
.._ General Degol, general Vavcl. general Katran, Mareşal Longmor ve ge-neeTal Spears bir görüşme esnasında. · 
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Yardım Maverayi Erdün Giritte de harp 

S l 1 kimde? başladı 
even ere . 

IRAILILARIN MAVERAYI ALMANLAR DU KUVVET-
Bir arada Bandaj 

hazırlarlıen- ERCÜXÜ ALDIKLARI LI P RASÜTÇÜ IT'A. 
Bir muharririmizin röportajı GALiBA YALAN! LARI 1 DIRDILER 

Gazetelerde bir kaç günden beri gör
düğüm ilanlara bakarak İzmir Halkevi
bin bahçesine giı·dirn .. Ciddi konferans
lar dinle<liğinıiz. neşeli geceler geçirdi
rıniz, ha7.an uzun, sıkıcı içtimalarda bu
'?1duğumuz bu yeşillikler arasında, de-
rıız kenarındaki ruha sükun ''eren bi
llaya şimdi Yardım seveıilerin calışına
ııını gönı1ek için giriyordum. 

Suriyeden general De. 
gole kaçanlar var 

--o---

J ngDtef'e BeyPaı fJaf 
lıonsolosuna geri .,,..,,.,.,_ 

Kahire 20 (A.A) - Maverayi Erdli
nün Iraklılar tarafından istila edildiği 

Saat dokuza on var.. Etraf kapalı ... 
•Acaba?• diyordum ... Bugün gelen, gi
den olmıyacak mı?a Oradaki bir banka 
ilişerek dış 5Jemin renk ve seslerini çok 
Dıüphem bir şekilde idrak ederek içime hakkı~da . düşman me~baından gelen 
daldım .. Böcek ve kuş sesleri, denizin haben teyıt edecek mahıyeıtte hiç bir 
CJerin karanlığından bahsetmek istiyen haber alınmamıştır. . 
~çük dalgaların fısıltıları, tramvayın ERDEN HALAMEKINA BiR 
ar d ' 1 · d ta ğult BEYANN a sıra ış erı gıcır a n u usu şu- L dr 20 (AA) _ M" takil F _ 
'llı-Utrıun eşiğine pek varanuyor, dışarı- on a, [ 8 · . US h 'f d rl 
l'a baktığım halde içimi görüyor ve ken- onu 2. cı a ı e e 
eli kendime konuşuyoı·dwn. -

·Niçin?• diyordum .. ·Bir çok toplan- Hu'"r Fransızlar daı·ma 
tılarda olduğu gibi acaba çağırılanlar 
buraya da gelmiyor?• ttNiçin gelmiyor-
lar? Niçin her kes kendi küçük, dar da- lngilizlerle beraber 
lresinden dışarıya çıkamıyor?• Kendi 
kendime yüzlerce defa vermiş olduğum 
Cevapları veriyordum. 

Evet, birinci vazifemiz kendi \'arlığı
buzı korumak, kendi rahatımızı temin 
etmek, çocuklarınuza, evlerimize bak
inak, ailemizi elimizden gelen bütün va
ıııtaıarla daha mesut olarak yaşatmak
tır. Lakin iş bınada b~tıniyor. Medeni 
camialarda her kadın ve erkeğin vaz!fe
ııi mutlak surette, dar aile hudutlarını 

Suriyeyi hür 
Fransızlar da 
bombaladılar 

ölŞar. Bilhassa kadın üzerinde ısrar et- y rd ._i Al t 
inek isterim. Cünkü erkek anane\'i ha- e eH man ayya-
~atımızda zorl~. az çok dar aile çerçi- releri imha edildi, yan· 
\ıesi içinden çıknuştır. Hususi arkadaş ~lnfar Jıampları hasara 
Rnlplariyle eğlence şeklinde, kahvelerde w _.. 

Riinlük ha,·adiı=ler üzerinde fikir teati. ııgr ...... ı.. 
~erek. mensup olduğu teşekküllerde Londra 20 (A.A) - Orta şark İngi-
talışarak ictimai rabıtalarını genislet- liz hava kuvvetleri ·umumi karargahı
..... : ı· nın son tebliğinde bildirilen ve Suriye.. uş ır. 
Kadınlar için böyle değildir ... Evvela, de Rayak tayyare meydanına karşı ya-

hk çok kadınlar alışmamış oldukları bu pılan hava hücumuna hür Fransız pi-
değişik vazife karşısında mütereddit ve lotları da iştirak etinişlerdir. · 
c.:E!kingendir .. Saniyen pek çoklarının .ev Kudüsten müstakil Fransız ajansına 
işleri çoktur. Salisen çoklarının kocala- gönderilen bir telgrafta bildirildiğine 
:rı malfun sebeplerden dolayı karılarım göre yerde bulunan bir miktar Alınan 
teşvik etmezler. Velhasıl bu gibi işler tayyaresi tahrip edilmiş ve çıkan yan
~Undelik itiyat1arııwzın dışındadır. Ll- gmlar hangarları hasara uğratmıştır. 
itin en geniş manasiy le sosyal hayatı ... 

Çok şiddetli hava mı& 1 

harebeleri olu yor 
• ---o---

Alman para~üt~ülerinin 
IJlr lıısrnı esir 

edUdL 
Londra, 20 (A.A) - Royter ajanc;ı 

Girit adasına kuvvetli Alman pa~\frü 
kıtalarmın indiğini salihiyettar kaynak
lanlan aldılı haberlere atfen bihtirmek'
tedir. Kahireden gelen bir telgrafta da 

[ Sonu 2. ci Sn~ıijede ] 

Bir Alman paraşiitçüsii hauadan 
karaya indiği esnada 

lc:ine kadını alan memleketimiz bu hak- Radyo gazetesine göre, hür Fransız 
lara karşı vazifeler bekliyor. Bütün me- tayyareleri bombardımana i§tirak ettik- ------· .. _ - · , .. -
deni memleketlerde olduğu gibi bizde leri sırada Rayakta bulunan Fransız ~ ~J'"-'~J::r/...o"'J"J"J"...0-~A _...,._.. .. a- a-U_ ıı_ o_a_a_r ._G_ -~ 

de her sahada, yalnız maişeti temin için tayyare dafi toplan hür Fransız tayya-
her hangi bir meslekte çalışmak kafi relerine ateş ebnişlerdir.General Danzin SON DAKiKA 
cieğil.. Sanat sahasında, içtimai yardun Suriyeye vukubulacak her taarruza si-
aahasında ila.. Çalışmak bir zarurettir.. lahla mukabele edeceğini beyan etmiş • • • • • • • • • • • * olmasına rağmen Vişi hükümeti henüz 

Ayak sesleri işittim ... Gelenleri tanı- haro halini kabul etmt-mektedir. 
)orum .. Maddi ve manevi hiç bir yar- SURtYEDE BfR MEMNUİYET 
dımdan çekinmiyen, mantıki ve olgun Beyrut 20 (A.A) - Suriye ve Lüb-
fikirlcriyle her kesin teveccühünü ka- nan yüksek komiseri general Dentz 

. [ Sonu 2 . ci Sahifede ] [ S011u ?,. inci Scrhifede 1 

Suriyedeki ln
~iliz koi1solos
larını c;ıka
rıyorlar ... _ 

Beyrut, 20 (A.A) - Ofi ajansının 
bildirdiğine göre tayyare meydanlarının 
İngiliz tayyareleri tarafından bombardı· 
manian üzerine Fransız hükümeti Suri
ye ve Lübnandaki bütün İngiliz konso
losluklarının faaliyetine nihayet verıneği 
kararlaştırmıştır. Bu karar 19 Mayısta 
lngiliz konsolosluklarına bildirilmiştir. 
Konsoloslar binalan kapıjacaklar ve 
bu hafta içinde bütün mensuplariyle 
Suriye ve Lübnanı terkedeceklerdir. 
~=-N-•-1t-o--.-.c-w~•-a-•w•-a.-...-..ı 

General Degol mühim 
bir muhtıra verdi 

,, Vişi hükümeti 
Fransayı tem

sil edemez" 
~-· 

'' D&ımanın kontro_)OF.-
den azade Fransızlar 

~arbe devam Bdi§orıar,, 
. -o--

Bıı nolıtrlar, Londrada 
mümessilleri bulunan 

llülıümetlere fJlldirildi ... 
Londra, 20 (A.A) - Hür Fransız 

kuvveteri umuıni karargahı dün Lond
rada mümess:Ileri bulunan bütün hü
kümetlere aşağıdaki muhtırayı vermiş
tir : 

r - Vişi hilkümeti mütareke ile k en
di kendini müstevliye karşı bütün istik
lalini kendisinden alan bir vaziyete koy
muştur. 

2 - Bu ayni. hilkümet iktidarı ele 
almış ve Fransız milletinin reyini kat'i
yen sormadan ve millet mümessilleri en 
iptidro hürriyet ve vakar şartları içinde 
reylerini vermeden esas kanunları de
ğiştirmiştir. 

3 - Vişi hükümeti Fransız milletinin 
hiç bir kontrolU olmadan icrayi hükü
met etmektedir. 

Irak ordusuna menStLp bir kıta. talim esnasında 

Irakta vaziyete lngi
lizler hakim 

In2ilizler bir 
köprü basını 

zaptettiler 

IRAITA BÜYÜK Alil~ 
LUVVETLERI VAH il? 

---0---

Mısırda harp ciddi
leı meğe başladı 

~anklar arasın· 
da büyük bir 
çarpışma oldu 

AlMAILAR CEHENIEI 
GEÇiDiNi ALAIADI 

Süueyı lıanalına IMwa· 
dan yapdan lıiJcum pelı 

az zarar oerdi .. 

4 - Fransa kanunu esasisinin yerine 
keyfi olarak ikame edilen metinler mu
cibince Vişi hükümetinin otorite kay
nağa miinhasıran 85 yaşında bulunan 
bir ihtiyarın şahsında mündemi~ bultm
maktadır. 

5 - Bu vakıalardan Vişi hükümeti- Londra. 20 (A.A) - Irakta Solluya Lonclra, 30 (A.A) - Royter ajan-
nin Fransız hükiimranhk hulralrunu mevkii pazartesi günü İngiliz kuvvetle- nam hususi muhabiri bildiriyor: Soloo 
tatbik ve icra edemiycceği ve buna hak- ri tarafından zapte~~· ~u mevki, han ~d~ alet seçidinde .,......,_ 
kı da olmadıı!ı neticesi çıkmaktadır. Bil· kara ve hava ~u""'.etlerının m~rek ve be g~es• •• İngilider ~iman mevzilerlM 
hassa müstevli ne iş birliği yapmak ic:in '?1uvatt~~e~1ı bücum}an netieesmde ani bır hucum 1:aparak Almanlarm Mt:: 
almakta olduğu tedbirler ne serbest~e ı.şgal edimiştır. Harekabn başlamasını ıır hududundaki taamız lumrbklan.i 
ahnmıs. ne ele kanunidir. Ve mm. bi- müteakip Solluyarun teslim edilmesi ciddi surette bozma.ıardır. .AlmanJai 
na~n Fransız milletini taahhüt albna için tayyareler beyannameler atmı.şL-ır- biiyiik hiicunı için ilıtiyatta tuttaklaıi 
sokar mahiyette teÜlkki edilemez. dır. İngiliz kara ve hava kuvvetleri hiç tanktan Soilum-Kapuuo-Bardiya araı-

Alman ağır tanlıları 
Suriye ue lralıa g~lrl· 

leınez diyorlar-

6· - Fransız milleti düşmanın kont- bir zayiata uğramamıştır. mıdaki arazi müsellesinin tngilizler ta-
[ Sonu 2 ci St!hif ede ) Solluya F rat nehri üzerinde mühim rafmdan çevrilmesine mani ohniıli 

-----· _ bir köprü başıdır .. Köprünün tahrip maksadiyle harekete geçirmek mec.,.. 
edilip edilmediği henüz öğrenilememiş- riyetinde kalmqlardır. 

Amerikadaki Fransız 
harp gemileri kaçıuor 

---o---

Amerika Fran
sız vapurlarını 

satın alacak 
---<>-

Vqi laülıümetl uapurJa .. 
Pını Amerilıan~n 

müsadere eylemeslnl 
protesto etti •• 

Moskova, 20 (A.A) -Tas ajansı Nev
ıyorktan istihbar ediyor: Oversis Niyuz 
ajansına göre Vaşington diplomatik 
mahfilleri Fransız Bearn tayyare gemi
siyle h dö Frans kruvazörünün Marti
nik adasını terke hazırlandıkları hak
kında haberler almıştır. 

Ayni mahfiller bu harp gemilerinin 
Martinikten mühim mikdarda altın gö
türmek istiyeceklerinden korkmakta
dırlar .. 

[ Sonu 3. CÜ Sah.ifede ] 

Bütün gayretlerine rağmen Amerikcı
tıtn demokrasilere yardımına ve yakın
da daha kat'i "4%iyet cılmcuıu mani 

01amıya11lardan meşhur tawareci 

tir.. Kırka yakın Alman tankına karşı hU-
[ Sonu 3. cü Sahifede 1 [ Sonu 2. ind Sahifede J 

Saka.tlanmış bir ta.yyare ~ölde develerle sevkolunurken 
_,_u_ı_ -·-•-n-•••••-r-•••-•••- -a••-·-111-11-..-..•-•-n-••ı•ıı- ••-•• 

Hava taarruzlarına karf ı korunma 

Bütün korunma işlerine 
ve siperlere dair halka 

malUmat verilecek 
Pa.t;lf 1ıoıeıınmağa dair müşfıülü olanlar mınta• 

Jıa ve mallallelerlndelıl lıomlsyon ue fıomi· 
telere müracaat etmelidir-

Dün saat 16 de halk.evinde hava ta
arruzlanna ka111 pasif korunma . mev
zuu hakkında görüşülmek üzere bir 
toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda valimiz B. Fuad Tuksal, 
belediye reisi doktor Behçet Uz, C. H. 
P. vilayet heyeti reisi avukat Münir 
Birsel, lzmir cümhuriyet müddeiumumi
si, emniyet müdürü B. Sait Özgür, vila
yet pasif koruma komisyonunu te!!kil 
eden daireler rüesa ve müdürleri ve her 
mıntakada tqekkül olunan tili komis
ypnlarla mahallelerde lı:urulan yadımcı 
komite azan hazır bulunmutlardır. 

de alınan pasif korunma tedbirleri tel• 
kik edilmiş ve bilhassa dokuz mıntaka 
tali komisyonlariyle mahalle yardımcı 
komitelerinin çalışma ~killeri tesbit 
olunmuştur. Alakadarlar tarafından bu 
komisyon ve komite azasına tatbikat 
hakkında lüzumlu teknik izahat veril
miştir. 

