
.. 
lı tikii ınelinin 

bulunan Fransız hnm filosu ----
In2iliz 
Donanması 
~ 

CIPit aduını ııurtarmalı 
"'n büyiilı zayiatı göze 
alını~ görünmelıtedir •• 

ŞEVKET BİLGİN 

Amiral Dar/anın nut. 
ku ve /ngilizler 

Almanlar denizden as. 
ıer çıkaramıuorıar 

Girit sulanna 
ln~iz dona -
masıhakim 

Almanlar hdla bir 
teblit neıretmediler 

--<>-"" 

lngUiz filosu halladan 
yardım görmeden lıah· 

rarnanca döuüfüyoP .. 
Londra, 24 (A.A) - Taymis gazete

sinin bahri muharriri yazıyor : 
Şimdiye kadar bu hususta hiç bir res

mi beyanat yapılmamı.ş olmakla beraber, 
amiral Koninghamın donanmasının 

H • ) • d dü~anın şimdiye kadar deni-zden ihrllç 
.ı..ıt erln onan- teşebbüslerine mani olduğu bildiril

mektedir. Bir düşman kafilesi dağıtıl• t d• mış ve zayiata uğratılmıştır. Bir diğeri mayJ JS eme J• de Bri!anya filosunun hücumlarına uğ-
" • k • ram1ştır. 
aıne pe Jnan• İngiliz donanması Girit sularında va-
... zifesini ifa etmiş ise de bu vazifenin İn-

Giriı Jıarbı, İngiliz donanmasını Ak- • ) giliz donanması kayıplara uğramadan 
-.,izden kovmayı ve bütün orta ~arka mıyor ar ikmali beklenemez. Basvekilin Avam 
~im olmayı istihdaf eden Alman pla- kamarasında beyan ettiği veçhile, İnıt.-
llılıın ancak bir safhasıdır.. --<>---· liz filosu hava kuvvetlerinden yardım 

Fakat itiraf etmek lazımdır ki bunu raymfs dlyoP lıl : FPan· görmeksizin ve büyük düşman hava !e
t.kip edt-cek olan daha hayati saflıalara f~Lb fj D 1 şekküllerinin deniz üzerinde müteaddit 
Ciriıt•n ı:eçilml'dcn gidilemez. Alman· Saftlft .>HH G Gr Gftln birlikler halinde şimdiye kııdar ll(Örtil
ı_ bu ""'"ede: sandığı gibi değil, lngl· memiş b;r şiddette hücumlarına maruz 

1 - Eııe denizinde mutlak bir hiıki· fiz zaferine bağlıdır.. olarak muharebe etmektedir. Bununla 
'-iyct te is etmek.. . beraber İngiliz kayıpları baklandaki 

2 - Ciritten Kıbrısa atlamak.. L~ndra, 24 (A.~) - «Tayının ga- düşnınn raparlarının <on derece müh:ı-
3 - Sarki Akdenizdc İnrriliz donan- zetesı baş makaleeınde şunları yazıyor: IA_galı olduğu aşikardır. Maamafih ha-

lııasnıı en nazik bir dtıruına~sokmak.. Amiral Darlanın dünkü radyo nutkun- rekat esnasında İngiliz filosunun bazı 
4 - Suriye)·i d"rhal i,,gal ederek da_ en ziyade dikkati calip o!ftn nok_ıa zayiata uğramasına intizar etmek 15-

.\rap memleketlerine ve Mısıra karsı mwobet hiç bir l"Y ifade elmemesldır. zımdır. 
1apa~akları !leferlerin hareket Ü<SÜ ha· r !O:m,,, ,, ~; .'1nh;lnrio 1 ..;•,_., ____ [_son_u_4_. _=_··_s_a_h•.;."fe_a_._1~ 
ine koymak .• 

S - i.ı:ıııilteceııin müttefiki Tiirklve 
• irtibatını k sm k.. 

6 - Stırlyedcn Orta sJa ·a ~dar 
1lzanan sahalar üzerinde yepyeni bir va
siyet ihdas etmek istemektedirler. 

Bu kadar iddiali, bu derece geni~ bir 
lıareket planının İngiltereyi, hayati mev
ıılleri üzerinde zaif ve mukavemetsiz 
lınLnası kabil midir? 
Yakın $arkta Alman istilası merhale 

llıerhale ııcnişlemiştir. Yunanistanın fe
d ikibetindcn sonra Akdeniz harbının 
lıer bakımdan cetin safhası başlamı.ştır. 

Şayanı dikkattir ki İngiltere, Alman 
ı..nımınun bn ııekilde inkişaf edeceği
ııi evvelden tahmin etmistir.. İngiliz 
tı..vekilinin söylediği ıibi iki taraf için 
it ricat yolu yoktur. Bu savaşta sonuna 
'-cııır, ölünceye kadar devam meebııri
Jeti vardır. İnıiJir.ler Giridin fevkalade 
elu stratejik ehemmiyetini azaltmaj\a 
~a iııüra teşebbüs etmediklerine gö- B. Cörçil ve karışı, Almanlann hava bombardımanlariııle harııp ettikleri bir 
~ Akdenizin bu kilit noktasını kaybet- mıntakauı qezerlerken 
lleınek için her fedakarlığı göze almış --------------

