
~1rSIRDA 
ln~ilizler iler· 

iyorlar 

SOLLUM, MESAIT iLE 
. HALIFAYA GEÇiDi MIH

VERCILERDEN ALIHDI 
HalJefistanda da Alge 
işgal edildi, esirler V"' 
tanlılar ele g~~!1iiıf i.. 
Kahire, 16 (A.A) - lngiİiz krtala

...... ııııiııiıiııılıiıiilıılliililliiilıl n dün Halitaya geçidini, Mesait ve Sol
!umu is~ etmişlerdir. 

fNGtUZ RESMi TEBU~t ır-. _ 1ngiltcre ı·e Amcrikadaıı orta şarka yeni gelen hava filolarından biri 
·"""~~~.<::.~~.;::::..~~;::::..<~:::::.<::::.<: ~~~~::::,ı<:::-.,..c:::::,.<::><::><:::::.<::><"::><:::~~,,<; 

1ngilizlerle 11anyana harp eden. hür Ff'an.nz kuvvetlerinden biriM 1smailiyN. 
'bayrak 1'ernte merasimi ııapılıf'ken 

.ooacacaaaacaaaaaaacccoooe>0cacaa K:ıaaaacaaacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae 

iki büyük lngilizler Suriyevi ılraka Alman Y_ardımı 

M bombaladılar mı? temsili mahiyette! 
eydan harbı 

1 

Kahire, 16 (AA) - Orta şark ln
ı:iliz tebliği: Berlin yeniden 

bombalandı 

• Hess'in mak
sadı anlaşıldı! 

1941 senesinin harp Filistin ve fraka lnı?iliz tayyare
ıaııını tayin hususunda yeni lnniliz tak- leri Amare Mu-

Jngiliz kıtalan dün keşif kuvvetleri
nin mahdut mikyasta yaptığı bir hare
ket neticesinde Algaya geçidi ile Sol
lumu zapt etmişlerdir. Düşmana mühim 
nyiat verdirilmiş ve A1manlardan bir 
miktar esir alınmıştır. 

Habeşistanda İngilizlerin kuvveli ve 
clevamlı yağmura rağmen Amhalagi 

ALMAI GEMi IAFILELE- IKGILTERE llE SULH 
•at'i llir sene olması J;. ' [ Sonu 4. clL Sahifede ] HiNE HÜCUM EGltDI YAPIAI iSTiYORMUŞ PeJı muhtemeldir... . viye kıt' alan shl ve Baadadı 

SEVKET BİLGrn ... 
.- • ı'l!!l'1_ı1_ı_a "-a•••-• ı ı •-6-ıoe 
~J/J..Q"~~~J.Y~ 

çıkarıldı bombaladı •-• Oıill9'~.,-a• •• • -·- Yeniden üç Alman 
vapuru daha batırıldı 

8. Hitl~re ve Na~ilere 
iıyan etmiı detil 1941 senesinin harp ialiini ta:rin hu

'-sunda kafi bir sene olması pek muh
~ldir. Eğer ünümüzdeki yedi ay 
ltınde Almnnlar. At1antikte ve Akde
~e ~ri tikleri iki büyiik meydan 
L.tbını kazanamazlarsa. - ki hadiseler 
~namıyacaklannı göstermektedir -

SuPiyenin İngilizlerce lralıa giden Alman ıay
IJombaPdımanı hulıulıan yarelerinden birlıa~ının 
Fransaya müteveccih da Suriyede lıalmq 

SOHDAIDKA 

Amerikadan Franıa· 
-0-- --0--

ya 
lnglllz tayyareleri ~a- lngiltereyl Jııırtarınalı 

bir ihtar novrda bir ~lı llüyülı için ·yaptığını söyledlğl 
yangınlar çdıarddar, sulh teıelJIJüsü Alınan111 

takdirde Napolyon de\Tinden beri, 
1-ihin kaydettiği en bliyük ~apta mu· 
~ff akıyetleri elde eden Alman ordu:."U, 
-; bir yerde mağlup edilmemi~ olma
'-8 rağmen nihai zafori temine mukte
~ olmadığını nihayet itirafa mecbur 
~'ktır. 

sayılamıyacalı.. olması muhtemel .. 
Kahire, 16 (A.A) - Son dakikada gc-

1en haberlere göre Filistin ve Iraka ye
ni lnıiliz takviye kıtaluı çıkarılmıştır .. 
Suriye tayyare meydanlannm bombar
dıman edilmiş olduğu haberi hennz bu 
ana kadar tceyyiit etmemiş bulunmak-

Kahire, 16. (A.A) - Resm'i tebliğe 
göre İngiliz tayyareleri Irakta askeri he
deflere devamlı hücumlar yapmışlardır. 
Amnre, Raşit, Musul, Bağdat şimendi
fer istasyonları bombardıman edilmiştia-. 

• HamlJarg ve Nöyhafenl yanın sılnflığına 
,4 ya A merıkayı, de llomlJaladdal'.. delU sayılıyor 

Londra, 16 (A.A) - İngiliz bava ne- Londra, tG (A.A) - Diplomatik :mah-

[ S011.u 3. cfl Sahifede 1 
tadır. <:::>-<:::>-~~:::::.<:::::.<::::.<:~~~~~~~.< 

Diğer tnraftan Suriyedc.ki İngiliz kon
solosluk makamlarına Suriyede kalma

Almanya, geçen haziranda İngiltereyi 
-.... mecbur etmek için, Britanya nda
lanru isüla ctnu-ği aklına koymu.Ju. nu 
tlretkar teşebbüs bir türlii.. fiiliyat sa
'-sına intikal etmedi .. Britanya ad:ılan, 
lilndi hürriyeti seven bütün insaııl:ırın 
fıtalıir edilmez kalesi olmak şerefini ta
-.ıa1rtadır. Gece, gündiiz cehennemi 
l.o.r;bardımanlarn erkekçe göğüs ~ere
~m bir askeri kuvvet vücuda g~fiı• 
~lı: ınUdafaa edilen hu kalenin Alman 
~lletine 1918 günlerini hatırlatan bir 

lan için tebligat gtinderilmiştir. 
BOTON GOZl..ER SURİYEYE 

. hus teşkil ettiği muhakkaktır.. Nazi 
~nıdarlan hadiselere nüfuz ettikleri 
tınan takdir ediyorlar ki Atlnntik har
. bekledikleri neticeyi \'ermezse, Ame
~n yardımlan miitcınadiyen kabaran 
~ sel halinde devam edeceğinden de

~itlerin hakimi olan İngiltere harnlara 
nıutlak surette bakim olacaktır. 
~ salllhiyctli bir şahsiyetin beyanatı

l'a göre, İngiliz ha\'tı kuvvetleri tara
fıııdan yapılan bombardımanların Al
'-ıanyada umumi bir veis \'e nevmidiye 
'tbebiyet verdiği düsÜniiliirsc böyle bir 
~ticenin nihai zafcrl kaz.anmağa mu:ı-

1 olacağmdnn ~iiphc edilemez. 

h ltt~hur Amerikalı muharrirlerdcn 
~rothy Thoınpson hay Hitlerin 
<llarp ..:ı- ihtilal) şeklinde ifade e<lilcn 
~ktiğiııi mevzuubahis eden bir maknle
lliııde bu taktiğin yalnız İngiltereye knr
'1 nıücnclclede netice \'cnnediğini yaz
"ıtştır. Filhakika Alınnn devlet reisi. ha· 
~ hüt.'ltmlarmm İngilterede bir mancvi
"•t ~oküntü'iiinr sebep olacağını zan
'thnişti. Almanyanm diğer düşmanla· 
~ karsı şayanı dikkat bir mım~ffakı
)ttJe kullandı:::.ı hu müthiş silah Ingiliz 
~iQetinin mukm·emet azmini km"·et
~dinnckten başka bir netice \'ennc
~ştir. En merhametsiz hava hiicumlan· 
~ llğnyan chirlerde, sivil halk arnsm-
a binlerce cİliİ \'e yaralı kaydedilmesi
~ l'ağmen. hiirriyct uğrunda sa,•:ışm 
-.,erle neticeleneceğine iman eden iıı
~llların ı:iindclik işlerine daha hüyiik 
1!r Şevkle sarıldıklan görlilmüştiir. Böy
;te İngiliz mukavemetini tedhiş usulle
:':.le kmnanııı imkansızlığı bir kerre 
"'la anlaşılmıştır. 
~ nll .kafi mü ııhede lnpıldıkt?1! so~-
ır kı Alman planlanndn tndılata hı

hllın göriilmii ' 'e 1ngiltere meydan har
tlıtıı Atlnntik mcydnn hnrbı tnkip ctmiş-

l'. 

li .\Jnıanyn, İngiltereyi en çok giivendt
~alı:Vardımlardnn mahnım bırakmoğa 

Şlnaktadır . 

ÇEVRİLDİ 
Londrn, 16 (A.A) - Royterin diplo· 

[ Sonn 3. cii Sahifede ] 
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IHGILIZlER UZAK $ARK
TA DA IHTIYATLI ... 

Sin~apura kül
liyetli asker, 
harp levazımı 

ı?Önderildi 

Siyam da Malezya hu· 
duduna 22 alay aslıer 

göndermiş.-. 
Londra, 16 (A.A) - İngilterc:len 

Siııgapura gönderilen takviye kıtalan, 
asker ve levazım Kcbek limanına var
mıştır. Limanda büyük bir faaliyet var
dır. Amcrikadan gelen yardım malze. 
lne.5İ de buraya ihraç edilmektedir. Gön
derilen 1akviye kıtaatı o kadar çoktur 
ki bunlann ihracı diinkü perşembe gü
nüne kadar devam etmiştir. 

Marc§al Petcıı gençlik teşkilatına ait 
bir bakım evinde 

Fransa galiba Almanga. 
nın kucığına düşü,or 

---o---
Fransa Petene 
i?Öre büyük dev
let mevkiini tek
rar alıyormuş 

-0---
[ Sonu 3. cü Sahifede 1 Berlin 16 (A.A) - Yan resmi bir 

11!!!!!!!!~'9!!!!!!\!ll ... Iİillll ..... -. mahfilden bildiriliyor: 
Alman • Fransız mti?.akereleri Ber· 

lindeki yabancı gazete mahfillerinde bli
yük bir ala~ uyandınnnkta devam edi
yor. Bir suale cevap o1arak hariciye ne· 
zareti mlizakerelcr henüz sona e:rnedi
ği cihetle bir Alınan - Fransız anlaşma
sından bahsetmenin tamamiyle yanlış 
bir şey olacağını bugUn kaydetmt_c:tir. 
A1man mahfilleri Frnnsanın yeni tema
yilli.inde başka kıtaların müdafaa~ndan 
uzak kalmak istediğini görmektedirler. 
Peten - Libi görü~meleri bu temnviilü 
meydana koymuştur. -

AFR1KA DA AVRUPA 
DEMEKMİŞ 
Diğer taraftan siyasi mahfillerde işa

ret edildiğine göre Almanya hiç bir za-
. man Avrupa ile Afrika arasında yaptı~ı 

tefrik kadar sarih bir tefriki Avrupa ile 
Afrika arasında yapmamıştır. Avrupa
nın, Amerikanın dahili işlerine müda
hale etmesine lüzum yoktur. Fakat Ame
rikanın da Avrupa işlerinde işi yoktur. 
Akdeniz mıntaka.sının ise eski dünya
nın bir kısmı oldubı, şliphesizdir. 

ya A iman yayı zareti i~tihbarat servisi tarafmdaa bil- fillerden alman emin haberler audo11 
dirilcfiiıne söre tacn1z bombardıman Be&sln İndJtereye A1manya ve in«ııte-

t C
.h edı·nı·z'' tayyareleri dün öğleden ~nra ~ada- re arasında bir uzlaşma sabit fikriy .. e f J ( Sonu 3. cu Sah ıf~de 1 gelmiş olduğunun tesbfüni mümktm kıt· 
~ maktadır. S&.lerlnden (!kanlan$ baza 

General Veygand 
Vişiyi dinl~mezse 

yardım görecek 
--0---

Amerilıa, bir lıısım 
Fransız topralılarını 
Almanlardan evvel 

işgal edecefı •• 
Vaşington, 16 (A.A) - Mareşal Pe

tenin Almanya ile iş birliğini kabul eden 
hayret verici nutkundan sonra Ruzvel· 
tin riyasetinde yapılan bir toplantıyı 
müteakip Amerika hiikümeti Fransız 
milletine heyecanlı bir hitabede bulun
muştur. 

Bu hitabede }'ransız milleti Almanya 
ile Amerikadan birini tercihe davet edil
miştir. 

Fransa Almanlarla iş birliği yapmak
ta ısrar ederse garp yan kürresindeki 
Fransız topraklarına karşı Amerika 
derhal harekete geçecek ve bu Fransız 
miistemlekclerini Fransaya inde ede
ceği güne kadar işgal edecektir. 
Eğer general V cygant Petenin karnn

na ra~en şimali Afrikada Alman isti-
1~ te ebbiisiine karşı koymağa karar \'e
rnse Amerika lıiikümeü kiralama, '\'e 
ödiinç verme kanunu mucibince gene
ral Veyganda biitiin yardımım yapacak
tır. Bilfıkis general Veygant dahi Al
manlarla iş birliği yapmağa razı olursa 
Amerika garbi Fransız Afrikasmda Da
kann Almanların eline geçmesine mani 
olmak ic:in daha e\l'\•eke harekete geçe
cektir. 
Amerikanın takip edeceği hattı ha

reket hakkında knt'i kararlar vermek 
Z3l1lanı çok yaklasmıstır. 

Sık sık mihverin hücumuna uğnyan 
maltada bir cadd€ 

Akder. izde taggare hD-
cumıarı ansızın arttı 

Mihverciler Gi-. 
rid, K ıbns, Mal .. 
taya havadan 

saldırdılar 

manalana abine olarik Budols • Heıt 
Nasyonal Sosyalist l'f'jimine ve Ritletia 
vesaltine asli isyan etmeiniş. sırf ~il· 
tere ve Almanya arasında sulhun yeni
den tesisine ~alışmak maksadiyle hate· 
ket eden saminıi bir Nazi olduiwna bil

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] 

-------
AMERiKA SÜRATLE HAR

BE YAILAŞIYOR GiBi 
--<>--

Alman tehdidi
ne rağmen Kızıl 

denize vapur 
v:önderilecek 
Atlantilıte Amerilıan 

devriye lıolları 
arttırdıyor .. 

