etrafa 
~evkaladc nezareti olan 37 /6 ve 
k. 7 /9 numaralı blr evin alt ve USt· 
atları 8yn ayn GAYET EHVEN 

11ATLARLA kiraya verllecekUr. 
lier katm kapısı ayrıdır, elektrik 
~ kumpanya sulan vardır. Evl g<Sr
l!ıek lstlyenler her gUn öltleden ıJOn· r Mimar Kemalettlı\ caddesinde 
~et GHldell ma~aıasına. mUracaat 
~Yahut 2899 numaraya telefon et-
sırııer. 1-3 (1100) 

Emlak ve Eytam bankasma ipotckll 
bulunan ve sntalmosma karar verilen lz
mirde l<.'lrataşta postacı Ali Ri?..a so'.ca
~ındtı. 39 No. lu ve tapunun knydına ~ö
re ada GOS,1 parscl G dn kayıtlı vesair lü
zumlu izahatı dosyasındaki tapu kaydı 
ve vaziyet raporunda yazılı (300) lira 
kıymeti ıt1uhnmmincli 80 sehim itibariy· 
\c 35 sc-himli evin ıntilkiyeti a~ık arttır
m asuretiyle ve 8'4 No. lu li:mlak \•e 
Eytarn banka.c:ı kanunu ınuclblnce bir 
defaya ınnhsus olmak Üzere arttırması 
25/6/941 Çaı-şanıba gil11U saat l t de ic
ra dalremht içinde yapıhnak üzere bit 
ay mU.ddeUo satılığa konuldu. Bu arttır-. 
ma neticesinde sat~ bedeli her n~ olul'
sa olsun en çok arttıranın llzerine lhal.
si yapılacaktır. Satı3 peşin para ile olup 
mü§teridC?n yalnız yü:r:dc iki buçuk del-
lMiye masrafı alınır. İpotek sahibi ala
caklılarla dlğer nlacaklılann ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul Uzerin
dcki haklarını hususiyle fniı ve masrnfa 
dair olan iddialarını işbu ilün tarihinden 
itibaren 15 gün içinde evrakı tnUsbite
foriyle birllkte ınemuriyetimize bildir
meleri icap eder. Aksi halde haklan ta
pu slcilince maJ{\ın olmadıkça paylaşmn
dan hariç kalırlar. 10/6/941 tarihinden 
itibaren şartname herkese açıktır. Talip 
o:ıriların yUzde yedl buçuk teminat ak-
çası veya milli bir banka itibar mektubu 
ve 940/19906 dosya nuınarasiylc İzmir 
ikinci icra memurluğuna mUracaatlnrı 
ilfın olunur. 1767 (1095) 

NAZtL.Ll ASL1YE HUKUK MAH
K.EMES1NDEN: 

Nazilli hususl muhasebe odacısı tğir
dirli Ali Cesur tarafından Dumlupınar 
mahallesinden olup halen ikametgahı 
meçhul Kıreaklılı Mehmet kıtı Ali ka
ı·ı.sı Kadriye Cesur aleyhine ikanıe olu
nan boşnnma dfıvasındnn dolayı mUddei
nleyhc gazele ile mahkeme gUnU ilôncn 
tebliğ dilip muayyen gUnde mahkemeye 
gelmediğinden bu defa muallak bulunan 
10/ 6/941 Salı günü saat 9 da Nazilli as
liye hukuk mahkemesine gelmesi veya 
bir vekil göndermesi aksi 1akdirde ınu
hııekmenln gıyabında görUJeccğl gıyap 
kararı yerine tayin olmak Uzcre 15 gün 
miiddctle ilan olunur. 

17G9 (1098) 

Q_.~MtR DEFTERDARLICINDAN: 
...... Muhammen B. 
No.au Ura l<. 
........__ --:26 Bornova k&lkan aokak 70 M. M. J1 K. 1 S taJlı Hane 350 00 

6
27 Bornova 2 el yaka aokak 93,50 M. M. 1 K. 1 tallı hane 50 00 

6~8 Bornov~ subaıı sokak 349,50 M. M. 79 K. 79/1 tajlı arsa 70 00 
~ 9 Bornova Bay aokalc 21 t M M. ~9 K. 33/1 tajlı ana 40 00 

63
30 Bornova Bay sokak 22,50 M. M. ~5 K. 31/1 tajlı oda 45 00 

1 Bornova aubaşı ıokak 64, 50 M.M. 9 K. 9 tajlı hane 145 00 :32 Bornova Türlcmen eolcak. 22 M. M. 41 K. 1 7 taJ\ı dükkln 60 00 

6
33 Bornova Topçukuyuau aokak 34 M. M. 49 K. 19 tıııjlı hane 40 00 

6 
34 Bornova T opçukuyuıu ıokak -40 M. M 4 7 K. 1 7 tajlı hane 70 00 

6
35 Bornova Cürbüz çıkmuı sok. 359,50 M.M. 5.7 K 5 tajlı arsa 110 00 

6~6 Gü:r.e\yalı Bozkır ıolc.111' 920 aclt\ 7 pauel 461 M.M. 8 No arsa 185 00 
~7 (ikinci lcarantina yeni yol so. 790 ada 23 parael 117,25 

M. M. 2 kapı, 2 tajlı hane 
638 (Cöztepe Etrefpaf& ve Mı'llrcı ııoltak 94' ada 1 pareel 

125 00 

497 M. M. 14 taj No lu c1.rsa 
639 (ikinci karantina köprü emel ,,,kak 823 ada 1 paarel 

172 M.M. 22 taJ No lu l\rta 
640 (lklncl karantina Mısırlı cad. 790 ada '5 parsel 179 

75 00 

70 00 

M. M. 2Q9 kllpı 179 taj numaralı anıı 45 00 
641 (lk.ind karantina Mııntlı cad. no ada 16 penel 194 2S 

M. M. 297 kapı 179/1 taj!ı ıuaa ' 49 00 
642 (ikinci lu.rantlna Mısırlı cad, 790 ada 18 parsel 104 M. M. 

291 kapı t 7S tajlı arsa 
643 3ncU karataş Enveriy~ sokak 671 ada 2 panel 147,50 

M. M. 4 e!ki nomaralı ana 
644 Karşıyaka Bostıınıl O!ınan nde tıkmui l H 1 ad• 12 

26 00 

14 75 

ı>anel 11 O M. M hant! 394 
.Yukarıda ya71l1 em'Valın mülkiyetle!'f 11 /S /94 t tarihinden itibaren 16 ~n 

1'1\ı.ıddetle münyedeye konulrnu,tur. ihaleleri 26/S /941 tarıhlne ınUıadlf 
~-~rtesl g{lnQ uat 14 tedlr. 
~~allplerln muhamrnf'n hedellerl iiıerinden % 7,5 depozito l'!kçe'li ykhra
._ Yevmi mc:rkOrde M111i F:mHk miidürlüğünde mütt-şekkll aatıı komiıyo-

Una tnOracaatlan U&n olunur. 1669 ( 1089) 

1354 

1355 

l356 

1364 

13G7 

1368 

1386 

138't 

1388 

J3S9 

1391 

1393 

1394 

1395 

1397 

l399 

1400 

1401 

1410 

l411 

]412 

1413 

1414 

1415 

1416 

1411 

1418 

1.U9 

1420 

1421 

1422 

1'23 

1424 

1426 

Güzelyalı Müstccabl zade 
Yeni 40 No.lu sokak 
Ada 874, parsel 3 142 M2. 