~df:;:ı;ı;:a~ zaman, Giri- lnililtere Giride Irakta harp de-
tin bir ada oldufunu ve en büyük fe-
~hk payının tne"iliz donanmasına benzemez Vam edı•yor 
~iilnü ıöz önünde tutmak lazım
ilır. Filhakika İnlll1iz deniz kuvvetleri 

~~~ .!:;ii:.~e ~~ BOUük Brltanuanın 1118- Alraanıar hlll ırakla si-
..... Zira bu zayıatın telfıflsı kabı! oldu-

=-b~~ c:~:.,.K·~~~a~d~:~~ daf aa kudreti ClrHlnkln-
1aıp edeceğine kanidirler. Bü!lln bu den harı'kUl'd8 OklBk ııebeplere, Almanyanın en maıtnır ve CI U 
ta muhteı;em ümitlerini Giridin sarp 
.. yabklannda gömmek imkanı mevcut 
ıılduiu ilive edilirse imparatorluk lmv
"tetlerinin Girit harbını kazanmak hu· 
llısnnda hakikaten harikalı gayretler 
larfpftiklerlnd.,n süphe etmemek la

uasi monasebet tesis 
etmedikleri iddiasında 

lbntlır. 
AJmanlara gelince, askerlik tarihinde 

ltıİ•li ıörülmemis muazzam bir hamle 
hnmaktadırlar. İngllterenin denizler 
lıikimlyetine raimen büyük bir adayı 
.. vadan kuvvetler indirerek zaptetmek 
ieşebbüsü, sadec:e mevzii bir zafer ka
llllnmak arzusuna dayanmıyor. Alman 
Rene! kurmayı şuna kanidir. ki Girit 
'8rki Akdenizin kapılarını nrdına kadar 
.\iman ordusuna acabilir. Taarruzlann
tla mu\'affak olurlarsa İskenderiyeye. 
ltahire\•e, Sii\·eyŞl'. Kudüsc, Baj(dada 
ve hattıi Tahrana kadar uzanan ufuk
ı.ra daha büyük cüre~le bakacaklard.ı~: 

Girit sava>;ının •imdıyc kadar ,·erdıgı 
ıııetirelere ııöre Alman hava kmvetleri 
ln~liz donanmasının Girit sahillerini 
himaye efmf'Sine mani olamaınıslardır .. 
Bu ırularda İnı:;Jiz - Yunan dou:ınmala· 
rnıın hiıkimh·eti mutlaktır. Almanlann 
Cirit havalannda tesis eder gibi ııiirün· 
ıliikleri hava hakimiyeti, müdafilerin 
havadan indirilen kuvvetleri ezmek, irı
ha etmek a1.n1ini ııevsetmemiştir.. ı\ 1-
llıanlar bu harba haitladıklan ilmiller 
o kadar büyüktiir ki bu iimidin bir sa. 
inan alni gibi kolay kolay sönmesine 
l'azı olmıvacnklan \'C mii<"adelrde belki 
daha giinleue ayni şiddetle devam ede-

[ Sonu 2. c-i Sahifed• l 

Bir Amerllıan gazete.si
nin ıuıı,.ıerL 

Jralıta yeni İngUIZ 
mrwaffalııyetıereı.. 

Londra, 24 (AA) - Glride karşı ya- Kahire, 24 (A.A) - İngiliz bava kuv-
pılan Alman taarruzu hakkında şansı vetleri orta şark umumt karargthınm 
beyan ediliyor ki bu istı1' teşeblıtiıril Irak harekatı hakkındaki tebliği : 
ile İngiltereyi iııtilA teşebbllsll ıırıısmda Irakta asi kuvvetler dün Fallucava 
hiç bir mukayese yapılamaz. BüJilk hücum etmişlerdir. Fakat şiddetli bJr 
Britanya adasım, Giritte oldulu ırJbl [ Sonu 2. ine' Sahifede l 
yalnız üç hava meydanı deiil, binlefte 
hava meydanlm müdafaa etmektedir 
ve geçen eylül ayında ~iliz hava kuv
vetleri buııünkü kuvvetlerine yanaşa
mıyaw kadar u buhmdulu bir m
manda dahi Alman hava taamnJan bu 
meydanlarda İngiliıı mukavemetini kıra
mamıştır .. 

[ Sonu 4. cü Sahlfeth ] 

Dünkü maçların 
neticesi 

---<>---

Altınorda ile BeşUıtq 
gaJlp-

Dünkü maçları Altınordu 4 e karşı 
3, Beşiktaş ta ikiye karşı bir sayı ile 
kazannuşlardır. 

Tafsilat 2 inci sah.ifemiuledir •. frak petrol ku11ularııım muhaft;<L ı ın-

-----------• I dı11I bir lcııçs 

Giritte Almanların tutunnıaıııııı mt?J1dan vermium Yeni Zelandahlar mevzile

~--~----~,~-~rl~n:de::.;k;::-a"" ed_..-_ıer_ken_~~---~-~--• 

GIRITTE VAZ~YEI IN
GILIZLERIH LEHIJDE 

GENEPıAl VEYGAID AF
RllAOA TEFTiŞE Çilli 

Amiral Darlan 
şimdi Fransada 

Lavaldanda 

Almanlar yalnız 
Melemoda mu
kavemet edi

yorlar ••• menf11r 
MÜNFERiT YERLERDE DE KO. FRANSADA YiYECEK KITLIGI 
ÇOK ALMAN GRUPLAR! KALDI BiR FELAKET ŞEKLiNi ALDI 

-<>-- ~-
Londra, 24 (A.A) ·- Buraya gelen Londıa, 24 (A.A) - Rahattan ııe-

malômata göre Ciritte Kandiya tebrl len bir habere göre F ranaız hilkümetnin 
Ye bava meydanı diipnandan tamamen ti.mali Fransada umumi mürahhuı o]nr. 
teınblenmlftir. Diifmanm bu kuvvetleri General Veyııand bir teftlt eeyaha ti ne 
için lndinliii mal- timdi kıtalan- ÇJiunıtbr. General Ewela Ueca ile F aaa 
- tanhndan toplanmaktedır. gec;mİf ve burada Fu umumi ko..U..ri 

Reamoda da vaziyet aynı dereced" General Nogea ile görüşmüştür. 
memnunivet v ridôir. ~e-.o ı•hri d.. AMlRAL DARLAN MENFUR 
inin clfilmaıı kıtaı.-daa temWemnif- Lonclra, 24 (A.A) - F- lmdu-
tır. Şinıdl "'"""9t1eriml bem ,.ı.rl, hem dm.dm .. .e,h1ı11 F- A;.. ..
hava meydanını ellerinde bulundaıu- len bir .......,. g3re Hitlelie Darfan 
yorlar. araaındııki ani- lı6tilıı F......t. '" 

MELEMODA ŞIDDETU HARP 1ri11ıwa ltpl aJtnıdakl •&lauk dein 
Me!emoda vaziyet bu derece miiııalt bir intiba lıUıl etıniftir. 

'

Fransa Surige . Filistin 
hududunu kapadı 

Suriyeden In,i-
lizlere eeçen 
Fransız çok 

Bir tayyare f iloıu 
Filiıtinde yere indi 
~ 

Yülısefı l'Ötbell bir .Fiıun
.,. sabayı da ıaar .FFun

SIZIGPG lltillCllı ettL 
Londra 24 (A.A) - Ofi ajansı bildi

riyor: 
Seref ve vatanJJel"Verliiıi nefsinde toıı

lıyan albay Kolet malvetlndeld subav· 
tar ve mükemmel süvari kıtalarlvle Su
riye hududunu ııeçerek hür Fransız 
kuvvetlerine iltihak etmlstir. 

[ Sonu 4. cü Sahifede ] 

Suriııedeki Fral\l\Z f"1>kaldde lcomiant 
ııenenıl Dentz 

değildir. Hava meydarunı elinde tutan Leva!, Peten tanılınclan kendisine 
d~ dün de kıtaat indinneie devam yol verildiii zaman halk anamda ne 
ediyordu. Hatti havadan bir mikdar, kadar menfur idi ise, timdi Dulan on
-belki kımıen 7Sınilimetrelik-top ve bir dan da menfur obnuttur. 
kaç ı..,,... topa indinneğe de muvaffak Bu telgrafta Darlanın geçenlerde Brı-l !,~-~~=~=~=E=~=~~C~C"(l~C~c~ıı~=~c§:~:~ı:~:§oc~c~:~oc~ 
olmattur. imparatorluk kuvvetleri Me- tanyayı ziyaret ettiği zaman maruz kaI-1 ; --
leme ha,,. ıneydamııın prlandald mev- dığı hasmane tezahürat aynca hatırlan-

r So"'. !J in•"' '11hil•ıfp l [ Sonu 4. cü Sahifede ] 

A1rerlka Fransagı biç 
uıuıcek ıermıuecek 

Buııarıarın Ta,ız ve 
Saıındlrekte ııı ne? 

Fransa teminat Almanlar bu su
vermekten 
çekiniyor 

ale cevap ver
miyorlar 

l'l'CllUIZ ceualnndan mö TCl.IOS ue .Seınelldlreje 
ıareııe fCU'flal'mı GfG• Bal,,...,.,.,.. g• ıaesl 
eaıııarı anlGfllıyor.. Jfflluere atı bil' 1.J lntl.J! •• 

Vaşinl(ton 24 (A.A- Berlln 24 (A.A) - Hususi bir muha-
Vi$i hllkilmetinln bir bildiriyor: Alman mahfilleri Semen
Amerika blrlesik direk ve Tasoz adalannın Bulııar kıta-
3evletlerine verdi - lan tarafından i$ııali haben hakkında 
~i cevap Mareşal tefsirlerde bulunmaktan imtina etınek
Petenin istikbalde le beraber Bulıı:ar kıtaları.nm bareUtı. 
<\iman.va ile Is bir- müttefik olmak itibarivle tamamen -

1ii!lni mll.tareke 1&rt- lrulceyş lıarekAtı oJduitu. kavdedilmek-

la~ hbıhlsakkındr ~- tedir. Bu hareUtm mihver e~ har
-ı;eef(l .8 a :ııc blveleriııe alt dahlH bir mesele olduitu 
bır temınnt venle- bildi~'-......_,,_ 

Amenka lconııresi miveceiöni bildir - ~..,..... · 
harici11e encüme- mektedir. 
nl ""i.ti B. Bloom Halbuki Ameri -
rika hariciye nazırı B. Kordel Hull 
tahrirt olarak böyle temlnat lııtemeltte 
idi. Vi$i hükiimeti bu hususta kat'i ııa
rantilı>r vermediği müddetçe Aınerika
dan Fransaya hiç bir yiyecek ııönderil
miveeektir. 

AMER1KADA VAPUR 
M'OSADERELEIU • 
Vasinııton 24 ( A.A) - Amerika mü-

l'D<!ssiller heyeti ve avan azası arasından 
•ecilmis muhtelit bir encümen Amerl· 
ka limanlarında atıl bir halde bulunan 
80 ecnebi vapurun müsaderesi hakkın
daki kanun llvihasını tasvip etınistir. 

BlTARA.FLIK KANUNU 
KALDIRILABlLtR 

SON DAKİKA 
••••••••••• 

ln~liz ve Al
man filolan 
karşılaşb 

Londra, 24 (A.A) - Amirallık daire
si tarafından neşredilen resml bir teb
lil!de şöyle denilmektedir : 

İoııiltere bahri kuvvetleri bu sabeli 
erkenden Gruenland açıklarmda Al
nnda Bismark zırhlısı da bulunan Al
ınan deniz kuvvetler'.ni önJeım.teıdirM 
Düşmana yapılan taarruz esnasında V-ıs 
amiral Holcandın bayrağını taşımakta 
olan Hood zırhlısının barut mahw«ılne 
talisizlikle bir isabet vaki olmuş ve 
m-hlı infi!Ak etmiştir. 
Bisınark zırhlısında basarlar vu1ru 

bulmuştur. Düşmanın takibi devam et
mektedir. 

Hood zırhlı.51 mürettebatından ancak 
pek azının kurtulabilm&ı obnasındıın 
korkulmaktadır 

- ------

Hariciye encllmeni :n!İ.si Bloom bita
raflık kanununun .heveti wnumlvesinln 
veya bir kısmmuı kaldınlmaaı huswrJn
da kendi.si ikna edilirse enclbnenln bu 
kanun Uzerlndeld teklifleri dinlem<i!a 
huır oldulwıu IÖYlemistlr. Bulaor baw•kiU, ltarlciııe tMIZIN "' rı.,,...-aUeri Alman aenerallerile bir cırnd4 
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Düııkü maçların neticesi 
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ERi 
ln~iliz 
Donanması 

--<>--A ltınordu ve Beş· aş 
takımları galip ge di 

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

1 
T 

TE 'ZIA
LU U 

Girit adasını hurtar• alı 
1 Hazırancla şümendüler seferleri değişiyor için bü31ülı za fcıtı gö~ 

~--~------....... ----------
Bütün hatlarda her gün 

ekspres treni var 

almq görtinmehtedır .. 
-<J- ' 

ŞKVKt;T BiLGIN 
Heticeıe,.: Aıtınordu 4, ı!stanbulspor J; Beş!lıta, 

2, Altay J sayı yaptılar •• 
Milli küme denlasman maclarının tam bir hiıkimivrt !esi• ettivse do mü

şehrlmlzd• sonuncu kar<ılasmalarını rlafaava cekilen Altınordu kalesine baş
vaİıacak olan Besiktas v• htanbulsııor ka •avı kavd•na muvaffak olamadı. Bu 
takımlan. dtin birinci müsabakaların: suretle mac ta Uce karşı dört 88VI ile 
Altay ve Altınordıı takımlarımızla van- Alttnordunun ııalib!vetlvle bitti. 

ALTAY - BESKTAS MAC! 

Bundan 5 ton çroı pi
yasa ya tahı;s edildi 

aı y, man ı tıı,.a ııar 
hadle,.ı tesblt olundu 

Besikt.'lı • Altav ınecı hekkınıfa slSvl• -<>---

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

Yeni tarı e ve ha,.elıet saatleri bütün memlelıetı 
alôlıadar edecelı vaziyette tanzim edildL tılar Altmor<lu • 1stanb1,1lspor macı üce 

kars; dörtle tzınlrln lehine. Besiktas -
Altav macı da bire karşı iki gavı ilo. bu 
senenin namallJQp takımı İ!lanbul sam
pivonnnun lehine n.eticel>"'!ldi. Dün hava 
futbofa ı:ıavrl mUsait oldul!ımdan m"o
lar ııek o kadar heveranh olmadı. Bil
ha.<tSa Altınordu - !stanbul<r>0r macı. 
ildeta zevhi? cerevan etti denilebilir. 
Riizıdir şiddetli esdiğinr1Ml ton kontro1ii 
cok milskül oluvor, verilen naslar veri
ni bulmıvorclu. Maamaflh Altav - Be
siktas macmıla. rUzqann daha siddetli 
csmesinE' ra!!men. hevecanh dakikl.lar 
birbirini takin etti. Altav müdafaasının 
canlı ovunu ve Fikrctin fedakl\rane 
kurtandan milkeınmeld!. Bcsiktıı• ka
lecisi Mrhm!!t Ali d., dun ırll7:•1 kurta
nşlar vantı. 

bir sual hatıra ııellvordu: Bir hafta ev- Ticari'! vekAlctı tarafından vi!Avcti- 1 Hazirandan i 'haren devlet detnir- kalkacak ve 22.45 te Basmahanede bu
voUan seferlerinde ı:ıenis deifüiklikler lnuacaktır. Pazar ve Pe~embe ırl!ııleri 
vanıhcak ve !ımir - Ankara ve tstan- Basmahane 1.rtasvonundan kolkan muh
bul arasında her ~n ekgpres iillvecei!i !elit kntar saat 9.45 te hareket edecek 
aibi fzmir. Karııkuvu - Afvon hattında ve karsı taraftan saat 17.55 te l!elecek
da he:r ırtln ek- tahrik olunacaktır. tir. Cumartesi ve Salı günleri avnı saat
Her ı::e-ce İzmirden saat 24 il bir dakika !erde Bandırmaya kadar tren ıridin !!e
gece ekspres hareket edecek Karaku- leceklir. İzmir - Denizli treni her Riln 
v11d~n kalkan tren de saat 10,;ltı da İz- saat 9.35 te Alsancaktan har<>ket E"de<·ek 
mirde bulunacaktır. İzmir - Afvon • An- saat 16.35 te avdet edecektir. ödemis 
kara treni her hah saat 8-,25 te Bas- !reni, Alsancaktan 0.35 te kalkacak ve 
mahane istasvonundan kalkacak ve mu- saat 21.28 de dönec<>ktir. 

[ Baştarajı 1. ci Sahijede 1 

cekleri tahmin edilebilir. Şimdilik "':t 
hakkak olan ey. iki tarafın da bliv"'
bir inat ve sayanı hayret bir aziınle,'.';; 
vliı;tiiklcrind.,;. ibarettir. Ada ınli-1• 
!eri, daha miilıiın kuvvetlerle ve sn...ı· 
le takviye edildikleri takdirde - ki )ıliy• 
le oldubmdan süphe etmemek. ~ 
dır - Alman laarruz planının akim .. b 
ma.<ı ktıv•·etle muhtemelılir. Ma~ 
ulu orta bir nikbinliğe mlisaade ctınire; 
rek kadar nazik,• halti vahim oldolUa 
kabul elnıck te zaruridir. 

AT.TtNORr>U - tSTANBut SPOR 
MACI 
tik mac Altınordu - tstıınbul"1lor ta

kıml•rı arasında vaıııldı. Bir hafta ev
vel tstanbulda yapılan ve 2-1 t.tanbul
sııorun alevhlne neticelenen macın ~de
ta renva., olRn dUnkU mllsabakanın ne
tice•i meTak uvandırıvonlu. Hakem 
Fehmlntn dave!ivle •ahava cı1<an ta
kımlar su sekilde sıralandılar: 
Altınordu: Necati, Seref, Nuri. Ali. 

Salt, Muammer. Namık. Hamdi. Salt. 
HU.evin, Muammer. 

btanbu!!IDOr: Nevzat. Hıvrl. Sefer. 
Muzaffer. RU$tll. M. c .. 1M. tsmet. Ka
dir. MUkerrem. Tarık, Fahri .. 

Ovun ba lar haslamu htanbul•por
lular, rll•dr alvhlerlne olma'1na ral
men, sllntl• Alhnordu kal••ine lndile• 
ve dllrdUnc!I dakikada MUkerrem ~i!7el 
bir ııozlsvonla ilk ıtolU !stanhulsnor le
hine kavde'ltl. Bu l!Ol, Altınordulu ovun 
cuların Asabını bo•du. Bir t\lrlU topa 
hAklm olamıvorlardı. Dakikalar llerle
dlkce M. Celftlin kolu cık•rak sah•vı 
terketıneslne ve takımın on kisi ovna
maınnR ra!!men t•tanbul"POr hAk!m ovu
nunu idam,. ettlrlvor ve bir cok ta ııol 
fır!l&tlan vakalıvonlu. Fakat atılan şut
lar. va san•ızlık veva b~ks!zlik vU
dlnden kale dll"!'!!lne carıııvordu. Bn 
arada iki muhakkak savılık fırsat ka
cınldı A" "' """' h..., tı l.\ 
eden Altınordulular, 21 tnc! dakikada 
l!tanbulsoor kal°'! 6nlerlne kadar ııel
dller. Kalenin vakınındıın HU.evinin 
~ktli!l sut, kalecinin ııö~s:Uno carııaral< 
Seldin !Snilne dfüıtfl v• o da "1Kı bir sut
la b~raberllk ııo!UnU attı. Fakat bera
bMllk uorun sllrmedl. Hem•n soldan hu. 
cuma ~e-cen t~tanhlıl_.oorlttlnr ~ol ic)twrf
nin ı:avretlvle ve mildafi Nurinin de 