Hava taarruzlanna kar•a bütün paıif 
konuna meduu ile gerek aile siperleri 
ve gerek mU.terek siperler hakkında 
mal\ımat almak istiyenler ....... ve 
mahallelerindeki kombyon ve komite
lere miinıc:aat ederlene Utedilderi ba
hab alat.lleceldenlir. 



SAHIFE2 
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ŞEHİR HABERLERİ Yardım 
Sevenlerle 

- tKıHCf KISIM - Yazan: Sahin A.Jıdaman 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çok çocııklu aile pek çok. Bil' arada Sandal 
laazırlarlıen .. •••••••••••••••••••••••• 

. 

Firı..z bey 
77-

saraya ~irmişti 

Bizim Gülendam ıtmdl Dördüncü Muradın göz· 
de muJıarrlplerinden IJirf olmıqtu_ 

Yiize yakın ba
yan asker için 

çalışıyor 

Çok çocuklu ailelere 
yardım çaresi aranıyor 

[ Ba~tarafı 1. ci Sahif eM J 
zanan baynn Afife Daryal, gUc; iflıll. 
çıkmaz yollarda daima kestirmeler atl
yıp bulan, çalışanlara neşe verld. ~ 
vik edici şakalar yapan İrfan Ce~ 
Karşıyaka kafilesiyle geliyorlar.. ~ 
ki yirmi beş kişi var. Kapılar.~ .. 
Masaların UstU yığınla kcs11.m1' An;t 

Çelebiyi görUr görmez zorbalardan UÇUNCfl KISIM alJıcw·mizde Jıadın• 6 ile dalla fazla c_ocuJıla ailelere l .-rı.000 Lira kan, gaz bezi, paketlerle pamuk 
biri: - 1 - -ı Dolu ... Bayan Afife Daryal bir okul~ 

_Bire daha ne söyletirsiniz bu kA- MUSA CELEBlN!N YERINt SAP.AY- farımız htımi!Jet yal'IŞJ 11ermeJı flizım, elde elff IJfn lfra llGI'.- rektörü gibi otoriter ve mll.ffik. ,.,,.,.. 
firi.. diye haykırdı .. Hiç gözünün yaşı- DA FlRUZ BEY ALDI 'G"l''Ol'lar.. kesi oturtuyor, ~ göstcrlyor, öğrwdf°'" 

b-'--ıyalım 50··yletmiyelı"m bunu Fını" z bey (yani Gült"ndam) tacıavvur ? .J1 Altı çocuklu veya daha fazla çocuklu yardım. etmek üzere ancak 50 bin lira Bayan İrfan .,.,.,. ı.....ı-ı k-ek ~ 
:~ık~T:..Z Ozerlne varalım.. 1,,c;ini he- ettiği gibi Topkapı sarayında, dördüncü 1zmir yardımsevenler cemiyeti idare ailelerden ikramiye almak için Sıhhat tahsısat konulmuştur. Bu paranın çok sunda muhtet'ifiC:~eu kc;ii;r y~ 
men bitirelim.. Muradın mukarripleri arasında mlihim heyeti ile fnal aza51nm memleket icıle- ve İçtimai muavenet vekaletine mUrn- çocuk.l:ı ailelere sUratle tevz!J kararlaş- için uğrnşanlarn kendisinln daha ~ 

Ve kalabalık arasından beş, on adam bir mevki temin etmeğe muvaffak ol- drienvd:mki eçatmlıeşkmtendlnı· rrı. müsbet bir şekilde caat edenlerden henUz ikrnm!ye alamı- tınlnuştır. Tevziattan istilade edcmlycn den icnt ettiği kısa yollar gösteriYol'"" 
1 K ki b çakl t ... yanların 42.382 ye baliğ olduğu. yapı- Çıkrık] d ' Kr.-''k A dıo g,. koştu nr. .. es ·n ı nnnı ve ucu muş u... ld h . d f 1 d .. lan tetkı.klcrdcn anlaşılmıştır.. Bunla- ve edemiyecek olan ailelere yardım için • ar. ônUyor. w,;u y _,ı.. 

.. ;vrl kamalannı kullanarak, o anchı Acaba Firuz bey, elde edilmrsi çok are eyctın en ve na aza an mu- ___ ,._....:ı d Ü h te1A- ant ~ 

... kk .. k. ili'k 1 h ti · e ra verı·ımesı· ı·cap eden ,, __ 'ye yckl'ı.-u de diğer fu~ıııcınıan tahsisat aynlıntı$1 ra ayı l> r cyecan ve ""' y _.._ 
korkusundan bavılmış olan uıvallı n~- gu"ç olan bu emelini kuvveden file ge- re ep uç.er ış • mesu eye en~ ~ - L1U:ınıu uu rck sarıyor çeviriuor CUmhuriyet .,. .... 

~ d 1 d b da 1.271.000 ]ıra' tutmakta.ı--. mal;sadiyle Sıhhat ve İçtimat muavenet • J • .Al. cin körpe vücudunu delik deşik ettiler. tirmek yolunu nasıl bulabilmişti?.. uıret ve ı are erın e perşem e .gunun- wr • . .. lu son sınıf talcbesı elleri rUzglr ....-
Musa çelebinin nbını bacak1anndaq Bunu anlatmağa bacılarradan evvel denbeıi devom eden harp paket1 hnzır· Halbuki Sıhhat ve fçtmat muavenet vekaletınce tetkiklere başlanıldığı oğrc- işliyerek konuşmadan çalışıyor. y.,Jr 
sürüyüp duvarın yanma kadar ~ötür- çok önemli bir meseleyi burada bir az lama faaliveti, her gün artan b~r alnka vekaleti 1941 büt(esine bu gıöi ailelere nilmişür. nndan geçerken her gün gelip ge~ 
düler ve haricte bekliven kalabalıC.a da l!özden gecirmek lazım~eliyor: ile halkcvinde devam ctmekted ır. S-~- ~..r.J;.7°/J~J.:17'.Q"'J"".r.r..1;7.:Ql:ICO""~?-..r,.r.r~..o--~~- ceklc.rini sordum. Hepsi koro ~ 
onu göstermek kin e~sedi duvarın Us-- Osmanlı imparatorluğu dünyanın en rlmizin enç kız ve bayanlarından bır r ccann göz taşları PamuJıçulardan IJfr 1 Elbette geleceğiz.. • dedi:. Birisi ~ 
tündnn sarkıtarak dısanya çıkardıfar .. kuvvetli devlf't tesekküllerinden biri hayfüi her ~ün sabahleyin saat 9 elan maliyeti üzerinden heyet Anlıaraya etti : ıBiz aylardan beri burada ~ 

DördilncU Muradın p .. k ziy de .,ı.-vdi- bvlunmakta idi. Buna hiç süph 0 yok. . itibaren halkevinde toplanarak nkşam d dildi.. mak için fırsat bckHyOl'duk. Hasta --
ği bu suc:suz rencin nahak yere pan:a- Hatta daha ileriye Mdil .. rek denileh;. ısnat 19 za kadar yüzleTCe hnTP paketi satın afınacalı.. aveı e kıcı da yazılacağız. .. • dedi.. 
lanmış olmasivle Kösem validnnin ter- lir ki Osmanlı imparatorluğunun do~- hnzırlnmnk suretivle dnh::ı ı:ıimdiden or- Bağcılara ucuz göz 1aşı temini ic;in Ticaret vekaleti, hu yıl pamuk müa- * 
tip ettifü ve Recep pac;aya ovn.,tt•fü ın:ısı ve büyümesi ~C'nelerinde onunJ;ı du icin f vd:ılı bir uzuv haline gelmek- Ziraat vekaleti, bu maddenin mal!yet tahsillerinin korunmuı ve pamuk mah- Hemen hemen her gün çalışan ve er 
uzun faciarın son perdesi artıl: kapan- r erek siyam VE' askrri ve f't'rek mı>deni tedirler. Bu iş için her gün vüze yakm fiati olan 20 kuruş üzerinden satılması- sulünün değer fiatiyle satllması için lü- lışamıyacağı gUnlcr muhakkak ~ 
mıc; oluyordu.. . ~::ıhad'.l boy ölc:ticıme~n mııl·tcdir b::ı c;k;ı bayan balkcvine gelerek vazife almak- nı muvafık görmüştü. Bazı tacirlerin zumlu kaıarlar alacaktır. gelen sayın vıılimiz.in rclikalan ~ 

Sevgili mukarrlbinin de, öteki hl~- rakin bir oevlP"t roevl'ut bı1lunmnm:ık- tadır. ellerindeki göz taslarını bu fiatten dahn Bu sebeple istihsal mıntakalarından Kevser Tuks::ıl kapıdan giriyor. Keftdl-
reler gibi fisiler tarafından parcahınd ı- ta idi . . tık kunıluo;ıı zamanlarmdn Harp pak~ti hazırlanmll'!ma vamyan yilkscğe mal ettikleri anlaşılmıştır. Bu Ankaraya bir heyet davet edilmiştir. sini görenler ayağa kalkıyor .. Fakat 0 

~ını duyan dördilncU Muradın gözlor;n- Anadolu yanm ad::ısında küciik ve malzemeyi, bu hususta vazife alan ba- vaziyet karşısını.la vekalet, bu gibilerin Bu yıl her yerde pamuk mahrulünün her vakitki mütevazi jestleriyle omuıJr 
aen vrıc;lar boşannuştı... chrnımivetı:ıiz bir devlet olarak komşu- yanlnmnız, hamiyetli ve vatan sever eHerinde bulunan malların maliyet flali bereketli olacağı anlqılmaktadır. Bu- l'l okşıynrnk fısıltılar halinde her kesiıl 

HünJ?{ir hüngür ağlıyan padiı:ınh aynı lannm hiç nnzarı dikkatini celbedemi- tacirlerimizi teker teker ziyaret ederek lizcrinden Tarım ve Satış kooperatifle-. nun ecbebi, geçen seneki pamuk mah- hatırını soruyor, gülUmsiyor, her ınr 
zamanda di~lerini ~ıcmlatma\dan ve fn- vE>n Osmanlı emareti aradan yarım asır- temin etmektedirler. Yardımseven~r ri birlikleri tarafından satın alınmasmı sulünün, çok ivi fiatleTle satılması ve sava uğrıyarak tavs!.yclerde bulunuY_~ 
t'lanm mUc;ebbfplerine karsı derin bir lık kısa blıı- zaman gcçmnsini miiteakin cemiyeti, hamiyetli tacirlermizin gôs· ve bı:ığcılara tevziini kararlaştırmıştır. fazla pamuk ekilmesidir. Bütün hayır cemiyetlerinin ya rt1ıP 
kin ve nefret duygusundan kendisini birdenbire büyük bir fnki~f istidadı erdikleri kolaylık ve yardımlara bilhas• - - -- veya azası bulunan, bütün hayır i$ted-
ahmam....... ~östermeğe b~1am~. kllandığı aske!"İ sa tesekkür ~tmektedir . ffaJLeVI llft•-•ar HALK.,vj nin ba$1nda hnyatmı halka veren ~ 

Yaşlı ~5zlerlni semaya doğru çevire- muvaffakıyetlerle her kesin ~özünii HASTA BAKICILIK KURSU H glsuunaçdd DD lı .:. ~-- llaflı Hüseyin Hulki Cura bayan Kevserle ff-
k '- bi 1 ded• lt\ k d• " ri km"):. -Unk Ol Y fı d re•lm ser 1 ... ........... ""'• ÜŞare ediyor, dönüyor, -'--1.lardakile-re yanı& T s~,e ı : en ı uze ne çe ~e muvaıı -- ardımsevenlel- cemiyeti tara n an ı- ~AA 
- Yarabbi... Sen bana kuvvet ve muc;tu... yalanda hasta bakıcılık kur!'lan da açı- iz.mir hnlkevi salonunda lzmir ıes- İkmale kalan lise ve orta okul talebe- re yardım. bandajları tenkit ediyor.KeP" 

kudret Ihsan et ..• Bu zalimlerin ettik'"- tık hamlede Anadoluda milli bir vah- lacaktır. Kurshra iştirak etmt>k istiyen sanılan tarafından haxtlanmış olan 43 sine bir kolayLlc olmak 6zcre halkevin- di ideali yolınıda b!r hareket olan bd 
ri yanlanna kalmasın ... Onlara öyle bir d~t tc>n_ıini i~ini hall.Ptmiı:ıti. • Sonra b

1
u bayanlanmız. her gün saat ondan t 7 muhtelif tablodan müteşekkil ilkbahar de 1 Ha.zirandan itibaren lngilizce kuııı- manwra karıısında ic;inden gelen ka-

~ edPyim ki bunu hem kendileri, hem milttehıt kuvvetle Bızansın ü:zerlne sa.- ve kadar halkevine müracaat ederek resim sCJ'gisi davetliler huzurunda açıl- ları acılacaktır. raktcristik . knhkahalarla gülüyor. 
de bütUn cihan ı>eSPnd evl!.'Sin.. dırmı!;tı. Hiç zorluk çekmeden İstanbu- knvıt edilmektt>,dirler. mışbr. Bu kurslara i,ıtirik etmek istiyen va- + 

tKtNCt KISMIN SONU lu almıştı Serai on bea afin devam ed..,.ektı"r. tanda .. lnr biTer resim ve nüfus kag .. ıtla- Cıkrıklar dönüyor, eller rüzgir gibi · Ynrduruıevenlcr cemiyeti hütün mem- ., .. ~- "''- '< 

~cıcı~cıcıa~ı:ıcıaı:ıacoııxr~~=====~~ lek t k d 1 b 1 .. t n ve - riyle beraber saat 10 dan 17 ye kadar işliyor .. Her keste bir memnuniyet d• 
J h . . h . ·e a ın arının u u vı va a k B ' ---.l . -.J-- tath L~ 

•1ısıraa arp cıddı- General De gol mü f m memleket hinde uhdderine terettüp Gelenler, nidenler her gün halkevinc müracaat edere ka- ır ma:;aua sessız. ~..... w--
ırJ ı • :!! yıt o1unocaklardır. sümcriyle calışan Nermin Ölçer ~ 

b l d 
. . eden vnz.ifcye koııacaklaıından emın lzmir mebusu B. Mehmet Aldemir d ki t d 1 ı ı..: bd 

l·•meğ• as .. a ı bır muhtıra verdı hulunmoktadır. • a ·ne: • çim en öy e ge :Yor., 
..:::;'r ~ ____ ,_ ı1tanhula gitmiş, belediye reis muavini Yabancı dil kurları . . r7 mlr hııJkevin paketler inşaallab hiç lazım olmıyactt1r. 

