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Karada bir kaç gun 
dayanılır, denizden 

Lol'd Halifab ,,. Neuııork beledlve 
nld, !ngilten? lehttıdıı 114ı>&la11 

B. Çörçil /ngilizlere 
hitaben cok mühim 

e;::>6t1y#Jronı"si 

CPtin harpl.ara sahne olan GiTit adasını cıösterir mufassal harita ---·--·---·-·-·-"--
Britanya 
Adalarına 

Taarruz 
Yakın n~ı? 

ŞEVKET BİLGİ. 

-

B. ÇOrc;ilin İngiliz ınilletine me~ajı, 
llritan~ a adalarına karsı bir Alınan isti
lil teşebbü,ünün pek yakında bekleıı
llıekte olduğunu ihsas etmi~ bulıınm~~
l;ıdır, Çlirçil bu münasebetle her Inı:ıh· 
le vazife~ini hatırlatmı~lır. 

Bu ihtar sadece bir "'anıklık da,·e
tindcn mi ibarettir? 

\'ok.'a hakikaten Almanlar, Britanya 
ııdalarını isti!:i te,ebhüslerini ku\\ eden 
fiile (1kam1ak için, zaınanı miisait mi 
l.-lilkki t'diwrlar? 

Harlnn bu son yirnıi a;y içindeki inki
'iallan, Almanların bugüne kadar ka· 
1'1ıııdıklan en parlak mm·a!fakıyetleri:ı 
lav11.<;ı senelerce uzatmakla.'! ha•ka bir 
llıetice ,·t_rmi3'·cttğ-ini göstenniştir. Nazi 
tefleri te<rüh<>leriyle 11 canlı hakikate 
~s bulunuyorlar ki, İngiltere, keudi 
adalannda yenilmedikçe nya d1'j •'ilcmle 
lrtlbtıtı Umedikçe Almanyaıun lıarlıı 

ııetirclcnclirıııesine imkiın yoktur. "Fiih
rer• Alman silfilılannın ~on titliini tcc· 
l'llbe için, Brifanya adalarını istila ııliı· 
llıııı, günün birinde tatbik mevkiine 
kaymağa mecbur olacağına göre, böyle 
1ıir tali tecrübesini Amerikan yarwmla
riylc İngiltereııin azami kudtttini iktisap 
etınesinden evvel yapmayı dü~ünmesi 
llıalrul görülebilir. Bahusus ki bu Al
lllan planı, taarruzun müthiş siklcti al
bnda İngiliz harp endüstrisini pa~~J~~e 
tbneyi, İngiliz donanmasını en bı~yu.k 
ltayiata uğratmayı ve nihayet umunıı bır 
l!a&kmlık yaratarak ayııi derecede ha
)'ati bulunan diğer harp cepheleri üze
linde kafi neticeler almayı istilıda! ede· 
lıi!ir 

Brltaııya adalım istila edilebilir mi? 
Bu mevzu üzerinde askeri ınünekkit

ler aylardan beri ciltler dolus~. yazıl.ar 
hznııı;lardır. Mlidali1erin ve mutear_nz
lerin muvaffakıyet şansları her zavıye· 
ılen mlitaJaa olnnmuştlll'. 

1 'GILIZlERI KORKUT
MAGA Ç4llŞIYORLA ! 

Japonlar da ~u- 1 

ya harbe ~i
receklermiş 

Yeni Sovyet • Alman 
müzakereleri var 

--0--

Londra, 25 (A.A) Gazeteler 
umumi vaziyet hakkındaki ncşriyatlan 
na devam etmektedir. Sundcy Taymis 
yazdığı bir makalede diyor ki: 

« Alman propagandacılan İngiliz ve 
An1erikan efkiln umumiyesini yakında 
lngi!tere ve Amerikanın Almanya, ttal

[ Sonu 4. cii Sah 'fede ] 

Japan iıııııııraloru Hirohito 

Umumi kanaate göre, istila teşebbii· 
aiinün muvaffak olabilmesi her şeyden 
tvvel Alınanların İngiltere üzerinde 
~t'i bir hava hakimiyeti tesis etmcleri
ııe ve hiç olmaz.•a Mans denizinde de
\>aınlı sevkiyatı miiınküıı kılacak bir 

deniz hfıkimiyetine bağlıdır. Bu iki şart 1::0~oEo~o~c~c~~ı~c~c~~~~~ı c~ı~cEıEcEc~O~'Jıl 
tahakkuk ettirilmedikce her Alman te- :: 
ııebbiislinii bekliyen llkihetin kanh bir -N DA"tİtK.A 
hninıetten baska bir sey olamıyacağı ~., &l 

lnuhakkaktır. 
İnııiltere a~ !ardan beri en uzak ihti

llıalleri ,;öz önünde tutmak suretile mü
dafaaya hazırlanınısn~. Şehirlerden kö~
lere kadar bütün Brıtanya adası bır 
llıüstahkem kale haline konmustur. 
l'lünyanın en modem teçhizahna mala, 
lıulu.nan dört milyonluk motörize bir 
hareket ordusu tarihinin en azametli i•· 
tikli! ve hlirriyet savasım ynııma~a 
lınade bulunmaktadır. Yalnız İnl!'iliz 

••••••••••• 

H od zırhlısının 
batması ve 

Amerikadaki 
tesirler 

ordusu değil erkeği ve kadını çocuğu <>----
"" lhtiyariyl; İnl!'iliz ~iletinin bu ~~it- _ Mil•taw• 
b~ tecriibede zaa!a duşmeden kendı<ın- Vasİn.l(lon 25 (A.A) "" 
d n beklenen ~azifeyi yapacağı aşikar- Fransız ajansı bildınvor: 

Hood zırhlısının zivaından havret 
dırAfman!ar bu muazzam sav~ hava· içinde kalan birlesik Amerika bu deniz 
dan kuvvetler indirmekle başarabilecek- muharebesi hakkında ve Blsmark zırh-

h d·ı ki \ısının takibine dair sabırsızlıkla veni lerini düslinemezler. Şliıı e e 1 eınez b k haberler e !emektedir. 
Alman ııenel lrnrmayı, plaru~ lıdahakkhauk En modern Alman zırhlılarının Ame-
tttimıek icin, İnıriltere üzerın e va 

· M L• rika kıtasının ne kadar yakınlarında hakimiyeti tesisiuden baska an5a na· . . . . . . 
k· 1 d d .... nmii tür Girit hqr. hareket edebıleceklerı eıhetinı Amen-

bımb 0 ma~~b a. usu, mal oİabilece~ini kalılar anlamağa baslamıslardır. Vakıa. 
ı u t~ru enın ne}e henü b b ta • h. b. Ut l 

~e mii kiilatın azametini meydana koy- .. ·-'ıuı u. •ıı dresını ıçl ıBr .m akea 
ın h 1 ki d n ı ki Ciritte vuru mıvorsa a gazete er ısmar ın 

ll'lli u unına a ır. a ıusus üssünde k k tl k f d k 
hava,·tı ha'kim olan Almanlar, BritanyA . " .. ır saa ı mesa e e ve uv-

. . . . 1 vetlı 1nııılız donarunasının orta<nıda 
adalarında en ıvı lechizatlı meydan ara k t hl'k ı· b. · k ld ·• 

ı .k t ·ı· ı k 1 · • co e ı " 1 ır ıs vaoma ta o uııunu ına ı olan nı:ı ız ıava uvvet erımn h · ti ka d d. 1 

1 Maıııs amele baııranmıda Mo.•lwruda 
1ıaınlan. merasime istirak edan a.tasemi

literler. (ôıı ı>ldnda at'1$emiliterimiz 
qijrülnıelctedir) 

Bizi ı ldkıd r eden bir 
z· 

Almanya Tür
kiye ve ovyet
lerden transit 
istememiş 

---0-

Berliıı, 25 (A.A) - Alman hariciye 
ııezarcfuıde Almanyanın Türkiye ve 
Sovyetler Birliğinden bir transit tal~
binde bulunduğuna dair Kuryera DeUa 
Seranın neşrettiği haberlerin ve Koma
dan gelen diğer haberlerin tamanıiyle 
asılsız olduğu bildirilmektedir. 

Gazet Dö Lozaıun Berlin muhabiri
nin verdiği haberler de ayni tarzda tek
zip olunmuştur. -------

Girit harbinin can 
noktası: Malema 

rnüthis darbcleri)·1c karşıln&acaklardır .. e emmıve c V. e. ıvor ar. 
Diğer tarartaıı İnı?iliz deniz kuwet!eri- . ~e;.vo:k k~avmısın Vasinırton muha-
nin ne bahasına olursa olsun l\loııs de· bırı ıvo · . • . . . 

Dünkü maçların 
verdiği netice 

de aokulma:r.l aa ••• 

Glrftte lıiınln lıCIZClllCICC!
jı anlaşdacafı gönler 

pefı yalıınlaştı.. 
Londra, 25 (A.A) - Cirit ınuharebe

si devam etmektedir. Alman ve İtal
yanlar bu hususta hemen hemen hic bir . 
şey söylemiyorlar ve İngilizler de dün
kü haberlere fazla bir şey ilave etmi
yorlarsa da muharebeler!ın devam ettiği 
ve Alınanların tutunmai:a muvaffak ol· 
dukları mevzileri takviye için nevmida-

[ Sonu 4. cii Sahifede ] 
-------

IRAKTA VAZIYET 

Kral Naibi dün 
lraka döndü 

Yakında Bağdada gi
receğini umuyor ••• 

--0--

lrafı ordusu fıral naibi· 
ne ue İngilizlere taraf· 

tar gibi görünüyor-

Dizinde hakinıh·eti Almanlara kaphrmı- <İngiliz dem: hakimıvetıne indirilen 
Yacaklan kat'i~etle söylenebilir. İnı:il- darben'.n ağ~:ı'.~· H~d'.un bat~ası val
tere harhında deniz kuvvetleriyle hav o mz lnınlız. buvuk elçılı~ınde degil, ~~
ltovntlcri arasında hu harhın taliini ta rıka. bahrıv~ nezaretinde <),. katı .hır 
Yln edecek en celin imtihan vuku bula- ~avfıl suku_ı'.vle karşılanmıs olmasıvle 
•aktır ülasa bir sene evvel mümkiin ızalı edılebılır 

Altay ue Başifıtaş ta· 
fıanları galip geldUer 

Dün İstan bulspor O - 5 sayı ile Alta ya, 
Albnordu 5 - 3 sayı ile Başiktaşa 

mağlup oldu .. 
. emlzdedlr. 

bir tıltt1lde 

Amerikada yeni, mti-
him kararlara dofru 

Ayamn çoğu bi
taraflık kanu
nunlAn li~vına 

taraftar 
B. Ruzuelt te bitarafltiı 
fıanunıınun iptali fildr· 
ferini dinlemeje hazır ... 

Vaşington, 25 (A.A) - Ciimbıırn"İ ~ 
Rnzvelt bitaraflık kanununun iptal. 
hakkında Meclisten gelecek her tür Hı 
fıkirlerl kayde hazırdır. Ayan ıneclWn
de bitaraflık kanununun ilgası tarafuır
lan 10 a karşı 13 derecesinde bir ebe· 
riyettedir. 

LORD llALİFAKSIN BİR 

• 
bir me•ai n 

uMüsteuıt tamcmdle yolı 
edilinceye lıadar lllP lıaç 

hafta geçeblJlr •• n 

MtIT.ı\KATI . b B. Cörc·z bir 1ncıiliz generaliyle beta er 
Nevyork, 25 (A.A) - Vaşingtondan Man$ sahillerini tetkik ediyor 

bildirildiğine göre Lord Balifaks. bari· Londra 25 (A.A) _ Basvekil B. Cör-
ciye nazın muavini Velsle görüşmliştiir. çil tnıtilteredeki bütün erkek ve kadın
Görüşıne Frausıa • Alman anl•şnıa•iy- !ara hitaben şah.<i bir me.<aj ne retınis 
lr. aL'lkadnr olaralı: .nnal ve batı ACril a· ve bfr istilA tesebbüsü halinde bunlara 
larmclaki vaziyet hakkında cereyan <'I • 
miştjr. vazJfelerln.i bildirmistir. 

Nevyor Herald Trib.. gazel inin Başvekil istila te•ebbüsünden derhal 
aldığı maliımata ::öre Lord HaUfaks mül.ecssit' olması l"'luhtemel mıntakalar 
Mareşal Pctenle Amiral Dadanın beya- halkına c.<ıkl dufunuz!• ve çarpışma 
natlan hakkında Birleşik Amerika hU- vukua ııelınesi muhtemel olmıvan mın
~n noldai JlazanDJ öirenmistir. takalar halkına da cişlerin!zle mcsııul 

olunuz!• ı>arola.sını vermistir. 
LATiN AJl.IERiKAslNDA ALMAN Bu mesaj, önümilzdek.i hafta 14 mil-
VE İTALYANLARLA REKABET yon adet basılacakbr. 
Vaşington, 25 (A.A) - tinayt~-d Başvekil mesaiında ezcümle demiştir 

Prese göre eilmhurreisi Ruzvelt ınüda- ki: 
faa tahsisabndan sekiz milyon doları cEi!er bir lslill ~örsek bile bütün 
Latin Aınerikasında yeniden hatlar tesi- memleket bu hareketten mütee.ssir ol
sine hasretmiştir. Bu hatlar, Alman ve ıruvacaktır. Fakat diismanın ihraç va
İtalyan hatlanna rekabet edecek ve 49 pacağı veya ihraç tesebbUsilnde olacağı 
bin kilometrelik hava yolunun kontro- yerlerde ı;ok kuvvetli caıı:>Jsmalar ola-
lünü derpiş edecektir. caktır. Alınanların avak bastıkları ver-
MARTİN1KTE AMERİKAYA ler çok mlithis ve aibr hücumlara he.def 
KARŞI HAZIRLlK YOK teşkil edecektir. Bu ıdbi mmtakalarda 
Nevyork, 25 (A.A) - tl'nayted Prese kalması icaıı edenlerden baska ne ka-

Martiııikteki Port dö Franstan bildiri!- [ Sonu 3. cii. Stıkifede 1 
diğiııe göre mahalli makamlar Martinik
te muhtemel bir Birleşik Amerika fa· 
arru.zuııa mukavemet için askeri hanr
bklar yapıldığına dair Fransız matbua
tınca veril~ haberleri yalanlamışlaı~ 
dır. - SONU 2 d SAYFADA -

Umumi vaziyet ve 
lngiliz gazeteleri 

HAVI HÜCUMLARI 

Alman ~emi
leri batırıldı 

lngiltere ye son yapı
lan akın da hafif 

releri pilotlan UCNfan etıvel ıon bir ist~arede bultınııııorlar 
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• ŞEHİR HABERLERİ 
Britanya 
Adalarına 
Taarruz 

•• iKİNCİ KlSIM •· Yazan: S ahi n Afıdarnan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Se ylaplara ltarf r 

Y e11i bir kanun 
layihası 8 . M. 