vardımivl• ikinci ve 34 iincii dakikrda 
da llcllnc\I ııollF"Mııi v'nar:ık hlrlnci 
devrevl 3-1 leh! rin• bi irdil!!T 

tKtN<::t DEVRE 
Bu devredP r!l~ı:Ar nltind~ ovnamak 

mecburivetindr ola.n Altınordunun va
zlveti kurtara~af!ı şüpheli !:!Örülilvord~. 
Buna sebep t• defans hattı bama olmak 
Uzero !ıic bir ha!ta lnslcom olmaması 
idi. Kaleci de cok sansızdı. ad<>ta kale
ve dnitru ııelen tonların lcerlve ıtirmesi 
icln \'Ol n!;steriv<'rdu. Maamafih bir iki 
efomımın sah.si ııavretlcri sav<>sinde 
ilıinoi devrede takım pek fena ovnama
dı.Dunda !stan hulsoorun on kisilik kad
rosunun birinci devrede fazla enerii 
SRrfMer•k VOl"tılmMının da dahli var
dır. Onuneu daklkoda HU""Vin vanında 
müdafi oMul!u halde tonla kaleve ırlrer
ken hakem penaltı verdi. Salt. nenaltı
vı ııole tahvil !'<!erek Altınordunun ikin
ci sav,.ını cıkardı. Bu ııol. Altınordulu
lar !•in bir te$vlk oldu. Simdi •al!lı sol
lu akınl.rla "1k .. k tmnb11l'1>0r kale
sine lnlvorlRrılı. Maamaflh !stanbulsııor 
dıı hucumda !!t'rl kalmıvorsa da bunlar 
~ol olabilecek variVE'tler ihrlruı ctmivol'
du. Altınordunun nlsbt Mklmlvetl de
vıım e<lerken Namık takımın UeUncil 
beraberlik , •• bira• sonra da Hamdi dör
dün'il l!alibivet savılorını sert vunıslar
la tstanbulspar kaleslne kavdcttiler. 

Ovunun sonlarına doltru !stanbulsııor 

vel htanbulda kendi sahasında Altava mize tnh•ls olunan 15 ton civinin tcvzi-
3-1 ııallp ıı:elen Beslktas, acaba buıtUn atı. vilAvct liat mUrakabe komtwontı 
vııbancı sahada nn•ıl bir n•ticc alacak? •arafından ikmal olunmustur. Bu civi-
Altav buırlln Beslktasa ııalin ııelemez !erin bcs tonu vilAvet emrine verilmls. 
ml? beş tonu Tanm satış koooeratifl~rlnc 

Ovun başlar başlamaz Altav !cin sans- avrılmı• ve dil!er bes tonu da plv:ısava 
"ılık. daha dol!rusu mukadder netice tah•ls edilmlşttr. 
kendini ıt&terdl. tik d•kikalarda topa lthalAtcılar birlikinin ell~rinde bulu
kafa lle bir cıkış vaııan Ömer düstU ve nan kalavlann kAr h !eri tavın olun
bavıı:ın bir halde sahavı terketH. duktan sonra 88tıS flatlerl te•bit edil-

Bu. Altavlılar !cin bUvUk bir darbe miştir. Bundan başka manif•tura esva
oldu. HattA denilebilir kl bu sebenle sının da ~ıı.tıs fiatlerlvle klr hadleri ka
sabadan 2-1 ınalt!Op avrıldılar. Gerce rarlıı!tınlm1'tır. Bu flatlerin tesbitlnde 
Ömer iklncl devrede ovuna ıı!rcli 15• de lthalAtcı h!rliklerinin verdikleri fıutler 
normal ovununun ancak onda birini esas tutulmustur. 
zorlukla nvnıvabilivordu. * 

Altav bu mncı en fena •erait !cinde Fiat mUrakahe komisvomınun rsn• 
ovnamıstır. Bu itibarla milli kümenin bcs azası, kararname mucibince önü
en kuvvetli takımı s•vclığımız B"'liktssa Müzdcki altı avlık devre !cin komlsvo
karsı aldılh netice iyidir. Bu s•ro!t !cin- nun tüccar ve sanavlci azası He yedek 
de Besiktas. Altavın aldıi!ı netlcevl im- a1.Mı secilmistir. 
kAnı vok alamaıdı. Gönül isterdi ki Al- -·---
tav da birinci devrevl tam takımla ov- 111 .. aca!çı biri e .. ı 
namıs olı;un. 
Takımlar su •ekilde sıralanmL•lardı: ictimala,.ı devam 
Be•iktae: Mehmet Ali. HilmU. Ya- ediyo,._ 

vur. Hllsev!n. Halil, Rtfat. SükrU.. Seref, lzmir ihracatçı birlikleri umumi he· 
İbrahim. Hakkı. Sakir.. yet toplantılarına önümüzd~kl Salı gll-

Altav: Fikret, Raif. Al!, Sa!Ahittln. nü devam edilecek ve birlikleri alıka
l'ımcr. s~~r. Ekrem. B•m. nvas. Ralli. dar eden mevzular müzakere olunacak-
Saim.. tır. 

Birinci devrede Altavın rUzl'lrla be-

Milli ı:o,.unma fıa!uınn· 
na bi,. muhalefet 
iddiası ... 
Keçecilerde Kl.zım Dirik caddeılnde 

kabil taraftan gelen ekwres te saat Dil(er hatlanla da 1 Hazirandan itiba-
20.18 de 1zmlre varmıs bulunacaktır. ren seferlerde del!isiklikler vanılmıs
lzmir • Bandırma eksnresi saat 7,45 te tır. 
O!:'-~,.-:c----.o:Y"~~.r~q....oor..oc:~.o:ııcı:ııo:ııcı:ııcı>:cı>:cııı:cııı:cııı:coc:ıoccoc:occıocıgoc-'c"cı"aııocr:ııcı:ııcı:ıı::ıoı:ıı::ııc10C:c 

MUlhalıat anlarında Alışam Kız Sanat 
yüzde on tasa,.,.uf orıuıunun bu 
yapılıyor.. senelıi verimi .. 
Ticaret veklllet!nden gelen emirde, Akşam Kız sanat okulunun 940 - 941 

mülhakata verilmekte olan buğdaylar- senesi ders yılı geçen yıllardakinden 
dan yüzde on tenzil edilerek tasarruf ya- çok verimli olmuı, bu sene okul 183 
pılmaJı bildirilmiştir. Alakadar birlik- mezun vermiJtlr. 
ler murahhaslariyle yapılan görüşme- Bu okulun güzel sergisi dün akşam 
!erden sonra un tevziatı haddi layiklne kapanmlJ. sergiyi bir hafta içinde 1 123 
indirllınlştir. kişinin ziyaret ettiği anlatılmıştır. 

----·---
4456 delıar ye,. 
t;elıirgeden temizlendi 
VUayetlınlzin muhtellf kazalannda 

zuhur eden çekirgelerle mücadele faa
lly.ıl, hararetle devam etmektedir. Bu 
hafta içinde Menemende -4,300, Bayın
dırda 120 ve Karşıyakanın Örnek ve 
Sancaklı köylerinde 36 dekar arazi ll!ç
lanmıştır. 

GUzelyalı fJatolılılıları 
istimlôlı edilecelı 
Güzelyalıda bulunan 9U birikintile

riyle küçük bataklıklar aahaaının büyük 
bir kısmı sahiplidir. Bu araziler Beden 
terbiye.i bütçeainden k&Fi tah•iaat ayn
larak istimlak edilecek ve burada mo
dern ıpor aahalan vücuda getirilerek 
gençliğin iotifadealne hurolunacaktır. 

Eıhem oğlu Peynirci lemail özkarçam --------------
börekçi ıbrahım namında bırı.ıne btr Irakta harp devam 
çuval un satmak !!Urt'tiyle mi1li korun-
mil kanununa aykın har.lcet ettiği id- ediyor 

Amiral Darlanrn nut
ku oe /ngilizler 

dlaslyle poli•~e yakalanmıştı. 

---- ·--
TAYIN 

Edirne Memleke haatahane•i Baş 
hemtireıi Bayan Melahat Ersi!. yirmi H

[ Baştaraft I. ci Sahifede 1 
bombardımandan sonra eski mevziforl
miz kıtalarımız tarafından yeniden is~al 
edil~tir. Bir mikdar kamyon ve tank 
alınmıştır. 

[ Boştarnfı 1. ci Sohifede l 
Amiral Fransız mllletlni ezmediği ve 
Fransayı dünya haritasından çıkarmadı
ğı için galibe karşı minnettarlık ifade et
miıtir. Hitlerln hafifletmeğe razı oldu

raber ovnama~ına r~"f'llen, ilk daklka
larcla Ömer!n cıkısı S.-slktaslılarn bü
vük bir avantaj temin •fnıi<ti. Hakkının 
•nh.•t ııavrctivle sık sık Altav kalesine 
inen Be:;ikta~lılar. hemen eut at"rak va .. 
•lvete ~ecivorlArdı. Bu arana iki savı
lık tehl!kevi Fikret •orlukla bertaraf 
•ttL 15 inci rfaklkacla Bcslktasltbrın ile
ri ovnama!=:ındnn f.ı:::tif:lde eden 11vas SPri 
bir dnl"b mllchfannın ve kalecinin 
m!idahalelerine rıı~en UcUnctl vıırus
ta topu mrla Beslkta' kalesine soktu 
On kl!ilik bir tak?mın bUvUk bir en•ril 
sarfivle cıhrdıi!ı bu ııolün sevine Anla
rı henU. daha devam ederhn B""ik
tat.lılar s.klrln ava&.iyl• hlf~aberrllk aR
\'I arını cıkardı ar. Devre - era ere u - .. _. M ""'- '-- k,""l!.~~~,r.!<~ 

tahaneıi hemşireliğine tayin olunmut-
.,JÇı-.o!a ,kan.kıolu. iu mUtareke eartlanna m.ühim bir au

petrö deposu oom· re te ema d Amir D r n un -
bitti, 

tKtNCt DEVRE 
Bu devrede Beslktas rih~Ar lehinde 

olarak ovnadı!h halde hlc bir zaman 
rfovamlı bir hakimiyet t<-•l~ ed•medL 
Hatti\ riizgSr ara sıra hızını kRvbedinre 
Altavlılar Be<ikta•ı tazvlk ettiler. Ve 
eller tlvM lkf mU.alt fırsattan biri•lnl 
ol<un kacırnıRSavdı ovun berabere bi
tecekti. Bu devrenin 6 ıncı dakik~sındA 

tur. 

Gelenle,., Gid-en!cr 
lka•at Veklleti iş müfettişi Ali Fahri 

Siner Bandırmadan lzmire gelmı,. Ti
car•t Vek~leti müfettl• heyeti r•l•I Hak
kı Be•e B•rııamaya. Bergama Cümhuri
yet müddeiumumi•! Ekrem Gilnay Ber
gamaya gitmiştir. 

Ifakkı bir ııol vantı. Yli>U kendi kal•sl- ----·---
ne mUteveccih iken hlrdenbirt' ve Qnl 7.ABITADA 
bir •ut cekPrek il•tadane bir surette to-
nu kale al!lnrına taktı. Bundan son- Bn. etfri..ıenin JJOO 
ra ovun Altavın ıtilzel m!idafaa~ı ve T 
Besiktasın "mere vermlven tazyiki al- lf,.asını lıim çaldı? 
tında devam ederken 1-2 Besiktaıın ııali- A!.ancakta oturan 45 yaşında bayan 
bivetivle nihavetlendi. Methiye, zabıtaya müracaat ederek. 
Macın hakemi Suphl Batur, ovunu çantas1nda bulunan 3 100 lira para il• 

ıı:Uzel ı:ıörü•ivle bitarafane idare etti. bir alan bilezik ve bir pantantifinln ça-
* lındığını bilclirmi,ir. Bayan M•thiye, 

Dün sahada kolu cıkan M.Celalln te- .UPh•lendljii üç klıiyi poll•e bildirmlı. 
dav!sl !cin bas vurulan iki ha!tanede de müc•vheratla paranın çanta11nın meşini 
doktor bulunamamıstır. Bu vazivetlere ke•ilmek auretlyle alındığını da ilive 
karsı tN!bir almak icap etmez mi? etmiştir. 

- Zabıtaca tahkikata başlanmıştır. 
BELEDİYE 
Bü..ıüfı bl,. tebhlr Aile llatll6fından doğan 

" feci IJf,. lltidise .. 
istasyonu yapıyor Berıı:ama kaza•ının Zeytindağ nahı-
Şehrlmlzln bUyUk bir ihtiyacına cevap Yeain!n a~aPı Şakran köyünde vece bek

verecek olan T ebhlr latuyonu, beledi- risl Hakkı Ethem, aynı köyden Mehm•t 
yece Tepecikte E,refp.,. •.-e Emrazı .... Durnayı mavzer tüfenai ile her lld ba
riye haatahanelerl araaında bulunan bü- ca/iındon afır mrette yaralamı., yaralı 
yük bir tUtGn depo•u lstlml.&lı: eyleyerek kaldınlclığı BeTR&ma memleket lıaota
vücuda ııetlrilecektlr. Bu lstaoyonda iz- hon~•lnde lllmüştür. 
mir ve mtilhalı:ata alt nakil vasıta.lan Hadise eöyle olmu•tur: 
Dezenfekte edllecekır. l•tasyona civa!'- Mehmet DurnRyı altı aydan beri ayn 
daki demhyolundan bir iltisak hattı ya- bulunduifu karısı Cennet Duranın evine 
pılarak vagonlann da dezenfekte iti te- gld-.ek e'IYMını almalı: ı.temlt, bu ma· 
min edilecektir. da CMnet feryada baelamıetır. Seıler! 

duyan ırece bek~ı.ı Hakkı Etlıem vaka 

ve burada dört bü- nn izahından akilane bir şekilde çekin· 
yUk yangın çıknrılmıstır. mittir. Bu ıebeple Franoız dinleyiciler 
Avcı tayyarelerimiz Musul tayyare ve dünyanın diğer k11mındakl bulunan 

meydanını mitralyöz ateşine tutmuşlar- dinleyiciler bu hususta kendilerine au
dır. İki düşman tayyaresi tahrip edil- aller sormakta devam ediyorlar. 
ınlş, biri hasara uf:ratılmıstır. Serbe•t bırakılacak esirler hakkında 

Alman tayyareleri Habbaniyeyi bom· alman raporlara göe bunlar Almanya
bardıman etmisler ve mitralyöz ateşine dakl umum Franaız e!irlerl mlkdarının 
tutmuşlardır. Binalarda bazı hasar VU· ancak pek küçük bir kl!mıııı teşkll ede
kua "•lıniştir. Zayiat hafiftir. İki tayya- cektlr, Ve bunların Almanya hesabına 
remiz dönmemiştir. çalıpn fabrikalarda ite yarıyacak kabi-

ALMAN • ffiAK DİPLOMATİK liyette kim•eler olmalan muhtemeldir. 
MÜNASEBETLERİ Amiral Darlanın nutku üç nokta {!zerin· 
Berlin, 24 (A.A) - Yan resmi bir de mukni beyanata inhisar etınlttir: 

menbadıuı bildiriliyor : 1 - Hitler Franıız donanmasını al-
Almanya ile Irak arasındaki diploma- mak latememlttlr. 

tik münasebetlerde hiç bir delı.lklık 2 - Hitler Franaanın müstemlekele-
vukua gehnerniştir. Bu hususta sorulan rlni iatememiştir. 
bir suale Alman hariciye nezareti yuka- 3 - Hitler Fransanın lnglltereye 
rıdakl cevabı vemtlştir. harp ilan etmC!lnl de talep etınemiştir. 

Iralan bir husust milmessilin!n 'Al- Amiral Darlan Fransanın donanması-
manyada bulunduilunun Berlinde bilin· nı klmaeye terk etıneyeceğlnl tekrar et· 
mediği de üade edilmiştir. mistir.Fakat bu teminat sıksık tevit edil-

ASYAYI YAKABİLECEK ATEŞ diği lcin ikna kuvvetini kavbetmistir. 
Roma, 24 (A.A) - Ste(ıınl ajansı bil· Londra 24 (A.A) - G•neı:al Denoliin 

diriyor: İngiltere ile Irak arasında har· umumi karardhı tarafından nesredilen 
hm inkişallan hakkında tefsiratta bu- dekhrasvonda sövle denilmE'ktedir: 
lunan Relasyone Entemasyoııale ııu• cVbl hiikUmetlnl Bitlerin bir kukla
tesl bu harbın büt~n Asyayı yakacak bir sı ve Fransa icin Kuzling olarak tel5k
yanıtm çıkarabil.,.,eiini, lralruı Sovyet- ki edivoruz. Buna binaen Bribmva hU
ler birlifi tarafındıuı tarunmlllll ve iki kilmetl tarafından Fransız Kuzlingleri
memleket arasında münasebntın baş- nin rollerini akim bırakmak üzere alı-
laınasl bunu ispat ettiiinl JUIJOr. nacak biltlln tedbirleri tasvip Nlivonız 

-- ve Fransız milletinin de !nııiliz hil'kU

Giritte vaziyet lngi
lizler lehinde 

( Ba~brnf; 1. ci Sahifede 1 
sileri tutuyorlar, Burada cereyan eden 
muharebenin çok tiddetll olduiu anla
ııtınaktadır. 

meti tarafından müşterek menfaatl~rin 
müdafaası için lUzumlu ıı:öriilecek ve 
tatbik olunacak bütün icraatı ivi karşı
lıv~"ae-ınıı itlmndt"lt'l varc1.tr. 

ELHAMRA'da 
m•halline giderek bir hldloe çılcma
oını Snl•meğı! çalışınıt. bu arada olllh 
l•tlmaline mecbur kalmııtır. Neticede 
Mef.met yaralanm1ş ve ölmüttür. 

DleER YERLERDE 
Melemo ıniiate•na vaziyet iyi olmak

la beraber münferit yerlerde ıw• küçük 
AJrnan ll'UPlannm nıevcut olmadıfı 
s31Ienenıez ld bu da baç edici ınabiyet
tedJr. 

Bunlar bir tarafa bıralı:ılııcak oluna, 
Amiral Darlanm Fransanın k~ diit
miq olma•ıru kaydetmekten adeti meY· 
zf bir memnuniyet dayar ribi oldujunu 
ııöriiyonn. 

Nutkun oonımda Amiral Darlanm 
Fransız milletinin tercihine bll'aktıb 1ı,.. 
yat veya ölüm m-ı~sinin bftlli filhaki
ka Fransız mllleHnin elindedir, Fakat 
bu Amiral Darlanm anladığt ribi değil-

BUGÜN MATİNELERDEN mBAREM 

Almanlann bu taarruzda bir ~~ 
hedefleri Sitilyadan Libyaya bü~. 
kuvvetler geçirmek i~in, Yunan har 
nın başladığı günlerde olduğu gibi .• ~ 
yeni fırsattan istifade etmektir- Gw• 
taarnırunun böyle bir netice verip ,,_. 
mcditi hilıihare anlasılacaktır. 

İntt'İlizler Giriftc v~yete hftkinı ,; 
dnklannı söyliyorlar. 

Bu hlikimivet hakikaten sarsılmaD'!'° 
sa bay Hitle~in azametli plaru siındi~ 
akamete uğramış ve bütün şark ale~ 
yeni hir kabustan kurtulmuş dcmel<tit-

.$EVKET BİLGİll 
----·---

Zelzelelerin en 
şiddetlisi Muğ

lada oldu 
~ 

2 lıfıl öldü, 7 yaralı vat' .. 
Diğer zelzele olan 

yerler-
Ankara 24 (A.A) - Bu sabah alın•0 

telııraflar dün gece sa~t 23.50 ile 3 45 
