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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN ~ 

1: Başmuharrir ve umumt ne§l"iyat mUdürU : : 
t: HAKKI OCAKOGLU § 1 ABONE ŞERAİTİ ~ 
E DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için § 
E Sen(:lik............ 1400 2900 S 
@ Altı aylık.... . ........ 750 1650 § 
... 
~-Günü ı;:cçmis nüshalar (25) kunıstur..... -= 
E TELEFON:2697 ... -n ıı 1111ıııııı111111111111111111111111111;ı11111111111111111111111111111 mı ıı ı r: 
han müuderccntından mcsuliyet kah ul edilmez. CiimKunyetin 1'e Cümhuriyet csCTlerinin liekrisi salıahLın rık"ar siyad gazete<Iif' 

Dünkii merasimden üç intiba: (Ortada parti 1'eisi avukat B. Münir Birsel nutkunu irat ederken) 

Dün Hava Şehitlerimizin Mübarek Ruhları Taziz Olundu 

Güzel yurdumuza en küçük tecavü
ze cür'et edeceklerin vay haline! 

Der ihtimale karşı lam manaslyle 
her şeklide hazır bulunuyoruz 

~ünfıü tören • Şehitlerimizin ruhunu tôzlzen IJir dalıllıa duruldu ve IJayralılar yarıya indirildi.. 
bun şehitlikte büyük bir ihtifal ya- Bunu müteakip şehitlikte yer almış ... ~ 

Mrnış, vazife uğrunda hayatlarını feda '.~'IS~ olanlar ve atılan bir topla da bütün şe- Ank~ rada mu" la'" katlar 
eden kahraman hava şehitlerimiz, bütiin ~~F bir halkı ve nakil vasıtaları oldukları ,_ 
~~fokette olduğu gibi, kalpten gelen fi yerde durarak ve fabrikalar da düdiik-

ırn hisleriyle yadedilmişlerdir. lerini çalmak suretiyle hava şehitleri-
) Sabah saa't dokuzdan itibaren birlik- mlz.i. ve bütün sühcc1ayı bir dakika se-hr Cü.m~u.:iyet meydanı~da Atatürk lamlamışlar. mera;im direğindeki bay-
laeykclı onunde toplnnmaga başlamış- rakln şehirde esnu ve hususi binalarda 
it r, başta askeri bando olduğu halele as- ve bUtUn nakil vasıtalarındaki bayrak-
ti~~ ~ıtalar polis ve belediye müfrzclc- lar, nüz şehitlerimize bir ihtiram nisa-
L.!. 1zc~ler, __ okullular, C.H. parti'>i tcşek- nesi olmak üzere. bir: dakika yarıya ka-
;ı:_u~lerı, muessesc ve ha1k teşkilatlan ön- dar çeltilmiş vaziyette bırakılmıştır. Atı-
~.tinde çelenkler olduğu halde birbiri- lan ikinci bir topla bütün şehir halkı 
tli ta~ben meydanda yer almışlardır. ve nakil vasıtalan yürüyü,şe geçmiş, ay-
l Vali B. Fuad Tuksal, şehrimizde pu- nı zamaııda !:.eh itlikte bulunanlar C". 1:--
unan m:~uslnr, müstahkem mevki ko- hat vaziyetini almışlar, merac::im ~nhal-

lnutaru tumgencral Hakkı A.koğuz, ha- ]indeki ve şehirdeki bayraklar tekrar 
~a tuğgenerali Şefik Ça'kmak. belediye yerlerine çekilmfslcrdir. 
t'eisi doktor Behçet Uz, partj vilayet ida- HAVA TEOMENlNtN NUTKU 
~ heyeti başkanı avukat Münir Birsel, Bundan sonra kürsüye çıkan hava 
~eri ve mülki erkan, hava. kanı ve teğmeni Ekrem Olcay bir nutuk irat ct-
~eniz subayları da Atatürk heykeli miş, 15 Mayısın tarihi kahramanlar ve 
<>nündeki mevkilerini işgal etmişlerdir. kahramanlıklarla dolu Türk milletinin 
b lhtifal alayı saat 9,30 da önde askC"ri şehitleri huzurunda bas eğdiği ~ün ol-

ando muzika olduğu halde yiirüyüşc duğunu anlatmış ve nihayet :-ühednmı-
g~rniş, Atatürk heykeli önünden birin- za hitap f'!dcrek şöyle demiştir: 
c kordona çıkmış, Gazi ve 1smetpaşa Ey aziz şehit: 
b.ulvarlannı takiben lkiçeşmelik cadde- Başını hir lahza kaldır. tlahi türhe-
jın~en geçerek şehitliğe muvasalat ey- nin başına içi cevherle dolu bir kütle, 
l!lnıştir. hayır bir vatan geldi, istiklaline andiçen 
ŞEBtTLtKTE VE ŞfilltRDE b}r vat.an, ~ni hasretle kucaklıyan, sc-
~"h"tl.kt t rı· d"l ·· lumlıyan hır vatan.:» 
~"" ı ı e e ıp e ı en sıraya gorc 

l';r alındıktan ve az.iz şehitlerimizin ka- PARTi REtStNIN NtrrKU 
bırlerine yÜ7.lerce çelenk konulduktan Müteakiben kürsiye çıkan C. H. par-
tonra tam saat 11 de istiklttl marşiyle Havaya iiç el ateş edilerek §ehitlerimi:t: tisi vilayet idare heyeti Yeisi avukat 
~rasime başlanmıştır. son Tasimci ihtiram ifa olunuyor Münir Birsel ~ık sık nlkışlanan şu heye-
~~ ca~ nu~u s5~em~tir: 

MiHVER - BULGARLAR FRANSA RAZI OLDU ! 
- Yurttaş: 
Sulh zamanında vatan hizmeti için 

hayatlannı feda etmiş şehitleri ebedi 
istirnhatgahlarında ziyarete geldik 

Irak harbiye 
veziri ve Yunaıı 

devlet nazırı 
Çankaya da 

---o---
Refslcümltıı,.,,,..uz, An· 
lıarada bulunan Yunan 

ve lraJ:ı nazırlarını 
lıabul buyurdular 

Ankar::ı, 15 (A.A) - Reisicümhur İs
met İnönü bugün Çankayadaki köşkle· 
rinde saat 15.15 te Yunan devlet nazırı 
ekselans Argiropulos Yunan biiyük elçi
si ekselans Rafaille birlikte kabul et-

[ Sonu 3. rii Sahikdcı 1 

B. f den ve Ameri ·~a su. 
f iri beuanatta bulundular .;;,,; 

B harp hiirri
eti seven n~il
letlerin mü-
cadelesidir Adalet Mihver 

idaresi altında 
nihayet m11zaf-

Almanya Süri
ye tayyare mey
danlarından is
tifade edecek 

Miibarek viicutlıuını burııdn medfen
lerine bıraktığımız varlıklarının hatıra
larını kalplerimizde daimı. muhafaza 
ettiğimiz yurt fed.ıileri hava kalıraman-
ltırının manevi huzurundayız. Londra 15 --<>--(A.A) _ -Ş-crefine verilen 

[ Sonu 2. ine; Sahifede ] ___ ........, __________ ... bir ziyafette Amerika büyük elçisi Vay-

fer olmuş! 
--O--- ~ 

Sofya, 15 (A.A) - Sobranya meclisi Londra, 15 (A.A) - Royter Ajansı 

- __ -- - - ---· ...... nan beyanatta bulunarak · ezcUınle de-
-r .. ~ :ıeı-/......-: .. ~~~ mistir k" 
_..__ .--..-.--·- - - - ---~....... '!l: ı. 

KA 
- Dünyanın hürriyeti seven millet. 

leri bu mücadelenin yalnız 1ngiltereye 
[ Sonu "· cii Sahifede ] 
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~ TÜRK KADIN/! -
§ Halkevinde, bw dii§mandan koruyacak olan-~ 
§ lar ~çin harp paketleri yapılıyor. Muhtelif dikiş§ 
:: işlen hazırlanıyor. Sen de bu işte vaz.ife al, yar-E: 
§ dımsevenler cemiyetine gir ~ 

-
fürı 11111111111111111111111111111tllll1111111111111111111111111111111111" 1111 ~ 

YENi ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

B. Hesin kaçışı etra
fr nda yeni tahminler 

Alman devle 
reis·neak·mk -
lan bir s··ikas 

mi yapıldı? 

B. Hitlerden habersiz 
diplomatik bir vazi. 

f e ile mi geldi ? 

Nazi vahdetinin görltl· 
düğü lıadar sağlam 
olmadığı anlaşdıyoP 

diyoPlar .. 
Londra, 15 (A.A) - Hes Mdisesi bil- B. Rodolf Hes 

hassa İngiliz gazetelerinde bir çok tef- :>B~.::><:::u::,.<:::ıe""'•>.<.::><D~ü>Ck~~LJ~a>m~ı.~l • .c;s 
sir ve mütallialara yol ac:mışbr. İngiliz nı g nı 
başvekili bay Çörçilin bugün bu mesele 'ona bı·r meıa,; v•rdı· 
hakkında beyanatı bekleniyor. ıı 'J 5 

Bugün halkın ve gazetelerin dikkati j 
yine Hessin harikulade macerası üze
rinde toplannuştır. Efkhı uınuıniyeniıı 
bir lasmı Hessin Alınanyadan kaçı.şın
da Alman idare makinesinin inhilAlinin 
alfunetini görmektedir. Daha mutedil 
miişahitler bu kadar ileriye gitmiyorlar. 
Bunlar Hessin Almanyadan kaçısı hfı
disesini Alman hükümet erkllnı arasın
da noktai nazar ihtilaflarının bir ala
meti ve Alman itibarına indirilmiş mü
him bir darbe addetmeklc beraber he· 
nüz bundan bir netice çıkarmaktan uzak 
bulunuyorlar. Hessin beklenmedik ziya
retini izah için bir çok fikirler ileriye 
sürülmektedir : 

Baı.ılan Hessin Almanyadaki vaziye
tini tehlikeli bulduğunu ve Gestaponun 
kendisini bitaraf bir memlekette de bu
Jaca~ını ve böyle bir memlekette em
niyete kavuşrunıyacağuu düşiinerek fn
giltcreyc iltica cttiğinj tahmin etmekte
ilirler. Heı· halde bü tedbirle, İngilte
renin mağhlp olmasını varit görmediği 
neticesine varılmaktadır. Aksi takdirde 
İns:!iltercdeki ftkibeti özenilecek bir aki
bct olamazdı. 

[ Sonu 4. cii Sahifeile ] 

3 n aralı nazi 
diyor ki: 

---0-

ALMANYADA HAllM OLAN 
ISTIBDA iN IMHASllA 

YARDIM EGECEGIM 
-c--

B. Res Alman milletinin 
IJUyiilı lllr ne11mldl ve 

telaş içinde llulundağa• 
nu da söyledi .. 

Londra, 15 (A.A) - İngiliz lıalln B. 
Çörçil tarafmdan bizzat kendisinin zi
hinleri şaşırtan bir Mdise olarak tavsif 
ettiği Hes hadisesi hakkında yapılacak 
beyanatı sabırsızlıkla beklemektedir. Bu 

[ Sonu 2. ınei Sahijede ] 

... 
Tobrnkta emsalsiz sekilde Jırırı> ederek nıihveri durdurnıtl§ olan 

A 11tı.!'turalyalı cukcrleJ' 

Mısır kapılarında va. 
ziget tehlikeli değil 

Atman pro aaandasına 
göre Hesin maksadı ne? 

dUn toplanmıştır. BaşvekiJ Filof söz ala- bildiriyor : Salahiyettar bir kaynaktan 
:tak Yugoslavyaya ve Yunanistan:ı karşı ö~rrcnildiğinc göre Sııriyedeki Fransız 
bıihver devletlerinin nı-zularına rağmen makamları Almanlarıv Irak iizerindc 
tahmil edilmiş olon harp hakkında be- uçuşlar için Suriye tayyare mcydnnla
~~natta bulunmuştur. Filof ezcümlı! de- rını kullanmalarına müsaade etmisler
bııstir ki : dir. Bunun üzerine İngiliz hiikiimcti 

İn2iliz Dükü ve 
B. il es dün ko

nuştular 

ı In~ilizlerin ha- B. Hes İn~ilte
reye Almanya
ya dönmek ııi
yetiyle ~itmiş! 

• - Bu harbın mesut bir surette nc-j Surivc ta\ varc me~·danlarmda AJman 
~ f Sonu 3 cii Sahifocw l . ~ . [ Son·u 2. ri Sahifede l 

~raıısı.:ların tayyare '11eydanlrırm ı Almanlara ı.:erclikleri 
,Samdım bir ma11zara 

Suriyenin füer1:P-zi 

-----
Müleilıatta hariciye 11e 
Entelicens Servis me• 
murlaPı da hazır 

IJulundu •• 
Londra 15 (A.A) - Öğrenildiğine gö· 

re Dük Hamili.on B. Hcs'i bugün tskoç
yaya gelmesinden 48 saat sonra görmüş
tür. Bir tayyare meydanında İngiliz ha
va kuvvetleri subayı olarak bulunan 
Dük de Hamilton derhal Glaskova tay
yare ile gitmek emrini almıştır. Mülakat 
hastaneye giden yol üzerinde bir yerde 
vukun gelmiştir. Sanıldığına göre en· 
tellicens servis ve hariciye mümessilleri 
görüşmede hazır bulunmu~tur. Diik 
mülakatı müteakip vazifesini" dörunilş, 
Hes te hnst.nneye sevkedilmistir. 

Bu göriişmenin zaptı Londraya gön
derilmiştir. Sanıldığına göre Çörçil 
avam kamarasında beyanatta bulunur
ken bu zapttan da bahsedecektir. 

- - - -~ - _..._ -.- .. - - -
ıı;.: .. ~/J'"'J'"//J"~~~..co:>oe~ 
._._.._._ -~-- ... .., • 1 ...... __..... ... .._. 