Moskova, 16 (A.A) - Tas ajansi 
bildiriyor: CümhUJTeisi B. Ru:zvelt 
Amerikanın Atlas filoru baş amiralı ve 
lngiltereden dönen Amerikan deniz 
müşahidiyle görü müştür. 

Nevyork Herald Tribun gazetesine 
pöre Atlantikte devriye kollarının tck
viycsi bu görüşmelerin nıevzuu olmu~ 

Londra, 16 (A.A) - SalahiıYetli mah- tur. Amerika Kızı) denize ticaret gemi· 
fillerden bildirildiğine göre Girit adası )erini göndrmek kararını değiştirmeK 
üzerinde büyük bir hava faaliyeti ol- niyetinde değildir. 20 Amerikan gemisi 
muştur. Düşman tayyareleri Molima ve yoldadır. 
İrakliyon (Kandiya) yı bombardıman Nevyork Sun gazetesine göre Ameri
etmişlcrse de hiç bir hasara sebep ol- kan gemilerinin Kml denize gönderil· 

~-~--~~~--~---·~-·~,.,~~ nıadıklan gibi insanca da zayiata sebe- mesi Amerikanın harbe girmesini tacil 
[ Sonu 2· ine~ Sahifede ] edebilir. 

.._. Anglo Sııkson alemi tehlikenin viisati
~· ta~ıaınen idrfık ehnişfir. Bunun için
~ k~ biitiin Dominyonlar ''e llirlcşik 
tı1 enka bav Bitlerin en büyük iinıitli
ct. kırarak İngiltercnin Atfantik mev
~·" harbmı knuınmnsınn yardım ctm~k 
) 

1
" ellerinde olnn her şeyi, her gnyrcfi 

~ 'rnağa karar \•ermişlerdir. Bu sırac1a 
;, şayanı dikkat ''C şaşırtıcı bazı ilfıdi
' er <:cre;\ıtn etmektedir. Demokrnsilcr
~lay etmeği adl't e<lincn mİh\'Cr pro
Q~ndacıJarının tahminleri hilafına 
~ k !.n~ltere tarihinin hiç bir dc,•re-

e ı:orulmrmiş bir vahdet manzaı ası 
[ Sonu 2. tncl Sahifede ] Singapurda bif' ifaret memuru 

MAREŞAL PETEN PEK OMtTLt 
Londra 16 (Radyo) - Mareşal ·Pe-ı 

ten Fransız miUetine hitaben beyanatın-
da yapılmakta olan mUzakerele-rin neti
cesine itimat ibeslerunesini ve bu müz.a· 

[$onu J. ~ ~~ l 
Almanlcır Yunan adalannı böyle küçük cremiler 1cul1ananık ifaal etmi§lef'dir. Şimdi Giride kaT§t da bir istila te~eb

&Ww bulutMIP. hlu~n mmaJ: ecUlmektedir 



SABIFE 2 YENi ASIR 

Kadastro umum müdürü ile bir mülakat 

ŞEHİR HABERLERİ 
iki büyük 
Meydan harbı Kadastro, temellük hak

kını sağlclmlaştırır 19 Mayıs ba}·ramı 
1 

Alnı.an yaya ihracat arttı 
ı94ı senesin!n harp 
taliini tayin hususundO 
lıat'i IJir sene olması 
peJı muhtemeldir-

Kadastrolanmı~ bir mülfı için artılı ihtiıtif lıal· 
mamış demehtir ... • 

Daireler kapa ı 
bulunacak Mühim miktarda tıbbi 

müstahzerat getiriliyor 
"3EVKET BiLGi~ 

Tapu ve kadastro umum müdürü 
hemşehrimiz yUksek mühen~dis B. Halit 
Ziya Türkkan ile bir mülakat yaptık. 
Umum mildür, İzmir kadastrosunun ne 
vakıt tamamlanacağı hnkkındaki suali
mize cevaben demiştir ki: 

- h.mir kadastrosu ttçkuyulardan 
itibaren GUzelyah, Göztepe, Karantina. 
s:ıhil ve dağ kı51mlannı ihüva etml'k 
üzeTe bütiln gnyri menkullerin hudutln
rı tesbit ve tasarruf meseleleri halledil
mek Uzerc Ka~ıvaknvn kad::ır tamam
landı. Daha evvel de fzmirin Karc;ıyaka 
kadastrosu bitirilmlc:ti. Son zamanlarda 
Osmanzade-den itibar<'n Bostanltva ka
dar olan ııaha ıfo ikmal edildi Bu save
<!e tekmll gayri menkul ihtilafı ortadan 
kalktı. Bilivorsunuz ki kadP.stro yalnız 
bu ~ördUğiinüz sehrin içlndPki evlerin 
aükkAn1nnn, hanlnnn hamamhnn ha
ritasını yapmaktan ibaret d<'l'-ildir. Ay
nı zamanda tapuC'•ıluk noldn; na7.aından 
bir tasfiye yapmnldır 

vacnk ve nazarı itibara alınan her han
gi bir gayri menkulün sahibi de kadas
tro planları snyesinde bir tek dakikada 
bulunacaktır. 

---0-

Ciimlıurlyet meydarurı· 
da ve A.lsancah sıad· 

HALKIMIZA BtR TAVSiYE ~o unda tezahürat Alrnanya~a satılmıı olan tiftiJı bedelleri salıip· 
- Kadastro kütüklerini ve kadııstro 37a ıfactılı- ferine dtığıflll)JOl'-

planlnrını görmek mümkün müdür? 
19 Mnyıs spor ve gençlik bayramı mü- Almanyaya yapılan ihracat son gün- lcrini vfuıetüklerinden önümüzdeki ay-

- tzmirin göbeğinde güzel bir kad~ nas betiyle ı-esmi daire ve miics.c;eseler lerde bir hayli artmış ve Almanya lehi- lar zarfında memleketimize külliyetli 
tro daireri var. Oraya müracaat eden kapalı bulunncaktır. ne olarak klcring hesaplarındaki roik- miktarda tıbb1 müstahzarat ithal edilc
her kC'S diledi wi va.kıt istediroini ı'ÖTmC'K· 

Spor ve gençlik bayramı programı tes- tar dört buçuk milyon liraya kadar in- cektir. Merkezl Avrupa memleketleriy-te serbesttir. Ben size bu sorduklırmını 1 ı 
bit edilmiş ve alftkadarlara dağıtılmıştır. miştir. e Almanlara evvelce yapılmış o an ilnç-

vt'rdiğim ('evaplar arasında halk için Bu pro~ma göre: Haber aldığımıza göre, Alınan firma- lar.cfon bir kısmı İstanbula gelmiştir. 
cok faydalı bir noktayı hatırlatacnrım. ı _ Orta tedrisat okulları talebesi ile !arına mühim miktarda eczayi tıbbiye Alınanlara satılmış olan tiftik bedel
Bu va~ılaı, okuyanlar ve dikkat eden- Türkkuım talebesi ve beden terbiresi siparişi ynpılmıştır. Bu firmalar sipari'j- lerinden iki yüz bin lira tüccarlanmıza 
ler bu savede yilzdt' yüz harç vermek- İzmir bBlgC'sinin sporculan Paznrtesi leri en kısa bir zrunanda teslim edecek- tevzi edilmektedir. 
ten kurtulacaktır. "ilnü snat 14 te CümhuriyC't alanında te~~...-....cococx~..r~~.-co-~ 

Kadnc;tro esnn!"mda mal sahiplm ta- " h k ı 
Pu senetll'rini kadastro memurl:ırına toplanacaklar ve Atatürk ey ·e ine çe- Mordoganda yeni bulunan Arkaik Lahd 

1 lcnkler koyacaklardır. 
~österm"lidir. Her hanm bir c;ebep e ta- 2 _ Buradan talebe ve sporcular ban-
pu senedini memurlarrı göstermek Me- do ile Atatürk caddesini l.:'lkip ile snat M d k k d 
miyC'nler veya vermivenl .... rdC'n kanunen 1d5ır.te stadyomdnki verlerini alacaklar- u···zemı· z e Ar aı· evbinde bir buçuj!a bedel binde Uç olarak, 

( Bcıştarnfı 1. ci Sahifede J 
verirken mih\·crin iç bünyesinde çatır" 
dılar, çntlaklar bclimıiştir. Bu keyf~ 
tin ne ~ibi neticeler doğurncağını ~ 
scler meydana koyacaktır. Şimdilik ol
lincn şey İtnlyn gibi Almanynnın d3 
hni zafere itimadı kaybctnı~ olduğuddf· 
ğu~u~ . .-:..t 

(Harp + İhtiliil) taktiği galiba ter.t•;ı. 
dönmiişfür. Yalnız mihverin istillist ~u. 
tında bulunan memleketler halla dce 
göriinüşc bakılırsa, İtalya ve Almam: 
da milyonlnrcn insan hakiki. hayata ~ 
hiirril·etc avdetlerini ingiltercııin rJL. 
rinden bekliyorlar. Bugiin bütiln ~": 
padn cebir \'C şiddetle bac;tınlan hır 
tilnl lıarcketi vardır. Ve bu hareket::: 
den infilak etmek için ilk 7.aiıf dak• 
sını sabırsızlıkla beklemektedir. L~ 

İstilaya ui:'Tlyan yüz milyQndan l1P""" 

insanın kinini ,.c inffalini ila nihaye lif" 
kif etmek imkansız olacakfU'. 

ŞEVKET BJLGt11 
vani ta"lU St'nedini veva suretini vermi- 3 - Törende tnleobe ve sporcular. van-

NEDEN UZUN SOR'OYOR? ~enlerden bir misli fazlasiyle kanunen larında komutan, Cümhuriyet halk Par- • b• ı A hd k YAMANLAR 
kadaortro resmi tnhakkuk ettirilir. tc;te tisi ve halkcvi ve belediye reisleri maa- re aıt tam Jr a yo Kampı hazırlanıyor 

- İzmir kadastrosunun srnel<>rce de- mal sahiplerinin ktınunun bu maddele- :rif müdUril olduğu halde vali tarafın- Verem mUeadele cemiyeti tarafınd.O 
vnm etmE"'linin srbebi nedir? rine riayet ctmelt'rini menfaatleri na- dan sel!'tmlan.acakL'lrdır. her sene Yaınarilarda açılan knmp br 

----w---

- S'"nl"lPT'Cf' devam etmt~ir. C1inki.I mma tavsiye ederim. 1 b ı b c1 ---------
4 - Bütün ta e e ve sporcu ar, :m o z.ırlıklnrı ilerlemiştir. 

lier ev nf'"' auıtkA"'. ynni 'her gavri men- ile birlikte dstik1ru marşı> söylivecek- Karnburun kazasının Moi:doğnn nn- tir. Ege mıntakasının yegane milzesi - ----
'-ul hududu .alrı'lr:ıda .. for huwt"OPıtn av- • t k ld kt l" b h. . n k". d b l ı . u . d b ll!htl da '"' H FTA. TATI!. ler, hayra çeki i en sonra va ı. e- ıyesmin emim1enyam mev un e u- o an zmır m zemLz e u ct nr n Mısıra mal ihracatı 
rt ayn tt>s'bl edil -· !Td sa'Mbinhı den terbiyesi mükelleflE"l'inden bir ~enç lunan Arkaik Lahdı incelemek üzere ancak iki kırık parça vardır. 
vM;ikMı kavıtbrla t:ı.hlcik rc1ilE-ı-ek ihti- uh~atiyeleri bir ve bir de talebe tarafından nutuklar müze mildürli Salühittin Kantarın ora- ötedenberi bir sağlam ve tam Klazo- fıola~l~tırdacaJı .. 
laf varsa sulhrn olama7.<;a hnkmPn hal- haziranda de;ilsecelı söylenecektir. ya hareket ettif,<ini yazmış ve 1afsilnt men lahdine malik -0lmak, müze mUdilr- Ticaret vckii.leU. Mısıra mal ihraç!. 
lrdilecek. B<>n dP size hntırlahıak iste- Hafta tatili nıhsatiyeslnden istifade 5 - Talebe ve sporcular cDağba~mı vereceğimizi söylemiştik. Geçen sene de lüğünün gayesi idi. Şimdi anlaşıldığına mek istiyenlcre kolaylık gösterilme51'"" 
rim ki. meseli\ Kemeraltı ve Rac:du~k- ederek Pazar giinleıi dükkan ve ma,qa. duman almış• marşını söyliyeceklerdir. yine bu mevkide böyle bir I..ahd bulun- göre buna muvaffakıyet hasıl olacaktır. alôkadarlara blldinniştir. 
blki d!ikkftn ve Mnsa1inin hudutlarının zalannı açık tutanların ruhsatiye mild- 6 - Beden terbiyesi mükellefleri ve muştu. Fakat köyliiler tarafından çıka- Bu lahdı, Mordoğanın Yenicepınnr Mısırla alışveriş yapmak istiyen tJ" 
tefrl)d, fa._<qtTM.ıf kayıtlnr"ı.ın taqivPSl "'' dctlMi 1 Hnz.iranda nihayet bulmakta- okullardan seçilecek ckırmızı - beyaz:. rılırken parçalandığından yerinde bıra- köyü ahalisinden Mustafa Şangüder cirlerimiz Ticaret ve sanayi odala!'lfl' 
sonra da bu kndıı .. l!irirt ve Kaı~l-.:ııı~ dır. Bu müddetten ~onm yeni ruhsatiye tanftnr ara!tnda atletik mfümbakatnr ya- kılm~ ve etrafta nrnştırma yapılmasına ndındaki vatandaş, Değirmenyanı mev- müracaat ederek mallımat alacaklardır. 
"'OK bir verin kndastrosunu yani kütii- 1 k f l ,-' '-- l ı d ift sU k b Im h .... almıyan dükkfuı sahipleri vapı aca te - pı ncaıdır. ıuı.rar veri mişti. din e ç rer en u uş ve emen -
~nü tesis ve haritasını ya~mak i"'n ''~- ticte dülddinlan acık görlilürse mnhke- 7 - Spor ve gençlik bayramı mtinase- Bu iş için ora.ya giden milze mildilrli nnhiyl" mildürliiğlinü haberdar etmiştir. Namus dellalının ceztdl -gy!\n~n be~l"l su 1zmir c;(' rlnin ic:nıle- " h b ı h d F · A 1 d k ,~ 
... ~ mE'ye verileceklerdir. betiyle bütiin resmt ve u~ ina ar Salfthittin Kantarın yaptığı incelt'me ne- Na iye mü ürU evzı ye e ey- fem•ı:,.den tasdllı edU• 
ki tt-kmt1 ~·forin. ap.'lrlımaniann. han- _ hem bayraklar ve hem de parti havrak- ticl'sinde mezkOr mevldin büyük bir fiyeü derhal kaymakamlığa bildirmiş ,..,..., _ ... ııe 
ların. hep.cinın iclne J?irin -:övlN•<> ba~- lnriyll'! sl~fonmiş olacak ve gece de (Nekrtıpol - Kabristan) olduğu anlaşıl- ve inceleme neticesine kadar Iahdin iyi Güzelyalıda Sadık kızı burun>-
mclt icin birC"r" bh·er sad!'N" (fözd"n (fi.'- ZABITADA mümkiin olduğu kadar ışıkla donatıla- mıstır. muhnfazası için lhım gelen tedbiri al- Makbule, menfaat mukabilinde Sara f/f 
çirmek leln n!' kn nr ?.aman !fizım"ır'lıe- caktır. MaH\mdur ki kadimin (Klazomcn- dığı gibi İzmir miizesi müdürünün çn- Drah..c;an isimlerinde iki genç kadını sııt-
san buyurun. Bu lzahımla tzmir kad~-=- K fıanclıJı Y •zil den 8 _ HP.sta bulunan eski sporcular, simdi Kilizman) şehri lahtları ile cihan- ğırılmasını istemiştir. mak "suretiyle fuhşa vasıtalık yaptıl' 
trosunun neden S.."tlelerce m.irnıt-s1 la- harı lftl varaladı.. söhretli munllimler bir heyet tarafın- da hüyilk bir şöhret kazanmıştı. GE.'r~k nahiye müdürü B. Fevz.i, ge- için tutulmuş ve adliyeye verilmiştir. e 
zımcr,.ldi/Hnl anl"!'Sllll? Kf'merde Kahramanlarda Hasan o~lu dan yerlt'rinde ziynret edilecekler::lir. Klazomen lllhtlan her taraftan aranır rck Yt'nlcepınarlı B. Mustafnnm lisan- Evvelce de fuhşa teşvik ve menfaS 