[ BaFmıfı 1. ci Sahijede ] [ Bast11mfı J. ci Sahifede l istikraz kanu
numuz vilave-

B. Sund Yurtkoru Ankaradan, Demirci -it- bu S"nf' r] .. aMlmmrr. Hnftndn n~ sırası gelince memleket hasta~ 
kaymakamı B. Nihat Usturum Demirci- .ı f 1 • k l!a 1 k M hakk k burada ~l-

cuma geçen bir lngiliz tank kıtası sulnı.- rofündrn Jmrtulmus olan askeri kuvvct
yı hana muhaTebeyi şöyle enlatm ~tır: leri \'e arazisi \'8.Slfa.siylc hMha de\-nm 

.,e n A. v~ B. n!!iliz~. ij.- d~fa • ve B u m aca · - " u a .,..... 
den şehrimize gelmişlerdir. ı:'r- .,"ı,.rn kurı-1 .. rı 'd,.varn erf,.<",.f:tn. sanların hepsi iderinden bo ayni tıl'" 

n KTIT .. O KURSLA 1 rrrt mcnnileri ediyor, çUnkii bepslnin y&-

c- Bu kadaT hüyük bh tank guru- etmektedir. Ve buna bin,.en mi"strrek 
buna hücum edildi~i fimdive kadar gö- düc;manla miicndcle eden biirün dev1et
rülmemil5tir. Öndeki tanklan.,., h~ '- ta_,___ -"-'- olarak aııldeclil
zoya hücum esnasJnda ı>iynde önde mesi icnp eder. 

.., r· pede ~efıhtge çıfıtı.. lzmir halkevinde t!VVelce nçılm· zünde bu ayni mananın venm. oldu&O 
Vilayet ziraat müdürlüğüne Tirede r.Lın bir hucl!k aylık daktilo hrr" an ni- sükfuıet ve ıetaret var-

:l:e eli.: 0 - "eıdrae çılct.;;. bildı·n'lmı·, v- bunlann 1. --t- -r--'- __.'-,. y · 1 
'- - -da -- * .........._. .&.. .., .- • .,.. ' n-··' ~ - ._ .. - .. 4 • ~- ... Twc::e'lt L ........_.._.____... - ,._..,...... 

--~t"-'""a ı çln cap eden te i er a ınmı v o · 1 nana~ rn n on b · --........... ,,. -

ve tanklann arasında idL Muhtelif kUT- 7 - Otoriter bulunduğu topraklarda 
vetlerln düşmanı bu auıetle sıkuıhrdı~ SC'..Xbest suretie tnmnmıs otan ve Fran
sırada Alman tanklan sol cenahta gö- ~amn akdctti~i rnunhedclcre sadakatini 
riilmüstür.> bildiren ~eneral Degol hfır Fransa ve 

---o--- br. VP.na sah"d~tnamd~ri verilmi•tir. cemiyetin bel kemiğini ~n eden ba-
~ .. ;:,-~~~....:>-... ~- 7_,.,~ ... ~:>=ı~~~/.r/.~ ..... ,..,.__.~~-~.&7'~..,.. yan Latife Bekiri aradun. B:r gün ~ 

lngiliz subayı 9 tankla ilerllyerek imparntorluk müdafaa komiteııi nammr 
başlıca hr1tta ayn\mı~ olan Alman tank- ~unu beyan eder : 
lanna hücum etmiştir. Ok vaziyetinde Fransanm uiradıiı nıağll'ıhiyetten h
hücum eden lngiliz tanklan adetce üs- tifadc ederek bizzat kendilerini düşmıı
tün olduktan h"~ka daha ağır silahlar- nın konirolil a)bn., koyan hükümetlc
la da mücehhez bulunan Alman tankh- rin hıtth ha~ketinden Fransa mermi 
Tiyle adım adınt çarpı~ıslardır. Alman tutulmamalıdır. Fransa hukukunun bic; 
tankları kamyonlarda bulunan lngfliz bir suretle haleldar edilmesini tantm2-
piyade kuvvetleri arasma solrulmağa mnkta oldu!tumm ~Dİ istikbalde de ta
muvaffak olamam1'1ar ~e ağır zayiatla nunryacağn.. -----------------------------tart edilmişlerdir. 

terdir. 
>.J..MANLAR BiR ŞEY SUVEYSE YAPILAN HUCUM 
YAPAMADI Londra, 20 (A.A) - Süv,.yş lcanalı 
Londra, 20 (A.A) - Kapmzo ka- mıntakımna yapılan ve dünkü Kahire 

lesinden Alman ~ haldnnda tefsit'- tebliğinde zikred·ten akın esnasında üç 
lerde halunan adceri mahfilkr fngi)iz dü~an tayyaresi tahrip edilmiştir. 
ha .. lnıTTetlerinin ha mUharebede Al- Bunlardan iki.si tayyare dafi toplan ta
manian pike saretiyle 'bombardıman et- Tanndan. biri de fngiliz tavyareleri ta
tikJerinl kaydediyorlar. Cehennem ate- raftndan dü~riilmüştür. Bu mıntaka 
,ı ~aml mıpt etmek teşebbüsü ikim telefon hatlannda biraz hasarat olmuş 
ka'lmlt olan Aın.nbır Sollam bölgesin- ise de diitt u•rlar pek ehemmiyetaiz
tfekl nrarlan ilanda telifi edememiş- <lir. 

Deniz Gazinosunun 
Yazlık kısımları at;ılmışhr 

Tem.iz hava, güzel servis, iyi yemek, emsalsiz 
İzmir gurubunu seyretmek yalnız D E N ı z 

GAZİNOSUNDA. ... 
.. ~ .................. ~a-.:u .... •sa•a .... •=~~·~1 .. m11&~•ım11ıtmı::. .......... ~ 

:·········:·· .. ······ .. ····•········ .. ······································~·········& • • • • 

~ § BUYUK Ii.İKA YE ! ! 
: : : : ............................................................................ : ..•...... : 

Kannı Ev Kadını De~I ! 

Bütçe de yalımda 
tasdik edilecefı-

ı 940 senesi fzmir vilayet bütçesin
deki 300 bin liralık açığı kapamak için 
ı~tikraz akdi hakkında Büyük Millet 
Meclisince kabul edilen kanun, yakın
da vilayete tebliğ olunacakhr. Para, 
Maliye vektıletinin kefaletiyle Milli 
bnnkalanmrzdan biri tnrnf ındnn verile
cektiT. 

Vilayetin şimdiye kadar tasdik edil
memiş olan 1940 bütçesinin de yakın
da tasdik ve iade edileceği anlatılmak
tadır. -------
Köy enstitülerinde 
Asfıerlilı dersleri 
sııbaylar tarafından 
verHecelı .. 
Maarif vekAletinden şehrim!ııdeki 

ıılakadarlara ~len bir tamimde, askert 
birliklere yakın bulunan yerlerdeki köy 
enstitülerine askerlik dersleri için mu
vazzaf subayların ve birliklerden uzak 
yerlerdeki enstitülere de emek.il subay 
veya köy enstitüsü öğretmeni ihtiyat 
subayların tayin edilmeleri bildirilmiş
tir .. 

-------
Jfa.acaı Bil'UJılerı 
bugün toplamyor-
lhracat işleri üzerinde görüşmeleıde 

bulunmak üzere ıehrimiz meyYe ve za
hire ilıracatçılaT bfrlilcleri idare heyet
leri bugün birlilcleı umumi katibi B. Ahf 
inanın reisliğinde birbirini müteakip 
tophnacaldardır. 

Giritte de harp başla~ı 
r Baxtarafı 1. et Sahifede 1 

hu kıtalnroan hir lqmım~ siındiden za
rar veremivec: .. k bir halp s~uJdu!unm? 
resmen bildirildi~ tebl;i edilmektedir. 

I..ont!rada verilen mütemmim tafsUat 
~ağıdadır: 

Smdi en son harp sahnesi Girittir. 
Salahiyettar İn1!i1iz menbalanna gi:ire 

kuvvetli Alman filo1an bu sabah erken· 
den Girit ada!! üstüne g~ ve pa
rasiit(üle.r indirmi terdir. 

G:rltteki milttefik kuvvetleri. Yeni 
Zelanda heyeti seferiyesi sabık kuman
danı general Flaybergin kumandası al· 
tındadır. 6 mayısta tam mevcutlu iki 
Yunan fırkasının giride gelmesi ve di
j!erlerinin de nakli bekleniyordu. Girit 
üzerinde şiddetli hava muharebeleri ce
reyan etmektedir. Bir mikdar Alman 
tavvattsi tahrip edilmlştir. 

Kahire. 20 (A.A) - Giride inclı1den 
evvelce bildirilen Alman ~t(Uleri
nin bir kmm esir edildiği resmen tehli! 
edibnektedir. 

:ı<IRRISTA KESiF YAPMJSLAR 
J...elkoşe, zı < A.A l - Resmft. h!ldi

rlldifine ıöre bir dü~ ~if tayya
resi dün öileden sonra Kıbns üttrind" 
r;örülmü' ve 50 dakika ada üu.riucW 
U(lltı$ar. Bomba ~. -------
Bil' İngillz yardıma 
gemisi batta.. . 
Londra, 20 (A.A) - Amirallık daire

si yardımcı ~emilerden Amitonun batı
rıldı~ını bildirmektedir. 

Nihayet, kara bulutlardan büyiik bir boyko• mu ediyorsunuz? 
yığın daiıJdı ve kudurmuı olan suların - Bilmem ki, nasıl anlatayım? 
üzttine bir gt}neJ ~ serpildi. Bu, - Sıktlınayımz ayol! Böylesi tam bir 
küçücilk bir fırtınadan ibaretti!. Fakat sinema sahnesine uygun düşüyoT~ Ted
hayatımcla ne muazzam bir rol OJD1Y• birsiz kurbanı suların siddeünden kur
caktı! Ve .1ale Devem daha ne kadar tardıktan sonra bu kurtarma kahrama
t hditktr 1tasırgalan atJatmaP mecbur nının abus ve şey4ln1 birisi olduğu an-
kalaeaktmı! lfıc;ılıyor. • 
Arbdaşlardan bmlan beni Jfmanda Kız-, küC"Ük kıvrık burnmm ~komik 
~- Dmhdm ne getfnlitJm bir şekilde bJ.Uıısturdu. Hakikaten pek - 3 - glrillttnee aı.,iı bakqbr ve ~ fütursuz bir mahlUl:tu bu. Böyle soğuk
tebe.Omler be:1irdL tçlerinden bidll tan titrerken hfılA alay etmeğe cesaret 

- Doğru! dedi, faka• f('Vtan dürlm6' dam ki Xaradennde oltama bir genç sordu: hissediyordu. 
olacak, alcladcliktC'n ~·ltaeak cüretkAra- kız takılması mukaddermiş, hi,. olmaz- Ha.adan .a__._ L-1__ aim .a_ 
ne bı'r ~ ~ .. pm .. L ı...ı..--.ı...___. .,, - uıııma: AUJ4H'J ~4 uc- - Şimdi çnbult olunuı, ısınmanız la-.:~J ,, ... ... r;: <.:>••yu<uum sa iyice biri olması ne fyi! seııe Reaıl. N ec1 

Sonrn. btrdmbfrtt. P"k hz!asını söy- Yerinden mntemadiyen kaymakta ve eh ~ p. teklifte holundu: zımd•r. er e oturuyommuz? 
lem{J olmaktan knrkuvomnış ~ su- zahmetle tutımmakta oldl:ığunu gör- _ Ehı' demde 1ıa bahklardım daha - Buradan iki mfım mesafede. Bah-
suyordu. Şüph~:z.. bu tecnıöeJi' bir düm ve bir kolumu oıuu:zana dofachm. bir miktar ~ ~K. rtea ederim, ~~ ofefmde. Benim fçin üzülm~'1ni2:. 
sporcu değildi. Fakat neme lm-mt. tam Yorgun]u'ktan 0 da bana yaslanch. Ben gemini bana bmtk ta ben ele bir~ ı. ıkı da!dkrrda <mrya varacağım. 
cesa~ bir kızdı. Di0er bir coklan gf- de O~yordum ve genç vücudunun t~ n~ ba.hıp ~ Bahdye oteli buradaki ofellerin en 
bi, isterik bir 'hal alat'~ına, ti~ mım ~ni ısıttı. DaJgalarmm mütemadi- Ben demı kmma: ucuzu idi. Ben fse, di~tt sporcu arlca-
ceğine, aTrlıyar ı:.ına. ~oıfukk..,.,, lı ·ğıru yrn dmı nlmaTHa beraber tatTt bfr kadm - Bu ha71adara ıtld:atn<l)ımz. ._ cJao;larımla birlikte tepenin üstünde ça-
m~hafaza edivo!'d . Sonm, b;ffe m- araretinin btr mTctle vücuda yayılma- dim. Beni ilk ela otar.ık bfr ~ hzle dır kurmuştum. 
s1\ .. m, kumnı1 ~ ~ltn\::larına ya-- !1 ne garip bir 1t&! birTikfe gi.'rdülcierinden takılıyorlar. _ öyle de olsa si:ze rı>fakat edeeeğlm. 
Pfr.k haJiyJ,. bfl.s T'<>k vah~ldı Jd? Ya\13Ş }'a'r.IS ri.i7g~t" yatı~. Fak~ H.,Tohf Pn, btn... Ç.. lrfl oU>1iniz hizim kamg yolu tize-
A~k bir tPni vm-dr r.;;,.ll"li nar1"ronl• cl:ıf"'tJm- hala İ>ek c~ idi. Her ~ Münasebetsiz bit" !Öz ağ:r.:rmdau ka- rinclı>dir. Ben (':>'Jır altında kalıyorum. 
Kfi,..:k-81 bir lmmn. irad~ em0 ef Tar- -laJn"lada bir, g"l"'tnmm fçirrde topbmra crrma~k için durnkfacfmı. O cffinYenf Kız içinden gelen bir mer'fıametle: 
dt. Kamlrt,.,.- !!;lhibi birine ~v"".fu. !!uyu btlmnlM ~ l>o:t:attmata mecbur tamamladı: 
İrimdrn "11aha şi!hediyordum. ~ kabyordmn. - Kadın dUii*lamsmız galiba? Bizi -BtTME'Dt-

velki yorgunluğundan dolayı bugUn .,_ Ma,0 ragl Er,.ün "ı·m e tirahnt etmekte oldu~unu söyledild'· 
'1 el 1 Fakat sarıldığı her hangi • bütUn va.-

[ Ba~tamfr 1. ri Srrhifodtı l 
!';iZ ajansına göre Maveravi Erdün krnlı 
Emir Abdullah Erdün halkına veni bir 
hitabede bulunmustur. Emir hitabesin
de muhteris ndamlardan mürekkep kü
cük bir hizbin Irakta isyan ~ıkannak
Ja Arap davasına fenalık etmiş oldukln
rım beyan etmekte ve hunlann Arapla 
nn hilrriyctini temsil eden bir memle
keti itibardan düsürdükler!ni ilave ev
lcmeldedir. Irakla Erdünü baWıyan din 
ırk ve hanedan rabıtalarını habrlatan 
Emir İngilizlerin Irak h':lkkında fena ni
yetler beslemek şöyle dursun !rakın is
tiklalini muhafaza edeceklerini ve İngi
liz - Jrnk itt!fak muahedesini dlirüstlük
le tatbik eyliveceklerlni ııövlemektedir .. 