Hakem hataları devam ediyor Yakın n...ı? 
•••••••••••••••••••••••• ~------~~~~~~-...... ~~~~~~~~~~-

Sultan 
8 0 -

Murat • 
ışe A )tay hakim ve düzgün [Baftara/ıl.ciSahifedll 

b 1 1 1 d • büsü Alman zimamdarları için bt~ 

ŞEVKET BiLGİN 

başlamıştı 

Krırrnağa başladljı te$fıifcttla hüldfmet Jıawe· ir oyun a ga İp ge ) t:.:n~:Pbirk~j;!':l:. o;-: h::: 

bl Jı •"" aJ •--*1. edilmesi Alman limitlerinin inbiclaın tinden mühim r Umlnl aVllCll ~.ne rn9"'• - ---<>---- muadil bir neme verebilir. KanaatlıııiS' 
Meclisinde 

Sultan Muradın ııizll bir surette kur- ~:'n~:..::r:roc:~~h'm~~~~kö~e~;ı:: TıqJıın salara ,,,.,.,. Altay tstanfJulsporu o. s Ue, Beşiktaş ta .Altınor- co Britanya adalarına°"' taarrtU ~-
dul!u bu ''"ki\Atın b,.lıca elemanları ' Sistemli fJpt mücadele d " il! 3 il net• pılacaksa bu taarruz adalan istill ,..; 
şunlard• · Ve7irlrr~en tabanı vassı Meh- met aiialarla cellat Kara Ali de bulunu- U.,.U ~ • e ye ... mek kabil olacağı diisiincesiyle ~.·~ 
met ve &v:rt"n oasalar_ Yeniceri oca- vorlandı... USalÜ lıuraluyor.. Milll küme I<areılasmalannın depJa.... tı. 8 inci dakikada güzel bir sıvrıhs va- İnl(l1terenin harp endüstrisine ol Id 
Jlından kö!e M ehmet ve kUel!k Ahrro.et Sevıtill nediminin oaralandıihnı du- Nafıa vekAleUnin akar suların busu- man maçları, dün vaııılan Altav - !stan- ııan Yunus Altavm dördüncü ı!<>lünll darl>esi indirmek, diğer cephelerde 
a~alar ... Bosfo ,, cılor (1) - ıiimresine van Sultan Murat bllvük bir keder ve le getird!.kleri zararlnn önlemek üzere bulsııor ve Beşiktaıı - Altınordu milsa- köşeden bir vunıııla attı. 13 üncü daki- şaı.laıılıktau istifade etmek ve biDı:: 
mensuıı doce Ukııbiyle maruf M•hmet ıstırap buhranına tutulmuştu ... vücuda getirdiği bir kanun 18.yihuı B. bakalariyle hmirde nihavetlenmis ol- kada tlvas kısa bir mücadeleden sonra denizler hiıkiıni İnıtiliz donanına• it· 
alta . .. tstanbuld8 ohnavtP dı""r da bu- Gözleıindcn nohut tanesi ııibi iri vas- Millet Meclisi Dahiliye encümeninde du. Bundan sonra takımlarımızın birer Altavın besinci ve son ııoliinü İstanbul- harp kudretini büyük mikyasta ata 
Innan vezirlerden Musul vali<i 'l'avvar !ar dökülmel!e başlamıştı.. tetkik edilmektedir. defa Ankara ve İstanbul seyahatleri sııor ağlarına taktı. Ovun tst.:ınbulsııo- mak mak•a;iEvleVyK·apEılaTcaktırBİ.LGİPI 
Mohmet pasa ve Divarbekir valisi Mur- Bu derin vels ve te~<ı:ürü sıra.<ında Meteorolojik sebepler altında zaman vardır. En son maç ta sehrimizde Altav- run hiç olmazsa şeref sayısını çıka:nıak 'f' 
taza ııruıa .. . tnemadan eski sevhUHsUm kendini tutamıvan hünkar hıckmkların zaman taşan suların memleketimizde Altınordu takımları arasında vapılarak- icin devam eden semeresiz mücadele- ----
Yahva ~fendi .. . fasılava ul?rattıih al!lor ııibi bir sesle de- yaptıkları Jıasarat ma!Omdur. Fakat son tır. sivle. Altayın 5-0 ııibi kat'i bir nPtice ZABITADA 

Son ellııl•rde bunlarm arasına cellit di ki: iki sene içinde vukua gelen feyeuın ve Dün yapılan maçlarda Altav bilim ve J1alibivHivle bitti. 
Kara Ali de kahsmıstı... - Zalim herifler bu bicare. tlllisiz seylô.pların bazılarının sun't amiller tc- ve düz~ün bir ovun cıkararnk İstanbul- BES!KTAS - ALTINORDU MACI SiJ Ah t 1 

Sultan Murat bu adamlardan kimisi- ııence acımncbn nasıl kıydılar? .. Mu.. .. - sirleri altında tahriıı sahalarını genişlet· ' Poru bes sıfır ııibi ü.•tün bir savı ile Takımlar hemen hemen dünkü kad- G Q.Syan ar ol!.lıl 
nin kafasından. bazt<lnın mensup oldnk- nın cünnil. kusuru ne idi? .. (Sonra tikkri de görülmüştür. venmis. Bcsiktas ta müskülatla 3-5 Al- rolarını muhafaza edivorlardı. Besiktas tkice meli~ caddesinde ~allh dde-
l&n teı;kil&ı üzo.;ndPkl nlifuz ve t"9ir- s;;.lerini ııök vUzilne cevirt'rck) vorab- Uzun zamandan beri yuruduınz için t ınorduva ı:ıaliıı gelmi.tir. ;H~nilnün verine Sabriyi almı.. Altın- ~ustafada bır tabanca. G~zil_er _ca rlr 
lerinden, kimisinin de cüret ve cesaretle- bi! Bu ma•ıamun ihını onlarda bırak- birer afet olan bu su baskınlarının önü- Ovunun tnfsilMından evvel sunu kav- ordu da Muammeri de~iştirerek verine sınde Halit oi?lu Abdurrahunın üze lıW 
rivlP bileklerin~Pki kuvetten. ivi bıc~k ma. . . ne geçilmesi için, ciddi tetkiklere ve ge- 1etmek !!erektir ki dünkü mnclarda ha- .'\li\'i ikame etmişti. de bir kama b ulunmus. zabıtaca a 
ve ip kullanmak. knlavhkla adam öl- Bana kuvvet ve kudret ihsan evi~.. çirilmis olan tecrübelere dayanılarak kemlerimizin idaresi. bazı İstanbul ııa- Ovuna Besikta<hlar b0<ladı . Top or- mıştır. 
dürmek hususundaki mümarese ve bil- Zalimlerden bunun acısını cıkaravım . vücuda getirilen bu kanun layihasının ıetelerinin vazdıklarım ııö!ııede bıraka- talarda dolasırken sol acık Namık umul- Mahallede bir lıavgO 
~erinden istifade etmesini ve bu suret- Köse Mehmet alla ıınıiisahı avutmai!a ana hatlarını yazıyoruz : cak derecede fena idi. Altav - t.tanbul- madık bir vazivette kaleve attıi!ı bir Kahramanlar mahallesinde ()sınll' 
le 87.l!ın atın dh!!ininl eline alarak onu calısarak: 1 - Taı;kın tehlikesi olan yerler tes soor macında netice üzerinde müessir sanrlelle Altınordunun ilk savısını cı- oğlu Remzi ve karısı Hatice çocuk ıne
ı.tedijli ıılbi kullanmasını dilsünUvordu. - Ne yapalım. padı • ._ı,,m. dedi. tak- bit ve alakadarlara ilan edilecektir. olacak derecede vanlıs kararlar veril- kardı. Golden sonra Besiktas. Hakkının selesinden Mehmet oğlu İbrahim ve 1'1-

Dördilncil Murat venicerl oca1iının diri ilahi bövle imiş ... Biz adz kulbr 2 - Bu sınırlar içinde ne resm1 ve ne memi"e de Altınondu-Be.ikta.< mar.ınm ~avrelivle hızlandı. Ovunu Altınordu rısı Havrivevi döii:dükleri iddiasivl• tu" 
basına kllse Mehmet davı ııecirdi. Bos- ne kadar calıs.<ak takdire muhalefet de hususi olarak suyun akmasına mani ikinci devre•inde hakemin, Hakkının kalesine nakletti. 8 inci dakikada top tulmuslardır. 
tancıbasılıita da doce Mehmet ai!avı ı:ıe- Pdcmeviz ... Hemen ceMbıhak vücudu olacak veya seviyesinin yükselmesini attıliı bariz favullu ikinci ııolü savmıı· kale önünde dolasırken. bu~ün santrhaf ----·---
tırdl • hümavununuzu her türlü muhataradan mucip olabilecek tesisat, inşıat ve tadi- sı. Altınordunun mal!IO.bivetini intac et- ovmvan Saklr hafif bir vurusla bera- OKURLAI\:IN oh.EKLERİ 

Bu cifte Mehmet ahların sayesinde hıfzetsin... 13.t yasaktır. ti. Hakemin bundan sonraki kararları berlik ııolUnil atmal!a muvaffak oldu. 
1111~ hUkOmet kuvvetinden mühim _ B r T M E 0 r _ 3 - Fenni lüzum olduğu takdirde su- da •idare! ma<lahatcılıh tabiri mabsu- Ovun hazan Altınordunun ve hazan da HiMMET BEKLİYElf 
bir kısmını avucunun !cine almak fır- yun akmasına engel olan ağaç, fidan ve sivle üade edilebilir. Bövle h!ldiselere Beşiktqın lehine inkisaflar ııösterdik- aı·a sov .. K 
•tını elde et:m~ binalar kaldırılacaktır. mevdan vermemek kin hakemlerimizi ten sonra vinninci dakikada Sait. Na- -

Mma celeblnln zorbalar tarafından (1) Sara11 mıılıııfaıaıltıle iştirıal em 4 - Sedlerin yıkılm• tehlikesine ma· <'kzPrsizlerde olııunla...tırdıktan sonra mık'm ortaladılh topu 2 inci defa Be- Mezarlıkbatında 939 uncu Oikiliıal 
•drazamm aaravından dısanva cıkan- askeri biT ıınıf vardı ki bunlara Bostan- ruz olduğunu görenler derhal mahalli" !!ahava cıkarahm. siktas kalesine soktu. Bu ®iden sonra ooka(hnın son zamanlarda pek harap .-
larak ~e lSldllrüldllittl D&dL%ha et derlerdi su ~!eri idaresine, olmadığı takdirde en Dünkl! hakemlerimizin idareleri ne Altınordu nisbt bir M.kimivet kurarak bakuruıtz hale geldiği aldığımız bir nıek• 
rı: Jö2X<i a :: ::c: :cac:c::i::::c:acuu:cc ece::: b uh ı el d b--' ır 

Umumi vaziyet ve Amerikada yeni, mii- ıarma haber vermeğe mecburdurlar. ten çok uzaktır. kada bu hakimivet semeresini verdı. mir yüzü ıı:örmiyen bu •okakta bıa 
1 

UyUk millkiye memuruna veya m - biri ve ne de mt'lafirleri tatmin etmek- hücumlannı sıklastırdı. 34 üncli dnki- tupta bildiri mi•tir. Sen er en .,..._ ,,ı. 

l 
' 

• h / 5 - Bu gibi hallerde mahallin en bü- * Hamdi Muanunerden aldığı pru;ln ve arabalarının bekleme mahalli de ..,aı-
.'ngİ iz gaz.ete erı im karar ara doğTU yük memuru 18 den 50 yaşına kadar Dilnkü maclandan sonra. vani her iki sert bir vurusla ücUncü Altınordu l!O- dır Mektupta bildirildiğ.lne göre b•,...-

[ Baft<lnıfı 1. el Sahifede ] [ Bastarafı 1. ci Sahifede ] bütün erkekleri kürek, çapa, kazma ye ~t..tir takım vabancı bir sahada del!i- \ünü de kavdetti. Devre 3-1 Altmcrdu \arın ııisliklerl cukurlara birikmelı:te ye 
suatYE MFSELESİ AMERtKANlN el arabası gibi bütün vasıtalariyle is ha· sik rakiplerle iki mac vaııtıktan sonra lehine bitti. civardaki esnafın 8ıhhatlnl tehdit ed .. 
Dilter bir İngiliz ııazeten diyor ki : HAZTRLICINDAKt AZAMET sına davet edecek. tehlike kar<ISlnda edindii!lıni• kanaat sudur: 1KtNCt DEVRE bir vaziyet hasıl olmaktadır. 
fnnliz !ataları nl~ln Suriyeyi alını- daha lüzum hi\sıl olursa civar halkım da Be iktaş, bu((linkU ovun tarzına ıtcire. Bu devrede Besiktasın. riizııiırla be- Belediycc böyle zararlı bir yerin t' 

,,. ' Vasin((ton 25 (A.A) - Birlesik Ame- ayni suretle vazife bn•ına ~al(,,rabile· b d • · · l'fi t d edl• 
yol'lar? rikanın i~ati~tiklerinc 2öre milli tnilda- -.. ~ n· maruf futbolcu Hakkıva istinat eden ra er ovna ıgı 1cin vazivetı te a e me- hir ortasında bulunmasına müaaa e 

Surlyeye karşı yapılacak bir hareke· faa ııovretleri sunlardır: cektir. bir takımdır. Maamafih defans hattı di- •ine intizar edilivordu. Netekim ikinci l•miyeceğinden eminiz. Mektupta 1>elr 
tia askeri risklerinden başka •iyasi risk· 1625 endü.~tri müessesesi faalivete 6 - Bu vazife e.snasmda zarara uğrı- '!rr gördlii!ümüz takımhdan daha an- -levreve Besiktaslılar büvük bir hızla diye reisi Dr. Behçet Uz'un alaka .-
lıerl de vardır. Kararsızlık ve zaaf Hil· cinnistir. Bunların isletilmesi iki bucuk yan Alet bedelleri hükümetçe t87.min las>nt< hir intiba verivor. Takım hevetl basladılar. Altınordu müdafaa.-. BesiJ.;- himmeti rica edilmektedir. of 
lere yardım edebilir. Darbın arefesinde 'llilvar dol:ın geçmektedir. Hükümet, edil