Tevfik, karısı 26 yaşında Arzuyu kıs- · * ve ısmarlanırdı. Cenazeleri bunların ntikaya karşı gösterdikleri bu alaka tak- mukabilinde genç kadınlan erkekler' 
KADASTRONUN FA YnALARl ki h f f ı·çine .,o··mmek bir serefti. dire deg"...... . satmnk suçundan mahkemeye veriletl kandık ı;aikn.c;iyle b•ça • n a i st•rette 19 Mayıs mera.c:imine bilfiil i~tirak b ~ .... 1 h kk d b' · · s!J' 
- Mal sahin1Prlnln kadastro vanılmo- bacağından ynralnmı!; ve tutul11'!usiur. edE'cek talebe stadyoma piıiş kartlarını K1a?..omen lô.htlnn şimdi pek nadirdir. İnceleme bittikten sonra alınacak ne- burunsuz makbu e a ın a ınncı edl 

r, d bfld1 i'f'' i d '- ,_ ld En yenisi mil~tlan evvel 6 ıncı asra ait- tieeui yine ynzacagı" z. liye ceza mahkemesince verilen Y sı ~yesLn e l ım 7 en o:ıı~11.aca p e H men •ıça;,,ına mekteplerindPn alacaklardır. ,, 1 k h ·s en ....... temyiz mahkemesi .... 
edecekleri fa •dalar vnr mı" "" !il r:~~~J"'~....e~.o:,~.:r.r~~~~~ ayı apı ,......, • . 

- K"da..~ .ı:avesindt' mııl ~hihi hrr sarılmıs- ---- p v Veremle MUcadele rafından tasdik edilerek iade edilmıştir· 
tnrlu fh 1 ftftTI -""''T'ft''"~~"1"'-1~ ...... -t~<~t'!eTrn!'ıt-e---'!tlı-etrr-m~,~- halrb~ allası -
mailaT1tın sahintirler. Sonra da bir se- Ramazan oğlu amele Ahmet Kırcalıo~lu zm· ··ze r ın· . Fransa ~gc.,.___,,,,.ıti 1manga 
beple komı;usfvle ihtilaf olacak olursa nUevf bir meselroen kayinbiraderl Et- dan idare edBlecelı- lie eti toplanıyor.. ' ll 1 :1 -
mahkemeye mOrncaattMı ve avuktıt tut- hem oğlu Hasan Uzan bıçakla muhtelif Selçukta Efez hafriyatına ait olnn :ıra- ViHlyet claimi encümeni tarafından V er,.mle mücadele ceml} etinin yıllık k "" d 11 11 or 
ma~ hacet kalmadan kaclnstro idar('~I- yerlerinden ynrolamı.c; ve ynkalanmıştır. 7.i ve binalar İzmir müzesi mUdtırü ~a- Par:ı.1ıkönril - BayT"klı arasındaki tu- fe~kalL\~e umu~t ~eyeti toplantısı ~nU- nın ucauına uşug 
ne mtlracn:ıtla kanunun kıvmet ve•~i~i __ lahitt.in Kantarın idert' ve ne-zaretine ıistik yolun park<' olarak dösenınesi ve milzdekı Salı glınil saat 17 ·de cemıye- ._. 
knd~stro planlan savcstndl:' her kes kPn- •t l lc:t\r · KnMıyaka • Bostanlı ile Naldöken ara- tin birinci Bt'yler sokağındnkl binasın- r Rmıt,,rafı 1 f'i Sa1nf,.de 1 
di hududunu bes d'.l.kilrnda bulacaktır. TEŞE KuR verim · • .. ·• .. .. sındaki yolun ı- ... 1 n ol"rak insası için da aktedilecektir. Toplantıdn nizı:!mna- kerelerin intacı halinde hez;metin rıctl-

1 . d . b ı u HCT sene bu arazı, muze muduru ta- 1 k h d·1 w• • F A da \f9 Mal alan satan d:ı neovi, a tp sattt~·nı Vefat eden kam pc cr!m. ay sm
1 

an- rafındıın nleni milzayede ile icara veri- aC'ılmı münak~"n bugi.in neticelenecek- me üzerinde görlişmeforde bulunu oca am e ı ec"'gım, ran!pnın vrupa 
1 ve hissedıırlannın ktmlc-rden ibaret ol- Dclekdaşın cen.nz; mer~ mınde bu u lecek. Devlete ve köye ait vergi ,.e sair Lir. Bu defaki miluaknsaya talip fazlaca ve cemiyetler kanununa uyularak Ve- impar;ıtorluw!tındn büyiik devlet mevkf

duğunu ve bu ~yri menkul leh;m, VC'Va mak, tee.c;slirlenmı~e iş~rnk e~~k ve te'kfilif ödt"ndikten sonrn kalan para ha- olduf,undnn ihalesi yapılır yapılmaz he- remle mli('ndele cemiyetinin miicssisle- ni muhafa711 edebileceğini söylem;c; ~ 
aleyhine ne r,ibi hnklar tesic; edildifüni tilziyc etmek su:etfyle cı~detn buyilb~~~ rahC'lerln teTT1i7liğine ve bakımına sarf'- ınen inşaata başlanacaktır. ri tesbit olunup viH\yete bildirilect>ktir. l'ndisine itim::ıt gösterilmesini isternit 
iki dakiknnın kerisindt!' Ödrenccl"1rtir. nezaket ve sar:1ımıyctd gos eren u.tl olun'.l.t'Pkttr. ------- İ -ti--tJ---~ tirB. erl"ın 

16 
(A.A) _ Yan ı"'smt bif 

En bUyUk faidelerinden baclıcası dn ta- dostb.rımıza nıle t'fra ımız namına e- H L· k • A t"k M 'E !) t'. " 
kkü i tt l r..._ suna ... m aırıynt om,.=onunun ve asana ı a QE'1'EU1' ER Z 

1 1 pusunu kaybeden mal 54mibi artık kay- şe r vem nnr nr '"uııı ~ " ·· k·ıca k" aı· ••t h 1 g,,"" nr... · knvnaktan bi diri iyor: 
dmı buldurmak için r:UnlrITC' uf!rnc;rnı- · Doktor IJÜSF.YİN llUIKİ CURA ~~~ ·~tu~~~~~ı~ m;~~e 0;: ~ki as:: 3; Urfa mebusu B. Salih Soyer ve BU- Kemalpaşa.va g•tti- Mnrec::ı:ıl Petenin c1ün radyo ile Fr:tlld; 

ELHAMRA SJNEMAS!!'DA 
- u ~un-~~ razz:z;a 

Maünclerden itibaren güzelliğine doyulmaz 2 büyük !<'ilim Birden .•. 
-1-

Mukaddes Vazife 
FRANSJZCA SÖZLÜ 

YARATANIAR : Lh'V AYERS • J.,tONEL BARRY1\10RE 

-2-

Kocam ( üzeller Peşinde 
İNGILİZCE SÖZL'Ü 

YARATANLAR : AN smERN - FRANCHOT TONE 
FOKS JURNAL'da en son MÜHİM HABERLER.-

SF..ANSLAR: l\fUKADDES VAZiFE: 2 - 5-8. DE.. 
KOCAM G ÜZELf..ER PEŞİNDE : 3.30 - 6.30 - 9.30 DA

Cumartesi ve Pazar 11 ve 12.30 DA BAŞLAR .. 
• 

DİKKAT : Haftanın her gününde ille seanslar UCUZ HALK MATİ
NELERl'dir_ FIATLERİ : Birinci 20- Balkon 25- KoltUk 30 kuruştur_ 

:·········:·································································~·········ı 

i ~ BUYUK l{İKA YE ~ ~ 
• • • • 
ı ............................................................................ : ......... : 

ttOCAMIN KIZI 

• ..t·ık MilJet M""'lıs· ı' ı'dare müdUrli B. Vilayet tlrnnt müdürli B Refet Diker sız mHMinl' n'-'lediC.i nutuk Bnrlin müze müdürlinUn nC'zaretine verilmiş- ~ • ... ~ J ..ı r 
b 1 1 ı1 ·k Ru"cfü Ayar D~n!-1iden. Bingöl vilayeti di.in Kemalp:ısa kazasına gitmi.,.ir. Ora- cok büyük ?Jr.ım Hn kar!l•hın"'"'rlaoı · tir. Bu iki ev, 1stan u A mnn ac::anatı a -,ı ız..ı ~ -:• rıJ• 

C'nstitilsil tırrafından tamir ettirilmek mektupçusu B. Nedim Şerif Sezer Ay- daki bağlarda hastalık vaziyetini tetkik Siy<'Si mah!illerl" görf' bu nutuk Av 
dından şehrimize gelmişlerdir. edecektir. pn d"vl tlcri ile iş birlivi yapmak aı~l-

üzeredir. ------- nin ifade i olarak telFkki edilmektf'nır· 
,Af~->S--------••••1131•wwww•••+~··•••m• .. -•••llll\1l, Alman hariciye nezaretinde şu fiklt 

B V ff A F 2' A MAHKEl\lELERDE mevcuttur ki Mareşal Petenin beyanatı 
Frnnsanın yabancı niifuzunu bu sahl'-

Ta y yare Si• ~ emasında 24 ~IJ I afi bil' hll'SIZ nan ntmakta olduf!unun bir bUrhnıı7 
' Ti: 3646 ll sene s a1, JO gün oJarak telakki edilebilir. 

AVRUPA CAZBANT KRALI RAY VENTURA ve arkadaşlarının yarat- ı ha se mahJıiim olda kden-,.-z-de--ta_H_U_"_re hn-
tıklan ZENGİN MUSİKİLİ, $EN, ŞUH 1zmir ve Karşıyakada muhtelif tarih- !J " M-

lerde 24 eve girerek hırsızlık yapan ve 
(Fransızca SÖZIÜ) baharatçı hay Kadrinin evinden bir kı- cumıarı 8". sızın artb 

ki • Fil ·ı sun milcevhe-rat çalarken suçüstü yaka- I! 1 - Paris Delili erı r.n e lanan sabıkalılardan Trabzonlu Ahmet [ Bastarl'h 1. ci Sahifede] 

Ö lü) owlu İhsanın İzmir asliye ikinci ceza biyet vermemişlerdir. . 
(Fransızca S Z mahkemesindeki duruşması neticelen- Beş düşman tayyaresi dUşü.rülmuşti.lt· 

C 1 F.1 . miş ve suçlu 11 sene 5 ay 10 gUn hapse l\JALTAYA YAPILAN H0CUM 2 - Tayyareci asris ar 1 mı ve o kadar müddetle neznret altında tu- Malta, 16 (A.A) - Resmi tebliğ : 
tulmağa mahklım edilmiştir. Çarşambayı perşembeve bağlıyan f!J' 

Oynayan: .JACK ROLT ------- ce mutattan küçük bir diişman hava tr 
OKURLAR:IN DİLEKLERİ şekkillü tarafından ada üzerine yapılsıt MATİNELER: T. CASUSLAR 3,30, 6, 8,45. P. DELİLİKLERİ 4,30, 7, 9,45 taarruz esnasında sivil millklerde nıfl: 

Cumartesi 2, Pazar 1 de ilave seanslar , Bir evlenme muamelesi hiın hasarlar vukua ~lmiş, bir kaç )cifi 
' l!IUDA @iJUZfpr;!itmll!".l-l"lll&s93!1111zu .. _______ ~ sekiz aydan beri ölmüştür. Bahriyeye ve hadva kubovvbet:~ 

t-ine ait binalar üzerine e m a 
sürükleniyor- attlmıss:ı da hasar ve :uıy!at olmamı~· cı bana doğruca Semihin odasına girme- la mücadele etmesi ve onu y~mesi 

mi işaret etti. Yolda Şermini babasının mUmkUndU. 
hastnlı~ına. onu belki de öllim halinde Şermin bir daha yatılı mektebe dön
bulmak ihtimaline hazırlamağa çalış- medi. Hazırlamış olduğum oda ona tek
mıştım. Bununla beraber, onu yatak rar açıldı. Sandık odasında ke!':fettiğlm 
Uzerinde renksiz ve hareketsiz görilnce bt'bekler kutularından ve kfı~t sargıla
knçllk vUcudu tckallus etti. Bir Orper- rındnn çıkarak Şermine yoldaşlığa baş
me onu sarstı. A~ının uçlan titredi. }adılar. Öyle zannederim ki hepimizin 

KJBRISA DA HÜCUM ETJ.1LER 
Lefkoşe, 16 (A.A) - Bombardıll18;° 

tayyarclerinden mürekkep küç~. ~ 
düşman filosu dün sabah Kıbrısa hucll t
etmiş ve muhtelif yerlere bombal!';_~ .. t 
mıştır. Üç kişi yaralanmıştır .. '~ 
çok hafiftir. &

Kahire. 16 (A.A) - 12 adnda Mati 
Fakat ağlamadı. Semihin sıhhati hakkında hfıl~ çok en-

YAZA.N : VC YILDIZ tki elimı omuzlanna dayadım ve onu dişt'de olduğumuz o acıklı ve muthi" 
btr t.ebe!mımle teselli etmeğe çalıştım. günlere bu bebekler sayesinde teham-

lzmir beşinci Kahramanlarda 1412 
nci sokakta 79 numaralı evde oturan 
Mehmt Büyük1nnak imzasiyle aldığımız 
bir yazıda 940 st!nsinde evlenme için 
yaptı.ih müracaata, aradan sekiz ay ka
dar bir müddet v,cçtiği ve cevablı tel
gTaf ve taahhütlü mektupla da müra
raat ettiği halde Van vilayetinin özalp 
kazası nüfus memurluğundan ve evlen
me dairesinden cevap verilmediğinden 
ve bu yüzden muamelenin tamamlan
madığından tiktıyet edilmekte ve dahi 
liye vekaletinin nazan dikkatini celbet
memiz istenilmektedir. 

