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Vişinin 
emokrasi 

Düşmanlı~ı 
---<>--

8u alelôcaip siyasetinin 
lıendisine '"ahsu.s bir 

felsefesi mevcut 
mudllJ'? ... __. .. 

ŞEVKET BİLGİN 

l'raru.ı-.. Alman is birliği etrafında ,.e. 
tilen hnberkrdco dlinya hayret içinM
~. Darbı kaybettiği tüne kadar De· 
.llıokrıısi dii•a<ının en hararetli bayrak
tan cılan Frans da, nihayet manevi ı.,y. 
llıeOeri de kcmirf'n bir ('Üri.imc knr\:ı~ 
llnda mıyız? 

insan. varlığuun bUtün mesnetlerini 
birer birer kaybederek tanınmaz hale 
reJeaa Wr Fransa müva<"ehesindc bu su~ 
.U mı n men'i nefs edemez. a i-

t üf'd i-'rl 
Pransanın her şeyden e\-vcl kendi da
"88ına ihanet etmi• bir memleket mnıı
tansı verılili muhakkaktrr. Onu bu ha
le koyanlar, belki izmihlı11ioi en tam ~ek
le sokmak için, mazide azametini teskil 
eden ne varsa hepsini yıkmaktadırlar. 
Alırıanya hesabına bnndan daha biiyiik 
lıir mnvaffalııyet tasavwr edilenıcz. Al· 
llıanya için Fransa harbını kazarunak 
lıAr. değildi. Fransayı tarihi dostlukla
rından ve hakiki hüviyetinden ayırmak 
lhunru. Anaık bu şekilde hem manen 
~ hem de maddeten onu öldürmek ka
\iıdi. 

Her milletin hayatında zaferler ıcibi 
llıağlübiyetler de vardır. Mağlubiyete 
llirıyan millet, mazisini istikbale bai(~ı
hn hayat köpriislinü sağlam tulabil
lııişse, yani hayatını aydınlatan . un~u_r
Jari muhafaza etmişse mai(liıbıyetınıo 
lıınvakkat bir sey olacağından emin ola
lıilir. Viside tem,il edilen Fransanın 
lıedbahthğı, bu hakikati inkar ederek 
f'ransanm hayatı demokrasilerin zaferi
..., bağlı olduğunu nnutmuş olmasıdır .. 
tıı büyük enerjilere ve en harikulade 
eeı.arete ihtiyaç ll:'Ö!ıteren bir zamanda 
)ofunu şaşırmıs bir zümrenin meflfıc 
ldare.i altında Fransanın mukadderat 

Girit muharebeleri 

ln~ilizler vazi .. 
vete tamamen 
hakim bulunu-

yorlar 
Şarlıi Giritte Alman pa
raşütçüleriyle Giritli 

çeteler arasında heye
canlı bir insan avı 

devam ediyor •• 
Kahire, 23 (A.A) - Kahirede gece 

Giritteki vaziyete tamamiyle hakim bu
hmulduğt. bildirilmi~tir. AJı:er nakle
den tayyareler yere inerken par~landı
iiından bir çok Nasi daha çarp...,..ya 
bqJnımadan ölınÜ!Jerdir. Almanlar dur
madan Giridi havıodan bombardıman 

etmekte v çarpı.."ll! idde• d vaın el
mektedir. 

lngilh: avc1 tayyarelerinin Giritten 
geri çekilmesi kararlatbrılmt<hr. Maa
mafih İMiliz taarruzi hava harelcctleri 
Mısır ve Filistinden Almanlann Giride 

r Sonu .1. cii Sahifede l 

._--=----

GIRITTE ALr ACAK NE. 
TiCE Ç K .ÜHI IR 

Almanlar l~i
liz f ilosı.nu 
uzaklaştırma
ğa çalışıyorlar 

Buna muvaffak ol
maları imkansız gibi 

--<>---
Almanlar Giride deniz. 

den aslıer ihraç 
edem·yorlar .. 

Londra, 23 (AA) - Royter ajansının 
askeri munckkidl general Gaf yazıyor : 

Girit lilulıarcb('sİnin neticesi her iki 
taraf için birinci sınıf hir "ehemmiyette 
ofacaktrr. Elde bulunan haberlerden ÇI· 

karılabilecek hükiimlcre ııöre muhare
be bizim lehimize olarak inkişaf etmek
tedir. Ha\'a yoluyle ilk olarak gönderi
len kıtalarıo coğu darbelerimize maruz 
kalmıslardır. Bunların ek,crisi ölmüş, 
diğerleri esir edilmi. tir. 
Bumıoln beraber bu ilk kılayı dü~

man ha\'a yoluyle siiratli surette takvi
ye cbnektedir. Yunaıı ana vatan toprak
larının Girit adasına olan yakınlığı se
bebiyle düşman bwm yapabilecek vazi
yettedir. Bu yakınlık adadaki müdafaa 
kuvvetlerimize karsı bir çok taraftan 
kıtaat talışidini miimkiin kılın~ktadır. 

DONANl\fA VE TAYYARELERİN 
ROLÜ ... 
Almanlar hava yoluyle gönderdikleri 

kıtaları, top<;u ve tank getiren küçük 
vapurlarla, boğazı geçen baska kıtalar· 
la takviyeye teşebbüs ediyorlar. Bu kü
cük vapurlar pek muhtemel olarak ~e
celeri ~()züküyor] r. Aradaki ınetiafcyi 
karanlıktan istifade ederek katedebilir
ler. Fakat evvela bu ihrec hareketini Jıi • 
1a~ e i ·ın pljJ '11' ve- lim· ular civru u:.ı. a 

bir mikdar kuvvet te~is etmek lhımdır. 
Bu küçük vapurların geçişini temin et
mek için Alınanlar kiilliyetli hava kuv
vetleri kullanarak filomuzu Giıit civa
rından bertaraf etmek emelindedirler .. 

[ Sonu 2. M Sahifede ) 

lifim hlisbiit!in kararmıs bulunmakta- Giridi tıe lnırctıırı Alman haı•a hücumlan ile inişlerini kolaıı~tıran addarııı 
•r. 11e Yunanistanın t'a2i11etlerini aösterir harita. 

Fransa)·ı Demokrasilerden bu derece -·--------------------- -------
lQaklaşbran bir politikanın acaba ken-
~ISine mah.sus bir felsefesi mevrut mu
linr? 

Kıbrııta hazırlık 

Vişi zimamdarları inanarak mı bu .vo· 
ı. ııirmislerdir? Güzel Girit ka· 
Almanyanın nihai zaferi kazanacağı-

aıı kani midirler? Yoksa Fransanın ha- d l d 
liJıi menfaatini Almanya ile birlesmek- Jn arı a pa• 
fe ııördüklerinden mi bu derece inanıl 
lltaız bir sjyaset takip etmektedirler? raşüt~u·· avlı-

Filhakika Fransanın İnı<iltere ve Ame- ~ 
riJıaya karsı düsmanlık ifade eden siya- l 
ııeı;,;.ıe israrla devam etmesi ııadece bu- yor ar •• 
rllnlrii ıshraplannı azaltmak maksadına ---<r--
atfeclilemcz. K 

Bize ne kadar ııarip görünürse görün- llJrıstafd § GrftfZOIGf' 
sün hakikat şudur ki, mihverin yeni tafıviye ediliyor, 1Jlr 
ımı;mı i~inde kendine bir mevki ayırt- Anzalı fııtası da geld i 
nıalfa ~aJL,an alelacaip bir Fransa mev-
~ttur. Sesini hazan Vişidcıı, hazan Pa- Londra, 2 3 (A.A) - Royter ajan· 
ri•ten yiiksdlen hu Fransada milli sU· sının Kahire muhabiri bildiriyor: !tal· 
llJ' ma~Iübilctin kabul <'dildiği günden yanın Yunanistana tecavüz ettiği gün 

· ık v· · · 1 Ciridin dag"lı kadınlariyle Lalrita mınta· lıeri ifliıs etmMfr. Art L•IDlll <arsı 
ıın.ta bulunduğıı dava mihverle De k~ının ovalı kadınları Yunan kralından 
nıokrasiler arasında tercilı vapmak da- bır kadın alayı teşlrili için müsaade iste· 
'1ası dd:ildôr. Vi. i ;,,iitarckevi imzaladı· rnışle~~ir: Güzellikleriyle meşhur olan 
lı riio hii)·le lıir tercih hakkını kaybet- bu Gırı~lı kadınlar bugün yuvalaıı etra· 
ırıisti. Bununla beraber mai?ltlp Fransa fın~a -~ob_et. beklemekte ve Alman pa· 
'1lnu hntuından cıknrmamahdır ki İn· ra!llutrulerını avlamaktadırlar. 
ıltercnin nıai!llıbiyeti halinde lıiir ve KIBRIS TAKViYE EDiLiYOR 
nıüstakil bir Fransa mevcut olamaz. B. Londra. 23 (A.A) - Kıbrıataki in· 
nitlerin milletine vadetti~i bin scnrlik giliz kıtalar• son zamanlarda insan ve 
Avrupa hakimiyeti Fransaıun hiıı sene- teçhizat bakımında? takviye edilmiş 
lik <'<nreline muadildir. ve hala da daha zıyade takviye edil-

Hür Fran-.zların şefi general Dee;ol mekte bulunmuştur. 
bu tehlikeyi rnillettaslarına anlatmakta. Kahireden Taymisc gelen bir tclııra
Onları Fransanın kurtulusu nanuna va- fa göre mevcut lngiliz ve Kıbn111ı gami .. 
air"l·e da\·ct etmektedir. Bu davet Frnn· zonlara kuvvetli bir Anzak kıta.ı da illl· 

ve edilmi tir. 

"Girit,, te vaziyet 

Şimdiye kadar 
2örülmemiş şe· 
kilde bir harp 

oluyor 
---<>-

Hemen her tarafa, ıuıttô 
müd a filerin özerımne 
de paraşütçü yağıyor 
Londra, 23 ( A.A) - Askeri mıı.,ahit· 

Ier, bu harbın en şiddetli mubarebele· 
rinden biri olan Girit harekatında zayi· 
tın simdiye kadar tesbiti mümkün ola· 
madığnu söyliyorlar. Bu muharebede 
muhabere hatları, iaşe yollan, ileri ve 
geri me~"Zileri gibi şeyler artık mevcnt 
dei;tildir veya ancak losmen vardır. J{nr· 
may heyetleri bile cephede bul~ta 
ve yardımcı kuvvetler piyadelerle bır· 
likte çarpısmalara iştirak etmektedir· 

Paraşütçülerin hemen bcr tarafa, ba· 
zan da imparatorluk kuvvetlerinin üzer· 
lcrine düşmeğe başlamasından Jİeri çar· 
pışmalann bu tarzda devamı sebebiyle 
her askere yanı başında birden bire bir 
Alman askeri ı:örmesi mümkün bulun· 
duğıınu ve müteyakkız bulunarak der· 
hal icabını yapması ihtar edilmektedir. 

[ Sonu 3 . cü Sahi/ede j 

Fraruanm mukadderahrıı tıe dizqiııleri11i Alnuın«ını tıBTdiklcri arıLısılan ikı 
şahsiııet: Mareşal Peten t'B amiral Darlan Strazlıurq zırhlısında bi1" törende 

Fransız- Alman\AlmanlaraFran-
işbirli~i sız yardımı 

PAr-ISTE ESBA&LI EIR 
iÇTiMA YAPl1.MIŞ 

is e d ·nen 
• ra ıa iman 

ba~lıurnandaniyle 
lıo1111$tu mu? .. 

Londra. 23 (AA) - Amiral Dar
lan Fran9anın işgal altındaki m1nta1t.a
lannda üç gün kaldıktan ve Pariste Al
man büyük elçi•i Abetlc görü,tüktcn 
sonra dün akşam Vişiye dönmü, ve ge· 
lir gelmez Almanların yeni bir müsaa
dekllrlığını bildirmiştir. Amiralın bil
dirdiğine göre geçen sene Paris mınta· 
kasından kaçan mültecilerden bir kafile 

[ Sonıı 3. cü Sahifede ) 

llGILIZ HÜCUMU 

In2ilizler yeni 
Amerikan 

tayyarelerini 
kullanıyorlar 

HELIGOLANDA YAPILAN EN 
SON HAVA HÜCUMU 

NASIL OLDU ? 

TA 'K YE DEHIZALTI D 
TAMiR EDiYORLAR 

A ve 
torbotları Fransız 

yardımivle Afıdenfze 
indirilmiş! •• 

Londra, 23 (A.A) - Royter ajansının 
parlfun~nto muhabiri bildiriyor : 

Vişi makamlarının Almanyaya yap
bldan mlizaheret hakkında yeni deliller 

[ Sonu 2 · ine' Sahifede ] 

-
·SON DA t A 
··· · -······ 

Kandiya ve Res
mo Almanlar
dan temizlendi 
Kahire 23 (A.A) - Orta sark ordu

ları karardlıının teblii!i: 
Giritte dün bütün l(iin bir taraft:uı 

ııarasütcüler ve diğer taraftnn nakli\ c 
tavvarelerivle asker indirmek icin düş
manın muannidane hücumları deva 
etmiştir. Muvakkaten Kandiva ve Re<
moda tutnnmaiia muvaffak olan dü • 
ınan şiddetli ve ııöifüs ııöltüse muhar<>
belerde imha edilmiştir. Ve simdi vazi
vet memnuniyet vericidir. 

Malemoda tutunan dfürnıana karsı 

AMERiKA- FRA SA MÜ
IASEBATI ŞEKER RENK 

Amerikad n 
Fransay yiy .. 
cek ve po ta ir
salatı ke ildi 

-0---

Franıız teminah tat
min edici değil ! 

-C>-

Amerilıa Fransanın ,,.,,_ 
tare'lıeyi aşmasına 

razıdeğU .. 
Londra, 23 (A.A) - Ofl Fransız 

ajaı.ıu bildiriyor: 
Amerika posla telııraf v e telefon ne

zanoti Fransa ve Amerika arasmde po&

t ı miirasel&tııun l<Hilmif olduğunu ilin 
et.nittir . 