Amerikanın Londra büyilk elçi~ 
B. Vavna• 

kimiyeti elle
rinde tuttukla .. 
rı muhakkak 

--0---

Ge~en yazdal:ine nis· Mahvolmadan euveı in· 
betle lngillzler ~lı gilizleri sulha il:na 

fallı 11azfyette etmelı isti;yormıq 
Londra, 15 (A.A) - Libyadaki vaz.i- Londra 15 (A.A) - İngiliz gazeteleri 

yet geçen yaz İtalyanların Mısır hudu- dikkatlerini Hes hadisesi üzerinde tek
dunu geçmelerinden evvelki vaziyete sile devam etmektedir. 
mlişabih bulunmaktadır. Düşman kendi «Taymi~» gazetesinin diplomntik mu
hudutları dahilindedir ve Mısıra hü- harriri şunları yazıyor: Başvekil bay 
cum etmek sarih niyeti iJe bir kuvvet Çörçil garip Hes hadisesi hakkında ya
tanı.im etmek üzere bulunmaktadır. İm- kında beyanatta bulunacaktır. DUn bu 
paratorluk kuvvetleri se düşmanı sıkı hfıdise yeniden biraz dnha aydınlanmış
surette nezareti altında bulundurmakta tır. Evvela öğrenildiğin~ göre Hes dük 
ve fırsat düştükçe düşın•nı hırpalamak- Hamiltonun topraklarına inebilC'Ceğini 
tadır. Bununla beraber bugünkü vaziyet ümit ccliyordu. 1936 senesinde Berlin 
ile geçen seneki vaziyet arasında bazı olimpiyatlarında hazır bulunan dük Ha
mühim :farklar vardır. Geçen sene bu- miltonu Hes unutmamıştır Son nylar 
rada biltiln malzemesiyle büyük bir zarfında ona bazı mektuplar göndermiş
İtalyan orduu vardı ve bundan başka se de İngiliz dUkünden mukabele gör-

[ Sonu 2. ci Sahifede ] [ Sonu 2. inci Sahi/ede ] 
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73 -

-- · aralım onu da tepeleyelim! 
Cadı Osman zorlJalara us· i ~r ~ ~ anımız 

Jtaldı- Ona da, Musa Çele ·yı dete· 
pellyelim •• n iyordıı. •• 

Bu korkunç işin becerilmesini mütea- Şimdi bu rüyayı bütün tefrrriiatiy1e 
kip Cadı Osman bıçaklarındaki kan le- hatırlıyan genç rnukarrlo bunun helki 
kelerini temizlemeğe u~raşan haydut de yakında maruz lrnlacnj{ı müLlılş bir 
heriflere bakarak dedi ki: iıkıbetc icıaret olmasından ~phelı>niyor. 

- İşle sipahi ve yeniçeri ocaklarına bu hal kar~ısmdn duydufu korku ve 
hlyanet eden ve hünklirla bizim aramı- ruh sıkıtıforının biisbütiin nrttı~mı hiı:ı.. 
zı açmağa savaşan düşmanlarımız.dan s"diyordu .. 
biri daha tepelendi... Şimdi yalnız bir Musa çelt'hi o gece söyle bir riiya gör. 
tek d~c;manımız kaldı. Bu da sarayda müc;tti: 
işgal ettiği mevkiden istifnde ederek Bir su kennrmda 'd.i ... Mevsim ba
sık sık hUnkfirla temasta bulunan ve har ve vakıt gündüz .. Etraf zümrüt ren. 
bizi ona daima çekişti.ren mukarrip Mu- p,ine btirünmll~ ... Cnyırlnr baştan basa 
sa çelebidir... yemye il. .. 
Şimdi ark~lar, k~ım, varalım Civardaki ağaçlarda ku lar ötüsiiyor .. 

bu son düşmanunw da tepeliyelim . . Ve k\I ların terennümlcrine, sanki bir 
Duyduğuma göre Musa çelebi sadra- bestenin ara naN-roC'll'riymiş rJbi su secı. 

zamın sarayında imiş... Canını kurtar- ı i karışıyordu .. 
malt için ba ka çare bulamıyarak Ref:ep Bütün fn~ aydınlık idnde parı1 pa-
~ya iltica etmiş ... Hadi yoldaşlar.. "11 uarlıyordu ... 
Doğru varalım sadrazamın sarayına... Musa çelebi. butiln benlittini kaplı. 

Ve Atmeydanını dolduran binlerce van de;In s:vinç hisl~ri içinde kcn.disini 
adam fırtınalı bir deniz gıöi galeyana t~mamty~~ :u~t>, emın v~ mcsu~ 1m ,.,.,_ 
gelerek birdenbire yerinden oynadı. .. nyette go~~Uf~. ~ra~ bırdenb!rc h~va 
Önde Cadı Osman, Kalem bey. Salih hozmus. gok yuzunii ansı~ın sı~·ah. f.ır
efendi... Recep paşanın elinde adi bir tına b~uUarı sarınıstı ... Bır sanıye ı~ı.n
icra fıleU olan bu ile adam koskoca de o gtlıel m~nznnı ba~tan baş"' depıo;.. 
meydana gilçlüklc sı~bilen' o korunc misti.. . . 
kalabalı~ı peşlerine taktılar ve sokak- Her tara~a imşckler 5~~1yor. bırbni 
ları, caddeleri giirUltUlere boğarak R e- arka!lına yıldınmlnr dutıuyo-rdu... Bu 
cep paşanın sarayına giden vo1 iiz,.rin- vıldınmlardan blrl Mus..-ı çt!leblr-Jn o kn· 
rlc ilcrlemeğe kovu1dt•1..,.. · dar yakınına dtl~~ idi kl z:ıvnUı gı>nç 

neye ufradığını senneğe vakıt bulama
dan, bo~lukta husule gelen şiddetli bir 

Biçare Mı.ısa ç l bi sndreı,nmın sara
yına geldiği gUndenberi korkudan vı> 
kafasını saran btr takım siyah dü~iin
celerin tesiri a1tınd.a kalmaktan kendi
alrıl bir ttınn kurtaramıyordu ... Gecevi 
uykusuz ve yatağının içinde iki tflrnfı
na muttasıl d8nerek geçiren M•ısa çe. 
lehi sabaha kar!lt gf§zlerlnt biraz yum
m~. kAbusu andıran sık ntılı bir uvku-
ya dalmıştı.. . · 

Uykusu arasında korkunc bir rüya 
gCSrerek birdenbire uyanmış, hemen ya

hava tazyikine mukavemet edemfytrek 
yUzükoyun yere kapanmıştı ... 

Musa çelebi bir nz sonra kendine ~e
lip te başını kaldınr kaldırmaz gördU
~U manuıradan fena halde ih-kerek u~·
lm arasında keskin ve ac·ı bir çığlık ko. 
narroaktan kPndlc;int alamamıc;b ... 
Yanıbaşında kendi ka!asmm ke'-"ilmi 

\'e bedeninden koparılmı,, bir vaziyette 
durduğunu görmüştü ve kesilen boyun 
damarlnrından akan koyu knnlar, civar
daki kaynaktan fışkıran sulan kıpkır. 
mızı bir ren"(ı> boyamıştı ... 

ta ından dışanya fırlamıştı .•• 
ııaaıcı:ıacıcıcocıoccı~~~~..z... 

c Bitmedi>-

B. Hes Dük Hamil- A! an 
tona bir mesaj verdi 

-~•·-nr 
( Ba§ttırafı 1. ci Sahi/erle ] 

husustn beyanat yapılıncaya kadar üç 1 ' 1~rafı 1. ri Sahifede l 
numnralı Nazin!.n garip macerası hak· memistir. Alınan yeni haberler vaziye. 
kındA daha ziyade efkarı aydınlatma~a ti aydınlatacak mahivPtte de<Yildir. 
yanyacak haberlere infüar edilmemeli- ALMANLAR NE DlYORLARMIŞ? 
clir. Alman propagandası, Hes'in bu har. 

Bu sabah Londraya dünkü hastane- hın yalnız tngilterenln hezimetiyle d e-
sinden daha yakın bir hastanede uyn- fül, aynı zamanda mnhviyle biteceğine 
nan Hes memnuniyet verici bir şekilde k"ni oldu~undan henüz vnkıt geçmedt>n 
fyllesmektedir. sulh imza'iına dük Hamiltonu ikna et-

n. BES'SlN İLK iTİRAFLARI mek istedi~ini ileri .. ürmektedir. Yin r 
Londra, IS (A.A) - Rudolf Hes indi- bu propaganda tarafındnn i<uıe edilnn 

ği mmtnkndaki çiftçilerle konuşurken haberlere gör Hes, dük Hamilton ile 
AlmanyncLı kntlanıJan mnhnuniyetleri dostça rörü~Ukten sonra tekrar Hitlc.>
knydetmi \'e İngiliz hava kuvvetlerinin rin yanına dönmek üzere tn-;lizlerden 
J>omb."trdnnaıllnn )'iizilnden Alman mil- bir tllyyare ve b,.nzin tedarik ed,.h•le
lctinln bUvlik bir nevmidi ve tclllş için· <' ~ini fmit etmMir. 
de bnlundu!hınu öylemi tir. B. HES SARSILMIŞTIR 
Anl~ıldığma göre Hes Dük llamilto- Hes'in HitlPrin sebep olduğu harbın 

na çok mühim bir mcs."ljı hamil bulun- fecayiinden sarsılmıs bulundu~ mu· 
duğmm n Hamilton Mnrki Duglas Of hakknktır. Almanya bu fecaattC"Il nisbe. 
Klnyveste bulunduğu 7.aman çok iyi tn- tt'n masun bulunduğu mUddetçe Be~ 
nıdığını ve f koçyoya doğru Hamiltonun susmu~. fakat İngiliz bombardımanlan
malikUn ine inmek üıere u~tuğunu Vf'! nın tesirlerinl gördükten sonra tngilte
dlike bildireceği miihim haberleri oldu- rt'ye gelmiştir. 
ğunu illıve cimi tir. 
Hes bu haberlerin lngiltere için bü)'-Uk 
tifodcyi hiiz bulunduıtttnu ve İngiliz· 

lerin imdi Almanyada hakim olan is
tibdadı devinn ine yardım edeceğini 
söylemi tir. 

llcs, Alman milletinin harptan bıktı
ğuu da söylemiştir. 

Hesin uanak için büyük ihtimamla 
hazırlandı~ hlm.il olduğu ve muay
yen noktalan birer dait"e ile l$aretlen
miş hnritıı delildir. Dükün malikAnesinc 
bu kadar ynkın inmesi Hesin mahir blr 
pflot o!dul!unu ı?Östcrmektedir. 

aOeyli Telgraf• birinci sahifesinde 
necırettiği bir makalede şöyle diyor : 

Hes yere indiği çiftlikteki köylülere 
:Almanynnın zulüm altında yaşadığını ve 
İngiliz hava kuvvetlerinin bombardı-

manlan yllzllnden Alman milletinin bU· 
yUk ıstıraplar içinde çetin zamanlar ge· 
ç!rdil(inl söylemittir. 

HES MESAJI VERDİ 
Hes, Dük Hamiltona verilmek tizere 

büyük ehemmiyeti hô.iz bir mesai vcr
m~r. Alman raporlara nazaran, Hes'in 
Dük Hamiltona vereceği malumat, nazi 
7.ubniinün yıkılmasa için lngiltereye fa
ideli mahiyette Olıeaktır. 

Söylendiğine göre Hes harp l~inde 
Abnaayadald h.,..ıtan b1'knfuu söyle
mi~. Bes ıeldflfnden beri ıemestQe 
konuşmaktadw. Almanyada kendisini 
tnruyan İngiltere ser.ret· •listeşan. Kf)I' 
patrik ile raJttlt konu.,-.lara &tir ha
zırlanan raporlar fngı1iz nazırlanna ve
rilmi tJr. 

ELHAMRA SJNEMAS!f"DA 
-Bu gun-

l\taııncıerden i•ibrıren giizelli~iuo doyulmaz 2 bUyük Filim Birden.., 
- 1 . 

Mukaddes Vazife 
FRANSIZCA SÖZLC 

YARATANl..AR: LEV AVERS - f.IONEL BA&RYMORE 

- 2 --

Kocam ~özeller Peşinde 
İNGİLiZCE SÖZL'Ö 

y ARATANLAR : AN SmERN - iFBANCHOT roNE 
FOKS JURNAL'da en son Mt.lHIM BA.BERLER.

SEANSl..AR : MUKADDES V AZIFE : ! - S -1. DE.. 
KOCAM c;CZELI;ER PE$fNDE : 3.30 - t.U - 9.3t DA .. 

Cumart.t ve Panr 11 :ve 12.31 DA BAŞLAR.. 
DtKKAT: Baltanın her g{lnünde ilk seanSlar UCUZ HA.LIC MATI. 

NELERl'dir .. FIA'ft..Eat : Birinci %9 .. Ba1kon 25 .. Koltuk 30 k•aştw .. 
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ŞEHiR HABERLERi: 

Kadı 
• 
1 Başına! Part•miz emrine! Türk 

elli kilo kinin B M~-h-.-=--b- I .. .. k 
1 

verildi n. ev ı e nonu a-
Bu lıininler hallıa mec· 

canen dajıtılacalı 
İzmir Ciln\huriyet halk partisi vilA

yet idare heyeti reisliğinin genel sekre
terlik ve Sıhhat ve tçtima1 muavenet \'C· 

kftleti ne:ıdindeki teşebbüsleri Uzerine 
Sıhhat vekaleti tarafından parti vilayet 
reisliği emrine elli kilo kinin göoderil
mistir. Vılflyetimlzin bULUn kazala.rıruı 
ihtiyaç nisbeUiıde teni edilmekte olan 
bu kininlerin bedeli İzmir Kızılay §Ub~ 
i merkeziyle C.H. partisi tarafın~tn te

diye edilmiştir. Halkımızın ve bUha.o;sa 
köylümUzUn sıhhatinin korunması için 
getirtilen bu kininler fakir halkımıza 
meccanen dağıtılacak ve dağıtılan kioin
lerin masraflan parti ve Kızılay tarafın
dan mü.c;tereken ödenecektir. Vnkıt ve 
haü iyi ~lan vatandaşlarımıza da kinln
ler maliyet fiatiyle verilecektir. 