ıJ• za ve Kalata tayyare meydanlan nı 
vaffakıyetle bombalanmısbr. .u, 

-9 
Birdenbire soluk dudaklan aralıklan

dı ve gUçlUkle işitilebilen uU bir sesle 
kızının adını mırıldandı:. cŞermin!• 
Kalbimde hiç btr kıskançlık hissi uyan
madı. Şennini çağırmasını zaten bekli
yordum. Buna intizar etmeden liseye 
telefon etmistim ve kızı on treninden 
almak ilzereıı; birazdan gara gidecektim. 

* Şermin yatılı mektebe verildiği tarih-
ten bert, Semih her Pazar günü. onu gör
meğe gitmişti. Ben kendisine refakat et
meği daima reddetmiş ve çocuğun babP.
sını yalnız görmekle çok daha %iyade 
sevinece~ini bahane etmiştim. Bu sebep
le, evden hareketindenberi onu tekrnr 
görmemiştim. 

Kahire, ı 6 (A.A) - R<'smi lngıı> 
tebliği: d 

- Bu hiç ştlphe.slz acınacak bir gayretti. miil edebilmiştir. 
Onu görünce hissettiğim şeyi ifade İşte bu sıradadır ki Semih gözlerini Kocam iyileşir iyilesmP-z, tekrar ce-

edecek söz bulamıyorum. açtı. Bizim teşkil ettiğimiz grubu gördü. nuba hareket ettik... Bu defa ilçtimüz Yunanistanda Alman i:n~ali altın • 
hulunan tayyare meydanlanna ıaarru• 
edilmiştir. 

Orada, istasyonun taşlan Uzerlnde Bizi tanıdı. Hummanın tekalhıs ettirdiği de beraberdik. Semih, ben ve kızımız 
ayaklarına kapanmak ve bUtün yap- çehre hatları yava~ btr tebesc;ümle g'!v- $t'nnin. Semihin bakışlarında okudu
~arrm~k~~~~d~rn~h~~.B~,d~ofuı~.h~M~m~m~~ctn~rm~~~~~~~4~-------------==•t-~!~~~mw•~~w-~------~· 
vesinde idim. Gözlerimden yaşlar fış- ne kıskançlık, ne de inhisarcı bir hod- fcdaknrlığa bir mükafat teşkil ettiğini BUGÜN LALEDE E BUGÜN TANDA 
kırdı, ona kollanmı uzattım. hinlikle telif edilemiyeceğini nihayet söyliyemem, zira bir fedak~rlık yapıyor 

3 
FİLM BİRDEN : 

3 
Şaheser film Birden 

Hiç bir gizli fı"kir beslemeden bana benim de anladığımı hissetmişti. hissinde değildim. Şerminin yammı7:dn - :tJ...E 
koştu. Zaü küçük koUariyle boynuma İşte Semih hastalığın en buhranlı olması bana ağır g_elmiyordu. Bir anne 1 • Türkce cabnan taç :: ı . TÜRKÇE CE kılı 
sarıldı ve heyecanlı bir çocuk sesinin noktasını böylece atlattı. Gözleri bizim ~ocuğundan uzakta saadet bulabilir mi? ER.ROL FLYN .. en gUzel film § Söz.liltSBABA 
bana hitabını duydum: Uzerimize! kansı ve kızının üzerine ta- Şimdi Semih ~ilPr yüz.le yanımdadır. 2 Türk p 1 eaıft9plyona 2 • TIJ'RK"E AL 

lam d d k 1 • çe 0 0 or-··.. .... y S"-'il Şarkılı - Ağ al.. Anne! kıldığı d:ı.kikadan itibaı:en vaziveti sil- Ben, kızımı oğur uğum ı nikte bulu- o-LJ 

Eğer benim ıstırabımı daha ziyade ratle salaha doWtı yürüdü. Öyle d!.'n~ nuyorum ... İkinci kızım ... Buradan çıktp J • S~arllenreşe t!"!.aı•• =_:ı. ALKATRAZ K_ ALES 
arttırmak isteseydi, bundan başka tur- bilirdi ki ruhunda hasıl olan sükOnet ta evimize gittiğimiz ve dördümüz de u• ~.T ....... 
lü hareket edemezdi. Bu tatlı <anneb hastalıC!a karşı mücadE-le icin ona veni tekrar birleştiğimiz vakıt, hic bir kıs- S4 •HEM YAZ :FIATi 
adına ben pek a~ lftyıktım! kuvvetler veriyorclu. Ruht ıstırnn1arı kançlık hissi artık saadetinüzi a7.alta- 4 - TÜRKÇE HARP JURNALi 

Apartunana girditim vakıt hastabakt- nihayet bulduktan sonra art.ık hastalık- ~yacaktır. - SON -
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Berlin yeniden 
bombalandı 

[ Baştarajı 1. ci Salııfede ] 
lan açıklnrmda himayeli bir düşman va· 
Pıır kafilesine hücum ederek 2000, 4000 
~-~ ~noo tonilitoluk üç vapnru batırmı•· 
..-.ıır. Az sonra düsman avcı tayyare· 
Itri İnı::iliz bombardıman tayyarelerine 
lıiieuın etmi~lerdir. Dihnan tayyarcle
Iİııden biri düşürülınüştür. Bir İnı:[liz 
'-Y:ı-aresi iissüne dönmemiştir. 
~NŞTA VE SİMALİ FRANSADA 

Ll?iğer taraftan ~giliz savaş t:yyare
"'fl dün Manş denızınde ve şımall Fran
llda devriye gezmişlerdir. Bu uçuslar 
!8ııasında yerde bulunan bir çok düş
llıan tayyareleri mitralyöz ateşine tu
lııtınuş ve bir dü=an tayyaresi diişü
~üştür. Akaktan uçulmak suretiyle 
hıın vapurlar da mitralyöz ateşine tu
~ınumır. Bu bereketlerden bir İngi
"' tayyaresi dönmemiştir. 

Londra, 16 (A.A) - İngiliz bombar
~~ tayyareleri bu gece Almanvada
"' hedefleri bombardıman etmişlerdir. 

Londra, 16 (A.A) - Bu gece, İnı:iliz 
~bardıman tayyarelerinden mürek
~ kuvvetli bir filonun Almanyayn 
hptığı hücumda başlıca hedefi Hanovr 
lelıri. teşkil etmiştir. Şehrin sanayi ma
lıaı.Jelerinde bir çok yangınlar çıkcnl
lıııstır. 
llERLİN VE HAMBURGDA 
İnıtiliz bombardıman tayyarelerinin 

l!!ı büyüklerinden bir kaçı Berline hii
C1ıın etmişlerdir. 

liamburg ve Nöyhafendeki hedeflere 
daha küci.lk mikyasta hücumlar yapıl-
llıııtır. 

l:.ondra 16 (AA) - Hava nezaretinin 
!elı~: İngiliz bombardıman tayyarele
~~en bUyük bir teşekki.11 Hanovra 
""Uffi etmiştir. Sınat mahallelerinde 
~Uyük yangınlar çıkanlmıştır. Ağır 
oOtııbardıman tayyarelerimiz Berlin, 
~aınbrug, Kukshafene hücum e~er
dır. lşgal altındaki Fransada Kale, Bu
~. Deip şehirlerinde askeri bedellere 
"'vrıız ooilmiştir. Bu harekata iştirak 
td"'1 tayyarelerimlzden dördü dönme-
lııişıu.. 

Sahi! servisine mensup tayyareleri
% işgal altındaki Fransada Sennauır 
'il! Loryant doklarına hücum etmişlerdir. 
~oDandada tnmoyden doldan bomba
._"Ulınıstır. Tııyyarelerimizin hepsi dön
lllUşti.lr. 

ALMANLARA GÖRE 
h· 13erlin, 16 (A.A) - D. N. B. Ajaruı 
ildiriyor : Hafı! İnıı'.liz hava kuvveUe

t\ dün gece batı şimali ve şimall Alman· 
~.llsı üzerinde akınlar yapmışlarsa 1a 
Ciddl bir hasar olmamıştır. 

lı l:>usman hava filolarından biri Berline 
Ueuma tesebbils etmi.şse de dafl batar
~alannm eiddetll atesi bulutlar arasın
•an tayyarelerin çıkmasına mllni oldu
bdan ancak bir kaçı Berlin civarına 
ltedar gelmişler, fakat dönme~e mecbur 
~!erdir. Şimdiye kadar haber alın
"'iiuıa göre bir İngiliz tayyaresi d~· 
lillmnstür. 

lngilizler Suriyeyi 
bombaladılar mı ? 

• l Baştııraf: 1. ci Sahifede ] 
lııatik muhabiri bildiriyor: Daha iyi bir 
~va varmak icin Almanlar tara
,1ndan ileriye sürülen şartların Vişi bü
~Utııeti tarafından kabul edilmiş bulun
~~. dünyanın alakasını ansızın Suriye 
-<erine çevirmiştir.. İngiliz har•ciye 
lııızırı B. Eden Avam Kamarasm· 
dak; beyanatında Alman tayyareleri 
ı;Utiyeye geldikleri takdirde Sw·iye ha
~a istasyonlarına karşı icap eden askeri 
~dbirlerin ittihazı içm orta şark ordu
...,., başkumandanı general Vevele tam 
~hiyet verildiğini ifsa etmişti. Bu va· 
~~etin İngilterenin dış politikasında ne 
~tesirler husule getireceği henüz 
, · değildir. Meselenin tamamen buku 
~ı bakımdan manası şudur : 

Fransa Milletler Cemiyetinden c;ıkb
~'nı beyan ettij\ine göre i•tisnat ahval 
"ııku bulmadıkca Fransarun Milletler 
(:,,ıniveti namına Suriyede deruhte et
~~; manda ve bundan mütevellit hukul' 
""'1i mülgadır. 
İ•tisnai ahval vuku bulın:ımışbr. Bi

~etıaleyh Büyük Britanyamn girisece
lı lıer hangi bir hareket nazari olarak 
l'ılnsaya müteveccih sayılamaz. 
llununla beraber hukuki cephe askeri 

~Oselelerden dalı,, mühim değildir. Su-
~y~ ki Fransız kuvvetleri 30 - 60 bin 
'ıi arasındadır. Bunlann bir çoğu müs
~eke a<kerleridir. Yani Fransız or· 
llaunun en iyi kıtalan değildir. 
Sam, Beyrut, Humusta ıırevler ve 

llıUsademeler olmuştur. Mahallt Fraruıız 
~amlan daha geniş karışıklıklara ma
~ olmak kin uysal harekete mecbur 
l alnuşlardır. !rakın Beyrut ve Samda 
~~ı taraftarları vardır. Fakat .ahalinin 
tıı~~k ek.•ı>riyeti BUvük Bntanyayn 

U\emaylldir. Suriyedeki hava m.,y
tlanıarı tam b:r mükemmeliyette olır.a
tıı'll<la beraber Samın bulunduğu yayla 
tııllkineli bir harp için mükemmel bir 
t"'-·c1· ·qzı ır. 

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

ı.,., g iliz le r Uzak Şark· 
ta da ihtiyatlı ..• 

[ BnsUırafı 1. ci Sahifede ] 
"l:.ondra. 16 (A.A) - İngiliz Malezva
c;:~d,. bir tetkik seyahati yapmış olan 
nı':: eri heveti, Malezyada yapılan 
~•da to<isatının hava tehlikelerine 
~ 'f <:ok kuvvetli oldu;:urıu sövlemistir. 
~~ "Z:va<la bulunan Hintli, Çinli ve İn· 
~lal a ·l;n!Prinin sıkı bir iş birliği yap. 
'•r arı bu Cin heyeti üzerinde iyi tesir· 

c;:Yaprr,,sbr. 
> "~~ .. d~keri heyeti orgeneral Bendt ile 
~leJ'-"'Ul menfaatleri alakadar eden me

~r llzerinde görüşmeler yapınışbr. 

