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YENİ ASın l\fath•n<ında basılmıştır_ 

lngilizl r Hoci'un in
tikamı-nı aldılar 

Almanların en 
yeni saffı harp 
zı hlısı B ismark 

atırıldı 
---0-

lıalyanların hakimiyeti bir riiya uilıi gelip geren Habeşistan payitahtı 

H is marka ilk darbe hı
vadan torpille indirildi ...__ __ .4disabab~nrn istasyo?lıı 

lngilizler Darbsye 
Barbe ile 
Mukab ıe ettiler 

--t·--

BismaTk z.ıhlısının akibeti 
lngilterenin denizler haki
miyeti z.orlanamıyacail;ınr 
is bat etmiftir. 

___,,_ 
ŞEVKET Bil.GİN 

/tal yanların son gün- --<>-
. Almanların en ııuuuetli 

le.rı yakla,tı zırlddarına son darbeyi 

1-~a esteki ha-• 

kiyetüssil yuf 
ta temizlen-

mek Üzere 

ing 1iz f ilotilliisı uurdu •• 
Lıındrn. 27 (AA) - Alınanların en 

yeni saffı harp zırhlı ı Bbınar ·ın batı· 
tılmL'j olduğu resn1cn hildiri1mcktedir. 

HOOD NASIL BATTI? 
Londra 27 (A.A) - Şimali AUanbJ,. 

te vuk" r ulan ve İngiliz Hood kruvatC
rüniin bulmasiyle bö !ayıp Bisrıark 

[ Somı .'. cii Snhif•rlr 1 
Almıııılann Bismark zırhlısı " havadan torpillemek suretiyle hareketsiz bı aı arak batırılmasını kolaylaştıran lngıliz 