arasında Mııi!la. tcel, !mıir ve MonL" 
vilftvctlerinde <iddetU ve hafif mUtrod
dit yer sarsıntılan olduğunu bildirmiştir. 

Bilhassa Mul!lada ver sarsıntısı colc 
siddetli olmus ve sabah saat 3.45 e ktı
dar yer sarsıntısı kavdedilmistlr. Bı1 
sarsıntılnrın Uc dört tanesi cok kuv,,et
li olmustur. Halk korku ve hevecatl 
!cinde sokoklara fırlamıs ve ııecevl acık• 
ta ıtecirmio:::tir. Hisar mevk!!1H:ı"'n kor:ıAtl 
bir kava bir eve dilsml\•. blnavı vık· 
mı.c:tır. Evin enkazı altında k:l.lanlardnn. 
iki ki.si ölmliş ve vedi kisi hafif varalan• 
m.-'9t,r. 

Vi ;vetin , ıığ a. Mila<. Bodrum ve 
Köyceğiz kazalarlyle Kuşadasında da 
müteaddit ver sar.<ıntılan olmlL•tur. 

Kocaeli, Dinarda 22.~0 ile 23.50 ara· 
sında nisb<"ten hafif olmak Uzere zelze
le hissNl'imislir. !zmirde ikisi ııece va· 
rısında. ikisi de sabaha karsı olmak Uıe
re dört defa hafif olarak ver sarsıntısı 
o im ustur. 

MUôLADAKtFELAKETtN 
TAFSiLATI 
Mul'la 24 (A.A) - Mul\lada dUn rece 

varısırırlan az ~onra b:'lc;hv.an ver s:ı~1n• 
tılan kısa fa<ılalarla devam l"tmlslit', 
Yeni ve eski su tMb-atı harap olmusiur. 
Sehre Uc •aat ınesafodekl Ovuklu d•i!· 
da da siddetll ver sarsıntısı olmustur. 
Bazı kövlerde hasarat oldul\u anlaşılı• 
vor. 

Mu{!la halkı kaınilen evleri bo•altınış
lar. sokaklara ve me.,danlara dBkUlmUş
lerdir. 

DENtZLIDE 

Denizlide dün ııeco saat 22.55 t~ 50 
sanive devam eden ol:lukca ku\'Vetl! bir 
ver s~rsıntısı olmuştur. lfa•arat voktur, 
Bu ilk yer ~arsıntısını biri kuvvetli. dl· 
li<"rleri hlfif olmak üzere altı ver "'1f" 
•ınhsı daha takip etmistlr. 

........................................... 
: ANKARA RADYOSU : . -- . 
: BlTC:ÜNKÜ PROGRAM ! .......... ----- ......... . 

8.30 Poiiram ve memleket oaaı aya
n 8.33 müzik (Pi.) 8.45 ajans haberle• 
ri 9.00 müzik (Pi.) 9.30/9.45 evin aa• 
ati 12.30 proğram ve memleket •nat 
ayarı 12.33 müzik hafif şarkılar 12.45 
ajan• haberleri 13.00 müzik sa• eserleri 
13.30 konuşma (dereden - tepeden) 
13 45/14. 30 müzik radyo salon or• 
kestrası 18. 00 proğram ve memleket aa• 
at ayarı 18.03 müzik radyo caıt orkeot• 
ra!I 18. 30 ziraat takvimi ve toprak 
mahıulleri bonaaı l 8.40 müzik roclyo 
Cl'Z orkestrası proğramının df'!:vft"'ı iki nefla flllmclen mürekkep nıuamm bir ......,..... 

-1 -

DAGLARIN KIZI 
Yaraı.nı.r ı 

FRANSIZCA 
StRLEY TEMPL - RANDOLF SKOT 

-ı-

SAHTE YILDIZ 

Gece bekçisi ölttme sebebiyet vermek 
maddesinden nezaTet altına a1ınmt~tır. 

BINC CROSBY • JOAN BLONDELL ,,. MISA AUER • CROSBY CAZ 
KIZLARI tarafından fevblade bir tarzda ,..,..blan SEN • ŞUH • Mu.ikill 

1 -- KUÇUK MELEK 
FRANSIZCA SOZLO 

dir. Franaanın istikbali lngilterenin za. 
ferine bailıdır. Aynı zam..,da önümüz
d~ki aylarda Framızlamı takip edecek
leri lıaıtı harekete ve büyük bir dnlet 
olarak Franaanm kendi kendine beıle
'J'OCefi imana bağlıdır. Öniimmdeki ay
larda, Darlanm sandıtı gibi, Franıız ru
hunun esaret ve inkiyat altma alınıp 
almmadıfı ranileeekt!r. 

19.00 müzik eeçilmi• ,arkılar 19,jO 
mrmleket ~aat ayrın v~ 11.jl'!.ns hPıherl~rl 
19.45 miizik (PL) 20.00 konn•m• 
(yurt oaati) 20. 15 müzik fa.ıl hevetl 
21.00 konu•ma memleket po!t11.01 2 1. i O 
müzik (Pi.) 22.30 memleket •aat •v•n 
ve ajans haberleri 22.-45 ajanı oervi•I 
23.00 milzik (Pi.) 23.25/23.30 yonn• 
ki proğram ve kapanlJ. 

tNCtLtZCE 
Y .... tanlar : Ne..,..,rlr -'- , 
ARTIE SHAW Cu Orı-tn.i 

-3-
Aynca ı MONOR NURE1TtN ı rafından ADı Y-1. .• 

-4-
ft DtNtz Klzt EFTALYA'NIN Ayct., ~ 

S",\l'ftAR: ~lrley 4 - '7.~n da. S.Yılda 2 - !l.30. 9 da. 
C fARTE,<:f ve P 7AR ıt .,. 12.30 ela ""'1ar ••• 

2--KATiL BENiM! 
FRANSIZCA SOZLO 

MATiNELER ı Ka. Benbn 3,30 - 8 - 8,45 K. Melelı 4,30 - 7,10 
.., 9,45. CUMARTESi 2 PAZAR gllal 1 de ili""-.. 

TAYYAREDE TELEFON 
3646 

Deniz Gazinosunun 
Yazlık kısımları açılmıştır 

Temiz hava, güzel servis, iyi yeİnek, emsalsiz 
İzmir qıırııfJuna sevretmefı yalnız 

D E H i Z G A .'ı 'i H O S U H D A .. 

l>caıa 
lııtaıı 

·-~e 
ilan 
~la~ 
1'.ı 

liivı~ -

-
-



M AY 1 S PAZAR 1941 
:ıım ıı 111ııııııııııııııııı111ıı1111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 ıı = ~ IZMJR ASKER.LJK ŞUBESİNDEN : 
§ 1 - Bilumum yedek subayların 941 Haziran yoklamalan aşağıda yazılı 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
UPANI MUAMMA Si 

Daladiye muamması! 
bankasındaıı: 
Sarı .n Carsamba kazasının P'>rsuk 

köyü civarında Porsuk onnanlan namı
le maruf olup bankamızın tahtı tasarru
funda olan ve halen bankamızca isle
tilmekte bulunan orman kırk bes gün 
ıniicldetle ac>k arttırmava cıkarılmıstır. 

E günlerde yapılacaktır. · § 
ld ki kö ·"'! ta b" ha!-l S 2 - lzdihame sebebiyet vermemek için gün gün ayrılmıştır. Gününe i 

ve yo a pıu er mun zam ır c · b d b ı b" .. k • "k · f = 
de ~aptırı1mlştır : ısa et e en su ay ar utun as erı vcsı n nlİ us cüzdanlan ile birlik- 1 

le geLneleri mecburidir. 
Ormanden naklivat kamyon ve ara- :: 3 balar ile Dikbıvık istasvonuna kolay- 5 - lzmir dahilinde bulunan yedek subaylar yoklamalarına bizzat gele- -

!ıkla ve az bir masrafla vanılmaktadır. 5 celcler, aksi takdirde hareket edenı..rin yoklamaları yapılamaz, iz. 
ACIK ARTTIRMA $ARTLARI: 5= mir haricinde bulunanlar veya geLneyecek derecede rahateız olan-

adiye değffmf$tL Ben fıendisfnden Belçlha 
alına mefıtup istediğim zaman yüzünde anla· 

$llmaZ, haşin bir ifade peyda olmuftu.. 
-9-

1 - Ormanın tapu kavı11arına naza
ran m""ahru;, 2 HR 317.3994 dür. 

ı -, Açık arttırmaya ıürebilmek icin lar dolctotclan rapor alarak taahhütlü mektup ile yoklamalarını yap-= tıracaklardır. 

2 - Ormanın hu~usiveti vüksf"k 7ira
at veUleti tarafından tasdik edilmis
tir. 

taliplerin 5.000 liralık teminat akcasını 5 4 - Yoklamaya aelmeyen yedek subaylar 1076 numaralı kanunun 10 -
bankamızın sube ve aianslarından biri- ==- dd uncu ma esindeki (50) lira para cezasına çarpılacağından bütün 
ne nakden vatırarak makbuz almaları 5 i 
ve vahut bankava teminat mektubu ib- :; yedek aubaylar yoklamalarını günü güne yaptırmalan reea olunur. -

YAZAN: JULES ROMAtNS :l - Ormanın. orman umum nıUaiir
lültlinden tru;dikli 20 vıllık devir Uze
rinden vapıbn i•letme planı ve bu nlu
n.:::ı. naz::ırnn vlik.c:;ek Orn1~n miihen:Ji~le
ri tarafından vauılmıs kroki1P.ri n1ev
cuttur. 

raz etmeleri JAzımrur. § 2/6/941 Kurmaylar, P. Alb. Yarb. Blnbap. ~ 
2 - Ormanın mülkivetıni vade ile E 3/6/941 Piyade yüzbate bin..... -

Ilı. sözlerinden anladım ki Basvekil 
ve. vanına vaklasılmaz i!Ah oibi 

HARP !CtNDE DALAD1YE satın almak istiven1ore kolavlık gösteri- 5 4/6/941 Piyade teğmen § 

l!ımuıtı. 
..._ 'l'elefonun çalmasını beklerken, sefir 
"l!lll su •özlerle ikaz etti: 

Saat besi bir kae dakika ııece. Dala
divenin huzuruna ııirdim. Yüzilne bak
mal!a ve hatınnı sormai!a imk~n bula
madım. BAkıslarının bulanık. vUzür.Un 
P<'k kırmızı olduğu gözüme illsti. 

lecektir Bu takdirde satıs bed~l!nln va- ! S/6/941 c ·c ~==--
rısı nesin ve d'~•r varL'1 dört vıl vade : 6/6/941 Piyade u teğmen 
ve milsavi taksitle ve vüzde 7 faizle tah- : 7 /6/941 c c c 

~. - Dikkatli konusunuz, telefo:ıda 
.'""'9\rlcile!' vardır. thtivatsızca sarfolu
!lııı bir kaç cümle kim bilir kimlerin 

4 - Ormanın i•leotme planına na>.a
ran me•ahası 972.25 hektardır. Omıan
·laki escarın cin.•leri Mese. Kavın. Gür
gen ve pelittir. 

"il olunacak ve satılan orm~n tekrar S 9/6/941 Topçu Albay, Yarbay, Blnbatı. yiizbllfl ilatejmen. ~ 
bankamıza teminat olarak birinci dere- 5 10/6/941 Topçu ve ölçme t.,ğmen === 

Söze başladım: "" ve birinci sırada ipatek alınacaktır. E 11 /6/941 Topçu ölçme as teğmen 

lhna kadar ııidebillr ... -. 
<- BiMiğiniz gibi Brükselden <imdi 

eeldim. Altı ıdin süren fasılasız mesai
den sonra elde etti!!im ve fevkalade 
ehemmiveti haiz oldu'?una kani bulun
duğum neticeleri arzetmek isterim. Bir 
hafta evvel bu neticeve vasıl olamaz
dık. Simdi derhal bunları telife calıs
malıvız. Mösvö Speck ile mutabık kal
dık. Krala hitaben el vazınızla bir mek
tup vazarak bana vereceksiniz .. > 

5 - 20 yıllık devir üzerinden vanıl
ınıs ve orman umum mi.idiirlüğiince 
•as<lik r<lilmls isletm" planına ~öre ih
titan kabiliveti, tecesslimat hariç sene
vi 3352 ton orlundnr. 940 i•letme devre
sinde bankam12ca tahminen 4500 ton 
miktarında odun elde edilmiştir . 

Bankamız bilumum mürakabe hakkını S 12
3
/6/941 Bütün süvari yüzbaıılan ;:_ 

haiz bulunacaktır. ! 1 /6/941 Bütün jandarma ve muhabere subaylan ;: 

'l'elefon çaldı. ahlzev! elime aldım. 
le bir muhavere basladı: 

3 - Muvakkat ihale 1 Temmuz 941 ~ ::~:~~:: Bütün nakliye subaylan, atlı subaylar 5 
tarihine mtisadif Salı ııilnü saat 14 te 5 17161941 t~:~'H::~"!!":iemir yolu aubaylan 1 

- Al'lo .. Jol Rumen. sen misin? .. Ne
llıııle.ı konusuvorsunuz? .. 

Samsunda bankamız binasında vapıla- 5 18161941 Levazım aubaylan _5 
caktır. :; 

4 _ Beledive rüsumu ile sair bitu- : 19 /6/941 Harp sanayi bütün tüfekçi, marangoz, m•Hctol • .,üzika i 
.,__ - Brüksel sefaretinden.. Yann lli"!le
""11 IOnra sizinle mutlak mrette ııllrils
~k isterim. Beni dinlemelisiniz. Mü
'"lll sövleveceklerim var. 

mum rlt.umlar alıcıva aittir. 5 oubaylan ; 
Katı ihale muvakkat ihole tarihin- :; 20/6/941 Hesap ve muamele memurları _== 6 - Ormanın mevkii: 

Samsun vilavetl Ca,..amba kaza"' da
hilinde Samsun - CaMamba hattında 
Dikbıvık ista•vonnna do1rnz kilon1etre 
mesafede ve Carsamba ka•abasının on 
bir kilomet>-e cenubu garbisfniledir. 
Sarkında P<'r.mk kövil. slmalinde Sevh
aüven kövü orman lnvısınd.ıdırlar. 
Sarknıda orman kenarında abdal ırmalh 
akmaktadır. 

d"'1 bir hafta sonra yani 9 Temmuz 941 ! 21 /6/941 Bütün tabibler 
tarihine tesadüf eden Carsamba ırtlnü 5 23/6/941 « « İ 

- Saat üç muvafık mı? .. •- Y..rala hitaben mi? .. > dive sordu. 
«- Evet .. Hatta mektubun metni 

hakkında bile Speck ile mutabıkız. Kra
hn da muvafakatini aldık. sahne hazır
lanmıstır. Bu aksam Brüksele avdet 
edeeei"!im. Yarın kralın huzuruna kabul 
edilerek mektubunuzu kendisine tevdi 
edecel!i.m. Cevabını alarok size ııetire
ceğim. Ve iste o andan itibaren kralın 
kararını almts oluvoruz ... > cevnbın1 
verdlm. 

saat 14 te vapılacaktır. Ancak kat't iha- 5 24/6/941 Bütün eczacı ve veterinerler. 5 
!evi vamı> vanmamakta bankamız muh- E 25/6/941 Bütün t:ıa.;aVUf)ar ! - Ancak varın sabahki eksııre,ıo ha-

et edeb!llrlm. Bu da çok defa 1(1>() tardır. 5 26/6/941 c c c D. 4 il 

- Bir dakika .. Saat bese ne dersiniz?. 
TalipleTi11 mevcut krokiler ile isletme !i1111111ıınııınınııımnınnııı11111n111HH11tııtııııııııı111ıııın111111111111111111H11nıwmııt111n111ııınn; 

planını ve sartnamevl ııörmek üzett 
- Muvafık .. Fakat tam beste kabul 

'lıııolisiniz ... Vazivet icabı. avnı ıı'lnUn 
llecesl trenle Brllksele avdet etmeli 

Anlmııda umum mudurımtıımiiziln zi- İzmir lnhlsttrlOP Bat mUdllrlll,,.,.den 
rıı.I ikrazlar •uhesl mUdürlUl'llne ve Ba müdürlü''"müz 1 lr " ü f briL. 941 mali L-..1- ıla--L 

7 - Bankamııca ormanın iı;indto. ara
baların Memesi kin tali vollar a~ılmıs 

S:tmsunda şubemize mUrncaatlan ııan ' ~:: • ve zm tut n a ... - yı ..... yap "-
olunur. 25-30 1884 (1164) mamul, yaprak tütün sandık ve balyalariyle makine aksamı. boı ~ruf ve oalr 

malzeme nakliyatı, 4/6/Q4 I tarihine ınüudlf ça,..mba aünü uat on bette tlııı. .. 
- PekAlA .. övle olsun ... * Daladlvenin vüzUnde anlasılmaz. Me-

ta hastn bir ifade oevda olrırnstu. O An-

DEVLET DENiZ YOLLARI iŞLETME UMUM MODORLOC:ONDEN: 
1 -idaremizin l/Haziran/1941 tarihinden May11/ 1942 gayeolne ka 

dar bir oene müddetle yaptytracaiı falcriben 409 bin ton kllmllrün yüldeme. 
boşaltma ve aktarma İfleri lı:apaL zarf aaulü ile eksiltmeğe konmllfbır. 

....__ , . dakl hak.iki vazlvete ve Brükselde ge-
'-İn!llQll Daladyeye 9ÖYll!'Veceiim söz- clrdll!lm altı gUne tekaddüm ve bu~
ı..-· t:uarhvordum.. Bee dakika lc:lnde !eri takip eden kısa fasıla esnasında 
""' lı:anr vermesini istevecektlm. Belelka hUküm..tinln hattı hareketine 

2 - Muhammen bedel seksen bir bln ıeklz yüz liradır. 

Altı ıdlndUr Belcika hllkUmetlvle bımden daha lvl vakıf insan voktu. Ma
~fmı mUcadelede ııösterdli!m heye- ruz kal<lıiım mtisktil&tı unutmamı<tım. 
'-ıı heıılh: ıı~ Bir tehlike ka ... ısında Belclka h!ikUme
L l'larbm ilin edildll!l ıl!ndeııberi Da- tinin Fransa - tnrdltereve vapacnl!ı mU
•clive ile temas eden her kes. avnı ka- racaatın sekli ve bu m!iraeaat sel<linln 
llaatte idi: bundan evvelki hükilmlerl hakkında iki 

3 - Ekıiltme 29/Mayıs/1941 tarihine müsadif perşembe pünll aaat 15 
te alım· aahm lcomilyonunda ,..pılacaktır, MuYakkat tenıinab 5340- bet bin 
üç yilz kır liradır. 

4 - E'.lrılltme şartnameol adı geçen komisyonda paruiz olın-ak ahnir. 
5 -· isteklilerin 24QO •ayılı kanuda ya>ılı vesikalarla bu ite ait tPkllf 

mektuplannın tayin olunan !?Ünd• saat 14 te kadar lcomlwon reblll!lne 
makbuz mukabilinde vermeleri la1E1mdır. 10 15 17 25 1700 ( 1043) 

c- Kendisinden bir karar ala.bilmek nokta üzerlnde Soe~k kemali dikkatle 
~ mllınkUn... , LUzumundan fazla muvafakatini bildirirken. l!iÖ7.lerlndekl 
•...unUvor. Her in ıırectikçe vanına ürkek ve korkulu bakı.. hatıramda tek
~~~ılmaz oluvor. Bin bir tllrlU rnllıı- rar eanlanmıstı. 
:i_Ullta uitramıık tehlikesini ııöze alma- Daladlveve Arız olan bir bu.•usivet 
"""· beş dakikalık bir mUIAkat bile isti- <tarihime ııitti: artık Daladive dinlemek 
1'eırıezs1ıı1z. Her kese karşı vesvesesi hassasım kavbetmişti. Briikscldc geeir
~alrta ... -. den!llvordu. diğim bu altı ıılln nrfında edlndil!:lm 
-------------- malOmat ve intibaat hakkında telı: bir 