8. E ess'in mak- fraka Alman yardımı 

d 1 ld ı tem&ili mahiyette! sa J an aşı l.e [ Baştarafı l. ci Sahif,•de] 
[ Ba§tarafı 1. cı Sah ifede] SURİYE VE IBAKTA ALMAN 

dirmiştir. TAYYARELERİ 
iNGİLİZLER KANMIYORLAR Kahire, 16 (A.A) - İngiliz askeri 
Hes İngiliz hava bombardımanlarının sözcüsü şu beyanatta bulunmuştur : 

AJmanyada endişeler uyandmlığıru k.ı- - Suriye üzerinden uçtukları evvel
bul etmiş, fakat sözlerini o tarzda ilen- ce de bildirilen Alman tayyareleri Ira
ye sürmüstür ki sulh lehinde müdahale ka giderken Suriye hava meydanlarııı
etmis ise bunu Almanvayt hava akın· dan istifade etmişlerdir. Anlaşıldığına 
!arından sivanet etmekten ziyade so:w göre bu tayyarelerin çoğu boınbardı
İngiltere için meşum olacak, fakat uzu:ı ınan tan•areleri ise de aralarmda bir iki 
darbeli neticeleri medeniyet için de La· nakliye tayyaresinin bulunması ihtimal 
rarlı olacak bir anlaşmazlıi\a nihayet dahilindedir. Alman tayyareleri tarafın
vermek maksadiyle yaptığını anlatını~- dan kulbnılan Suriye hava mcydanhrı 
tır. Fakat sarih olarak söylenebilir k : arasında Rayak ve Halep hava meydan-
İngilizler bu sözlere kanmamıslardır. !arının bulunduğu zannedilmekt<'dir. 

DEMEK OLUYOR Kİ... Alman tavvarelerinden hir kac>nın 
Eğer Hes İn:;iltereye sulhtm ycnidrn Suriyede k~l~ıs olması muhtemeldir. 

tesisi imkanı hahsinde bir sondaj yap- Alm~n tayyarelerinin bu faaliyeti ltç 
mak idn ı:elmiı;se, bu sondajı İn;:ilterı•· dört gündür devam etmektedir. 
nin menfaati dc:i:il. ancak Ahnnnyantn 
menfaati namın• yaptı~" sarihtir. Bura · TEMSİJJ YARDil\I 

Raşit Aliı•o temsili yardım yapılınL~ 
ve bu hal bütün Alman harekatına de
i(işmez bir şekilde refakat eden propa
ı;anda dalgalarına kaı-şı ihtiyatlı dav
,·anmak lazım olduğunu bir daha ~ös
termistir. 

ya ı:elisin.in saikleri Almanyada hu me· 
sele üzerindeki al;;siilimelleri anl.'lfmak 
ise, ister kendi hesabına gelnıiş olstr'ı . 
ister bu ııelis bir Hitlcr planının netice 
si olsun, muhakkaktır ki Hes ve NMi 
şefleri arasında harbın devam miidd<li 
ve istikbal hakkında endiscler mcvcu~ 
oldni\'tınu göstermektedir. Bu da bey· mAKTA BİR TESİS VE BİR 
nelmilel vaziyet kin fe•kalade müsail MEllNUİYE'P 

bir unsur teskil etmektedir. Ba~dat, 16 ( A.A) _ Irak malive na-
Dii\er taraftan su cihet beyan edil- 1.1n, Irak milli bankasının tesis edild'i\i-

b
mektedk:r ki ~a bizfJl:at. RuİdollftHes,.lvahbut ni VP 17 mavıstaı1 itibaren faaliyete b·..ş-

ir co Nazı sc erı ngı ere ı e ır 1 - bild. · t• . . • b . d h 1 lvacat!tnı ırrnıs ır. 
kompromı ınıkunları alısın e ava e · or· · ·· b'·tu··n Irak arazisın· . b' ·r.. ı a1ansu1a ,ı;?ore u -
ka~ılmaktadır. Bu bahıste ızzat des de İngilız fi!imlerin:n gösterilmesi yn-
sarih olarak aydınlatılmıştır. ı k d'I · t• 
l\ıCZAKERECİ DEli1L, ESİR _.,._. _c_,_,_n_L•_ır_. _________ _ 

Hes ister sahsi bakımdan. ister Al:! sına ait istikraz için yapılacak Londı·a 
man hükümeti adına bir müzakerecı 1 haftası mlinasebetiyle Rudolf Hessin 
l(ibi değ!!. bir harp esiri ııibi İnııiltcre- tavyaresi Trafalgar Skuerde teşhir ecli-
de kalacaktır. . Jecektir. Bu haft, Londrada kayıt mu-
HESSİN TA YY ARF.Sl TESHiR amelesinin bütün tasra şehirlerinde 
EDİLİYOR kaydedilen mlkdarın yarısına baliğ ola-
Londra, 16 (A.A) - Silah mübavaa- cağı ümit edilmektedir. 

KULAK. BURUN VE BOCAz 
HASTAT.JKLABI MÜTEHASSISI 

DOKTOR OPERATÖR 
•• 

Dahi Oke 
İkinci Beyler ııokağı No. (80) 

Hastalarını her giin öğleden sonra 
kabul ve tedavi eder •. 

= Ultllllllflll 1HJllll!lllffU!lllll1fllll!llH111111UI' E 

IZMIR BELEDiYESiNDEN : 
l - Devlet, vilayet ve.va belediyler

C"e- doğrudan doğruya i~letill"n müeıse
s~lt'r ile memlrket müdafaasile ilgili iş 
verlerinin mürakabe ve teftişJne dair 
25/41'141 ne~ir tarihli ve 15592/2 
kararname numaralı nizanıname 

2 - 1580 numaralı belediye kanu
"nuna ek 14/4/941 kabul, l'l/4/941 
neşir tarihli ve 3Q98 nunıaralı kanun 

3 - Devlet d~mir yollan ve liman
l3riy le devlet deniz volkn ve devlet 
!imanlarında vapılncak askeri nakliyat
IPn alınacak Ü<retl•r hakkında 21 /4/ 
"41 kabul, 26 / 4 941 neıir tarihli ve 
4004 numaralı kı.nun 

4 - 2914/941 tarih ve 15585/2 
karnrnarnt" nllmar"h 1 7 /iJ/940 tarih 
ve 2 / 1 4 1 7 7 ııaz,yılt kararnameye «-k 

5 - ~ Vilt:yet idaresi krınununun 3}

tıncı maddesinin ı.dili hal-kında 28/4/ 
941 kabul, 6/5/'l41 neıiı tarihli ve 
1008 numarzılı ka'lun 

6 - ~1f'murların tah!il mÜe!l,.ese1e
ıinde tnlebe ohm,ı•acaklarına dair 28/ 
4 /941 kabul, 6/5 /941 neşir tarihli ve 
4007 numaralı kanun 

.......................................... 
! ANKARA RADYOS'U 5 . - . 
:i BUGCNKt} PROGRAM :i .......... ----- ......... . 
8.00 Program ve memleket saat ayan, 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl. 8.45 
9.00 Ev kadını - Yemek Listesi.. 13.30 
Program ve memleket saat ayarı 13.33 
Miizik : Türkçe plaklar 13.50 Ajans ha
berleri.. 14.05 Müz:k : Türkçe pltıklar 
14.20 Müzik : Riyaseticümhur bandosu. 
l 5.00 - 15.30 Müzik pl. 18.00 Program 
ve memleket saat ayan 18.03 Miizik : 
R:ıdvo caz orkestrası 18.40 Müzik : Saz 
eserleri 19.00 Konuşma (Günün mese
leleri) .. 19.15 Müzik : Halk türküleri ... 
19.30 Memleket saat ayarı ve ajans ha
berleri 19.45 Konuşma : Ziraat takvimi. 
19.50 Müzik : Solo şarkılar 20.15 Radyo 
gazetesi.. 20.45 Müzik : Fasıl heyeti ... 
21.15 Konuşma (Kitap saati) 21.30 Mü
zik : Radyo salon orkestrası 22.30 Mem
l~kct saat avarı, ajans haberleri, borsa
lar fiatleri.. 22.50 Müzik pl 2325 - 23.30 
Yarınki program ve kapanış .. 

--------

Borsa 
CZÜM 

194 K. Mikalef 
259412 i Eski yekı'.ln 
25!1606 Umumi yekfuı 

Fiatler aynidir .. 
ZAHİRE 

10 Ton Nohut 
35 Ton K. Darı 
10 Ton Susam 
3 Ton P Çekirdeği 

41589 Kilo Mazı 

15 

25 

35 

10 75 
10 25 
32 50 
6 75 

31 

Müzayede ile fevka· 
iade satış 

18 mayıs 1941 pazar günil saat 10 bu
çukta Cöztepe vapur iskelesini geçince 
1012 numaralı hanede Clen tilti.ln kum
panyası müdürlerinden möşyö Tökere 
ait mobilyalar azimet dolayısiyle acele 
satılacaktır .. 

Masıf cevizden mamul kabartma bll
fe, yemek masası, altı adet maroken san
dalye, ceviz iki kapılı aynalı AVTupa 
mamulatından dolap, tuvalet ve lwmo
dinosu, kuş tüylil ve pamuk yastıklar, 
Avrupa mamulatından lüks soba ve bo
ruları, hakik1 salamandra ve boruları, 
elektrik sobası, hasır koltuklar, buz do· 
labı, bakır mangal, sahibinin sesi gra
mofon ve 27 plak, kadifeli köşe divanı 
ve yastıkları, ayrıca divanlar ve pamuk 
yataklar, camlı ve camsız masalar, mer
merli karderoba, cibinlikler, mavon 
şemsiyelik, portatif i•kemleler, paravant 
abajurlar, elektrik masa lAmbası, eta
jer, çamasır makinesi, süpürge makine· 
si, işlemeli sehpalar, bezli şezlonglar, 
maroken kanape ve iki koltuk, aynca 
kadifoU kanape ve iki koltuk. peraken
de sandalyeler, Şam işi sedefli kan.~pe. 
Acem hnlısivle yol halısı ve muhtellf 
seccadeler, Ve sair bir cok muhtelif eş
yalar mUzavede suretiyle satılacaktır. 

Satı• peşindir .. Fırsatı kaçırmayınız .. 
Tiirk müzayede salonu müdüriyeti 
Telefon N o. 2798 

1-3 (1102) 

§ Memur aranıvor.. § 
§ Devlet Ziraat i.;letmcleri JCurumu § 
§ Dalaman ~i!tliğinde çalL<tırılmak :; 
E iizcre müe.~'iCsat Barem kanununa S 
E tevfikan ibtısu mektebi m.-zunla· :; 
§ nndnn iki ziraat ve bir orman fen E 
;: memuru ile bir Nnfıa kondoktoruna § 
§ ihtiyaç vardır. 1§ 
:; Tnllp olanların iki kıta fotoğraf. E 
5 tahsil vesikası hilviyrt cilzdam su- § 
§ reti, bü.'illü hal vesikası, askerlik § 
~ tezkeresi, bon servis ve tcrciimeihnl~ § 
;: !erini havi bir mektupla 25 mayıs ; 
§ 941 pazar akş3ınına kadar İzmir bi· § 
§ rinri kordonda (208) nmtıarada mii-1§ 
: teahhit Azmi Çavuşoğluna göndftr· ; 
§ melcri.. 17-19 (1112) : = 111il111 il 11111111111ilil111111111 il il l ı ııı 111111111 il il : = 

Yuknnda yazılı kanun v~ karnrname- •>---------------9 
1er hediyenin cümle kapısındaki ilan 
tahtasına asılmışhr. ilan clunur. 

1808 (1109) 

Vilayet Encümeninden: 
3750 lira muhammen kira bedelli - Balçuva Ağamomnun ve Mil - llıcala

nnın arazi ve e,carı haric;: olmd.k Üzf're her iki ılıca i1e mü,temi13.tından olan 
binalar 1-6-941 tarihinden 31·1 0-941 tarihine kadar b•ş ay müddetle kiraya 
verilmek üzere 15-5-941 tarihinden ;t;haren 15 gün müddetle açık ~rttırma
ya çıkan1mıştır. Kira. ~rtlannı ö~re"!T•"k i~tiyenlerin her gün muh~scbci hu

susiye müdüriyeti varidat kale-mine ve kirasına t"'lip olup pey ~Hrmek. fstlyen
lerin de ihale tarihi olan 2-t'>-941 tarihine mtitadil pazartesi günü saat 11 de 
muvakkat teminat bedeli obn zq 1 lira 25 kuruşu hav; depozito makbuzlan 
ile birlikte vil8yet daimi "ncüm,.nint- mÜr:'.lC'aatlo.rı ilin lunur. 

17 20 23 1805 (1108) 

DEVLET DENiZ YOLLAR! iŞLETME UMUM MODORLO~ONDEN: 
1 - idaremizin 1/Haziran/1941 tarihinden Mayıs/ 1942 gayesine ka 

dar bir ıene müddetle yaptyıracağı takriben 409 bin ton kömürün yükleme, 
ho§altma ve aktarma işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe konmu~tur. 

2 - Muhammen bedel aeksen bir bin ıekiz yüz liradır, 
3 - Eksiltme 29 'Mayıs/ 1941 tarihine müsadif perşembe vünü ıaat 15 

te alım satım komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 5 340- beı bio 
üç yüz kır liradır. 

4 - Eksiltme ıartnamesi adı geçen komisyonda parasız ol•rak alınır. 
5 - isteklilerin 2 490 •ayılı kanuda yaz.ılı ve•ikalarla bu işe alt teklif 

mektuplannın tayin olunan günde saat 14 te kadar komisyon reioliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 1 O 15 17 25 1700 ( 1043) 

'• 

KİRALIKTIR 
İzmlrin saf ve temiz lmvasiyle 

meşhur Göztepe semtinin Nevzat 
bey sokağında Kız • Enstitüsünün 
karşısında Fevzipa'<l caddesiyle bir
leşen kösebasında körfeze ve etrafa 
fevkalade ne~reti olan 37 /6 ve 
~7 /9 numaralı bir evin alt ve üst 
katlıırı aYTI ayn GAYET EIIVEN 
FİATLA R LA kiraya verilecektir. 

Her katın kapısı ayrıdır, elektrik 
ve kumpanya sulan vardır. Evi gör
mek istiyenler her gün öğleden son
ra Mimar Kemalettin caddesinde 
tzzet Göldrli mağazasına müracaat 
veyahut 2899 numaraya telefon et-
~inler. 1-'l (1100) 

TURGUTLU BELEDtYE RtYASE
TINDEN: 

Turgutlu belediyesine ait bulunan 
elektrik şebrkcsinin ısl~ı için müfredat 
ve evsafı aşaiiıda yazılı çıplak elektrik 
bakır tele ihtiyaç vardır bu elektrik 
malzemesini pazarlıkla vermeye talip 
olan tarihi ilandan on beş gün sonra 
23/51941 gilnü saat 15 de belediye encü
menine müracaat edebilir. 