FRANSIZ TEMtNATININ 
I'tlAHIYETI 
VBJİngton, 23 (A.A) - öğrenildi• 

fine göre Amerika hükümeti, Franaı:1 • 
Alman İf birliğinin garp nısıf kürreoine 
pmil olmıyacağı hakkında Vifiden res
mi teminat a!mıttır. Maamafıh bu it 
birliğinin mütareke anlllfDU'S1 icap].,.. 
na inhisar edeceği hakkmda V qingto
nnn tam teminat aldıiı hakkında biç 
bir beyanatta bulunuhnarnıttır. Vıfi hll-

r .'lMIH ? .; SnhH•tl• 1 

Iraklı bir taı111areci w:ife ba$mda 

IRAKTAll HARP 

Suriyedeki harp 
malzemesinin 
fazlası lraka 

verilmiş 

BAGDAT PROPAGANDA 
ŞEFi MUVAFFAKllET 

iDDiA EDiYOR 
~ şiddetli mukabil taamızlanmız inkisaf ----· 

Londra 23 (A.A) _ Tavyarelerlmi- ebnek üzere iken düsmanın mühim tak· Londra, 23 (A.A)-B.Atli dlln a•am 
zin Heliııolanda büvük taarruzu esna- vive kuvvetleri göndermiş olması taar- kaınara•mda ıu beyanatta bulunmut
sında adada bir futbol maçı vaı>ılıyor- ruzumuzun durmasını mucip olmustur. tur: 
du. Tayyareleriıniz dafi batarvaların Alman zaviatının azameti de ııöstere- - S.. l)edai Franaa tap!... = 

siddetli ateşiyle karsılaşmıslardır. Bir cektir ki imparatorluk kuvvetleri hiç fulaa lnlı: uileriıM ...-ildiibıe lee" h
tav.vare eok aşaRJ, inerek dört toıılu bir bir zaman bu kadar ııüzel dövüsmemi.s- bilir. Surlyedeki Framız melramlen tay• 
batarveva tam isabet kavdetmisUr. Ge- !erdir. Kandiyada Yunan kuvvetleri ,ere meydanlarmı Almanlarm .......,. 
cen haftaki taarruzda yapılan hasar· bUvük kahramanlıkla dövlismUslerdlr. ~~~ir. ~mılardan bafka Vitl Y. 
lar bu defakl htıcum esnasında tesbit kiimetinin Sunyede Alınanlua PPhiıı 
edilıni,tir. [ Sonu 3. CÜ Sahifede 1 

[ Sonu 3. cü Sahifede ] 
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Asıl 
79-

dahildekilerdi düşman, 

Dördöneü Murat lnı ftaJıflıatl görmfiJ ve dahili 
temizliğe kat'iyen fıaral' verınlftl-

Yenıı;er:ide eski inzibat ve itaat ruhu- lıih üzerinde tahribat yapan bu muzır 
nun bozulmac;ına sebep bu idi... lcine milessirlerln hel)Sini de keskin ve l!CilC 

~·abancı adamların katısması veniceri zekasının kuvvetivle farketmis bulun
ocafunı bir ihtiras ve fesat kavnai!ı hali- makta idi. 

-ŞEHiR HABERLERi 
T~neke tevziatı 

Yalnız kutucu
lara teneke 

verilecek 
----o--

Xicaret müdüPlüğü fııı· 
tuluJı ıenelıe ihtiyacını 

tesbit edi~oP .. 

yol faaliyeti 

Müteahhitlere verilen 
yollarda iş başladı 

lzmi,. • Bergama ~olunun tamırı mütea1ıhlde 11e· 
rildi • ruristilı yollar hazırıı1ııarı tamamlandı.. 

ne ı?etinn'istL tste 2örUlilvor va! .. Hudut haricinde-
Avnı zamanda bozulmus. tereddi et- ki maddi düsmanlarla birlikte bu rna- ~ 

mf.ş Bizans medenivetinin kötü bir ta- nevi ve dahili dUsmanla.r da elelc ver- lzmirde bwuna~. ~e laYha t~~ekeler-

İzmir - Bergama şosesinin 18 ve 19 sanatkarlanmız tarafından imal olun
uncu kilometreleri arasının esaslı tami- muştur. 

kım huvlarivle de lstanbula ver1estiği- misler. biri icten. dii?erl Ot' dıstnn Os- den konserve, oiskü\•1 ve~ire ıçın tene
miz .ttündenberi temas halinde bulun- rnnnlı devl"tinin bUnvcsini kemirip onu ke kutulan imal eden fabrUr:a ve ntelye
mn baslamıst.ık. tstanbalu aldıi!'ımız kuvvetten dilsürmek istivorlnrdı. lerin 1~36 ve 1939 se~elerıne .~·it .. t~~ .. C: 
ı?ilnden itibaren Osmanlı oadisahları Bi- Bereket versin Türk vumrui!u bütün ke sarfıyatı mı~to.ka tıcaret mudurlugu 
znns devletine ait tesrifat usulünü ve harici düsmanlarını vıldıran o mUthis tarafından tcsbıt olunmaktadır. 
harem dairesinde tnvnsi hizmetcller (I) kuvvet ve kudretini henüz tamamivle iletide memleketimize lavha halin
kuJlnnılması ı?ibi cirkin fıdetlt'Ti örnek knvbetmis dei!ildi. Bunun icin dış düs- de ithal edilec* tenekelerden lzmir ih
ittihnz ederek bunları kendi saravlann- manlnrımız üzerimize ntılmaktan ccki- tiyacı bu tetkik ve tesbitlere göre ayn-

ri, valimiz Fuat Tuksalm reisliğinde top. ParalıköprU - Bayraklı arasındaki tu
~annn viluyct daimi ~ncümeni tarafın- ristik yolun paket taşı döşenmesi ome-
dan müteahhidine ihule edilmir.ür. liyesine başlanmak üzere müteahhit ta-

İzmir - Kemalpaşa Turgutlu men afından ihznrata başlanmıştır.. İnşaat 
fezlerinin tnınirine ba~Ianmıştır. İnciral sırasında İzmir - Karşıyaka ara'5mda ·ş
tı pL:ıjına ı:"den turistL'lt yolun katron- liyecck nakil vasıtalan için Bornova 
lnnması faaliyeti başlamak üzeredir .. Bıı &yraldı arasında eski metriık yolun 
yolun tamiri için lüzumlu malzeme mJ- kullanılması ve hali hazırda seller sc
tcnhhit tarafından temin edilmiştir. bebiylc metrOk bir vaziyette bulunıın 

da da tatbik ctme.lfo kovulmuslardı. nh·orlardı... Jacaktır. Vekalet. teneke tevziatına Billuıssn katran iznbesi kin icap eden bu yolun tamir ettirilmesi muvafık ~ö
knzanlar İzmirde yerU maddclcı·dcn ve rülmüştUr. 
~...O~~~..r.r..r~ıo::ıı::ı~~~~ .. -=:~oı~-.:-;=~~:.!~~:>ı~==!)';~~~~ıo:::~~~IO~ı:l=ı!!)oıO~::t~~==ııı:ıc.c~ı:ı:XC:CCl)'!:OlX:~tCOl!ll:l~IOC 

&ki saf ruhlu, debdebelerden, süslü Binnenafovh asıl mesele bu ic dils- ait usulü dcğiştirmiıı ve bundan böyle 
elbiseler t.tiverek ahaUvc kunım snt- mnnlnn venebilmekte idi. DördUncU lavha tenekeden kutu ve kap imal eden 
maktan mücteniP. sadPliği seven devlet l\Iurat kuvvE"tli karakterine J?Üvenerek fabrikalara verilmesini kararlaştırmış· 
ricalinin verine şimdi kendilerini altın- buna azmetmiş ~örUnmckte idi. br. Evvelce tenekeler, konservecl, pey
Iar ve incilerle süsliven. haris. menfaa- Bu tasavvurunu kuvvcdC'n file .ı?etiı-- nirci ve mamulatını teneke kutulara ko
~ine dllskUn. ahlaksız vez.irler kaim ol- mek icin oadic;ahın ilk vaı>tıi'b hareket yanlara verilmekte idi. 
mus1ardı... sarnvda. kendi etrafında kuvvetli ve caç· 

u~ .. nkü m·ııi 
küme maçları 

Yeni k ekfi-
atı: 12 kuruş 

Bunlar külah kapmak ve kaotıklan sahcıına sadık ndnmlardan milrekkep bir 
ikiilahı ellerfn:len kacırmamak icin mil- mildnfaa ve fstisare ı?nJbu teskil etmek 
temad.iyen birbirleriyle mUcadele ha- oldu. 
linde bulunuvorlar ve kendilerini tehli- Sultan Murat vavas vavas ve her :Eır
kede buldul<lan vakıt bu nizaı devletin sat buldukca bu teskilfıta mensuo ndam
havatına znrnr 5?etirecek bir mt:'rtebede \ardan birini is basına vetirerek zorba
J?enisletmekten ceklnmivorlardı. lnra caktırmadan hUki.lmet kuvvetini 

Dördilncil Murat frnoarı:ıtorlu~un var- eline .llecirmek ve bUtUn memleketi 
kendi hUkilm ve nlifuzuna ram etmek 

(1) Vah,i11ane bfr ameli11cıt netiCC$~ istivordu... t 
de nkeklilH afdmlcn m.!anlnr. - B t T M E D -
11aaaaaaaaaaaaaaaacacaaaaccc~ıco=occccacacaaccaaaccoaccaaaal30C 

Almanlara Fransız Am~rika- Fransa mü· 
yardımı nasebatı feker renk 

[ Bastarafı 1. ci Sah;fede 1 
~tlr. Şimdiye bdar askeri yardım 
sahasında en son delil Alman motorbot
lariyle torpidolaruıın Akdenize inebil
mesi için Rohn nehrinin istimali lıak-

r Bcıştaraf ı 1. ci Snhifede l 
kümeti tarafmdan bu mahiyette tmıinat 
verilinceye kadar Amerikadan Fransa
ya yiyecek madde!İ gönderilmiyecek
tir. 

kmda Almanyaya verilen milsaadedir •. 
:Almanyaya Fnınsız sanayii tarafından 
yapılan yardıma g-elince malftmdur ki 
bu yardım (Ok büylik bir mikl·asta ya
pılmı$br. Ve bazı hususlarda endüstri, 
Fransa i(in (ah~tıfı zamankinden miies

Vaşington, 23 (A.A) - Hariciye 
nazırı kordel Hull Martinik'in Ameri
ka birleşik devletleri tarafından yakın
da yapılacak her hangi bir hareketten 
korkması için hiç bir sebep mevcut ol
madığını hlssettirmi§tir. Hull gazeteci-

sir olmuştur. Fransa endilstrisinin Al- ler k~nfe~a~:~n?a ~vrupada Fansız-Al
man taııklariyle denizalblannı tamir et- mnn ış bırlıgının gıttikçe artan emare
tı:s.a hüln"'lla .. un- .. ~. "- -'· lerine rai?men bizzat Martinikte vazi-
.,.,, L-rf b f ali t d tm kt ette değ\ lltllk ulm dı~m C)'\t ctml;ı-
~ndan u.:: o a ye evn~. e . e e- tir. 
dir .. Stroen, Reno ve Pejo buyük oto- ö"' il_ı ... 1 ·• B _ıı F 
~obil fabrikalan ~ birliği anla ası gren aıg ne g~re eam aa ı ran-
' • şm eız tayyare gemlsıy'.Le Emliberlen adlı 
<lahllinde bulunmakta ve yedek ~- Fransız kruvazörünün son ekzersizleri 
lar iınalAtına devam etmektedirler. bunların Avupa sulanna gitmeğe hazır-

Suraınnı hatırlamak lazımdır ki Fran- landıklan hakkında ciddi endişeler 
sız mllit ekonomi nazın Parts -panavınn- uyl\ndırmamıştır. 
daki beyanatında Fransız milli sanayU- -·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- - ·-
nln dörtte birinin Almanlar için çalıştı-
ğını söylemiştir. 

MarsUyaya gelen mevadın çoğunun 
:Almanyaya gittiği de malQmdur. Ezelim-

le on bin ton alominvum, sekiz bin ton 
nıağnezyuın., 30 bin ton Boksit, 30 bin 
ton yün ve 60 bin ton kuru meyve Al
mnnyaya göndcrilmic::tir. 

ELHAMRAJda 
BUGON MATİNELERDEN fTiBAREN 

fki nefis f"ılimden mürekkep mua.zznm bir p~ 

-1 -

DAGLARIN KIZI 
FRANSIZCA 

Yaratanlar ı ŞlRLEY TEMPL - RANDOLF SKOT 
-2-

SAHTE YILDIZ 
tNGtLtZCE 

Yaratanlar : N~vyork radyosunun mefhur 
ARTIE SHA W C\z Orkestra. 

-3-
Aynca ı MONOR NURETTiN tarafından Alh Yemeni. .. 

-4-
ve DENtZ KIZJ EFT AL Y A'NIN Aydm Ze)'bell 

SEANl..AR: Sirley 4 - 7.30 da. S.Yıldız 2 - 5.30 - 9 da. 
CUMARTESi ve PAZAR t t ve 12.30 da ba,lar ••• , 

,_ ............................ ~Y.~&ı•i~.~R~*~hl!lll .................. ~ 

:·········:·································································~·········: 

~ ~ BUYUK I-!İKA YE i ~ 
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Karım Ev Kadını De~il ! 
YAZAN : VÇ YILDIZ 

-6 -
- Zavallı ~d=ım! dive fısıldandı. Pek 

acıkmısn benzlvort : 

------- ---o----
Eski ~lazomen 
kabristanı 

bulundu 

Bugün Alsancak st.ndyomunda Milli Ekmek sarfiyatında tasarruf temini 
kUme mUsabakalanna devam edilerek 1 mnksadiyle b!r kiloluk yerine dokuz 
Beşiktaş - Altınordu ve Altay - İstanbul yüz elli gramlık ekmek çıkarılıruısınA 
SPQr takıınlan karşılaşacaklardır. dün başlanılmışhr. Bu ôkınekler yirmi 

İstanbullu takımlar dlin gece gelmiş- parn noksaniyle 12 kuruştan satılmak
lerdir ve ancak bir gecelik istirahatten tadır. 
sonra sahaya c;ıkacaklan için takımlıı
rımızın tam kadrolariyle iyi net:<:eler 
elde etmeleri beklenilebilir. 