1
' eceak,k, ykartlananalannnlar ~l nleyedkaldı- umumivesi itibarivle seri ve acıklorla tas akınlarını müskülatla defedebilivork- ıoeK:lcS::A»C .. ~A:::cc:::ccccca= 

-1eketin en hararetli anusu !!ÜPhe 15 mil vardan fazla siııarisler va1>mıstır. rı ac sa a veya o e ere e po· i•;livor. Ovun temı>0sunu daha zivade du. Moamafih bu akınlar ııol olabilece 
mevcut olan yerlerde tehlikelere ,;ö~~ Ordunun mevcudu bir milvon dört lis ve jandarma efradına verilen tazmi- havadan tuıturuvor. Maamafih G~lata- vazivetler ihdas edemivordu. 9 uncu • • • • • • • • 
renaektir. İııa'lliz zaferini büyük sabır- viiz bine ve bahrivenin mevcudu 242 "at verilecektir. •ırav. tPknik itibarivlr Be.sikta«tan Us- dakikada bir B.,.lkta.• akınında toıı ka- İzmirill yazı-
mlılde ı.tly- Fı ,_ .-zal ..._. Wn - •T- 7 - Böyle ı:a!ıştınlan kimselere Uc- ..-dlvor ~u'-6- lenin oek vakmmda iken Hakkı vriistl y._,.. BCZACI KEMAL g.AICY'llll 
le J81'dımdan içtinap etmektedirler. Tavvare imalatı yüzde dört vilz art. verilecektir. ra ııe ınce: u ta ım ııenc ovuncu ar- m .ti ne 

dan mütesPk'l.:;J olrl•ı:;undan aralannda Be•iktas ı?olünU attı . Cok açık olan mıştır. Resmi makamlar simdiki _tavva- 8 _ Bu vazifeyi aörmJn. en kimseler- , H L,_ b h •- · · h k ·· J sınıflı lıöy oJıalları re mevcudunu hildirmivorlar. Fakat den 5 liradan on lira;a kadar hafif parn aslar vok. Daha zivJcle eneriive istinat aKKının u &reKetini a em ııore-
Nisan avındaki imalatın 1376 tavvare edivorlar. medi. Cünkü oyunu cok uzaktan takip 

programları hafıJıında ve o zamanki mevcudun da 5200 tavva- ::'m':İ ~:.::: .:ı:;.;.:'ı,~~~e';:di~-;!'. hmir takunları, tsumlıul..-oora karşı edivordu. 19 uncu dakikada Altınordu 
bir tamim geldi- re oldultu bilinmektedir. aralarınd'ki elemanlar itibarivle daima mildafil topu uzaklnstı.nnak Merken 
Maarif vekileti 1939 - 1940 dera tir. e.nlelıe elde edoc.-k durumdadırlar. Be- Besiktaslı1arın kafalarına doltru attı. 

yılındanberi tatbike başlanan b.,. 1tmf- OJıulfardan tard ÖORETMElff.ER •iktas ta v.-nilın"z ı-.;r k•.ıv,.tte dei\ildir. Bu suretle Altınordu UrüncU savıvı da 
lı köy okulları programları hakkında T_..I -•U Jıl * kendi hataslvle vemis oldu. Ovun bnn-
bir tamlm göndenniıılr. ceza.sı Maarif veııaıeıı. ua• ya,...., ece er P.LTAY - tSTANRULSPOR MACI dan sonra B~iktas lehine daha zivade 

fzmirin kısı Yamanlardan ııellr. f,{8'
nisa iııtikamMiMen kopan pOVl"llZ y,,. 
manlan a•arak k~rfozl allak bullak etti 
mi tzınire k1' ııeldi dPmektir. Yaz İSi' ta
mamivle te ... inedir. •ehriınize vaz. Boı
v•kadan iner, Cumaova.ından koptll) 
gelen .ıcak ~enup riinılrları Bozvalca 
lf"!lelerini vnlıvarok körfeze iner. onLJll 
ılık meltemleri nihnvet dunıln durula Bu tamime ııöre, maarif müdürleri ne bUdirileceJı.. Bundan evvel geçirmikte oldui!umuz tlk ka.,ılasma. tzmir sampivonivle hızlandı. Bütün al'!ırhk Altınondu mli-

Ye ilk tedriaat müfetıi~lerl, öğretmen Maarif vekaletinin •on bir kararına <oeneıtin hususiyeti hasebiyle öğretmen tstanbul dördüncil.sU arn•ında vaı>ıldı. dafaasına ytiklenmlştl. Forvet hattı bir 1"';;:1ciri. 'tızmcarı;raı·n"'.._ ~rbı'!!etıcı~·lerı· nek ma_.,..,, 
d 1 • b ti! d · · Jd klan rd ı b türlü Besiktaıı müdafaasını ııecemez ol- = " rw•-okullan pe agoji ve tedris uıulü öğret- göre, Li•e. Orta okullar ve me•lek okul erın u ta evresını o u ye e Takım ar lr .J?lln evvelki kadrolarına -~ 

· 1 • L-'-'- d bir k t- h h mustu. Bir aralık Hamdi .. Sait anla'I- Kadri ağa ba•ta se•betciletin can•u menleri. Ye ayni zamanda ilk okul öi- !arla öğretmen okullarında di•iplin ko- geçırme en ruuuun a aran neşre ~öre u~ün . azı tndililtla sahava eıktı- .,. 
' as B "-•-- kal · k da d d eunııur ııüifümlerivl• Kavısı . Vi!me. ,,. .. rebnenleri bu be, omıf köy okullan ruları tarafından verilecek mecburi tas- mls idik. Maarif müdürler encümeni or- !ar. Altav iki kıV'Tletll miidafii olan ze- m 1 eş,,,....,, esıne a r avan ı. radut. fen·atlan sokakları doldururdu. 

progranu üzerinde düoüncelerini ve tikname hrarlan muahkak surette ma- ta tedrisat ~tmenlerinin tatili iste- hlr Ali ve Sert'ften mahrumdu. tstan- Fakat Hamdi fena bir sutla dıcok vakm- Gen-·al Ka'zım Dı·ı·ı·"ı·n bu··vu··k him-... -
b '-- tal dikl ri rde ---'-bil kleri hakkı • d b dan muhakkak bir savı le.acır . 30 uncu • <• • , .. c~ proııramm tat i .... ıına ait mü ea ve arif veHl•tinin tasdikine arzedilecek- · e ye ,;...,uc ece n- bUL~r a lr iki ovuncu ile takımını 1 d S 1 h k k rbetc ı.....ı 

bild kl d. da eni b' ka · · B L--- kvl dakikada hakem birbirlerine kasti fa- erin en a<a . a i aten se ı ""' tekliflerini · irece er ır. ti. Bu sibı' k"rarlara taJeLrun· ailesın' '·" Y ır rar vermiştir. u ....,...,..., ta ve etml9 bulunuvordu. t d ..,,r 
" ~ "" tatikl istifade ed--L x"-tmenl 15 '" ilk vul vapan iki ovuncuvu sahadan çıkar- •asırtmıs. mıiri suva ovunnu.w · 

---- umumi voziyetl, ana ve baba.ı olup ol· en """" ""'c er ıopa VUl'll$U İstto.nbulsııor vaptL Bundan vı·nnı' sane -~·el tzmlrde n--temmuzda vıızif leri 1.---da bulunacalı: • 1 'l..-~ dı. Bundan sonra Altınordu daha milş- < ev. ~"'· Yeni yollar ve madığı, l".e~imi, ailesinin çocukla aU.- !ardır e ~~ • Ralilzl(ur a u=aoer ovnıyan Altav, der- kUl vazivete dllştil. 34 Undl ve 311 ıneı ile '!U !emek hic bir m!lllava l!elmezdl. 
tnclraltına otolJilS.. kıuı ve diğer kayde değer hususiyetleri, · h topu misafir takım sahasına nakle- dakikalarda Hakkı şahsi bir ııavretle Bu ,.,,e Bozvakanın misafiri l'!ilzel. 
VilAyet turistik yollarından Bostanlı tard %amanına kadar ceza alıp almadı- ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfflllllllllllll•~ teeri~ ~~~ ~=~:t~t ~=u~~rat~= iistllste iki ııol daha vaııarak takımını <irin vaz vine mPmleketimtte ııeldi. hf!l'" 
la be dak L_ ih. çalı~l:anlık ve 'ağlık durumları da - K -~ mağ]O.bivetten kurtardıib ıtibi ııalibive- kes denize einnek icin karpuz kabutu-

A y yarasın i ~yaka ıusmı 95 eklenecektir. ;: ongreye 5: l!iln cok durııun.. Altavın akınlarına d nu beklı·vor. Onu nönna.d•n denize ııl-
bln Ura sıırfiyle beton olarak inşa edi- - ;:: s_ mukabeleden zivade karsı •-ovma"a ea- tini e ııarantiledl Altınordu on dald- ~ 0 0 

l k · --' Ovun ~ ' ' ka kadar bir sevler yapmak !cin "°" bir re1'ller, avaklannm altındaki mevhlllll 
ece tir- F UAR PULL ... Rl = : lısıvonıu. bir ara mutevazin bir rf d B ik d f kahu"a basarak vata"a d"-''vorlar. Bayraklı - Parahköprll arasındaki çü- ..... = D A - sekil aldıktan sonra tekrar Altavın bas- !!avret sa etti ise e es tas mü a a- ~ • ,,.u 

rük toprak yol üzerine ııaket tası dilsen· HAZIRl.AH IYOR avet kısı altında cerevana b .. ladı. Ve 31 in- ası can1ı ovunivle savı fırsatı vermedi. Sirin vaza hos geldin der vazın imaıt" 
mP<i faaliyetine yakında başlanacaktır. - · dakikada , .. kü 'b' 1 k Ve mac ta Beşiktasın 5-3 lehine netice- lık alemine •aadMler. sulh ve sllko.nlat 

İnciraltı turistik yolunun katranlan- Posta Telgraf ve Telefon umum mü- § : el ı k' L ".:'~ ııı ı zor a topu a- .,le~nçdi::;'-.,.,...,.,.."""'"""'"""'"""'~~'7<'7<><:><:><:;."<:;",,:.li;;;'r,;;m,:.:e;<';;;in;<i:::)d;..;ilS~-':rıS·m;;;·:,,.::'7<><:><:><:><:,...,~ 
dürlü<h• tarafından 1941 •- · enter- :;_ BASIN B .... '"'l ız.- MINTA· == eve ~0e1arba." ı1<1nci ve. 36. mcı dakikada " 

mBSl !.,<!biter bitmez belediyece otob!i3 ~- ızmır usa.<u DUA da gaz dal la AI R f k Q T / h kk d d • ") 
seferleri İnciraltına kadar uzattlacaktır. nasyonal fuan pulları bastırılması için =KASINDAN ' = .. tstanb lT L' Üç~ıncU tay ııo- e i ıman ı op mac, ar a ' n a ne 'yor. 

lazım gektı luızırlıklar tamamlanmıştır. § Tllrlt Basın birliği kanununun do- E lunü · . ~lsııo_r kalem:ıe so!ct~ Dev
Lofıantalarda verUen Pullar yakında tabettiri!ecek ve fuarda : Jcuzuncu madclesinın 1.taretı dahilin-: re 3-0 misafırleı-ın alevhine bıtti. 
Jı ..W.. fJaha • sat"" eıkarılaraktır.. ~de mıntalcamız kongresinin 1 hazi- E tK!Nct DEVRE 

e mey... Si.. - :ran gtlnll saat 15 te İzmir Halkevi = ovu.~ .?a•lar baslamaz tstanbulsrıo-
Bazı lokanta. birahane gibl yerlerde S AAr KULESİ 1§ salonunda in;kadı kararlaştırılmı.ş- E ı;ın ?uvuk bir ııavretle ı:alıstıi!ı ve va-

milşterilere gayPt ufak parcalar halin- CEcıMESflfE SV : tır .. Muıtaka dahl!indeki gazete ve § zıvetı ktirtatmak lstedii!i ~örülüvordu. 
de ekmek ...tıldığ.ı bunlar için yüz pa- .. ! _ .. .. . E mecmualarda çalı.şıp ta birili!~ dahil E Bu. j!avrrt. ov.~ seklini bir müddet leh-
ra istenilerek ekme~in kilosu 15 - 2Q Hukumet konagı c.nundeki saat kule- : 1 k d ların b" li.. . . - lerıne crvırdı ıse de ııavı kaydına mu 
kuru<• çıkarıldı~.· L-lediyeye .. :ı.•v. et <inin <:e'ftTlPlerin -~•--~nı Bel = 0 mu• ar a aş ve ır gunızın = -" k ola adıl ı ' ,__ -

~ ·'' "" .~ d. : r-: aifil: d ~"'""'"'"' .. e- =tabii halannın ko11~ede hazır bu- § v:u;ai k 1 ar. stanbu~.,,,run bir. 
edil~. Böyle hareket eden mllesse- ıyBeahrir~~- ıbgı ;a ardaki ah emretmdaıştır. § lunınalarmı rica ederim.. : bınnAltovıı ıva1n hücumlarından SOT1ra 
ae .,.hiplrri teshil ed'.lerek adliyeye ve- "" a. P•rım~ avuza vıı- :; 1 _ 3 § sıra ava ve 'Dİ< ve bu d~fa akınlar 
r'lN".r·k 1l'rtir ı· ı nrl'!l -:u v~nl N~ktır. = ............... ... - A lhn, fr.19Drı"r1.,,.. , .... n,t ...... ':l;;.o;ı ı-.. ~ıt:T.,.,""' ı:::-
••••••••••••••••••• .... • ... m ••••--•••••n•••• •• ••••••••••i•U•1ı•••••••••••••h-.m.: - -- - c__ · - - • - ·--
: : • • - Su de, Recai. siz de vaı>ılmıvacak harekette bulundum. fak~t ııeriledi ve 
E. ~.· RUY K ı:.ıı· KAYE i." :.= şeyler vaptınız! Size büttin sövledikle- ~özlerinden vaslnr bosn:na~a ba•ladı. 

ı,-ı. rime ral!men. delicesine para israf etti- 11k defa olarak bövle aillad1i!ını ııöril-• • • • d 
':•••••••·····••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:•••••••••: niz. Sit.i bu ma~raflara sürüklediiü.m vor um. 

için daima vicdan azabı duvuvordum. - Sevııilim! Ja!Pcil!i.m' Ne var? Be. 
Bir An. ona her sevi sövlemek hevesi- ni sevmivor mu'runuE? Sizi incittim 

n& kapıldım. Fakat cok bUvük bir ııav- mi? 
ret ııarfederpk kPndimi zaııtettlm: - Hayır, havır Recai! Bu sizin kaba-

Karıru Ev Kadını De~I ! 
- Yok canım, Jale! Kazancım müte- haliniz del!i.H Kabahat bende! Bunu 

vaziane olmakla beraber bana vasamak yapmamalı idim? 
idil klfl ~or. Siz de ııördllnllı, ba- - Fakat ne ivi? 