Mfürlakil Fraruıı:z ajan.•nmn Kahire 
muhabirine göre, Şam hava tlssünün 
Fran.cıı7. komutanı Alman hava kuvvet
lerinin Suriye meydanlanndan istlfad!.' 
edeceklerinden haberdar edildiği 7.a
man Alınan tayyarelerinin yere inmesi
ne müsaade etmemiştir. Diğer Fransız 
suhaylan da Almanlar.la işbirliği yaJ>
maktan imtina etmlslerdir. Ba:zı Fran
sız pilotları tayyarclerlyfo birlikte ge
neral Degolün emrine girmek Uttre 
hu~udu geçm!~lerdJr. 

lığını veren bayan Latife Bekirin ha9*a 
oldu~ halde bile çalıştığım bildiiti'O 
için bu istirnhat s&Liine inanmadım. Her 
zaman yeni teşebbiis ve fikirlerle dol" 
olan b.,yan Ltıüfe Bekir her halde Kat"' 
sıyalta iı:ıleriyle uğrasıyordur - Bu hük
mümde yanılmadığımı sonradan anle
~Im- -

Kimsenin haberi olmadan yazdıbJll 
bu yazılan, daha faydalı bir iş yapaılt 
olmak iç.in çantama koyarak. bir c;Jatk 
başına da ben oturuyorum .. 

** 
Hür Fransızlar Jaima 

lngiliz.lerle beraber 
[ Ba,ıarafı 1. ci SaJıif~ 1 

umumt emniyete, milli müdafaaya .
askere ait her nevi haberlerin neşrilll 
yn ... ak eden bir emirname Çlkamn~ır. 

Tunus 20 (A.A) - Fransız hava _. 
:zırı amiral BeTjere hu~ya gelmiş. _., 
ve B!keıi erkfuı tarafından JuıYJ1lanntlf" 
tır. Berjere Tunus ve Beydi Ahlnd 
hava meydanlarını ziyaret etmiş, had 
tegekküllerini teftlş ctmiJtir. 

KlS'ACA tNGtLtZ KONSOLOSU 
GER! ÇACmIT...DI 
Kahire, 20 (A.A) - Filistin - Suriye • • • • • • • • 

hududundan bildirildiğine ı:(drtt Beyrut
taki tnglliz bas konsolosu B. Haver ı:.reri 
çağırı1mıştır. Bas konsolos ı::üratle Bey
ruttan aynlacaktır. 

FRANSIZLARIN YOZ"ONO 

Jıflın • Kemal.. 

Ya:ıın: ECZACI KEM.4.L K.AK'l'A$ 

KTZARTACAK SöZLE'R Memlekefimfzin değerff ev!AtJarm
Londra 20 (A.A) - tvning gazetcst dan operaför M. Kemali bilmiyeni ta-

yazvıor: Bir rn.."mlekct ad~na simdive savvur etmiyorum. Gü'Thane aslcerf tsı
kadar ileri sürülmilş en acmncak m'.lZc- bikat mektebinde pro(esörlak eden bd 
retler arasında evvelkf akşam fplt'rl değerli opC'rnfôr. orduda $1' senelik ~ 
başkaları tarn!ındnn çekifon ve Sariye- saisini doldurduğu için tekaüt ofm'O'f. 
den VışinJn ku?dası adına söyliyt'll gf!- Bence Türk tababet aleminde bu bit 
nernlin .söyledi~i sôilcr kadar M'Vshret hadisedir. İstanbul gazeteleri bu kıt" 
kıranı mt'Vcut dn~i1dir~ Bu general şöy- tnC'tli insan ic;in bir 'hayli şeyfer y~ 
le demiştir: far. kf'ndisi gıôi famnrrtı5 ll"sfiltfa1' ca-

- Vazifem Suriyenin ~ökterlnf, top- hnhrnlannı yazdılar. 
raklarını mtida!aa etmektir ve vazifemi Mim. Kemal hc>nim d'e mektep arka" 
ifa va azmetmi9 bolunu vôi um dastmdır. Bend n iki mm östUa. ~ 

Btt meydaıı ~ Jı:tme Tc~m yap1.. • ':m Kemal fl.s mekteptm m'i!f,.. 
h,•onfn? H!Yt 9t!! daima Pranganm V1ll'dt. Nnmi e:ihndaki kil~ 
ö]ıtnı dliITTmtn1 «'lan !!it.Tut~ Kalm ~~l tTe htr stn'Ifta fdi'k. Den ım1•ıadıt ,,,,,_ 
Hifktfn tayyarderl Smiyl!'nin t".:ld~ itarh I(~aı (mekteptekf M) ~ 
d e~!hr ve Strri'ye hava m~danl:m• dershaneye geliı; kaıtdeşJ 1'\L ııtlll 
na mdilderf zaman ~T"al tesa:fü!i dersforiyle de- m~l mmde' fffr ... 
ini~n l>a!ısetmelttedfr Buna bhıa~ kendisine org'.mik .kim~ ..:;I. ,,_ 
en bu sö~ 'f:ım br!Idlr_ 1!!\zmm nasıl trfmermr oI--1r ıdbl • 

Bu RB-zle:t bfr asnn dörtte hirl :zama- du~unu sormu tum, ~ fcrfnttılll. 
nırrda F'ramanm y:m"'hqmda 'fıarp et'- lımcfa, barut e!cs1ksiz oı _ t...... :;' Miıll. 
m.,cd o&rt, ~ldan Fr.3'!19R kin ôlmü<' Henüz o d~. ben de tale'O'I!'" ' eı 
bulunaft ~! zafert Fransanın Kemal f~al ve zeki idi. y. 
da ~ ofcmlfc 8n edilef>flecclc olan Onun 3tJ sene or luda- ç:dıtarak ta 
hUyftk Brffaıyav• ktrmdır. MüsfakbPl di sinne tabt olnn!.~na mauaıt1;;14t 
Frımı1a !'!Dr@taf Denfz'in ~cfan nlm- CE>bimde-ki tt'mei'!ık dipİorT' ~ 
ma sözlnrini öğrendi~i 7.amrır t•t?nrm- i1rnz etff. Onun da Ü'."C'~:nd'en f<tm - se-
dan ytızn. kıza:racaitır. ne geçmtf. HC1' gi ı d:.ınya h(!IJ .•• 



.!IMAYIS CARSAM!A 1941 sı 

rAWUPAN1@MUAMMASll 
Daladiye nıuamması! 

baıadl)Je ı.ana aynen şunları söyHyordu : uBana 
lttnla: edel911irsinJz .. Tarifi huzurunda deru~te 

ettiğim mesull)Jetin azametini müdrilrim .. n 
-6-

YAZAN: JULES RCMAlNS 
d_İıı;ıutereden döner dönmez Daladiye- Bir hafta sonra beni tekrar ça~ırth. 
- bir davet aldım. Tehlike ço~almı~tı. Siyas1 tahrikı\tcılar. 

Sl Dominik caddesindek> mesai oda- katı bir darbe ile kabin•vi isko+a ha
lıııa girdiğim zaman, karşımda 1926 se- zırlanırk•n kom'lnistl er de av nihaye
~ ilkbaharında tesadüf ettiğim adam tinde umumi grev il.'l :ı.ı te•ebbüsünde 
•oruyordu. Biraz sişmanlamış, yüzü bi- idil er . ttalyada ise Fransa alc)•hine te
'lll daha kırrruzı, hareketleri biraz da- z.abürat, daha mühim manevralara mu
ht a~rca idi. Bak1'1an biraz yorgun ol· kaddcme t o•kil ediyordu. l\fönih içli
lbakla beraber, yine müsflk ve eskisı m::t.ını takiben ynhc:::tır,na siya~tinin 
llibi ke<;l lndi. Sesi ise değismemişti. makul bir ne ircsi'li t 0 •

1·il edecek olan 
• - Jules Romains, mektubundan is- "'üşterek bir Fran'17 - Alman bevanna-

tifade ettim• dedi.. "l1 f'$ İ n ""'c:rinr> ise ·~3ıı•·a y:ın"'~m1~~or-
lfi.itekabil bir anlasma havası içinde du. ltn1ynnların • oynadı~ı o•ıumı Al
~t acık konustuk .. Dah'll ve harici manyanın ne derece t•svik et!i~i o· 
~etlerdeki bütün tehlikeleri tetkik molu:n değilıli. 
ittik.. İngiltercde aldığım haberler ve Fran'IZ '"''!•tine Y"nao•'°'1m hitab•yi 
!dindiiiim intibalar, mektubumda mev büyiik bir ihtimamla haz•rla dım . Ayın 
~"bahis ettiğim bazı noktalarla müta- yirmi ücünoii günii h1zır oldıığumu ve 
"lCtı .• Bunları da sövledim.. erte!'i ak~am ~aat R ~O rln hit"bemi '1ku-

Daladive su sözleri sarfetti : nrr ~ı"1ı Dalarliy Y• söyl• dim Fakat 
• - Bana itimat edebilirsiniz .. Tarih hi' 'lh~min m et"ini rö,;;t,,.nncdim 

hlJ2urunda denJhte etti~im mesulivetin D~1adive ~u \1 ~öyl~rli: 
~illetini müdrikim .. Bu vazifeye la~'11· ~- B•., o aksam tn~i';, •efarnt;nne 
~Uİ(umu ispat edeceğim . Beslediğini• fr Nevillr Chamb rlain'in <cre'ine 
·:urıada hivanet etmiyeceğim gibi, si- verilecek bir 1·yafette hı•lunaro~ım. 
ıiıı gibi <ahıslann da emıtlyet ve itima- Fakat hrp birlik! <izi d'nlivec•~i"1i>-
ılıııı kaybetmiyeceğim .. • dnn emin olunuz .. • 

Bana gelince, böyle bir tallin bütün lTJ\lfU1\1İ GRF.V 
~~lı!\ına tahammül edecek olan adama Hitabem, bütUn millet t•rafınnan hii-
-:orsı derin bir muhabbet. Meta sefkat ı vük hir şevk ve h•yecanla k~<'ı1andı. 
du\'uyordum.. Kürtik menıurlı:ıırd:ın, rnuallımlertlcon. 
dilen, cönümüzde belki güç Anlar var- ameleden. köyliileroen, v•lhasıl mille
ıt. Eğt.r lüzumum olursa .. • tin muhtelif tabaknsından yll•lerce 

._Deyince, Daladye dllşlindU . Ayakta mektup aldım. Komiin;•tler İ•• bir iki 
•ul'tıyordu, ba<ı biraz omuzlanna gö- t.hkir te.ebbii•ünde bul ındular. '<lılı
llılUrnüş, gözlerlni yere dikmi~ti , dü- ~ım mektupbrı tooladım ve bast•rdım. 
~ilmeğe dalm1"h. Yüzündeki ciddiyet Yfü binlerce nüsh,.ını tevzi etfüdiM 
'""1ıına gidiyordu. Büt!ln "3mlm!yetimle şuna kanii'TI ki 
«Bakınız> dedi ve devam etti: hu tesebbüs, memleket clahilinc1• nala-

!...':- Şimdi değil , belki bir kaç Y,ı1n zar- ıli~enin mevkiini talıklm etmist; ve 
h- size bildiririm. Vaziyet daha va- ikinci '!'esrin ayının oturnncu r.iinl\ ilan 
hlın bir sekil alabilir. O zaman millete ec!ilecek ohn umumi grevin öniin• ıı•c
l~t hitabede bulunursunuz, bu hi+abevi 'lli tim. Fakat avın yirmi <lördilnoe 
~tıln nıdyo istasyonlarından ne••eıi;. !!revin mii•evvikleri. teşebbü<lerinde 
~un. Ortalıi'!a fesat kan~tıran o bod- pek fazla ileriye ritti !erinden, emelle
lıı t tahrikitçılan da gözümden ayır- •inden farib olmadılar. 
..;;vaoağım.> - B t T M E D t -

: =:: ::cccı=:ı::oc====ccıcı~..,..........-~......o~=~=:::,.; .... coı 

Romanyada Amerikadaki Fransız 
dehşetli bir harp aemirıeri kaçıgor 
k 

1 Brı<tn o J . e; 'lnl : ı '• l 
••• AMERİKA HARİCİYE NAZffif. 

NlN BEYANATI 
--<>------

RUMEN HOKOMETI HALKI 
DOYURMACA ÇALIŞ· 

MAKLA MEŞGUL 
Biikreş 20 · (A.A) - Ofi ajanı;ı bildi

rfı.or: Ahaliye yiyecek maddeleri temi-
111 halen Rumen makamlarının" "haşlıca 
~esini teşkil etmektedir. Yiyecek 
~ddelerinin çoğu vesika usulüne tAbi 
L"!Unmaktadır. Gazeteler her gün ma
;;:ııeler nesrederek halkı bu tahdidatı 

1 
•nuniyetle kabul etmeğe ve disiplinli 

0 llıağa davet ediyorlar. 
liaftacla iki defa et yenecektir. Tere

~~ğı, şeker, kahve ve çay ancak çok 
hııı-ük miişkUlatla tedarik edilebilmck
~dir. Ev kadınlan mağazalar önünde 
~n müddet sıra bekliyettk mübrem 
~llyaçlarını teminde büyük zorluklar-

karşıfaşmaktadırlar. 

h• tlı:mek te bulunmamakta ve haftada 
"' kaç kerre ekmek yerine Mmr la
~ yenilmektedir. Son mahsulün fena 
~;-nası esasen mevcut un buhranını va
"UtllPJtirmiştlr. 