1 - Alınacak bakır telin 1550 kilosu 
Vilayet Daimi Enc:ümeninden : 35 ve 880 kilosu 25 ve 550 kilosu 16 ve 

İzmir - Bergama yolunun 18-i-700 -19-i-OOO kilometreleri arasındaki 1000 kilosu 10 milimetre murabbaı ol-
toprak tesviyesi ile Çiğli istasyonundaki şosenin 300 metrelik kısmının tebdili m":k üzere cem'an 3980 kilo çıplak balar 
mevzii ve şosenin inşa."' 2964 lira 49 kuruş kesif becleli üzerinden 1115/1941 ta- telın ınüceddet olduğuna göre kilosuna 
rihinden itibaren 15 gün müddetle eksil tmcye konuldu~mdan isteklilerin 2490 tı>hmin edilen kıymet 280 ve müstame
sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyaoaklan teminatları ile birtkte 22/51941 !ine 190 lrurıı..tur yenisini vermiye talip 
perşembe günü saat 11 de Daimi Encllmene baş vurm"lan 11-17 (1057) 1682 olanhrın yüzde yedi buçuk pey akçası 

ola.n 835.80 lira ve mllstamel vennlye 
talıp olanların 756.20 lira pey akçası ile 
h'.rlikt,. bu malzemeyi verm•ve mukte
dır bulunduğuna dair mahalli ticaret 
odasından alaoağı bir vesikayı belediye 
encümenine ibraza mecburdur. 

Vfldyet Daimi Encümeninden : 
716 lira 99 kuurş keşif bedeli üzerinden ehiltme•i nan edilınis olan izrrıir 

Kemalpaşa - Turgutlu volunup. 48-i-000 - 51...l-800 kilometrelerindeki men
~ezle~ tamiri ile 33-i-000 - 34-i-000 kilometreleri arasında Pere inşaatına 
iste~lı çılonadı~dan 8/5/1941 tarihinden itibaren yeniden 15 gün müddetle 
e~siltmey~ konulmakla isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıvacaklan te
mınatlan ile birlikte 22/5/1941 perşenı be gilnll saat 11 de Vilayet D:ılrnt Encü-
menine baş wrmalan.. 11 - 17 1680 (1058) 

2 - Telleri toptan bir kişi veyahut 
muhtelif kimselerin aynı şartla tal~! 
kabul edilebilir. 14, 17, 20 1747 (1083) 

ORDU HAS'rA BAKiCi HEMŞİRELER OKULU· 
NA Atr BAZI İZAHAr 

Ve ofıuJa lıa~ıt ve lıabul şartları 
- Ordumuza hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. 

M. V. tarafından 1939 ••nesinde açılmış olan hasta bakıcı ve hem~ireler oku
luna bu sene de 50 talebe alın .. Cbktır. Okula girmek arzu edenler. bulunduk
lan mahallin valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik ~ubelerine dilekçe ile 
müracaat edeceklerdir. 

2 - 34 33 sayılı kanun mucibinr.e bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu haotahanelerin
de yapacaklar, ondan sonra arzu ederler~e memleketteki bütiin ııbhi te~ekkül
ler kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara 6yda beı lira 
harçlık verilecek. iaşe ve ilbaııle.rı tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun oJanlar. b:tre-m kanununa göre 20 lir!l a§li maaıtan 
başlamak üzere maat alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; bu zaman 
dahi ia~e. giydinne ve bannma orrl1!ya ait olacll:hr. 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedri••ta başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
a - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
b - Sıhhatı yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeye müsait 

bulunmak (bunu har hangi bir hastahane sıhhi heyeti raporu lle tesbit ettir
mek ve evraka bağlamak Jazımdır). 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukan olmıyacaktır. 
d - Kendi.si, ana ve babam iffet .-hlinden olmak (bu vaziyet poliace tev

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiı olmak (eleme imtihanlannda mu

vaffak olmak şarttır) veya bu derec~de tahsil gördüğü isbat etmek (tasdik
name veya bunun tasdikli bir sureti muameleli evrakına eklenecektir. ) 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla koeaa 
ölmüş olan kabul edilir) buna ait m.-denl hali bildirir müsbit evrak keza ek
lenecektir. 

g - Okur sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terk ettiği. evlenme 
sureti ile veya diğor inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı. altı oenelik mec
buri hizmetini yapmadığı veya tam3mlamadığı, ve yahut ıthh\ eebcpler dt
ıında okudan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirile<>ek mektep masraflarını 
tamamen ödeyeceğine ve göstt-rdirri vesikaların tamamen doğru olduğuna 
dair noterlikten tudikll ve kefilli bir taahhütname verecektir. 

8 - Yukarıdaki ıeraiti haiz olan okur. okula imtihansız olarak kabul edi
lecektir. 

9 - Yukarıdaki maddeler mucibince evrakının muarneleoinl bitirenler
den, vilayet, veya kaza, merhzlerinde oturanlar bu makamlar Tey& ulr.er
lik şubeleri vasıtuı ile evraklarını rloirudan doğruya Ankara merkez huıa
hanesi baş tabibi ve okul müdürlüğüı,e gönderileceklerdir. 

1 O - Müracaatlann Ağustos 1941 nihayetine kadar sona ~rdlrilıned l&
wndır. 

lf - Okurların kabul edildikleri ve mektebe haerket etme ıarilıleri ayni 
makamlar tarafmdan kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduiu Anlc.araya kadar gelmek TO 

okulda tekrar yapılacak sdıht muayene neılceal hutalılclan tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paralım kendilerine 
alt olcaktır. 

Ankara Merkez HastııhanC!i Baş Tabibi ve okul müdüıü albay 
Dr. Şaban Banıtça 
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Bronşiti ere KATRAN HAKKI EIREI 
G0ZTA$1 STOKU OLANLARA: 

İzmir incir ve üzüm tarım sabş kooperatiHerl 
Blrllitindea: 

Koordinasyon heyeti karariyle ı;özt:ışının müstahsillere sa!tt fiatı (20) ku
ruş olatalr. tesbit edildiğinden bunun !evir.inde fiatlarla 9'atış yapanlann lr.anu
nt takibata maruz kalACaklan tabüdir. Binaenaleyh ellerinde az veya çok göz 
taşı stoku bulunanlann mutaza.rnr olmamaları ic;.in mevcut gözta,ılannı mall 
yet fiatı üzerinden birliğimize devredebileceklerini ilin eder ve bı. hu•usla 
birliğimize müracaat edilmesini rica ederiz. 15 17 19 1782 ( 1 091 )' 

Emıaıı 11e Eytam Ban asından : 
Taj Kıymeti 

O: 6 lzmir - Ödemiş camü cedit mah. 7 Kargiı 13 000.- 2.600 .• 
Aziziye sokak. sinema binası 

C: 154 lzmir- Hacı Mnhmut mah. Kay-25, 27, 29 mağaza 8C.OOO.- 16.000.-
makam Nihatbey sokak. 25/1-5 

C: 189 lzmir - Akdeniz Mah. Gazi bul-22 ili 30 Altında 85 OO<ı.- 1 7.000.-
van dört mağaza 

Yukanda izahatı yazılı gayri menkullerin satış bedelleri tamamen peşin 
olarak ödenmek üzere kapalı zarfla arttırmaya konulmu~ur. 

1 - ihale birdir ve kafidir. 2 l /5 / 1941 tarihine müoadif çarıamba günü 
aaat cl0,30> da lzmirde banka bina•ında yapılacaktır. 

2 - Alıcı olanlar bankamızdan alacaklan şartnameyi okuyarak ihale gü
nüne tesadüf eden 21/5/1941 çar~amba günü ortnamede tarif edildiği veç. 
lıile teklif zarflarını teklif sahibinin bir vesika fotoğrafı ile •aat c 1O.30> za 
kadar buradaki ıubemize tevdi etmr.leri ve daha fazla taf•ilat almak iste-
yenlerin her gün bankamıza müraca•tlan. 6 1 7 ( l O 17) 

r. c. ~iraat anfıası iz nden: 
rORBALIDA ARAZİ SArl$1 

Bankamıza ( 156) numaralı hesapla borçlu Cemal (Rey) kız, iffet Tütün
cülerin lehimize ipotekli ve tapu ku;·udatına na7aran Torbalının F etr.-k çayİ 
mevkiinde bulunan ( 132) dönüm mukabili ( 12 1 308) metre murabb•ınd•n 
ve Tepeköy Sakız ağacı mevkiinde bulunan (92) dönüm muhbili (84548) 
metre murabbaındaki. cem'an (224) dönüm mukabli (2058%) metre mu
rabbaından ibaret iki parça terlası no2 numaralı kanun hükümlerine tevfi
kan kırk beı gün müddetle açık arttı'Ctnaya çıkanlmıştır. Fetrek çayındaki tar
lanın huduılan: Şarkan F etrek çayı, garben tarikiam, ~imalrn Uluyol, cenu
ben Salise (hanım) müfra tarluı •e Sakız ağacı mevkiindek\ tarlanın hu
dutları da, tattan lbrahlm {bey), ıprhen Şükrü (bey), ,imalen Bavınd,... 
dan Torbalıya giden tarikiaın. eenuben Emlii.ki milliye arazisi ile mahduttur. 

ilk ihale 3/7 /941 tarihine müsadif per•embe ,.ünü ••at ( 13) le Tepeköy 
kooperatif binaoında yapılacaktır Alıcı çıkmadığı veya eürülen pey alaeaı:.
mızı karşılamadığı takdirde arttırma daha ( 15) ,.ün uzatılaral: ihale, 111/7 / 
941 tarihine m!isadif cuma günü aaat ( 13) te yinr Tepeköv kn<>peratif bina
sında yapılacaktır. Alacağmuzı kar,1!avacak bedelle pey sürül.ır.ediği takdil'-
ae bankamız dilerse satı" geri bırabhHir. Arttırma ""!namesi i•tenildiği za
manda bankamız :riral kredi •eTVi•inde görülebilir. Birinci dereced•n dun 
ipotek sahibi alaoaklılarla diğer alôlrnlılann bu gayri menkul üurind~ki hak
lannı ve hususile faiz ve masraflar dait oln id<lilannı evrakı mü•bitlerile ( 20)' 
r,iin çinde bankamıza bildirmeleri )i\,.mdır. Aksi takdirde hakhrı tapu eicl
lile sabit olmadıkça ıatı, bedelinin payla<ılm.,ındon hariç hır•kılocakl•rdır, 
ıatııa çıkanlmış olan 8razinln haH h .. .rdeki miktar, hudut ve••;r bilcümle ~v
ıaFının resmt tapu kayıtlar~na tevafuk et"'l~mesinden d".llav1 mli~teTiler hRnka
mıza kar~ı hiçbir hak iddia ve rnütalebede b1Ilunama7Jar. Bu l!iborla mÜ•l•rl· 
lerln yukanya evoafı çılcanlan gayri menkulleri maha1len gördiikten snnra 
arttırmaya lıtiriik etmeleri menfaatleri iktizasındandır. 176'1 ( 11 1 O)' 

Böbreklerden imar torlıasuı• bdar yollardaki hastalıkların mikroplanm idi· 
ininden temizlemek için HELMOBLÖ lnıllanınn Kemal ı. Aktaı 

Böbreklerin çalışmak kudretini ıuttınr .. Kadın, erkek idrar zorluklıırmı, eski 
•·e :11enl belsoğuldu(unu, mesane iltihabını, bel aÇJııım, sık sık it&ar bozmmk ft 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder" 

idrarda lrumlanıı, mesanede taşlann teşekkülüne mini olur" 
DİK.KAT : HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavlleoıtlrir, 

Sıhhat Vekaletiııi.n rulısatmı lıiiaclir- HEB ECZANEDE BULUNlJ& 

Hilal Eczanesi • 

Fenni GözlWıçülülı ŞubesL 

Güneş illi! S'pop gözUUılnlnfn en son model 
Pe şeJılJJePL. 
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SİY ASİ VAZİYET 
==== c 

''VIŞI ŞEREFSiZCE H~
REKET ETMiŞTiR,, 

Vi§i hükümeti masum 
görünmek hevesinde 

Bu ~idişle Fran
sa ln2iltere ile 

barba tutu
şacak ••• 

1 •1 k Al an tayya-
n~ı tereye ar- • • 

Al . 1 1 relerı Surıyeye 
şı man ar a '". 
b. 1 k h me~er kaza.en 

---0-

f ronsa Alrnanyanın 
müttefiki oluyor! 

ır. eşl~kt-: a- inmişler! 
ın ı ır,, "'--<>---

-o-- Hür F»-ansızlar bir he· 
Rad\ o gazete"ine göre, Vişi hüküme- • • 

ti ile Almanya arasındaki anlaşma Hes yanname neşir ve Vısı· 
hadisesini ikinci pluna alınış ve dünya nin Fransayı temsil et· 
gözünü üzerine çeken en elıcmmiyctli medi.nini ilan eylediler •• 
m~cle halini almıştır. ~ 

Londra 16 (A.A) - Hür Fransızların 
Amiral Darlanla Fon Abez arasında merkez komitesi neşrettıği bir beyanna

uzun bir mUddettenberi yapılan müza-
kereleri bir esrar perdesi arkasında kal- mcde Vişi hükümetinin- Almanya ile iş 
mış ve bu perde mısızın kalkmış, arka- birliği yapmak suretiyle ihtiyar ettiği 
sından da İngiltereyi istihdaf eden bir ihnnetkfır hareketi wbarüz eitim1ekte
Alman _ Fransız iş birliği meydana çık- dir. Beynnnnme Mareşal Pete_njn son 
mıştır. Milzakerelerin sonunda Darlan vadinden nasıl dönebildif',ini ve eski 
B. Bitler tarafından kabul edilmi~, iki müttefiki fngiltereye karşı Almaf'IJarla 
oevlet adamı dört sant görüşmüşlerdir; hainane bir iş birliğine nasıl muvafakat 
bundan sonra Darlan Fransaya dönmüş ettiğini sorma1da ve şunları ilave etmek. 
ve elde ettiği anlaşmayı Vişi hükUme- tcdir: 

•v• l 1 t tVişi Fransavı temsil etmiyor. 
tinin de tasvip ettıgı an aŞl mış ır. Hür Fransızlar komitesi Vis_i hükü-

Bu anlaşma hakkında henüz sarih ma-
lOmnt verilmemiş olmakla berabe.r, Al- m~1t1inti~". şcrcfs1 izce ha

1
retkctti

1
nden Fra;ısız 

mn n Fransaya baz.ı müsaadek5.rlıklar- mı e nın as n mesu u u amıyaraE<ını 
da n?uıunmuştur. Şimdiye kadar Fran- bütün dün;-ra rı:~var~?e.7inde b~an ~de:. 
sızlar tarafından elde edilen müsaade- Fransız mılletının b.uvuk eksenyetı. ~ı-
k • l kJ nlardı· şinin kararlarına şıddetle muhaliftır. 

ar ı ar şu · . 1 D l ·· ·· k d 1 ı _ tşgal masrafı 400,000,000 mark- Amıra ar anın v7 ~urum ar a. ac: arı-
tan 300 milyon marka indirilmiştir. nındbuV~~c~le~hventcı hal!t7kket1erı klanrşeı-

2 Al ·d 250 b' F · sın a ısının ı ane po ı ı ao;ını a e n - manya yen' en ın ransız ~ a· 
esirini serbest bırakmıştır. ve resmen protesto e ıyoruz.) 