İZMİR DEFTERDARLIOIHDAN: 
Alemdar zade Seyit Ali oilu MevHldun 3697 lira millt emlak Ofhş bed•ll 

borrundan dolnyı haciz edilen Ahmet aia mahalleolnin Anafartalar cadde
sinde 249 sayılı ve ! 400 lira pey alhnda bulunan dükklnın kat'! ihalesinin 
icrası için on ııün müdd~tle müzavedeye cıkaılm,.tır 

Taliplerin 6 IHazlran/941 Cuma günü aaat 1 S 
müracaatları ilAn olunur. 

de v!IAyet idare heyetine 
1901 ( 1163) 

KtRALIK ODA mal sormadı. Daha fena11. en kısa elim- 111 lelerle ben vıızlvetl izah eder'-en -·~- I!'' ıımrııı111111111111111111111ıııııırıııııııımııı115 
Karşıyaka ~ ...... nnmd• mUkellef banyo- " _.,u ;ı; D kt"I = 

""mobllv .. ıı ııeıılı; !Ulu bir oda ltiralık- mü kesivor ve benden evvel izahatı ~ a 1 o aranıyor ~ 
lır. Muata ~ ceddHinda.hevkelin kar.o kendi vermel!e calısıvordu. Ve bu su- ;: - MAIUIUl.E _.., • .a .. ., 
tısında bakkalm o..tundekl e" mtlnı- ret!,. fikrince benden daha IYi malOmat i_ Yazı makiruıııında acele vazabilir. i _.,, ,,.._ 
'-at 1 • S (1144) sahibi oldul!unu bııat etmek: lstlvordu. i e'I - okunaklı bir kız daktilo E Blekl-dlklş ve sapka-çiçek yurdımdan 

cHUsrıü nlvet sahibi lruoanla- '-in- __ aranıyor. :; . 
·- ""'" t kl l - vlne hlreok bava,,lar mezun olarak maa-

tı.~yzt HAKi VE ŞOREKASI ŞIR- deki eserimde varattılhm Mavkoren ve ~=- sl-t' i er Türk Maarif cemivetl = rlf mUdllrllliHİnden m11.111dcl'k ft!plorna 

~ iFLAS iDARE MEMURLU- !kinci Vilhelm ismindeki sahısları ha- retml i!An isleri bürosuna mllracaat S alım•lardır. Hakikaten bu mnea•""e h<>• 
tırlamaktan men'ı' ncfs ftdem-'ım" . edebilirler. S AN: ~ "" = T ı f - ay gibi kısa bir ~amanda motianın blltUn 

F k b 'b" uf k il 1 ' : e e on: 3nu : 1 ki k ba nl Müflia Feyzi HAkl ve fİlrekMı tirke- a at u ın ı a ve• e erıe nevmit ·ııııııııııııuııııı11111111111111111111mıııııııınıııııı= sanat ince i erini lil!retert! ya an-
llıun icradaki alacak dosyalan ve masa olacak bir adam deıiildim. Daladlyevl - mızı yetlştlrmeklP iftihar duymaktadır. 
llıuarııellmın kapatılması hakkmda gö- iknaa uğrastım. Ve dedim ki: tZMIR tKINCI iCRA MEMURLU- Yaz devre•! lr.in kayt 'l\Uameleı:i aeıldı. 
""- ı 2 6/9 c- Her halde bu mektubu blmllen CUNDAN: 3-8-1941 de tedrl•et• b••laruı•.oktır. Yal-• -.ü mek lhere alacaklılann I 4 1 ° • - ' 
lıırihinde Pazarteol günü saat on be~te bu aksam hareket etmelivim .. -. Emllk ve Eytam bankasına ipotekli nız bu devre için den Ucretl yUzde 25 
t- ·,.k k N F Su cevabı verdi: olup satılmasına karar verilen lzmirdo tı-ndl!tlıdır. """>A hanı üzerinde avu at uri et- B ksam 
"" ben yudıanede yapılacak mas top- ·- u a ıı!demiyece!!lnlz pek ta- Bumova Hamam ookaimda s 1 nunıa- Adres: KBılıyaka Yemişçi D8<8 sokak 
•- · h b I ıl• l bil.. Ben gece van•ına kadar Gamelln ra tajlı ve tapunun 1c.-..1uıa g8re ı ..... inl• No. 5 ın52) "'1haında azır ulunma an an o u- il __ , Y<1 '' 
llıır. 1891 (1157) e mes,.u.ıUm..> ani 927 defterin oıra J04 Yarak 48 sa-

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
E:..lci Oamanlye eadd...t 91 4 ncü 

lı:ık.kta 342 ncl ada da 28/38 sayılı 
~llııın üst kat odalariyle altındaki 26/ 18 
~ 30 •:rıh dükklrılann yıktınlması 
~ alt olmak llzere enkumın lft!ıtı 
iti bir 'IY mllddetle puarlı~a bırakıl-
f:"*· Blrlnel pazarlığı 26/5/1941 
il'~ ııünü eaat 16 ela yapılacaktır. 
""'11 bedeli 139 Una mınallit temi
~ 10 Ura 45 kurıqtur. Taliplerin te
llıiıuıb öğleden evvel ı. bankasma yab
taıalı: makbazlariyle bildirilen g(ln ve 
"-att.. encümene müracaatlan. 