YAZAN : VÇ Yll.DlZ 

- 1 - losuz. ııalcmsuz. ma"1'llm:ı: olarak ne ka- - tste sizinle bövle her ı?iln çıkıp do-
Bu üc hafta nihavete erip ~ Jale ts- - JaJP. hu tatilinizin ııeclsfnden mem- dar m""1lt olduk. GörllvorsunU% va. ay- faşmam•lı idim! Fakat ne bilevim, ba

tanbula harekPt etmek llzere olduihmu. nun mu'!UJ1m? nı zevklere malim ... Ei!er .siz de ister- na taL.ız sevler söylemediföniz. beni öıı
ertesi sabah l'.ideCf'ltinl b!ldirdii!i valrtt. - Oh. evet Recai! Havatunm en seniz bövlece vasam•l!a devam edebili- meite tesebhi!s etmediğiniz icin beni 
büvük dakikanın ı?eMi&ıl anladım. :ı:evkll tatfl zamanını ı:ıeeirdim! ömrilm- riz ... öv le va ... Dalma, daima ... Benim valnll( bir arkııdas telMtkl etti~inizi 
Tavır Vl" ha~elı:etleri sade. "lX>n:u. cesur de hu kadar serbe•t oldul?um. bu d~ karım olmak ı.te.. mi.!inlz. sevıdli Jale? zannedivor. fena hareket ettll!ime hük-
ola>ı bu k•ı bana lhım olan havat ar- ce zevk duvdui!um hlc voktu!. Benhn Dar volun ortasında durdu ve uzun metınivordum ... N~ sizin tein. ne benim 
'kad.ışı idi! Onunla evlenmek v~ ömrU- icln milkPTnmel bir arkadaş oldunuz! zaman. havretten donakal~ ııibl ses- için bu iste bir tehlike vok sanıvordum. 
11'1il v:ınmda ııec!rmek havali bana ııon - O halde bu hayata devam etmek, m 9'!9Siz beni ~- Nihavet ciddt ve Aksini düsünmPk bile istemivordum ... 
d•l'l'ce bbU ve lezlı ııelivordu. daima bövle vasamak hosunuza dder dolııun bir ııözle: Fakat simdi bana sövledil!iniz sözleri 

Kartal vuvamıdan cıkarkf'f1. d""izin mi? - Bunu ciddi olarak mı istlvorsun\1%? dinlediktPn sonra. hissedivonnn ki ben 
kıvmnrbn l!'t'Cen dar bir voidan ona ka- - Bunu lnın i.tPmez? Fakat. ne vaıı- dive sordu. d et. L- '- • • • ı e ... ev "'"n ue ım sevıvonım. 
v2l•kfar• cıbndım_ Cetin ve ~k !mı m:ılı iri i1IS8Il bir kotra icinde havabnı - Son dere~e ciddt! Sizinle bövle bir Ve tekrar hıckırıl<larla ağlamai{a baş. 
bahar rllzdn vliz'lmU711 karneılıvımJ.ı k,.a maz! B•ı kadar masraf ettll!im mPVZU üzerinde sakava cl1ret edebile- !adı. 
B""' iltehevvic laka! mesu~um. Omm 1 •1• (,..,la ..• Zav:ıllı ablam bunu feda- ceğjml zannedeh!lir mi~niz. Jale? Sizi BilsbütUn ne vapa•.ai!ımı sasırarak 
lı:ısuna ~Wil!imi "~ t.ıibr iforh b'r .,, k 1r •klarla felMl ediyor ... Yakında ki- •evivonım ve biitUn kalbimle .ızeo hllr- basını omuzuma çelone2e calışıyor-
,.. t l-'-•cdivor-lum .,., öde-nemiz lazım... m•t beslivoru,.! dum. 

Mukaddeme ole.ak svrdwn : Başını ei!dl ve i!Ave etti: Onu kollarım arasına allllak !cin bir -B!T Mll! D l -

Altınordu da Altay gibi 
galip gelebilirdi 

Şehrimizde iki maç yaparak giden 
İstanbul şampiyonu Beşiktaş takımı 
futbol antrenörü ve (Gol spor) sahibi 
B Refik Osman Top ile göri.iştük. Meş: 
hur futbol kralının İzmir futbolü hak
kındaki mütal8a ve düşüncelerini ve 
sorduğumuz suallerle cevabını ya:r.ıyo-
ruz. 

Refik Osman İzmir futbolü hakkında 
dedi ki: 

Altay, takım halinde oyun oynam5iia 
başlamıştır. &kiden şahs$ oyunlarla 
muvaffakıyet kazanan İzmir takımlan 
bugün böyle deitildir. Altay o kadar 
güzel oynıunışUr ki içlerinde hangisinin 
!evkaüde oldulunu bir türlü görem•
yordum.. Ahenkli oynıyorlar. Beşikta~ 
takınu Altay karşısında zaman zaman 
bocaladı. Çünki.i yenilmemek ve ' İzınir
den her ne hah.asına olursa olsun altı 
puvan almak *'1 çalışıyordu. Bunun 
icindir ki ilk ınac:ı sıkı oynadık... 1 - 2 
kazandık. Altay takım halinde Altınor
dudan daha yi, bilhassa lıtanbUlspora 
çıkardıkları oyun siyah beyazlıların 
güzel oyunudur. 

Hatalan; mlltemadiyen llç orta ile oy
dıyorlar. En sert açıklarını ihmal edi
yorlar. Hafbek hat kombinezona ıtire
miyor. Her üçü de iyi. Fakat adım adım 
takip etmiyorlar, Saha umk diye otuz 
metreden fllt çekiYorlar. Bu takıının 

başka yerlerde yenilmemesi 1Azıınd11, 
sebeplerini bilır.iyorum nicln yeniliyor" 
lar .. 

Besikta.Şı çok fena bir vaziyette yaka• 
!adı, ve birinci devreyi 1 - 3 bitirdilel'· 
Bu maç bu kadar farkla bibnezdi. Altı
nordunun taktik kahiliveti fena.. Bil
hassa baı;lı başına b;r ilİem olan Hakki" 
yı çok serbest bıraktılar.. Oyun tanla· 
rı güzel.. Yalnız, en büyük hataları B(lk 
!arın kaleye şut atmamalarıdır. Bu(il11 

tesadüf! böyle olmuştur. Bu taktik yan
lışhr. Çok havadan oynıyorlar. 
- Geçen senelere nazaran İzmirin bU 

seneki takımlarını nasıl buldunuz? 
- As yok.. Söhret sahibi futbolcu !ar 

yolc, zaten istediiiimiz budur.. Buglill 
takım halinde bir tek gibi 0 yun ovm
yorlar, futbolda yenmek yen·Jmek olur. 
Bu da kuvvet derecesine bekar. 

.. ? 
- Hakemler hakkındaki fikTınız · 
- Çok mUkeınmel, bazı teknik. ha-

talarına rağmen bitaraf, çok setefli cok 
dürüst gördük .. Çok nıemınınuz .. 

Ankar hakemlerine t:ıenzemiyotlar. 
_ tzn:'mn burada kaUndrğı l(alibl

yetlende hak~mlerin tesiri olmadı~ 
kani oldunuz mu? 

- Eldeki mevcut hakemlerde ada
let<izlik ııörmedik" 7.nten böyle bir ha
va nereden çıkarılmıştır. 
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~MUAtMASll 
Daladiye muamması! 

Oarurana oJışamaJı ıbe re Dafadlyeye dedim ııı: 
ııJleıçıııa lıraJı size ııarşı derin bir flayranldı 
ltealf)'or..1> Dafadlye rnejer buna da lriliyo~ .. 

-10 -

YAZAN: JULES ROMAINS 
• - Fakat muhterem başvekilim.. dı- lılar bir müddet sızlansınlar .. Diyor .. • 

tt sÖze başladım ve devam ettim: * 
Dalidiyenin içltiyeye olan iptilası 

' - Harp halinde olduğumuzu unut- haltlı:ında halkın bazı manalı imalarda 
~ız .. ÖnUmüzdeki bir kaç hafta 
~ Belc;ika ve Hollanda bir taarruza bulunduğu vakidir. 
~ kalabilirler. Bu iş çok ehemmi- Daladiyenin <Ür'et ve cesaretini art
ı.ı lıAizdir, merasimi düsünecek za- tırmak icin her ı:<ün mütezayit bir dere
ilıanda mıyız? Kral da muvafakat edi· ced~ iotlği sövlcniyordu. Bu, belki doğ-
1!-t• neticede müskül vaziyete düşecek ru olabilir. rn1'.2t hereHtmda kat'! bir 
~adam ,.arsa. o da kraldır .. • amil rolü ovnamam1~tır. • 

Bazılan ise k~dın J'T'evzuunu ortaya 
• - Emin olunm, teklifinizi tetkik lclece atarlar. Bilhassa Morqui<e de Cru<;.o;ol• 

kim .. • dedi.. ismindeki kadının mevcudiyetini öne 
.-'l!ır ~. muhteriz ve bariz bir ade- •Ürerler. itiraf edeyim ki Daladiye bu 

llıi. tnemnuniyetle beni kapıya kadar uğurda gerek vaktini, gerek vücudunu 
~ ederken, gunırunu okşıyacak bir çok ıui•timale uiiratmam1'tır. 1926 s,._ 
~büs olmak üzere dedim ki : nesinde görü•ürken komedi F ranaez ar
ı...' - Gene bir adam olan kral, size tistlerini mizah mevzun olarak ve güle
"""1 derin bir hayranlık beslemekte "" ..,.k mlinakasa e<lı>n adam. şimdi bu sa
litı Pek takdir etmektedir.• had~ cok terakki ~Ö<termi<ti. Or.ınge 

• - Biliyorum, biliyorum..• cevabını <'V•letinde bir fırıncının o~lu olan D3la· 
~. ılieni., bir Markizle olan <amimt müna<ıe · 
bu bile kendisince malJl.m bir keyfi- '-. t!Prin.den sahte bir ı?Ur' r duvrua<ına 

lııtti... - cic]don müteeq•ifim. A•ıl fec~ati kenıU-
Sörı.ıerime devam ettim: •ini bu sureti•, en hafif tahirivle ı;Üp.. 

hı:.li ve Pk~~riva muzır teı: irlere maruz 
• - El ynmızla yazacağınız bir mek- mııkması idi. F~bt bu amil de il.:inci 
~ kralın pek hoşuna g!decektir. Emin 
Ohu.uz.. Yaşadığımız şu fevkalade şart- il•N'<'et!e ehemmiveti haizdir. 
~ w_..ıe böyle bir mektubu bizzat tev- Bütün bu ha,lisatta kadınlarm ovna-
.., • .,.,... dı~ı rol. !(enerallerinkin• nishetle ehem-
~ kral üzerinde müessir olur .. miv•L•izdir. Bir zamanar halk oephesi
ı...;~ _.,. benden. nasıl bir hizmette n;n rel<i. harbın vp militarizmin rzel! 
;:"lUnmamı istedi~ hatırlarsınız.. l D 1 d" n1a k ~ böyle bir mektıııı tasavvuratıma ~üsmanı o an a a ıve, zam~ as cr-
l'ııııt bir inkişaf verebilir .. • lerin sadLk bir hizm•tk~n olmustu. Ui:-

radıih muva.ffakıv,.t•izlikler ve duvdu
'led,ı eıınasında : i'!tı inkisari havai vüzünden bir Manas
• - Dedim ya.. Tetkik edeceğim.. Ke· tıra kapanır gibi harbive nezar >+inde 

ltıınıı. Coulondre'a bildiririm_ Yarın hu- inziv.va c•kilmisti. Orachı her J:Ü!l I!,,.. 
~r.e. neuretinde kendL<ini görünüz.... nerall•rl• g5rüsüvo~. hop asker sesi isi
'""<lj_ tiv<'~du . Bundan zevk te duvmıvor de-

l!:rte.ı l(iln Coulondre'ı ziyaret etti- Xoildi. Zira bu sözler umum! kanaat hi-
tlıt, zaman, cevabı aldım: ':Uına dikkatli, ihtirtkar ve hült1skara-

• - Başvekil henüz karar veremedi. ne sövlenivor ve hürmet. •adakat. ba
~le etmememizi söyliyor .. Kendi söz- zan da samimiv•I t•l1<in edivordu. 
;,:uıı aynen size nakledeyim. : Belçika- - B 1 T M E D t 
--- : : : : : = =: : = = ~ : :a c : :a~~.r.cr.a-J:"o-.t:O:r-0:.it 

İstila 
yakın mı? 
( Baştenf> 1. ei Sııltif•de ] 

dar a .ı..ıt kalırsa. o kadar daha lvi 
olacaktır. E er mahalll ma amlar, sizr 
ulundnfuınuz yerleri terketmek emrin: 

'lerirlene, hemen baslı bir vere ıdtm.,_ 
lt kabul ediniz. El!er ba•ka bir vere J!lt-
11\ek milmkUn olmazsa olduğunuz verde 
talacalc ve muharebenin n•ticesine ka
dar beklivecekslnlz. Su ha ide sizin kin 
<sıkı durunun demek li\zımdır. 

Bilhassa halk volları tıkamamalıdır. 
.l.navataıı. muhafızları kuvvrtli sevvar 
lııüdaf~a ve hUcum kolları ile icap eden 
•erlerde derhal düsmanla temasa ı:ece
Celrtir. Anavatan kıtalarının bu harek~
\ı idare edecel!ine emin olunuz. 1 
I,· 'l'op atesi sesi duvulabilen verlerde-
IJıe emir cisinizle mesl'111 olunun dur. 
~il.<teovlinin tamanıivle vok edilme

tirıden yani memleketimize cıkacak en 
Son dH•manın öldürii1me•inden veva 
i:i!. edilmesinden evvel kolayca bir kac 
"'<llta gecebilir. Bu esnada calısmah 
~laınt nisbette devam olunmalı ve vakıt 
._.\'bedilmemelidir.> 

••••••••••• 

ÜÇÜNCÜ SULTAN MEJJMEDİN 
SUNNET DUCUNÜ - Hı1ml Uran ta
taluıdan yazılan bu eser kitap halinde 
~ıshr. l!O tarihi resmi de ihtiva et-
~. 

lCOLTtl:R - Aydında bu isim altında 
~k güz.el bir mecmua çıkanlmağa lıaş
"'!\ıhnış ve ikinci sayısı intişar eylemiş
lır. 