1._Bazı müstehliklerin toptan mUbayaa
~ bir panik yaratmıştır. Bükreşln un 
''IQ:Vacmı temin için hUkUmet bir koo
~tlf kurmuş •• Bilkreş ftnııcılan bu 
1"tekklile iştirak etmişlerdir. Bükreşin 
tltınek ihtiyacı bu suretle bir nizam al
tıııa alınmak istenmektedir. 

!sKt KRAL RAHATTA 
l.ondra 2G (A.A) - E.•ki Romanya 
~ Karo! ve Madam Lupeskonun Vl
rı adalanndnld Sentomu "°hrlne bere
•t etmişlerdir. 

lrakta vaziyete ln
gilizler hakim 

f Bnsltırafı 1. ci Sahifede ] 

kÖPRÖBA$1 VE FALUCA 
NA<;JL ALINDI? 
Londra, 20 (A.A) - Royterln Habba

blve muhabiri bildiriyor : 
P'aluca Habbaniye tayyare meyda-

11tndan ta~dedilen Irak kuvvetleri tara
~dan müdafaa ediliyordu. Rabbaniye 

e P'a!uca arasındaki büyük saha sular 
•!tında bırakılmış olduğundan, İngiliz
let dofambaçlı bir yoldan hareket ede
~lt burasını i• ıal etmişlerdir.. İn~iliz 
j18kliye tay\'arelcri ile indir:len kuvvet
er sa,·esinde bu mevki U~ taraftan sa-
11lınıştır. 

liücumdan ewel tay\•arelerle beyan-
11~1llı>ler ••ı' '5 vn tMlim teklif edil
ll\iı, lakRt .,,··ı Lin hitamına rağmen 
~1Ven vr.ori1meıniq olma!'ıt il'"".erine şeh: ... 

%m il• >.aotedilm'stir. Bu civardol 
im l-c"~·ü de tahrhı edimeden İ<<' 1 

Vasinl(ton, 211 (A.A) - Kordell Hull 
e,azeteciler toplantısında beyanatta bu
lunarak demiştir ki : 

r - Garp yan kürresindeki Fran•ız 
müstemlekelerinin işııali meselesi hak
kında diğer hiç bir Amerika cümhuri
•etiyle isti<ıare yapılmarnıstır .. • 

Hu11 •özlerine sunları iHive etmiştir : 
• - Vişinin Almanva ile iş b\rl'ği 

hakkında yapılan tenkitlere rağmen 
Amerika Martin.ikin yiyecek ve sair 
maddeler ihtiyacını ~öz önünde bulun
durmaktadır. 

Fransız vapurlarının ınübayaas1 için 
hariciye nazın Kordel Hule ruhsat ve
rJmis•ir Bu mübayaanın karşılığı iki 
milvarlık istikraz sermayesinden öde
necektir .. 

VİŞİ HÜKÜ1\'IETİ PRO'IBSTO FT1'i 
Visi, 20 ( A.A) - Resmen bildirllni

itine göre Visi hü!•iimetinin Vasington 
büyük elçisi Hanri He Ame··ika liman
larında bulunan Fransız vapUTlarının 
müsndcresini Amerika bükümeti ne?,
dinde protesto etmiştir. 

DAKAK VE AMERİKA 

Londra. 20 (A.A) - Deyli Telgraf 
ga7.etesl diyor ki : 

Amerikalılar Nevyork - Dakar • Lon
dra müsellesinin Amerika icin ne kadar 
mühim olduj\unu müdriktirler. Fransız 
Alman mü7.nk.,re1erin'.n dı>b,. ileri ı?Btll
rüleceği itiraf edildikten sonra O'tkarın 
da vaziyetini anlatmıs oluyorlar. Almım
lar dün Suriyede idiler, yarın da Ka
zablankada bulunacaklardır. 

EFKARI UMUMİYEYİ tKAz 
Nevvork. 20 (A.A) - Amerikadalı:i 

siyasi ııah<iyetler, büyük mikyasta ted
birler lttihazında ısrar ediyorlar. 

Kord.,ı H ull, Fransız - AL>nan anl~
ınası vÜzUnden beliren tehlikeler üze
rinde efkarı umumiyeyi her kesten ev
vel ikaz etmiştir, 

ınış ve k:ıtalanmızın hareketlerine t&
kaddüm eden ağır hava bombardıman
lan muvaffakıveti kolaylaşbrırı$r, 

Hücum •ırasmda bir Messerşınit tay
yaresi ı::öz!ikmüşse de hava kuvvetleri
miz tarafından uzaklastırılınıştır. 

IR KA Al-'lfAN YARDIMININ 
DE ECF.Sİ? 
Londra, 20 ( A.A) - Royterin di plo

matik muhabiri bildir.yor : Almanlarm 
Surive volııyle lrnka büyük kunetlcr 
wöndmliltlerine ddi\let eden bir sry 
'·oktur. T'yyal'l'le•le Irakta ta•rrwı ka
Lil'v~tı ohn bir kuvvet vücud~ ~tir 
mc miimltlin olamıyaraktır .. Ubyııd3 
!!"rfl•n al:'• Alman tanklarını havadan 
""rive ve Jralaı nPklelmek mü•l<illdAr .. 

A lmanlann hn 11~ır tan le lan J.ib:va:ra 

YENi AS'IR 
........................................... ı 

:i ANKARA RADYOSU : . - . 
: RUGÜNKÜ PROGRAM: .••....... ·········~ 

Saglı~ kı\'ı:tetirıl takdir eden Sa
vanları., Adet zamanlarında seve se
ve lrullanacafıı mikropsuz, ufak, yu
muşak ve sıhhi en birinci ınahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 
altında bile belli olmu. 

FEMIL VE BAOI 
r:_ ec·anede, kadın berberlerinde 

ve tuvalet ma~M.alannda bulunur. 

Topralt Mahsulleri Ofisi u. Mttdttrlüf#nden : 
(Elısper 11e Muhasip alınacalı .. ) 

Alun merkezlerlmiacle 1:9bştınlmak üzere eksper ve muhasip yetlştinn•k 
maksadiyle 10/611941 tarihinde Ankarada 2 • 3 hafta devam edecek iki 
kurs açılacaktır. Klll'llll iştirak edenler: kunun sonunda yapılaalı: mlilaba
ka imtihanına ı:irerek laızıırıdıklan takdirde alacaktan der.,.,. sınısma gUre 
asgari 60 ve azami 100 zer lira kadro tahsisatlı vazifelere 3651 - 3968 sayıb 
kanunlar ınucı'lıhıee alabilecekleri ücretlerle tayin edlleeelderdlr. 

EKSPERLİK KURSUNA : 
Mecburi himıete tabi olmıynn Ziraat mektebi me:runlıırlyle eıı asağı orta 

veya buna muadil tahail ıönnüş olup 7Jthlre işlerinde tecrübe ve ihtisas sa
hibi olduğunu tevsik edenler ve 50 yaşını ııe.;memiş bulunanlar .. 

MUHASİPLİK KURSUNA : 

7.30 Program ve memleket saat ayan 
7.33 • Lirik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzi'.: ı>L 8.30 - 8.45 Evin saati... 12.30 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 
Müzik : Seçilmiş sarkılar 12.45 Ajans 
haberleri 13.00 Müzik : Radyo salon or
kestrası 13.15 Müzik : Seçilmiş şarkılar 
13.30 - 14.00 Müzik : Radyo salon orkes
trası programının devamı.. 18.00 Prog
ram ve memleket saat ayan 18.03 Mü
zik : Beraber türküler 18.15 Ziraat tak
vimi ve toprak mahsulleri borsası 18.25 
Konuşma (Dış politika hadiseleri) .. 18. 
45 Çocuk saati 19.30 Memleket saat 
ayarı ve ajans haberleri 19.45 Miitik : "'•••••••ı••••••' 

Devlet veya mlles.C!!Bt mulıaııebe ~lerindo çalışmı~ bulunanlarla en •~ 
orta veya buna muadil tahsll ı:ilren ve 50 ya~ını ıeçme~ olanlar ıı!rebile
cekJerdir_ 

Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihanında kazananlardan Ankara 
haririnden ~elenlere kanuni harcirah n yevmiyeleri verilecektir, 

İsteklilerin ııafıda yazılı vesikalariyle nihayet 116/1941 akşamma kadar 
bizzat veya yazı ile Ankarada Umum müdürlük zat isleri müdürlül:üne 
müracaat etmeleri lamııdır. 

Karınlar faslı 20.15 Radyo gazetesi... 
20.4~ Müzik : Seçilmiş parçalar - Tr:.O 
21.00 Konuşma : Memleket postası. ... 
21.l O Müzik : Bir halk türküsü öğreni
yoruz - Haftanın türküsü Bico.. 21.25 
Müzik : Riyaseticümhur bandosu 22.JO 
Müzik : Sark ılı ve şarkısız oyun hava
ları 22.30 Memleket saııt ayan. Ajans 
haberleri, borwlar. fiatleri .. 22.45 Mü
zik pl. 23.25 - 23.30 Yarınki program ve 
kapanış .. 

-------
ZABITAD!\ 

c:·rmil me$hıd laaf"nde 
tutulan hırsız fıaçtı 
Davit oğlu l•tanbullu Salamon Ga

hay, Karantinada. Jnönü caddesinde 
Bohıır o~lu Dnvidin evine girerf'k hır
ınzııl: vapAcağı sırada yakalanmış 'Ve 
oolis karakoluna teslim edilmişse de 
ka~ma~a muvaffak olmuştur. Salamon 
Gabav z'bıtı:..ca aTanmaktadır. 

Bir hırsız tutafdn.. 
Bayındır kaza<1111nın Bur~az köyü"d<" 

Ali oğlu 1ustafa Tas, Mustafa o~lu 
:'\hmet Gühıese ait bazı e~ya ile bir saat 
ve 16 lira parayı çaldığı iddiasiyle ya
kalanmış ve adliyeye verilmi"tir. 
: tuı ı ~ 111: nu· ıu·•ı· u • ~ • 111111111111111111 :1111111111.· : 

§ Dafı i!o aranıyor.. § 
§ Ücreti elli liraya kadardır. § 
: Birinci Noterliğe müracaat.. E 
§ 1- 3 ~ 
.: ı1ttniH•ııu 1 ıu11 ırı ı 1:•111111:1n11111: 

KUJ,. K, BURUN VE BOCAZ 
BASTAUKJ,ARI MÜTEHASSISI 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
İkinci Beyler sokağı No. (80) 

Hastalanın her gün öğleden sonra 
kabul ve tedavi eder_ 

tZMtR BELEDIYEStNDEN: 
Mezbaha idartsine bir adet amon

va klı komprossör ve teferruatının satın 
alınması yazı isleri müdürliiğündeki 
sartnamesi v•chile k•Tl•lı zarflı eksili
m-ve konıılm~stıır. Muhammen bedeli 
ı2noo lira mııv~kkat teminatı 900 lira
dır. tholrsi 4-6-941 Carşamba günü sa
at 16 30 da 2·190 sayılı kanunun tarifatı 
d alıilind• hazırlanmıs teklif mektupları 
ihale günü azami saat 1 ~.30 a kadar en
,.Ume rivasrtine verilir. 

21-25-29-3 1836 (1129) 

1 - Erin mahall"'i 914 sayılı so-
1ra kta 46 numaralı binann: yıktınlma!U 
J3na ait olm~k Ü7ere eT1k:\z1n1n kftimen 
:::ttısı, Fen i~leri müdürlü~iindeki keşf 

ve şa.tnamesi verhile acık arthrmaya 
onulmu~tuT Ke..,f bedt"li 22 lira mu

\·at.kAt t•minatı 1 lira 65 kuruıcıtur. Ta
llpferin t,.rninatı nP.-J,..den evvo1 ı, ban
ı.~-.1ne. vat-"<'Tak ~~khu7la!ivle ihı:ıılc ta
·'hi olan 2 /6I1941 o~ZAT'Mİ aiinü oaat 
1 6 da t"nrı"im,.ne mÜ!acaa.tlan. 

2 - Q4 l yılı fulcnra d.,;<umlan ve 
',::o"'te.l:-ırı 1cin prmuk, banr' ı;razbezi, li
,.<)1 , okıtii~n v~ eter ıı1;ıı.tın elınması1 ya21 
· 1~ri m;ifi:;rlii~iindeki ş.f\Ttnamesi veç
'1il~ e,.ık t"k .. iltmpve konulmustur. Mu
ı,,mm•n bed•li 5 76 lira 65 kuru' mu
\•akkat teminatı 41 füa 25 kuruot11r. Ta
"plerin tl'minah öğleden evvel I~ han
l.:.111•1n" v~trrareı,. ınabuzlariyle ihıtle ta
.;},\ oln 2/611941 oazarte•I günü 11&at 
16 da enri;m.-ne tı"Üraca!ltlan. 

3 - 941 vılı t•bhirah umumiye için 
rcnnul kreolT.,. 'ltükürt S1'hn alınma~ı. 
Y?"ll i•l•,.l nıüdHrlii;;.ündelc.io şartnftme!i 
·eçhile ıu;ık ("k~iltmf"ve konulmu•tur. 
1u•hmmen bedeli 545 lira muvokkot 
rminah 41 lh·af'fıT. T~lip]erin teminatt 
··~t..den f'VVf'l Is bankıt"ına yatırRnık 
~ h•ız1"riY1• ihol• tarihi olan 2 /6 I 
1 041 pa'7RTte-.i rrünü saat t 6 da encü
t"\ ,..ne- mÜr:."tr"athıT1. 