1897 (1159) 

B"ft lıA1A n"1nit olmıvarak dedlnı. ki: hifesinde kayıth vesair lüzmnlıı izahatı ier alacaklılann ve irtifak hakb sahlp
•MiisaadenizlP. bitieik odaya ııecevim. icra dosyaomdaki nzlyet rapon.mda ya- lerlnln gayri menkul Uzerindeki halcla

esasları.41zerlnde mutabık kaldıl!ınuz zılı ( 600) lira kıymeti muhaaımlneli nnı hu1UOlyle faiz ve masrafa dair olan 
mektubun müsveddesini hazırlıvavım. evin mtılld,,etl acık arttmna ııuretiyle iddi~lannı işbu illn tarihinden itibaren 
Be sdakika zarfında •iz de vazar ve im-
zıılarııımz. • ve 844 No. lu Emlak ve Eytam banka- 15 giin ~inde evrakı müabltelerlyle bir-

.> a kanunu macibioce bir defaya malı.us ilkte mPmurlyetlmluı bUdlnnelerl icap 
Başını salladı: olmak üzwe alttınn- 2 /7 /941 Çar- oder. Alul halde haklan tapu ıicllince 
c- Havır .. Olamaz. olamaz .•• Cllnkii 18mba gilnü saat 11 de icra dairemiz ınal6nı olmadıkça paylaıımadan harlı; 

ben Belcika kralına mektup Y8Z8mam.."t 
cevabında bulundu. !~de yapılmak üzere bir ay müddetle hlırlar 20/6/941 tariltind- itibaen 

c- Neden? .. > diye sordum. •blıin konuldu. Bu arttırma neticesin• 18Ttname herkese açıktır talip olanlarm 
c- Cllnkll ben, devlet reisi detillm. de satıı bedeli her ne oluna olsun 811 yü7.de yedi bu~ teminat akcuı Yeya 

Bu mektubu ancak Rel.!lcllmhur M&vö çok arttınııun lizerlu ihaleai yapılacak• ırı!llf bir banka itibar mektubu ve 
Lebriln yııublllr_ Mllskü!Atı ıı:orily0r- br. Satıt ı>etln pana ile olup ınilfteridıt11 939'/1566 dosya numaraılyle lmılr 
sunuz va ... > dedi. yabuıı: yüzde iki buçuk cl~lllliye -·- ikinci icra memurlu~na mUracaatlan 

-c Bitmedl :>- h aluıır. ipotek oaldbi alacaklılarla di- illn olunur. 189' ( 115 6) 

IL.ab.ııa ldaraalııe bir adet amon
-"ldı koıupıell8r ve teferrllatmın satın 
~ yan L-leri mUdOrlftğllndPki 
~ wçhile kanalı zarflı ebitt
!beYe bnulmu.o;tur. Muhammen bedeli 

ız11ıa DEP2'ER DARLIOJlfDAlf : 
Su besi . Mı ve Soyadı 8-11 '11e8rC adıeııt Verginla 

~- Ura muvakkat teminl4tı 900 lira-
dır. !haletd 4-8-941 Ca.rııamba gllnü sa- Bammılım. S. Nedp öz Q..,bı 
~d 18.30 da 2490 Ayılı kanunun tarlfatı 
ıılıU!nde hazırlaıumt tekllf mektupları Basmahane Ş. 

llıaJ; gilııü anmf saat 15.30 a kadar en- Bımnahane $. 
tllıneD rtvasetine verilir. Basmahane $. 

!l-25-29-3 1838 (1129) Basmahane $. 

~~ 
Halli Bultuk 
Ahmet Medt 

--~ iKiNCi HUKUK MAHKE- B ıı•hıme S. Nuri 
•-.,,tNDENı 

lzmirde Kltlpoğlanda Mu.afa B. B ...._ S. 
. tarlasında Aia bey ooke~a 24 No. Bıısmalwte S. 
da Tireli Omuın km Hasibe namıdliier Basmahane Ş. 
lfabibe t~rafında.n lcoc•sı Birinci Sulta- BaMnahane S. 
lllye Sabani,.e ..,lcaJı: 9 No. lu n-de otu- Bıtsmahane $. 
""1 Mehmet oğlu Ali aleyhine açılan B ııalıene Ş. 
l:ı"tanma dlnıımın cm tahkllcat ve Bllllnelı- S. 
llı'1hakemesi sonunda: Medent K. nnn ~ S. 
131ve138 ve 142 ve 150 ine! madde-~ t 
le.ı hükümlerine tevfikan Ha hibe ile Bumalıane S. 
Ak linin yekdlğerln -len botanmalanna Te Basmahane s. 

llhahat Allde bulunduiu cihetle hiilcüm a.-abme S. 
tarJıinden itil>._ bir aene mllddeıle 
""1.nememe~ Ye lllllarift 111111uılce
ll>e olaa 1224 ktırllfUD dolıl Ali,. yiik- s-naı-e S. &ılilı 
letlJıneolne temyizi kabil olmak üzere 
10/7/1939 tarihinde k- 'ftrildiit .,. 
..... en ı.-lm kılman gıyap lhbarnıı:ea 

B• Nne Ş. Muiz 0.....,-a 

ınatftlıı. 
Un 1[. 

GOndilz s. 101 

Kurıduıaa. GOndUz S. 101 
K'.undl!l'8Cl İnlnllp S. il 
~ Anafma1ar c. m 

Fırıncı Kara kapu eııd. 49/2 

Kundura tamircisi Gmter ca. eT 
Manav Anafartalar ead. 544 

Berber İrıkıltp sokak .,, 
Kunduracı Ali paşa Y em.iş(i T 
Kundurııcı 2 _..elik C. 180 
Terlikc:i K. Omnan O. hanı lt 
Kundunca • U 
Sunç Anafmtalar c . .M2/1t 
..... KAğı~ c. 338 

B ı....t ~ne ead. 
Kahveci KAltı ttı.. ead. 283 
K8hveci Gaziler eıııd. 
Demlrci ısa- hauıaa 15 
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ihel~ edilmek üzere kapalı zarf uaullle eksiltmeye konulm.,.tıır. 
l\fuhaınmen bcıdell 19483 111uvakkat temlnab 1461,23 lltadır. S.,rtnıımell 

levazım ıubemlzde ve lıtanbulda inhisarlar leYUJm mild&rliiiündtıD /Kab.
ta./ görülebilir. lıteklilerln 2490 aa,.Uı kanun hiikümler!M ııöre hazırhYacak· 
lan telcllf mektuplanm. muvakbt teminat nalut malıı... nsa banka temi• 
nat mektuplariyle 4 /6/941 riinü aaat on dllrde kadar bq mGıfllrlllillaıikdeld 
komi•vona makbu-z muk•bUinde Yermelerl 21 25 1817 (1128) -- -----------------
İZMIR D.EJ'2'ERDARl.10JNDAJfı 

Süleyman Sımnm 6019 Ura milli emllk oatq bedeli boıeundan dele,.. haeb 
edilen Bayraklı Manav kuyusu mevklhıde ve 4300 lira pey alblıda bulunan 
ı..1.çe ile lçert.lnde bulunan damların icat'! ihalesinin lcruı için Oll ııGıı mlld
detle mUzayec:leye çıkanlm1'11?. 

T allplerin 4 /Hıızlran/941 Çar,amba gUnü saat 1 ; de vll&yet idare hesoetlne 
mUraeaaılan llln olunur. 1899 (1162) 

l.ZMIR DEFTERDARLJOJNDAJf: 
lbrahim Hüldslnln 4020 lira milli em!Ak satıf b.dell borc\lndan dola:yi 

haciz edilen birinci Karata• mahallesinin tramvay caddeolnde 1%3 taj sayılı 
ve 2100 lira pey altında bulunan dükklnın kat't ihalealnlıı lcraaı lçln on g(lQ 
müddetle mllzayedeye çıkanlmıttır. 

T.Uplerfn 4/Hulran/941 C.-'be ııiiaü eaat 1 S de v!llyet idare heyethııe 
ma-tlui. 1900 c 1160) 

iZMiR DEFTERDARLICINDAN: 
Hüaeırin oğlu Mehmedin 300 Ura rnilll enıllk oaht bedeli bo'l'11adan dolayİ 

haciz edilen ildnei Karat .. M. ildnel ye nl dar 90kaiında 6 • 8 eayı)ı ye 1 00 
lira kıymetindeki ilci ..ın lr.at"l llıalesinin leraa I~ on aiin 111llddeıle mİİAo 
yednye çrkanlmıtttr. 

Talipler 6/Haciru/941 Cııına ııünil saat 15 de vili.fet idare heyetine mG-
racaatlan. 190% (1161)' 

Kendinizde veya çoçuklan-
mzda ,ördüiünüz 

Bahlsllk. Kıumzlık. Rıı-1ık. Karın atnlan, Karm şlsmelerl, R1mm 
ınakad lrııtmması. Oburluk. ~ dönmesi, Salya akması, Sar'aya bemer 
sinir lıellert, G.ee lrmblm. Görmede, işitmede baukhık, ıllıl pyrl 

tabU bıiUer, 
Bunlar yeylıı !ellen terlerin temiz ve llllf olmaınasmdan dolan lıumlı

larda veUşip f1reyen ,,. kanlarıınıaı emen •l-nlann tetılrkllr. Bunlardan 
kurtulmak ldıı eczanaden bir kutu Saııta alını&. Ve 1'inde'd tartı. mueilıla
ee lı:ullanını:s.. Derhal kurtuJunwıuz.. 
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2§ MAYIS PAZAR 

SiY ASI VAZİYET ASIEF.i VAZIYEt HAVA AllNLARI 

In~ltere Fransa Girit ki;.in elin
ile harbı ~öze al- de kalacak 
mış 2ibi ı(ÖrÜ-

Girit harbına dair 
ilk Alman tebliği 

Giride paraşütle 
mankenler 
atıyorlar! 

lnl[ili~ler ağır 
basıyorlar 

SON HABE R 
. -., . . . 

,Şayanı memnuniyet neticeler 

., 
nuyor 
--0---

Mücadele daha ziya
de l ngililerin lehinde 

Alnıanıar Giritte baslıın 
ile bir netice alamadılar 

A:Yni ,eyi Kıbrısta da 
tecrübe edeceJıler mi?..,. 

devam ediyor İngilizler fıarada lııilıim 
--o--· denizde de mihver ha-

Giridin Almanlar erne filelerini batırdılar(\9 
geçmesi ne neticeler Alman resmi tebliği 

lngilizler Almanya ve 
Fransada bir çok yer

leri bombaladılar 

Maden ·istihsalitımız 
gittikçe fazlalaşıyor 

ingiltereye Alman tay- Ankara 24 (AA) - 1940 vılı zarfın
yare hürumları peh <laki maden istihsaUıtımızda kavdedilen 

tam iki mislidir. 
Linyit istihsalütı da şimdiye ~ 

varılamamış rekor bir miktar}~ Y ..-. 
vüz artmış ve tahminen 230 bın 
bulmuştur. 

Tiranda bir suilıast •• 
Radyo gautesine göre Şarki Akde

nizdeki lngiliz deniz kuvvetleriyle Al
man hava kuvvetleri arasındaki boğuı· 
ma bütün ıiddetiyle devam etmektedir. 
Boğuımanın çok dikkate liyik bir nok
tası Almanların dün de alqama kadar. 
Haİa tebliğ "nqretmemeleridir. Buna 
mukabil lnsiliiler deniz zayiatlarını 
biJdirm~tedirJer. Almanlar 1ngiliz
leri denb zayiatını bildirmeğe davet et
mektedir, lncilizler de Almanlan Cirit
teki zayiatlannı bildinneğe davet et
mektedirler. 

tnailislerin verdikleri - esasen Girit 
bakkmda haber veren yeıane tebliğ ln
silizlerdir. - Haberlere göre tek bir 
meydan müstesna olmak üzere Alman
lar diğer mevkilerden ablımtlardır. 

Almanlar üç noktaya hücum etmiş
lerdir. Rearno, Kandiya ve Hanyanın 
yakinindeki Malema tayya~e. meydan~ 

Resmo üzerine yapılan Jnı§ daha ılk 
adımda muvaffak olamamışbr. Kandi
yada Almanlar bir an için yerleşmeğe 
muvaffak olmuştur. Dün Londradan 
''erilen habere göre Kandiya da tama
men Jngilizlerin elindedir. Malemadan 
Almanları atmak mümkün olamadığı, 

'.Almanların buraya yerleşmiş oldukları 
ve tayyare meydamm inişler için tut
tuklarını bildirmektedir. 

Cirit harbinin muvaffakıyeti ancak 
denizden yapılacak nakliyata bağlıdır. 
Almanlar muhtaç olduklan kuvveti ve 
her türlü harp malzemesini ancak deniz 
yoliyle getirebileceklerdir. Tayyarelerle 
yapılan nakliyat ve kuvvetlerle adadaki 
lngiliz ve Yunan kuvvetleriyle dövüş
mek mümkün değildir. Almanlann de
niz yolunu açmak istemeleri de bundan 
ileri gelmektedir. İngilizler deniz.den 
nakli)•ata ille günlerde mani olduklan 
halde, Almanların küçük nakliye vası
talariyle bir takım küçük kuvvetler ge
tirmeğe muvaffak olduklarını itiraf et
mişlerdir. Fakat bu kuvvetlerin ehem
miyeti olmasa gerektir. 

Cereyan etmekte olan deniz harbi, 
tarihin bu nevi mücadelelerin ilk hadi-
9eaidir. Almanlar dar denlz.lude b&va 
kuvvetlerinin deniz kuvvetlerini mağlüp 
edeceğini iddia etmişlerdir, fngiliz1er de 
bunun aksine kanidir. $imdi hangi na
zariyenin zafer kazanacağı görülecektir. 

KIBRISA DA 
SAWJRACAKLAR MI? 
Almanlar Ciritte henüz bir netice el

Cle edememiılerdir. Bir baskın olmasına 
rağmen Almanlann Ciritte muvaffak ol
mamaları aynı baskın ile Kıbnaı elde et
melerine imkan venniyecektir. Maama
fi Almanların böyle bir tecrübe yapa
caklan endişesi vardır, bunun için 1n
gili.zler Filistlne kuvvetler getirirken, 
diğer taraftan Irak harbını tasfiyeye 
karar vermişlerdir. 