* t liA V ACILIK VE SPOR - Bu her 
~esin mecnnı89l her nüshasında daha 
l«lzel ve faideli seldi alıyor. Havacılık 
ile sı:ıorun 285 • 286 ıncı nllshal.arı bir 
.,_da çıkmıştır. 

YENİ ADAM - 334 üncü sayısı dol
l!ıın münderecatla çıkmıştır. 

STAD - Bu spor ve ııenrlik mecmu
Qsıhın 64. üncil sayısı int'sar -elmistir. 

* Antlınapctik 

Haısas 

···················~··················· : ANKARA DYOSU : 
: -- : 
: R ll GÜ N K 0 P R O G R A M : ......... . ........ ~ 
7 .30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Müzik Pl. 7.45 Ajan.• haberleri 8.00 
füzik ol 8.30 - 8.45 Evin saati 12.30 

Program ve memleket ~aat ayarı 12.33 
Mil.Ei.k : Kar1'!1k şarkı ve tiirküler 12.45 
Ajans haberleri 13 00 Mil.Eik pi. 13.15 
MUz'k : Karı<ık oyun havaları 13.30 
14.00 Müzik pi. 18.M Prorram ve menı
lekrt ••at ayan 18 03 Miizik : Fasıl sazı 
18.30 Ziraat takvimi ve toprak mahsul
leri borsa" 18.40 Müzik : Secilmiş sar
kılar 19.00 Kon• '"'" (M<>hmedin •aatı) 
19.15 Müzik: pl 19.30 Memleket •aat aya
n ve ajans h~berleri ı.9.45 Müzik : Racl
vo <az orkPStrası 20.15 Radyo garet..si.. 
20.15 Müzik · Hafı anın türküsü • Menek
se Buldum Derede• Adana .. 21.00 Ko
nu'Ma : Memleket postası 21.10 Müzik . 
~az eserleri ve talı:.•imler 21.25 Konuş
ma (Ho,be ) .. 21.45 Mllı.'k : Radyo sen
foni orke~rası_. 22.30 Memleket saat 
a:varı, ajan<; hrıberleri, borsalar fiatleri. 
22.45 Müzik pl. 23.25 - 23.30 Yarınki 
program ve kapanış . 

tZMtR BELEDtYEStNDEN: 
1 - Erler mahdle•i 9 14 oayılı oo

lcakta 46 numaralı binanııı yıktınlma11 
elana ait olmalr üzere enkll.Zln1n ka;men 
•atıfl, Fen işleri müdürl"i~ündeki k~f 
ve .._tnamesi veçhile açık &TtttTmaya 

konulmuştur K~f bedeli 22 lira mu
vakkat teminatı 1 lira 65 kuruştur. Ta
liplerin teminatı ÖRleden evvel iş ban
kuına yabrarak rnakbuzlariyle ihale ta
rihi olan 2/6/1941 puarteıl günü oaat 
16 da encümene mÜTacaatlan. 

2 - 941 yılı fukara doğumlari ve 
ha.talan için pamuk, bant!. gazbezl. ll-
7C1, okMjen ve eter satın ehnması, yazı 
:şleri müdiirlitğündek.i ıartnamesi veç
l-ıile ac;1k ekciltmeoyf' konu]rn1,!ttur. Mu
'> .. mmen bedeli 5 76 lira 65 kuruıı mu
»akkat teminatı 43 lfra 25 kun,,tur. Ta
liplerin teminab öı:ileden evvel iş ban
ka•ına yatırarak mabutlarlyle ihale ta
rihi oln 216/ 194 1 paza.rt•sl günil aaat 
1 6 da encümene müraca:ıtlarL 

3 - 941 yılı tebhiratı umumiye için 
formu], lcreolin, kükürt ıabn alınmaS1, 
yazı i~leri müdiirlü~ündeki şartnamesi 
veçh'le açık eksiltmeyi"' konulmu._tur. 
J\luahınmen bedeli 545 lira muvakkat 
l""minab 41 liradıT. Taliplerin teminatı 
i'ğleden evvel fş hankamn,., yatırarak 
rnahuzlariyle ihale tarilıi olan 1 /6/ 
1941 pazarteoi o;ürü oaat 16 da encü
mene müracaatları. 

16 21 26 31 (il 05) 

İzmir Defterdarlrğmdan: 
Sabş 
No.su 

Muhammen B. 

660 Oçkuyular 6 No. lu ooka!tta l 866 ada, 2 panel 2 75 
M. M. 5 4 kapı 1 tai No.lu hane 

66 1 Güzelyah Metrest .. pe ooka!t l 79 J 'ada 7 parael 499 
M. M. 2/ I kapı No.lu ana 

662 Güzelyalı Metrestepe ookak 1793 ada 8 parsel 429 
M. M. 2/2 kapı No.lu ana 

663 Güzelyalı Metresttpe sokak l 79J ada 9 panel 360 
M. M. 2/3 kapı No.lu arsa 

664 Büulyalı Müatecabi zade sokalc 1791 ada 1 parsel 2SSO 
M.M. 2/ l 2 kapı No.lu arsa 

665 Güzelyalı Muhdea sokak 1792 ada 2 panel 250 
M. M. 1 /2 kapı Nolu ana 

666 Güzelyalı poligon sokak 92 4 ada 2 parııel 680 
M. M. 2/ 13 kapı o. lu arsa 

667 Cüzelyalı Muhdes sokak 924 ada 3 parsel 585 M. M. 
2/ 14 kapı No.lu arsa 

668 Güzelyalı Muhdes ookak 1793 ada 1 parsel 398 
M. M. 2/5 kapı No.lu arsa 

669 Giiulyali Muhdeıı sokak 1 793 ada 2 parsel 398 
M. M. 2/4 kapı ~o.lu arsa 

6 70 Güzrlyalı Muhdes sokak 1793 ada 3 pa,.,.el 369 
M. M. 2 kapı No.lu aroa 

671 Güzelynlı Bozkır şeref çıkmazı •okak 920 ada 4 paroel 691 

Lira K. 

1 Ol 00 

149 70 

128 70 

106 00 

362 so 

50 00 

136 00 

117 00 

79 60 

79 60 

73 80 

M. M. 8 kap1 5 3 taj1ı hane 1250 00 
672 Göztepe D•n:•bey şokok 838 ada 3 parsel 816 M. M. 29 taj 

halen 3 tajlı hanenin 48 sehim itibarile hoz;neye ait 13 Hs. 406 25 
673 ikinci karontina Türkoğlu soka!t 770 ada 4 parsel 375,50 

M. M. 29 kapı 29 tajlı aroa 
674 Göztepe lsmetpaşa aokak 942 ada 9 panel 94 M. M. 

93 00 

675 
676 

l 4ı1 taj No.lu aTOa 18 00 
Jkinci karantina Araph .. an çe meoi yolu üzerinde 29 tajlı ev 50 00 
ikinci karantina köprü m1mlı ve şeJüt Nazım sokak 1731 
ada 1 parsel 192 M. M. bila No. arsa 

677 Karşınka so:rukkuyu M•ısavat •okak 158 ada, 15 parsel 
46 00 

172 M. M. 22 kapı 26/l tajlı ıu 344 00 
Yukarıda yuılı ~mvalin miilkiyeılrri peşin para ile 21 /5/94 l tarihinden 

itibaren 16 ~üo müddetle mÜ•ayedeye konulmuıtur. lhaleıi 5 /6/941 tari
hine rnÜgRdif pe-r~embe günü at 14 t~dir. Taliplerin muhamıne1'\ bt-deTierl 
üzerind""n ?'o 7. 5 d,.pozito l\kçe"'i yatırarak ye,:mi mezkUrde 1iUi EmlAk mü
dlirlGğünde MÜtecekkil ıatl• komigyonun.a müracaatlan ilan olunur. 

1834 (1165) 

17.MIR StctLt TIC \RET M'.':Mll'R- lemislerdir. 
LUC:Ul\'DAN: saVl ~022 M. 3 - MM:kftr sirket mukavelen11-

Tescil edilr:ıis olan (tzmir na1d"vat me,inin bc>inci madde!'i sövle tadil edil
e eman~tl'iler •i~ Mi F.min Tar.ıkcı.M. micfir. 
'"Cati Ta•ar Mu.•lafı Zevbek) sir1<e!i- Sirk~lln unvanı: (İzmir Naklivat ve 

ne ait 1-12-!139 tarihli mukııv~foname Pmanctciler sirkeli - Emin T~rnkcı . 1\1:. 
ticaret ka'tunu hükiimlorine t!Öre ~ci~ Necati Tas~r. S '.!msi Avarcı, Mustafa 
lin 3022 numara<ma ka,.1t ve t,.••il edil- Z•vbek) olmu<tur. 
di~i illin olun•.ır M. 4 - Sirkctin temsili hu.•mrunda-

İzmir sicili ı'caret rnerr>urlui!u re>'TTI! H, •ltıncı maddedeki ..,lahiv!"llPr dal-
mühür ve üzeind• F . T nik imzası. T'l'<inde veni serik Mustt1fa Zevbek'in 

Mukavelename: d münfericlo" im•.a •alahiveti lkitl.,rce 
bhul edilmistir. 

Bu~ün 1 /12/1939 bin dokuz yliz otuz M. 5 _ Sirket """' nıııkavelrnamesl-
okuz vtlı Kanunuevvel avının birinci nin 5 ,.Jô-.incl madcl.,.i .Ovle talil edil
Cuma ııünü "'1at on bes bucuk raJ le- mistir: 
rinde İ7.mir<le Doktor Hül~i bev ca<l- MPzkılr mukavelede vazıh Uc •erike 
desinde Kardıcalı hanında 15 numa,alı ait ılunan fkisor bin lira ""rm•ve 
hususi dairede Türkive Ciimhuri~ ' miktarını Emin Tarakcı. M. Necati Ta
kanunlannın bahsettii?i salahil-etleri •ar ve Semsi Avarcı taraflanndan bi
haiz asaiiıda mühür ve imza.,nı kovan npr 1000 liradan üc bin 000 lira daha 
!T.mir iicüncü not("'Ti Sürevva Olcay ve- ;Lll.ve {'dildi~i t?lbi sirketcı veni.den iltf
kili R.:tif Girav. ·anıma ~Jeın k .. nunt hak eden Mustafa z vbek tarafınclan 
ılivet v~ vasıflan haiz ve " a~ete da sermave olorak 7 00 vedi bin lira 

ehil oldukları ~öriilen. !r.nil"de Selimi- vaz..di\mislir Bu ;ub~r1a sir"ket s~rma-
ve ahallesinin 404 Uncü sokal!lnda 4 \•esinin mecmuu 16000 on altı bin Urava 
numaralı evı.le oturan Hüsnin HUsnU ~h~Ai olunmustur. 
Betiner ve İzmir Ballıkuvu mahallesi M. 6 - Sirketin vukarıda tarih ve 
Hacı Ali efendi caddesi No. 64 evd~ otu- nwnara•ı vazılan b~vanname mucibin
ran fbrahiın Z.,ybek nam sabitlerin ta- ce temdit e<lilmis olan müddetin bita
riflerivl"' taavvün eden tnnirde Tilki- mından üc av evvel "" · lerden her 
lüctı. Meru:ilhane sok:a~ında 78 nwıtaralı hanl!i birisi tarafından feshi i'ı""'° edil
evde oturan F.min Tarakcı ve tzmlrde medii?i takdirde •İ!'ket kendili in en 
Soh·ili Mescitte Karak:apı cıkma~ı,,~a iic sene daha temeli! edilmis nddo1una
!;8 numaralı ev<le oturan M. Necati Ta- caktır. 
sar ve tz:nirde KarantL-ıada Mimar Ka- M. 7 - &as muka\•clena"'.!'ine asa-
•ım efendi !>ôkai!ında 6 numarnlı evde ğıdaki ma~de ilave erlilmi•tir: 
oturnn Sem.•i Avarcı ve !zmirde Cüm- M. 8 - Şirket müddetinin hitamın
hurivet bulvarında 70 numarada mi'8- elan. evv~l erikleıden her hanl?i b"rinin 
fir ve Nazillide Altınbas mahalle;;in~e vefatı halinde veresesi nih,vet bir av 
11 numaralı evde temelli oturan Musta- zarfında mumailevhin sirkette bulunan 
fa Zev'bek bana müracaatla anlatacak- sermave ve temettü hissesini sirketln 
!arı gibi tarafımdan resen bir mukaV"- o ıtiinkil nakit mevcudat ve d fatiri tl
lenamenin yazılmasını i.tediler. Yuka- carive mucibince te•bit edilecek matlu
rıda isim ye hü-rivetleri vazı!ı sahille- batı üzerindeki nisbct dairesinde nakit 
rin yanlarında kendilerinden sorduğum- "" maUubat olarak almak sartile <iıı"ket
da müttefikan sllz alarak mevat ve se- ten alakalarını kesmeğc mecburdurlar. 
raiti !tlve daittsinde bir mukavele akt- Sirket esas mukavelenamesinin dii!er 
etti'dnrini •övlediler. Söyle kl: mevat ve ahldmn münd...-ecesi kema-

~n baki ve muteberdir. 
M. 1 - Akitlerden Emin Tarakcı. M. Taraflar ba ka bir dlveceklerl olma-

Neeati Tasar'a ve Semsi Avarcı arala- dıl?ını sövlediler ve sözlerini hitirdiler. 
rında mfuıaklt ve İzmir ikinci noterli- Verilen bu takrirl ben veminli noter 
~nce musaddak 18 T,.srinisanl 1935 ta- vekili bir nüsha olarak tan>im et m ve 
rihll ve 10369 numaralı esas mukavele- muhteviyatını kendilerine viiksek sesle 
name.ı mucibince teskil edilerek hita- okudum ve mealini anlattım.. Arzulan
mı müddetine mebni lzmir üçüncü n<>- nın tamamen istedikl!!ri l?ibi va!!ldılnnı 
terli~ince tasdik edilen 15 Mavuı 1939 tasdilı: etmeleri itterine bu mukavele
tarih ve 5089 numaralı beyanname "mu- name qalhsıru hepimiz iıma ettik ve 
cibince müddeti üc ıene daha temdit noühürledik. Bin dokuz vUz otuz dokm 
edilmls olan merkezi lmılrde ki.in (İz- vılı Kanunuevvel avının birinci Cuma 
mir Nakliyat ve emane~iler sirketi l(ilnü. 1-12-1939 
Emin T:ırakcı ve M. Neet1ti Ta.ııar. Tarafların: imzaları 
Semsi Ayarcı) unvanlı kollektif şirketi- ah itlerin: 1mz n 
ne bu kerre bir Akit Mustafa Zcyb•k'in T.C. 1zınır üçi!ncil noteri Silrevv11 01-