Sebepsiz ola .. 
rak fiat 

arttırılmıyacak 
---o---

dınlarımızı vatani vazi
felerine di vet ediyor 

"'l'Urlı lıadını saJllta da, harpta da erlıel)lnin sa· 
ddı lllr efldlr ue yanındadır .. n 

Türk kadınları ezeli hasletini göste
r rtk cephe gerisi hizmetlerine koşmak
t ve bnşta baynn Mevhibe lnönU olmak 
llzerc başlıyon bu §Uurlu ve mUbecc 1 
hareket gUn geçtikçe genişlemektedir. 
Ankarada elde edilen iyi neticeler bu 
faaliyetin her Tiirk şehrinde de nynı hız 
ve muvaffakıyetle ba lıyoblleceğlnl gös
tenniş olduğwıdan Milli Şefimizin refi
kaları bayan Mevhibe İnönü bütün Türk 
kadınlarını u beyanname ile · ba na 
davet etmektedirler: 

hamle veren günlerdir. Tiirk kadını, her 
büyük 9Uncle, erkeğinin yanındadır ve 
cr1:eğinc c1tir. Bu. ezeli haılcti yeniden 
meydana Jcoymak fırsatı gelip çatmıştır. 
Yardımscvenlcr cemiyeti; sizlere, mil

li müdafaa fıizmetlcrincü, göııüllii 1ıaş
tabakıcı olmak, asker hastanelerinin 
muhtelif scrvfs!crinde varile almak, OT

cftınun ihtiyaçlcırı olan malzemeyi hazır
lamaJc ve dikmek için Ankcıradaki ilk 
tccrübcler·ıe ·muvaffcıkıyetU imkanlar 
hazırlamış ve 'f'eh&er olmH§ bulunmak· 
tadır. Her şehirde, buna f>em?:er itnlmn-

TORK KADINI! lar ııardır. 
Türk :vatammn her Türk ferdinden Bütün Tiirk laıdmlnrını, cemiyet ha-

giindelik ifleri dı.Jrnda, biiyü1c hi::ınetlf!r yatına. yararlı, milli müdafaa. hi:-metle
beHcdiği günlcrdeuiz. Böyle günler, 1erı- Tine hazır otma{itı <(avcı cdfyonım. 
dın cr1cek, bütiin Türk milletine ~uur ve- MEVHiBE 1NöNü 
:cr~::r...ccco=rJ".#"..;Oer~J".AC'ıC'"'J"~J"..ccrJ"'..o;.r~..r.rJ"J"J"...oo'"~ 

Dün hava şehitlerinin mübarek 
ruhları taziz olundu 

Kundura ve manlfottara 
eşyası lıtir haddi 

tesbit edili~or .. 
Sebepsiz olarak satış f iatlerinin arttı- -

rılmarnası için, vilayet fiat murakabe [ Bqtm'afı 1. ci Sahifede ] l Ttir1t havalari, Tüikün edik kanatla~ 
komisyonuncn satışa çıkanlan kundu- Kaleplerimiz onlar için, canİ:Jan ıev· riyle dalma mahfuz kalacaktır. 
raların nltlanna imal edenlerin firmıla- gJ, fazilet ve kahramanLklanna &it mio- Türk milletl. ıcci evlltlarırıdan mü-
riyle sntı§ fiatlerlnin darnga ile yazılma- net ve tazim hisleriyle doludur. re~ep ordusunun iıava kuvvetlerine. 
sını karar altmn aldığını evvelce ya~ Bunlar, fazilet ve kah .. hmanlığın in- lıer gün artan fedaklrlığında devam 
nuşttk. san olarak teşabhuı etmb hirtt timu- edecekili. 
Şehrimiz kunduracılar cemiyetinden lidlr. Tlirk anası, sevgili ev\i.tlannı katıra· 

bir heyet, dün mmtaka ticaret mUdilr- Onlar, vazifeye can ke.yguru duyma- ıııan ordusuna ve ha.va ku\•vetlerine ye· 
lilğüne müracaat ederek sat"? fiatleriy- dan ba~lanma1c fuziletini. vazife için ıi.ştirmekten ve vermdcten bir an fariğ 
le kar hadlerinin tayinini rica etmlştir. tehlike1cre göz kırpmadan atılmak kah- olmayacaltbr. 

Fiat mürakabe komisyonu bu roilra- ramanlığınİ naflslerlnde toplavan asil Türlt çocuğu, cesaret ve şecaatte, e--
caat üzerine aktcdeccği ilk içtimada lnSAnlnrdır. hit ağabeylerinden geri kalmayacak, 
kundura fiatlerini teshil etmeği karar- Bunlar, yurt ve iatiklaı müdafaasında bilgi ve maharette en ileri gidecektir. 
lnştırmtştır. Bu suretfo halkımız aldan- bütün tarih boyunca, hiç bir millete na· AYA HtT~P 

Altay ve Altınorda 
o 

B sabah İstan· 
hula hareket 

ettiler 
~-

!l'aJıımlaPunız istanoıd 
Spor ue Beşilıtaşıa 
fıaf'fılasacafdar .. 

Altay \'e Altıno;du tnkıınları bu ~
bahki trcnJe lstanbula hareket etıntj• 
lcrdir. 

Cumartesi gUnU ilk karşılnşmn !!l!:; 
ordu - fstanbulspor, ikinci karşı...,·
Altay - Bl'{Jiktaş takımları arasında ) ,. 
pılııcakt.Jr. 
Takımlarım17. maalesef bu defi da 

tam kndro1ariyle hareket edemernl 1 r· 
dir. 

---llJ<N•W••-~--

He~ecanlı bff' 
vole)'bol mıtıallalıos• 
İzmir p mul· mensucat fü1'ri~ 

\'Olcybol takımı ile İzmirhı en kuVV-
takıınlarmdan biri olan Suha takımı ati' 
sında dün fabrikanın voleybol ~ 
da heyecanlı bir maç yapılmı.ştır. Bır~ 
ci haftayım 9 • 15 pamuk mensucat Ctdt> 
bi aleyhinde bitti · halde ayni t f· 
ikinci haf tayımı 15 _ 17 ve UçtıncU ha 
tayıını 8 • 21 sayı yaparak kazanmıştır· -------
ı5rONÇivi 
GETİRİLİYOR.. 
Şehrimiz ithaJa.tçılar birliğinden 1ı 

Mahmut Tabak, Istanbula gelen ve . 
mir ihtiyacı i~in ayrılan on beş ton çi\11• 
yi getirınek üzere fstanbula gitmiştir··· 
Bir kaç glin zarlında gelecek olan bıJ 
1:ivilerden bir mikdar vilayet emrine~ 
tarım ~atış kooperatifleri birliğine Ve" 
rilecek ve diğer bi.r kısım çivi de ptya· 
saya arz.edilerek kont?Q1 altındı hallc8 
satılacaktır. 

-------
ASANSÖR 
i,ıemeğe başladı.. 
Vergi meselesinden bir mUddett.eobe" 

rl işlememekte olan asansör, valimiz JJ. 
Fuat Tuksalın yakın alaka ve emrile ~ 
niden işletmeye açılmıştır. bil 
Yukarı mahalleler halkının bUyUk 

ihtiyacını karşılıyan bu vasıtanın ae1r 
diye tarafından istimlak edilerek rnutl .. 
tnzam bir surette i letllmcsi temin ohı· 
ııacaktır. ----madan verdiği parasının kar.::ıJığı ofa.- ı:ip olmayacak ııan ve şeref harikaları l~ı~~itler: 

rnk kundura alabilecek ve ihtikara mey. yaratmış olan Tü•k milletinin, temiz Size minnet, slı.e taziml Müsterih ka· S f ff ff j Y E D E 
dan verilmiyeceldir. kan1ı. hakik1 evlAtlaridır. lınızl Kardeşleriniz ve çocuklarınız bin ra"İft ve tahulller 
Yakında manifatura eşyası fiatlerl CELtK KANATI.AR HA.KiM b•.r t•Llı"ke ı"le dolu vazife yolunda ka- 3 --' 

e kil hadle · de tesbit edilecektir '-n Keınnlpa";ı hükü ... met tabibi Dr. FeıPlil·· 
v r rı · OLMALI nını· •la yazdığınız, hayabn''"'' feda ede- "' TTt. .. .... dun İzmidi oğlu Istanbul Zeynep n.u 

Yurttaş: ıek ebediyete verdiğiniz şan ve şeref doğuın evi müessesesi as!stanlıWna, ge
V.)ltan müdafaasında, telilc bnatla- ..hlfelerlne. ytiz binlerle harikalar da- O eli EL 

-..~•ırr.--v•v~·•~••"N;R1iie 11n1>U}'Ur-Yo1unu. on--nartmrbatnaelnt ha-Ullve edecek, rl: nıl ıetto b....... m.all!@Şa hUldimct tabipliğin_e ~ıc.; 
-J- fazasllıu'lfome :ekimı öktOr ~ıu •-

4 

bütün dünyaya layıkiyle göstermiştir. şefinin idaresinde kahraman ordusu ile do.fan tayin edilmişlerdir. azalı ına seçi!dL 
Eczacı merhum B. Faik Enerden bo. 

<;alan Milli kUtüphnne idare heyeti 87.n
lıftına Parti rei!dı"liz avukat Milnlr Bir
e! seçilmi$tir. 

Ordulann her tı.irlü hareketlerindeki saadet ve itila yo1unda daim ve daima ·· l ~ na 
mu,•ııffokıyctlerde. hava faaliyetinin ilerleyecektir. Odemiş 5cyynr sıhhat memm ugu a 

İzmir merkez seyyar sıhhat memuru µ• 
kamnı, bugün he• kes bütün ehemmi· Sevgili şehitler yatbkca kahraman şe- Neşet Öztlirk tayin edilmiştir. 
ıctiyle takdir ediyor. fimiz sağ olsun, dünyalar durdukça 

Maarif vckflleti talim ve terbiye he
yeti !\zalığına tayin edılmiş olan İzmir 
maarif müdürü B. Hruit Ziya Knlkancı 
bu sabahki trenle Ankaraya giderek ye
ni vazifesine başlıyncaktır. 
~:=7.r.r/~:O~~ 

. Jsır 
Zİ ot t 

ı ~rı .. a _a • 

i. eli değil 

Milletlerin topyekön hatb'i olan bu büyük Türk milleti var olsun. 
~ünkü har~t~. hı.ıvn kuvvetleri~in:. or- SON REStMEt iHTiRAM 
Juların gcrısınde, memeleketlenn ıçer- , .. 
inde yaptıklan müthiş tesirleri bilmi· Milteakiben askeri b~n~o~u.n çald.ıgı 

yen ve anlamıyan kalmamıştır. mate~ marşı tam .~lr sükun ıçınde dın-
Ori:Iuların muvaffakı tleri irin cep- lenmıo, sken muFreze tarafından ha-

ye ""' ' •• 1 d"l k ·ı h" he gerllerlnln vurdun heı tarafının ve vaya uç e ateş e ı me auretı e şc ıt-
bütün hcılkın 'aelameti için liavalarda lerimize son rasimei ihtiram ifa cdll
~elik kanntlann ft&klm olriiasi lRzımdır. miı ve merasim hitam b:.ılmuştur. 

Türk devleti, bu yolda mümkün olan 
her tedbiri almaktadır. 

Mill~t, bu işte elden gelen her feda
karlığı canla başla 3:apıyor ve Claima 
yapacaktır. DUn snbah İzmir pamuk mensucat 

Tilrk anaai, her gün Ciaha fazla çocu- fabrikasında l~ilerden hAınile bulunan 
[ Baştarc:fı 1. ci Sahifede ] cunu hava ordusuna vennektedir, her Bn. Nadire Dikmen sancılanmış ve foh· 

düşman arazisinden ileri mevzilerde vakit seve seve ve iftiharla verecektir. rika ecznnesinden ihtiyacı olan il4ı;:ları 
dUşrnanın itina ile hazırladığı büyük T .. k k1a - b f d d h a1mağı beklerken bir çocuk doğw·ınuş-

ur çocu rı, u vazi e e e a- F b .kan .. d .. ·· ·· ·· B d 
mUhimmat depoları ve diğer depolar da zir bulunmak ve bütün ~ünyaua her Trturik. ka rı ğın m(Uu ~uru) f!losr~ ernar. 
mevcuttu. Düşman ayni zamanda çok illetten ü r· 1m k i . .. d' e s çocu a gur ısmını vcm11ş 
büytik mikdarda kamyona, her türlü m 1 8 u~ 0 a çın rnutema ı- ve büvUyünccye kadar bütün maSJ·afı-
nakliye vasıtasına ve pek çok benzine yen çn ışmaktaClır ru sahsen ilzerine almıştır. Bu yüksek 
malik bulunuyordu. O zamanki liman- HER TORW CIDAU CöZE insant hareket işçiler arnsında büyül~ 
lar bugünlrlinden çok daha faydalı idi_ ALMIS BULUNUYORUZ memnunivet ve takdirle karşılanmıştır. 
ÇünkU o limanlar bugün ziyade.siyle Yurt iıtikl8linl, milletin ıaadetini ken- - ---
bombardıman edilmiş bir vaziyette bu- di varlığımıu, maddi ve manevi kud- Gelenler, G. denler 
lunmaktadır. O za_ ..... ·•':.mdi ToL-ukta retimize dayanare.k muhafazanin zaru• b 

.. ...... ., uı- ld " ~ Manisa me usu B. Hüsnü Yaman An-
olduğu gibi dlişmanm cenahında birdi- rl 0 b'~~nu bilen ve .varlıaının kud~eti· karadan ,şehrimize gelmiş, İznür mc· 
ken yoktu. Bu sefer düşmanın yeniden ne u un lfuaniyle dayanan bir mille- busu doktor Mustafa Bengisu Balıkc-
malzeme stoklan te$kil etnıesl lazım. tiz. . . si.re gitmjştir. 
dır. Karsılıklı kuvvetlerin tesirli ~b- Yaşamak ıçın, yurdun selameti. mi14 

--------------

bUslerinden maada İngillz hava kuvvet· letin r.~fah ve. saadeti iÇ!n her türlü el
leri gecen senekine nısbetıe eok farklı~ dan goze alını, ve buna ıcaeı btr ırade F ranıa razı oldu! 
dır. ile karar verıni, bulunuyoruz. [ Başümıft 1. ci SahiJede ] 
VAZİYETE iNGILizLEB nAıdM 8a glbeJ nrda en ufak bir tecavlze 
Kahire, 15 (A.A) _ Mkert ınahfil. cür'et edf!cek olanlar. L-·ında b:n.ük tayyarelerine karşı harekitta bulıınul-

1 1c-~~- _' ~ -ı mac;ma tam saliiJiyet vennis.tlr. 
lerde söylendiğine göre garp çb1ilnde ~eli, .. - ... ııııaan ordulari.le )»ütün lllil- Öğrenildiğine göre Alman tayyareleri 
harekAta devam edilmekte ve bu hare- letl tek bir lcütte, t~k bir vücut halinde Suriye tayyare ıneydanlannı bir mer· 
kAt bir nevi top oyununa hem.emekte- kartılannda hü1acaıd~·dır. hale olarak kullanmaktadırlar. 
dir. İngiliz kuvvetler! tetebbUsti etlerin- Dünya-vazi1etinin ve l»Wın yurt mü· ALMANLAR MEMNUN 
de bulundurarak Sollum mıntakasında dafaası hakkındaki karar we azmimizin GöRONOYOR 
düşman mUfrezelerlnl pUJkürtmUs ıve en tabii l>ir icabı olarak, her ihtimale Paris, ıs (AA) _ D. N. B. ajansı 
Tobnlk etrafında dilşman kotlarını hır· kanı, tam rnanasiyle devletçe, milletçe bildiriyor: 
palam~lardır. Alman ileri harekeUnln her •ekilde bazırlanmakta~u: ve her Vitf siyasi mahfilleri Hitler ile amJ-
gayesl İngiliz zırlıh kuvvetlerin!ıı ar- gÜn ~iZi Oeıi~ekteyU. ral Dadan arasında :yapılau n 4 saat 
tan mllessirliğine mAn1 olmaktadır. Sı· Hazırlıkta hedefimiz, büyük milleti- süren gör\4menin birinci derecede ehem 
ca1dar a.rtrJutbr. Askeri mahfiller düş.. nin cesaret ve manevi kudret bakımın- miyetini kr.ydetmddedirler. Tebarüz 
man tarafındafnn tertip edilecek tabya ne dnn bütün dJ.ier mill~tlere karoı fıtre- ettirildigı~·ne aöre bunun ~kesi çok ce· 
olursa olsun giJjz imparatorluk kuv· , .. 0 hlliZ oldux.u ·· t-nı··~ ·· · da " vetlerinin yn1 lddetle taarruz .. .., usu ugun yanın ıa~ ıverkidir. 
mukabeled a b ~ kanaaederek hprp vaıııtalannıı malilc olmak ve bun- Konutu lan meyzular baz.~ muayyen 
dil'. e u Un~ lerJ kullanma bilgisini haiz olmak ba- meaelelere inhisar etmekle beraber Al-
ERİTREDE AUNAN ESİRLER kır.undan da Üstünliik temin etmekti . man - 'Fransız snüzakercMnin vardığı 
HİNDisTANDA TORK COCUCUNUN ZEK.tsl pratik tedbirler Avrupada tesisine çalı-
Kahire, 15 (A.A) - Erttre cepbesin- Ceıur ve 1'ahraman Türk çocuiu, •ılan nizama f'ıranunın da ivtirAkinden 

de alınan yen! eairlet- grubu Hindlstana en ince ve en muğlak liarp vasitalannı ibarettir. 
gelmiştir. Bunlar 8!1Sında ild general kullanma için fcaheden ,zeki ve kudre· Fransız ıiyaaetinin bu istikameti is
blr amiral ve dört y(1z elli subay vardır: te tamamen malllttir. Tilrk çoeuğunı•n tikLal için• iC'ftlt 1.1fuklar açaeağı ilAve 
INGtıJZ MUVAFFAKIYE'nJIJtt bu zeka ve kudrette C:liier milletlerin edilmf'.ktedlr. 
DEVAM EDiYOR.. •.! tün fertlerinden çok üstün olduğun- tSVtÇRE CAZED:LER!Nl DE 

-------
l\1AHl{EMEl.EltDE 

"I a e · 
idama a 
Ment'menin Helvacı köyünde eski blt 

hw;umct yilztinden Arif YumurtaClY' 
yolda pusu kurarak taammüden ö!dU .. 
ren Halil oğlu Mahmut Uyanığın şehri• 
m:Z nğır ceza mahkemesindeki dufllt' 
mnsı nilıayetlenıniş ve Türk ceza kanu· 
nunun 450 inci maddesinin 4 üncü fıabk .. 
rasına uyularak öliim cezasına ın • 
kum edilmiştir. 