FRANSA - tNGILTERE 

verebilir?.. alısi iddiada! 
Radyo gazetesine güre, Almanlar diiıı Londrn, 24 (A.A) - Almanların Gi-

de Girjdc asker indfrmeğc deYam et- rit adnsma JJW"a iitlc mankenler attı~ 
mişlcrdir. l\1alcma meydanı elan Al· bildirilmektedir. Bunun hedefi sarih 
manlarm ellerindedir. Kahire radyosu olarak nnlasılmamakla beraber İngiliz 
.Malema etrafında şiddetli muharcbelr.- kıtalannı fazla miihinnnat sarfma ıncc
rin de\ nmını bildirmektedir. Almanlar bur etmek istedikleri zannediliyor. 
şimdiye kadar hiiyiık bir garretlc yeni Almanların FJandcr harbında oldu{!u 
km·\·ctlcr indirmek surctiy!c i~gal ba- gibi htl\·adan tanklar indirmcğc çnlış
hasını tevsie çalışmaktadır. l\blcnı:ı tıklarına dair haber yoktur. 
Hanyanın 16 kilometre yakınındadır. İNGİLİZ RESMİ TEBLl(';i 

Dün İngiliz ağır hombnrdınıan (a~.ya- Kahire, 24 {Kudüs radyosu 10.15) -
releri Giride taarruz ctmi~lcrdir. lngi- Orta şark İngiliz orduları karargahının 
lizler, meydanda bulunan Yunkers ti- tebliği : Kandiya ve Rcsınoya indirilen 
pinde nakliye tayyareletfoden en az on düşman kılV\ etleri kafi surette inıha 
tanesini tahrip ctıni ler 'e diğer bir ço- edilmişlerdir. 
ğunu da lıasara uğrntmı tardır. Bu ;hii- Daha uzaklara indirilen düşman kuv
cumlar yeni u7.un menzilli tayyarelerle vetlcri de Yunanlıların müzaheretiyle 
yapılmıstır. tcmidenmektedir. Malema civanndR 
Avcı tanarcleri de asgari dört adet kun·ctli c;arınşmalar olmaktadır. A1-

Alınan nakliye tayyaresini tahrip .-t- ~nlarm biitün gayretlerini bozan bir 
mişlcrdir. azim ''e cesaretle dövü en kıtaatmuz 

İngiliiler, Malema tayyare meydanı- düşmana c;ok bUyük zayiat verdirmMir. 
na taarruzlarına devam edecek olurlar- Düşman kıtaatını taşıyan nakliye tay
sa, Almanlar için bu meydnndan istifa, yarelerinin çoğu tahrip edilmiştir. 
de çok zor olacaktır. . Bugün (Dün) 16 düşman naklivt> 

Giritteki mUcadele daha ziyade Ingi- tayyaresi imha edilıniş ve yine en az 14 
lizlerin lehine olmak üzere hala devam nakliye tayyaresi tahrjp olunmu~tur. 
ediyor. Bu mUcadelenin neticesinde ana- l\lalenıa hava meydanında bir çok 
nın kimin elinde kalacağı tahmin edıle- Yunkcrs tayyareleri yakılmış ,.c bir 
mcz. Biz, istikbaJi mızan dikkate almn- ~okları da tahrip edilmiştir. 
dan, umumi olarak bunun oynıyacağı Diişman pike bombardıman tayyaıc-
rolü inceliyelim : lerinin bütün gün yaptıkları şiddetl: 

Girit, Almanlara, Yunan adalarını al- hücumlara ra~cn. azimkaranc bir oru
dıktan sonra Süveyşe doğru olan yol 1 rette dö\ Ü$Cn kıtalanmız düşmana çok 
üzer!nde kalan yegt'ıne brill olarak mrv- ağır zayiat vcrdirnıi ]erdir. 
dana çıkmıştır. Girit İngilizlerin elle- DENİZDE KAZANII..AN 
rinde kaldıkca mihver tarafından alın- 1\IUV AFPAKIYET 
mış olan adalar ve Suriyeye bir sıçrayış Gecen çarşamba gecesi z.ifiri _karan-
merkezi addolunan Rodos bir işe yara- Iıkta İngiliz destroyerlE!ri bir Jtalvrn 
mıyacaktır. Daha ileride de Kıbns bu- destroyerinin himayesinde bir çok vd
lunmakla beraber, Cirit bu yolun bü- kenli ve küçük şileplerden milteşekkil 
yük bir haili mah.:yetini almıştır. bir düşman karnesine tesadüf ederek 

Ciridin Almanlar eline geçtiğini bi.. derhal ateş nçmıs, İtalyan destroyeri ba
un için kubul edersek Ege. bir iç dcn;z tınlmış ve her biri 10-0 asker naklcrten 
halini alacaktır. O zaman. mihver laZım 40 yelkenli He bir kaçar vüz asker na.1(
olan malzemeyi Rodosta toplnr ve Suri- leden bir kaç şilep tamamen imha e<lil
yeye ntlıyarak Siiveyşin ta yanına gel- miştir. Denize dokiilen Alınan askerleri 
miş olur ve burada toplanacak deniz ve pa~alanan gemi enkazına sarılarak im
hava kuvvetleri de şarki Akdenizdeki bat diye bağınşıyorlardı. 
İn5tiliz harekatını bir hayli güc:1eştinniş EB 
olur .. 
AFRİKADA 
İngiliz hava kuvvetleri Bingnziyi le ihraç edilen kıtaat 20 mayıstan beri 

bomb.ılamışlardır. j İnı?ilizlerle harp ediyor. Muharebe ve 
İngil!ızler Habeşistanda Deddi kasn- ştu~a tayyarelerinin himayesi aJtınifA 

basını da almışlardır. Bu mıntakada iki fodirilcn kıtalarımız adanın sevkülcevş 
İtalyan tümeninin kuşatıldığı bildiril- noktalanm zapta muvaffak olmuşlar ve 
mistir. Diğer mıntakalard;ı İngilizler, M takviye kıtalan aldıktan sonra taarruza 
nı İtalyan olmak üzere 1400 esir almış- geçmişlerdir. Adanın garp kısmı Al
lardır. manlar elindedir. Tayyarelerimiz h:r 

hafif ge~iyor.. i~saflar. dünvanın kinde ?ulun~:.ıf!u-
Lo AA) _ D"" ece arbi sıvıısi buhran ve harp halıne ragmen 

ndra, _24 5 · . . un g ~ Türk madencili.i!inin yeraltı servetleri-
Almanya uzerınc İngıliz tayyarelen ta- mizin istihsali arttırmak i ·n hükümet-
rafından yapılan taarruzun en esaslı he- .

1 
. . çı 

dcl:ni Kolonya şehri teskil etmiştir. cela \'ekn en dlmırektıbf. ve l_tar1arlilarailuv~ 
DEMİR VE BAKIR 1STlllS~ 

* Radyo gazetesine göre İngiliz tayya
releri Sen Nazcr ve Bulonyi üslerini rte 
bombardıman etmişlerdir. Alman işgaJi 
altındaki bir ~ok yerlere taarruz edil
miş ve gündüz de Alman iaşe gemileri
ne hücum edilmi_cıtir. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 24 (A.A) - İngiliz bombar

dıman teşekkülleri 23/24 mayıs _geeesi 
Almanya üzerinde uçmuşlardır .. İ.ng:Jiz 
tayyareleri muhtelil yerlere az mikda .. -
da yangın ve infilak bombalan atmış
lardır. Biiyük hasar yoktur .. Askeri he
defler hiç hasara uğramamıştır. 

ALMA~ HÜCUMLARI 
Londra, 24 (A.A) - Hava ve dahilt 

emniyet nezaretlerinin tebl:ği : GeN! 
düşmanın İngiltere üzerindeki hava fa
; liyetl çok hafif olmuştur. Az mikdarda 
bomba atılmıştır. Bu bombalar az basa
n mucip olmuştur. Ölü ve yaralı mik
dan da azdır. 

---~---

ırak naibi B~ sraga 
mümessiller gönderdi 
Bahreyn en..iri 
ve maruf şeyh.
ler In~iliz ta

raf tarı.~. 
--.-()-.. 

Londra, 24 ( A.A) - Salahiyetli bir 
kaynaktan verilen bir habere ıöre. Irak •••11wa e 
tahsi mümessil olarak Basraya gönder
miıtir. Amara ve Mata1yo mmtakalan
nın maruf pbsiyetleri Kral Naibi Ab
dullaha sadakatlerini bildirmişlerdir. 
Bahreyn Emin harp sadakatini bilclimıit 
ve lrakın Rqit Alinin elinden kmtanl
mumı ittemittlr. 

GERKtİK VE BAt.DA1TA 
HARP HALI 

o ra sarsı ~z ır azım e er em!'sı-
ru muhafaza ettii!inc ~üze! bir misaldir. 

Resmt rakamlar ıteçen yıl zarfmda 
Zonı:?uldak havzasında kömür istihsalıl-

Divrik demir cevheri • 
130337 ton olmuştur. 1940 sen~_ .. 
bakır istihsalatı ise 2058 tonu :nı_.
olmak üzere 1046 tonu bulmustur. 

tmın 1939 senesindeki 2.696.397 tona KOKORT 1ST1HSALATI 
mukabil 323.061 tonluk bir artışla Kükürt istihsalA.tı 67535 kilosu c~ 
3.019.485 tona varmış olduğunu ıtöste- halinde ve 3.573.150 kilosu da toz 
riyor ki 1930 senesindeki istihsalatm rak 3.443.685 kilodur. __ ..,,,,,, 
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1.....-

Tekaüt kanunundaki değişiklik 
--------~...;....~----------

Maaş sahipleri külfet
ten kurtarılıyor 

Ankara 24 (Telefonla) - Askeri ve zim edilmiştir. . 
mülki tekatit kanununun 61 inci mad- Yoklamadan maksat aylık sabiPld" 
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna nin mans almak hakkını muhafaza ~ 
bazı fıkralar ~klenmesine dair kanun etmediklerini, kendilerinin havatta ~ 
layihası Millet Meclisi umumi hevefine olmadıklarını, başka taraftan maas 
sevkolurunu.stur. almadıklannı, kız çoeuldar~. ve k~a.; 

TekaUt kanununun 61 inci maddesi lann evlenip evlenmediklennı tesbü 
mucibince zat maası sahlpleri senede 2 mekten ibaret olduğuna J:?Öre -""' 
defa yoklamava tabi bulunmakU:dır. alanlaı"ın hüvivet varakaıa • .., ~· 
thtivar mütckaitlerle dul kadınlar ve bibi olduklarına dair meşruhat verıııe • 
yetimlerin her altı avda belediyeden evlenme vukuatı nikAh memurları tr 
veya ihtiva.r heyetlerinden ilmühaber rafından mal dairelerine haber vcrf
alarak ibraz mecburiyetinde bulunma- mck. ölüm halinde de alakadar merrı~ 
Yarı büvük bir kiilfot teskil ettiği cihP.-t- lar tarafından mal dairelerine ib JIJ 
le yoklama ile takip edilen maksatların mecburiyeti vazolunmak ~lbi tedbirler• 
baska şekillerde temini suretiyle vokla- bu maksadın temini mUmkiin ola:cB> 
manın kısmen olsun kaldırılması düsü- ı:?örülınüs ve layiha buna göre tadil 
nülmüs ve veni laviha bu maksatla tan- miştir. ~ac:ıc:ıaaı= ""'11' « -.r.b"~..r..r..r.r..r~.;o:r..r~~~ ;rJ~ -

İtalyan asfıeri erlıanı AvıısıuralyaJdar 
armında yine Yunanlstanda ne lıa-
değifilılilı var- dar zayiat verdDerf 
Roma, 24 (A.A) - Resmi bir tebliğ- Kahire, 24 (A.A) - General ~ 

de genel kurmay as başkanı general Yunanistandaki Avustura1~a =w..
a... • ... ~ ıs._ ...._. _..."- rin1n aasriatı 3983 kiaiye beliğ ...... ...ı..ı tm-
ginaen ve harliiye müsteşarlığınôan is- i "milş ir. u arın 3560 ~: 
tifa ettiği bildirilmektedir. Arnavutluk- paratorluk kuvvetlerinin Yuııams: 

topraklarını terkedinceye kadar o 
taki levazım işleri reisi general Antoni ölil ve yaralı ve kayıp olarak zayiatıdır· 
Skora harbiye müsteşarlığına tayin Jrurtuhn-~ ldl-

yedi doktor ve 150 er HJL olunmuştur. ı ,,,,_. 
kanları olınadığını biline erine ral§ .. ~ 

Genel kunnay iknci başkanlığına kim- hasta ve yaralılara bakmak için ılı 
se tayin edilmemiştir. yarlariyle Morada kalmışlardır. 
N:ID~ac:ıaaaaaaaaaoaaaaaaac:ıaaaaaaaactOO""~DDDaaaaaaaaaaaaaa:=a at" 

Teslim olan D'Austa dükUniln simdilik c;ok harp gemileri batınnış ve ada Uz.e
Eritrcde ka:U Alicar şehrinde oturac.:ığı rinde hava hakimiyetini elde etmiştir. 
bildirilmiştir. Almanların Yeni Zelanda üniforması 

---- ile Giride ind:rildiği hakkında Çörçilin 

Viıi, 24 (A.A) - Ofi Ajansı bildi
riyor: 

Makineye 
Verilirken 

Girit deniz harbında 

Almanlar dan;zgen asker 
çıkaramıuorıar 

[ Bqtarafı 1. cl Sahifede ] 

Berlin, 24 (A.A) - Bir hususi muha
bir bildiriyor : Gazeteler Alman efkdrı 
umumiyesini Almanyada henüz bildiril
memiş bulunan Girit hareketine hazır
lamak maksadiyle Girit adası hakkında 
uzun makaleler nesrine başlamışlardır .. 
Maamafih Alınanlann bir tebliğ nesret
melerini daha beklemek lazımdır. Çün· 
kü İngiliz mukavemeti c;ok çetin ve şid
detli olduğu ~in netice hAl8 tebeUQr et
memiştir .. 

söylediği sözler yalandır. E~er bu iddia 
paraşütçüler hakkında bir vesile olarak 
ileriye sUrülınüsse öldürülecek her N
man esirine mukabil on İngiliz esiri 
hakkında mukabelei bilmisil yapılacak
tır. ----------
Fransa Suriye - Filis· 
tin hududunu kapadı 

[ Baştara/ı 1. ci Sahifede ] 

Gerdik ve Bağdat vilayetlerinde harp 
hali ilin edilmittir. 

Girit harbın1n 
ehemmiyeti 

ve Sovyetler 

ınalllz baıa -aııatie
rının sın bOıuııarı 

lngiliz avcıları Giritte 
4 aıkeri nakliye tay. 