!1111illlllllllllNlllllllll1111111111111illlllllllUINilil111111IH11111111111il11 il 11111111111111111111111111111111111111 L: 

~ - İZMIR ASKERLİK ŞUBESiNDEN : ~ 
E - Bilumum yedek aubayların 941 Haziran yoklamaları aşağıda yazıh :; 
:; günlerde yapılacaktır. :; 
E 2 - lzdihame oebebiyet vermemek için gÜn gÜn ayrılnuftır. Gününe E 
E isabet eden subaylar bütün askerl vesika nüfus cüzdanlan ile birlik-

1
: 

: te gelmeleri mecburidir. 
§=== 3 - lzmir dahilinde bulunan yedek ıubaylar yoklamalarına bizzat gele- ! 

cekler. akıı.i takdirde hareket edenlerin yoklamalan yapdamaz, iz- :; 
mir haricinde bulunanlar veya gelmeyecek derecede nıt.aı..z olan- § 
lar doktordan rapor alarak taahhütlü mektup ile yoklamalannı yap- § 
bracaldardır. : 

4 - Yoklamaya gelmeyen yedek subaylar 1076 numaralı kanunun 10 ! 
uncu maddesindeki (50) lira pl.ra eeU.lltla çarpılacapdan bütlln 1 
yedek ıubaylar yoklamalaruu giinil ırüne J'aphrmalan reca ol1111ur. ii 

2/6/941 Kurmaylar, P. Alb. Yarb. Binb- ~ 
)/6/941 Piyade yüzba" blnb&11 :; 
4/6/941 Piyade teimen § 
5/6/941 c c § 
6/6/941 Piyade as teğmen 5 
7 /6/941 c c c = 
9/6/941 Topçu Albay, Yarbay, Binbaşı, yüzba11 üıteğnıen. E 

1 O/ 6 /94 1 Topçu ve ölçme teğmen 5 
11 /6/941 Topçu ölçme ao teğmen E 
12/6/941 Bütün aüvari yüzbaıılan § 
13/6/941 Bütün jandarma ve muhabere ıubaylan 5 
14/6/941 BGtün nakliye •ubaylan. atlı subaylar E 
16/6/941 lıtihUm 1Ubaylan E 
17 /6/94 l Deniz. Hava ve demir yolu subaylan 5 
l 8/6/941 Levazım 1Ubaylan § 
19 /6/941 Harp sanayi bütün tüfekçi, marangoz, maldned. müzika E 

ıubayları § 
20/6/941 He•ap ve muamele memurlan E 
21/6/941 Bütün tabibler = 23/6/941 c c 5 
24/6/941 Bütün eczacı ve veterinerle!'. ~ 

-

25/6/941 Bütün ba,çavu,lar --== 
26/6/941 c c c D. 4 

"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nıııııııınııımıııııınııııııııımmııımnnııı1111ını: 

İzmir İnhisarlar Baş MüdürlliğUıulat : 
Darağaç müskirat ambanmı~da mevcut ve muhtelif hacımda 5000 • 6000 

adet boş şişe ile üç ton 'İşe kmi<ı pazarlıkla sahlac:akbr. 
Şişelerin beherinin muhammen fiatı bir, t1'e kırıklannın tonu bet ylk laa

rus muvakkat temlnah 5,63 liradır. 
isteklilerin 27/5/941 ııalı günü oaat on bette bq müdürtyetlnılzdeki lr.o-

mi!yona gelmeleri. 22 26 1837 ( 1 134) 

ORDU HASTA BAKiCi HEMŞIRl!LBR 0.l[IJLU• 
NA AiT BAZI İZAHA!' 

Ye olıala lıayıt ue lıalnd fllPtJGl'I 
1 - Ordumuza haıta bakıcı ve hemşire yetiştirme!t llzere Ankarada M. 

M. V. tarafından 19 39 senesinde açılmış olan hasta bakıcı n ı...n.ıreler oltv
luna bu aene de SO tale1>e elınacı.ktır. Okula girmek an:u edenl..r. bulunduk• 
lan mahallin valiliğine. kaymaltamlığına nya aolterlik tubeleri"" dl!.ek.çe l1a 
müracaat edeceklerdir. 

2 - 34 33 ayılı kanun mucibince bu okuldan meZlln olacalı:Iar. memur 
olup tekaüdiye alacaklardır 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hutalıanelerln
de yapacaklar, ondan ıonra arzu ed~r!ene memleketteki bütün ııhhf tef"kkül
ler kendilerine ac;>k olacakbr. 

4 - Tahsil müddeti 3 ııene olup, bu müddet ic;i.ııde okurlara Lyda b"I lira 
harçlık verilecek. iaşe ve ilbaslan tamamen okula ait olecaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar. battm kanununa göre 20 lir~ asil maattan 
b.,lamalı: ilzett maaf alacaklar Ye ı.u miktar gittikçe çoialac:aktır: bu zaman 
dahi İ&fe, giydirme ve bannma orduya alt olac.okbr. 

6-0kul 15 Eylül 1941 de tedri•ata baslıyacaktır. 
7 - Okula ltayıt ve kabul fartlan şunlardır: 
a - Türkiye cümhurlyeti tebaaııından olmak ve Türk irltından bulunmak. 
b - Sıhhatı yerinde olmak v• durumu her iklimde vazife gönneyl! mO..lt 

bulunmak (bunu har hangi bir haotahane aıhhi heyeti raporu ile teabit ettir
mek ve evraka baiilamak !Azımdır). 

c - Okurun yaşı on altıdan a•a~ ve yirmi ikiden yukan olrnıyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve bobası iffet •hlinden olmak (bu vaziyet pollece te.,... 

ıik ettirilorek eVTaka bağlanacaktır ) 
e - En az orta okul tahsili.,! bitl'"Tfllt olmalc (eleme imtihı•nlannda mu

vaffak olmak şarttır) veya bu dore<"ode tah•il gördüğü isbat etmek (tasdik
name veva bunun t ... dikli bir sureti muameleli evrakına eklenecektir. ) 

f - Evli veya ni~anlı bulunmam•k (evvelce ev!.nlp boşananlarla kocam 
ölmüş olan kabul edilir) buna ait m..deni hali bildirir mü.bit evrak keza ek
lenecektir. 

g - Okur 11hh! ıebepl•r dı,ında okulu kendiliğinden terk etti~. evlenme 
aureti ile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı, altı senelik mec
buri hizmetini yapmadığı Yeya tamvnlamadığı, ve yahut sıhhi ıebepler dı
fında okudan çıkanldığı takdirde to.hakkuk ettirilerek mektep maoraflannİ 
tamame'l ödeyeceğine ve göst~Ydii-1 vesikalann tamamen dofnı olduğuna 
dair noterlikten t ... dikli ve kefilli bir taahhütname verecektir. 

8 - Yukandaki tere.iti haiz olan okur. okula imtihamız olarak kabul edl· 
lecektir. 

9 - Yukandalı:i maddeler mU<Oiblnce evrakının muamel.-.inl b!tlrenlet
den, vi!Ayet. Yeva kan, merk•zlerlnde oturanlar bu makamlar veya ...ı.:..,.. 
Ult ııubeleri va91tası ile evraklannı t!"frudan doğruya Ankara merkez huta
hanool ba~ tabibi ve okul mGdürlüğfüıe gönderileceklerdir. 

1 O - Müracaatlann Ağuıtos 1941 nihayetine kadar aona erdirilmesi 11-
tımdır. , 

11 - Okurlann kabul edildikleri ve mektebe haerket etme tarihler!. aynİ 
makamlar tal1lfından kendilerine bn-'irilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Anlcaraya kad:ır eelmek ve 
okulda tekrar yapılacak 11hhi muayene neticeoi hastalılclan tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek için maııraf edecekleri yol paralan kendilerine 
alt olcakbr. 

Ankara Merkez Hastnhaneti Ba, Tabibi ve okul müdliril aJhey 

17 20 23 26 29/Mayu. 1 
ve 1 4 7 1 O 1 3 16 19 22 

22 2S 28 30/ Ağuıtos/ 1941 

Dr. Şaban Barutçu 
4 7 10 13 16 19 22 2S 28/Hadran 
2S 28/Temuz ve 1 4 7 10 13 16 19 

1801 1111) 

veniden şerik sı!ativle iltihakı ve şirket cav reıın.ı mührü ve namına Raif Giray 
sermavesinin tezvidi hasebivle vukarı- itr'ZASı. · 
da .özü ı:ecen esas mukavelenamesine h:m.ir ücilncü noterlli'.<i rami mühril J 
zevlen asai?ıdakl sartlar daire.inde akti ve bir iınu. 

BEL AMiT L 
mukavele ettiklt!rini bevan ederler. Uınwnı No. 6136 Hwıust No. 7-222 

M. 2 - Akitlerden Mustafa Zevbck:. İsbu mukavelename u~ln daltt 

İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BEI.SOOUKLUCU, idrar zorluğu, mesa
oe ve prostat iltihabı, sistit ve koli sistitlere, böbrek mhal<ızlıklanna kaııı 
an mUke~I bir illlç BELS<"U1İTOL'dur. BEL.'lAMİTOL kullananlar yu
l<anda uyıb ha.otalılı:lacdan çabuk kurtulurlar. Bütün eczanelede bulunur. 

Umum aab1 deposu : Sami Abu Yeni Valde Han No. 20 
diğer •kitler arasında münakit vuknn- do!Ya.!ııı.da saklı 1-12-9~9 tarih ve 
da tarih ve numarnsı vazılı mukavele- (6598) uınumt numaralı a.•hna tıvınuı 
name mucibince te<ekkill eden (İzmir oldui!unu tasdik ederim. Bin dokuz 
Naklivat ve Emanetciler sil-keti . Emin vüz kırk bir aen~ · Mayii ayının vlr-
Tl\l"a~cı. ~· Nec~tl Ta~r, s:~sl Avar- ınl birinci Carsamba ~u. 21-5-1941 İzmfr giimrilılerı Baş müdiirlii~den: 
cı) sırketine şenk sıfatıvle iltihak etil- 30 kurusluk damııa J)ll!u 11%erlnda 21 T N K v • ._ G C 
i?ini ve esas mukavelenamesini tama· J\!ayUı 1941 tarlh ve hm!r ücüncU noter- es. 0 • ıymed "'W> • inal 
men okuvup bilcümle ahkfunını kab'll !iki reenı.ı ınilhr!I. LJ. IC. 
evl<'dii!in! hevan ve dii"ıer ak.itler de Harç ınılları uİına vtı>ı ınlırmtır. - -

Zarif 
G ra t ii 

kevfiveti kabul eylediklerini bevan ey- U92 {1155) 12 7 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~__:__:_ 123 

64 00 
40 00 

1440 00 
2 4S 

320 
268 

40 
o 

000 
000 
000 
490 

Sarııılık kaat balya 
Benzin varil 1 

* Tanınmış saatçılarda ara~·ınız.. 

Suıı ' diş 
"'•hı·ı·· d ") u un e 
0 dürür y 

takımları Rida diş •uyu 
bırakılmakla mikroplannı 

lara iizel bir 

DiKKAT 
Çii sıj!ır etiyle yııpılmış P•,.hrma ve sueukları yiyenlerin baiınaklarında (Abdest bozan) dediiimis -ıı:ıklan 

dört metrcd~n on mefreve l<n-!nr <eriller, kurtlar bBsıl olar. Bunlar vlkudumıısdaki kanlan emem kansızlık. ~ 
lık uillik, lnı<nıak. has dönınesi ve nihayet i>1ftme sebebiyet verirler. 

Bu kurtlardan kurtulmak ldn m birinci deva •TİlltOFUJ) dur. Kutularm !cinde kullanış tarzı ;rımhda. Sıhhat ... 
UlethıU. llrii<aadesini hah:dir. Her eczanede bulunur. 

Timofu_i Tin:..ofu_i Timofuj 

115 
122 

ipekli pamuklu perdelik tül 
Tabanca fitetıli~ lıariç ihraç 
edilmek üzere 

Yukarıda cins ve milı:tan yazılı eşyalarla levazım oervi•i ilan tahtaoında 
yazılı eşyalar 4 HftiTan 1941 çarşamba ırünü Mat 14 de açık arttırma ile 
eablacağmdan talip oln~rın gÜn sat 12 ye kadar % 7,5 pey akçelerlni bA, 
mild&rifet veznesine yatınl.malan yatırmıyanların müzoved•ye ı,ttrak ettiril-
miyeceklerl i!An olunur. 26 2 178 7 ( 1166) 

l:anlr Valııflaf' Müdürlü4" nden: 
Ahmet ioı mahalleelnin Gön~ane eokai<ında kain 1831122 numaralı ki

ralık deponun ican aeneli.i 50 lit.-a üzerinden müzayed,-v~ konulmuştur. lha
lw 4/6/941 çarşamba ··nıı ıaai> 10 dadır. Talip olanlarm vakıflar idare-
oine müracaatları. 26 29 3 ( 1167) 
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Suriyede vaziyet AFRIXA~A HARP 
TENi ~SJR 

Faıta mülakatlar Makineye 
Verilirken 
Dil 

i c İLİZ 

2' MAYIS PAZARTESi 

S .. ON HABER' 
........... J', 

Fevkalade vaziyet dolayısile 

ln~ilizler Şamı 
bombardıman 

ettiler 
--0---

Habeşistan da 
iki Italyan fır
kası mı,.ha
sara edildi 

General Vey
,and da Peten 

taraftarı! 
--<>--·· Hava~uvvetle_!i Yeniden ihdas edilecek 

trmumı karar~a- • SuFiye~e yeniden Hür 
Fransızlara iltiltalıa 

daveti mütezammın be· 
yannameıer ~tıldı •• 

, 

Mühim bir mevlıi de 
zaptoıundu • Süveyşe 
tesirsiz bir hava alıını 

Ve~gant Fas sultanı iJe 
lıonuştu, lıel' lıesi Al· 
m.anlarla yapılan iş 
birl-ğine davet etti ••• 

hının bütüncep- ve arttırılacak vergı· 
Ne~ork 25 (A.A) - Ünayted Prese 

Bevnıttan bildirildij!ine ~öre İngiliz 
taV\ areleri 22 Mavısta Sam hava mev
danm1 bombardıman etmişlerdir. 