Reisin kartırı tefhim etmesi üzerine 
suçlu soğukkanlılıkla hareket etm~ VC 
jandarmaların nezaretinde ceza evine 
gönderilmlştl.r. 

ZABl'l'ADA 

Belıçiye taarruz 
edenler tutuldu
Keçecilerde Cemal Talbay ile ıwsa0 

Hikmet Yakıcı oğlunun KAztm oğlct 
Cevdet Siveri döv~u:~Jcri, kurtarmak : 
tiyen bekçi Mehmet Güneliye de daY 
attıklan iddia edilmiştir. tkisı de yaka .. 
lanmıs. adliyeye verilmiştir. 

Kadını yaralamış 
Kemerde Ati oğlu Enverin, Ahllle& 

K!z.ı 40 yaşında Emine Sabr.iye T•tkınJ 
öteden beri aralarında devam eden P' 
çimsizlik sebebiyle sağ kQlundan kam' 
ile yaraladığı şikiyet edilmiş, Enver tU .. 
tulmuştur. 

BURH EODll TEPSi 
Tiyatrosu 

BU AKSAM .. 
allıeulnde Sa. 9.30 d 

Ankara ve istanbulda büyük 
alkışlar kazanan 

BABA 
RAMIZ Nafrobi, 15 (A.A) - N~n res- d:ı zerre b(far .tir>hemlz yoktur. SOKMJYACAKLAR 

mt tebliğde İngiliz mcerl hareketiertııJn AHD EDERJZ Kt ...... Bren, ı' {A.A)' - Franaanın Af., 4 pau>E 
bUtUn cepfıclerde muvaffakıyetle el&- BUrada aziz ~hitleı1n fıuzurunda bll- nır.nyaya ır•l>tJti taYizler Clevam ~tmek- Jlimiti• ~ 
ıvam ettiği bildlrilmiştir. ıfa. ~Uletin hlsalne ~e arzuıun'a terdi- :edir. Bu meyandan f•viçre gazeteleri· ~·:ma .qam h komeıfiler 

Simdi haber Al1m.ıhğuıa göre salı glinO men olduğumuza emin olarak tunları nin fransaya CluhUlünlin yasak edllriı._ ·~T~:ı~r~ik.-11F~in~t;.enllll-.Eş.İııııer•Y9•ır-:::::;;~..,-9 düşman tankı iiünam edilmiştir. bt'~ctle aöyley~b~. ıi de Almanyaya hos görünmek içlAdlr. • 
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A~I 
E'JiiiliiA"iiA'.i>ioiii"i Ankaracla mii.ldkatlar . . , ........................... .. 

* : BUGCNKC PROGRAM : 
•••••••••• • ••••••••• 
S.00 Progr..ın. ve ıuemleket sut ayarı, 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl 8.45 
9.00 Ev kadını • Yemek Listesi .. ll. 30 
Program ve memleket saat ayan, 12.33 
Mii>ik : Muhtelif saı-kılar 12.50 Ajans 
haberleri 13.05 Müzik : Türküler 13.20 
14.00 Müzik pl 18.00 Program ve mem
leket saat ayarı 18.03 Müzik : Radyo 
s,-ıng kuarteti 18.30 Müzik : 'Meydan 
{aslı 19.38 Memleket saat ,.yan ve ajans 
haberleri 19.45 Konuşma : Ziraat tak
vimi 19.50 Müzik : Seçilmiş şarla ve 
türküler 20.15 Radyo gazetesi 20.45 

[ Ba~tarafı 1. ci Sahifede ] y f u h• 
ıniı;Ur. Saat 16.30 da da ı-eisicümhur Irak en neşr,.,yat 
harbiye veziri ekse15.ns Naci Şevketi, • • • • • • • • • • • • • 

Aııtimagnetik 

Hassaı 

Daladiye muamması! 
Irak elçisi ek.selılns Kimli GeylAnl ile İSLAM • TÜRK ANSİKLOPEDİSİ 
birlil<te kabul buyurmuştur. Bu milll- 13 üncü sayısı ~ıştır. Başlıca mün· 
katlarda hariciye vekili Sükril SarPcoi!· derecatı. Hazreti Ayşe _ i Sıddıka, Sa· 
lu hazır bulwımuştur. Zarif 

Garantlil 
* habe ve Tabiinden olan Ays.eler, Aişe 

IRAKIN KOMŞULAJtlNA Banuyle, Kırım hanlığındaki Aişe sul-

Daladiye biraz ~ddet gösterirse entriltalal'I 
:venecelıtı, faJıat zaaf illetine müptela idi. Bari· 

dye nazırı Bonne de IJu fi"lrirde idL 

GÖNDERDi(;.t NAZIRLAR tanlar, Aiı;e Hubba, bir tecavüzün i~ 
~t, ıs (A.A.) - meaı: kralı ib· yU&ü .. * nissuudun nezdine gönderilen Irak m&· ................. - ........ . 

liye nazırı bugün Baroda dönecektir. 
Tanırurus saatçılarda ararın.ız .. 

-4- Öğrenildiği.ne cöre Ankanıda bulunan -------------·-------------
YAZAN: JULES ROMAtNS 

DALADYEYE Bffi FIRSAT DAHA Daladiyeye gönderdii:im kartpostalı 
DOŞOYOR... hatırladım. Bu taho.ttür gülmeme •ehep 
İtiraf edeyim ki, İvon Delbos gibi, el- olmakla beraber. Bonnet'ye ıu cevabı 

Yak olduğuna kani olduğum bir adamın verdim: 

~ 2L30 Konuşma (İktısat ııaatı .... ) 
21.45 Milzik : Radyo salon orkestrası .. . 
22.30 Memleket saat aJ&n, ajans haber
ler! borsalar &tlerl 22.45 Radyo salon 
orkestrası ı>rogramının devamı 23. Mü
Eik pl 23.25 - 23.30 Yarınki program ve 

Irak harbiye nazın Naci Şevket Tahra
na ı:idecektir. 

Vaşington, 15 (A.A) - Hariciye ne
zareU Amerikanın İngUiz • Irak !hti!A
fının halli için tavassutta bulurunıyaca

bariciye nezaretine getirilmesi için entrl- _ Pelı: iyi. .. Bir de ben te4rübe ede
\:a çevirdim. O zamanlar beynelmilel yiın. Yalnız unutmayınız iti bir münalta
lınele konfederasyonunun umumi kitibi ,a esnasında insano ekseriya ilham gel· 
bulunan Leon Gouhhaux'nun müıahere- mez. sözleriniz ve fikirleriniz kuvvetli 
llııi tem.in ettim. Hariciye ner.aretine ta- ve ani olmazsa tesirsiz kalır. Ben Dala
)inf taltarr!lr ettiği zaman De:ıbos te~eb- diyeye bildiğiın gibi bir müeuir mek
hüsümden hab~rdar oldu. tup yazayım, ve mülakatı başlı:a bir za-

Bu sıralarda Daladve harbiye nezare- mana talik edeyim. O zamana kadar 
tine getirilmişti. Kendisine ikinci bir fır. melı:tup t .. iri ııö•terir, görüştüğümüz 
&at verildi{:ine kani oldum. Demek ki zaman da sözlerim nokaan kalan cihet· 
ltendisine izafe ettiğimiz evsafı haizdi, !eri ikmal eder. 

kapanış .. 

ğını bildirmiştir. 
nettar kalacaktır.• 

= muııııııumıuımmmumıuııııııııımııııın · : Mihver - Bu /garlar 
§ E [ Baştıırafı 1. ci Sahifede ] 
E Memur § ticeleomesl bizim için Ege sahillerinde-= :; k1 ve Makedonyadalıi Bulgar toprak.la-
§ : riyle garp hududumuz boyundakl Bul-
§ 8 r 8 D 1 y O r § r.ıı.r topraklarının kurtu1maa demektir •• 
: : Bu topraklar şimdiye kadar YlllWl ve 

lttık etrafına mütehassislerl toplar. hu-
z_ur!a çalışabilirdi. Ordumuzu avamfirip- Bonnet, bu filcrime lştirllı: ederek 
likten masun, her ihtimale karsı ha ur •u mütaleada bulundu: 

E Bare d ihtis ahlbl olması şar- § Sırp boyundunığu altında bulunuyor· 
§ . "'. e • as s . :; du. Adaletln ve hakkaniyetin mihver 
:; tıyle hır zıraatçı, hır narenciyeci: devletlerinin idaresi altında nihayet mu
E (Meyve ve sebzeci) bir ormancı, bir E zaffer olmasından dolayı biltiln Bulgar 
§muhabere memuru bir de kondok-§ J mll!etı ~tly~~- Bulgar ~e':i Bul-

lıu!undunnak lılıımdı. Dal•dye belki mu- - Pek iyi.. Melı:tup yazınız. ben 
'-!fak olabilirdi. 6 Şubat hadiselerinden kendi elimle Dahdlyeye vereyim. 
her halde mntenebbih olmu~tu. 1938 Ni- -c Bitmedi :o- = tora ihtiyaç vardır. :; ganstan bırliğını tahakkuk ettirmiş olan 

lan ayında Daladye. b14vekalete geçti 
Ve harbive nezaretini de muhafaza etti. 
Ceorge Bonnet, Quai d'Orsay'de harici
Ye nezaretinde Delbos'u istihH\f etmisti. 
Ondan evvel hariciye nezaretinde 
tl!um'un t°'kil ettiği kısa ömürlü kabi
ll~e Paul Bon~ur bulunmuştu. 

Evveloe Delbos zamanında olduğu !!İ· 
hi, hariciye nazırı George Bonnet ile 
llıünık!in merlebe sıkı bir temas muha
faza ettlın. .Maksadım harp Amillerini 
beıtaraf etmek, bütUn sulh lmkônlorını 
ltuvvetlcndiımel: idi. 

* İşte bu sıralarda .'w:'Upanın on dört 
llıeınleketlne bir seyahat yaptım. Bu se
lrahatlm esnasında. A''l'UP• milletleTini 
idare eden şeflerle, nazırlarla . efkArı 
lı.tnumlyeyl sevk ve idare edenlerle et
?:ını mUnaka<alanb buluna~ak, hür mil
~tlerln, yahut henüz kısmen hürriyetini 
llluhafaza edeb!len mU\etlerin ittihadım 
t.,,..1n ederek Avrupa sulhünü mtıhofaza 
Çarelerini ara.o;tırar•k idim 

* GEORGES BONNFI' ile her mü!Aka-
lınıızda kendisine su suoli '"ıı·m•ktan 
fari~ olmazdım: • 

•Daladyryl haberdar •diyorsunuz de
ğil mi? .. Ne m!ltı11aada bulunuyor? .• 

Talihin milk1'cı bir cilvf"IQ;i o1:ıraK: GP
oges Bonnet. FransadA ve harlçtp pek 
lıAlc~ız bir şekf1de- tenkitlt're uğram,~t1 .. 
Halbuki ben, t•rlhin vererei'(i hül·me 
kanar, Bonn•t h•\<lcın~• t.kdir his'1 i1e 
tnütPhassi~m. Bonnı:r.t He yanhğı.m mU
likatlar o kadar ciddi. •ilmullu ve e~me-
1'<>11 idi ki.. CTeolı!e Bnnnetın Daladyevi 
lı herdar etti!!tnden emin idim ve ayrı~ 
.-hsrn Dal•rlv• ile görii•mek lüzumunu 
hlsııetmivordum. 

lkinrite.,.in iotidalarında bir gün, pek 
Sık,Jdığı hol;,,il•n h•lli ohn Bonnet SU 

sÖ>l•ri sl'vledi: 
.. l=taı:vE>kil c.,1: ~ahi .. ~ 
Bu sözler Miinih mülakatınd0 n tam 

bir av sonrn ll<ÖVlE"rıiyordu. D ... l~dve. 
~ünıhte elinden 1(. leni vaptı/'ı kAna.~tiy
le, fakat p•k mil;<•not: avcl•t etmirti. 
J:ıaris halkınd•n tn if ~va70leri umar
ken. en hara!'etli tııız;ıhi.lra+la karc::ı1an
''" tı. Fab bu pek kısa sürmü•. holl· 
Aiünih mül~katının tam bir t"'limi ·•t 
olun nlmRclıi!ını .<0rmai\a b"'hmı•tı . 
liitlerin Sarbnıeek'd• verdi~i b;r nu
tuk, bütün ne•eyi kR~ırmı<tı. Entirika 
hilıun kuvvetiyle baslamı.tı. 

Münih pnlumaa-ına ct!'Zaen Daladiye 
Bonnf't kabin~ıini yıkmz-k. isteyen ve 
Mo ... kova emri altıncl~ haTeket eden ko
tnürıi.,tler. nih8ve>t kurnazca. kurnazca 
olc:fu~ kRdar h3inane bir &""kildf' Rmelf' 
lal"Jı:.lan anuıında tahrikatta bulunu
Yordu. Bu tahrik8t maalesef bir sene 
ttonra ba•hvan hrır;-ı f"~"IA~ı.,rla """ r!f"v?.m 
etmisti. 