2-

Güzclyalı M. Tcnezztih yelli - ı -
21 No.lu sokak 309.25 M2. 
Ada 887 Parsel 1 
Güzelyalı M. 33 üncü sokak - _ 
881 :ula 16 parsel 339.25 M2. 
GU7.elyalı M. 83 üncli sokak - _ 
887 ada 17 parsel 328 M2. 
GUzclyalı M. 33 UncU sokak 
887 ada 18 parsel 321.'15 M2. 
Güzelyalı M. Tenezzüh - yeni 777 
21 inci sokak 1337 M2. 
890 ada. 1 parsel .. 
GUzclyalı M. Tcneı.züh - yeni 1 
821 inci sokak 336.50 M2. 
Ada 890 parsel 3 
Güzelyah Şefkat yeni 36 incı 777 
sokak 790 M2. 
Ada 894 parsel 1 
CUzelyalı Reşadiye yııni 23 37 
UncU sokak 261.25 M2. 
Ada 897 parsel l 
Gilzclyalı Reşadiye - Yeni 
23 UncU sokak 263.75 M2. 
Ada 897 parsel 2 

37 

GUıclyalı Erik - yeni 34 ün- 37 
cü soknk 266.25 M2. 
Adn 897 pnrsel 3 .. 
GUzclyalı Tenezzüh - yeni 
21 incl S<>kak 243.75 M2. 
Adn 897 pnrsel 4 .. 
Güzclyalı Reşadiye - Yeni 
23 Uncü sokak 77 .50 M2. 
Ada 898 parsel 7 .. 
Gi.izclynlı Recai - yeni 
39 uncu sokak 862.50 M2. 
Ada 919 parsel 1.. 

37 

19 

2 

GU7.clvnlı Recai udc - ycınl 12 
39 uncu ookak 242.50 M2. 16 
Ada 919 parsel 3 .. 
GUıelynlı Recai zade - yeni 12 

. 3!l uncu sokak 209 M2. 
Ada 919 p.ırsel 4 
Cöıtcpe Mah. Tranway cacl. 609 
yeni 92 lnci sok:ık G22 M2. 

-

-

-

2 

Adn 838 p:.u·sel 3 .. 
CIBrtepe M. Turgut Reis ~ık- - -· -
ma7.ı - yeni 102 inci sokak 
100 M2. Ada 839 parsel 8H 
Cöztepe M. Turgut Reis cı.lC
mazı - yeni 102 lncl sokak 
195 M2. Ada 839 parsel 10 
KöprU Mah. Mısırlı caddesi -
259.75 M2. ada 1732 parsel 1 
KöprU Mah. Mısırlı caddesl 
2Rl.75 M2. Ada 1732 parsel ~ 
Könrü Mnh. ML9rlı caddesi 
435 M2. Adn 1732 parsel 3 
KöprU M. Mısırlı caddesi 
315.25 M2. Adıı 1732 parsel 5 
KöprU Mah. Mısırh caddeı;\ 
376.fiO M2. Ada 1739 parsel 1 

-
-
..... 

Köprü Mah. NAzım Sakızlı - -
veni 150 inci ı<okak 1070 M2. 
Ada 354 parsel 2 .. 

12 

--

Köprtl M. TenE>uüh - yeni 153 - -
üncü sokak 88 M2. 
Ada 828 parsel 6 
Köprü Mnh. Tenezzüh - yeni - -
] 5~ üncü sokak 88.50 M2. 
Ada 828 parsel 7 
Köprti M. Türkoğlu - yeni 7{) ...... 64 
187 inci sokllk 79.50 M2. 
Ada 830 parsel 2 .. 
KöprU M. Aralık - yeni 
152 il'lci soknk 264.75 M2. 
Ada 1732 parsel 6 
KöurU Mah. Anılık • yeni 
152 inci soknk 230 M2. 
Ada 1732 parsel 7 
l<öprü M. Sakızlı - yeni 
150 inci soknk 647.25 M2. 
Ada 1732 parsel 8 .. 

--
--
- - -

ikinci Karantina M. Mektep - ..... -
yeni 224 üncü sokak 170 M2. 
Ada 1763 parı:el 1 
İkinci Karantina M. Mek~ - - -
yeni 224 UncU sokak 230 M2. 
Ada 17H., parsel 2 
İkinci Karantina M. Mektep - ..... -
Yeni 224 Unci.i sokak 230 M2. 
Ada 1763 parsel 3 
İkinci Karantina M. Mektep - - -
Yeni 224 Oncil sokak 230 M2. 
Ada 1763 J>hrsel 4 
!kinci Karnn\ina M. Mektep - _. -
Yeni 224 Uncll sokak 230 M!. 
Ada 1763 parsel 5 
İkinci Karantina M. Mektep - -
Yeni 224 Uncu sokak 230 ın. 
Ada 1763 parsel 6 
İkinci Karantina M. Mektep - -
Yeni 224 UncU sokak 230 MZ. 
Ada 1763 parsel 7 
İkinci Karantina M. Mekteı> -
Yeni 224 UncU ~kak 230 M!. -
:Ada 1763 parsel 8 
'rurnn Menemen caddest-yenl - 249 2TJ. 
1593 UncU sokak 1320 M2. 
İldncl Karantina M. Mektet> .... - -
Yeni 224 UncU sokak 230 M!. 
Ada 1763 parsel 9 
İk!ncl Karantina M. Mektep - - -
Yeni 224 UncU ırokak 230 M2. 
:Ada 1763 parsel 10 
İkinci Karantina M. Mekteo - .... -
Yeni 224 üneU SOklllt 319 M2. 
:Ada 1763 par!el 11 
İkinci Karantina Mekteı> - - -
Yeni 224 UncU ~kllt 32T.25 MI. 
:Ada 1763 par8el 13 - -İkinci Karantina Mektep 
Yeni 224 UncU sokak 294 M2. 
:Ada 1763 p&r9e} 14 
İklnel Karantina M. Mektep .,,., - -
Yeni 224 ilncU IOkak 389 M2. • ' 
Ada 1763 parsel 15 
İkinci Karantina Mahallesin· - -

-'.Arsa 

&-sa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

I 

11rsl 

28.- 2.80 E gum aşagıdadır. Her mükellefin gününde gelmesi mecburidir. Aksi takdirde! 
5 kanuni muamele yapılacaktır. :; 
S Doium Yoklama güılleri i 

124.- 12.40 s 3 
E 332 5.5. 941 den 1O.5. 941 gününe kadar E 
E 331 5 - -

102.- 10.20 s 330 ~ 
5 329, 328, 327 12.5.941den17.S.941 gününe kadar :: 

98.- 9.80 5 326, 325, 324 19.S.941 den 24.5 .941 gününe kadar E 
E 323, 322, 321 26.5.941 den 31.5 'J4 I gününe kadar E 

97.- 9.70 E 320, 319, 318 2.6.94t den 7.6.941 gÜnÜne kadar S 
E 317, 316, 315 9.6.941 den 14.6.941 gününe kadar E 

834.- 83.40 E 314, 313, 312 16.6.941den21.6.941 gününe kadar D. 2 E 
= = 

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 

47.0~ 

56.00 

101.00 

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 

528.00 

.12.00 

12.00 

16.00 

16.00 

15.00 

19.00 

12.00 

11.80 

23.70 

10.50 

9.20 

10.70 

8.50 

2.30 

84.50 

'1.30 

4.!0 

9.30 

-.so 

1.00 

3.90 

4.20 
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DEVLET DENiZ YOLLARI iŞLETME UMUM MODURLUCUNDEN ı 
f - idaremizin 1/Haz.iran/1941 tarihinden Mayıs/ t 942 gayesine ka 

dar bir sene müddetle yaptyıracağı takriben 409 bin ton kömürün yükleme, 
boşaltma ve aktarma igleri kapalı zarf uaulü ile ekıiltmcğe konmuıtur. 