3 - Fransa ile Almanya arasında ba- - ----
n endüstri sahalannda iş birliği yapı- Mısırda ln...;liz-
ıacaktır. -. • 

Asıl merak edilen, Almanyanın bu •ı ı• J müsaadek~Jıklarına mukabil Fransadan ler 1 er ıyor ar 
neler istediğidir. Bu nokta üzerinde ge-
rek Bcrlin ve gerek Vişi sU~tu mu ha- [ Başta rafı 1. ci Sahifede l 
fauı ediyorlar. Günlerce bir çok şeyler iizerine yaptıkları ileri hareket te terak
söylendi; Fransadan İspanyaya geçit is- kj görülmüştür. 
tenildiği bildirildi, şimali Afrikaya Al
manların geçecekleri,. Fl'aI1Slz donanma
sının Almanyaya verileceği söy1endi. 

BtNGAZt VE HABF.SIST AN MU
VAFFAKIYETLE BOMBAJ.ANDI 

N!hayet Surlyede Almanlara hava ge- Kahire, 16 ( A A) - 12 - l 3 May'is 
çidi verildiği anlaşıldı ve bu haber de i!eCe!İ bombardıman tnyyarelerimiz Bin-
hadiselerle teeyyüt etmiş bulunuyor. ıtazi üzerine tam isabetlerle neticelenen 

FRANSA. ALMANY ANIN bir hücum yaomışlardır. Ocmiryoluna, 
~01TEFl~I OLDU l . ha ta .. !!keri knrar~lihınct, hükümet dair~sine, 
Dığer tahmınlerden bazı anrun, t Katediral rıhtımına bombalar isabet 

hepsinin doğru olup olmadığını ancak etmistir. 
um~n gö~recktir. B?nlar doğ~ olma- Hebeşistanda düşman tahşitleri mu-
sa bıJe, Surıyeden gcçıt verllınesı, Fran- vaffakıyetler bombalanmı$tn. 
sanın mütareke ahkamından uzaklaşmış 
olduğuna delildir. 

Bu uzJaşma Frruısayı Almanyanın 
mütt.efiki haline getirmeldedir. 

Almanlar mütarelceyi 1mzalarlal". en 
İngiliz faaliyet ve mukavem~ti derece
sini tahmin edememislcrdir. O zaman 
Almanya Avrupada bUttin müttefikler 
cephesinin yıkıldığına inandığı gibi 
Fransızlar <la bu kanaate kapılarak da
ha ehven sulh şartlan elde etmek icin 
alelacele bir mUtarekc imzalamıslardır. 
'.Almanlar da, lngilterenin mukavemet 
kabiliyetini anlıyamamış olduklarından 
Fransadan sadece bir bitaraflık istemiş
tiler. Simdi Almanlar bir sene evvel 
yere serdikleri Fransadan yardımlar is
temektedir, Visi de bu teklifi baz.ı men
faatler mukabilinde kabul etmistir. 

VENi BiR VAZIYET 

HABEStsT ANDA YENt 
MUVAFFAKIYETLER 

Na\.,.,..'-\• :\ 6 ( :) _ .. 

neşrolunan teb1iğde Habe~istanda Adis-
3hebanın cenup m.ıntakasında yeniden 
muvaffakıyt"tler kazanıldığı haber ve
rilmektedir. 

Perşembe gÜnÜ bir ltaJyan mevziine 
hücum edilerek 500 esir alınmış ve iki 
batarya tootan baslca S tank ve tank da
fi topu i~inam edilmistir. Mevzilerin
den tardd~dilen halyanlann tehrin ce
nubunda bir haylı mesafeye ricatleri 
üzerine Yavf'llonun <"enubunda Alge 
İ!lgal edilmi,tir. 

Negelli yolivle vadi yollannın kapa
lı olmasına ra~en ıtalyanlann takibi
ne devam edilmektedir. 

Bu hal yeni bir vaziyet husule getir-
miştir. Eden, orta sark kumandanına ha- AMBALAGI MUHASARA ÇEN-
diS<'nin icap ettirdiği bUtUn tedbirl"rin BERi DARALIYOR 
alınması için salahiyet ve emir verildi- Kahire. 16 (AA) - lngiliz aqkeri 
l!ini bildirmiştir. Bunun neler olabilece- sözcüsü garp çölünde (ngifü:lerin Tob
ği ma16m olmamakla beraber, Filistin ruk ve Sollum mıntekalannda teşebbii
radyosunun Filistine yeni İngiliz kuv- sü ellerinde bulundurduklarını söyliye
vetlerinin gönderildiği haberine göre rek şu suretle sözlerine devam etmiştir: 
hnrp sahası yeniden genişliyecektir. - Habeşistanda Ambalagi etrafın-

FRANSIZ VAPURLARI da'ki cenbcr daralmaktadır ·İtalyanlar 
HACZF..DILDt her gün yeni mevziler k:ıybf'derek esir-
Birleşik Amerikada bu haber çok Jer vennektedirler Son 7 10 gÜn için-

,.Jim akisler yapmışbr. Cümhurrelsi B. ~e •İmalden ilerliven Hint kıtaatı kah
}fozvelt Fransnnın bu karannın fenalı- ramanca harp etmişlerdir. Cenubi Af
V.ından bahsetmi<ı, fakat Fransnnın tn- tika kuvvetleri de kahraman~a ha!"' 
gilterc iJe dövü~ek istemiyece"ine edeı:ek cenuptan ve $arklan ılerlemış
,.min olduiiunu da ilave etmiştir. Avni lerdır. 
~amanda Amerib hük:ümeti, Amerika Resmi tebliğde isimleri geçen Alge 
limanlarında bulunan bütün Fransız ve ~i~er yerler Ambnlaginin cenubi 
vapurlanna haciz koymu~r. Bu vapur- Nlrkıııu.~de .. bu!unma~2dır ••• ~t~}yanlar 
)ar arasında meşhur ve en büyük hans- «:okv m1J4külv bır vazıvette gorunuyorlar. 
lantiklerclen Normımdiye de vardır. Yag~u~ ya~~orııa da devnmlı yağmur 

SURIYEYE KARSI HAREKET mevııımı henuz başlamam;şhr. 
Vişinin bu kararı harbı Balkanlardan 

&onra yakın şarka da uzetması ihtimali 
vardır. Suriye şimdiye harpten hariç 
kalmıştL Ceçen sene lngiltcre Suriyeye 
karşı hareket etmiyeceğini bildirmişse 
Cle simdi lngilten!n Karşı harekete geç
mesi brklenir. 

tNGtLTERE - FRANSA HARBINA 
DOl:RU 
Vi .. inin tuttuğu yol, Fransayı fngil-

tere ile harbe Eürükliye<:elctir. Vişinin 
bu harekeli hür Fransızlan da tahrik et
mi~tir. Bunlar ne!lrettikleri beyanname

----
AMERİKADA 
Yugosıavyaya yardım 
lıomitesi Jıuruldu-
Vaşington, 16 (AA) - Birleşik 

Amerikada bir «Yugosla"yaya yardım 
komitesi> teşekkiil etmiştir. Komite 
azalan arasında başta Nevyork valisi 
Cuaordiya olmnk üzere Villi ve Duna
von gibi maruf şahsiyetle; mevcuttur. 

Komitenin vazifesi elC.c olan vası
talarla Yugoslavyaya yaroım etmektir .. 

de Peten de dahil olmak üzere bütün ---------~-----
Fransız zımamdaranını telin etmişlerdir. da devam ediyor. Ancok bunlardan 

Hes hadise3İ etrafında yeni ve mü- ııonradır ki Çörçil avam kamarasında 
him bir inkişaf kaydediJmemiıtir. Ber- bu mesele hnkkında beyanatta buluna
lin bu meseleyi artık kapanın" gibi te- cakhr. Bir de, Hes hadisesinde en ehem 
lakki eden bir lisan kullanmaktadır. miyetli noktalar Nazi liderinin ~lman 

B. HES MESELESİ askeri pltinlnrı hakkında işe yarayacak 
Hes hadiııesi yeni ve nıühim bir in- malumnt verip vermiyeceği meseles;dir. 

kişaf kavdedilmemiştir. Berlin bu me- lngilizler bu hususta sükutu muhafaza 
selevi artık kapamış gibi telakki' eden edivorlar, lngilizler sükut ettikçe Al
hir lisan kullanmaktadır. mnnlnrın tela 1 rı nrtmaktndır. Almnn-

Berline 11Öre pPk vnkmda öyle as'ke- hınn iki dt" birde Hcs·in malumat vere
ri hareketler yapılncnktır ki Hes hadise- rek vaziyette olmaclıvını söy]t"vip dur
ai famamiyle unutulun gidecektir. fngi- maları da bunu ihsas etmektedir. 
lizlere cYÖre de Hes meselesi unutulmak Diğer taraftan Hes·in &ulh için gel
tÖyle dursun bu sırada başka hiç feyle r.;ği bildirilmektedir. Söz!erinden çıka
rneıgul olmıyacaklardır. rılan manalara rağmen Heıı, samimi hir 

Lord Hamilton Hes n~ iki defa ~ö- vasvonal sosyalişt olduğunu söylemiş
rlişmüştür. Hes'Je temasa memur edi- lir. Fnkat fngilizler bütün sözlere inan
!en Koroatrikin ıörUsme ve temasları madıklnrını aöylüyorlar. 

ing;ı;zıerin Suriye31i 
1Jombardıma11 

etmeleri hasmane 
bir harelıetmiş 

Beyrut. lG (A.A) - Resmi tebliğde 
geçenlerde bir mikdar Alman tayyare· 
sin:.O Suriyeden transit olarak geçtli'.,ri 
bildirilmişti. Bunlardan 15 adedi Suriye 
tayyare meydanlanna inmeğe mecbur 
kalmıştır. Mütareke şartlan mucibince 
Fransız makamları bu tayyarelerin 
mümkün mertebe süratle hareket etme
leri için tedbirler almışlardır. 

B. Edenin Avam kamarasındaki be
yanatına tekaddüm eden İngiliz tayya
releri hiç haber vermeksizin 14 - 15 ma· 
yısta Şam, Tudrnur ve Rayak tayyare 
meydanlnnnı bomtlardıman etmişler ve 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. Bu ta· 
arruzlar esnasında bir Fransız subayı 
ölmüş ve bir cok kişiler de yaralanmış
tır. Raynk tayyare meydanı sonradan 
bir İngiliz tayyaresi tarafından tekrar 
mitralyöz ateşine tutulmuştur. Diğer ta
raftan İng~fü. tayyareleri Suriye ve 
Liibnanın muhte1if yerlerine bcyanmı·· 
meler ntrmşlardır. 

Bu hareketler Büyük Britanya tara
fından Fransaya karşı hac;mane hareket
lerdir. Binaenaleyh Fransanın Suriye 
f evkalfıde komiseri İngiliz baş konsolo
suna şiddetli bir protesto notası gön~ 
dermiştir. 

1NG1LtZLER HlÇ TELAŞ 
ETMtYORLAR 
Londra 16 (A.A) - Alman tayyarele

rine Suriyede kolaylıklar ~österilml.ş 
olmasına Londra mahfillerinde teessüf 
edilmekle beraber telaşa düşmeğe mü
temayil bulunulmamaktadır. Vaziyetin 
ciddi olduğu söylenmekte, fakat vaziye
te askeri bakımdan hakim olunabilece
ği ilrıve edilmektedir. 

Bundan ha.~ka Amerika birleşik dev
letlerinin Fransız milletinden Almanya 
için dostluk ve Amerikn için dostluk 
şıklarından birisini tercih etmesini iste
mek suretiyle Vişide yaptığı resmi ih
tar hakkındaki hnbcTler alaka ile okun
maktadır. 

Arap devletleri zimamdarlnnnın her 
hangi bir teşebbüste Raşit Aliyi tutmak 

w... "''" .... ~ ~~ .olm~ı bu devletlerin ngi tere ile dostlukla-· 
nnda sadık kalacaklarından şüphe edil
memesi lüzumunu göstermektedir. 

tNGtLtZ GAZETELERtNtN 
NEŞRİYATI 

Londra 16 (A.A) - Gazeteler Alman 
tayyarelerinin Suriyeye inmelerine ve 
bu hôdiselerin büyük Britanya ile Vişi 
ara~ındnki nıüruı~cbctler i.izerindc ya
pacağı tesirlere büyük bir ehemmiyet 
vermektedirler. 

Taymis gazetesi Almanların orta sark 
ta yerleşmesinin bu mıntaka i.izerlnde 
yapııbileceği tesirleri ana hatlariyle izah 
etmekte ve bu şartlar dahilinde süratle 
ve şiddetle harekete- geçmemiz lazımdır. 
Efkarı umumiye bay Edenin bu hususta 
verdiği teminııtı hiç şiiphesiz iyi bir su
rette karsılıyacaktır, demektedir. 

Niyuz Kronikl gazete.si de: cArtık 
maske atilinıştır. Fransız milleti ve hat- 1 

ta Fransız - Almıın mütarekenamesi 
hatlarına yapılan bu ihanete karşı bir 
tek cevap vardır: Harekete geçmek. 

Evet, Almanhınn Irak işlerine karış
malarına cevap, onlan bu mUdahaledP.n 
menetmekten ibaretün demektedir. 