Rahat 25 (A.A) - Teftis sevahati 
yapmakta olan Fas sultanı dün sabah 
Mekneden hareket etmiştir. Sultanla 
beraber b:ışvelül Mevlayi Hasan ve ba
zı erkan ve askeri kumandanlar da ha
reket etmistir. 

helerdeki hare- lere dair tafsilit 
FRANSIZLARI !KAZ 
VE DAVEI' 
Londra 25 (A.A) - İngiliz ve hür 

Fransız tavyareleri Surive üzerinde 
<Iolaşarak namuslu Fransızları hür 
Fransız harekatına iştirake davet eden 
bevannameler atmıslardır. Bu bevaıı
namelerde albay Ko1etin imzası vardır. 

---~~lllil-IW'W---

Hindistanda Jıar11ıldılı 
büyüyor gifli .. 
Bombay, 25 (A.A) - Bir gecelik sU

kU.netten sonra bugün aşkam Uzeri 
muhtelif cemaatlere mensup kimselerin 
karışık olarak oturdukları mahallede üç 
kişinin ağır bir surette bıçakla yaralan· 
ması üzerine cemaatler gerginliği yeni
'den başlamıştır. Polisin süratle müdaha
lesi bi.r mağazayı ateşe vermek teşebbü
sünü aklın bırakmıştır... Şimdiye kadar 
beş yüz kişi tevkif edilmiştir. 

-------
Yunan Kralı ve 
hükümeti Mısı-

ra ~tti 
Kahire, 25 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre Yunan kralı ve hükiimet 
erkanı, askeri barekah qkal etmemek 
üzere Ciritten Mı.sıra gelmişir. 

-------
Girit harbinin can 
noktası: Malema 

[ Bastarafı 1. ci Sahifede l 
tar bir menbadan öğrenildiğine göre, 
:Amerikan askeri mütehassıslan Alman
laın iki gün içinde Ciridin zapt edile
ceini tahmin ederek bu adaya hücum et
tiklerini haber almışhr. 

lngilizlerin anudane mukavemeti 
~man programını altı üst etmi~tir. 

Maamafih Gidtte; lngiliz avcı tayya
resi bulunmaması yüzünden bir çok as

keri müşahitler Almanların Ciride ağır 
teçhizat ihraç etmeleri ihtimalinde dur
maktadrrlar. 

JNGILIZ AVCILARI F AAUYETTE 
Kahire, 25 (A.R) - lngiliz avcı 

tayyareleri Girit üzerindeki harekata 
yeniden iştirak etmektedir. Bu yeni in
kişaf Kahirede bugün bildlıilmiştir. 

yapıldı •• 
---<.>--

Kahire, 25 (A.A) - Habeşistan sefe
rine temas eden sözcü, general Gazzab 
kumandasında iki İtalya:l fırkasının 
muhasara edildiğini ve Soddunun zap
tolunduğunu söylemiş, son vak'anın çok 
mi.ihim olduğuna işaret etmiştir. 

SÜVEYŞE YAPILAN AKIN 
Kahire, 25 (A.A) - Dahil:ye nezare

ti 23/ 24 mayıs gecesi Süveyş mıntaka · 
sına bir hava hücumu yapılarak bir kaç 
bomba atıldığım, hasar ve zayiat olma
dığını bildiriyor. 

-------
Roman yada kıtlık 

----o----

Mevcut bütün 
unlara vaz'ıyet 

olundu 
---o--

Bükreş, 25 (A.A) - Resmi gazctedt• 
intişar eden bir kararname mucibince 
ahali ve müesseseler elindeki buğday, 
çavdar \'e yulaf unlarına el konacaktır .. 

-------
Irakta vaziyet 

[ Ba1$taraft 1. ci Sahi#ede ] 
«- lrnk askerleri İngilizlere karşı 

harbe sevkedileceklerinden haberdar 
değillerdi. Hakikat kendilerinden sak
laıunıı ve manevralara gönderildikleri 
ıöylenmİ!!İt. Şimdi bütÜn Irak lntaları 
emrim albnda memleketlerinin kurtu
lUJ hareketine hizmet etmek istiyorlar. 
Bütün lraklıJan bana iltihaka davet 
edeceğim.» 

Naip Bağdat halkı tarafından iyi kar
ıılanacağmı ümit ettiğini söylemiş ve 
hf:y~nnamesine fU sözlerle ıi.ihayet ver
nn•brı 

«Gayem lrakı lngillerenin düşman-

larından kurtannaktır. İngiltere bizim 
müttefikimizdir. Onun d~manlan lra
km da düşmanlandır.» 

HARP V AZtYETt 
Nevyork, 25 (A.A) Beyruttan 

bildirildiğine göre Irak hava kuvvetle
ri Habbaniyedeki 1ngiliz hava meyda
nını bombardıman etmiş ve Basrada 
lngiliz top çekerlerine taarruz etmi~ler
dir. 

Asusiyet Prese göre Kahire asker~ 
mahfilleri lngiliz kumandanlığının Fa· 
lucada lraka doğru makineli müfrezeler 
sevkebniş olcluğunu zan etmektedirler. 

$imali Afrika umumi müfettisi ~E:ne
ral Vevııand Fas sehrinde Sultanı bek
leınektcdfr. 

VEYGANDIN MÜLAKATLARI 
VE BEYANATI 
Berlin 25 (A.A) - D.N.B. aiansı bil

dirivor: 
Dün Fas .şehrine ı:!elen ı:!eneral Vev

gand ile Fas Sultanı arasında uzun mü
lak~tlar olmu.,tur. 

General Veygand Faslılara bir 
nutuk söylemi!, Mar~al Peten hü
kümetinin Almanlarla yaptığı itbir
liğini anlatma§ ve anl&§maya bütün 
Fransızlan İştirake davet etmitlir. 

General Veygancl. general No~e ve 
Fas Sultanı ile maivetinde başvekil 
Mevtavi Hasan olduğu halde tekrar bir 
mülakat yapmıştır. 

----1-----
Alman donan
ması kaÇma,{a 

çalışıyor 
----,-..0---

Londra, 25 (A.A) - İngiliz amiral
lığınm tebJiği: 

Şimali AtJantikte dünkü muharebe
den onra düşman kuvvetleri kendileri
ni takip eden kuvvelerimizden kurtul
mağa çal~ml§lardar. 

Ak§a111 Üzeri bahriye tayyarelerimiz 
tarafından yapılan taarruzda hiç değilse 
bir torpil düşmana isabet etmiştir. Dü~
manı harbı kabul etmeğe mecbur etme
ği istihdaf eden harekat devam etmek
tedir. 

----
Giritfe harp devam 

ediyor 

katına dair 
tebli~i •• 

Kahiı·e, 25 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetleri umumi karargahının tebliği : 

Ciritte İngiliz hava kuvvetlerine JDen
sup tayyareler düşman mevzilerine ve 
tayyarelerine şiddetli hücumlarda bu
lunmuşlardır. 

23/ 24 mayıs gecesi ağır bombanlıman 
tayyareleri Malemo tayyare meydanına 
taarruz ederek büyük bir tayyareyi tah
rip etmişler ve bir mikdar büyük yan
gın çıkarmışlardır, Ayni tayyare mey
danına gündüzün yapılan bir hücum 
esnasında bombardıman tayyarelerimiz 
en az biı· düşman tayyaresini tahrip et
mişler ve diğer miiteaddit tayyareleri 
hasara uğratmışlardır. 

Dün İngiliz av tayyareleri Malemo 
mmtakasına asker çıkarmakta olan as
ker nakJiyc tayyarelerine hücum etmiş
lerdir. 

Messerşmit tayyarcleriy le cereyan 
eden bir muharebe esnasında bir tay
yaremiz düşmüştür. 

Suriyede İngiliz hava kuvvetlı.?rine 
mensup bombardıman tayyareleri lTu · 
lep tayyare meydanında bulunan müte
addit Alman tayyarelerine hücum et
mişlerdir. Bir düşman tayyaresi tahrip 
edilmiş bir çok tayyare de hasara uğra
tılmıştır. 

Bir bomba bir hangara isabet etmiş 
ve infilaklar olmuştur. 

İngiliz hava kuvvetleriıne mensup 
tayyareler Kerınet A1ideki asi mevzile
rini boınbardıman ederek yollara ve si
perlere tam isabetler kaydetmişlerdir ... 
Asilerin motörlü nakliye kolları Habba· 
niye mıntakasuıdak.iı yollarda hücumı:ı 
uğramıştır .. 
Düşman tayyareleri dün Habbaniye

deki tayyare meydanını iki defa mitral
yöz ateşine tutmuşlardır. Yapılan basar 
ehemıniyetsizdir .. 
HABEŞİSTANDA .• 
Habcşistanda hür Fransız tayyareleri 

--=~''-="'B~ .. ~..-af• 2 • ..t .c: .. J,.ıf.,d. Candar mıntakasında Goangta 'bir düıı-
ne gayretler sarfettik1eri aşikardır. man l{a esını ve Uşman kuvvetlerini 

Almanlar, nsuJlerine sadık kalmakta bombardıman etmi.şlerdiır. 
ve feda edilen binlerce insanın ölümü- Bundan bir gün evvel de cenubi Af
ne balmuyarak kuvvetlerini hücuma rika hava kuvvetlerine mensup av ve 
kaldırmaktadırlar. bombardıman tayyareleri müteaddit 

30 gemilik Alman kafilesine karşı ya- yerlerde <lüşman ınevzileri ve otomobil 
pılan hücum esnasında Almanlann 4000 nakliye kollarını muvaffakıyetle mitral
kişi kadar zayiat verdikleri tahmin edil- yöz ateşine tutmuşlardır. Omo :ırmağı 
mektedir. kenarlarında bulunan düşman hava da-

Girldin akibeti donanmanın kuvveti- fi bataryalarına tam isabetler kaydedil-
ne bağlıdır. miştir .. 

Dcyli Herald gazetesinin deniz ınuha Bütün bu hareketlere iştirak eden 
biri diyor ki : . tayyarelerimizden ancak biı- tanesi yu-

• Girit muharebesinin anahtan· şimdi kanda da bildirildiği üzere üssUne dön
Jik adada değil, adayı çevirim sulard~- memiştiı-.. 

---tıtNtıN---

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

Anlıara mulıalJif'imiz in verdiği izahat .... 
Ankara, 25 (Telefonla) - Fevkalade resmi alınacaktır. Halen ikişer kuıJd 

vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim- resmi dairelere ait makbuzlarla :Voet8 
lere yapılacak zamlar ve ihdası mukar- ve Telgraf makbuzları yüzde :SO i:t"' 
rer bazı yeni vergilere dair kanun lAyi- ma tabi tutulacaktır. • 
hasının ihtiva ettiği esasların bir kısmı- Bilcümle ihale kararlan Tesmi be:'8~ 
ru evvelce bildirmiştim. Geri kalan esas- nameye ~bi mükellefiyetlerin isti>'\. 
Jar şunlardır : muameleye tabi olanların «Müteaf>hi 

Muamele vergisinden lAyihada imalat ler ve ecnebi nakliyat kumpanya1arı "I( 
muamele vergisile ithalat muamele ver- acenteleri gayri menkul alıp veya ya•; 
g:isinin bazı maddelerinin değiştirilmesi lırıp satmağı ittihaz edenler, ve serbe' 
teklif olunmaktadır. Bu teklife göre meslek erbabının kazanç vergilerine ~-1· 
yerli nebati mahsullerin taslı- ve tas- velce yüzde 5 O ve gayri eafi itat üxeti'Y 
fiyesiyle yağ istihsal eden sanayi mües- den vergiye tabi mükelleflerin kazıtl'ç 
seselerinin vergiden muafiyetine dair vergilerine yapılmış yüzde 25 ~~ 
olan hüküm değiştiı-ilmekte ve muafi- bir misli tezyit olunmaktadır. Takip,~
yet muharrik kuvvet kulJanmıyan, işçi vassut, istişare, proje tanz!mi gibi jS 

sayısı müessese sahibiyle biı-likte beŞi tjhkak.ların vergilerine de bir misli 1J1ll 
geçmiycn ve münhasıran zürraın zati ih- yapılm~ktadır · T~ ~o başına ikl )t~ 
f · · y ' 1 d f b ik ı ruş müdafaa vergısı zammoluıunasıfl 
~ylac~ ıçın ykag diıı:nahe enl a r a_ arala •• tatt- dair hükümetin projesindeki teklU bat· 
cır eı e ve en esap arına ım a a .. . d tadil y ~ • .., ıcifı 
bul vh ı h dilm k dir <;e encumenm e e ugramış ....... 

unan yag ane ere asre e te .. kil b ak b · k ·· dııfdıl 
Bu sın·etle küçük yağhaneler muafiyet- • 0 

•. aşına anc ır ~ mu uŞ' 
te bırakılmakta, bundan başka memle- ~ergrsı alınması esası tesbıt oluPlll 
ket içinde şekerden imal edilen madde- ur.. . . .. .. .. ·idc'lj) 
lcr muamele \•ergisine tabi tutulmakta- Tuzdan terrunı duşunillen ıraı . Je 
dır. • mukabü ve bu farkı telafi maksadi,, 

. . , . bütce encümeni işcilere yapılması tel<• 
. Memleket ıçınde JIIIlal e~.en }astık lif edilen zam nisbetlerini arttırırıa~ı 

çı.zme, Şason ve Ko~oş~ar!a okçe~e;den daha favdalı görmüş, asker sigaralar~ 
kılo başına 15 kuruş l!:itihlak vergısı alı: dan müdafaa vergisinin kaldırılması icıtı 
~acaktır. Itrı!.·at ve ~vale~ ~addelen de proieve bir hliküm ilave olunrnııs
ırnal eden rnuesseseierın küçük sanat tur. Veraset ve intikal ,.~! ... ,.._. · , ·•·-
muafiyetinden istifade edemiyecekleri rine bir misil zam icrası p. 0 · _<l<! k i<lı 
hakkında da projeye bir hüküm ilave edilmektedir. J 

edilmiştir. Kahveye kilo başına 25 kuruş Haziran başında tatbiki mukaner bLI 
çaya 40 kuruş, çimentoya ton basma vergi zamları beynelmilel vazivetin de-" 
225 kuruş, sun'i ipek ipliğinden alın- vamı müddetince fevkalade bir nıiida
makta ofan istihlak vergisine yeniden faa müke1leliveti mahivetini haiz oldıı· 
100 kuruş zam edilecektir. Posta ve Tel- ihından fevkalade .ahvalin zevalici ıııt1· 
graf ile hava1enameler dahll alelfunum teakip kaldırılacağı la:vilıava cklenell 
havaleoamelerden ikişer kuruş damga bir maddede ifade edilmektedir 
ı 111111111111nmıı11111 mn ı ı ı ı ı ımmıı 11111ırm11111111111 1111111111111111111mı1111 nmıı ı ı ı ı n ııııuı ı ıiumııuıf 

Mıığlada zelzeleler devam ediyor 

Ankarada kuvvetli bir 
u, zayiat yok 

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

Ankara, 25 (A.A) - Bugtin (Dün) detll olmuştur. Civar ldSylerde çok~~ 
saat on biri iki dakika geçe Ankarada sar vardır, biır <;ocuk enkaz altında ur 
dipten gelme kuvvetli bir yer sarsıntısı müş ve birisi de yaralanmıştır. 
hissedilmiştir.. Hasar ve zayiat yoktur. Gerek Muğlada ve gerek klSylerclc 

MUÖLADA ZELZELE BERDEVAM halk dün geceyi evlerinden hariçte ge
Ankara, .25 (A.A) - Dün de Muğla- çirınişlerdir. 

da mubtelü fasılfilarla yer sarsıntıları Zelzeleler fasılalarla devam etnıe:ıcte· 
hissedilmiştir. 24.24 teki sarsıntı çok şid- dir · 
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Atatürkün Havzaya 2ittiqi 

lngiliz uzun mesafe avcı ayyareleri 
'.Alman Yunkers 52 askeri nakliye tay
yareleri arasında bir çok hedefler bul
maktadır. Bu Alman asker nakliye tay
yarelerinin bazıları küçük plajlarda ye
re inmekte idi. BuralaTda çıkarılan kı
talann harekette bulunması ve bu nak
liye tayyarelerinin yeniden havalanma-
11 çok güç bulunuyordu. işte bu tayya
reler lngiliz avcılan tarafından mitral
yöz ateşine tutulmuştur. 