16 21 26 31 ( 1105) 

ece 

1 - Nüfus hüviyet cüzdıını.. 
2 - Mektep şahadebıaıne veya tasdilmamesl .. 
3 - (Varsa) hizmet vesikası.. 
4 - Zahire işlerindeki ihtisasına dair resınl vesika .. 
5 - Askerlik terhis tezkeresi.. 
6 - Doğruluk kağıdı .• 
7 - Sıhhatlerinin nzüe ifasına müsait oldu~una dair rapor-
8 - Öç adet fotoğraf., (2678) 18-20 1810 (1118) 

1 

KASELERİ 

::::: .,., 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ROMA TIZMA, BAŞ, D~Ş. SIN!R, 

ağrılan .,e GRlP, NEZLE, SOOUJC. 

ALGINUKLARJ, DERMAN U,.. 

lerile derhal geçer. lcııbmda günde 

1-3 Kate alınır. Her eczanede bulu-

nm. ====== :::. ==~=ocı:=:oocıcccıaı= nau: Hl HHI 

T .. C. Ziraat Bankası 
Kuru us tarihi : 1888 

Serma~esi : ıôo.ooo.o Türk UraS1-
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Zlnıl ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA B.bdKTtRENLERB 28.800 ıJ1lA 
IZMİR sıcıı.t rlCAR Er MEJIVIU.VOVNDAlf: DcRAMİIE VERECEK 

Tescil edilmiş olan (İstanbul küciik 
istikrazat sand !ğı Türk anonim şirketi 
İzmir şub•si) nin ödiinç para verme lş
ler!le u!!ra~aeağına mUtPdair h•vanna
me ve izin vesikası 2279 ve 3399 nu
maralı kanunl~r h'lkilmlerlne göre s'ci
lin 3018 numarasına kayt ve tescil edil
dii:F ili\n olunur. 
İzmir sicili ti·~ret memurluğu re<ıınl 

mührü ve F. Tl!'llik iınzasL 
1: Beyanname, 
2: İzin vesikası. 

!ZMtR tı:.BAYLICI Yt.tKSEK MA
KAMINA: 

Merkezi Galata Senpiyer hanında 12 
No. lu dairede bulunan cİ•tanbul Kü
çük islikraw.t sandığı T.A.$. nin Yan
devi hanında 17 No.lu dairede bulunan 
İzmir şubesinin 2279 No.lu kanun mıı· 
eibince vermeğe borçlu olduğu beyan
namt'dir. 

1 - Adı: İstanbul kücük isti.krıızat 
sandığı Türk Anonim tirketl 

2 - Kanunl lkametglhı: Müdürler: 

17.ak ahum: nönü caddesi 133 cü Z\raal bankasında 1r.umbaralı ve ihbarsız. tasarruf hesaplannda en u (50) 
sokak No. 14 lirası buıunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıda.ki pl&oa ıilre Ik· 

E. R. Rodittl: tnıınn caddesi No. 826 ramiye dağıblaeaktır : 
R. Alaluf: Buca K•malpaşa caddesi f, Adet LOOO Uralılt '-000 Un 

No. 25. ( 
3 - Tabiiyetleri: Türk • 500 • 2.000 • 
4 - Ticaret ikametgahı: Yan devi han & • Z."41 • LOOO • 

No 17 40 • 100 • &.000 • 
5 - S•rmaye: Otuz bin Türk llra"1. 100 • IO • 5.000 • 
6fl - M•1am

1
P!e

1
nin nevks'i: 

1 
K
1 

üçükd es- 120 • 40 • &.800 • 
na ~ra, ''"a' '"r ara ta it •r e ö üne lGO • 20 • 3.200 
para vermek. • 

7 - Alman faizin en yüksek haddi DiKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dl.ipi· 
açık kredi icin yilzde 12 ve teminatlı ve yenlere ikramiye çıktıf(ı takdirde yüzde 20 fRzta..ı)l'le •Prileeektir. 
sair muemeleln için yüzde 8 5 tur. (Kur'alar ııenede 4 de~ 11 Hazıran 11 EylUI, 11 Birincikinun l 1 Mart 

8 - Müşterini" arzusuna '!ıÖre 6 ava tarihlerinde çekilecektir.) 

kadar muayyen bir vade vt'ya avlık!~==============~==============~ tahit1~ri1e 10 aya kadar tediye edilme-lıooc:a:~== :: ===-===-=c:: =:ccctıa:a:cwe:::::,.,::::::cı::::: :::=:Cl!I 
·ı ve tak!itlerd•n biri t.-diye edemedi- El dolıurna tezgCilllal'ı ~ malrteHf malzeme 
ğl takdirde borcun kAmilen muaecell- satın aJın----
yl't k<>Sbedilmesi. ---.. ..--

9 - Mensup oldı•ğu maliye şubesi: İK'J'fS'A'J' YEKAJ.ETİNEN : . 
Yoni 1\~eliye •ubrsidir. 1 - Nm miktar ve ~ -iıda ,.-ı. .ı dokuma tezgiloı malzemeol 

15 kuruşluk damga ve 1 lrurn<luk kapalı ı:arf ımılü ile ,,bllımeje konm ... tur. Bu malzeme ihale tarihinden iti
hava kurumu pulları üzerinde 7 Mayıs baren en ıreç dört sün içinde Ye uıbalajlı olarak lttanbulda ıe.IUn edilecektir. 
19U tnrih milhUr ve iki imza "1ilr.tan Muahemmen b)meti 

Ura ödl\nç para verme işlerlle m~gul olonlara mahsus izin vesikası: 
Adı ve royadı veya unnnı : K'l~ük tstikrazat sandığı 
Kanun! ikametgAhı MUdürler, tzek Nohum, tnönii caddesl 

133 cü so1<:ak No. 14 

Ticad ikJUnetgAhı 
TabiiyeU 
Sermaye 
M uamelenln nevileri 

; E R. Roditti tnönü caddesi No. 8'!6 R. 
Alaluf, Buca K""118lna§a cadd""1 25. 
Yandevl Hanı No. 17 
Türk 
Otuz bin Türk lirası. 
Küçük esnaflara, sanıtldrlara taksit
lerle ödünç para vermelı: 

Alınacak fıılzln en yUbek haddi : Açık kr~di için yüzde 12 ve teminatlı 
ve sair muameleler için yüzde 8,5 

Yukarıda yazılı İstanbul kü~iik istikrazat aandıl!ı T.A.Ş. tarafından lldllnç 
para verme işlerine dair 11 Haziran 933 tarih ve 2279 numaralı kanun hüküm
lerine göre verilen beyannameler tetkik olunarak muvafık görUlmekle zikri 
geçı'n hn~ hükilınleri •e beyanname!i.ndeki •artlar dahlllnde lld\lnç para 
verme lşlerile meşgul olmak üzere keııdislne işbu izin vesikası verildi. 

Mmtaka ticaret mUdüril Vali 
48 kuruşluk dam~ pulu \lı..rinde 17-S-941 tarih ve dosyada saklı aslı gi-

bidir yazısile ilci mühür ve bir imza. 1831 (1128) 

lzmır GibnPülderi IJOŞ rnttdtirlUOftnden : 
8/5/941 gününde •tılacağı ili.n edildiği halde sabşı tehir edilen 160 lira 

kıymetindeki elmu laflı pantatifin 4/6/941 çaqamba günü aut 14 de oa-
blacaiı illn olunur. 21 29 1835 ( l 130) 

T. iş Bankası 
Küçitlı 'l'tu,,,.,.llf hesapları 1941 llıPandye pldm 

Yün dokuma &iicü takımı 4 30 ıalı:ım 4 77} 00 
Pamuk dokuma ııiicii talr.ımı 669 takım 8864 25 
Çırçır 1 1504 adet 2070 72 
Gücü çekeceği 1876 adet )56 44 
Tarak çckeceil 1876 adet 520 S9 
Mekik l O 17 adet 162 7 20 

2 - Bu malzemenin he)'etl umumiyesinia muhammen bedeli c 18 212. 
20.> lira olup muvakkat teminatı c 1365. 9Z. liradır. 

3 - ihale, 24.S. 941 cumartesi günü 98at 11 de Ar karada vekalet bina
sında toplanacak abn aJ.. lı:.omiııyonunda yapılacaktır. T aliı•leria mak6r 
gün •e saate kadar tıemiaatlannı yahrmalan Ye 2490 •Yılı kanun hükiimleri 
dairesinde tandm edilecelr.leri zarfları ebiltme autind• bir lll&t nvellae 
kadar komloyona tCYdl etmeleri lizımdır. 

4 - Satın alınacak malzeme haklmıdald lzahna-ler Ankarada ilı:ritat ...,... 
klletl aana1i umum müdürlüğünden latanbul .., bmlrde mmtalca ilttlSAt mil
dürlülderinden almabilir. 8 iZ l 6 2 l 166 7 ( l 029) 

a: ca:o~c:o:caoa~= :: :c:ın •=~~~.o-~:a:ec:occ:::::::: c::ı 

Doyçe Oryent 
.DRESDNER BANK 

t Z N t R 
Merlısi : BUCUN 

bank 
ŞU B ES I 

Almanyada 175 şubesi meveuııu
SonılQe "' Uııiyııl alıçmi 

171,500.000 RayfumGPJı 
Tlrkl1de p~rl : ISTANRUL ve IZMIR 

.._.. .,..lıelerl : MHlRE VE ISKENDt-:KIYB 
B• lllrlll balllr.a muaıneliıbru ifa ve lr.abul eder. 

KEŞb>ELER: 4 Suba1,c.;1Maıe;.! !~!'!E3 ~Ec!e~rin tarihlerinde yaıııW:11:~=~=======:;:===========~ .. ft.p,n.JWSAZ a. - c JCOfl JW:.IOO ::ı a:ıccu:~IOO':JQ:QCQCJ»:O=r:;cıcccc:::ccıcı::: 

1 adet 2000 liralık - 2000 Ura İzmlP inldsaPlap Baş nritdürll,..nclen 
3 adet JIMIG liralık - 3000 Lira Baı müdürlüğümüz Ye lzınir tUtUn fabrika11nca 941 mali yılında yapılacak 
2 adet 7541 liralık - J 500 Lira mamul, yaprak tütUn aandık •e balyalariyle makine aksamı, bo1 zuruf ve n.l.r 
4 adet 500 liralık - 2000 Llnı malzeme nakliya!1. 4/6/<141 tarihine müSAdif ç.af1amba giinü saat on be1te 
3 adet 250 Uralık - 2000 Lln ihale edilmek üzere kapalı zart uıuUle eksiltmeye konulmu,tur. 

35 adet 100 liralık -35~ Ura Muhe.mmen bedeli 19483 muvakkat teminah 1461,23 liradır. Şartnamesi 
80 adet 50 liralık - 4llOO Lira levazım 9ubemlzde ve lstanbulda inhl•arlar levazım müdürlüğünden /Kaba-

390 adet 2' llrahk - 6000 Lira taı/göriB .. billr. isteklilerin 2490 ıayılı kanun hükümlerine göre hazırlıyacak· 
Ti' klv~ IS BANKASl'1111 1)ara .,.atmııakla JBlnn para blrlktlnııı. "' fak lan teklif mektuplannı, muvakkat teminat nakıt makbuz veya banka tr.ml-
ahıus olm zamuıda taWnlri de detıemi$ olursmım.. nat melctuplariyle 4/6/941 günii 11&at on dörde kadar bat müdürlüfümüz-leld 

olerl 21 25" 1817 (1128) 
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SİYASİ VAZİYET 
---o---- Askeri vaz:i yet 8. Çörçil'in e-

• • 
ı Al~ .... ~nlar C trrt-Fran a uriye 

Alma yaya mı 
ver·yor? 

·I anat 

Afrika ltalyan Şarki 
imparatorluğu 

tarıhe karıştı 

artık 

..-(1'-

Radl 0 gnzctc ıne göre Şarki Afrik ... d.ı 
lti..tİ}<ın silahları ağır bir mağlubiyde 
ugramı tır. Adis Ababanın işgalinden 
sonra, buradan kaçan ve takip edilen, 
sonra Ambalagıde muhasara altına alı
nan İtalyan kuvvetleri kumandanları 
dün taın saat 12 de teslim alınmışlardır. 

Bu hfıdisc iki noktadan müh:.mdir ... 
Birincisi : Habcşistanda kral naibi ve 
kurnandan bulunan Dük Daustn tcc;Jiın 
olmuştur. 

Dük Daustanın teslim olması, Şarki 
Afrika muharebesini sonn erdirecektir .. 
İkincisi de : Artık Habeşistanda harbın 
nihayete ermiş olmasıdır. 

İtalyanın Habcşistanda henüz tama
miyle imha edilmemiş bazı kuvvetleri 
vardır, fakat bunların muntazam bir 
harp yapmasına imkan olmadığındaıı 
bundan sonra Habcşistandaki harp bir 
çete harbı şeklini alabilecektir. 

Acaba, İtalyanlar bu çete harbına 
uzun müddet devam edeb!lecekler mi
dir? Filhakika 1914 te Almanlar Afri
kada uzun mUddet mukavemet etmiş
lerdir. Hattn harp bittiği halde de Al
manların çete harbı devam etmiştir. Fa
kat İngilizler, İtalyanların uzun müddet 
~te harbı yapacaklarına ihtimal vermi
yorlar. Bunun da iki sebebi vardır: Ev
veıa, bu harpta tayyare kullanılıyor; 
1914 te ise, Afrika harplarında tayyare 
kullanılmamıştır. Tayyare ise, çete har
bmda funnnsız ve çetin bir silahtır. İkin
ci sebep te, Habeş halkının İtalynn1nrn 
karşı çok derin bir kin beslemekte ol
malarıdır. Habeşliler, İtalyanların ze
hirli gaz attıklarını unutnmamışlardır ve 
bcs seneden ~ intiknm için fırsat 
beklemektedirler. Böyle düşman halk
la meskfuı bir muhitte ise çete harbı 
olamaz. 

Ambalagi ma~ubiyeti İtaly::ı için ar,r 
bir darbe olmuştur. Bu mağl11biyet ilc 
şarki Afrika imparatorluğu İngilizlerin 
eline ~ecmiştir. 