2 - Muhammen bedel seksen bir bin sekiz yüz liradır. 
3 - Eksiltme 29/Mayıs/1941 tarihine müsadif perşembe rünü saat t 5 

te alım sabm komisyonunda yapılacakhr. Muvakkat teminatı 5 340- beı bin 
üç yüz kır liradır. 

4 - EkslJtmc şartnamesi adı geçen komisyonda parasız olllrak alınır. 
S - isteklilerin 2490 sayılı kanuda yuılı vesikalarla bu l2e ait teklif 

mektuplarının tayin olunan günde saat 14 te kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lbımdır. 1 O IS 17 25 1700 ( 1043) 

GÖZTASI STOKU OLANLARA: 
tzmlr ıncir ve üzillll tarım satış kooperatillerl 
Birliğinden: 

Koordinaayon heyeti karariyle ı;ö%tatının müstahsUlcre satış fietı (20) kuru, olarak te.tbit edildiğinden bunun fevkinde fiatlarla sah$ yapanlann kanu
ni takibata maruz. kalncaklan tabüdir. Binaenaleyh elJerlnde az veya çok göz 
taıı stoku bulunanların mutazarrır olma malan için mevcut göztaşılannı rnall 
yet fiatJ üzerinden birliğimize devredebileceklerini ilan eder ve bu hususta 
birliğimiz:e müracaat edilmesini rica ederiz. 1 S 1 7 t 9 f7 82 ( 1091 )' 

T.C. Ziraat bankası Çeşme ajansından: 
Senet borçlunun gayri menkulün Kıymeti 

No. laml mevkil aahua Hududu Ura K. --1 f S Hakki Musalla 
karıat 
Bedrbe 

1 1 ·1 Osman Ilıca 
Kakla 
kamı 

Ma mllfte
millt hane 

harap 

bh odanın 
ebniyeaile 

yeri 

Yeinlnl: umumi ;ol 
Ye.an: Yahya t.anesl 
Atlcuı ı Türkmen HaUt 
Cepheah Umumi yol 
Sarkan: Toıun Pata vakfı 
araaaı 

Ca: şetife odua 
Si: Rıza tarlası 
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92 Strn iki çetmelılt 9890 tarla $a: Papa Todod 
Dinctt Ce ı Halil ve SulE 

$l: Ve· Cu yol 

tOb 00 

270 00 

70 00 

" Z2 MU1tafa Bahçe arasi 6640 tarla Sa: Oıman 100 OQ 

,. 

Uzun Ca ı Halim ve Necati 
Si: Halim 

6.50 

4.70 

5.60 

10.70 

Ce: Fethiye ve Necati 
T. C. ziraat bankast çeşme ajansina borçlu yukanda isimleri yazılı borçlu· 

lnnn hizalarında gösterilen gayrl menkulleri 8 / 5 /94 t tarihinde baılamak ve 
ilk ihalesi 21 gÜn sonra 2R/.5/941 çarşıımba günü saat on beşte ve on eUn aon
ra da lı:at't ihaleei yapılmak lizere Çeşme idare heyetJnce sat~a çıkarıldıqmdaıi 
talipl~rln mezkQr tarihe kadar yUzde \'edl buçuk teminat alcçeleriyle banka• 
ya müracaatlan illn olunur. 1768 ( 1092) 

lzmlr vaıunar mtldttrliliüftden: 
SeneUfl 

Ura Numarası Vakh Cins Me:vlni -.90 

1.60 60 626/16 İhsaniye Oükk&n Eşref paıa cadde91 
! 30 44 / 5 Sultan SüleymanDüklt&n Sadırnn alh 
120 115/15 Sultan SüleymanDükk~n Hisar meydani 
1 :30 1S2l16 T or&man mescidi Ev Kla'bl ıokak 
4 75 18 1 il 04 Salepcl oğlu f>tlklı:An Anafartalar 

36 185 / 9 c DükkAn ~ han içi 
60 165125 c Dlikkan c c 
42 185/26 c Oükk&n c c 

1.30 

1.20 

60 185/41 c Kapı ağÜ ~ c 
96 302 / 60 Ommü CülsümDükk&n Halim ağa çarf&a 

l 08 348/ 102 Cenç OsmanDükk&n İilkillk 
96 383/5 Ali ağa Ev Balaban yokuşu 

6.50 

-.90 

120 

42 386/ S6 Kutup oğlu Ev Dibek ba,ı SSO so. 
Yukanda mahalle sokal ve evsah yazılı gayrl menkuller hlzalannda yazİ. 

fı muhammen kıymetler Üzerinden on 11ün mUddetle müzayedeye çılcanlmıt
tir. ihalesi 23/5/941 cumr. günü saat ondadır. Taliplerin mezkOt gün ve aa• 
atte pey akçeleriy]e beraber ve fazla talei1At almak istlvenler her gün mesai 
eaatlerl dahilinde vakıfla.. varidat memurluğuna mUracaatlan HAn olunur. 

120 

de 244 M2. Ada 1763 parsel 11 
1.20 1427 İkinci Karantina M. ŞUkO.fe 

sokak 733 M2 . 
:Ada 1763 parsel 35 

1.20 1429 Bornova Yıkık Minare 
Türkmen sokak .. 
İkinci Kanntina mahallesin· 1430 
de 462.50 M2. Ada 788 par. 12 
İldncl Karantina mahallesin-

1.20 1 
143 

S2 84 

120 1432 

1433 

de 451.25 M2. Ada 788 oar. 11 
İldnci Karantina mahallesin- - -
de 438 M2. Ada 788 parsel 10 
tkınci Karantina M. Mektep - -
Yeni 224 Uncll sokak 1.20 

52.80 

286.25 M2. Ada 788 parsel 9 
143( İkinci Karantina M. Mektep - -

Yeni 224 üncU sokak 249 M2. 
:Ada 788 parsel 8 

1.20 1435 İkinci Karantina M. Mektep 
Yeni 224 Uncu sokak 249 M2. 
Ada 788 l)al'Sel 'I .. 

1.20 1436 tkıncl Karantina M. Mektep - -
Yeni 224 llncU sokak 398.50 M2. 
'.Ada 788 parsel 6 .. 

1S 20 ' 7 48 ( 1090)' 

Arsa 87.00 S.'10 

64 Ev 1/2 hissesi 109.- 10.90 

23.- Z.30 

23.- 2.30 

22.- 2.20 

14.- 1.40 

12.00 1.20 

12.00 120 

20.00 !.00 

21.00 2.10 1.60 1437 İkint>l Karantina mahııll~ln- - -
de 423.50 M2. Ada 788 par. 5 

1438 İkinci Karantina mahallesin- - - - :Arsa 22.00 
1.60 de 445 M2. Ada 788 par9el 4 

1439 İkinci Karantina mahallesin- - -
465 M2. Ada 788 puset 1 

23.00 2.30 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin J)e4ln bedelle satışlan 22/5119'1 
pe~mhe ~nü saat ONDA ihaleleri yapılmak Uzere arttırmaya konulm~. 