IRAK RF.sMI TEBLtGt 
Beyrut, 25 (A.A) - 2 7 saydı Irak 

tebliği: 

dır. Donanma düşman tarafından ibra~ 
yapılmasına mani olmağa devanı edebi 
lirse, Alınnlann adayı işgal için yaptık
ları büyük teşebbüsün akamete uğradı· 

Giritten aı~et eden Yu- ,ünün yıldönümü kutlandı 
lngiliz tayyarelerinin Girit semasında 

yeniden göünmesl Girit müdafileri üze
rinde mühim manevi tesir yapmakta· 
Cfır. 

VAZtYET tYILEŞMEKTE 
Gayri resmi: intiba vaziyetin jyi]eş

mif olduğu merkezindedir. Çünkü Al
manlar ıimdlye kadar MAlamoda an
cak takviye lntaluunn gelmesi sayesin
(Je kalabilmiclerdir. Diğer tanıftan Kan 
'diyenin ve Resmonwı yeniden zapb 
müttefık kıtalan Malamova karşı hare· 
Lat için serbest bırakacaktır. 

-------
lngilizl~ri korkut
mağa çalışıyorlar! 

r 'Rn<ıtn·rnlı 1 ri Snhift>r?o 1 
ya, Sovyetler birliği, Japonya ve Fran-
1adan mürekkep, timdiye kadar misli 
görülmemi, muazzam bir blolda brtı
Jaşacaklannı etrafa yaymakla korkut
nıai!-" çal14maktadırlar. 

Alman - Sovyet müzakereleri hakkın
da gelen haberler mühimdir. Ve birbi
rini nakseder mahiyettedir. Bunların 
hemen hepsi de ~erek Berlin ve gerek 
Moakova tarahndan tekzip edilmekle 
beraber, muhakkak olan bir fCY varsa 
Almanlann bu müzaL:,.relerin ehemmi
yctind.., ?~ref etmeleridir.ıt 

JAPONYA T AHTF:LRAHtRLE
BIRINi COCALTACAK 
Tokyo, 25 (A.A) - Japonyada 

Almanya d bi :zırhlı itibariy]e dun vazi
yetini telMiyc tevegşül kin husu~i dikka
ti denizalt!anna çevirmektedir. Müteka
it amirnl Vanomani, Asahi Sumhı ~aze
tesinin muhabirile yanlığı bir ~örüşme
Cle Vaşington muahedesi mucibince Ja
ponyamn zırhlı itibarivle clun olan va
ziyetini ücı tiiıı denizaltı kuvvetleri vası
tasiv1e ı ... H\fi edPbiJ,.ceiHni söv1,.mi<ıtir. 

Mütf'kait llmiral denizaltı hedefleri
nin .,..t,],] rlıı tavyare ~emileri olması 
icah,."-~ ~ini w." .. ev],.mistir. 

tTH A 1 }. TJ Mı:'P\J f.DtVORLAR 
Tokyo. 25 (A.A) - Mnlive neza

reti hariçten yapılacak ithalatın meni 
hususunda mecli-;len ram mezuniyet is
~emiştir. 

Garp cephesinde kıtalarımız Şeria
dan gelen motörlü düşman kıtalanna 
tasadüf ederek taarruza geçmişler ve 
anudane bir muharebeden sonra düş
manı çekilmeğe icabar etmişlerdir. Düş
man müteaddit yaralıları ile muharebe 
arabalarını bırakmaktadır. 

Cenupta kıtalarımız Basra mıntaka
sıncla hareketlerine devam etmişlerdir. 

Irak tayyareleri, Habbaniye üzerinde 
uçarak yerde bulunan beş Gladiyatür 
tayyare~ini mitralyöz ateşi ile tahrip et
mişlerdir. 

İngiliz tayyareleri Bağdat üzerinde 
ve sair yerlerimizde uçmuşlardır. 

Çölde vaziyette değişiklik yoktur. ___ _, __ _ 
ispanya ifıtı.sadi müş· 
Jıil tanımıyaccılı, feref
le harelıet edecelımiş 
Berlln, 25 (A.A) - Madritten öğre-

nildiğine göre İspanya iktısat nazırı Fa
lanj erkArunın Seragözedeki bir toplan 
tısında bay Kareller tarafından söylenen 
bir nutukta ikbsadi müşküllerin İspan
yayı şeref ve coğrafi vaziyetin çizdiği 
yoldan çevirmiyeceğ:ini beyan ebniştir. ___ ,__,_ __ _ 
YUGOSLAVYANIH 
BiR PRO'l'ES'J'OSU 
Vaşington, 25 (A.A) - Yugoslavya

nın Amerika birleşik devletleri nezdin
deki elçisi Kotis hariciye nazın Kordel 
Hule bir nota vererek Hırvatistan kral
lığının tesisine karşı Yugoslavyanın 
protestosunu bildiı-mistir. 

----~--

LONDRA RADYOSUNUN YENi 
TÜRKÇE NEŞRllATI 

Londra 25 (A.A) - İngiliz radvosu 
26 Ma:vıs Pazartesi ~iinünden itibaren 
Türkive ~aah ile 13.30 ile 13,4;} arasın
da 19 metre üzerinden bir dördiincU 
Tiirkçe hült ni n <-r tmea:e baslıvacnk
tır. 

ğJ söylenebilir,n 
Deyli Ekspresin askeri.muhabiri de 

şöyle yazıyor : 
ııGeneraJ Freyberg bir kaç gön dalın 

dayanır ve İnAiliz filosu da denhden ih
raç hareketlerine mhi olmağa devem 
ederse muzaffer olmamız derpiş edilebj
lir .. 11 

HANYA VE RESMOYU 
StDDETLE BOMBALADILAR 
Kahire 25 (A.A) - Alınan tayyare-

leri Cumartesi günü saat 14 ten 18 e 
kadar kütle halinde fasılasız olarak 
Hanva, Resmo ve Kandivavı bombar
dıman etmi.slerdir. Buraların imhası, 
Rotterdamdaki vüsatte olmuştur. 
BİRAZ DAHA KUVVET 
İNDİRDİLER .. 
Kudüs, 25 (Radyo S. 10.15) - Kahr-

rede neşredilen harp tebliği : DUn Al
manlar hava yoluy]e Giride bir mikdar 
kuvvet daha indirebilm.işlerdir. İndiri
len kuvvetler, son iki gündekinden da
ha az olmuştur. Kandiya ve Hanyada 
bulunan bazı Alman mevkilerine bil· 
cumlar yapılmıştır. Malaınoda göğüs gö
ğüse muharebeler olmuş ve dÜ$mana 
çok zayiat verdirilmiştir. Asker nakle
den bir takım tayyareler tahrip edilmiş
tir. 
İNGiıJz HA VA HOcmfLARı 
KudUs, 25 (Radyo S.10.15) - Kahire

de neşredilen hava tebliği : 
Ge<;en cuma gecesi İngili12: ağır bom

bardıman tayyareleri Malamoya hücurrı 
ederek biı- nakliye tayyaresi tahrip et
mişler ve yangınlar çıkarmışlardır.. Bir 
İngiliz avcı tayyaresi de Malamoda as
ker nakleden tayyareleri bombardıman 
etmiştir. Messerş~it tayyare]eriyle vu
kua gelen çarpışmada bir avcımız kay
bolmuştur. ----BİR YUHAHLI 
Haua Kurumuna 
ıoo lira vel'di •• 
Meı·sin - Şehrimizde misafireten bu

lunan Atina avukatlarından B. Alek
sandr Vamvelzos Türk hava kurumt• 
Mersin şubesin!n tertip ettiği Garden 
parti davetiyesine mukabil j üz lira te
herrüde bulunmustur. 

nan=stan askeri beareti 1 Havza, 25 (A.A) - Ebedi Şef A'::' ve bütün mektepliler, t*kküller, ıne" 
B türkün milli mücadeleye haşlamak üze- mur ve askerler iştirak etmişlerdir. 

rel•s•ın•ın beganatı re Havzaya 22 yıl evvel geldiği gÜnün öğleden sonra cümhuriyet mey.la" 
ı ı yıldönümü çoşkun merasimle tes'it edil- nmda mUhitin tanınmış pehlivanları ~ 

miştir. smda güreııler, gece de bir fener ela1' 
Merasime ahlan bir topla baıılanmış yapı1mıştrr. Genel'aJ Heyvood ingU· 

terenin aı .. ıne. tutuna· 
IJlleceğfne lıani olduğa· 
nu beyanatında .söyledi 

Kahire, 25 (A.A) - Yunanistandaki 
İngiliz askeri heyetinin reisi general 
Heyvood Girilten avdetinde şu beyanat
ta bulunmuştur : 

Giridi tutabileceğim.ize kanilm.. Yu
nanistandan çekiliş ve Giritte cereyan 
eden muharebeler bir hareketin kısım
larını teşkil etmektedir. Artık son saf
haya girdiğimiz Ahnanlarm çıkarabil
dikleri kuvvetler için takviye kıtaatı al
mak karŞ'11aştıklan mUşkUlat ve muha
rebelerin mahiyeti yüziinden Giridi tu
tabileceğimizi ümit ediyorum. Domin
yonlar ile Britanya kıtaatı ve Bahriye 
silahendazlan bu gibi göğUs göğüse mu
harebelerde iyi savaşırlar .. 

---tıtNtıN---

H ova hücumları 
[ Ba~rırntı 1. ci Sahifede] 

ALMAN HUCUMU 
Londra, 25 (AA) - Hava ve da

hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Cumartesi gÜnÜ Britanya üzerinde 

düşman hava faaliyeti çok mahdut ol· 
muştur. Gün batmadan evvel muhtelif 
yerlere bir kaç bomba atılmış, pek az 
kimseler yaralanmış, bazı hasarlar ol
muştur. 

Hava karanrken garbi İngiltere üze
rinde bi kaç yere bombalar atılmışsa da 
zayiat yaktur. 

- --- ---
Sili Nazi partisi 
lideri timarhanede! 
Santiyago, 25 (A.A) - Sili Nazi par-

tisi lideri Konzale Kont Markesi gen~ 
leri mecnunane cinayetlere ve ~mme 
Asayisini ihlM eden hareketlere teşvik 
suçuylc ve Dahiliye nezaretinin emriyle 
bir akıl hastanesine naklolunmuştur. 
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Münakalat ,-ekili Halayda 
~~~,;._~-NtNll,-~--~ 

Antakva 25 (A.A) - Dün lskenderuna ~tmiş olan MünakaJat vekili 11. 
Cevdet Kerim tncedavı J?ecelevin Antakyaya dönmüştür, Vekil şerefine bit' 
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lstanbulda Galatasaray 
ve Fener galip geldi 

. 
lstanbul, 25 (A.A) - BugÜn Fener Gençler birliğini ikiye kar~ı dört saY' 

atadmda 6000 kadar seyirci önünde ile mağlup etmiştir. 
Milli küme maçlanna clevam edilrniıı- * 
~ ~ 

Yapılan birinci maçta Galatasaray Cumartesi günü İstanbulda ya";ır 
Demirsporu bire karşı Üç sayı ile yen- milli küme maçlarında, Fener ı:>e 
nıiştir. sporu 1 - 3 mağ}(ip etmiş, GalatasarS)' 

İkinci maç Fener ~ Gençler birliği ta- da Gençler birliğine O - 1 ile galip ge1~ 
kımlan aarsında yapılmış ve Fenerliler miştir 
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Nafıa Vekili Ankaraya döndü 
İstanbul 25 (Telefonla) - Tekirdai'! ve Geliboluda tetkiklerde bulunan :Na· 

fıa vekili Ali Fuat Cebesov şehrimize dönmüş, bu akşam An.\araya b~eket 
etmiştir. 

Uşakta dokumacılık kooperatifi acıldı 
• 

Uşak 25 (A.A) - Uzun zamandanberi faaliyette bulunan dokumacılar biJ"lt' 
i?i. yaptıkları fevkalade bir toplnntıdamiktan ileride arttırılmak üzere 10,0flt 
lira sermayeli bir dokumacılık koouerntifi kurma,ğa karar vermisler ve 5".-{
:vevi de derhal vermislerdir. 

Denizli Halkeoinde bir sergi açıldı 
Denizli 25 (A.A) - Denizli halkevinin tesis etmis olduğu nakıs ve dlWJ 

kursunun nihayete ermesi münasebetivle halkcvi salonlarında kurs fa~ 
tinin gü7.c1 nümunelerini hmd bir sergi açılmıştır. 

Kayseride ekmek tartısı ve f iatı 
Kayseri 25 (A.A) - Kavseride de diinden itibaren tek 1io 950 ,gramlık ek

mek cıkarJlmıs ve fiat bir kuruş indirilmiştir. 