:111111111111' 1111111111111111111111111111111111111111111' 1 = 
§ İngiliz 1Je Alman esir·~ s leri sigara içemi)JeceJı§ 
g Londra, 16 (A.A) - Alman bükü- E 
§ metinin İngiliz harp esirlerine siga- § 
E ra tevziatına nihayet vermesi üzeri- : 
; ne İngiliz hükümeti de Alman harp § 
~ esirlerine ayni muameleyi yapmağa E 
: karar vcrn1istir. = = 11il11111111111il11111il111111il11111111111111111111111111 = 
Bulgar meclisi reisi 
istifa eni •• 
Sofya, 16 (A.A) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: Meclisin dün'kü içtimaında 
meclis reisi Logosctof istıfnsını vermiş 
ve istifası kabul edilmiştir. 

Başv<'kil hükümet namına ve meclis 
reisi namına eski reise mesaisinden do
la}'.ı teşekkürde bulunmuşlardır. Yeni 
~ eis bugün seçilecektir. 

.Japon asfıeri heyetl-ori 
Almanya ve italyada 
Roma 16 (A.A) - Jurnale Ditalya 

gazetesi, Pazar günU Romaya iki Japon 
nskeıi heyetinin geldiğini yazmakta ve 
bu heyetlerin garp cephesini ziyaret et
tiklerini ve ltalyııda bir kaç hafta knla
rnk 1ta1yan cephesini ziyaret edecekleri
ni yazmak-tadır. 

Hırv tistt'!n hraJ!ıh 
tacı ihJ]a edildi .. 
Zagrep 16 (A.A) - Stefani ajansı bil

diriyor: 
Dün Hırvatistanda mü.~il Hırvat 

devletinin hükiimrnnlığını temsil edecek 
olan Livanimero krnllık tacının veniden 
ihya <'rlildi~i ilan olunmustur. Bu hu
sustaki emirname resmi gazet~" inti
şar etmi§tir. 

==-= 

llGILIZLER SURiYEYi 
BOM BALADILAR 

Alman hafif . 
tankları Suriye 
den lraka do~ru 

hareket etti 
Suri31e tay;vare mey
danlarının İngilizlerce 
bombardımanı $iddetli 

ve çolı tesirli oldu.. 
Kahire, 16 (AA) - Resmi tebliğ: 
İngiliz hava kuvvetleri Alman tayya

ı el erine Surivede Üç tayyare meydanına 
taarruz etmişlerdir Bunlann hepsine 
dün taarruz edilmiştir. Tudmurda Ü~ 
Yünkers, diğer iki Alman tayyaresi ve 
bir Kaproli mitralyöz ateşine tutulmuş 
ve en az üç tayyare ciddi hasara uğra
tılmıştır. 

Bir, tayyare vakılm~tır. 
Kahire, 16 (AA) - Müstalcir Fran

c:ız ajansı bildiriyor: 
Hafif tanklarla harp levazımı Surİ· 

~·~den Irak istikametine geçmiştir. 
Hür Fransız pilotları Sllriye üzerinde 

uçarnk vaktiyle Suriyede Şam valisi 
hulunnn ve halen orta ~rktaki hür 
Fransız kuvvetlerine kumanda eden ge
neral Katrunun beyannemelerini atmış
lardır. Suriyeyi çok iyi tanıyan general 
Katro Suriyelileri ve burada bulunan 
Fransız garnizonlarını Alman tahkümil 
cıltında olan V~nin boyunduruğundan 
kurtulmağa davet etmiştir. 

INGiUZ RFSMI TEBU~ 
Kahire, 16 (AA) - Orta §ark or

duları karargahının tebliği: 
Irakta vaziyet sakindir. Basra ve 

Habbaniyede değişiklik yoktur. 
---------

INGILIZ ZAYIATI 

Ceçen sene 
Fransa ve ~'or
veçte kaç as
ker kaybettiler 

-
S .ON ,, HAH.ER 

. . . 

Şark hudutlarımıza demir yolu 

35 Milyon liralık dahili 
istikraz yapılacak 

----~-------~----------
Ankara, 16 (Yeni Asır) - Demiryol- riilınüc;, bu hususta bir kanun ltıyih~ 

lanmı:wı Irnk ve İran hudutlarımı ka-ı Jınzırlannrak Büyük Millet MecJiS 
dar .u.za.tıl~ası için 35 milyon liralık b?r umumi heyetine sevkeclilm~ir. Lu~ 
dahılı istıkraz yapılması muvafık gci- yakında Mecliste müzakere olun~1 1111111111111ıııı111111111111111111ıııı1111 u ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı 111 ı11ııı111111ıı11111111111111111111111ıı1111111111111111111111111 

Millet Meclisinde dünkü müzakereler 
Ankara, 16 ( A.A) - Büyük Millet miş ve hariciye vekaleti teşkilntı ka.110"' 

Mecl~si bugün Şemsettin Günatayın ri- nuna ek kanun la}ihasının birinci ~ 
yasetınde toplanaıak vakıflar umum 7akeresini yapmıştır. Meclis ge)oie 
müdürlüğünün 19 38 mali yılı hakkın- içtimaını çarşamba gunu yapac~· 
daki kat'i hesap mazbatasını tasdik et- tır. · u 
11111lı:111111111111111111111111111111111f1111111111111111111~11111il11111il11111il11111il1111il11111111il111111111111111111 

Şanlı Bayrak Samsun-
dan Ankaraya geliyor 

--~-~-----flıNlıN---....... --~-----
Ankara 16 (Hususi) - Bayrak yanşı yalılara tevdi edilmiştir. 

muvaffakıyetle devam ediyor. Gençler M ·r 16 (H ") _ &>'19~ 
Havzaya doğru koşularına devam etmiş- erzı on, ususı 
lerdir. Bayrak dünkü Perşembe günU Merzifon atletleri tamhndan aqarn fil' 

Havzaya getirilmiş ve bugün (dtin) sa- at 20.40 ta Corum1ulara teslim elli' 
at 9,30 da vilAyet hududunda Amas- miştir. 
1111111111m1111111mı11111111111111111111111111111111111111 ı ı 11111111111111ııııı111111111111111111111111111 ı nn11111ıflll 

Muğla/arın aon on bir ay icinde Haoa 
' kurumumuza yaptıkları yardımlar 

Ankara, 16 (A.A) -- Türk hava tir. Bu miktar da dahil olduğu haJd9. 
kurumunun Muğla merlı:ezi son iki Muğla merkez.inin son 1 1 ay zar~ 
ay zarfında muhtelif kaynaklardan 3 temin ettiği gelir yekunu 13 bin Jb'97• 
bin beş yüz liralık varidat temin etmiş- bulmuştur. • ..... 
111111111111111111111n111111111111111111ııı1111ı111111111111111 ı n ı ı 11ı11ıı11111111111111111111111111111111111111111111 ..... • 

Hapiıhanelere mahkumlar namına gelen ıJI 
harice gönderecekleri mektup ve her 
nevi merıuleler hakkında karar çıktı 
----------------------~-----------

Ankara, 16 (Telefonla) - Hapishane de ziyaretçilerle konuşmanın kontrolsil' 
ve tevkifhancJerin sureti idaresi hakkın- bırakılması bir takım gizli muha~ 
daki kanunun ikinci maddesinin tadili- mahzurlu neticeler tevlit edebil~ 
ne mütedair kanun 15yihasını hükümet nazarı dikkate alınarak hapisbaneler
Meclise göndermiştir. Mucip sebepler emniyeti bakımından mahkfunlann lOt" 
mazbatasında şöyle denilmektedir : dilerini ziyarete gelenlerle konuşınaJatl 

Hapishanelere mahkumlar namına ha- kontrole imkan verecek bir şek1e rapCr 
JngiJiz laülıümetlnin riçten gelen mektup ve her nevi mürsi- dilmesi ve gerekli göriildüğü gibi ~ 

su%'c.'ir a avam ııamara• ı.a--. - "'~1:"----N.""- wı--• --- -~----~ri~ 
d 

• _.. d* ceklerı bu gıbı muhabere vasıtalarının ve sair her nevi muhabere vasıfa1arınU1 
Sin G IZunat Ver ı.. tetkik edilmemesi ve münderecatının da bir kontrole tfıbi tutulması zaruri bu• 

Londra 16 (A.A) - Hüküınetin söz- idarece m~hul kalması ve hapishaneler- lunmuştur. 
cüsü avanı kamarasındaki beyanatında 11111111111111111111111111111mıııııııııııımııııııııı11111111 ııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111H1UI 
1940 Haziranına kadar İngilizlerin garp Jıfanbuf Vİ/a yeti dahi/inde moförlü 
oephesindc ve Norveçteki hakiki zayia-

tını bildirmiştir. vasıtalardaki maskeler kaldırıli yor 
Fransaya sevkedilen 437,000 asker-

den 384 bini geri dönmüş ve 40,000 i Ankara 16 (Telefonla) - Fenerlerin mnskelerin her An kullanılmağa ha• 
harp esiri olarak Fransada kalmıştır. maskeli olarak çalıştınlınakta olan na- zır bulundunılamak şartiyle kaldınıaoıt4 
Norveç harekatına gönderilen 23,800 ki- kil vasıtalarının seyrüseferde zorluk çek sı hakkındaki kararname heyeti veki~ 
şilik kuvvetten 22,600 il !ngiltereye mekte. old~an ~~~~dığından lstan: ce tasdik edilmiştir. 
dönmüş ve 95 i harp esiri olarak kalmış- bul vilfıyetınde motörlu vasıtalardaki -
tır. ~~CCCCC~~~J!)QOCCCCCCCCCCCCC~OCCCCCCCCCC 

lngiltere ye Alman hü-ı Almanlar lspanyadafl 
Makineye 
\T erilirken 
• 1 1 ]] ] 

B. Ruzvelt raduo ile 
Fransızlara hitab etti 
Vaşington, 16 (A.A) - B. Ruzvelt 

bugün vakit geçirmeden radyo ile Fran
sızlara hitap ederek demiştir ki : Fran
sayı ve müstemleke imparatorluğunu za. 
hiri olarak bırnkacak bir ittifakı Fran
sız hUktimctinm gönül rizasiylc kabul 
edeceğine Amerikan milleti inanmıyor .. 
Frnnsız Afrika müstemlekelerinin onla
rın Atlantik sahilJerinin teslim edilmesi 
Akdeniz sulhunu ve emniyetini tehdit 
eder esas siyaseti hürriyetin istiklalin 
ve halkçı müesseselerin taınamiyle tah
ribi olan bir askeri devletle ittifakı ta
zammun edecek olan sözde iş birliğine 
ait her hangi bir anlaşmayı Fransız mil
letinin gönül ri7.asiyle kabul edeceğini 
akıl almaz. Birleşik Amerikanın Fransa 
hükümetiyle olan münasebetlerindeki 
siyaseti Fransız - Alman mütareke şart
larına ve bu mütareke ile Fransa hükü
ıneüne konulan bazı tahdidata istinat 
ediyordu. Bundan nyrıca da Almanya 
ile mütarekenin icnpları haricinde hiç 
bir iş birliğinin kabul ed:Jmiycceğine 
dnir Fran ... a devlet reisinin ve hü}<:üme- ı 
tınin ternln:ıtına da malik bulunuyor·· 
duk. 

FRANSIZ KABİNESİ 
Barlanın ri~asetinde 

toplandı •• 
Vişi, 16 (A.A) - Fransız kabinesi bu

gün öğleden sonra amiral Darlanın ri
yaseti altında bir toplantı yapmıştır. Bu 
kabine toplantısı hakkında hiç bir teb
li~ ll{'sredilmcmiştir. 

ın ilterede 5 Alman tau-
earesi daha düşürüldü 
Londra, 16 (A.A) - Hava nezareti

nin tebliği : Bugün öğleden sonra bir 
mikdar düşman tayynresi cenubu şarki 
sahilini asmışsa da süratle karşı çıkan 
kuvvetli İnsriliz av teselçkülleri tarafın-

cuma hafif geçti yol iatememiıler 
Londra, 16 (A.A) - Hava ve emniyet Almanlar değil, JtaJyod 

ne7.aretlerinln tebliği : Gece düşmanın • Jı 1 dhı 
Büyük Britanya üzerindeki hava faali- a1ans1 te Z p e •.ror .. 
yeti küçük mikyasta olmuştur. Ekserisi Berlin, 16 (A.A) - Stefani bildirİ .. 
sahil bölgelerinde olmak üzere dağınık yor : Alman hükümetinin Madrid bU· 
yerlere bombalar atılmıştır. Sahilde ba- kümctinden Alman kıtalannın İspanyol 
zı yerlerde hasarlar vuku bulmuş ve bu arazisinden gecıncsi hakkında müsaade 
yerlerden birinde az mikdarda ölü ve istediği hnkkmdnki şayialar salahiyettal' 
yaralı kaydedilmiştir. kaynaklardan yalanı:ı;~cicc
.oco-/~~J'"~~~...o"'J"'.#'.#'J"'.r.#'J"'.r.rA:ıCC 

Bornova Ziraat mektebi bu 
sene 18 kıymetli mezun verdi 

Ytıkandaki resim mektcbfo bıı seneki mezunlarını muallimforiyle 
gösteriyor za-

Bornova ziraat mektebi bu sene mem- mak suretiyle göreeekler ve aynı. ııt 
leketimizin geniş :zirai sahala~~da ça- manda . rı:Us~hsil köylüye fenni :u::ı
lışmak üzere 18 mezun vermıştır. 1/fe- usullennı gostererek faydalı hns 
ımnlar ameli stajlarını köylere kadar gi- fordt' bulunacııklardır. 
derek harman ve hasat işlerinde çalış- 0~ ~.4'9J"'~.r~~A!'r:ı~O-J"'J:ıı-.r.r.r~AOOCCOCCICOCCICC b1•1<ı• 

1 w tc ı,. · 
dnn tardedilmiştir. Düşmanın beş av kuvvetleri başkumandan ıg~~lar pll\ıt 
tayyaresi tahrip olunmuştur. Bunların Bütün mıntakalarcfa had. S'aciarnıı
ilçUnü İngiliz m•cılan ve ikisini de ha- mucibince devam etmekte 1~. 1 

'kant' 
va dafi bataryaları dilşürmüşlerdir. Bir una işgal edilmiş '\'e daha tak~~ın:;:.ı döş.. 
İngiliz av tayyaresi zayi olmu~ da bu- esir alınmışbr. Cen~P :b~· ok kaçaklat' 
nun pilotu kurtulmuştur. man kıtaları~dan yın . ç 

Nairobi, 16 CA.A» - İmparatorluk: oldutu bildirilmektedir. 