. 
HASTANELER 
İhtiyaç maddelePI 

MoPdoganda yapılan 
tetfdfıat mühim 
netlcela 11adl 

Bugün yapılacak Altınordu - İstanbul 
SPQr maçında Fehmi Eriş orta, Muzaf- efıslltmeye ÇtfıarıJdt .. 
fer ve Osman da yan hakemleri .. Yine ~zmlr memleket hastanes~yle Eşrefpn
bugijn yapılacak Altay - Beşiktaş ma· şa hastanesinin senelik muhtelif ihtiyaç 
çında Suphi Batur orta. Mustafa Şen- maddelerinin vaktinde temini maksadi-

--o-- kal ve Faruk ta ynn hakemlikleri ra- le, her iki hastanenin ihtiyaç maddele-
Karabunın kazasının Mordogan na- pacaklardır. ri VilAyet dahnt encümenince şimdiden 

hiyeslnin Değirmenyanı mevkiinde bu- Yannki mnclnrın hakemleri de şun- eksiltmeye çıkarılmıştır. 
lunnn 2500 sene evveline ait Klazomen lard!r : f ----
lahdını yerinde tetkik eden mUze mü- Altay - stanbulspor : Mustafa Şen- VİLAYEr JS'l'İ RAZ 
d··ru ·· B S l11 ı.. tt• K ta bu hu kal. Fnruk ve Atıt. KANUNU GELDİ u muz . a c.uıe ın an r - Alt d B "kct F l . M f . . . . . . . mor u - eşı aş : e unı, uza -
sustnki mcsaısını bıtirmıstır. Mezkör fer ve Osman. 
lfıhdın tezvinat itibarilE" ve 2500 sene ev·· - ' ----
vele nlt T'1rnb1 mamuU\ttnn olmnSl mU
nasebetlyle tarlht kıymeti haiz bulun- lJ GA A. E 1E j 
duğu anlaşılmıştır. 25 mayısta ba$lıyor •• 
Değ!rmenyaru mevkilnin eski bir kah- 25 mayıs pazar günil, Bergamanın be-

ristan olduğu mcychna cıkmıştır.. Bu şinci kermesi başlıyacaktır. Kermes için 
yerde daha bir çok kıymetli lahdlıınn :ız lnnan p~ama a()rc> antildt.lor 
mevcu ilHITThf ı oıumrıu • gezıs • op u zeyoe oyun rı, saz e 
de bu mevkide hafriyat yapılacak ve halk tilrküleri, kalkancılar, okçular, atlı 
simdiye kadar İzmir mtizesindeA vai- sporlnr. cir!t ve cop, nir.·mcılık, koşular, 
nız parçaları bulunan Klazomen lahdla- sinema. t ,nsil ve çc~itli e~lenccler ya-
n müzelerimizde yer alacakbr. pılncaktır. 

---- Avın 26 ıncı günU için Kınık ve 27 in-

İh,.acat blrlifderl 
toplantıları b r lıac 
gün devam edeceJı .. 
Şehrimiz ihrncntç:ı birlikleri idare he

yetleri ve mensuplnrı dün öğleden son
ra Ticaret odası salonunda birlikler 
umuml kAtibi B. Atıf İnanın reisliğinde 
umum! bir toplantı yapmışlardır. B~r 
kaç giln devam edecek olan bu toplantı
larda ihracatçı birliklerini alakadar 
eden mevzular mUzakere edilecektir. 

ci glinU için dt' Koznktrı eğlenceler ter
fü> edilmistir. Ayın 27 si kermesin son 
zünü olacak o J,tün Bergama Belediy~i
nin tertip ettiği hayvan sergisi gezilc
cekilr. -------
Menemende fıöylüye 
aşılı zeytin 11erilecelı 
Menemen kazası dahilinde son bir ay 

ınrfında üc; bln zeytin ağacı aşılanmış
tır. Bu zeytin ağaçlan köylUınUze tevzi 
edilecektir. 

BINC GROSBY - JOAN BLONDELL ve MISA AUER - GROSBY CAZ 
KIZLARI tarafından fevkalade bir tanda J'U'llblan SEN - ŞUH - Muıiln1i 

1--KUÇUK MELEK 
FRANSIZCA SöZLO 

2--KATiL BENiM! 
FRANSIZCA SöZLO 

MATtNELER ı Ka. Benim 3,30 - 6 - 8,45 K. Melek 4,30 - 7,10 
ve 9,45. CUMARTESi 2 PAZAR günü t de ili.ve seama. •• 

kadar kuvvetle sıktı ki utandım. Onu 
böylece aldatmak ivi değildi! Fakat fe
da edilemivecek bir macera idi bu. Ce
mil Dunkana bir sandovic sadaka et
mek! Arkadas1arivle J?ünlerce bu Mdi
se Uzerinde ınilüşUp duracaktı. 

* 

TELEFON 
3646 

- Havır, Recai! Havır, doğrusu! Be
nim icin ütUlmevinlz!. Ask derdine tu
tulmus dcfülim. hic bir zaman tutulma
dun ve ümit ede.rtm ki tutulmwacai!ım 
da! 

Bunu o kadar J?Öze c;:arpan bir azimle 
söylemisti ki havret ettim: 

- Ask valnız aeıt J?etirmez. hazan 
Bununla benı.ber benim lcln bir sa- derman da ı?etirir! Saadet ı?etirir! 

kadan -pek faila bir sevdi! Havatımda _ Benim icin dEiil! 
Uk defa olarak bir kadın beni valnız Bövle sövlerken dudaldannı ısırdı. 
ben olarak, bankadaki hesabım haricin- BUsbUtUn sa~ırarak bu sözlerden 
de ı?ÖrUvordu! m1tksadı ne oldulhınu düsUnUvordum. 

Mali.ve ''ckalctinin kefaletiyle viWye
tirnize Uç yilz bin liralık istikraz temini 
hakkında Büvilk Millet Meclisi tarafın
dan kabul edilen kanun lavihası Resmt 
gazetede neşredilmiş ve vilayete de teb
liğ olunmuştur. 

-------
.C•ı.ı.d• ....... 

ğaza arı a m y 
Schir klndeki kereste mağaza ve de

polannın gösterilen yere nakli işi, Bele
diyenin cezri faaliyeti. karşısında katı 
surette halledilmiştir. Belediyenin bu 
kararına uymak istemiyen üç mnğaza 
da, gördUklerl kat'? hareket önUndc 
umuma göre harekete mecbur kalmış · 
lardır. 

-------
HARIÇ'l.'EN 
Mal istiyenıer .. 
Bclç!ıkanın BrUksel şehrindeki bir 

firma şehrimiz Ticaret odasına gönder 
diği bir mektupta incir ve yer fıstığı. 
Finlandiyanın Helsinki şehrinde bulu
nan bir fırma da keten, kepek, kendir 
tohumu ve küspe ve Bağdat"taki bir fir
ma da zeytinyağı, sabun, kuru üzUm. 
Şam fıstığı ile demir ve petrol istedik~ 
terini bildirmişlerdir. 

Gelenle,. ve Gidenler 
Mardln mebusu doktor Ali Riza Le

vent Aydından şehrimize gelmiş, Aydın 
mebuııu B. Nazmi Topçuoğlu Aydına 
gitmiştir. 

* 
Müze miidUrU bay Salahettin Kantar. 

Asarıatika hakkında tetkiklerde bulun
mak üzere Selçuğa gitmlştir. 

----
ZABITADA 

DUılıatslzffğln 
doğurduğu bir l!aza 
Bergama kazasının İncecikler köyün-

de kanlı bir kaza olmuştur. 
Hakkı ojtlu beş yaşında Nazmi, ar

kadaşı Halil İbrahim oğlu 8 ya~ınon 
Nazmi ile evde oynarken bir tahnI1ca 
bulmuş, bunu kurcalarken ateş aldır
mıştır. Çıkan mermiler Nazminin çene
sine ve koluna isabet ederek yaralan
masına sebep olm~tur. Yaralı hastane
ye kaldırılmıştır. 

70 lflı IJll' fıadın yandı 
Bergama kazasının kı.ıuk nahiyesine 

bağlı Karatepell k8yünde b!r yangın 
ç:ılonış, İsmail kansı 70 yaşında Ümmü
han da ihtiyarlığından kaçmağa muvaf
fak nlamamı$ ve yanmışbr. Yangın, yal
nız Ümmühanın bir odalık evi yandık
tan sonra söndUrUlmUştür. 

Vişinin 
Demokrasi 
Düşmanlı~ı 

--0--

Bu aJelacalp &lyasetlnill 
fıendlslne mahsus ınr 

felsefesi mevcut 
mudur? ... 

-<>----

ŞEVKET stLGtN 

l Bcı~rafı 1. ci Sahif cde 1 
sız mü temlcke imparatorluğunda k-"J.: 
vctli akis1er yapmıştır. l\!al'C! al Pet~ 
~ref sözüne sndık kalacağını diloılu.e" 
rek Frnns.anın vahdeti bozulmamı!Clld 
lstiyenler imdi Alınan)'& ile i birliJl
nin tnlı .. l·kukund n sonra Vi iye itiınat· 
lannm tnmnme nıılmı oldu,..Htınu hlt
retmektedir er. 

Snriyedc hiir Fransıtlnra iltihak edell 
Fr:m'iız nln:v ı lmmnndaru nlb:ıy Kolet'bl 
nrl d .-]nnna b"yann:ımesi bunu teY!! 
etmektedir. Albay Kolct : •Bizi es.
miittefikiıniz fngiltcreye karşı hiç bir 
harekette bulunmamnb ınecbur ed,. 
crcl SÜ7.Ümüz. ihtaı erulmi ür. Hilr ,.;e

dnnlnnmw isynn ettiren hu vazi tCt 
dııhn foıla tahammiil edemeyi~ .~~ 
lcl·cün hakiki dfümınna teslim cdiun-r 
n mUsnndc edilemez• demektedir. 

Suriyetleki diğer alaylar da ayni u~~ 
nıklıl:rı gösterecekler mi? Bunu n...
etmemizi icao ettiren sebepler vanbr .. 

ŞEVYtET BfLGfH 

Dün geceki z.elzele 
Sehrimizde dün aecc 22.53 te hafif 

bir zelzele olmuc;tur. 
,._.,..,_ r r- -·- · -·-·-·-

..... 
Giritte alınacak ne• 

ticecok mühimdir 
' 
---0--

[ Bqtanıfı l. ci Salıif eda ] 
Fakat buna mu\•nffak olmalan muhte
mel değildir. 

LF..IITE VE At;EYHTEKİ 
VAZİl~TLER .. 
Girit harbının bu ilk safhasında, bl· 

rincisi Kandiya civarmdn, ikincisi :Kıın
diyanın 100 kilometre garb:nde suda 
koyunda ve Hanyn etrafında iki bocuııı 
yapılmıştır. Bundan başka, pek muhte
mel olarnk. memleketin her tarafına• 
alarm ''e kargnşalık yaratmak ve mUna· 
kalı\ta hilcum etmek mnksadiyle kUc:Ulıı: 
paraşUtçU gruplan indirilmiştir. 

Fnkat Giritte milnnkale yollan pek 
fa7Ja değildir. Böyle oluşu da Almanla
rın değil, bizim lehim!ze olacaktır. Dd
lıırda milnfer"den hareket eden ve toP-
lanrna.lan lm.k&.nı olmıyan kücilk ""'"'" 
reze er a anın mUda aası lçın çok tc -
ilkeli olmaktan :.dvade basit bir gaile 
teşkil edecektir. Manmnfih, böyle genff 
mikyasta "Ik defa olarak teşebbUs edl
lPn hava hücumunun, mUdnfaa için bt1

1
-

yilk miı;lUkleri vnrdır. OUnkU bu tıs • 
mtldafan h"Uvvetlerinln ~eniş bir mın~ 
kaya yavılmasını icap cttinnektedir. "Btı 
L<ıe, hayati chcmmivetl hAiz bir noktaVl 
lilzumu kndar muhnfazndan mahrum 
bırakarak, deniı ve hava yoluyle, vey• 
her ik!s!ndcn birden düşman kıtalanntıı 
gelmesine imk5.n verir. 

l\'llJHARl~BENİN f'AN NOKTASI 
Böyle bir muharebe büvilk muhake

me kuvveti, çok hazırlık, dE"niz. hava ve 
kara kU\•vetleri arasında ve bu kuvvet
lerin blitün kısımlan beyninde sıkı bir 
i.'S hirli~i ister. Bu da, daha bUyUk bir 
harpta stiratle ve mlWakil olarak hare
ket m~burlyetinde bulunan biltUn ,ef 
ve a.~erlerin azim ve enerji ilham eden 
hasletlere malikiyetiyle mümkUndUr· 
Memnuniyetle kaydedilebilir ki general 
Flayberj:( böyle bir ~ir. Kumandası 
altında bulunan İngiliz ve Yunan kıta· 
lan da başk8 muharebe meydanlannda 
bu hasletlere malik olduklannı iepat et
mMerdir. 

A!!keıi etUd bakımından bu Girit rnu
hnrebec;i bUytik bir alfika ile 1.akip edU· 
mektedir. 

ALMAl\TLAR{N SUSMASINDAKt 
SEBEP 
Kahire 23 (A.A) - Girit muharebe.ı 

hf'nilz sis ile muhat olmakla beraber 
Kahircdeki miisahitler hali hazırdald 
vaziyetten memnunivctsizlik ~östcrme
mektedirler. tık paraşütciilerin süratle 
temizlenmesi Uzerine Almruılarm bida
vette ümit ettiklerini vaonmadıkları sa
nılmaktadır. Alınan teblii?lerindeki sil· 
köt bu hali tevit eder vazivcttc tcIBltld 
edilmektedir. Umumivet iübarivle Al
ınan tabyao;ı bidayette çok cetin darbe 
indirmek ve bu dnrbevi sıkı bir tazyik 
ile devam ettirmektir. Britanvalı ve 
Yunanlılar ilk Alman darbesine cok ivi 
mukavemet etmislerdir ve simdi de bu
nu takip eden darbelere mukabele ev
leınektedirlcr. 

MESELE NEREDE? 
BUtUn mesele Alınanlann adava mü

temadiven adam atmakta daha ne ka
dar <lt'vam edPbilece-klerinin tavinind~ 
dir. Yere dilsen veva al!aclara tıkılan 
tavvarelerde uek cok Alınan ölmUstUr. Cemil Dumkan acıkmıs! Bu adaınm 

bUtUn kosulara ic;tirnk eden bir dilz.Une 
kadar halis kan tnf!fllz atı. TUrkivenin 
be1li ba!;lı şehirlt>nn~e kösklerl ve ko
nakları. ve Allah bilir kaç vUz bin li
rası vardı! 

marlıvaca~ım. Yok. beni kaçırmıs san
mayınız! Yanımdaki ~enç kız sizi fakir 
bir kimse sanıyor ve aç olduihınuza 
hiikmedivor. Benim cömert ve insanl
veh:>erver bir insan rolilnU ovnamama 
mli.saacle ediniz! 