1 - İstekli olanlann htzalannda yuılı depozito akçelerinl Veznemize yatıra-
1.90 rak arttırmaya girmeleri .• 

2 - Müzayede sıraslnda verilen bedel, mukadder kıyr.ıeti geçtiği takdirde g. 
!iplerin depoıitolannı ni.sbet dairesinde tezyit eylemeleri ve mühUr lrullRnm-

1.50 

1.20 larm mühürlerini Noterden ta~dik <>ttirmelerL 10 - 15 1713 (1041) 

FOSFARSOL FOSFARSOL, Kanın en bayat! kısmı olan Jannm yuvarlacıldan tazeliyerek ç~altır. Tatlı i(tııh temin eder. VUcuda 
denmh ıençllk. tllnçlik verit. Sinirleri ranlandırarak asab1 buhlanlan, uykusuıluğu Rİderir. Muannid tnkıbularda, 
batiak tembellifinde, 'l'Uo, Grip, ZatUnleye, Sıtma nekahatlerinde. Bel gevşeklili ve ademi ildJdarda ve kllo almakta 
p,.m ba)'ret fahleler temin eder. 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
FOSFARSOL'ftn: Diler Mlffln lmnet tJUraplanndan llstiinlfltfl OEVAMI.J BİR SURETLE KAN, KUVVET. IŞThlA 
tEMtN nMESl ve ilk kullananlarda bite teslrln.i derhal gö termesfdlr. 
~ Sdlhat Veklletiala resmt mffsaadeslnl hıı111dir Uer eczan.-de bulunur 



SAHİFE 4 YENi JISIR 

SİYASJ VAZİYET B. Hes'in kr. çışı, Ame. Jngiltereye ~asıl g_~l~i, Hes'in kaçışı, ısviçre ·~e 
rika ve Avustural a neler soyledı. sveçtekl tela ki • Hes'in eye

c ver·ci if a
atta bulun ası 

beklen·yor 

,, arbı kazana
mıyacakların 

• esin tavya- Alma a a bazı 
resinde kurş n k . . se e i ida~ 

anlıya a- izleri var mı mü kün 
--<>--

Almanlar Hes'in • şaa· zİJer va '' B. Hes'ln sözlerinden: 
ıı 1 asabiyetle belder inrf! ere)>i i 1ı defa gö· 
görünü~orıar • Frans z. . o-- r ··~o um, alıat )1a an .. 

ı anlaşmasından B. H tler!e Hes arasında cddı hissetmiyorum» 
~n anlar memnun Sovyet er_ıe a,. ıa.ımalı • Londra l4 (A.A) - B. Rodol Hes'in 

)' deg~ il tan mı ıhtilaf çahtı? iskoc;yayn geldiği tayyarenin resimle· 
---<>--- rinden, gö\·desinde ku~tm izleri oldu-

Rndyo gazetesine göre dünyanın si- Vaşington, 14 ( A.A) _ Hes'in ka- ğu nnlaşılınnktadır. Bu izler bir ç~k t!!f. 
yasi mıınzarası 1udur: Nazi liderlerin- cışı hakkında bir çok Ameril~ı yüksek si.r!ere yol açı~ıştır. Bu tayynre~~n in: 
den Rodolf Hes'in knçışı dünya efkan memurlnnn kanaati şudur: Hıller)e Hes I gılız tnyynrelerı veya Rodolf Hcs ın hı\ 
umumiyesini alakadar eden en ehem- arasında Sovyetlere ve Alman _ Sovyet reketine mani olmağn çalışan Almaı1 
miyetli mesle olmakta devam ediyor. münasebetlerine dair ihtilaf çıkmıştır. avcı tayyarelerinin hiicummıa uğradı· 
Bu hususta Alınanlar ve lrigilizler arn- K d 1 H ı d" ın zannedilmektedir Hariciye nazırı or e u un sa- ... . . . . .• .' .. .. .. 
onda en küçük bir ihtilaf yoktur. Ro- b h H • it henüz resmi bir telgraf Şımdı ıfşa edıldıgınc gore koylu Mak-
d lf H tsi ~l.rn- Avıs· burg a ese a l · 'f u-· d k ld - "'dd t fın o . es cumare ..,....,.., .. ı - 1 d v .. l ı· tı· eynın çı t gın e a ıgı mu e zar -

d ,...1 _ı.. • n ma ıgını soy em ş r. h f t 
tan kalkarak tskoçya a u aımova ın- s· d 14 ( A A) - :A.vusturalya da Rodolf Hes anavatan mu a aza CŞ-
miştir. Faknt bu hadisenbı tefsirleri bir b 

1 ~·~Y· i i B Fadden Rodolf kilatına mensup Cek Paterson ve Ro 
bir.ine uymamaktadır Berlin Hes'in akıl Haş~~ ı l ~ultav n k. mu··n.ns bet "ı le bert Gipson semtinde iki kişinin neza-v . . . L d es ın ngı ereye açışı e Y • B l 
hastası oldugunu ıddın edı~or. on r~ nşağıdaki beyanatta bulunmuştur: ı-etı altında bu~unm~ıştur. un ar şu 
be tayyareyi kullanmaktı.kı mahare~ı «- Hes'in kaçışı Nazi zimnmdarlnn malumatı vermışlerdır: 
ve paraşütle yere inmesi sıhhntına delıl d Al l . t k Rodolf Hes tayyarede bomba olma-

M h ı ili ~rasın a mnnyanın mer enıye e arşı d .. t ı~ l · · ·· l '<:tir 
olduğunu bildiriyor. üte asıııs ng z h b k v h kk d "hf p f ıgım ve e ctŞ e memızı soy emı.., · 
doktorlarından müteşekkil blı- heyet J ar 1 ezana~J~cagı e •• ın a ~ ıd.~ - Elinde bulunan bir haritada Almanyada 
Rodolf Hes'i muayene ederek müvaze- er mevcut 0 ugunu gosterme te ır. Avsburgtan İskoçya sahiline kadar kat
nei aklıyesinin tam olduğunu beyan et- Alman radydosuıbnın. hnkkkk• ~nrddır. Hb~s ettiği yol mavi kurşun kalemiyle çizil-

u2un zaman an erı tern · ı e en ır ·şı· 

sni~~·HES'TEN MALOMAT hastalıktan ıztırap çekmiştir. Fakat nr- nuB.ı.HF.S VE fNGİLTERE 
ALINACAK tık ızt~rap .~ekmiyor. Bu hastıılık tam 

1 
o~ Rodolf Hes evvelce İngiltereye gel-

J 'llzl H 'l B K"" t- eenedır dunyaya musallat olan Nnzı medi;;.;ni buna rax....en bir yabancılık 
ngı er es e temnsa . orpa h l .. d N · i b ' k d'" ·· ,.,. ' ;;.ıu 

"k" • 1 d' K.. t "k Al asta ı(l'ı ır. uzızm n ır te u unce- hissetmcdig"ini söylemiştir n ı memur etrnış er ır. orpa rı - . d d H b · · · · 
·ı ·· b t" k ·1 · d sı vardır. O a şu ur: ar ın netıcesı- Kendisine sigara verildiği zaman sı-manya ı e munase e ın esı mesın en . h k"k h . . H 'b' · d .. 