Ronnet ı:öylr. aıO}'lcc1 • 

- Evet, Daladiye çok mürees ir, her 
taraftan tehdide maruz bulunduğu ka
naatinde .. Memlelcetin belhmiğini t"1-
ki! eden kütle tarafından re kadar se
"ildi;<ini takdir etmiyo•. Biraz şiddet 
e-ö~terAe biitiin ,..~trilcaJa.,, yener ve kn
'""'Üni!lt feııJatcılıtn sınrlır•hilir. Fakat 
"af illetine mübt•IAdır. l)al•dive dü
•t-r"~ her şey mabvolmu,tuı. 

Daladive mf"VZl!U üze:ı.nde her za
hıankinden daha ~traflı ızörüştiik Halk 
Yine kendisine itimadını izhar etmiAti. 

1 q34 •enMi ~ubat "yının yer!i!'lindf"ki 
t'"slimiveti artık unutulmu.ı:d1ı. Bu saye
de D.Iadiye kendioine. tehlikeye m'
to7 Fransa.da '!İyasi tarihımizin hakiki 
kahramar.lan lc:adar miih1m bir mevki 
ttrnin etm1Ati. DaJadive tom manasiy)e 
1.,1!\•r:urlivetl ı"lz~m bi,. !'11'.'llh!'İVf"t o1

!!1US-
t • L. 

: :; mih\•er devletlerine ve bu devletlerin 
E Arzu edenlerin yau ile Birinci: şefleri olan Hitler ile Mwısoliniye min·>--------------• E Kordon 208 nwnarada müteahhit E 
E Azmi Cavuşoltluna müracaatleri. E 
~ 1 - 2 (1106) ~ - -
51111111lltlllllllllllll11111il1111 tllllll ı ı ı ıı ı ıııııııııı ,lij 

KİRALIKTm 1941 İzmirln saf ve temiz havasiyle 
meşhur Göztepe semtinin Nevzat 
bey sokajlında Kız EnstitüsUniln 
karsısında Fevıipaşa caddesiyle bir-
leşen kfö;ebaşında körfeze ve etrafa Müzayede ile fevka
fevkalAde nezareti olan 37 /6 ve 
37/9 numaralı bir evin alt ve iist iade satış 

KOLO YASI 
Eczacı KEMAL AKTAŞIN 

ŞAHESEBLEBİNDEN
fffLAL ECZANE.ti katları ayn ayrı GAYET EHVEN 

FİATLARLA kiraya verilecektir. 18 mayıa llKl pazar gilnli saat 10 b11· '-•••••••••••••' 
Her katın kapısı ayrıdır, elektrik çukta Cöztepe vapur iskelesini geçince 

ve kumpanya sulan vardır. Evt glil'- 1012 numaralı hanede Glen tütün kum- lNCt HUKUK 
mek lstiyenler her ..,,_ ""leden son- ~nyası müdürlerinden m!Ssyll 'llikere lZMtR ASLtYE tK "= "" ~ HAKlMUC.tNOEN ı 
ra Mimar Kemalettin caddesinde ait mobilyalar atlmet dolayıslyle acele ölü .$.ahin zade Et~m karısı Fatma 
İzzet Göldeli mai!azasına ml.lracut satılacaktır 

--L t 2899 lefon Masıf cevı'".zc1en mamul •··barbna bil· Meliha Birııi namına bilvek!le avukat vey•mtı numaraya te et,. .... 
sinler. 1-3 (1100) re, yemek ma"8Sl, altı adet maroken &an• Nahit Hilmi ÖZeren tarafından Karan· •---------------+ dalye, ceviz iki kapıh aynalı Avnıpa tina tramvay caddesinde 679 No.lu ev· 

mamulltından dolap, tuvalet ve kcmo- de oturan Saffet He hazinei maliye ve 
dinosu, ku, tUylll ve pamuk yastıklar, nüfus müdürlüğil aleyhlerine ikame olu
Avrupa mamu!Atmdan ltlb soba ve bo- nan evladı manevi kaydının terkin! da
rulan, hak:ild salamandra ve boruları, vasının icra kılınan muhakemesi sonun
elektrlk sobası, hasır koltulı:lar, buz do· sa: Saffetle Habibe Nigarın Fatma Bir· 
labı, bakır manl(al, sahibinin sesi gra- ~inin ev!Adı manevi olmadılı:lan şaha• 
mofon ve 27 p!Ak, kadifeli köşe divanı deıle 1abit olduklarında evladı manevi 
ve yastıkları, aynca divanlar ve pamuk kayıtlannın terkinine ve bakiye lıülı:üm 
yataklar. camlı ve camsız masalar. mer- harcı olan 300 lı:urusla masarifi muha
mer1i karderoba, cibinlikler, mavon keme olan 720 kuru~n dahi daYacıya 
şemsiyelik, portatif iskemleler. ı>aravant tahmiline temvJzi kabil olmak Ü%eTe 

abajurlar, elektrik masa Ilın bası, eta- 1I10/ 940 tarihinde davacı ile müdde
jer, caınasır makinesi, süııürge maltine- ialeyhlerden hazire ile nüfuı idate•inin 
si, t~lemell •ehııalar, bezli şezlonglar, vicahında ve Saffetin gıyabında karar 
marolcen bnape ve iki koltuk, aynca verildiği ve uıulen tanzim kılınan hü
kadifell kanaııe ve iki koltuk, pera«en· küm ı>,ıyap ihbarnamesinin Saffetin ika
de sandalyeler, "'am l.,ı sedefli kanope, ınetgahının meçhuliyetinc mebni mah· 
Acem halL<iyle yol halısı ve muhrolif keme koridoruna talik k.lındıih tebliğ 
sec~deler, Ve sair bir çak muhtelif e;- makamına kaim olmak ili.ere ilan olu-

lZMIR ASLiYE tKtNCt HUKUK 
HAKIMLIC.INDEN : 
lzmirde lkiçeşmelikte Hamza solı:a

ihnda 22 No.lu evde oturan lbrahlm 
kızı Melek tarafından ayni yerde mu· 
kim ilı:en ikametg&lıı meçhul Hamza 
ı.leyhine ikame olunan bosanma dava11 .. 
rnn Jcr• kılınan muhalı:en1esl 110nunda: 
Medeni k.nun t 34 üncü maddesi hülc
mÜnl!i tevfikan taraflann y~kdiğerinden 
b..,.nmalarına ve kabahatlı olan Şükril
t>Ün hüküm tarihhıden itibaren bir ıene 
müddetle yeniden evlenmemesine ve 
masarifi muhl"lkemenin de müddeiye 
oidiyetine 28/3/1935 taıihinde dava
cının vicahınde. ve müddeaaleyhin cı
yabında karar verildiği Vf' uıııulen tan .. 
7İm kılınan hüküm gıyap ihbarnamesi· 
nln de müdeaaleyhin ıkamctrôhının 
meçhuliyetine mebni mat.keme divan
hanesine talik edildiği tebliğ makamına 
kaim olm"k Ü?ere ilin oltJnur. 

1786 (1103) 

yalar mU..ayede suretiyle satılacaktır. nur 1 784 ( 1 104) 
Satıs pe,.fndir .. Fırsatı kaçırmayınız .. 

Tiirk mü•9yede •3lonu miidUriyeti 
Telefon No. 27118 

1-3 (1102) 

tZMtR BELEDtYESINOEN : 
1 - Erler mahall.,ı 9 1 4 sa.yılı so

k akta 46 numaralı binan11. yıktırılması 
e1ana ait olmak üzere enlcuının kaimen 

KAPALI ZARFLA EKSİL'J'ME 11.AHI rntıtı. F .. n Meri müdiirlüi\ündelı:i keşf 
ve !'l.l'tnamesi ve<"hile l'\çık arttırmaya 

Vaf:ıflar umurn müdürlüğünden: konulmu•tur. Kesf bedeli 22 lira mu-
Ankarada istiklal coddeoinde ikinci vakıf apartman dahilinde bu- val•k.t t•mlnatı 1 lira 65 kuru,tur. Ta-
lunan sinema salonunun tadilen tiyatro tatbikat ~ahnf'•i in~at ve liplerin t~mtnah ö~1eden evvel it ban-
tesiıallnın ikmal ve itmam~. kasına vahrarak makbuzlarlyle ihale ta-

li - Bu inşaat ve t .. isatın ketif bedeli 172969,45 liradır. rilıi olan 2/611941 paza.r•e•I giinü saat 
ili - Bu tadili tın inşa ve teqiııı.attrı11 alt fenni eVTak ırunlardn: 16 dA. encilmene mÜ?tlce.atlan. 
A - Mür..kasa programı 2 - 941 vılı fukara doğumlan ve 
B - Mukavelename. hastalan için pamuk, bancl . gazbezl, Ii-
C - $eraiti umumiye, röl, ok,fjen ve eter Mbn slınması, yazı 
Ç - Fenni §artname itleri miidilrlüı;ündekl tartnameli veç.-
D - Projeler. hile açık ek•iltmeve konulmu•tur. Mu-
lV - Üçüncü madded• ırösterilen evrak vakıflar umum müdürlüğü İn•aat lıammen bedell 5 76 lira 65 kuruş mu-

müdüriyetinden 865 kuru~ bedel mukabilinrle verilir. vakkat teminatı 43 lira 25 lı:uru~tur. Ta-
y - Eksiltme 2 / temrruz/ 941 tarih ine rasthyan çar'lllmba p:iinU ıaat on l;plerin temina.h öğleden evvel iş ban· 

b"'te vakıf!ı.r umum müdürlüğü inşaat müdiiriyetinde toplanacak kasına yatırarak mabuzlarlyle ihale ta• 
ıhale lı:omisyonu marifetiyle yapılacaktır. Teklif melı:tuplan karar• rllıl oln 2/6/1941 pazarte•I gUnll saat 
laştınlan saatten bir ••at .-vveline kadar malı:buz mukabilinde ko- 16 da encümene milracaatlan. 
misyon relalii(lne verilmiş olacaktır poota gecikmeleri lı:abule pyan 3 - 941 yılı tebhiratı umumiye için 
değildir. formu}, lı:reolin, kGkllrı satın alınman, 

Vl- Tanzim edilen proje ve kesiflerde ya.hancı memlelı:etten getirilmesi YllZI leleri mUdilrlilğündekl şartnamesi 
lcabeden makine ve elektnk malzemesine alı 2 7630 lıralık kılerink veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
mezuniyeti mevcuıtuT Muo.lımmen bedeli S 45 lira muvakkat 

Vll - Eksiltmeye glreeelı:lerin 98'l8 Ura 4 7 kuruş muvakkat teminat ver• teminatı 41 liradır. Taliplerin teminatı 
meler! ve aşağıda yazılı v.,lkalan ha.iz olmalan tattır. Bu vesikala· (;liled•n evvel ı, bankasına yatırarak 
rı ibraz etmiyenlere üc;ünc!I maddede zikredilen evre.le verilemez. mabuzlariyle ihale tarihi olan 2/6/ 
a - 941 yılına ait ticaret odasından alınmıt vesika, 1941 pazartesi günü saat 16 da encll-
b - Nafia vekaletinden alınacak müteahhitlik vesikasi. mene müracaaılan. 
c - En aşağı iki yüz bin lir&hlı:' inşaat ve bu kahil tesisat iti yapmiı 16 21 26 31 ( 1105) 

ve muvaffalı: olmut bulunduğuna dair v..ıka. - İnönU ~ddeslnde Sa}.i\park gazlno-
Vlll - Ekoiltmeye gireceklerin kapalı zarfın ihzarında ve teklif mektupla• sunun bir ıene müddetle kiraya verflıne-

nnın yazıl.ı,•nda ve bu zarflann tevdiinde ve posta il .. gönderilme- "'• yazı işleri mlldUrllljlUn~Pkl ~artname-
meı!nde 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 ncü maddelerine haı- si veçhıle aç.k RrttırmRya konulmuştur. 
fiyen riayet edilmesi 18zımdır. Muhaınınen btodeU 801} lira muvakkatı 

1X - lıbu inşaat ve tesi•atın b..deli vahit flaı esasi üzerinden ödene- 60 liradır. Tall!'lerln t•'mlna!ı ı, banka-
cektlr. 16 18 20 22 I 770 ( 11 Ol)' ı<ına Yatırarsk nıakbuzlariyle ve gazino 

---------------·----------...:. ____ !~!etmeye ehlivPtlerl o\duj!unft dair be-
'J'. c. Ziraat Banlıa.tı Ödernı. Şulleslnden: ledlye riyasetinden Alııoaklnrı vffikalar· 

Bankamıza boçlu ... ağıda lalmlerl yazılı m!lstakrlzlerin gayri menlr.ulled la, ihale tarihi olan 2115/1941 Çarşamba 
3202 sayılı ziraat bankası kanunu hükümlerine tevfikan açılı: arttırma .....,.. günü saat 16 da encllmone mllracaat.lan. 
tiyle müzayedeye çıkarılmlflır. 7, 12, 16, 20 (1028) 

Arttırma 26/4/941 tarihinde haılamak ve 12/6/941 tarihin.de bitmek 

El dofıarna tezgdhları için rn 
satın alınacalıtır .. 

iK'J'ISA'J' VEKALE'J'lNElf : 

elif malzeme 

1 - Nevi ıınikw ve kıymetleri aşağıda yazılı el dokuma teıg!hı malzemeoi 
kapalı zarf usulü ile ehütmeğe konmuıtur. Bu malzeme iha.le tarihinden itl
bıı.ren en &'eı; dört gün içinde ve anbalajlı olarak lstanbulda tealun edilecelı:tir. 

-niktan Muahemmen kıymeti 
Lira 

YW. dokuma gücü takımı 430 talı:ım 4773 00 
Pamuk dokuma gücü takımı 669 takım 8664 25 
Çtrç... 11504 adet 2070 72 
Cücil çelı:eceii 1876 adet 356 44 
Taralı: çekeceği 1876 adet 520 59 
Mekik 1O17 adet 1627 20 

2 - Bu mal.zemerun heyeti umunıiyeainin muhammen bedeli c 18 212. 
20.• lira olup muvakkat teminatı c I 365. 9Z. liradır. 

3 - ihale, 24.5.941 cumartesi ı;ı:ünü aaat 1 l de Anltarada velı:İilet bina· 
aında t<>planacak satın alma lı:omisyonunda yapılacalı:tır. Taliplerin m.UOr 
ııün ve oaate kadar teminatlarını yatırmaları ve 2490 •ayılı kanun hlikümled 
dairee.inde tanzim edilecekleri zarfları eksiltme aaatinden bir aaat evveline 
le.adar komisyona tevdi etmeleri lllımdır. 

4 - Satın alınacak malzeme hakkı~daki izahnameler Ankarada iktisat va
k&leti sanayi umum müdürlüğünden lstanbul ve lunirde mmtaka iktisat mü
dürlüklerinden alınabilir 8 12 16 21 1667 ( 1029) 

'J'. C. Ziraot Banlıaı Ödemi~ $u1Jeslnden : 
&nkaınıı:a boçlu a~ağıda isimleri yuılı müatal<rizlerin gayri menlr.ulled 

J20l oayıh ziraat bankası lı:anunu hükümlerine tn·fikan aç.k arttırma tNte
ti)'le müzayedeye ı;.kanlmıııtır. 