Cemil Dunkan delicesine ~lenerek 
rollinll mUkemmelivetle oynadı. Ba!lın
daki berevl cıkararnk beni minnettar
lık tavrlvle sE"lAmladı ve ~arsana vUk
sek bir bahsislE" ımıarladıihm snndovf
cin üzerine atıldı. Garson ovunun far
'·mda oldul!u fcin S?illmE"lı>rini ı;.riiçlUkle 
.... ntrdivordu. Kio:ıenfn arkasınd.,ki pat
"'On havretle basını kasıvordu. Ben isin 

Yakında htanbulda bulUŞmamız. Pa- Fakat simdi kartal vuvasının eski gra. 
zarlan birlikte ı:!E"zinmemiz ihtimalin- mofonu blr vals havası tutturmttstu VE" 
den hahsettifilm vnltıt cevap vermekten duman dolmıış olan barda bir iki çift 
<;ekıiniyordu. CC'hresinde bir hUzUn be- dönme~e basladılar. Biz de onlara uy. 
lirivordu. 1 BendC'n dzfodi~i bir şeyler 
oldul!unu hissedivordum. Bir ınln ~pa- du~~nunla bera1>er, hiç flört vapmadı-
cık soruverdim: b 

ihmız "İhl en de ona iktır vaomıvor
- Jl"le, siz.in nisanlınız falan var mı? dum. Bir d"'fa bile elini tutınamıs veya 

Deniz Gazinosunun 
- Ona bir sandoviç ısmarlıyavım da 

dova dova VP5ln! dedim. 
Jalenin ı?iMl."rl !l!evincle parladı. Ce

mil'e doi!nı l1E'rlı-dlm. Onunla cok de
fabr vat vnnc:ları vanmıstım. Adama
kıUı er;lenivordum! 

S"simi kıc:ı1rnk sordum: 
- Cemil hf'v. bana bir hizmPtte bu

lunur musunuz? Size bir sandovic ıs-
.. 1,m ona acmamı!lflm. 
Jalenin yanına ı?eldifilm vakıt elimi o 

- Yok canım! Ne mUnasebetle bunu hir önU çalmamıştım. Sadece arkadaş. 
soruvorsunuz? 

tık ve bu arlca~aşlıktan 7.evk ve neşe 
- Zira bazım bana öyle J?elivor ki duvuvorduk' Cok anlavıslı olan bu ar-

si.,.de J?izli bir. evler var .. Acaba bu- hdac:lıktır ki barın. bir aşk macerasın
nun tatmin eCf!lmeml.' bir ask olup ol- rlan dahq kuvv,.tlJ olarak, bir birlesme 
madı;;ını kE"ndı kendıme sonıv_?rdum. fik .. ini telkin etti. 1 

Derhal. mutat sadeJir.ı,.1... Pltni ko1u-
ma dayadı: - B l T M E D 1 -

Yazlık kısımları açılmıştır. 
Temiz hava, gttzel servis, iyi yemek, eın;:-ı;•: 
bmir RUJ'11buna seyretmek yaınız D E 

GAZİNOSUNDA
\ı..--.-.-----_... .... ..-r.---~~ 
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Radyo yüzün
den ilk idam! 

----<()----

YABlNCI RADYOLARINI 
DiNLEYEN BiR ALMAN 

iDAM OLUNDU 
--0--

Londra 23 (A.A) _ Yabancı radvo 
diıııemek sucivle Almanyada ilk öliiın 
~ı geçen Cumartesi gilnll Noren
boıme infaz edilmiştir. Resm1 bir Ber
liıı haberi kısa bir muhakemeden son
la l'forenbergte Johan Vildin ölüm ce
~ çal'l'ttrıldıj!ını ve bu cezanın in
'"" olunduğunu bildirmektedir. 

Z;irihten de Devli Telgrafa gelen bir 
~lıırafa göre Vild. Hes hakkındaki ha
""rleri yaymıştır. 

Jrakta harp 
[ Baştarafı 1. ci Sahi fede ] 

~ımm tam genİfliğİ hakkında İngiliz 
hllkümeti urih tafıilita malik değildir. 

BACDATIN tDDtALARI 
Bağdat, 23 (AA) - Propaganda 

tel'Yisi ıefi Bağdat radyosunda kısa be
hnatta bulunarak halkı ve aakerleri 
duşrnanın yabancı memleketlerde yap
bğı fena niyetli bir çok haberlere inan
ltı.amağa davet etmiştir. 

Propaganda servisi ııeli hükümetin 
halkı yalan tebliğlerle aldatmağa çalış
trıadığını söylemiş. düşmana ağır zayi
•ı.. mal olan şiddetli çarpışmalar neti
... lnde F alucamn geri alındığını bildir-

ı.tııiş, Habbaniyede harekahn Iraklılar 
hine devam ettiğini ilave etmiıtir. 

INGtUZ RESMi TEBUCt 
ICahire, 2 3 (AA) - Orta şark or

dııian karargahının tebliği' 
Irak ta F alucanın kenar mahallerine 

m
0
'ren düşmanın hücumları kınlmıs ve 

ll ai ui subay olmak llzere 90 erbaı 
talr edilmlfll.r. 

FALUCA TEKRAR NASlL 
AUNDI? 
Londra, 2 3 (AA) - Iraktan gelen 

~erlere göre 21 /2? Mayıs gecesi Fa
"'Ca clvanndakl asiler hafif tanklar ve 
bivade kuvvetlerivle bu sehre hücum 
•tııı.tşlerdir. Asiler, ileri karakollanmızı 
tarı ederek şehre ıtinnlslerdir. Tavva
relerlmizin şiddetli bombardımanların
~~n sonra, kıtalarımızın yapbğı mukabil 

Ucumlar neticesinde düşman tart edil
"'it \'e lngili.z kuvvetleri eski mevzile
r~ni tekrar işgal ederek bir kaç tank iğ
~!'a.m eylemişlerdir. Temizleme hare-

;ıtı şehir içinde devam ediyor. 

TAYYARE HOCUMLARI 
lngiliz kıtalan firaT halinde bulunan 

dÜfımanı bombardıman etmittir. Frat 
ile Dicle arasındaki yerlerin su altında 
hulunmuı harekah güçleııtirmektedlr. 

Alınan tayyareleri Habbaniye üzeri
ne hücumlar yamplftır. Hasar azdır. 

BASRADA 
Basrada vaziyet sakindir. Sivil lngi

liz memurlarından bazıları itlerine tek
tor başlamıfttt. 

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

Fransız-Alman işbirliği 
[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 

Ön!imüzdekl hafta Parise dönebilecek
tir. Bunlar pazartesi Vişiden ve Kler
llıon Ferandan işgal altındaki mıntaka
Yı işgal albnda olmıyan mıntakadan 
ll)llran hat üstündeki Mulen §ehrine sev
kedileceklerdir. 

Amiral Darlan avdenı;den biraz son
ra mareşal Peten tarafından kabul edil
tni~tir. ve bu mülakab esnasında seya
hat neticeleri hakkında maHlmat ver
tıılştir, 

ESRARLI IÇTIMA VE 
MOLA.KATLAR 
Amiral Pariste ikameti ~nasında 

"ifi hükümetinin harbiye nazm ıreneral 
liudzinger, milli iktUat nazm Pukye ve 
bapekil muavinliği umumi kitibi Me
tenle göriİfmÜftür. Dün alqam Viıide 
llepedilen yan resmi beyanatta denili
:tor ki : Bu içtimaı bir kabine toplantısı 
Rihl Caııvlr eden haberler doj!ru de~l
di. Bundan bllfka Alınan odulan bat 
kumandanı mareşal Bravçiçln Pam zi. 

l
:taretlnln amiral Darlarun Pariste bu
lbımu.İyle hiç bir alikaaı olmadıfı da 
he,an edilmektedir. 

lngiliz. hücumu 
[ Bııştarafı 1. ci Sa.hilede 1 

YENİ AMER!KAN TAYYARELER! 
Kahire 23 (A.A) - Hücum bombar

dıman tawaresi olan Martin - Marvlan~ 
Amerikan tavvareleri ilk defa olarA k 
Pazar günü Kapuzzo kalesi etrafındaki 
düsman n1e\-zile1inin bombardımanında 
kull~nılrrııstır. 

Tomab.ovks Amerikan e.vcı tayyare~ 

leri de ilk defa olarak 
0

Surivede Alman 
tavvarclerine karsı harekete gecmistir. 
'I'avmis ~azetesinin Kahire muhabiri di
vo, ki: 

Bu Amerikan tavvareleri bütün tah
ıninleri gecPn neticeler vermiştir. 

!llUGUN LALEDE 
3 FİLİM 

4 üncii YAZ HAFTASI 

ı ·· Türkçe Yılmaz ALİ 
İlk TÜRK avantür FİLMİ 

2 •• Deli Petronun sonu 
('fÖRKÇE) 

Tarihi Büyük HARP filmi 
3 •• Sili! şör Kovbo••lar 
TAYYARECİ 

ispanyada yeni 
bir karar 

FRANKO. FALANJ PARTi· 
SiNiN SALAHiYETLERiNi 

AZALTTI ----Londra 23 (A.A) - General Franko 
tarafuıdan imza edilen mühim bir ka
rarname, Falanj partisinin sivast kon
sey r eisi Sunerin salfihivetini tavin ve 
tahdit etmektedir. 

Bu kararnamenin mukaddemesi söv
ledir: 

<Bu kararnamenin ba•lıca hedefi oar
tinin benliğini. kuvvetini ve m Uessirli
itini tahkim etmektir. Par ti bu su retle. 
muhalefete geçecek biitün enıt<ll ere 
kuvvetli bir taarruz sil ahı v~ yıkılmaz 
bir sivasl cephe teskil ed,cektir. Buna 
nazaran ve veni de~!sikliklere raı!ınen . 
Falanj partisinin memlekette nıevkii 
h er zamankinden fazla bir ehemııı ivet 
almaktadır.• 

Gırit rrıuhar~beleri 
[ Ba, •oraJ • 1. ci Sah i f~de l 

karfı hava harekib üslerini teşkil eden 
tayyare meydanlarına karşı devam ey
lemektedir. Avcı tayyarelerini Giriıten 
çekmek karan Giritte yalnız pek az 

miktarda fena techizatlı hava meydanı 
bulıınmasmdan ileri gelmiştir. 

HAYRET VERICt ACAYtP HARP 
Londra. 23 (A.A) - Royterin Ka

hiredeki hususi muhabiri bildiriyor: Gi
rit muharebesi Velsin fantazilerine ben
zi.yen hayret verici bir manza.Ta arzet
mektedir. Suda koyu etrafındaki sema 
acyip tayyarelerle, zıkzaklar yaparak 
yere inen paraşütçülerle ve mahdut bir 
meydanda yere inerken parçalanan düş
manın asker nakliye tyyarelcriyle dolu 
dur. 

Parçalanan Alınan tayyarelerinin en
kazı Alman askerleri tarafından büyük 
bir süratle kaldınlmaka ve bu suretle 
bu askerler meydanı başka tayyarelerin 
devamlı dalgalar halinde muvasalatına 
hazırlamaktad1r. Nakliye tayyarlerl ise 
yerde motörleri daima hareket halinde 
kalmakta ve bu suretle askerleri mey· 
dana çıkar çıkmaz yeni askerler almak 
Üzere Yunanistane. hareket etmektedir. 
Harek8t bütün gece d evam etmektedir. 

Gece gök yüzü ziya fişenkleriyle, zi
yadar izler bırakan kurşmılarla ve ln
f!iliz donanma"ının projektörleri ile ay
dınlıktır. Donanmanm projo"1örleri 
pıu·a~ütçüleri göstermekte ve pan:rütçü
lerden bir çoğu lngiliz kara kuvvetleri 
icln mükemmel bir bedel ı.,.kiı ede,.,,k 
daha yere inmeden ölmektedir. 

Bütün §Vki Ciritte Alman paraıüt

rüleri:vle kaptanlar kumandasında h·ı~
lıca tabancalarla ve 30 santimetrelik bı
raklarJa miJsellih Giritli çeteler ara~tn· 
da heyecanh İnsan avı devam etmekte
dir. 

Londra, 23 (A.A) - Royterin diplo
matik muhabiri bildiriyor : 

Gi.ridin mukadderab halen Mataban 
bumu ile Suda körfezi arasındaki d"r 
sularda hnva kuvvetiyle deniz kuvveti 
arasında cereyan ebnckte olan genis 
muharebeye ba~lı bulunmaktadır. 

İnı::iliz donanması 60 millik bir deni> 
lizerindcn Almanların takviye kıtaab ve 
bilhassa malzeıne göndermek hususun
daki teşebbüslerini üç giin üç ııcce aki:n 
bırakmıştır .. Ahlokayı gece yarmak te
şebbüsü ağır •ayiat verdirilerek defedil
miş, iki büyük nakliye gemisi ile bir 
muhrip ve bir çok mavuna batuılmıs
lır. 

Yunan mavunalariyle balıkçı vapur· 
lan asker \'e miihimmat nakli irin pek 
faydalı olabilirlerse de en kü(ük tankı 
bile nakledemezler. 

Gece teşebbüsünün felaketli neticesi 
düşmanın cesaretini kumam1ş ve bir 
düsman nakliye filosu dün tayyarelerin 
himayesinde gündüz geçmcj!'e te:;cbbüs 
ctınüıtir. Bu nakliye Cilosu İngiliz do
nanması tarafından dağıhlmıştır. 

İtalyan gemilerinin denize dökülen
lerden hayatta kalanları toplamakta ol
duğu görülmüş olması bu filoya zayiat 
verdirildiğini ispat etmektedir.. Fakat 
donanma pek tab:i olarak bu zaferi is
tismar ediıı nakliye vapurlarını Ege 
denizinin dar sularındaki sığınaklarına 
kadar takip edemezdi. Donanmanın vıı
zifesi kolay değildir, zira düşmanın bir 
çok pike tayyarelerinin bulunduğu nis
beten dar bir sahil mıntakasında iş gör
mei!e mecburdur. Ve harekat sahnesi 
de İngiliz avcı tayvarel<>.rinin harekatta 
bulunamıyacağı kadar uzaktır. 

Giritte Alman parasütçüler (!Ok a~r 
znyiat vermislerdir. Bununla beraber 
Almanlar çekirge bulut ! arı gibi inme!ı:
te devam ediyorlar. Ve bu suretle bir
den fazla bölgede frtinobı imklın•ız ola
rak tutunmuşlardır. Fakat Almanlar ha 
va yoluyle iasenin <ıavri k§fi ve yıpratı
cı bir iş olduğunu görmektedirler.. Ve 
ablokayı yannak icin veni teşebbüsler
de bulunacakları .ş:.k~rdır. Zira bu mü
tearrizlerin ihtiyaca uygun bir şekilde 

.şe"i icin yegane yol budur. 