evvel tngilterenin Berlin sefaretinde me- n• a 1 aten epımız es gı 1 mı u- gara içmediği cevabını venniştir. Uzun 
mur idi. Bu sıfatla H~ile görüşüyordu. şünmeliyiz"h . zaman Uıyyarcde bulundu~u cihetle ~a-
B li f tha esi sabık memuriyle Avusturalyn hnrbıye nnzm da şunla- caklannın uyuşmuş oldugunu ve b:le-

er n se are n .. l . · R d lf H 
Hes arasındaki görüşmenin mahiyeti r. soy emı~ur: ~ . . . ğinin acıdığını söylemiştir. o o , e-

kd. d"li A l l 1 'li l H - - Bu fırar hn<lı~esı Na2ı mabudunun sin boynunda asılı bir fotograf makınc-ta ır e ı r. n aşı an ngı z er es ' d 1 d b" k . d' ... 
Al dnk. · h kk d grnnıt ıvar arın a ır yarı tır. si vardı Fakat hiç bir resim çekme ıgı ten manya ı vazıyet a ·ın a ma- · . . . . "k 

lumat alarak bu mesele ctmfmda toplu - ---- hakkında tcmınat vermıştir. Çıftlı ~~n 
bir şekilde efkarı umumiyeyi tenvir et- Irak isi tavassutumuz- ayrı~ırke? .a~avatan muharı:z.Ianna. gos-

k ~-t mektedirler B. Çörçil ancak .. terdıklcrı ıyı muameleden dolayı teşek-
mB e K:':" eatrikin görÜşmeleıi neticelen- la hal/edilecek mi? kür etmiş ve bunlardan birine bir maş-

. orp 1 h d' t ' t' C:Jikten sonra beyanatta bulunacaktır. rn nı e ıye e mış ır. 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede l BE ·ziN DÖKM0Ş Rodolf Hes sıhhattadır neş'elidir. ., 

' evvel alman Türk tavassüt teklifinden M h f·-·ı R d lf H •· ·· erı"nde Hes'in heyecan verici ifşaatta bulu- u a u.ıar o o es ın uz 
oaçnğı hakkındaki haberlerden Alman- esasen istifade edildiğini bildirmiştir. hlr miktar .wda komprimesi bulınuşlar
lar sinirli gibi gÖrÜnÜyorlar. Berlin di- Cevapta Türk hükümetiylt. eörfümcle- dır. Kat'A mecbu~ olaca~. mesafeyi mu
yor iri: Hes artık tngili:ılerin elindedir. rin devam ettiği iliıve edilerek bu müza- va~akı~ct!e aşabıl~ek ıçı~ Hes tayy

1
a

ve kim bilir Alır..aalar aleyhinde söz kerelerin hitamınn intizar edilmesi rica resme ihti?'~t benzın nldıgmı, fakat . s-
söy]etmek için ne işkenceler yapıyor- edilmektedir. koçya sahilı~c yak.l~ınca .bu?~ denız~ 
lar B ık• d H 1• biç söyle edigıv• attığım temın ctınıştır. lndıgı mevkı 

• e 1 e esın m ALMANLARA GöRE MOZAKE · · _,,. d. 1 . k dl 
1 · d kl d - üzerınue uzun aıre er çızere o aş-

teY en uy araca ar ır. RELER IYJ SAFHADA f k k 1 k d l . 1 .. . 

•• •• •• ru uyor 

e ı:n • s'in if~aaCı· 
nı bciı iyor, bıralıtığı 
melıtubu neşre miyecefı 

---o- -
Stokholm. 14 ( A.A) - Gazetelere 

velen haberlere göre Hes'in İngiliz ma
kamlarına ne gibi if~atta bulunacağı 
Berlinde merakla beklenilmektedir. 
Berlinde Hes'in tedricen mesul vazife
lerden uzaldaşbrılmış olduğuna ve bir 
facia olan hastalıima ısrarla İşattt edil
mektedir. Berlinde söylendiğine göre 
firar hadisesi ne dahilde, ne de hariçte 
bir mana ifade etmiyecektir. 

Stokholmde zannedilcUJ{ıne göre ,im
di bazı idamlar vapıll1'.a:: ı imkan dahi
lindedir. Halen bazı kimselerin yalnız 
tevkif edilmiş olması Nazilerin mal'ıira
ne bir oyunudur. 

Hes'in yazdığı veda mektubunun 
ne.:;rec:liJmiveoeğini zannerlilmektcdir. • 
Maamafih yakında bir tebliğ çikarıla
<'ağı tahmin edilmektedir. 

ISVtÇREULERtN KANAA TI 

Zurih, l4 (A.A) - Hes'in Alman
vadan hareketi burada bi,. kaçış olarak 
•elakki edilmektedir. 

Nove Zuhrer gazeteııi hu mesele ile 
<-ltikndar olnrak hepsi de tazyikin ver
diği gercinlikten gelen Macar başvekili 
Kont Teleki ile Yunan başvekili Kori-
7.lsin intiharlarını hatırlatrnnktadır. 

-------
Mısır hududunda sid--detli harp başladı 

r Bastarafı 1. ci Sahif Pdc 1 
- DU~anrn be disli bir çatal halinde 

sabahın ilk saatlerinde yaptığı Uıarnız 
hareketi bunaltıcı bir sıcakta ve kum fır
tınası altında icra edilmiştir. Bu hareket 
gnriptir. Hususile ki tamamiylc mlizahe
retsiz olarak yapılmıştır. Diisman kol
ları mukavemet görünce Sollum civa· 
rındaki hareket mevzilerine çekilmişler
dir. cNAZt tDARESI ~ış,. ~ at aran ı o ayısıy e munasıp 

ÇATIRDIYOR Berlin, 14 (A.A) - D. N. B. ajan- hır ınış sahası bulamamıştır. Bunun GIDA VE LEVAZIM 
1 .1. Am »ik t 1 . b. sı lngiliz - Irak ihtilafına tava süt mese- üzerine daha yükseğe çıkarak tayyare- M.,~SK".,.,.ATI 
ngı ız ve er an gaze e erı ır l i h kk d B v d k" .. b x.. • • t"" .. d d u _, uı..ı 

noktada ittifak ediyorlar ki Hes'in 'ka- es 0 ın a e':'ruttan_ aşagı n ·ı ma- ~m aş aşa"'' c;evırmış, mo o~u -~~ur- Askeri sö:TcU Mısırda ileri yürüyiişli 
Al d tl ıı\ l ln n lley l~m .. b 'YC>Yrne.k.t~dir n."daU.An. ftA-n :o.tn_hu t t UI&~~ ıueu UU''\nfh1,.~<=re ;t'\;'lmnruann b\U'ıa.s-

çışı manyav n ".. mk d" B haberler harbiye nazırı B. Şevketin An- rada motörü tekrar iş]etmişür. Tayyare sa su, yı"yecek ve cephane ted..,..;kfnde 
altındn oldugunu gosterme te ır. u '- h . l . . • ·· t1 d" k k d ' · d cı.u 

d '"k k . d" b .t:ara seya atı nctıce erınır: memnunıyet sura e yere uşer en en ısı e para- mutlaktı biiyilk miic:külata ugrv adıklarını 
idare çatır ıyor, c;o ece tır. ıyor u . . ld ... B vd t elitle sa~ ve salim inmiştir """ 

l verJc.ı o ur::unu ve nazınn ag a a av- .., s · c:öylnmı'şt"r 
gazete er.. d · ··k• l · · d'ld'"" · b'l - ,. 1 

• B" k tel '"th' 1 T d'" etıne su unet e ıntızar e ı ıgını ı -
ır ço l{nZ~ er mu ~ ngı ız uş- dirmektedir. Muhtelı·f harp hare- 1NGtL1Z RESMt TEBLtôt 

mnnının lngilteerye alınmasından s· • hf ·u b .. k 1 . Kahır' e 14 (A A) Orta k t ·1· 
d t d kt d ] Fı'lb k'ka ıyası ma ı er u muza "re erın ne- , . - şar ngı ız 

a en gurur uyma n ır nr. a ı . l . k k . . . .. A) i k f'<h tebl'x.; 
Napoly d yirm" sene devnm eden tıce erıne. ya ın ~ar vn:rıyetının mus- katı O a da j r SO n • umum arargıı ınm ı5.: 
bir sav~:tana sonrn 