Arttırma l/S/941 tarihinde baılımak 16/ 6/941 tanhinde bitmek liıere 
bir buçuk ay devam edecektir. 

Mııvalı:bı ibal• 16/6/941 tarihine müaadlf pazartesi glinb .. at on birde 
"* T. C. Zirut banka.. ödemft ıul>eoinde yapılacal.:tır. Oal.a fazla maltlmat 
almak ilt-1erin ziraat banlc. ödemif §ubeslne mliracaatla açık arttırma 
kahnealndek.I teralU okumalan ilan olunur. 

Sen« No. Borçlu 
Mtılan ııayri menlr.ullln 

Cinci Mevlı:il milı:tan 
tapunun 

ıarllı. ve No. 

357 

57 

332 

332 

Mehmet karuı fatma incir balı· 
(Turgut M. den)" çeal 
Muttafa kızı F atına tarla 
(Meputi,yet M.) 
Muhacir Hüseyin lı:ızl 111C1r 
Hatice gezırlncl bahçeai 
(Meırutlyet M.) 

c c 

l<aıap lı:uyu 

Kabalı:lıözii 

BayrakL 
Karaağaç 
Kara Mehmet 
kın 

9190 M 2 

5744 c 

c 

935135 

935/37 

932/23% 

938/8 

26 1 12 16 

3117 

6663 

1543 (950) 

AS L 1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMA TIZMA, BAŞ, D!Ş, SiNiR, 

ainları ve GRtP, NEZLE, SOCUK,. 

ALGINLIKLARI, DERMAN k~e

lerile derhal geçer. İc'lbında günde 

1-3 Kaşe alınır. Her eczanede bulu-

nur. 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 

Esas No. Yen No. su 

PEŞ l N 
C. 320 AU reis mah. 97 l inci sokak 32 
C. 3 2 l AU reis mo.h. 9 77 inci sokak 3 4 
C. 322 Ali reis mah. 977 inci ııolı:ak 36 
C. 14 7 Kuşada11 Alaea mescit tnah. 

Kanara ııokalı: 32 
C. 1 48 Kutada11 Alaca mescit malı. 

Nevi 

Ev. 
E ... 
Ev. 

Han. 

Depozitosa 
Kıymeti T. L 

550.-
600.-
650.-

500.-

110.-
120.-
130.-

100.-

Kanara sokak 30 Kahvehane 600.- 120 .. -
C.149 KUf8daoı Alaca mescit mah. 

Dı 
Eıı:rt külah eolı:alı: 

7 Kutadası Selçuk nahiyesinde 
aerinee çulturlçl mevldinde 

2 Ev. 800. - 160.-

7812 M 2. incir bahçesi 2000.- 400.--
Dı 8 Kuşadası kazası Selçuk nahiye-

sinde köprü alanı prap kuyu-
su mevlı:!lnde 7352 M 2. incir bahçesi 1500.- 300.-

TAKStTLF 
C. 180 Meıudiye malıall""I ikinci 

kordon. 1 72 11 taj F v. 3500.- 700.-
C. 317 ikinci sultaniye mah. Eşref pa· 

f& semtinde Vasıf ef. sokak. 7.10 c c 500.- 100.-
lzahatı yukanda yanlı gayri menlcullerin pesin ve taksitle ctakaitliler "'o 

8. 1 /2 faize tAbldir.> satışlan l S /5 /941 tarihine müsadif perııemhe ııünü sa.at 
c 1O.30> da !%mirde bankamız binasında yapılacalı:tır. 

1 - !teldi olanlann hlralannda yazılı depozito akçelerini veznemize ya
tırarak arttırmaya girmeler!. 

2 - MUzayede sırasında verilen bedel mukadder kıvmeti ıııe;tiğl talı:dirde 
depozltolannı nlabet dairesinde tezyit eylemeleri va mühür kul'•nanların mU· 
hUrlerlnl noterden teıdik ettirmeleri. 7 16 1606 ( l 02 3) Da!adiye mevkii iktidordan uzaklas

lıR-ı tı:.:lcdirde netlC"enin v,.him o1o.ca~ına 
l:"nİ idik. Siyaıııetimiz an~r~İyc dii~ccek 
fabrikalarda ve umuml hayatta huzur· 
•ul!uk ba•lıyacak, her sey s!ikOn ve ln
ti~RIT'lını kavbedece~ 

Üzere bir buçuk ay devam edecektir. 
Muvakkat ihale 12/6/941 tarihine m!lsadlf pertembe ır!lnli oaat on bir 

de ve T. C. Ziraat banlı:ası ödemlt tubeolnde yapılacaktır: dalıa fazla mala. 
mat almak isteyenlerin ziraat bankası Ödemlt tubetlne mUracaatla açık 

Bu Hakikati Herkes Billl'eli 
Ve bir ild hafta idnd• düşman lsti

htqı"a maruz \B.1"-<'aktık. 
Boflnet şu sözlıı-ri •Öyledi: 
- Bona kalır"" gi.!ip k-ndisiyl~ uzun 

b~ıu R:ÖrÜŞmeniz 1Az1mdır Te~r:t lçio 
KYlediğimiz oö•ler ..emereılz kalıyor. 
li etıdlııin! toparlaması için muht•ç oldu 
.u tnanevi kamçıyı ancak siz vurabilir

hınb: Falcat v•lı:it o:eçirmeden süratle 
arelı:. t ediniz. 

FRAf.iSANIN TEK OM!Dl 
Colt diitündüm, 6 ,,..bat tarihinde 

arttırma kalmeslndelc! şeraiti okumalari l!An olunur. 
Senet Borçlu clnol Satılan gayri menku!Uft 
No.ıu Me•ldl miktar 

267 Abdurrahman sllt lnclr hah- Bayralı:h 29440 c 
(lnönU M. den)' çesl ko.raafaç 

23 lbrahlm zorbilme:r Tarla Cerenli 1378, • (Rozkurt M.) İ:len 
103 Adagümeli Ali oğlu Tarla lruuy 

Mustafa Karadut 8730 ·c 
(Turgut M den\' k..,,ı 

26 ' 12 16 IS42 

tapunuıı 

iarilıl No. 

'J4/127 

936/J6 

936/97 

(9SI) 

Bİ?GENİNE; en blrind kM, ktrnet, iftilıa yaratan ve tesirini derhal ıösteren bulunmn bit deudır .. 
Gnp, aeate, enfloenzıı, 11tme gibi lınta1ıldarıı tutulmam•k için sathltnm BİOGENf:m; kan ve dermıın haplariy~ 

.ı~7UU&-
rll BIOGENtNE; dalına bnı t.aleylp lruvvetlendirir, hahWltl siclertr, hariçten ıı:elttelr: her türlü mikroplan 61dU

r. Tatlı lılr '4t1ha teMiıı edet. Sbılr n adaleleri ııağ1amlqtınr, zekatı :Jilkseltir .. Bel gevşekli~ ve ademi lkti .. 
rm en blrlnei ıl-dır. 
BIOGENİNE; lrullaauıJıır bfiyy• brdıın, lıışte, ııotukbn vt hanların değişmesinden mllteessir olmular ... 

Ç6ııkll vUcuıl~lbh - ıenç ve tllıtç lıulu.ndlıntr ve bu .. yede mUtbit lkibetlerlc neticelenen GRİP, nezle, eflo. 
'11128, sıtma CI uWıklarılm. k..,. Da bııstıobltlardu konınmak i(in blyülder sabah, öfle. alcşam, birer, sekh 
yaşından üstün çocuklar yalnız salıah, ....... blnr BİOGENINlı: almalıdır. Basta olanlann lnırtıı~ için de bo bir 
nıikclar arttınlmaLdıt. HER ECZANEDE BULUHUlt~ 
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tYASI VAZİYE2' Askeri vaziyet ALMAI TAYYARELE 1 Yakın bir tar:ih 
---o---

B. Hes' Alman Mısırda Alman SURiYE VE IRAKTA! Bul2aristan ni-
İSON · HABE~ 

. " . . 

askeri planları- keşif kollan ~e- verin iki as- çin Mihvere il- Büyük bayrak ~=ıfı dün başladı 

nı ve~ ~i? ri sürü~dü keri hey-:,ti de tihak etti ? Koşu hiç durmadan ge-
liesın sulh akdı mak· suriYf!Y~ şimdıden ırak uçarak Ba~dada Bulgarlar ~!>~fularının •• d •• d d k 

d"l lngiltereye işaretını t~ıya'! A!man • t • zararına lluyumelı için Ce gUD UZ eVaffi e ece 
sa 1

. ~. ta)1)10l'eleri gıtmı,!.. ı{ i m Ş baffıG _ are IJ':'l~~ada 
geçltgt anlaşılı yor Rad>o gazetesine göre d~n Soll_u~ -o- .~ndra, 15_ (~.~) - lngiliz - Bulgar Saı;ısun 15 (~.A~ -.J:3üyük kurtnr~cı rağı 16 Mayıs (bugün) saat 9:~0 ~ 

r • ve Tobrukun cenup hölgesınden Sıdı ed n '" ntGlft munaseb~tlerııun ınkıtaı~.a kadar .Soi- ~e;l~ ~f Ataturkun !.fu"k vatan ve ıs- Amas:rnlılara, Amasyalılar aynı gi.lll saS 
Fransız • Alman an ... ~ş Barnnıye ku\'vetli bir kesif hareketi yn- Wt . e .el yada elçı olan Rcndel dun ?azcteeılere tiklfilini kurtarmak UZCTe Samsunı:ln at 20,40 ta Çorumlularn, Çorumlular 1 

ma.sı PJe general Vey.. pan çok kuvvetli Alman koJlan, Bubak ta. )'tırele i ga ·ba beyamıt.ta ~ulumırnk .~.ulgarısta:ıın Al- A:?adolu .. t~~r~!clanna ayak bastığı gii- Mayıs saat beşte Çnnkırılılara, onlar da 
.~ • İspan,ıacfan asJıer mevkiinde lngilizlerin karşısında önce." n iZ j GJ'eti manya ıle ış bera~~h?ıne hangı ş~rtlar nun ~ıldonumu ola';: 19 Ma~ıs spor ';e ayni gün saat 14,30 da Ankaralılara te.9" 

g '-: • oJ.: w durmuş, sonra geri çekilmeğe mecbur altında karar ve~ı.?ını ?nl~.t~ştır : gc?çlık ~a~ramı munasebetıyle terlıp Hm edeceklerdir. Bayrak 19 Mayıs Fr 
geçırmelı lfl • Bagdatta kalmı tır. Bu tuarruz sabehleyin erken- ~IJJdl'H!UŞ.. 1 - ~ul~ar hukumctı .Buyuk Brıtnn- e~~en buyuk b::ıyrak yanşma bugün zartcsi günü saat ıı de 19 Mayıs stll~ 
mihuer aslıerıeri mi uar den başlaml'i Ye akşam geç vakite ka- Kahire 15 (A.A) - Resmi tebliğ: yanın _Tuı:kiye ve y~nanıstan \'e mu~y- (dun) saat ,16 dn Samsunda başlanmış- yomuna gelecek ve merasimle şeref , 

Rad 1 . .. H had' . dar b'bni tir Raşit Alinin talebi ve ısrarı üzerine yen hır nısbct clnhılınde Yugoslavya ıle tır. w. kil kf 