TANDA 
3 ŞAHESER FİLİM 

ı .. Türkçe Çalınan Tal' 
EROL FLYNN'nin en güzel filmi ..• 

2 - TÜRKÇE KAHKAHA TUFANJ 

POLO ŞAMPİYONU 
3 •• MAKSİM BARI 

İLK DEFA 
En büyük Fransız artistlerinin 
Yarattıkları ŞAHESER FİLİM 

rENI 4.llR 

' ' Gı rı·t,, te vazı.yet ........... " .. ··" - .. ·".. ...... ...... :!ıımııııııııııııııııııııııııııııın ııııınııııııııııı ıııııınıı 111111111111111111111111111111ııııııııııııııııııııınıııııı: 
~ ANKARA RADYO.SU $ - -

[ Başt.ara1' 1. ci Sa1ıifede] : BU G (} N K (} p R 0 GRAM : § İZMİR ASKERLİK ŞUBE.SİNDEN : § 
Hi 1 ld Akd · d .. ttefikl .. •••••••• •••••••••• S - Bilumum yedek subayların 941 Haziran yoklamalan ajıa-ğıda yazılı § 

"t eı·in, şar enız e mu e- k :; günlerde yapılacaktır. :; 
rin en mühim deniz üslerinden biri 7.30 Program ve memle et saat ayarı = z 1 dih heb · ~ L • i .. .. = 
olan c·. ldi zaptebnek için biltün men- 7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri. 8.00 E - .z b omd ıe b "'f h-~eme1<k 1~ 0 ~kun güufn aynlını~latır .. Cbününe § 
balarını ortaya koyduğu ve hava yol uy- Müzik pl. 8.30 - 8.45 Evin saati.. 13.3Q E ısa e;,: t"- su .:I a~ eli urun as en vesı a n uı cüzdan n ile irlik- :; 
le asker nakletmek üzere istilil usulle- Program ve memleket saat ayan 13.33 ~ te g~ e eı; m urı r. E 
rinin bUtün inceliklerini tatbik ettiği Müzik · Türkçe pl§klar 13.45 Ajans ha- 3 3 - lzmir dahilinde bulunan yedek subaylar yoklamalarına bizzat gele- ! 
inkilr edilemez .. Binaenaleyh bu teşeb- berleri 

0

14.00 Müzik : Riyaseticümhur § c-:kler, .a~si takdirde hareket edenlerin yoklamalan yapdamaz, iz- $ 
hüsün, akameti takdirinde, manevi ve bandosu 14.45 Müzik : Tilrkc;e plaklar .. ;: mır harıcınde bulunanlar veya gelmeyecek derecede rahatsız olan- :; 
ınadd1 bakımdan Hitleı· iç:n ağır bir dar- 15.00 - 15.30 Müzik pi. 18.00 Program E !ar doktordan ı-apor alarak taahhütlü mektup ile yoklamalarını yap- § 
be teşkil edecell! şilplıesizdir. ve memleket saat ,.yarı 18.03 Müzik : ! bracaklardır. ;: 

Alınan planı, kıtaat dolu küçüle gemi- Karışık Türk müz!ği programı 18.30 Zi- E 4 Yolclamaya g.elmeyen yedek subaylar 1076 numaralı kanunun 10 E 
!erle ayni zamanda denizden ihraç ha- raat takvimi ve Toprak mahsulleri bor- E uncu maddesındeld (50) lira para cezaatna çarpılacağından bütün § 
rekab yaparak istilayı tesri ebneğe te- sası 18.40 Müzik : Radyo caz orkestra- ! yedek subaylar yoklarnalannı günü güne yaptırmalan reca olunur. :; 
sebbüs mahiyetinde ise de bu teşebbüs sı 19.00 Konuşma 19.15 Müzik : Radyo § 2/ 6/941 Kurmaylar. P. Alb. Yarb. Binbaşı. § 
İngiliz donanması tarafından suya dü- caz orkestrası programının devamı 19.30 :; 3/6/941 Piyade yüzbaşı binbaıı ;: 
şürülmüstür. Memleket saat ayarı ve ajans haberleri ! 4/6/941 Piyade teğmen :; 
Almanların pike bombardıman tay va- 19.45 Müzik : Çüte fasıl 20.15 Radyo ga- E 5 /6/941 < c E 

resi, nakl!ye tayyaresi ve avcı tayyaresi zetesi 20.45 Müzik : Seçilıniş şarkılar .. E 6/6/941 Piyade as teğmen E 
gibi tam hava kuvvetleri kullanmış ol- 21.00 Konuşma : Memleket postası 21.10 ! 7 /6/941 c c c : 
malarına rağmen İngiliz hava ve kara Mtizik: Dinleyici istekleri 21.40 Konuş- § 9/6/941 Topçu Albay, Yarbay, Binbaşı, yüzbaşı üsteğmen. E 
kuvvetleri bir çok pike bombardıman ma (Günün meseleleri .. ) 21.55 Müz:k : ! 10/6/941 Topçu ve ölçme teğmen E 
tayyarelerini düşiirmeğe muvaffak ol- j Radyo salon orkestrası 22.30 Memleket § l l /6/ 941 Topçu ölçme as teğmen § 
muşlardır. Bu arada Yunan kıtaların- 1 saat ayarı, ajans haberleri borsalar, fi- E 12/6/941 Bütün süvari yüzbaştlan : 
dan v~ Girit dağlılarından yardım gö- alteri.. 22.45 Müzik : Radyo salon or- § 13/6/ 941 Bütün jandarma ve muhabere subayları § 
ren imparatorluk kuvvetleri hücumun J kestrası progranunın devanu 23.15 Mü- E 14/6/ 941 Bütün nakliye subaylıı.n, atlı ıubaylar : 
•eklen yeni mahiyetine rağmen vaziyeti rik pi. 23.25 - 23.30 Yarınki program ve § 16/ 6/941 fstihkllm subaylan § 
~mdiye kadar elforinde tutmağa mu- kaparuş.. § 1 7 /6/ 941 Deniz, Hava ve demir yolu subayları E 
vaffak olmuslardır. : 18/6/941 Levazım subayları : 

AJ,MAN ZAYİATI ACffi tZM!R S!CtLt TtCARET MEMUR- § 19/6/941 Harp aanayi bütün tüfekçi. marangoz, makineci. milrika E 
Dii•manın zayiah muhakkak ki ağır-ı LUCUNDAN: E subayları E 

dır. Bir çok Aİnıanlar muharebeye da- Tescil cdilmis olan (Emlak ve evtam E 20/6/ 941 Hesap ve muamele memurları !5 
ha vakit hulmndan öldürülnıii.şlerdir ı· bankas ı İzmir subesi) nin Odünç para :; 2 l /6/ 941 Bütün ıabibler E 
Bunlar, çok yü!dü nakli~e tayyarefori verme islerile is ti~al edeco1i:ine müte- § 2 3/ 6/ 941 c c ~ 
He simdi bomhalarla delik d?''k • olan dair bevanname 2279 ve 3399 numarelı § 24/6/ 941 Bütün eczecı ve veterinerler. E 
Malemo tayyare meydanına ınmege te- kanunl ar hükümlerine göre sicilin 3020 ! 25 /6/ 94 J Bütün başçavu,lar E 

hbiis ettikleri sırada öldiirülmüşler- numarasına kavt ve tescil edildiği ilan § 26/6/ 941 c c < O. 4 § 
dir. olunur. = e 
Hiicuın Giril adasıuuı Haııya ve Kan- İzmir sicili ticaret memurluğu resm! mıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııı!ııııııııııııııınııııııımıııııııımıııııuııııııır: 

<liya arasında en knlahalık olan ınınta- mührü ve F . Tenik imzası. GENÇLİK ECİTMENJ ALJNACA.K 
lrnsına tevrih edilıniııtir. Onnaıılık dal'- B 
!ar arn"nda ~eçen g;izel bir otomobil 1: Bevanname edell! TePIJiyesi Genel DirefıtöPIUğllnden : 
:voltwle im iki şehir birbirine .~a~!ıdı~. . tZMlR V ALtLİôİNE: l - VilAyet, Kaza ve miles...,.seler genelik kulilplerlnde Beden Terbiyesi. 
B.u ormaı~ık mınt~~a. ~arasutçulerın '.?lik~lleflerini Beden terbiysi nizamnamesi esaslan daittsinde ~lı.ştırmaK 
'j'ızlenmcsme çok musaıtlır. 2279 sayılı kanunun ikinci maddesi uzere oı< oğıdaki ş•rtları hAiz olanlardan Gençlik E~tmenl alınacaktır: 

Hava taı·ilci:vle nakledilen kıtalar Ma- mucibince tanzim edilmiş olan beyan- s A R T L A R • 
lemo hava mevdatiında ye.re i.nmiııler- namemizdir. A _ Türk olmak .. 
dir. Burası, büyük nakliye tayyareleri- A - Bankamız 28 Mavıs 1938 tarl- b _ 35 yaşım asmamııı bulunmak. 
nin inmesine müsait bir hava meydanı- hinden itibaren ödünç para verme işi~ e - Askerlik va'züesuu yapmış oın:ıak 
na malik olan bir mevkidir ve Suda ko- rinde: d - En az orta veya muadill tahsil ııİSrmUş bulunmak. Lise veya askeri 
vu deniz üssüne hücum için hareket a - Acık kredi seklindeki muamele- ~ okullannı bitirmiş olanlar tercih olunurlar.. · 
noktası olı~ağa çok müs"-!ttir: . !erden viizde 12 e - Ankarada açılacak ve 5 - 6 ay kadar devam edecek olan Beden ter-
Burası sıınal ve sark cıhetinden vük- b - Diğer ikraz muamel"1erinden biyesi kursuna iştirak ederek kurs nihayetinde yapılacak lıntilıanda muvaf-

sek tepelerle muhat ve mahfuzdur. yüzde 8.1/2 faiz almaktadır. fak olmak .. 
._Düşman. ta~areleri bu Rl';"ta~ava B _ Umumi bir milessese olan Ban- f - Sıhhat bakımından her tllrlil iklimde c;al.ışabilecek ve her nevi be-

h•ıcum ettiklerı za'.'.'8.? kara~~ .mud;ı- kamızın alen! hır· •urette cereyan eden den terbiyesi faaliyetleriyle. jimnastik. oyun sporlarla iştigal edebilecek du-
filer tarafınrlan gorülmeksızın ınmepe rumda olmak. ' 

ff k 1 1 dır Ç ink b muamelatı; icra veki!l!'Ti heyetince tas- · 
~uva a 1° ım~ a~d İa b r k ü ,:•r;~r; dik edilmiş ve sicilli ticarete tescil ve g - Beden terbiyesi kursunun umumi talimatı ile iç, disiplin ve tallın ve 
~men ar '?sın ~ e ı~a .sı gı ı il'ln olunmuş esas nizamnamesi ahkA- terbiye talimatlarına tamamen riayet edeceğine ve kurs imtihanında muvaf-

:vuksele~ bır dag va:dır. Sımdı Alman- mile bu esas nizamname dairesinde tan- fak olduktan sonra Genel direktörlilkce verilecek vazifeyi kabul edeceğine 
lar Girıt ve Yunanıstan arasında de- dair - nümunsine uygun _ taahhütname vermek 

mJ b" · t · kt z;m kılınmış ve subelerce mabihittat- ·· 
v~. ı ır servıs esısine gayret ~~e e, bik bulunan talimatnameler ve bu tali- il - Kursu muvaffakıyetle bitirip vazifeye tayin edilenlere 3656 sayılı 
hızım ?ombnr~ıman ta:::van;l~rınuz de matnamelere merbut matbu formüller- kanun hükümleri dahilinde azami 140 liraya kadar ücret ver'lecektir. 
Yunanıstandaki hava uı:Ierını ?ambar- IIl - Müracaat tarihi nihayet 31 mayıs 1941 sonuna kadardır. 
dıman ederek buna mtını olmaga <:alış- de l'l'ünderic ahkam dairesinde cereyan IV - Talip olanların kursa kabul •artlarını ve daha fazla maH\mah Vill-

kt d ] etmekte olduiitından bunların avrı av- • 
~,,.J,.:'i:~:ıo-....coo::::c::ı:ıc::cı::=:ı- n sa,-tlarını t•dat etmei?e lüzum ~örül- yet merkezlerinde Beden Terbiyesi bölge başkanlıkları ile kazalarda kayma-

-.:::,.-nn * mcmistir. kamlıklardan almaları ve istida ile mezlnlr makamlara müracaatleri lüzumu 
Ancak ötedonberl bar'~te ve mcmle- ilAn olunur. 18 - 20 - 22 - 24 1788 (l120) 

Antimagnetlk 
kPt dohil'nde bilumum b3n1rnlarca tat

Ha s s a 8 · bik edilmekte obn ve ııevamı tatbikin
ne banka ve b"nkocılık noktasmdan 
havqti zaruret olduihı derkftr bulunan 
bozı banka teamüll 0 rl mü~terinen 
onun ] rıhine ikrazat muame15tile müte
rfik ol arak vapılm alctı:t olan bazı rnad. 
dl hid,..,,atın tazomm11n ettii'!i masarifi 
,.in• müsterive ödetmeği amir bulun
m kt2. dır ki bonkamız bu nevi avn hiz
mot !llukabili Hcretleri vukarıda yanlı 
had ilo mukayyet olMaksız'" ve fakat 
miişteri nam ve hesabına yanılan ha
kikl ma<orif miktarını hic bir vechile 
~ermemek suretivle tah.qilde devam et

B~~no~a Zlr~at Mücadele istasyonundan : 
Aylık ucretlerı 60-75 lira olan bir k§tip ve bir !Aboranlık boşalmıştır. KAt!

bin iyi daktilo, !Aboranın fotoğrafçılık bilmeleri ve Orta mektep mezunu olma
ları şarttır., Llsan bilenler tercih oluntır .. İsteklilerin bu ayın yinni beşine ka
dar vesikalariyle Mücadele istasyonu idare mUdürlilitiJne mUracaatleri. Zarif 

Garantlii 
* Tanınmış saatçılarda ara),ntz.. 