İngilizler, artık şarki Afrikadaki kuv
vetlerini istedikleri yerlel'C nakledcbi
Jeceklerdir. Ve zaten bu kuvvetlerden 
bir kısmı bundan bir ay evvel Libyaya 
nakledilmiş bulunmaktadır. Bir' taraf
tan Irak, diğer tnrnfuın Frnnsı?. - Al 
man anlaşması dolayısiyle yalnn şark-
taki harekat bu kuvvetlere ihtiyaç gös
termektedir.. fngilizer şarki Afrika
daki serbest kalan kıtaları Filistine nak
Jetmektedirler. 

SUR1YE ALMANLARIN MI 
OLUYOR? 
İngilizler h!illl Alman tayyarelerinin 

Suriyeden geçmekte olduklarını bi1diri
yorlar. Nakledilen aslrnr ve siviller kıs
mC'll Iraka sevkedilmekte, kısmen Cle 
Suriyede kalmaktadırlar. !nj?ilizler bü
tün Suriyenin Fransa tarafından Al
manlara terkediJeceği manasını cıkarı
yorlar. 

FRANSA TAMAMEN ALMAN 
NOFUZU ALTINDA 
Londra ve Amerikadan gelen haber

ler, artık Fransanın Alman nüfuzuna 
girmiş addedildiğini göstermektedir. 
Müstakil Fransız ajansı, hür F.ratıS1zla
rın bir beyannamesini neşretmistir. 
Bundan büyük bir şey ç1kmıyacaktır. 
Amerikanın bi1e hareketi Vişiyi dur
<ıuramıyacaktır. Fransız gazeteleri 
Amerika aleyhine çok şiddetli neşriyat 
yapıyorlar; bu neşriyat Alman ve İtal
yan gazetelerinin neşriyatından da ağır
dır. 

Anla.sılan Almanya Alsas Lorenden 
başkn diğer Fran.c;ız topraklannı garan
ti etmektedir. Fransava tesir yapan 
nokta budur. ltalya Nis ve Korsikadan 
vazgeçmiş, buna mukabil Slovenya. 
Hırvatistan ve Dalmnçya sahillPrini al
mıştır. 

Slovenya ile Dalmaçya sahilleri doğ
rudan doğruya iJhak ediJmiş. sözde 
müstakil Hırvatistan da bir İtalyan 
kralın idaresine verilmiştir. 

Almanynya göre Hırvatistan İtalyan 
hayati sahasına dahildir; İtalya bura
lnrda istt'diği gibi hareket edebilir 

---- ---
Jn gi/t,.re ve hava hü

cumu hafif geçti 

Londrn. 20 (A.A) - İngiliz hava ve 
dahili C'mniyet nezaretlerinin tebliği : 

Dii::mnn diin ~ece İngiltere üzerinde 
sz faalivette bulunmuştur. Midlandı~ 
şarkındn bir vere ve diğer bazı yerlere 
bombalar atılmıstır. İnsanca bir mikdar 
zaviat olmuc;tur. Hiç bir tarafta genis 
hac;ar (llmnmıştır. -----

te da a 1 
paraşüt~ü • -

ir ıişler 
---0- --

Pa süt iller e Dıarp e· ---o- _ 
vani e .. i or un aıeı 1 A!ma 1 ,. hedefle •nsı: 

limana 1ıi!ıı-~ oR -~me .. v rama da!' • Ha e~ıs· 
ıeri im - z gf1$i.. 1 a d h 5 zafe~~ . 

· ·· B ç·· .1 d" Londra, 20 (AA) - Bugun A .. am 
Radyo cnzetcsıne eore . orc1 un k d b tt b 1 Ç" ·11 

amarasın a eyıına a u unan orç 
parlamentoda beyanatta bulunmus ve .. 1 d . . k' 
AI ••t .. 1 . . d.. bah • ezcum f" emrştrr ·ı: man p:ıra"u çu erının un sn anı . 
olarak Ciride indiirildiklerini söylemiş- - Almanlar -son zamanlarda cenubı 
tir. Alman paraşütı;üleri, Yeni Zelnnda Yun~nis.tn'lda .t~~~rel.er tahsit etm.i!'I 
askeri clbiselesini ciymis olarak planör ve ~ımdı de Gınt uzerıne muazzam hır 
ve parnc;iilçüler ile Suda limanına in- hücuma l:.nlkı .. mıs hulunuvoT. Tayyare
dirilmiştir. . lerimiz Yunanis.tanda tahaşşüt eden Al-

Cörçil, inen kıtalann ciddi müsade- mnn tayyarelerıne ardı ardına taarruz 
meler yapmakta devam ettiklerini de ederek büyiik zayiat verdirmişlerdir. 
bildinniştir. Bunlar 1500 kişidir. Ve Buna rıığmen bu sabah Alman tayyare
Sudnnın !imnli:'de k~i? bir haetancyi 1 leri kesif bir ııurette Ciride hüc4m et
zapt etmışlerdır. İnmlızler tarafından mi"'l"r ve 1500 kndnr para~ÜtçÜ indir
bu yer tekrar alınmışbr. Cörçil, İngil;z. mislerdir. Bunlar yeni 7.elanda askeri 
)erin vaziyete hakim olduklannı da ila- üniformasını ı~bi:cı olarak inmi',!ler ve 
ve etmiştir. bir hncıtıınevi İ<ıt>:nl ,.tmiql,.r!!e d"' kuv-

Jlcr hnlde 1500 ki i Suda limanının vetler!miz tarafından hastane jstirdat 
ele geçirilmesi için kafi değildir. edilmiş ve bunlar zarar veremiyecek 

MISIR TOPRAKLARI TER bir hale sokulmuşlardır. 
TEMiZ 
Libyada Sollum bölgesinde her iki 

taraf motörlü kuvvetl~ri arasında harp 
devam etmektedir. İki Alman kolu 
Sollumun cenubunda harekete geçmiş, 
fakat bu taarruz lngilizler taraf ındM 
pfüıkü':'tülmüştür. 

Londrndan bildirildiğine göre bugün 
Mısır tapraklnnnda hiç bir Alman ve 
ltalvan kalmamıştır. 

IRAKTA 
Bağdat ile Habbaniye arasında ve 

F rat nehrinin şimal kıyısında, Bağdat
tan 30-35 kilometre mesafede bulunan 
Hnloça şehri Habbaniyeden ilerliyen 
İngiliz kuvvetleri tarafından işgal edil
miş ve civardaki mühim bir köprii de 
tahrip edilmemiş bir halde lngilizlerin 
ellerine ~eçmiştir. 

HABESTEKt KUVVETLER 
NEREYE GfDECEK ? 
Dük Daustnanın teslimi üzerine artık 

Habeşistanda harekat bitmiştir. Çörçıl 
dün Londrada yaptığı beyanatta Habe
şistandaki kuvvetlerin şimale. Akdeni
ze, Filistine sevkedileceklt'rini bildir
miştir. 

-------
Amerika hazırlanır or 

ır----

58 

Cörçil, bu beyanatı, avam kamaTa
sını hadiseden haberdar etmek için ver
diğini söylemi!! ve düşmanın maksadı 
Suda limanındaki Maleni hava meyda
nını almak olduğunu, Almanlann bu 
hrdefe varamadıkları gibi Maleni ile 
Hanva arasında kiiin bir hastaneyi eld-:: 
ettikleri halde burasının da istirdat edil
dii!ini, miistevlilein bir kısmının telef 
edildiklerini ilave etmiştir. 

HABESIST ANDAKt ZAFER 

Cörçil bundan sonra Ambalagi zafe
rinden bahsederek Dük Daustun ve 
bunun elinde kalan kuvv .. tlerin heyeti 
umumi.resinin teslim olduğunu ~öylemiş 
ve bu hareketin ltalyanların Habe!lis
tandaki mukavemetinin sonu olduğunu 
ilave etmiştir. 

Çörçil bu mıntnkada ufak tefek çar
oışmalar olabileceğini ve fakat bu zafe
rin lngiliz ve imparatorluk kıtalarının 
en şayanı kavıt sefelerinden birisi ol
duğunıı tebariiz ettirmiştir , 

1 

~· ı 111111111111111ııııııı1111111111 11 1 1111111111 1 111111111 ı E - -- -
~ Irak komşula- ~ = -
~ rından meHe ~ - -- = umuyor -
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~ Anlıara ve Arabis· -

· E tandalıl nazırları = 
= 

yardımcı 
harp R'emisi da
ha yapılacak 

-o---- ~ döndü, irana bir _ 
Vaşington 20 (A.A) - Mümessiller ~ mümessil göndef'dL 5 

medisi 550 bin tonilato hacminde 58 E Bağdat, 20 (A.A) - Irak hariciye ~ 
yardımcı harp gemisinin inşasına ait E veziri Naci Süveydi, Suudi Arabis- : 
350 milyon dolarlık tahsisat projesi ka- § tanın merkezi olan Elriyaddan dön- § 
bul ederek ayan meclisine sevkebniştir. 1 § müştür.. Irak milli müdafaa veziri 5 
ŞÜPHELİ SEYYAHLAR ı E de Ankaradan Bağdada dönmüştür. :! 
BA~I BOŞ BIRAKILMIYAC~ 5 Diğer taraftan bildirildiğine göre E 

. Vaşıngton 20 (A.A) - Amerıka ad- § Irakın Kudüs baş konsolosu husust E 
lıye nazırı Cakson aşağıdaki beyanatta : bir vnzifc ile Tahrana gönderilıni.ş-:: 
bulunmuştur: :: tir E 

1 
- Başka manlemldeketlAmerde .kolup bit

1
en- §1111 .-;1111111 ıı ı ıı 111111ıııı ıııı111111111 1111111111111111 1E 

er son zam ar a erı aya ge en -
seyyahlardan hüviyetleri şüpheli olan
ların nezaret altında tutulmalarını veya 
tevkiflerini lüzumlu kılmıştır. Bu ted
bir ecnebilerin umumi olarak tevkifle
rine muknddeme değildir. 

- -- ...- --
Muhtelif cepheler-
deki vaziyete dair 

, logiliz tebliği 

HABEŞTE TESLiM GÖ· 
RÜŞMELERI 
~-

Kahire 20 (A.A) - İnİgiliz umumi ka
rargahının tebliği : Libyada Tobrukta 
kayde değer bir şey olmamıştır. Sollum
da kıtalanmızın keşif faaliyetleri devam 
etmektedir. 

Habcşistanda : Aınbalagide İtalyan 
kuvvetlerinin teslimi işi etrafında gö
rüşmeler yapılmaktadır. 

Cenubt Hnbeşistanda coşkun yağmur
lar hasebiyle harekatımız muvakkaten 
durmuştur .. 

I RAKTA 

Amerikanın ka
rarı yakın 

Bütün düngaga tesir 
edecek tarihi karar 

pek uzak değil ... 
Amel'flıadan dönen 

Polonya başvelıllinln 
beyanatı.. 

Londta, 20 (A.A) - Polonya başve
kili general Sigorski Amerika ve Kana
da seyahatinden Londraya dönmüş bu
lunmaktadır. General Amerikada Reis
cümhuru, hariciye nazırını, harbl\'e ve 
bahriye n37.ırlarını görmüş ve bu zevat
ın Kanadada teşkil olunacak yeni Po
lonya ordusunun teçhizi meselesini tet
kik eylemiştir. 

C ENEUAL SİGORSKTh1N 
BEYANATI 

Irakta İngiliz kuvvetleri dün sabah 
havadan ve karadan hücuma J?eçmiş
lerdir. Habbaniyenin 50 kilometre şar
kındaki Salluya şehri, Raşit Ali kollan 
ile yapılan kısa bir çarpışmadan sonra 
i "'al edilmiştir. Taarruzdan evvel, tay-

• ~OVYET vareleriıniz uçarak teslim olmaları hak-

Londra, 20 (A.A) - Polonya başve
kili General Sigorski Amerika ve Kana
daya yaptığı son seyahat hakkındakı 
intibalarını gazetecilere bildirerek de
miştir ki : m sa dak kında halka hitaben beyannameler at-

u ea.:: e • d·ı mışlardır. Verilen mlihlctin geçmesj ve 
.. u.c bir cevap verilmemec;: üzerine kıtnatı-

Tokyo, 20 (A.A) - Japon - Sovyet- mız şehri zaptctmisC'rdir. Kıtalarımızın 
ler birli~i clostJuk paktının musadcfo.k hicbir zayiatı voktur. Salluya civarındaki 
nüshaları buniin haric:vc nazırı Matsu- mühim köprü de tahrip edilmeden zap-
oka ile Sovvetlcr birliği Tokyo biiyiik tedimiştir. • 
ekis:i arasındn t<'ati olunmustur. Habbanive ve Basrada sükunet var-

fnpanva hariciv<' nazırı Mntsuoka bu dır. 
münast:'bctle kıc;a hir nutuk irat ed::-rek GİRİTTE 
demiştir ki : Girittc Alman parac;ütçüler.i ve tay-

• - Bu bitaraflık paktı iki tara(ın varelerle getirilen kıtalar adava inınek 
'h arzuiarına ve miic;takhel dostlukla- teşebbüsünde bulunmu lardır. Bunların 

1 " rsas tt><ıkil cdccektiır.• bir kısmı izale edilmiştir. 

- B. Ruzvch \'C Amcrikn kat'i lıir 
tedbir almak üzeredirler. Tarihi k:nar 
yaklaşıyor. Ruz,·clt yalnız kendi nıem
lcketinde d<'ğil, biitiin diinyanın mukad
deratı iizcrinc hakim olan bir şahsiyet
tir. Ruzvelt dlin:yanın hiirriyeti için· nç
tıj!ı munzznm mücadeleden dolavı Ciir
çile ve f n,;liz milletine karşı büYük hir 
sempati duymaktadır. 

General Sigorskinin bugün başnkü 
Çörçili ziyaret ederek Amerika seyahati 
hakkında intibalarını kendisine bildir
mesi muh temeldir. 