1
tngiltereye sığınmış- takbel .inkişafı ~akımından biiyiik bir Habeşistanda yollann tıkanm~ olmn-

tı. Huliilla: Jngiliz Amerikan gazeteleri- t-hemmıyet atft"dıyorlar. • İ l ı · \J • ~ma rrığmen Ambalagi üzerine yanılan mao 1 esmı e ) ıgı hareketimiz memnuniyet verici fnkiqaf 
hin mütalealan iki kısma aynlıyor. Bir HARP VAZIYETtNE GEUNCE göstermektedir. Acfü:ababanın cen11hun-
Jı:ısmı bunu şnhsi kavgalara atfediyorlar. Beyrut. 14 ( A A) - 15 numaralı ---o----- da kuvvetle müdafaa edilen bir düsman 

Bu kavgalar neticesinde Rodolf Hes. Irak tehliP,i: Avnüssabah tayyare ka- Berlin, 14 (A.A) - Alman tebliği: mt"Vziinin zaptı suretiyle diğer bir mu-
Röhm gibi idam edileceğini nnlayınca rargahınn üç dü~man tayyares.i bomba gece Sunderlandın şarkında 14 bin vaffakıyet elde edilmiı;-fir. Beş yüz esir 
hçmıştır. ikinci fikre göre Rodolf Hes- H h . d B ton hacminde üç ticaret vapuru batınl- alınmış, iki batarya topı"yle, beş h-~ı'f 

P.tmıştır. a!ar e emmıyetsiz ir. ir t 1 d ın ie Hitler arasında Rusya hakkında ihti- d 1 mıstır. ngi tere Uzerin e u çan tayyare- "-nk ve bir tank dt>n topu ı~ı·nam _..ıı·l-tnyyare üsürü müıı ve mürettebatı esir al 1 d ..., Wl ö• eu 
)af çıkmıştır. Ve Hes'in firarına sebep d !erimiz bomb ar atmış ar ır. mış' tir. Bıından baı:kn kıta1anmız Yavel-

Al k kl i R ~ ilmicıfü. Bir lngıliıı: bombnıdıman ta"- ş· ı· Af "k d 1 'lizl t f d bu hadisedir. man ayna an se o- ~ ıma ı n a a ngı er an\ ın an lonun simalinde mühim bir mevki ola'? 
dolf Hesi deli olarak takdim ettiklerin- )'aresi Mordoh Ü7erinde bir Irak avcı tankların iştirakiyle yapılan taarruz Alı:riyi zap~tmMerdir. 
·..ı • • f · 1 ı·· ·· k tayyaresi tarafındnn yere inmc~e mec- İt ı k ...ı: •• il d k I t r oen sıyaııı te sır ere uzum gormeme - ~ a yan mu avcmt:u on n e ın mış ı . Negelli Belln yolundn düşmanın taki-

nl " 1 dik] hur edilerek mürettebatı esir cdilmi!!lİr. 6 tank •-hri -..ı·ı · t• D"" h tedirler. Alma arın soy e erine gö- c "' p t..-uı mış ır. ıger mu are- bine devanı edilmektedir. 12 Mayısta bi!" 
H b k v k 1 'liz] Irak tavvareleri kc'!if uç•ıc,lnrı yapmı"- b 1 d Al a l•-1 " kıta1arı me z"ı'ı h re es ıra tıgı me tupta ngı ere ta- :..1' " " e er e m n • .., y ... n v · düsman areketi alhr zayiata uğratılarak 

nıftar olduğunu söy]iyormuş. Esasen Jar ve kamilen iislerinc dönmüşlerdir. muvaffakıyetler kazanmışlardır. Sollu- tardedilrni~ ve yüzden fazla esir ahnmış
Berlin bu mektubu Hes'in deli oldul,runa Bir dü.,man bombardıman tayyaresi bir mun doğusunda ve cenup doğusunda tır. 
işaret telakki etmektedir. kaç bomba etmıştır. iki dü .. man tayya• müfrezelerimiz ilerlemişlerdir. Maltada 

Hadise heyecan uynndırmıştır. Hes- ıesi bir kale iiurine bombalar ntmıştır. Lukn hava meydanına yaptığımız hU- tSKENDERtYEYE HÜCUM 
Je Körpatrik nrasında yapılan görü~me- Runlardan biri Irak dafi batnrynlan ta- cumlarda mühim neticeler alınmı~tır. ETTİLER 
Jer neticesinde lngiliz b~vekilinin be- ::-afından düşürülmüştür. Düşman Heligolandı bombardıman et· I..ondrn, 14 (Radyo S. 21.15) - Kahire 
ynnnttn bulunmasından evvel mesle ay- ------- miştir. Askeri mahiyeti haiz olmayan resmi tebliğ: Dün srıbah düşman tayya-
dın lanamıyacaktır. Bayan Hes Ankara. hasarlar yapmış, bazı ikametgahlar yı- releri 1ske:rıdcriyeye bombalar atmışlar-
İTALYANLAR VE FRANSIZLAR kılmış, bir çok sivil ölmüş ve yaralan- dır. Madrli hasar ve insanca zayiat yok-

/ · d "' ·ıd · mıştır. Hava dafi topları iki düşman tay· tur. 
Almanya ile Fransa arasında yapılan ya ge mtŞ egt tr yaresi dlişürmü<:lerdir. tTALYAN RESMt TEBLtôl 

anlaşmadan İtalyanlar pek memnun de- ~ R 14 (A 
ğildirler. Stefani ajansı İtalyanın Fran- [ Ba~tcı.rajı 1. ci Sahifede] Düşman bu gece Alman topraklarına oma, .A) _İtalyan resmt teb-

akın yapmamıştır. liği: 
sa. meselesinde Almanya ile tamamiyle ·c- Hes'in lngiltereye geli~i Nazi ...,...------- Libyada Sollum ve Tobruk üzerinde 
mutabık olduğunu bildirmiş ise de İtal- partisinde ilk gediği teşkil . etmektedir. · 1 !talyan ve Alman kuvvetleri siddetli ha-
yan gazetelerinin son günlerde Fransa Hes Hitlerin çok yakın bir adamıdır. Jngiliz imparator D • rcketlerde bulunmuşlardır. T~bruk mü
aleyhinde neşriyatta bulunmnlan mani- Kendisi Hitlerin o derce.! aarih ~urette ğunun Amerikaya kCTI't'rcn bombardıman edilmistir. Bir 
dar telakki ediliyor. itimadını haiz bulunuyordu ki Alman- güvenmesinin sebebi torpito muhribi, mühimmat ve. benzin 

Jurnala D'İtalia •Fransızlar daima vaden muvaffakıyetle hareket edebil- depoları yakılmL~tır. 
aymdırJar• başlığı a:Jtmda neşrettiği miştir. Bu iyi bir haberdir. Ve tam za- Vaşington, 14 ( A.A) -- Avustural- Şarkt Afrikada Dük Daustun rnuka-
makalcde diyor ki: Aylar ve seneler manında gelen bir haberdir.> Demiş- ya başvekili B. Menzis harici münMe- vemetini ömek ittihaz ederek kuvvetle-