: : 111ı11u111111111u111111111111111111111ıu111111rı1111u: 

~ Daktilo aranıyor i 
§ Yazı makinasında arele vazabHir. § 
~ el yazısı okunaklı blr kız daktilo E 
:: aranıyor. : 
:O İstekliler Türk Maarif cemiyeti § 
§resmi nan işleri bürosuna müracaat = 
;; edebilirler. § 
§ Telefon: 3911 - § 
~ 1111111111111111111 ı ı ıım11111ııııııııııııııııııııııııııı -
İZMtR SİCtLl TtCARET MEMUR

LUCUNDAN: 
Tescil edilmls olan (İzmir Emaf ve 

Ahali bankası Türk anonim şirketi) nln 
:;dUnc para verme işlerivle lsti!!al ed~ 
celfuıe mUtedalr beyanname 2279 ve 
3399 numaralı kanunlar hükmi.ine ııöre 
sicilin 3021 numarasına kavt ve tescil 
edildiği i!An olunur. 
İzmir sicili ticaret memurlui!u resmi 

milhril ve F. Tenlk imzası. 
1: Beyanname 
lzmlr vilavetine: 

İZMlR 
2279 numaralı ödüne para verme ka

nununun ikinci maddesine tevfikan 
bankamız merkezi ile Ödemls. Turgut
lu. Salihli ve Al•sehir subeleri kin tan
zi.ın edilen senelik bevanııamedir. 

ödüne para venne isleri hakkmdaki 
2279 ve 3399 sayılı kanunların hüküm-
lerine J?Öre: 

1 - Bankamız ödiinç ııara verme iş
lerinde; 

A - Acık kredi sekllndeki ikraz mu
omelelerinden azami viizde 12 den: 

B - Diğer ikraz muamrlelerinden 
' zam! vtizde 8.1 / 2 den fa•la faiz almı
va~aktır. 

2 - Müsteri nam ve h.,1hına vaPl• 
•an masraflardan naldi ıınkut si~orta. 
•rdive. muhafaza. eksnertiz, naklive. 
lıammalive. ve saire gibi masnıf vP Ü<"
retler müsteriden alınacak ve birinci 
maddedeki kavıt. bu Ucret ve masraf
lara şa.,.,u olmıvacaktır. 

3 - Borclu hesabı carilere tahP.kkuk 
ettirilecek faizler ticaret kanunu muci
bince her ile avda bir resül-nale kalbe
dilecektir. 

4 - tkraz muamelMımızdan asttarl 
15 gijnl\ik faiz alınaC"kbr. 
Şu kadar ki. alacapımız fah hic bir 

vakit bir liradan az olmıvacaktır. 
SavPılarımızla. 

İzmir Esnaf ve Ahali Bankası firması 
ve iki imza 

15 kurusluk .t,mı:ra ve 1 Jrurushık ha
va kurı•mu rulları ilzerinde 21 ~fayıs 
1 "~1 tarih ve İzmir Esnah ve Aholl ban-

me1rledir. 

20 - 22 - 24 1823 (1127) 

İZMIR DEFTERDARLICJNDAN : 
Nihadm Karşıyaka ıub.,.ine 64 7 lira 39 kurut Milli Emlak satış bedeli bor

~undan ~olayı haciz edilen Ka~şıyaka dede başı mahallesinin dedeba~ı 80ka
~nda k";''.' .248 ~arlı. ve 6~0. lira kı~me6;'.'deki evi vilayet idare heyeti kara
rıyle katı ıhalesının ıcrası ıçın on gun muddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 3/ Haziran/941 salı günü saat 15 de vilayet idare heyetine mil-
racaatlan. 1882 ( 1150) 

Mevzuuhahs banka teamülleri mu- İZMİR DEFTERDARLJC::INDAN : 
cibince vaki olacak zaruri müktes<ba- Mehmet kızı Dudunun 214 lira SO kuruş Milli Emlak •atış bedeli borcun-
tıınız ile bankcılık muktezası vapılan dan dolayı haciz edilen ismet paşa mahall.-lnln birinci yli\tsek sokağında 23 
hi7ıtıetler mukabili alınan mMı-aflar ve Ayılı ve 75 lira kıynıetindekl anası kaı'i ihalesinin icrası için on gün müd-
diper hususat asai!'ıda gösterilmiştir: detle mil7ayedeye çıkanlmıpr. t 

1 - Mü...terl hesabına vapı)an biltün Taliplerin 3 Haziran 941 oah gilnll oaat 15 de idare heyetine müracaat-
hakikt ve avnca hizmet mukabili mas- lan. 1883 (1151) 
ra!lar, ezcilmle takdiri kıymet eksper ---::-----:---------·---------------
llcrrtı. si.ıorta. ardive veva muhafaza lzrn~ fnfıfSllPftn' Ba MUdül'IUijiinden : 
ve bekci üc~ellerl, dam,.,. resoni. oosta. Bir şi•e biranın bayiler tarafından halka satı~ fiah 20 kuruştur. /Şişe depo-
telıtraf ve t elefon ilcrctlerl, mukav.,ı~ zitosu olan 1 O kuru§ hariç/ soğutulması gibi behanelerle bu fiattan fazlaya 
!erimiz maddei mahsusası mucibince oatılamaz 
muamele ver~ileri müsterilerden alına- 20 kuruştan fazlaya satmak !atiyen bayi adreslerini saat 9 dan 17 ye kadar 
caktır. 2036 ve on yediden sonrada 3728 numaraya telefonla bildirilmesi mııhte-

2 - Borçlu hesabı carilerde faiz, Ti- rem halkımızdan rica olunur. 24 2 7 30 18 7 7 ( 1149) 
careı k::ınunu ahkamı dairesinde her ile 
avda bir ve gayri menkul iooteiii muka
bilinde ödüne para VPrme !slerind• he
sabı car! seklinin tatbik edilerek faiz
ler her altı avda bir resülmale kalbedi
lecektir. 

3 - Banka muamelAtı,,da. bu mua
meleler ne kadar az !mtidat ederse et
sin bir liradan aşaj!ı komisyon tahsil 
edilmivecektir. 

4 - Borçluları bankamızın mliesses 
bulunduğu mahalden baska verde sa
kin bulunan sen.edatı ticarivenin istira 
muanıelltında ihtiyar olunacak mİıha
bere ması-afları borçlulardan alınacak
tır. 

5 - Bankamızca ikraz edilecek me
baliğin posta veya banka havale ücret
leri borclulardan alınacaktır. 

6 - lootekli ikraz mmımeleleriTJde 
vadelerinden evvel kısmen veya tama
men ödenen paralar üzerinden muka
velede vazıh şerait dairesinde tazminat 
alınacaktır. 

7 --' Faiz ve komisvon on bes ııllnden 
asaj!ı h•sap edilmlyecektir. 

C - 3399 savılı kanunun merlvetin
den evvel vaptıihı"'z mukavelderin fa-
17.e müteallik hiikümlerine 28 Mayıs 
938 tarihinden itib"<en üc S"'1°vi teca
vilz etmemek sartile mukeveledoki 
milddetin devamınca riayet olunacak
tır. 

Eml§k ve evtam bankası tzmlr subesi 
mührü ve iki imza 

15 kuruşluk damga ve 1 kunı•luk ha
va kurumu pullnrı üzerinde 20 M•vıs 
1941 tarih ve emlak ve evtam ban.kası 
resmi mühril. 

1875 (1147) 

izrniP Valııfllll' MödüPliiğiinden: 
Seneliği No. Cinsi Vakfı M~vkü 

170 162/30 Mağaza Köprülli Fadıl Ahmet pasa Yol bede•teni 
216 8/ 5 Ev Bezzaz H. lbrahim Medine yokuşu 
Yukanda yazılı kiralık ..lcnrata gerek arttırma ve gerekse temdit müddet• 

lerl içinde de talip zuhur etmediğinden pazarlık ıruretile ihaleleri yapılac•!\ın-
dan talip olanların vakıflar idaresine milracaatlan. 1878 (1152) 

~.J:ııQce=:c::~r~cı:r~o:rıcrar:'ııoocc~o~=e :::= oc::::c:cc=eoe 
!ZMİR S!CtLt 'I1CARET MEMUR- kan i<bıı b•vann"memirl il~ nfısha ola-

LUCUNDAN: rak y{lk<ok makamınıza takdim eder ve 
Tescil edilmiş olan (Banko Di Roma acık lrrec!i muamel~lerlnden ruzdc 12-

!zmir şubesi) nln ödilnc para verme is- den (12 dahil) ve di1!:er ödtinc para ve,.._ 
lerivle lştl~al edece/tine mütedair be- me ınuamel•lerinden vilzde 8.112 den 
vanname 2279 ve 3399 numnralı kanun- <ivade faiz almadığımızı ve buna mUt~ 
lara göre sicilin 3019 numarasına kayt allik besanları her vıl 31 Mart. 30 Ho
ve tescil edildiği ilan olunur. -ı:ir"1'. 30 !Wlül ve 31 tlkkAnun<la kanat. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi makta olduğumuzu saygılarımızla bil· 

mührü ve F. Tenik imzası. diririz. 
1: Bevanname Banko Dİ ROMA - tzmir subesi ve 

"HlDüRlYEI' tzmir 16 Mavıs 1941 iki imza. 
İzmir valiliği :vüksek makam;na: 15 kuruşluk damga ve 1 kuru•luk ha
Ödllnç para venne hakkında 2279 ve va kurumu pulları üzerinde 16 Mavıs 

3~99 Mvılı kanun hükiimlf'ıint' tevfl- 1941 Uırilı ve Banko Di R"m" ~•m"MI. 
c:=.0>"~ ::: :::::cı.,:c::::cı::=:=:aocı= : :::c:.,==~~!::IQ!Ca--J""~co::: : := 

Böbreklerden idrar torb891na kadar yoDnrdakf hastabklarııı ınlkroplııruıı kll-
kilnden temizlf'lftek için BELMOBLÖ ku\lanUU2! 

Böbrekl<"rin çalışmAk kudretini arttırır .• Kadın. erkek idrar zorluklarını, eski 
••e yeni hels~ıklujtana, mesane iltihabını. bel ağrısını. sık 5ık idrar bozmak ve 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin ederM 

İdrarda kumlann, mesanede taşların te~k.kll!Une mini olur .. 
DİKKAT : HELMOBLÖ idrarının temizll:verek mavı1estirir. 

Sıhhat Vekiletinin rulısahnı lıilzdir- HER ECZANEDE BULUNUR 
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Kanada 300 milyon 
lngiliz lirası veriyor 

---<>--
---<>- ,... • ••11 d ı· ·ı· da zaman meselesi l!.:ıd o ı:a ete "ne göre, Giritteki ns v rıt Sw. rın G ngB !Z a i e naz 1 

kcri lı. re.kiıfm inkiş:tfJ Cfrnftndaki l'S• nan a i~le lma ın :va ımG 
raf perdesi hClliİZ kaldJrılmamıştır .. AJ. <1~'1'ilAr .... 1'erı• "-.n 4r' z l r harJadan op• • t 
n anfor dün de geç vakte kadar Girit .... .,,. ~ -.c:. ._. uo~ ,.. ;,, alı t t z a ı an O O'VI nne • 
hakkında ketumiyeti muhafnza etmişler- bir mücadele y 1!3C r 9U 'J1 G ar a mtı tar ğıtıı bil i d.i •• 
dir. Yalnız İngiliz donanmasiyle Alman ltndyo gnzetcsine göre Libynda diin imha 1 n )101' ar.. Londra 23 (AA) _ ln~iliz Malive 
ha\a kuv\'etleri arnsındaki muharebe- SolJum \e Tobruk bölgelerinde bnzı Kahire, _23 (~.A) - Giri.tten gelen nazırı Kingl"v Vud Kanacladaki lnı:tiliz 
lcrden uzun uzadıya bahsetmişlerdir. karşılıklı hareketler olmuştur. İngiliz- Jıa~_rl~r ild~c~lı nmhareb~erın cercy.nn miibav:ıatının en bı.ivük kısmını öde
Almanlarn göre İngilizlcrin deniz zayi- ler Sollnmda ynptıklrın kiiçqk bir ha- e~tıJ.!_ım. ~c~ ·~~ tm·~fm çetın darbeler m- meiH Kanada hUkilmeiinin kendi üzeri
atı Akdeniz hnrbı üzerinde miicssir rekct neticesinde İtalyanların bir kara- dırdikl~r~m gosterıyor. fUmanlar 111ut:ıt ne aldığını bildinnistir. Bu tedive 200-
olacak derecede mühimdir.. kolunu fahrip ctmi lerdir. Demek ki usullcrmı Jnıll~narak bır noktada kuv- 300 milvon sterlinlik bir meblaı? tut-

Loudra hata en büyiik harbın ynpıJ- milner de burndn siper knznıakt.adır. vetlc ycrleşmcge (alışıyorlar. Bazı l'er- maktadır Bevnnat hararetli alkıslarla 
dığuıı \'e bazı znylnt olduğunu itiraf et- Bu da, ınih\'crin mlidafaaya ge1;tiğini lerd~ cl.~c~!nde otomatik silahlar ve karşılan~ıstır. Nazır bu paranın Kamı-
miş_ olmakla beraber, Almanların zayj. gösteriyor. Bunun başhcn sebebi şiddet- huttn kuçuk havan toplan da ,·ardır... da ka kl ,.,.. k b"" u""k oldu 

d • d" _,_ • b"" . •• • ı· vna ·arına .-oıe ı;o uv -at iizerinde çok rniibalağn ettiklerini de li sıcaklrırdır. Libya a ım ı a~erı •1- l\1alcmo ctrafındakı mucadele şıddet ı· :tun 
1 

•• 
1 

. ...ı:-
k h __ , 1 . k" k 1 d 11 d" Al 1 1 . k . ı· "' ı soy em1.,ı.u. iddia etm;ctir. yii a~tct ere ım ıın n mamı~.ır. eı ır. man nr mraya ycnı ·ıtaat mt ır- n·v d . 
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k d . et 