Son Habes %af eri 
~ 

ita yanların ka-
e; 

la ör fırka 
asker eri de 
te li e e 

' · ... : . . ·'. . . ' . ~ 
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Ceza kanu unda yeni 
değişiklik yapılıyor 
--------------------

DK:Jı aust teslim ol· ıo mad enin tadili lıa arıa, ırıldı •• 
!IJııfan sonra . nn·e·z Ankara 20 (Tdefonla) - Türk ceza müddl'ti geçirirse evvelki mahkurniYl" 

~ kanununun bazı maddelerini tadil eden tine kadar olan suçu hiç işlememiş sa· 
fııtlt181et!eri lıralı ve 1 kanun ltıyihası alakadar encümenlerden yılmnsı tecil esasını ceza tatbikatı ba~ 

l:'i~eye lıarşı 

1 

geçere-k umumi heyete sevkolunmuş- mından tabü icaplarından olduğuna go-
~U laadG i eceh.. tur. Bu layiha ile 10 madde değiştiril- re maddenin bu esasa göre dcğiştirilı1le-

. • mektedir. 18 inci madde sürgün cezası- si zaruri görülmüştür. 
K~ıre, 2~. (A.A) - Burad~ aske•·ı na teallOk etmektedir. Yeni şekle göre 482 inci maddedeki tadil ile telgraf, 

mahfıller Duk Daustanın teslım olma- kanun icrası sırasında sürgu .. n cezasmı t l f kt · gı'b0ı vşSJ· H b uh b · · 'h · · e c on, mc up veya resım 
~ının d~ eş ~ a:7 hcsıknkın d111 ha?:'ek:~nı getirileceği yerin hava ve sair tabii hal- talarla resmi heyetlere karsı yapı~ 
ıntaç e ıp ctmıyecegı a ın a u um Jer dplayısiy]C' mahkumun hayatı Hin h k ....... 1 · kaim • do"ru or 

k · · h ·· f t t ı b. hl a a • .,.. erın cezasız ası 6 
verme ıçın cnuz ırsa mevc-u o ma- ır te ike teşkil ettiği emniyet ve tısa- ~ bir fılt .. 
dığını bildiriyorlar. Habeşic;c•mcl~ ,:hn- yiş bakımından mahzurları göriildüğü mıyilacabgından mladldeye ekll enhenk et fi· 
ma mıntakasında takriben iki Italvan takd' d tatb'k l k .. dd ra e u vasıta ar a yapı an a ar ,_q • ır e ı o unma uzere ma e- ·ıı . . ah 1 'b · telAP 
fırkası mevcut olduğu gibi Gondar 1Jöl- ye yeni bir hüküm ilav~ olunmaktadır. ı d:rmın_ ke~ 

1 
en d~a~ı tr;ıl!j gı ı 

gcsinde de takriben ayni mikdarda as- Buna göre sürgün cezasının gectiği yer- e 1 mesı n u e 1 mış ır. letı 
ker vardır. Bu kıtaların, kendilerine de hükmü veren mahkeme ce~esindeki Uyuşturucu maddeler imal ederı)if .. 
müsait olan ynğmur mevsiminin sonuna mahkemeye yerin tebdili hakkında ka- 5:1.tanl?r ve kullanan}~~ hak~ında iİl"'" 
kadar tutunmaları mümkün görülüyor.. rar vermek salahiyeti veıilmektedir. Ç?,k bır kasabada çektinlmek uzeYE! 5 

Diğer tarafta~,. Dük Daustanın teslim 95 inci madde tecil edilen mahkumi- gun cezası konulm~ktadır. . . lf
olduğu haberını ~ldık~arı 7:a~an .. bu yetin kanunda tayin edilen müddetler 5~6 ıncı maddeye ılhe e~ılen bır ~ 
kıtalanı:ı da ma~l.ubıyetlerını ıtıraf içinde mahköm olan ~ahıs yeni bir suç ra ıle a:apç:ı. ~zan, kn~et okuyanlabl'A' 
etmelerı muhtemeldır. işlemediği takdirde cezasının infaz edil- şapka gıyılmesı ve Türk harfle~ .• 

miş olacağını göstermektedir. Yeni şe- kullanılması hakkındaki kanuni meeb<I 
kil ile mahkömiyeti tecil edilen kimse riyetlere aykırı hareket edenler gibi ce
yeni bir suç işlemeden kanunda yazılı zalandırılması temin olunmaktaaır. 

11 
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İTALYANJ...AR KAÇAl\DYACAI{ 
Ayni mahfillerde beyan edildiğine 

göre, cenubi Afrika, Hindistan ve Su
dan kuvvetleriyle Habeş vatanpcrver
lerinin iştirak ettikleri Amba Alagi >nu
hm·ebcsinin nihayet bularak buradaki 
İtalyan kuvvetlerinin teslim olmnsı 
keyfiyetinin tesirleri b!.r kaç güne ka
dar daha iyi öğrenilecektir. Keza Dalya 
yol iltisak noktasının zaptedilrniş olma
sının ehemmiyeti bilhassa kayde değer. 
Bu suretle Cimma ve Göller mıntaka
sında irtibatı kesilen iki İtalyan fırka
sının firarı ihtimali zail olmuştur. 

Bu kuvvetler şimdi yalnız ormanlara 
iltica edebilirler. Ormanlar, Habeş 
vatanoerverlerinin mevcudiyeti yüzün
den, İtalyanları pek ziyade korkutuyor. 
Bununla beraber bu bölge çok genişt!r. 
Düşman mticadelcyi terketmezse bura
da bir müddet daha mukavemet ed"bi
Jir. 

tŞtN GER!Sl 
HABEŞLİLERE BIRAKILIYOR 
Londra 20 (A.A) - Royterin diplo-

matik muhabiri yauyor: 
İtalyan mukavemetinin Ambaalagide 

yıkılması ve dük Daustun teslim olması 
Habeşistan muharebesinin bilkuvve 
bitmiş olduğunu ifade eder. Şimdi yal
nJZ dağınık bir halde bir kaç gedik kal
mıştır. Küçük İtalyan teşekkülleri bu-

~ v -devanı. odl;yor:ıa-

sa da bunların da taarruz kabiliyeti ta
mamiy le kırılmıştır. Bu kuvvetlerle is
tedikleri gibi u{;"'TilŞlllaları güvenle Ha
beş kuvvetlerine terkedilebilir. 

İNGIL1Z KUVVETLER! SERBEST 
Ambaalaginin zaptından sonra ser

best kalacak kuvvetler Iraka karşı ve 
Suriyede yapılan harekat üzerinde de 
müessir olabileceklerdir. 

Cenubi Afrika hava kuvvetlerinin 
Libyaya girmeleri memnuniyetle karşı
lanacaktır. DüŞ?tJan Sollumda durdu
rulduğu gibi Tobrukta da gerilemiştir. 

---- ---
Amerika, Çin. Japon 
işlerine tavassut 
etmiyor .. 
Vaşington, 20 (A.A) - Amerikanın 

Çin büyük elçisi Gost Birleşik cürnhuri
yetlerin 1 aponya ile Çin arasında tavas
sutta bulunacakları hakkında Mosko
vada çıkan Pravda gazetesinin Ameri
kadan aldığı haberi hayretle karşılamış 
ve. bunun doğı;u olmadığını söylemiştir. 

• 
enı polislerimiz 

---------···-J--------

236 polis memuru Yıl
dız okulunu ikmal etti 

----~-----~- ::-r,•~ .~;. .. ı. .......... -.. Perapaltist~ şehit olan polislerimizin 
d e Şehitler cilJfd esine yazıldı. •• 

İstanbul, 20 (Yeni Asıı·) - Yıldızda- vali, İstanbul komutanı, vilnyet er~i 
ki polis okulunun 54 üncü devresini ik- da hazır bulunmuşlardır. 
mal eden 236 polisimize merasimle dip- __ 14g 

Okulda yapılan merasimde, Pera~~ 
!omaları verilmiştir. ınıziıı 

Mezunlar Cümhuriyet abidesine gi- hftdisesinde şehit düşen iki polisi aıJ" 
derek çelenk koymuşlardır. isiml<>ri de Polis Şehit ılbidesine Y 
Mer~mde idarei örfiye komutam, mıştır.. ıll 
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Ankaradaki mahpuslardan bir 
kısmı serbest ~ezintide 

------------------------~ 

Girit meselesi 
hakkında u:e

len tafsilat 

Roma 20 (A.A) - Stefani ajansı bil
diriyor: Dük Daust Mussoliniye aşal1" 
daki mesajı göndermiştir: 

- o---·-
Miktarı fazla olan yaralıları birler 

tirmek ve tedavi etmek imkıınsızlığı 'fe 
vaziyetin gittikçe gilçleşmesi üzerine ~ 
ağır fedakarlıkları yapmak bahasına b 
le uzun müddet mukavemete de\I~ 
edilemiyeceğinden düşmandan şerefi 
bir teslim şartı istemeğe karar vetd!_1! 
Düşman talebimi kabul etti. Bu Jıaz.ı.>· 
saatte beni teselli eden şey insanla~ 
yapılması imkan dahilinde olan her r 
yin yapılmış olmasıdır. Haiz olduğuıO 
kumandayı elinize tevdi ederken bir ~ 
nelik çetin mücadele esnasında ~ 
tasvipleriniz ve itimadınızla müzaheı"t 
ettiğinizden dolayı size te~ekkür edi.)'~ 
rum. Vatanın şan ve şerefi uğruna b \J 

defa daha İtalyan kaniyle sulanan b 
mıntakaya yakında tekrar döneceğiz. 

~ava harpleri gittik- ALMANLARIN GiRiT TEŞEB· 
çe daha yüksekler· BOSO iSTiLA PROJESi BAKI· 

de yapılıyor MINDAN U~OVA MiDiR 
o---

' 1500 METRE IRTI· 
FADA HARP!. 

--o---
Londra 20 (A.A) - Şimdi hava mu

harebeleri 9 bin metreden fazla irtifa
larda yapılmaktadır. Naziler Messer
mıit 109 tipinde ve 11500 metre irtifada 
Çarpışabilecek yeni bir tayyare kulla
nıyorlar. Bu tayyarelere mukabil İngi
lizler Hariken ve Spitfayer tayyareleri 
kullanmaktadır. Bir havacılık muhabiri 
Amerikn~an gelen uçan kaleler saye
sinde Ingiltercnin bu hareketin başında 
gelmekte olduğunu söyliyor. Bu tayya-
reler 9 bin metre irtifada iki ton bomba 
taşımakta ve 400 kilometre sürat yap
mnktndır. Bu kudrette baska bombar
dıman tayyaresi yoktur, de'inektcdir. 

---"""'-- --
AVUSrURALYA 
Pilot yetiştirmelı 
taahhüdünü yaptı .. 

-<>--
Melburn, 20 (A.A) - Avustura)yn 

Jıa,·a nnzırı Mak Ev<:>n demiştir ki · 
- İmparatorluk pilotlarının yetiştiril

mesi pltınında Avusturalya şimdi t:ıah· 
hütlC'r1ni tamamiyle ifa etmiş bulun
maktadır. 

Mak Even bundan sonra muhtelif de
niz aşırı harp sahnelerinde hizmet ~ör
mek üzere bir çok hava filolarının teş
kil edildiği bir kaç giin evvel haber ve
rildiğini hatırlatmıştır. 

Londra 20 (A.A) - Royterin diplo
matik muhabiri bildiriyor: Almanların 
C iride ayak basmak için paraşütçüler 
ve hava yolu ile nakledilen kıtalar 
göndermek suretiyle yapbkları teşebbüs 
muhakkak ki çok cüretkarane ve çok 
tehlikelidir. Muvaffakıyet şansları çok 
azdır. Teşebbüs bir şans meselesi gibi 
telakki olunabilir. F akat Almanların 
İngiltere hakkında başka istila projele
ri için bir uumi prova yapmak niyetin
de olmaları muhtemeldir. Malum bulu
nan pek nz unsurlar üzerine dayanarak 
Alman planı hakkında tahminlerde bu
lunmak mümkün ise Almanlann Al
man tayyareleri şiddetli hava hücumla
rı ile İngiliz harp gemilerini bir tarafta 
tutmağa çalışırken abloka yarıcı gemi
lerin Yunnnistandan bu araziye gönde
rilmesi için sahilde bir arazi şeridi ele 
geçirmeğe teşebbüs edecekleri muhte
meldir denilebilir. Paraşütçülerin tay
yare meydanlarını ele geçirmeğe veya 
halk üzerine gelişi güze1 ateş n.;arak 
ahali nraeında bir panik yaratmağa te
şebbüs etmeleri de mümkündür. yirit
liler daima Yunan askerlerinin en iyi
leri amsında bulunmuşlardır. Ve Al· 
manların hunlar arasında beşinci kol 
bulmaları tnmamiyle gayri muhtemel
dir. Giritteki Britanya, Yeni Zelandıı 
ve Yunan kıtalnnnın miktarı bilinme
mekle beraber bunların hava yolu ile 
~elecek· ve adedi mecburi surette mah
dut olacak kıtalara karşı koymak bah
sinde lüzumundan fazla kafi gelece
ğinden şüphe etmek için hiç b ir seb ep 
mevcut değildir. Şundan emin olunabi-

B. MUSSOL1NtN CEVABI 
Mussolini şu cevabı vermiştir: . i~ 
Evet asaletmeap, siz ve askerlC'fl~e 

her zaman kahramanca harp ettin~. ,. 
insanlarca yapılması mUmkün olan şe>;ı 
lerin hududunu aştınız. ltalyan :rnil1~1 
size hayrandır ve istikbal hakkında 
kanaatinize iştirak etmektedir. 

ALl\1AN1.,ARA GÖRE DE i 
. ( A) 1 sker Berlın. 20 A. - A man n da· 

n>:>hfiJleri Diik Daustun idaresi altın ta· 
ki İtalyanların. Almanlar tarafından )<]a· 
yin olunan müddetten fa7Ja daynnd~a
rını takdirle söylemektedirler. :ı\~eJc· 
laginin sukutu Sirenalkteki JllilC• delil 
nin iiçi.incii !ıaOınsının başladığına 
telfıkki edilmektedir. 

--------~--------~-------. b .. yük 
lir ki lnriliz hava kuvvetleri ku ve 

d .. ürece 
miktnrlardn Yunkersler . 'zuş bahriye•i 
Suda koyundtı yatan 1°f?'\ ld ·dame 
de ablokayı müessir hır a e 

1
yahut 

h·1· den ve edecek ve Yunan tıa 1 ın k-
.. "t l~rının yıı 12 odadan düşman cuzu am . ~ k lhtıyat mu· 

laRmasına mani olaca tır. b•] arıışüt-
himmat ve yiyecek tıt'ltVI' ı e: :bilmesi 
c;lilcrin pusu ve çete harbı v P G 
mümkü ndür. Fakat biitün şanslar m -
tecavizlerin aleyhindedir. 