d
.. y~Ll-~aze esme. go~e. eJ;kadarıseest~ Muharebe her iki tarafın da zıhlı bir miktar Alman tayyaresi Iraka var- olan iyi münasebetleri sebebiyle Bulga- Vapurla Srunsuna getirilen bayrak bir regıne çe ece ır. . -• 
unya eumrı umumıyesıru a et nlıştır Bu tayy"'r"l J 'h · propa · t k · t . ki · · k ] f d rd Samsunla Ankara arasındakı :ınc5B'-ktc d ed" F k t nazi lideri- l·uvvetleri arasında cereyan ederken, . .. .. er e mı vem - rıs anın topra ıs e erını omşu .arı za- sporcu tara ın an vapu an alınarak v2- . , ' .. b , 
~e İ d{tm ~Y~1:· sa a perdPsi he- kuvvetli lngiliz hava kuvvetleri de çe- ganda ve tahrikçileri ge1mislerdir. ranna tahakkuk ettirmek için lnl(ilıe- liye verilmiş ve bir numaralı atlet şanlı 484 kilometre tuttuğuna gorc u 
~~~ k~lk~~~ı~ı~~şıY~l~~ tngiliz1erin kilmc hnlinde bulunan Alman motörize SURiYEYE GELEN TAYYARELER reye giivencıııiy~ceğ~ kana~tinde ~eli .. . bayrağı valimizin elinden alarak koşu- yol~a 242 .a.tlet .koşacaktır. rJ1ll#' 
Hesle tema.sn memur ettikleri kör Pat- ~·ollarını müessir surette ve sık sık bom- Kahirr 15 (A.A) - Royter ajansının .. 2 -:- Bu]s.(ar mılleti heyeti u1,11umıyesı ya başlamı~lır. Vilayet ıtıbarıyle Samsuna 93, A 19 
rikin görü mcleri hakkında hiç bir ha- bnlamışlardır. Ayni zamanda Tobrukta emin bir kaynakt.an öğrendiğine göre ıtıbarıyle gerek Alman organızasyonu- Koşu hıç durmadan gece günd~ yaya 61, Çorum~ 172, Ç~kınya ~..ı.. 
b ş akl beraber Amerı·ı .• .,,.. M"h kuvvetl·rı· u""zerı·n· hücum te- maskeli işaretlM" taşıyan bir miktar Al- na, ~erek Alman ordusuna karşı çok devam edecek ve bayrak elden ele ven- Ankaraya 108 kilometre ısabet eUJJ"""' 

er sızınam n • A<J .... 
1 ver L ~ ta · S · ed ·· ta b'" "k b" ha nl k hiss" be 1 kt 1 kt" S ,_,_,! • t1 1 · b ~--''-. el b h b 1 h"' d" bb .... d b 1 1 v bu hareket man yyaresı urıy e uç yyare mny- uyu ::ı- yra ı ı s eme e ve ece ır. amsun •uu gesı a et en ay- u..""UU. • .... 

lngılterekdeıılsg en dazılatma ekrtaCTd a ,;:e- şe usudn ~k' u ~nu Amluş et k t h . danına inmistir. Bu tayyarelerin Iraka Aiinan muvaffukıyetlerinin tesiri altın mııııııı111111111111111111ııımıımımııııı11111111111111ııı111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııı11""' 
yi azacı o un ay ın a ır: es t-snasm a ı ı agır man an ı a rıp gitmeleri muhtemeldir. d k lm kta "d" i V k ·ıı • H f • Dü ~ J d 
1936 da Berlinde olimpiyatlarda bulun- edilmiştir. Kahire 15 (A.A) _ Royterin hususi aR ad ~ b ı ~d ba k baz ıaı· .1Cra e l ert eye l n Op an l 
~uş olan genç İngiliz Lordu Hamüton halyan tabli~i bütün bunları itiraf bir kaynaktan aldığı bir habere göre bir hepi:~ ~e ı:vcutaı;,ldu~~u k~yde~k: ANKARA, 15 (A.A) - İcra Vekilleri heyeti bugün (DUn) başvekruet ~ 
ıle t~!şmıştır. . ·~· e~?1~~l~.w~.er.~ber, İngilizlerin geri püs- miktar Alman tayyaresi Suriyede Ra- ten sonra sö?.lerine şöyle devam etmiştir: sinde başvekil Doktor Refik Saydamın riyasetinde haftalık toplantısını 1"' 

Hes ın sulh akt~t~ek ı~edı~~I~ıl- kurtuldugunu ıre zayiata uğrattıklarını yak tayyare mcvdıınına varmıslardır. a - Çörçilin Bulgarlara ıslah kabul mıştJr. 11111 

m?ktadır, ~unun :çmtmiş~vv ce 1 a- iddia etmektedir:. .. .. MtHVF.R ASKERİ etmiyen hattı hareketlerinin kendileri- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııı11111111ıııııı1111111111111111111111111111111ıııııtlll 
mıltona muracaa e. ' c~v~p aw~a- Sollumda henuz huyu~ .har~ketlcr ol- HEYETLERİ BACDA'.ITA ne ağır cezaya mal olacağı hakkında ih- H ş h• J • Jht•f ı• 
yınca - anl~ılan - bızz_.~ıt ~onışmegı ta- mamakla beraber. lngılulerın geçen Mihvere ait iki askeri heyet te Bağ- tarda bulunan beyanatı gerek geç kal- ava e Jt en J ft J 
.savvur etmış, hazırladıgı hır 'tayyare ile trene İtalyanlara yaptıkları gibi hareket dada g"lmış· tı"r. Bunlar tayyarelerle ve mı 1 k tariht dahi b" k a w l k d ki Lo d H iltonun 1 u· 1 < ş o ması, gere o e ır aç 

og:uca ~ ·~çya a . . r. am,. . etmekte 9ldukları anlaşılıyor. ng ız er Surive üzerinden uçarak gelmi~lerdir. İngiliz gazetesinin zavallı Bulgaristan -
nınlıkfinesı cıvanna ırunıştir. Hesın ta)- vıı.ldt knzannrak Merse matruhtan baş- Alman heyeti on beş kişidir ve iki tab" · 'kull ğ t .. 1·· üztind D •• · A k d ı 
yanlr~ksi!1de .bulu~anb. hadari~asınilda ~~lrd~n Jıyan müdafaa hattını kuvvetlendirmek tayvare ile ~elmislcrdir. Bu~an a~ir1~a :de~ı:i~ir... en un n ara a yapı aP 
~ ı ~nesı mavı ır ır;. e çızı mış- ,,e tophyacakları fazla kuvvetlerle ce- KAC TAYYARE GECTt? -----
ü~. Bu da, hareke~. hedefının ~rd Ha- nuptan yapacakları harckf.'l ile Alman- Kahire 15 (A.A) - Salahiyettar mah- r [" A • ı f 1 
mılton olduğu~ıu g~=e~r. "derck ları deniz arasına sıkıştırmak için ça- fillerin mütalensınn göre Suriyeden ge- ~ ı •.~e~ ıe merı ila se • • • t f • ı A t 

Lord .. ~a~~ton .... y gı .. lı~ıyorlar. Ccrçe hu hareket, geçense- çen Alman tayyarelerinin sayısı otuz- • merasımın a Si a ı 
H~I: goruşmuş ve. bu goru~ede 1ngil!2 ne ltalyanlnr üzerine yapıim~ olan ha- dur. Ta:vyarele.rde Alman işareti yok- rı beganatta bulundular 
harıcıyc memurlanyle entellicens servıs reketten daha çetin olacaktır. Fakat tur. Bunların Fransız işaretleri taşıdık-
memu~ları da ha7.ır bulunmuştur.. Almanların bütün gayretlerine ıaimen lnrı sanılmaktadır. Yine sanıldığına gö-

Hes ın Almanyadnn Lord Hamıltonu 1 . 1. 1 . t ·ı alik olma b 1 nakl ı · l .. . 1 ık ~ hakk d ı nıg ız erın avan &J anna m - re u tayyare er iye tayyare erı o -
gomıek içın yo a ç tıgı ın a n- d kl . . I ·ı· 1 · b ·· h k t h 11 hıı ·1 b 

d h ih ı arı ırın n°ı ız erın u guç are e - mayıp mütc assıs ve sivi eri amı u-giltcre ve Almanya arasın a iç bir · - " ' "" . . . 
'rtr.f yoktur Fakat bundan sonra ihtilaf te de muvaffakıyet elde etmelerı ihtı- lunuyordu. 
~a~lıyor. Bi.r defa Almanlar Hes'e akıl mnli vardır. Beyrut 15 (A.A) - D.Nn. hUdiriyor 
hastası diyorlar; Hes için sulh bir fikri HAVA HOCUMLARI . .'.'.ıuriyede teşekkül eden gö!lüflüferin 
sabit olmuş ve resmi bir vazifesi olmı- Me~ta~ı~ ~~~lması, .belkı de havala- ilk kafilelrri Iraka hareket etn,işlc-r-lir 
yan sporcu bir Lord ile görüşmek için rın .musaıbızlı$Cı ~a.sabırJe Almanların Bağdat 15 (A.A) - Bir resmi teblii!I? 
ta İngi1tereyc kadar seyahat etmiştir. Jngılterexe. ingilızlerın Almanyaya göre tngili7 kıt.ılarında bulwıan :r:ıkl1 
F.ıkat tngilizler Hes'in deli olmadığını yapmakta oldukları gece taanuzları çok askerlerin bir ço~u kaçmı~tır ve bun
ve Alman liderleri arasında bir ihtiltıf hafiflemiştir. Alman tayyareleri dün ların miktarları da giinden gi.ıne art
baş gösterdiğini söylemektedirler. Har- Londroda askeri hedeOere ve bir tayya makfadır. 
hın devamı, hiç şüphesiz Almanları sı- :,. mcydan~na taarruz etmiştir .. lngili~- Irak hü1<Umeü hfiIA düsman arasında 
kıntıya sokmuştur. Amerika gazeteleri ler de Helıgolanda baskın şeklınde bır. bulunan Itaklılann nvdet. ve iltihnk1arı 
ce, Hes akıllı da olsa, deli de olsa, Al- taarruz yapmışlardır. için bir hafta miihlet vermiştir. Bu mi.ih
·nıanya vaziyetini karışık gönnektedir- Almanların Akdenizdeki faaliyetleri Iet icinde davete icabet etmivenlcr va
Jer. Ayandan bir zat şu suali .sormuş- ron günlerde artmış bulunmaktadır. tan hainJ a<1dedilecekler ve buna görc
tur: ~Eğer Hes deli ise, neden bu kadar Maltaya sık. sık t.sarruz1aı yapılmış ve cezal:ındırılacaklardır. 
zaman. parli ~•nda bulundurulW'>,. C.i.itt.. d., ilıtl tayyare Tnevdan•na taar- BASRA YA YEN! 

ALMAN ENDtŞELERt ruz eaılmıştir. Beyrut 15 (A.A)~ B~ra )imanına 
-Diğer taraftan, Hes dolayısiyle AJ- SURlYEDE V AZlYET İngiliz kıta ve ma.Jzemec:inin rıkarılması 

man1ann bir endişesi daha vardır: He- Sarki Akdenizde en mühim hadise, :r 
sin ne gibi ifşaatta bulunacağı mühim Fransanm Suriye tayyare meydanlann- hazırlıkları yapılmaktadır. 
bir meseledir ve Almanya için büyük dan AJmanyanm h:tifadesine müsaade- - ·---
bir endişedir. Bu endişe, son bir hızla :idir. ) O ~İ f t Z fa YY 3 }' e ( erİ 
teeyyüt etmektedir. Almanlar, askeri Eden Avam kamarasında bu hususta 
plfuılnrı ve kararları ancak bir kaç kişi- beyanatta bulunarak tngiljz kuvvetleri- Suriyede har~kete 
nin bildiğini söyliyerek Hcs'in bir şey ne Almanlar ve Suriveye ka111 bütün 
bilemiyeeeğini bildiriyorlar. Fakat He- kudretlerini kullanmak i~in tam salahi
sin verdiği veya vereceği mahimattan yet verildiğini biJdinni~ 
İngilizlerin çok istüade edecekleri şim- Suriyede müsait ve asfalt pistli dört 
oiden anlaşılmaktadır. Bu mesele hak- tnyyare meydanı vardır. Bunlar da 
kında Çörçilin bir tebliğ vereceği bek- Beyrut. Rayak, Sam ve Halptedir. Di
lenmekte ise de öğrenilen şeylerin bu i!er bir takım meydanla; da varsa da 
tebliğde ilnn edi1miyeceği muhakkaktır. asfalt ve pistli değillerdir. Gelen haber. 

FRANSIZ - ALMAN lt:rden en ziyade Şam ve Ha!ep meydan 
ANLAŞMASI Janndan istifade edileceği anlaşılmak-
Gi.iniin ikinci mühim hadisesi Vişi an- tadır. Buralardaki Alma!l tayyareleri-

lasmnsıdır. nin Rodostan gelmiş olmaları muhte-
Amiral Darlanın Parise gidip gelme- ld 

me ir ve bu tayyarelerin Irak işaretilerinin nihayet bir anlaşmaya vardığı 
ve Darlanın Hitler tarafından knbul ni taşıdığı bildirilmektedir. -------edildiği nnlaşılmı~tır. Darlanın Hitlere 
oört saat izahat verdiği şimdi üşa edil
mektedir. Amiral Darlan elde ettiği an
lasmayı, Mareşal Petene ve kabineye de 
kabul ettirmis, fakat bu hususta henüz 
J'('Smi bir tebliğ neşredilmemiştir. 
Fransanın elde ettim neticeler şun

lardır ; 
1 - lşgal masrafı 400,000.000 elan 

300,000,000 a indirilmiştir. 
2 - Fransız esirlerinden "250 000 ki

şi serbest bırakılacaktır. 
Alman - Fransız müzakerelerinin var

dığı pratik anlaşmada Fransanm tam 
istiklal ile Avrupanın tanziminde yer 
alacağı da söyleniyor. Bu anlaşmanın 
hakHd mnhivetl bir kaç güne kadar an
laşıfac,..ktır. Fakat lsviçre gazeteleri, an-

• lnıil"':ınıo !! ıansız halkına henüz haber 
vcrilrn~t!il;i, ... i yazmaktadır. 

Fon Ribbcntrop ta gelecek hafta Pa-
rise gelecektir. 

tSPANYADA VE FRANSIZ 
A FRtKASINDA? 
Tahminlere göre Fransadan İspanyaya 

asker geçirileceği ve şimali Fransız Af
rikasından da geçitler verilc.ceğ,i, fakat 
genrrnl Vcygandın bunu kabul etmiye
cl't•i d söylenmektedir. 

Yl'ni yapılan Alman - Fransız siP,orta 
:ınh.;m~c:ının hPdefi, İngiliz sigortacıla
rını s:>hadnn çıkarmağa matuftur. Al
man - Fran.c;ız uzlnı.masının daha ne ka
dar ileri P.i<:Jeceğini zaman gösterecek
tir. 

BAôDATTA MlHVER 
ASKERLI.:Rt? 
Londrn radyosunun bildirdiğine göre 

Bavdatta mihver askerleri bulunduğu 
bildirilmiştir. 

Ba••dattan alınan bir habere göre de. 
Irakta kı-h\•e. şeker ve çay gibi bütün 
J!ıda madd leri stoklarının beyanname 
ı1r bildinlın si mecburi tutlumuc;tur. 

~· 
A~YAKRALI 

AVlJTLUKTA 
'loına, 15 (A.A) - İtalya kralı dün 

' 
1 ~sanı ziyaret ettikten sonra Yanya

' : '('rTTI!stir. 

B. HP.sin hacısı etra-. . 
lında yeni tahminler 

[ Baştara1: 1. ci Sahi/ede ] 
B. HİTLERE SUİKAST MI? 
Diğer bazıları, Hitlcri hamil bir tre

nin yoldan çıkıınlması suretiyle yapılan 
suikasdın muvnffak olamaması üzerine 
Hessin acele olarak kac::tığını \'e diğer 
SU( ortaklarının yakalandığına dnir sa
rih mal\ımatn malik bulunduklannı id
dia ediyorlar. 

Diğerlerine göre ise, Hes hararetli bir 
Bolşevik aleyhtarı olduğu için Almnn
yanın şimdiki siyasetini tasvip etmedi
ğinden, yakında Hitlcr ve Stalin ara
sında daha sıkı bir itilaf akdi imkını 
önünde Na7J idealine olan imanını kay
betmişti.r 

ALMANLAR MI GÖNDERDİLER? 
Jlessin diplomatik bir vazife ifa et

mek iizere ~eldiği faraziyesi şimdiye 
kadar tahakkuk etmemişe benzemekte· 
dir. Bazılannın fikrince Hessi belki Hit
lcr göndermemiştir. Ancak Hes Alman 
cfiminsının diğer bir kısmı tarafından 
ta\'zif edilmis olabilir. Bu nokta, ancak 
biiyük bir dikkatle incelenerek Besle 
yapılacak göriişmelcrden sonra anlaşıla
caktır. Şimdilik bilinen şey Hessin Al· 