.., f bal b kl" ki el" y •• • ik ıger omınvon ara arşı a nunn -I'ng'''-'er Gı"rı"t ı._..:bı ,__,_, __ da mun- ild fara ta son • ıan c ıyccc er :r. megc çalışıyorlar \'e çok nıuhıın m • tarl k h" 1 •• h"ld" Avustu-
uua :ı:ıar ı.ıaıuuıı ı· ·ı I . t'f d d eki di d d '"h" rf d" 1 Alm ı ıs rını ı ırcn nazır taı.am malQmat veriyorlar, fakat hare- Dundan ngı iz er 15 1 a e e cc er r.. ar a mu ımnıat sa c ı~or ar.. . an· ra1va ve Yeni ZeJandada sterlin. kav-

lUıt hakkınd~ sarllı --'Cımnt almak İngiliz donanma ının üç haftadan heri ların bu kadar dc\'amlı hır ate ;ı ıdamc- kla 'ttik .... b" "'lcu""de 
n DliU "dd' f }" • b b" 1 "h s• "J ff-l. ) kJ •• h J"d" na rının ~ Ce a, ı.<'ln ır 0 mümkün. .. olmıyor. v--ıycün hülasası cı ı aa ıycti sc c ıy c nıı vere ıcı - ye Dlll\'n uK o :ıc.ı an şup c ı ır. sarf d'l kt ld ~ .. lemistı"r 

uz.ı l 1 Af "k 1 • b" • B . 11 l h'll . e ı me e o umtnu sov . ..,,dur .. Alınanlar pazartesi minü ciddet- ya yo uy c rı ayn uç ır şey gcçırc- rıtaıı~a ı ar \'C Yunanlı ar sn ı crı B"'t"' d i ] . .ı "thal"ta tahd"d t ..,.. b...... " · · B r ı· b"" ı d d uh f k d . d b""t"' u un orn nvön arca ı a ı a li bir hava bUcumundan sonra Giridc mcmıştır. u na ı et o~ e c\•am c er- ?1 a aza ct~1c t~ .ve . cnız en u un konulmuş VC' muhtelif maddelerin sar-
lSOO paraşütçü indlnnişler, bundan son- sc sonhaharn knd:ır mihver bir ku\"\ct ıhraç fc<.chbusll'rını akım bırakmaktn- fi t d "k 

1 
.. k b 

1 
d.l . tir 

ra da paraşütçülerin yardımı sayesinde alnmıyacnk, lnınn mukabil İngilizler her dırlar. va ın n ve.ı a u~u-~e ı rnıs · 
nakliye tayyarelcriyle asker çıkarmış· taraft~n ve hil~as,:a Kızıl deniz ~olu"lc DENİZDEN ASKER 
lard n·v taraftan deniz yoluyle de Amerıkndan huluk yardım \'C ku\'l'Cf- CIKARAMADILAR 

k ır-,.,=a.r.~ teşebbüs etıni.şlersc de Jcr alncaklnrclır .. Ve sonbaharda ilk ta- Londrn, 23 (A.A) - Perşembe akşa-
as er ""' !>" • • • ı· · ' ı· ·ı·zl l l v k 1 k b birinci küçük knfile muvaffak olama- arruz mısl n "ının ngı 1 ere c o ncagı mı aranı asıncaya kadar deniz tari-

Amiral Darlan dün 
bir nutuk ö yledi 

.mış bunun üzerine torpidolar hiınay.;:.. tabiidir. kiyle Giridc hiç bir ihraç hareketi ya-
sinde ikinci tescbbilsc g~ir. Knfi- Almanlar bunu bildikleri için Girit pı1madıg.ı öğrenilmiştir. Ayni saatte •• 
ledcki iki muhrip İgilizler tarafıdan ha- a?asının işgali tcşebbüslinc giri~mişlcr- düşman u~kerleri Malemo tayyare is
tınlmış, bunlar da asker ihracına mu- dır. E~e_r A~ınanlar, _S~lveyşe kadar lrn- tasyonunn hUk!m bulunmakta idi. Pa
vaffak olamamıştır. Bundan sonra otuz rad:m ~debilece~lcr.nı nnla~ş olsaydı- rasütçükrln indirilmesi devam ctmi.şiir. 
gemiden mürekkep diğer bir kafile İn- lar, pek çok zavıat veren Gırıt macera- Nakliye tayyarc1eriyle yeni düşman kı
gi]izler tarafından dnğıtılnuştır. Fnknt sına hiç glrişmez)crdi. Şüph:siz, _Alın?~- talan gelmektedir. Bunlar karay=ı ayak 
daha sonrası için kat'i mal<imat yoktur. ]arı Stiveyşe yaklastıracagı çm Gmt basar basmaz öldürülmc-kte veva v<>'ka
Yalnız B. Çörçll bunun neticesinin de çok mühimdir. lngiliz1er Alma'l harcka- }anmaktadırlar. 

• 

memnuniyeti mucip olduğunu bildirrn\Ş- tını akamete u,,_atınnk için elden gelen' Düşmanın tutunmağa muvaffak oldu· 
tir. bütün yardımları hiir Yunanlılarla vap- T!u. yer yalnız Malemodur. 

Dün Londra Ciride deniz yoluyle tek maktadırlar. lmparatorluk Jruvvctlcri Girittc pek 
bir Alman askeri girmediğini de bildir- CİRİTTE I iyi tutunabil:rler. İngiliz kıtalarının ~i-
miştir. Almanlar dun de Giride p:ıraşütr,.'Ü ı><:r~erdc yer~eşmeğe muvaffak oldm~~ 
Almanların hareketleri üç nokta fü.c- indirme"e devnın cbnişlcr ve bu hare- 9ırıtte as~erı harckıltın Avrupanm dı

rine toplanmıştır : Kandiya, Resmo, Ma- kete gc~e dahi devmn etmislerdir. Ma- ger verlerınde ynpılan har:kattan fark
Icmo .. İngilizlere göre Resmoya yapılan lemo hava meydanı ellerinde olduğun- lkı ıı ol<ludJ!~ nn1aşılikıvort. Bnrua 1gc~e? ~~re-~---· ta d dilmist" • Mal d b k · . uttn Usman P e ayyarc erının ı.u<ı.r-'4lül-.ı:uz r e ır. emo mey anı dan Almanlar uraya ns er ındırmet.e- z1 

1 
cd kı 

1 
.. · d bü 

. · . . . . er.. . . . . ük tesirler yapmış ve zayiata sebep ol-
'.AJmanlardadır İngilizler Knndiyedc diri 1 ru nı-ı r cnt en tn ar uzerın c -
baz.ı bınalnra Almanların girdil<lermı Denız harcketlerıııuı aknmeti hnsebı- Y 

--------

IÇ 

ya le iş-
ov• 
~ ya ma 

lazım mı 

Donanmamızı ve 
müstemlekeleri kim-
seye vermiyeceğiz 

d İ }'OT 
söylemekle beraber. şehrin ve hnva le Almnnlnnıı blitün g-ayretleri havad·m muştur. 
meydnrunın kendi ellerinde olduğunu asker nakline inhi ar etmiştir. Alman-
söyUyorJar. lann hava ktıvvetlcrinc çok ,;;,•cndik- A.mirca! Darlana göre 

Çörçil, Giritte hnva hfıkimiycünin Al- lcri nnln ılıyor .• Girit denizlerinde Al- su a a ,, .. .. n Fran ızlar marea 
manlardn oldu run\l a<;y~. Çöri;il, nınn h VD kuv:v Ue>::\211'\ ;. od\h. .ı ... ~... p .. ... 

Cirit harbının garabetinden bahse- ku\'\'etlcri arasında çok şiddetli harp- - -z Vişi, 23 (A.A) - Başvekil rnuavi-
derkcn : •Bizim tayynrcmiz. Alınanla- lnr olmaktadır. İns;lizlerin avcı tııyya- ni amiral Darlan radyoda şu nutku söy-
nn tanklan yokturıı qemistir. relerini Girittcn ~eri olmaları, müdafaa a l • 1 }emiştir: 

Yunnn kralının Mın Giritte oldu~u ve hava fnaJhetinin terkini ifade etmc7. •- Fransızlnr, oefimiz mareşal Pe-
anlaşıbnnktodır. İn,;liiler, Giridin stra- ~aziyef,_ <:~~itteki ha\'a ıncydankınnın -o---- ten ııize, Hitlcrin davetine kendi.sinin 
tejik vaziyetini dü Urmeğe çalışmıyor- kifayetsı7.lıı:ındcn doğmuştur. Zaten da- A nafılİ''e 11em#Sİ, J dest• rizasiylc icabet ettiğimi, Alman devlet 
Jnr- Almruılar G·ırı·dı" elde ederlerse Mı- hn salim olan vaziyet, ingilizlerin . Al· lıf J1 ::. h 

l\ fi l ıco...ıer lJatıl'ıfdı.. Giride reisiyle yaptığım görüı~mcleri gerek ü-sırn ve Kıbnsa da ınçrnmnğa çnlışncnk- ~nn tnyynre ı_neydanforını lısır ~ 4'- "' • kümetin ve gerek kendisinin tasvip et• 
!ardır. Bunu takdir eden İngilizler, Kıb- rmdcn scvltedılecck hnvn kuvvetl~•v!e denızden asfıer tiğini söylemiştir. Hitler benden ne 
nsm takviyesi l(in c.;ohsmaktadırlnr. bombalaınasıdır. Devamlı ve mucsSU' .,.. .. aramadılar.. Fransız donanmasının ve ne de müsteru 

. olduğu tnkdrrde, hu tarz dnlm muvn!ık ~·K 
SURIYEDE olacaktır. Londra, 23 (Rndyo s. 21.10) _ Teb- lekelerin. teslimini . iateme~tir. . Her 
Soriyedc vaziyet hfıla knrışıktır. Al- Ciridi denizden de istilası mak- liğ : Denizaltılarımız düşmanın dokuz kes ve bılhııssa lngıliz~er bilırle~ ki ~-o-

man - Fransız nnlaşım:ısından. FTnnsanın sadivle girişilen teşebbüsün birincı bin tonluk b!.ı· askeri nakliye gemisini nanmayı kimseye teslim etmıyccegız. 
Suriyeyi Almanynya fcdn edeceğinden ve ikinci günlerinde çok seri vasıtalar- 7 bin tonluk bir sarnıç gemisini diğer Alman devlet reisi müstemlekelerimi.zin 
fiiiphelcnen bazı Fransttlar, hUr Fran- la yapılan ilk hareket bazı yerlerde mu bir mühimmnt gemisini batınnı.şİardır ... teslim!ni de ist~.medi~i gi~l l~gi)tereye 
mlarn iltihak ctnılslcrdir. Bunlardan vaffak olınuştur. Ancak bu kuvvetlerin Bir dördüncü gemiye mühim isabetler hnrp ılanına biz.i tcşvık !çın hır telepte 
bir kısmının Filistine gittil!i söylenmek- içeriye doğru ilcrliyebilmesi ic.in top ve kaydedilmiştlı-. Bir İtalyan destroyeri de bulunmamı tır. 
tedir. Dür Frıınsızlann Filistinde de tankların bunlun takio ederek karnya tornillenmiştir .. Batmış olınası muhtc
lrnvvetlcri bulundu~ J(in fevlaılidc çıkabilmesi Jnzımdır. Fakat 30 gemi8en meJdir. 
komiser gencrBl Dentz cenubi Suriye- milrekkep Alman kafiJes.nin İngiliz ha.. Girittcki hnrckfıta gelince : 
de bazı tedbirler ohnıştır. Fransanın fif deniz kuvvetleri tarafından şimnle Dün yolu kesilen 30 vapurdan bir kts-
mağlubiyeti Suriyedeki otoritesini ta- doğru sürüldüğü anlaşılmıştır. Bu sc- mı sağ ve salim kurt~lam~mıştır. Ha-ya-
mamiy]c kırmıştır. heple donanma ile Alman tayyareleri ı dan ~cJcn kuvvctlcrı denızden takviye 

ffiAKTA nrnsındn şiddetli bir ham başlamıştır. icin düşmanın yaptığı biitiin gayretler 
fnwlizler, Irakn mütemadiyen takviye İngiliz donanması bu 30 vapurluk lra- Britnnya ve Ytman donanmalan tara-

kıtantı göndermektedirler .. IraklıJar bir fileyi imha edebilirse büyük bir netice fından nkrunete ut'l"ahlmışhr. 
mukabil taarruz neticesinde Fallucavı elde ed~ektir. Britanyo harp gemileri Alman hava 
almışlarsa da İngilizler tarafından tek- İngiliz donanmasının, sahillere yakın üslerine pek yakın harekattn bulun
rar püskürtülmüş]erdir. Bu sebeplerle olmak iübarivle birnz zayiat vermesi duklnrından binnetice hic zayiat vermc
:Almanlar Giridi elde "ebnek sureüyle beklenebilir. Fakat zayint ne olursa ol- mcleri gnyri muhtemeldir. 
/\rap memleketlerine yaklaşmak isti- sun, İn~lizler gemi kafilelerini tahrip -
yorlar. İngilizler, bu hususta Fransanın edeb!.lirlerse vaziyeti kazanmış olacak- B. Ruzveltin mesajı 
yardım ettiğini iddia etmektedir. !ardır. 

AMİRAL DARLANJN NUTKU ffiAKTA 
Amiral Darlan dün bir nutuk söyli- Irakta, Iraklılar Fnllucayı i5tirdat ct-

ycrek, Fr.:ınsanın mağ)tlp o1duğu unu- rnislerdir, fnknt. aradan çok fleçmeden 
tulmamasını, Almanların cok ağır şart- İn.s?ilizler inisvativi eUerine tekrar al
lar teklif ve tnlcp edebileceğini ve hat- mışlnr ve Iraklıları F~Hucadan Uırde
ta Fransayı haritadan silebiJeceklerini derek şehre yeniden Jtinnişlerdir. İn~i
llcriye sürerek Peten etrafında bUtün lizler Bağdnda karsı kesif tayyare hü
Frnnsızların birleşmelerini ve hUküme- cumJan yapmaktadır1ar ve Iraka çok 
te itimat etmelerini tavsiye etmiştir. Fa- motörlü kuvvet getirmektedirler. 
kat yapılan iş birliğinin hududunu söy- Habe~f.ctanda Ü~ yer 
Jemcmistlr. daha alındı.. 

İngilizlere ve Amerikalılara göre bu 
iş birliği bir ittifaktan başka bir şey de
ğildir. 