• h• d' · hetler komitesindeki nutkunda demiş- k geçıyor, a ısclcrin knwndırdığı tecrü- tır. rimiz müş ülnt içinde mukavemetlerine 
beler g\izcl bir ders teşkil eder. Frıknt tiı ki: devam ediyorlar. 
1talyaya karşı Fran~ıilnr daimn ay111• BAY AN HES ANKARADA DECtL «- Bu harp f ngiliz milletinin bugü
dırlar. Kalın knfnlıdırlar. Frrınsızlnrda Berlin, 14 ( A.A) _ Yarı re!!mİ bir ne kadar giriştiği en büyük davanın sa
akh selim denilen şeyden eser yoktur. kaynaktan bildiriliyor: vaşıdır. Bu savaşın sizin de savı,ınız ol
İtalyanın harp s;-ayretlerini daima kil- Ofi ajansı dı~ haberlerinde Bn. He- r:luğunu anlatmak istiyorum. Bu harp 
çümserlcr. Bu İtalya ki 25 günde harbı ~in Anlcaraya geldiğini bildirmittir. tyi hir Avrupa harbı değildir Avustural
ka~·hederck 2 milyon esir veren Fran- malômat alen mnhfill.-rde hf'yan olun- yalılar da harp ediyorlar. Çünkü bili
sadan c;ok dnlıa yüksektir. Fransızlar duğuna göre bu haber katiyen esassız- vorlar ki bu hnrp Avrupa siyasetine şa-
kendilcrini affettirmek için iyi bir \esİ· dır. Bn. Hes Berlinde bulunmaktadır. mil olmayıp bütür. beşeriyete şamildir. 
le krıybettilcr Bunu hesaba katacağız. ---~--- Büyük Britanya sadaka istemiyor. O 
ftalynnfor hesap görüldüğü znm:ııı Bayan Ruzvelt bir hüyük bir imparatorluktur Fakat is-
Frnn~nın ayrı kaldığım unutmıyacak- d• tipdadın yıkılmnsı. hem d ... · çabuk yıkıl-
lnrdır. Akdcnizdc ü~ kruvazörümiizlc nutuk söyle l mnsı bütün dünya için bi, hayati mcse-
iki muhribimizin batmasından ve Bel· Vaşington, l 4 (AA) - Bn. Ruz- Jedir. Bunun içindir ki Amerikaya gü
grat hiikiimet darbcsindc:n sonra Fran- velt müttefiklere yardım miidafaa ko- veniyoruz.> 
511nın isı;:nl altında oJmıyan chirlerindc mitesi namına radyoda_ ı<Öylediği bir 
se\•in~ teznhiiratı ynpılmıstır. Hatta Knu nutukta e2.cümle demiştir ki: 
şehrinde hnnam ~ünü imiş gibi bayrak- c:- Demokraainin daima canlı ve 
lnr asılmıstır. kuvvetli olduğunu ve demokrasiye 

Fransı1Jar. mih\•erin tehliked .. ve iman eden milleilerin ic&bında 11avnş-
1talvar:ın mahvolmakta olduğunu blr mnıta muktedir bulunduklarını, Ameri
kcrrc daha ~örmek istediler. Fransızlar knlıların bütün Jiinyaya göstermeleri 
bövlccl' ispat ettiler ki yine akıllanma- lazımdır.> 
dılar. Almnnyaya husumetlerini, İtalya- --------------
ya suiniyetlcrini göstermekten hali kal
mıyorlar. Zannedildi ki Fransızlar zeka 
ve fetanetleriy]e kendilerini kurtarma
ğa çalışıyorlar. Bunun uydurma bir dü
sünoo olduku muhakkaktır. Fransız 

akıllanmak istemivor. Kabahatlerinin 
ce1.asını bular.aktır :J) 

Fransız - Alman anlaşmasında en mü
~im nokta Almanların Fransadan ne is
tedikleridir. Bunu zrunan gösterecektir. 

-------
İngiliz ve Amerikan se· 
ıirleri Japon har~iye 

nazırile görüştüler 
Tokyo 14 (A.A) - Avrupa seyaha

tinden ~elclidcnberi Japon hariciye na
zın Matsuoka ilk defa olarak İngiltere 
ve Amerikn sefirlerini ayrı ayrı k:ıbul 
etmiştir. Birle~ik Amerika büyük elçisi 
saat 10,30 da Japon hariciye nezaretine 
gitmiş ve kendisinden bir saat sonra da 
büyük Britanya elçisi Matsuokayı zi
yaret etmistir. 

-------
Bir Alman ilanı 

( Baştamfı 1 ci Sahifede ] 
rnanda vapurların aevrü sefer etmeme
lerini ihbr etmektedir. 

Jf 
AMERiKA KULAK 

ASACAK MI? 
Radyo gezetcsine göre Kızıl denizi 

harp mıntakası ilan etmesi Amerikan 
gemilerinin bu denize gitmelerini men 
etmeğe matuftur. Yakın şark lngiliz
Alman mücadelesinin harct1i bir sahne
si olduğuna göre bu mıntakaya Ameri
kan harp malzemesi gelmesine mani ol
mak Alman.yanın işine gt"lir. Simdi bi
linmesi lazım gelen şey Amerikanın bu
na kulak asıp asmıvacağıdır. Amerika, 
.tnten Almanynnın su veya bu mıntaka
vı harp mıntakası ilan etnıt~e hakkı ol
madıi::'ına kanidir. Amerikan vapurları
rıın hf"r uğradığı yeri Almanlar harp 
mıntakası ilan ed~rlerse Amerika ile be
hemehal bir mesele çıkarmak isterlikle
ıi anla~ılacaktır. Simdi Ruzveltin kara
n merak edilmektedir. 

l.5 MAYIS PERSEMBE 1'fl 
. ==--2 

Toprak of isine yeni vazifeler verildi 

Çiftçinin mahliit hubu
batı da sa tın alınacak 

Ankara 14 (Hususi) - Toprak ofisi namesinc göre toprak ofisine ınc!°l~~; 
müstahsil elinde bulunan mahlfıt hu- te peksimet stoku yapmak v~csıj}ıU" 
bubatla da iştigal edecek, bu cins hubu· verilmiştir. Bu suretle mühim bır ~ 
batı da satın alarak çiftçinin ~lerini 1 yaç knrşılanacak ve her ihtimale ~ 
kolaylaştıracaktır. hazırlıklı bulunulnrak ktısadi bUnY 

Bugün .-;ıkan bir koordinasyon karar· dalın ziyade kuvvetlenecektir. ı11P 
ı ı ııı ı.ı 1111111111ııı111111111111111111111111111111ıı11111111 ıı ı ı 1111111111111111111111111111111111ıı11111111111111 ııuıtt 

Kıymetli bir teberru -
Universiteye 1 milyon 

lira teberru olundu 
İstanbul 14 (Yeni Asır) - Tanınmış gazetec~ere şunları söylemiştir: ~ 

göz doktorlarımızdan B. Ziya Günün •- Üniversite sayesinde yıUarca {ltlİ" 
bir milyon lirrıya yakın tahmin olunan lışarak biriktirdiğim malımı yine 
servetini İstanbul üniversitesine teber- versiteye terketmek istedim.• oı-. 
rü ettiği haber alınmıştır. Bu servetin Muhitinde müktesitliği ile maruf~ 
hangi hayır işlerinde kullanılacnğını doktor Ziya resmt mu.amelenin ~ 
tesbit etmek üzere üniversite rektörü sırasında üniversite rektörüne • icad9' 
B. Cemilin reisliği altında beş kişilik bir liranı başkalarının bin lirası ul? 
bir heyet teşkil olunmuştur. kıymetlidir» tarzında beyanatta b 