nıaııyadan kaçışıdır:. 
DİÔER MÜTALAALAR 
Rudolf Hcs te ortakları kadar merha

metsiz ve gaddardır. Almanyadaki mcv
kiine ihtiraslnrı için her vesile ile kan 
dökülmesi paha ınn yükselmiş sevimsiz 
bir şahsiyettir. Bunun için Hitlcrin bu 
sağ kolunun en ziyade, bizzat hasımla· 
rına reva gördi.iğü cezanın şimdi kendi
si hakkında ela tatbik edileceğini tah
min ettiği için kaçmış olması muhtemel
dir. Y enidcn kanlı bir temizleme yapı
lacağı tahmininin Hcssin kaçmasına se
bep olması bütün Nazi makinesinin sar
sıldığına deltılet etmez. Fakat Alınan er
kanı nrasında noktai nazar ihtilaflan ve 
Alman hükümetinin önünde zorluklnı· 
olduğunu, ve tazyik üzerine bi.na edil
miş olan Nazi vahdetinin ıtörüldüğü ka-

• 
geçıyor 

Eden Avam lıamarasın· 
da beyanatta buJundu-

Londra, 15 (A.A) - Hariciye nazın 
B. Eden Avam Kamarasında Suriyede 
Almnn tayyarelerine karşı harekete ge
çilmekte oldui,'Uilu bildirmiş ve ezcüm
le demiştir ki : 

- Elde ettiğimiz mufassal malumat 
Suriye makamlannca Alman tayyarele
rinin Iraka uçmak üzere merhale ola
rak Suriye meydanlarından istifade et
melerine müsaade edildiğini göstermek
tedir. İngiliz hükümeti düşman tayya
relerine karşı Suriye meydanlarında 
harekete geçmeleri için kuvvetlerine 
emir vermiştir. 

Fransız lıükümeti bu vaziyetin mesu
liyetinden kendini kurtaramaz. Fran.sa
nın bu hareketi mütareke şartlarına mu
gayirdir. 
SURİYE l\fA1''DASI VE FRANSA 
Vişinin milletler cemiyetinden çekil

miş olmasiyle buradaki manda hakkının 
da nihayet bulması icap edip etmiyeceği 
kendisinden sorulan B. Eden : 

- Buna cevap vermek için evvelden 
haberdar edilmek isterdim demiştir. 

B. Eden. Amerikanın Suriye vaziye
tinden haberdar edilip edilmediği hak
kındaki suale de gayet tabii olarak, evet 
cevabını vermiştir .. 

---- ---
Alman haua hücumu 
hafif, üç tayyareleri 

düfürüldü-
Londra, 15 (A.A) - Hava ve dahili 

emniyet nezaretlerinin müşterek tebli
ği dün gece kaydedilecek bir hadise vu
ku bulmadığını bildirmektedir. 

3 AI~MAN TAYYARESİ 
D0$ÜRÜl~Ü 
Londra, 15 (A.A) - Bugün avcı tay

yarelerlmi7. düşmanın iki tayyaresini 
düşürmüşlerdir. Dün gece de bir düş
man tayvaresi düşürülmüştür. 
>CrJ"/..0-J"/J"..O-.r.JCı"".r.r.rJJ~.r~J"J..,o.:r.,#. 
dar sağ.lam olmadıf,'Jnı muhakkak !':ÖS

tenııiştir. 

Bu vnzivet dahilinde Almanyaya tek
liflercle bulunan milletlerin ve bu me
yanda Bitlerle mülakattan dönen ~mi
rAl Darlanln müzakerede bulunan Vişi 
hükümetinm bir karar vermeden evvel 
Hessin firan gibi üstün bir tezahürü 
nnznrı itibara alacakları muhakkaktır. 

ALI\fANYADA HAYRET VE 
$AŞKINLIK 
Bern, 15 (A.) - Rudolf Hes'sin kaç

ması hadisesinin Almanyada hayret ve 
şaşkınlık te\•lit ettiği ıörülınekte,dir. 

Ankara, 15 (A.A) - Bugün yurdu- bayrnklar yanya indirildiği gibi yon:;: 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] muzun her :tarafında yapılan ihtifallerde daki hallt ve ahali harekette bulunan. lıl 

ait olmadığını nihayet anlamışlardır. hava şehitlerimizin hatıraları taziz olun- kil vasıtaları da bu ihtiram vakfesil> J:: 
Hilr milJctlerin mukadderatı belki de muştur. devam ettiği müddetçe yolda d~· 
dünyada mevcut deniz kuvvetlerinin Şehrimizde Ulus meydanında yapılan suretiyle ihtifale iştirak etınişler~:...,tıı 
kiyasetli bir surette kullanılma.sına bağ- ihtifalde, başta Büyük Millet Meclisi re- Bundan sonra bando matem ~
lıdır. Koruyucu bir hikmeti rabbaniye isi Abdülhalik Renda ve Başvekil Re- çalmış ve bir manga asker ~~~!;'. 
bu gergin ve tehlikeli devirde İngilizce fik Saydam olduğu halde Vekiller, Parti havaya Uç el ihtiram ateşi a~".'". 
konuşan iki büyük milletin başında de- müstakil grubu reisL Ali Rana Tarhmı, Bunu bir genel kurmay subayı ve di~ 
nizden anlıyan iki ~hsiyet bulundur- Halk partisi genel sekreteri Fikri Tüzer, hatiplerin aziz şehitlerin hatırasııu ıı 
muştur. Bütün İngilizce konuşan mil- Parti umumi idare heyeti azalan, me- landıran ve halle tarafından duyu~ ~
Jetler aynı miicade]p etrafında sıkı bir buslar, Hava kurumu başkanı Şükrü iyi hislere terciiman olan hitabelet> .• 
surette bağlanmı.~lardır. Bu mücadele Koçak, Genel kurmny ve Milli Müdafaa kip edilıniştir. İhtifale nihayet ve~, 
yalnız İngilizce konuşan milletlerin ide- vekAleti erkfinı ve diğer vekaletler er- ken başvekil Refik Saydam asker ır 
alleri uğrunda yaptıkları bir mücadele- kAnı, vali Nevzat Tandoğan, milli mü- jandarma ihtiram kıtalarını ve hava) 
den ibaret değildir. Hürriyeti seven ve esseseler ve ı c:ekküller direktör ve mü- rumu gönüllülerini teftiş etmiştir. ·lıll' 
zulüm gören ihildin milletlerin mücade- messilleri, • .a\ u komutanı ve Ankara Ulus meydanındaki merasimi taki~,, 
lesidir. merkez komutam, bava subaylar, sivil askeri ve sivil tayyarecilerden lll ,;-

Totaliter zulüm Makyavele has olan hava pilotları, harp okulu havacılık tn- kep bir heyet Şehitlikteki mezarlal'l 
sisteıriJere müracaat edilerek fethedilen lebeleriyle hava kurumu gedikli okulu yaret etmişler ve çelenkler koyınuSbi"' 
.... .nı .... ı-.. --.... _..,..,.1,\c. -~ cıal._ ...ı • ..._.._ ve kola'ba.'h'k :bir halk lcit1esi dır 
mıstır. Şantaj ve tehditle bu milletler hazır bulunmuştur. lstanbu daki merasbll 
~ifletilmek istenmiştir. Totaliterler şiın- Daireler, müesseseler ve teşekktiHer İstanbul, 15 (Yeni Asır) - Hava ti' 
dıyc kadar ~uvaff~k ol':tıuşla~dır .. Te: tarafından şehitlerin kabirlerine gönde- bitleri ihtifali Fatihte Kırık kanatla" 
k~r t~.k~ .mı lı:,tlerı. ezmışlerdi~ .. ~~m~ı rilen yüze yakın çelenk zafer anıtını abidesi önünde, vali ile askeri, m~~ 
dıktatör e:ın .~~~ıkastine karşı husnu nı- çevrelemekte idi. Merasim esnasında ve- kanın ve halkın iştirakiyle yapı~":"": 
yet ~~bı butun erkekle~ ~e kadınJnr rilen bir işaretle beş dakikalık bir ihti- .Abideye bir <;ok çelenkler 1co1?~;;; 
heKb;~~l;;r~~ ~i;1l~ırler.> ram sükutu başlamış, asker ve jandar- mübarek hava şehitlerimizin 7 

Aynı ziyafette bir nutuk söyliycn ma kıta1arı resmi selAmı Üa etmişlerdir. taziz edilmiştir. Müteakiben bir 
~ d d h kk d ki Bu esnada resmi ve hususi binalarda geçit yapılmıştır. 1 E en e « Un yanın atisi a ın a 1111 ııı ııı ııı ıı 111111111111111 il 11111111111ıı111111111111 ili ııı ı 111ı11111111111111111ı111il111il111111111111111111111ıır11ıı 

limitler gittikçe kuvvetlenen İngiliz -

~rl~~;~~~~~~~:!~~edikten S<>nra 87 yaşında şanlı bir mücahit 
- Amerika ve İngiltere aynı anane- d •• ••il•• ) 

lcre sahiptirler.1manımızı terketmekten or omuza ~onu u yazı ıyor 
ise Alman askeri kudretinin tahmil ede- Nazilli 15 (Yeni Asır) - Pilevne har- gönülli.i olarak askere alınmasını ~ 
bileceği her ıstıraba karşı koymalia ha- bına, ibilyük barba ve istikl~l harbına miştir. 
zınz. Almanların gayesi şudur: Baska- iştirak eden Demirci efe ile birlikte ça- Murat, 87 yaşında olmasına ra~ 
Jarının ayağına esaret zenciri vurmak... )lıv 
Almanlar mUcadelelerinde tarihin tab'i lışmış olan 87 yaşında arabacı Murat, çok dinçtir, günde hiç rahatsızlık 
k d 1 1 k d bura askerlik şubesine milracaat etmiş, setmeden 6 saat yol yUriimektediJ· 111 a ışına ve 7.am an a ga arma arsı ur- mili 111111111ıııııı1111ııı111111 ı 111111111111111111111111111111 ııı 111111111 il 111111 11111111111111111111 il ııı ı 1111111 il uıı 

mak istiyorlar. Fakat bu hal hiç değilse J 
butun dünyada bu kadar heyecan uyan- Ankara • Adana hava &eferleri dün ba&la ı 
clıran ve paraşütle tngiltereyc yapılan nk .. b ~ 
son inişi izah edebilir. A ara 15 (Yeni Asır) - Ankara - Adana arasında hava .seferlerine u:-Aaı 

-------
Makineye 
\T erilirken 

p 1 T1 

B .. Eden s 'riue ha kında 
began tta bulundu 

Londra 15 (A.A) - Royter ajansı 
bildiriyor: Londranın iyi malfımat alan 
ınahfillerinin mütaleasına göre hariciye 
nazırı B. Edenin bugün avam kamara
sında yaptığı beyanat Suriye tayyare 
rneydnnlannın Almanlar tarafından kul
lanılması meselesinde İn~liz hüküme
tinin hattı hareketini bütün vüzuhu ile 
nydınlatmıştır. Bu beyanat gösteriyor 
ki Almanların denizden Trablus yolu 
ile hiç bir mümanaata maruz kalm~ksı
zın Libyaya yaptıklan yardımda olduğu 
gibi gizlice Irak'a geçebilmiş olmaları 
varit değildir. Suriye vaziyetinin tehli
l~eleri uzun zamandanberi belli idi. Ve 
Vişinin Alman tazyiki karşıstndaki hat
tı hareketi çok yakından takip ediliyor
du. Istikbalde vazivctin nasıl inkişaf 
edeceğini derpiş eYJemek mümkün de
ğiJdir. Fakat Fransız _ İngiliz münase
betleri daha ziyade bozulacak olursa 
bunu Vişi hükümeti istemiş olacakbr. 
Şu cihet ehemmiyetle kaydediliyor ki 
büyi.ik Britanva hükümcti Edenin be
yanatında bildirdiği harekete tevessül 
etmekle Alman kuvvetlerine her nere
de tesndüf ederse orada taarruz etmek 
yolunda mükerreren beyan ettiği siya
seti tatbikten başka l:Sir şey yapmıyor. 
Alman tayyarelerinin Suriyeye inmi~ 
olmaları gösteriyor ki Vişi hükümeti 
manda altında bulunan bu toprakların 
mütareke şartlarını muhil olarak mih
verin askeri gayeleri uğrunda kullanıl
masına mani olacak iktidarı haiz değil
dir. Fransızlar İngiliz kıtalannı Fran-

(<lün) ba§lanılmıştır. Diğer hava hatlarımızda tayyare seferlerinin ba§lıyat
gün henüz tcsbit edilmemiştir. 11 11ıı111111111111111111111111111111111111111111111ı111111111111 ı ı 111111111111111111111111111ıı111111111111111111 mı n11ıtl' 

Milli Şef·n foto2rafları şeref 
mevkiiııe konulan yerler 

Ankara, 15 (A.A) - Bugün aldığı- mevkilerine merasimle konuldu~~..: 
mız haberler Milli Şef İsmet İnönünün bu münasebetle yapılan toplan°ı;d· 
imzalariyle hediye ettikleri fotoğrafile- MilH Şefe en içten sevgi ve bağlılık_...,.. 
rin Afyon, Bayburt, Yenice, Beypazarı g_ulnrının izhar edildiğini bild~· 

ve Şiran parti ve Halkcvlerindeki şeref dir. tfl' 
1111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111111il11111111111111111il111111111111111111111111 ııı•" 

Gaziantep kadınlarının kararı 
Gaziantep 15 (A.A) - Kadınlarıın.ı.z 1 ta da. f~aliyet ve gayretlerinin a~tt~ 

halkevinde yaptıkJan bir toplantıda go- ması ıçın devamlı suette çalışmasa 
nüllü hastabakıcı)ık ile diğer malfunat- rar vermişlerdi. "'" 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111il11111111111111il11tlllllllllI111 "'" 

/stanbulda bir gar•on öldürüldü dl 
İstanbul 15 (Yeni Asır) - Geceleyin Galatada bir işkembeci dükk~JJY 

feci bir cinayet işlenilmiştir. Garson Kadri, sabıkalı Portakal Salih ~it· 
dan, aralarında çıkan bir kavga neticesinde, bıçakla vu~~~ccö~~ 
ıo::ıı'"~J"~/...q~~~~J.YJ~..C 

İngiltere üzerinde ·ı Habeşistanda ingiJI~ 
bazı Alman hava ileri hareketi 
raaliyeti olmuştur 
Londra 15 (A.A) - İngiliz hava ne-

zareti bu akşam aşağıdaki tebliği neş
l'etmiştir: Bugün sahil mıntakalarında 
diişmanın bazı hava faaliyetleri olmuş
tur. Müteaddit noktalara bombalar atıl
mış, fakat insanca ı.ayiat olmamıştJr. 
Hasar da azdır. Bugün İngiltere üzerin
de bir düşman bombardıman tayynrcsi 
düşürülmüştür. Di.in gece cenup sahili 
açıklannda bir diişman tayyaresinin 
tahrip edilmiş olduğu şimdi sabit ol
muştur. 

sanın müdafaasında iyi karşılamışlardı. 
Biiyük Britanya yanında hür Fransız 
kuvvetleri olduğu halde hep aynı mU
cadelededir. 

devam ediyor 10gi· 
Kahire 15 (A.A) - Orta .~rlcfogiliı 

liz umumi karargfıhının teblıgı: tnk8ı-ı' 
kıtaları Solluın ve Tohruk mın. 'c de· 
rında şiddetli devriye hareketierınıerif' 

d. 1 l"\·cr · vam e ıyor ar. Habeş vatanpc enub• 
le birlil...-1,e harekette bul~n~n l.'~detl 
Afrika kıtaları Ambalagıyı 5 aptet 
iki mühim mc\rt.ii 12 :Mayısta b~yı ilC 
mişlerclir. O gün 24 iuılyan su 32 yer· 
muhtelif riitbede 375 italyankvt~ deva.Jl1 

· · h re ·e ı li esir alınmıştır. Ilerı a h kııt bil-
h ta nre a ı.: .. 

(;tmektedir. Da n cenup: et ,,erici JJY 

tün cephelerde ~emnud~babanln ce
tarzda devam edıyor. ~ller mıntnkasıJI' 
nubunda 13 ,Mayısta ~o beler netice' 
da cereyan eden mu arc 1 nrn\llit\JI'• 
ı;inde 9 hafif tank iğtinam o u 