Kahire 23 (A.A) - Orta sark ordu
ları karBn?fihının teblii:,<i: Tobruk ve 
Sollumda devriyelerimiz fnalivetlerine 

::.ıımııııııı1111111111111111111111111111111111111111111e•::; devam ctmislerdir. Habesistanda ıtöller = = muharebesi memnuniveU mucio sekil-
§ Mt\ hnr Fransız Al-~-- de inkisaf etmektedir. 
- Kudüs 23 (Radyo - 5.22.15) - Orta 
§== bayı Kole lngiliz· ~sark orduları karareahının tebllm: 

- Cenubi Habesistandnki İnttiliz kuv-
: ) re ı·Jtı·hak tt• E vetıeri cetın muharebeden ve düsma-
§ e , e l § nın wnklarla vantıi!ı mukabil hücum-
- § dan sonra Siyasivnmanın 40 kilometre 
; Kahire 23 (A.A) - Surivenin en E earhında Cnluta sehrini zaotetmic:ll;!r ve 
E parlak kumandanlarından biri ve : 800 esir nlmısJnrdır. Dallenin 50 kilo
E maruf cer kes leivonunun banisi E metre cenubunda Oarcza ve Pulat nıev
E olan nlb:ıv Kolc-'nin Surive hududu- § kileri zantedılmistir. Dallenin cenubun
§ nu ı?ecerek vanında bulunan dfüer § da cevrilen düsmnn kuvvetleri beş bin 

· : bir milı"tar Franç111:ı birlikte Fill~i-: kisidir. 
:: ne ıritm k i'7 r Rrclline ttirdi!!i te- E 
E vit <>dil'l1i tir § 
§ AJb. ' Kol hi.ıı Fransızlara ilti- E 
E hak eif ~ .. .,;;ini bildırC"n ve Vic;i hü- § 
§ k"imPt'nin Irak :lc:iforine sil'lh •;ex- § 
E mc sh asctini ihlı:ır ve t.-ı kbih eden : 
= ı...· b . t• = E ır ev&ınn m rrtmıs ır. E 
E 111111111111111111111111111111111111111ınmıı1111111111.: 

'.L 1 
acı a dair ıayiha 

ecli e 11er· di.. 
Ankara, 23 (Telefonla) - Yüzde beş 

faizli hazine bonoları ihrncına dair lfı
yihn meclis ruznamesine alınmıştır. 

"Ticaret vapur
ları pek çok 
olmalıdır'' 

--<>----
1 stilaya ve ıeıaııete 

lıarşı lıoyacalı vasıta
lardan biri de ticaret 

filolarıdır .. 
VnsinJ?t.on 23 (A.A) - Ruzvelt Ame

rika Bir1esik devletlcrl bahrive komis
yonu re.isi nmiral Landa gönderdiği bir 
mektuntn ezcümle sövle demektedir: 

«Deniz isleri hakkında Amerikan mil
letine bir mesai aöndcrmek fırsatını 
buldui'?umdan dolnvı mesudum. BuP.Un 
her zamnnkinden dalın z.iynde ticaret 
donanmamız milli :refahımız icin hava
ti bir ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 
Havati sıfatını ticaret donnnmamızın 
ehemmivetli bir v~rdımda bulunduR:un
dnn dolavı umumivetlc kabul edilen 
manasında drğı], hür miJlet olarak va
samamız icin mücadelemizde en kat'i 
unsur o1dul!unu ı:?Österen en vüksek 
manasında JrulJanıvorum. 

Eski dünvada havntı bozan ve simdi 
veni dlinvnvı tehdit eden kuvvetleri sa
hillerimizden uzakta tutars:ık bu '\"<lzİ
fe büvük bir nisbettc ticaret donanması 
C!emileri ve bahriv<'lileri ve ı:?emi inso 
eden isçiler 1nrafından ı:?Örülecektir.> 

ACABA? 
Zaten bunu niçin yapacaktır} Harbe 

yalnız başlıyan Almanya bu mücadel~
yi her hangi bir devlete karıı yalnız ba
tına bitirmeğe kendinde iktidar hiaaet
mektedir. 

f ransanın hal ve istikbali kendi elin
dedir. Kend'i istediği ııu1ha kavuşacak 
ve Avrupanın tanzimi işinde bizzat ha
zırlndığı yeri alacaktır. 

MAi;LOBIYET VE SEBEPLERi 
Unutulmamalıdır ki Franııa tarihinin 

en müthiş hezimetine uğramışır. Top
raklannın b~te Üçü işgal albndadır. 
Bir bucuk milvon esir vermistir. Bu 
mn.l!lôbive1e mazideki hatlanmız sebep 
0}mustur. 

1919 dan 1939 senesine kadar zimam
darlanmız ve tesrii meclislerimiz hata 
Uıcrinc hata işlemislerdir. Ve vahancı 
menfaatlerin mUdafaasını deruhteve 
calısm1slardır. Bizi küctik Avnına dev
letlerinin hftmisi mevkiine koymu~lar
dır. Harbı ne manen ve ne de madde
ten bnzırlıvamadık1arı halde zimamdar
larınuz harp illin ctmislerdir. 

ALMAN 'OLüVVüCENABINI 
METHO SENA 
BUtiln bu vnsıtnsızlıklaı-a r::ıı!rnen har

ba devam et.,ne.i!i istiven ve hakikatte 
valnız kacmal?ı düc;ünen bir hükümetin 
aczi neticesinde Maresal Peten idarevi 
ele almai!a ve serem bir mütareke vao
mal!a davet e<lildii?i zaman ııa1io bu mü
tarekevi rc<ldcderek bizi haritadan silc
bilir<li. Bunu vnpmadı. Almnnva ile iş 
birliPi esasının karnrlnsbğı Montova 
miilakatından beri Fransa bu sivascte 
devam arzusunda oldui!unu J?östcrmiş
tir. 

öLMEK VE YASAMAK 
FranşızJnr, sözlerimizi ivi dinleviniz. 

Fransanın istikbali ccrevan etmekte 
olan miiznkerclcrc sıkı surette bai?lıdır. 
Fransa icin vasamak vcva ölmekten bi
rini tercih etmek mevzuu bahistir. Ma
reşal ve hükümet vasamafu tercih etmis
tir. DüsiinceJeıini1,cle ve hareketleriniz
de onun ve benim vaotıibmız dbi val
nız Fr.ınsanın viikc:l"k ınenfnat] !inden 
ilham alınız.$ 

• 
ına 

• ze Sefirı 

ar v u 
• • z 

~----------------~--------------
Anknrn 23 (AA) - Hariciye vekale- kümeti nez.dinde icap eden t~ bb~ 

ti tarafından radvo ile Ankar. büyük yapıldı. 29 Mayıs 1941 Per Lmb ı.rUn 
Bu varısların iJki ~~en haf ta Sarkısla- lstanbu1dan hareketi mukarrer buhı-

yapılmı.ştır: nan Ankarn vapurunun emniyetle SC-
«Sizin ve biivük elcilik memurlariyle vnhnti için ayrıca İngiltere, AlmnnYtı ve 

ailelerinin ve tensip edecefüniz kimsele- İtalya hüküme1.1erinc laz.tm gelen tcbU
rin Türkiyeve avdetiniz icin devlet <le- ı::tat yapılacaktır. Simdıden hazırl:ı.ntJ>ll 
nizvo1Iarı idaresinin Ankara vapuru nız ve tertibnt almanız ~u~nfı' 
tahsis edilmiştir. Bu hususta Alman hü- olur ... > 
IO""A~.Q""..,r..r~J.r...r~~~ıcıo-...r.r~~~ 

iiyük Millet Meclisinde 
""""""~~~~~~--------~ 

Ceza kanununun değiş-
ir ~ımesine aşlan,ıldı 

Ankara 23 (Hususi) - Bü~;ük Millet YalnıZ suçlulara ve ceuüarn t~ 
Meclisi B. lıef et Cruutezin baskanlıi!ın- eden hükümlerde muhitimize uvın~ 
da toplandı. Türk ceza kanununun ba- bazı noktalann değiştirilmesi 1caP 0 

zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında- mektedir. 
ki kanun Uivihasmı müzakere etti. Söz Ceza kanunu ictiınai ha.vatımızı tald1' 
alan hatlplcr ceza kanunu .ı:?ibi esaslı eden knnunlardan biridir. Ve lüzurn 1t

0
t)o 

bir kanun üzerinde sık sık yapılmakta riildükçc iknuıl edilmesi ve bazı h • 
olan bu ı:tibi dei!islklikleıin .ı:?iiclükleri- küm1cr ilUvesi tabiidir. Onun icin btı
ne nazarı dikkati celbetmişler ve kanu- ı:!Ün tetkik ctmekto olduğunuz ıayihact1 
nun heveti umumivcsi üzerinde vapıl- tclı l btikü l dı1 
ması icap eden tadillerin bir kül halin- Bu:S:Oizk:ı:v:lin~ .. ko:ıns:aYi(Jıl 
de olarak {!etirHmesi temennisinde bu- v1h9 
lunmuslardır. kat'ı zaruret hissedilmiştir. Bu lü ; 

Adliye vekili B. Ha.san Menemenci- yı bir fın evvel knnunivct kcc;~ 
oiUu hatiplere cevao vererek demiştir için tasvip buyurmanızı _: · 
ki: Kanunun birinci müzaltercsi tntnı'" 

- Cezn kanununun ahkamı umumi- miyle bitıni.şt.ir. Meclis Pazartesi ~ 
vesinde dei{işccek esaslı bir sev yoktur. snat 14 te top]anacaktır. ~ 
~.r.o"'~J".O-....:r~~~~.r~~..O-J:r.r~~-

lstanbulda yeni Ekmek 

95 raı Ek ekler 
1 ş para. 

lstanbul, 23 (Yeni Asır) - istihlak- megın yeni fiatı yarından (b ..,_... 
~- ~r ... koı .. ,..1-nr......ı.. .....ı.. .. dn .. ltibar..n) 20 para ..,.oluanlyle J2 

İstanbul, Ankara ve tzmirde bir kiloluk 1 O pare olarak tes'bit e tı~· 
ekmekler yerine 950 gramlık ekmekler 950 Gramdan ektik ekmek .«ıılfllll 
çıkanlmoıma karar verilmesi üzerine fırmcllar tuı.kkınd milli korunma 
latanbul belediyesi bu karara intibak mma evfikan takibat icra oJ..n:ııa
için lazım gelen tedbirleri alınışbr. Ek- tu-. 
~ ..... ~,~~..;.r~.r.r~~~~ 

Milli Müdafaa icin fevkalade tahsisat . 
:ANKARA, 23 (Telefonla) - Hüki.hnet bugün Büyük Millet Meclishıe ~f· 

dirn eylediği bir kanun lfıyihasiyle Milli Müdafaa için 83 milyon liralık fev1taw• 
de tahsisat istemiştir .• Alakalı encümenlere havale edilen bu lliyihn öntimUzdc-' 
ki hafta içinde Meclis umumt hcyetind e mUzakere olunacaktır. ,,,,,,,,.. 
'.O"~~~~~ocıc''~ 

Harici ye Vekili bu akf am bir kııım kor-
diplomatik şerefine aüoare tertip eyledi 

Anknra 23 (Telefonla) - Hariciye vclilli SükrU Sarncollu yarın ~ 
hariciye köşkiinde bir kısım kordiplomatik şerefine b1r suvare tertip ey)~ 
tir 
~acccc~cccooaoooo'-'OOOcaccacaccaa=aca~a=OC'f'O' 

Yeni ver2iler ihdas olunuyor 
Bina 11ergilerlnden, yabancı memıeııetıere lllraf 
edUecelı mallardan Müdafaa vergisi aJınacalıe11 
Ankara, 23 (Te1efonla) - Fevkalade 

1 

nlınmaktn olnn mUda!aa vergisine yllz"' 
vaziyet dolnyısiyle bazı vergi ve resim- de 50 nisbetlııde zam yapılması 1sten
lere zanı.icrnsına ve bnz.ı yeni vergile! mektcdir. Bina sahiplerine meskenlerde 
ihdasına dair olan kanun l~yihası ala- bina vergisinin altıda biri ve irat o1aJt 
kalı encümenlerden geçerek meclis binalarda da üçte biri nisbctinde b~ 
umumi heyetine sevkolunmu.ştur. Mnli- mi.idafoa vergisi vaz'ı teklifler~ 
ye vekili Fuad Ağralı 1941 bütçe proje- dır .• 
sinin ana çizgileri hakkında önümüzde- Fevkalade vnziyet dolayısiyle ib&sı 
ki pazartesi gUnü Mecliste geniş izahat istencock mükellefiyetlerden biri de 
verirken bu zam ve ihdaslara da tenıııs yabancı memleketlere ihraç olunan nıa
edcrek meclis ve umumi efkan tenvir mu1at ve mahsulfıtın kıymet üzerindell 
edecektir. yüzde iki nisbetinde bir müdafaa ver" 

Vergi layihası bütçenin varidat kıs- gisi alınmasıdır .. 
mının müzakeresine geçilmeden evvel Bu vcı-Jiti malın ihracı sırasında bU .. 
Meclis umumi heyetinde tetkik mevzuu kümet idarelerince tahakkuk ettfrilc
olacaktır. Bu layiha esasları cümlesin- rek tahsil olunacaktır. Vergiye motrab 
den olarak halen alınmakta olan hay- olacak kıymet eşyanın ihraç mevkilc
vanlnr ve?J?isi mikdru-ı arttırılmakta at, rindeki fop kıymetlcridir. Prim alal' 
katır ve eşekler de mükellefiyet mev- eşya da primler kıymete ilave olunncaJı: 
zuuna ruınınaktadır. Teşviki sanayi kn- ve dış satışlarda ise teslim maha1leriP8 

nunundnn istifade etmeleri dolayısivb kadar olan ıınkliye ve sigorta Ucrctlerl 

~~~:? ..... ~=-~~~~ı:-~~~==~~J.»O'"~ 

Sivasta at yarışları 
Sivas 23 (A.A) - Tertip edilen proı!ram dairesinde bu vıl vilfıvetin kazala

rında muhtelif at ynnsları vaoılacnktır. Bu varıslnrın ük accen hafta Sarkı~'f" 
da yapılmıştır. !kincisi bu Pazar günü Yıldızclindc yapılacak ve mUtecı P 
yarıslar da 1 ve 8 Haziranda Sivasta. 15 Haziranda Knngalda Vf' 22 JJ~·-
da Zai',rrnaa vapılncaktır. 

lki kızın katili tutulmak üzere 
lstanbul 23 (Yeni Asır) - Fatihte nisanlısı Hayrünnisnyı l:ildUrdiilcten soa: 

ra kacan Ali özdemir yakalanmak Uzeredir. Katilin attığı 1..-ursunlnrla V 

nan Sükran adındaki kız da hastanede ölmtiştUr. k 
Bir şehide gösterilen kadirfinaslı 

b" .. k f dııkfirlılc ve vnrarlık 
Ankara 23 (A.A) - Gaziantep müdnfa::ısındn ~ıvu. c h • d tinin 20 inci 

ı::töstcrerek şehit dü~n Mahmut Sözdcmczin kemıklen, se a 
1
\ 'karıln· 

yıldönümü olan dünkü Jrtin halkevi tarafından ihtifaUe mezar 1 ~an cı kala· 
~k şehitler anıtına konulmustur. Mcracıimde komutanlnr. memur ar ve . 
balık bir halk kütlesi hazır bulunmuştur. 