Doktor Ziya Gün kendisiyle görüşen muştur. ıııtlf 

Bii'Y'iik''Mii'i;t·"''iVi;~ii;i~de 
dünkü müzakereler 

.-ı;Jil 
Ankara, 14 (A.A) - Büyük Millet kete verildiğini bu fiatlerin kon'P"~ 

Meclisi bugün toplanarak İzmir vilayeti için maliye vekaletince tesbit ve ~~ 
hususi idaresince yrıpılacak istikraza ha- edildiğini ve görünen noksanlaı-ın an~ 
zinece kefalette bulunulmasına dair ka- geçeceğini bildirmiştir. Maliye <I ıJ{ 
nunu kabul ettikten sonra inhisarlar teş- kibrit fiatlerine yapılan zammın ~eV'ae 
kilat kadrolarını müzakereye geçmiştir. mukavele hükmüne göre dolar fia~l 

Kibrit inhisarınlli vaziyetiyle kibrit görünen temevvüçlerden ileri geld1~ kutularında görülen noksan ve arızalar söylemiştir. İnhisar umum müdUr ıtti'i 
ve yapılan on par.ı zam hakkında sorulan teşkilatı kanun lAyihası etrafında 1J1l 
suallere cevap veren inhisar vekili kib. sürülen mütalafıl:ırdan sonra ıronuı> 
rit inhisarmın 20 sene müddetle bir şir- birinci mi.izakeresi bitirilmiştir. 11111111 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H11111111111 ll lllll 

Bir kadın üc cocuk birden doğurdu 
Balıkesir, 14 (Yeni Asır) 

9

- wVilayetimiz.in Kepsud kazasında Mehmet;;.. 
nsı Remziye Sivri bir batında ikisi erkek, birisi kız olarak üç çocuk do 
muştur. Çocuklar ve anneleri sıhhattedirler , 

Bayan Remziye iki seneden evvel de üç çocuk birden doğurmuştur. uıfllll 
1111ilil11111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111 

B. Necip Serdengeçti dün vefat etti 
lstanhul, ) 4 (Yeni Asır) - İstanbul şehir meclisi birinci reis vekili B. Nt-

cip Serdengeçti vefat .etmiştir. . . .., . Set-
Uzun müddett~nben Jstanbul ucaret odası reıslıg.ınde de bul~nan B. dit' 

dengeçdinin ölümü teessüıle karşılanmıştır. Cenazesı yann (bugun) bele 
tarafından merasimle kaldırılacakhr. pıflll 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Asker ailelerine yardım icin kararlar 
. ' iç1ıi 

İstanbul, 14 (Yeni Asır) - Asker ı:ilerine yapılmakta olan Y!,rdımla~ 
yeni tedbirler ittihaz edilmektedir. Müracaat edecek muhtaç asker aile 
numaralar verilecek, tevziat muayyen srünlerde yapılacaktır. ııtl ... 

ıı ı ııı ıı 11111111111111ıı111111ıı1111111ııı11111111ı111111111 m m11ıı11mı11111111111111111111111111111111111111111 

Yeni bir kanun Adanaya gidecek 
Liyihası Veliller e' 

Ankara 14 (Telefonla) - Tevkif ev- Ankara 14 (Telefonla) - Ticaret~ 
leri umum müdürlüğünün vazife ve teş- kilinin büt~e m~zakerelerini. mUteedif· 
. .. . b dd 1 Adanaya gıdeceğı haber verilmekt a 

kilatı hakkındakı kanuna azı ma e er z· t k'l' . d ··num·uz· deki cı.ıııı ua . d . k 1. ih hükli ıraa ve ı ının e o u!t' 
vesıne ı· aır .. and un iştira? asını - günü Adanaya gitmesi kuvvetle J1l 

met mec ısc gon errn · t ld' 
eme ır. ---""" 

~---ıfu~-
Verilirken yanlara mı te1'" 
B. Hes'in lngilterege lif edilecek stil-

Budapeştc 14 (A.A) - Magy~.~Y 

Dl"d1·11·ndekı· maksat zet gazetesinin bildirdiğine göre l1l1~ y !ar Hırvat tacını İtalyan Kralına eil 

ne l·mı· t ". edeceklerdir. Bunun için Hırvat h:lı,. 
y f 16 veya 17 Mayısta Romaya gideet:J>°df 

Presburgta çıkan Grenzbote gazete~
Hırvatistanın İtalyan ırkından bir '
h olacağını tahmin etmektedir. ~t 
zetenin tahmin ettiğine göre ~ 
devleti müstakil bir devlet olduğu ""' 
İtalyan kralı bu tacı biz.zat kendisl ..1ef 
bul etmiyecek "e Dük de spc:ılt:•, 
Hırvatistan kralı olarak göstercce]ctit' 

Londra 14 (A.A) - Royter Rodolf 
Hesin Avsburgtan 1skoçyaya kadar yo
lunu çizmiş olduğu haritasında bir 
nokta mavi kalemle bir daire içine 
alınmış, bu· nokta Dungaveldir. Dun
gavel Lanarkshirede Strathaven civa
rında Dük de Hamiltonun malikanesi
dir. Cumartesi gecesi karanlık basar
ken Hes Glaskova 12 kilometre mesa
fede Renfrevshirede Menton Mearnoda 
yere indiği zaman kendisinb bulmuş 
olan çiftçi Macleandan derhal Dunga
velin yolunu göstermesini istemiştir .. 
Hes görmüş olduğu büyük binayı aradı
ğı bina sanmış ve münasiıp bir inme 
meydanı bulamayınca paraşütle atla
mış bulunuyordu. Aşık kemiğinin kı
rılmış olmasına rağmen Hes pek yakın
da olduğu $andığı Dült de Hamiltcnun 
evine gönderilmesini istiyordu. Çiftçi 
Macleanın ifadesine göre Hes Dükü ni
çin görmek istediğini söylememiştir .. 
Muhakak surette Dükü görmeslni çok 
istiyordu. 
Diğer taraftan Roylerin diplomatik 

muhabirinin öğrendiğine göre Alman
yada salahiyettar bir menbadan yapılan 
bir beyanat Hesin bıraktığı vesika1ann 
Almaı;ya ile İngiltere arasında bir sulh 
yapmağa g_ayret için kendisinin Dük de 
Hamilton ile görüşmek istediğini 1fşa 
etmekte olduğunu bildirmektedir. Bu 
mesele ile alakalı olarak şu cihet şim
di ifşa edilebilir ki Hes b:~ kaç ay evvel 
Dük de Hamilton ile mektupla müna
sebete geçmeğe teşebüs etmiştir. Lord 
Hamilton bu mektubu derhal İngiliz 

-------
B. Eden Avam kamara
sında beganatta bulu~ 

Londra 14 (A.A) - Hariciye ~
B. Eden bugün avam kamarasında ıı}oJl .. 
taki vazi:v.et bakında beyanatta ~·ıııetİ 
muş ve demiştir ki: İngiliz h~ki.1 )cat"' 
memleketlerinin sadık müttefi~n;li ,,e 
şı bir hücumuna kalkan Raşıt. ııtJlll" 
taraftarlarının hareketine heyeti t ct
miyesi ile Irak milletin~n muwl~~:~eti 
mediğindcn emindir. lngiliz ~u tehdit 
hiç bir zaman Irakın isti~ba~1?1 huicÜ" 
niyetinde bulunmamıştır. Jngıbf dcler
metinin yegane arzusunu 1nı~a ıc et et· 
den doğan meşru hakların? 51.Y::;.c hi.i .. 
mek teşkil eylemiştir. Ve Jngil. etinde· 
kümeli bu haklarını idame nıY 
dir. ~ 

t vdi etınis ved 
emniyet makamlarına e . tir ı.,or 

·ınıemış · d Hese hiç bir cevap verı ·)dsinin e 
Hamilton harpten evel her ı hlldiselerl 
alfikalı bulunduğu bazı .ks-pod fa ge!le 
münasebetile bir veya 1 1 e 
buluşmuştur. 