Moskova 24 (A.A) _ Pravda, Girit yaresİni tahrip etti 
icin mücadele baslıklı bir makalesinde ~ Cezairli bir ailenin evladı olan albav ı di ---,,--
e%CÜm e vor ki: Kahire 24 (A.A) - Hava lruvvetlerı' kırılmaz cesareti. dürüstliiifü. Alicenap. ri ..l-- '-

1 . . Gi t &ua.ı;nlda cereyan eden hareıı.At teblix.;· Gır" itte bombardıman tayyare-Jıitı sayesinde blilUn kıta arın sev~mı k bir h L.!• ıs .. 
h f k bUvil e emmiveti haizdir. CUnıı.\.ı terimiz Malemede du··şman kıtaları"l,.. toplam ıstı. Mes ur cerkes süvari· 1F a- h ka +- _, 

k bu are cıt .uı.ıı:iliz donanması tarafın- tayyarelerın" e geru·., h..,•sarlar verdirmiş-" sını teskil etmisti. Bu ıta Surivenin ildaf " ... 
dan m aa edilen bir adava bu do- lerdir. Hava meydanında bır" "Ok Yun· bilvUk dahili zorluklar icinde calkaııdı- u "' 
nanmanın "zerinden atlıvarak vaoılan L.ers R2 tayyaresın· e hilcuın edilmiştir" • 

Batan bir muha
rebe kruva-

•• •• zoru idi 
Londra 24 (A.A) - İnfilAk _. 

Suriyedeki bıw kuvvetler Hür Fran
ınzlara iltihak ebniıtir. Dün de bir tay
yare filosu Filiatine gelmiftir. Hür Fra~ 
mJarın Suriyeye bir yUrUyijşU bazı 
mahfillerde muhtemel görülmektedir. 
Böyle bir te§ebbüs lngiltere ile Vifi ara
aındaki münasebetleri gerginleıtirecelr.
tir. Fakat Darlanm Almanlarla anlat
masından 901lra. lngilizler harbı bile gö
~e almıt görünüyorlar. Eea.en İngiltere 
tam faaliyete karar vennlt bulunuyor. 
Bir kaç gün evvel, B. Ec:len ifgal alhnda 
bulunan veya ifgal edilmemiı olan Fran
A arasında bir fark gözetilmeyeceğini 
bildirmiştir. Ertesi gün lngillzler Şeh
razat adlı bir Fransız petrol gemisini 
müaadere etmitleTdir. Halbuki, lngiliz
Jer bu gemiye hareketinden evvel seyrÜ 
sefer vesikası vermiı idiler. Berline gö
re bu hadisenin derin bir ihtilaf çıkar
ması muhakkaktır. Fakat henüz Vi~i hü
kümeti bu hadiseyi protesto ebnemiştir. 

TiRANDA BiR SOIKAST 
Londranın verdiği bir habere göre 

17 Mayısta Tiranda ltalya aleyhine bir 
eüikast yapılmıotır. ha)ya Kralı bir haf
ta evvelsi Arnavutluğa gitmif idi. Kral 
17 Mayısta Tiranda yapılan mutantan 
alayla geçerken yanında bulunan Arna
vutluk Başvekiline ,bir kaç kur§un sı
kılmıstır. Kurşunlar isabet etmemiş, 
tutulan süıkastçi. kendisine iı verilme
diği için böyle bir hareketi hazırladığını 
ıöylemistır. 

Glrfd ln mufıadderatı 
anlclfdması yalım..· 

Kahire, 24 (Radyo - S. J O, 15) -
Yeni ZeJinda Baıvekili B. F rezar önü
müzdeki bir kaç aaat içinde büyük Cirit 
muharebesinin neticeei üzerinde lcat'i 
twr yapması muhtemel hadiseler cere
yan etmekte olduğunu, Yeni Zel&nda 
ve Jngiliz askerlerinin adada tutunacak
larından pek ümitvar bulunduğunu söy
]emiıtir. 

ih sırada cok hizmet görmüstiir. Son k "kv r.. " 
bfivU mı asta bir havadan inme tec- En ... 10 du'"şman tayyaresının· · tahrip zamanlarda albav bütün süvari kuvvet- fd" Gir .... 
rUbes ır. it icin yapılan bu müca- edı'ldigı"' 'nı· ve dı"ğer bır" ""klarının hasara lerine kumanda etmekte idi. Havatmı il "d '- .... ~ 
<lele en e sarld Akdenizde vapılııca... ugr· a ... 1clıkları bildirı"lınektedir. Daha kahramnnca işlere hasreden bu scrcfli kat · ,_, __ ~ ük w 
hare u ın ın~ı bakımından büv.. sonra yapılan b"ır ke..:ı U"U"U b":.r ""k asker Haziran mütarekcnamesini veisle ...ı. l qu .... "' .... ~ 
bir euemın vet arzetmektedir. Yunkers 52 tayyaresı·nın· ko""milr halin<! karsılamıstı. Mareşal Petenin ordunun 

serefine avkın hic bir hareket yar:ulmı- Giridin kavbedilınesi Mısınn ve va- ve bir çoklarının da tamamen istimaJ
vacaih hakkındaki sözilne itimat ederek kın sark İnsriliz sahillerinin müdafaa- den sakit hale gelmiş olduğunu teyit 
kıtalannın basında kalmıs ve anlan A1- sında ileri karakol vazüesi J{Ören bir eylemiştir. Uzun mesafe avcılarımız da 
manlara karsı hazırlamaktan bir An hali i.lssiln zivaındarı ibaret olmıvacaktır. Malemede düşmana hücum ederek en 
kalmamıstır. Visirun sözünden dör.mesi Bu vazivet vakın şarkta tn~llz toı>- az 4 büyük asker nakliye tayyaresi tah

Hood zırhlısı değil, bir muharebe ~ 
zörii idi. Fakat 42000 ton hacminde 
dünyanın en büyük harp gemisi icl
Hood 1 Eylül 1916 da tezgAha konulm\lf 
ve 26 Ağustos 1918 de denize indiri»' 
rek 5 Mart 1920 de inşası tama.W.
mıştır. İnşası takriben 6,025,000 ~ 
lirasına mal olmuş, 4 mUmeytiz viısd-. 
lan kalın bir zırhla mücehhez bU.vi$ 
bir satıh ve umumi korunma plAnı icl
Normal mürettebatı 1341 kişi idi. Hood
un 15 pusluk 8 topu vardı. Talimler_. 
nasında sürati hamiye çıkanldığı V8" 
kit 30 mili tecavüz etmiştiır. Dört 15 
pusluk toplarının her biri 97 ton ağır'" 
lığında ve menzilleri 27 kilometre tdt-
1931 de gemi bazı tadillt ve isWıat ~ 
milttilr. Bu arada tayYare katapultıJ 
tesis edilmiştir. Hood lspanyol dahlD 
harbı esnasında İspanyol sahili açık1a
rında devriye vazifesi görmüş ve tngl
liz tebaasını Barselondan nakledllirl:ell 
vapurlann himayesine yardım etrni.t
tir. Hood 1936 dan 1939 a kadar Akde
nizde kalmış ve 1939 da İngi}te~ 
gönderilerek ana vatan filosuna i1tiba 
etmek üzere tamir edilm:$ir. 

---------

---~--- üzerine Surive üslerinin ve harp malze- raklarını tehdit eden tehlikeyi arttırmıs rip etmişlerdir. 
/ngi/tere Ciride mesinin Almanlara verilmesi mukaner- olacaktır. L1BYADA : 22 - 23 Mayıs gece~ 

di. Bu keyfiyet albay Koletin ~ziinü Bu vazivet aynı zamanda Süveys mü- ağır bombardıman tayyareler!miz Bin-
be n ze mez acmıstır. dafaasının ehemmiyetini arttıracaktır. gazi limanına akın yapmışlardır. Tafsi-

• G 1 D t •· v· · · b t Giridin Almanların eline ~eçmesi Ak- !Atlı raporlar henüz alınmamış olmak-
[ Baştarafı 1. ci Sahifede l alba~~ı-:1C'te e~a~::;e v~apı~~U::ın ~~:n~ deniz mücadelesinin veni bir safhasını la beraber çok büyük hasarlar ika edil-

NEVYORK TAYMtstN YAZDIKI.ARI sızlı.ihru ~öste.nnis. albav hemen kara- ve münakale vollarmın veni bir merha- ruği öğrenilmiştir. c,·ma/f Jr/anclacla 
Nevyork, 2~ (A.A) - Nevyork Tay- rını vernilş ve Fransız :malzemesini Al- lesini tcskil de ildeccktir. IRAKTA : Musuldaki hava meyda- t./I 

mis gazetesi Girit istilA teşebbUsU hak- manlara te.sUm, Fransız kıtalannı silah- Vasiru?ton . .Akdeniz havzası harekatı- m mitralyöz ateşine tutularak üpi tes- mecburi aıker/i/ı . 
kında sunlan yazıyor : lanndan tec.rit eden, AJmanlan himave nı ehemmivNie 'takip etmektedir. Ame- bit edilmiyen bir tayyare tahrip edil-

Ge ne r o/ Ve vgand Af. Giride Almanlar tarafından yapılan icln fnıdlizlere ve hUr Fransızlara ates rika harbiye ve bahrive nazırlarının bi- miş di~er bazı tayarelerde hasara uğra- Dublin 24 (A.A) -Meclisin tinÜIJIUS-
T hücumu, İmdltereye karşı yapılacak bir edilmesi emrini verenlere inkivattan taraOık kanununun ilızası hakkındaki tılınıştır. Bombardıman tayyarelerimi7ı deki pazartesi gtinil içtimaa davet edf)-

ri kada teltı•e 1-ı/ıtı istila tescbbüsünün provası addetme>: sureti kati.vede imt;na etmistir. bevanatlarmın Akdeniz. harcld\tınm önlcmeğe teşebbüs eden bir Messersmit mesi karan aşağıdaki resm1 dek~ 
Y T Büvlik Britanyaya 'taarruzdan Alman- * şiddet kesbettiği bir zamana rastlama- 109 tayyaresi hücuma mani olamamış· yonun neşrinden sonra ilan edilınıştil"! 

1 Baştarajı 1. ci Sahifede ] yavı meneden sebepleri bilmemek dc- Bc)TUt, 24 ( A.A) - Fransız makam- sı tesadiif eseri de~ildir. tır. Irakta kayda değer başka pek az Hilk.Umet azasile muhalefet ve işçi ~ 
maktadır. mcktir. Büyük Britanya ve Giridin iki Jarı Suriye • F"ılistin hududunu kapat- ----------- şey vardır. tisi arasında dün yapılan toplantı~-

Büdapeııt ... 24 (A.A) - Tas Ajansı sinin de ada olmasından ibaret olan mii- mıslardır. M h d d HABEŞİSTANDA : Cenup Afrikası ne hilkUmet Şiınalt Irlandanm 6 on -
bildiriyor: şabeheti bir tarafa bırakıldığı takdirle. Kahire, 24 (A.A) - Hür Fransız şark JSJr ll ll 00- hava kuvvetleri orta Habeşistandaki kı- luğunda mecburi askerlik bizn1eti ::: 

Macar 'nmzet gazetesi neşrettiği bir Giritte alelacele vücuda getirilmiş olan radyosu Olenmotem tipinde Fransız talanmıza müzaharete devam ederek lUnün tatbiki üzerine hadis olan] · _ 
makaled(' Fransız halkının vaziyetini basit müdafaa tert:batı ile İngilterer.in tayyarelerinden nıürckkeı> bir filonun da Sİ• kunet V&r düşman nakliyatı ile tahaşşütlerini bom- yeti tetkik için bir içtiınA akteY emış 
tavsif etmektl"dir. Gazete diyor ki: müstevlileri ezmek için malik bulundu- Surb·eden ~elerek Filisünde İngiliz ha- bardıman etmişlerdir.· Bütün bu hare- tir. 

cFran ız milleti müthiş zamanlar ya- ğu muazzam vasıtaları mukayese etme- \'a kuvvetlerinin bir tayyare meydanın- --o---- kattan bir tayyaremiz üssüne dönme- halen dıe 
tamaktadır Kadınlar yemek hazırlamak ğe imkan yoktur. da yere inmi olduğunu bildirmektedir. Kahire, 24 (A.A) - lngiliz Orta mistir. müsaittir Malemede vaziyet -
!çin sebze doküntülC"rini toplamak mec- Eğer Almanlar Ciritte mağllıp olur- Londra. 24 (A.A) _ Suriye vaziyeti şark ordulan karargahının tebliği: Kahire 24 (A.A) - Britanya askeri oldukça ciddidir. Ofi jansma AÖ-
buriyetindcdırler. Haftalarca et, hatta farsa bu onların şı"ddet usuJlerine indi- hakkında Londraya pek az yeni tafsil~t Libyada Tobruk bölgesinde hüki.im sözcüsü Girit vaziyeti hakkında hiila- Berut 24 CA.A) - b 8 bah H •-

b 1 k '- f ı d · L--fl _ ,._, tn-n: .. tayyaresi u sa ıı-

s 

patatesi de u ma imkansızdır. Esa en rilmis a~ır bir darbe olacaktır.. Fakat neJmisse de Fransız bahriyesine men- süren ırnm ırtına an ün ıati"'-i'4" an ve setPn şunlan söylemiştir: ... uu ~~ bo ba ........... 
J'i ,., k 1 S 11 uh bel ..,. _ _._de u---ı.. bir kaç m au~ patates halkın alamıyacağı kadar haha- bu muharebe:vi ister kazansın, iskr sup yüksek rütbeli bir subayın da Hü::- hare atı güç eıtinniştir. o um mınta- Fevkalade celin m ~ er cereyan ~en _ ... hrin b'!;bç mahallesini mttral1~ 

hdır. Süt ve tereyağına gelince: Va,~z~iy~e~t J!ka~y~be~t~sin~le:r~, ~b~u'.1İn~gı=·~li=z~a~d~a~la~n~i:çi~n~hi~· ç'..L!Fr~ansı~~la~ra~i~lt~ih~a~k~. ~~~!t~i ~::i:._:ö~.:ğr~e~n~il~m~iştE!r~_ık:a:s:ın:d:::a:_.::d:::;ev;:n:.:·~ye:l::e.::ri:,:m:,:i:z_:f:an:l:.::iy:,:e:.:t:le:r:.;.in:e:..d:e:.-~e:,::t!!,m!=:e::k:,:::ted::!!ir:.:·:....:F.:ak:.a::t:....:Kan=:::di="y!:a:_ve:.::...~Rell'DO=:::.;:...ı.~....: ..... :.._ ___ _.__....._ __ ....1o.._ _ ____ _ fel8ketli hir kild d"ı: :lı 