tayyareleri ve bunlamı ana gemiri Ark Royal 
~~~~~~~~·~~~;..;...~~~~ ·~~~~~~~~~~~ 

ALMA:;LARl GÖR~ BiS
M,RK NASll. BATTI? 

Alman zırh!ısı 
üstün kuvvet-

B. Rı·zveltin 
beklenen nutk11 ---
AMERl'tA EFKA~I UMU
MIYESI HARBE TAM iŞ
TiRAKE HAZIRLA . .IYOR 

/ngilterenin harp ga· 
yesi gayet açık 

AMERiKA ANCAK 6 AY 
SONRA HARBE GiRECEK 

B. Menzis 6 ay 
yalnız kendi-

• •• 
mıze ~uver&me-

liyiz diyor 
-Q---

Auustlll'alya ftal'p sana• 
yff en yfilısefı ueıolnl 
deweaine ,,,,..yor ue 

dalla da al'faeafı 
Sidney, 27 (A.A) - lngiltere ve 

Blrleıik Amerika seyahatinden ""det 
eden Avııaturalya Ba§Vekili B. Menzle 
partilerin birleşmeel lüzumunu tavolye 

[ SOilu 2- 111cl Sııhifede ] 

Avustunıl1/fı b~eklli B. Meuls 

ONDAKi A 

Milletlerin hür- l~~İt~~~ Snriye
riyetini iade yi Türkiye ile 

etmeden evvel yahudilere mi 
sulh yok verecekmiş? 

Londra, 27 (A.A) - Parlfunento '7.a· 
Yalnız !.ondraJdar ftal'p smdan Vernon Bartley Niyuz Kronikl 
•...:ıfı J- ff" On gazetesinde çıkan bir makalesinde Fran. - &• razına - na " sanın milletler ceırüyetinden aldığı man-

ıfJ bin İngllls lfıtasl da mucibince Suriyeyi elinde bulunclur-
uerdUer.. duğunu, halbuki Viş'.nin Milletler C'e-

Londra 27 (A.A) - Devlet nazırı miyetinden çekildigini, İngilterenin Ira· 
B. Grinvood Belçikalılara ait bir tören· ka istikliil vermelt kararlaştırması üze
de şunları söylemiştir: rine Fransanın da Suriyeye istik!AI vn· 

cBu harp bütün milletlerin hürriyeti dettiğiru, fakat Fran<arun bu vad!ni tut· 
iade edilmedikçe bitmiyecektir. Bunu madığını beyan etmekte ve İngiltercnln 
size milletim namına vlldedebilirim.~ Suriyeyi Türklerle Yahudiler arasır .. fa 

tNG1LTEREDE ZAFER AZMtNtN taksim etmek istedii\ini 11yan Gobels 
YEN! BiR NüMUNES! ajanlarının gösterdikleri as. biyelin Al· 
Londra 27 (A.A) _Harp istikrazları ınanların böyle bir iht"malden korkluk· 

haftası zarfında Londra halkı harp i . larına delalet ed cc nı t baruz ellOr· 
tikrazlarına 120 milyon 41 bin lnıı J.z mektedir. 
liralık bir meblAğla iştirak etmiştir. B'1, 

demektir. 
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haklı detil mi? 
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28 MAYIS CAR.SAMBA 1941 

Siperler lıa~ılır ken 

Çıkan eski eser-
1 ler mu haf aza 

edilecek 

Ziraatte kullanılan ~ehirli maddeler 
----------~-----~.,_,, __________ _ 

Bunların nasıl kullanı
lacağı bildirildi 

ı ngilizlor Darbe~a 
Garba ile 
Mukabele ettiler 

Bimuak zılıluının alıikfi 
lngilterenin denizler hô.lıi· 
miyeti .zorlancrmıyacağın• 
ubat etmiftir. 

saı nine Mestan tıeyln fıızını ilyas efendiye ~e-
lılftlPIYo•, fa.Jud yüz llaJamıyoPda- Vllciyet-,-.,-.-;,·-111-eserle-

sunu öğrenen Firuz bey Bayati va- - Bir ayağın cukurda ... Hala dünya Pin müze mödürfüMlne Vefıcilet zelıf Plenme hadlselel'lnde ne ••etle 

r Baııtarafr l. ci Sahifede ] 

Alman amirallıit iddiasuun pyrl .-1' 
nldu!unu ıörmüştilr. Bir~ ay eVtel 
ltalyanlar da buna benzer bir ~ 
yapmışlardı. Mare Nostram ha,.-; 
~kleştirmek umanmm geldiıtll 
zannetmişlerdi. Taranto, Mataban dl' 
ferleri İtalyan donanmamnn ismini al
za alınmaz bir hale koydu.. 

sıtastyle Doçe ile muarefe ve münase- işleriyle uğraşmaktan ve onu bunu çe- s- haPefıet edUeeeill halıfı d ... ._ ,-s-_ ~ 
bet tem etmekte gecikmemişti. kiştirmekten vaz geçmedin. Gencleri IJIJdlrffmesini emretti :1 fft G usr •iiiiiilii §vftdef'dl 

Doçe th.saniyedeld konağa gelerek bırakalım ... İstedikleri gibi cahşsmlar.. - Ziraat ve-kAleti tarafından al!kadarla- kanması temin edilecektir 
kadı ttyas efendi ile görüştüğü gibi Ba- Hem Gülendam haklı değil midir'.. Ege mıntakası ve bahusus lzmir ve ra gönderilen bir tamimde, ziraat mü- Püskürtme yapılan ~takalarda sa- Netice şudur : İngiltel'fJ nihai zafeılll 

en kuvvetli silAhı olarak denizler ~ 
miyetini muhafaza etmektedir. Bu bild
miyet hiç bir noktada sarsılnıamıştJr .
sarsılmıyacaktır. 

Fi be il k 
civannın her tarafında asari atika bu- cad.elelerinde kullanılan zehirli madde- .. ı renkli karant"ına bayraklan burada-

yati ve nız y e haşhaşa verere Kendisine bu kadar fenalık etmis, ha- ı • 
sftatlerce konumıuşlardı. Bu mUl!kat- yatının biricik emel rUnegini söndür- lunduğu malumdur. Pasif koruma için er~ ne yolda muhafaza edilecekleri ve ki mutat usullere göre kulla~lacaktır. 
lann sık sık tekerrUr etmesi iki tarafı müş olan o melun katili nasıl unutabi- her tarafta başlamış olan siper ve sığı- zehirlenmeye mani olmak üzere aldml- Eğer Arsenikli ilaçlar toz halinde kul-
sa~lam bir docıtluk rabıtasiyle yekdiğe- Ur?. nak kazılannda asari aıtika çıktığı ve ~~ 1Az.1m gelen tedbirlerle bu ilaçlar lanılır ve pUskUrtme illçlannın ufak 
· b "1 ..+ bunların da kazanlar ve amele tarafın- yuzunden bir tesemmüm vukuu kars.ı- damlacıktan rUzgıırlar vası~--1·yte ın-rıne aE amıj.ı. Onun yerinde ben de olsam aynı su- d d Yel 

1 

Kad tı f d
. şimdi k • d dan kıymetleri bilinmi.yerek tahrip ~an a mi.iracaat edilecek yardım yolla- sanlann yüzüne gelı'rse agızv ve burun ŞEVKET BtLGf# 

ı yas e en ı pe zıya e retle hareket etmekten başka ne yapar-ihtiyarlamış ve Mestan beyin kızı tara- d ki' edildiği anlaııılmıştır. Geçen gün Burno- rını gösterir mütehas.c:ıs tavsiyelerinin boc::luklan bir bezle bağlanmalıdır. 
fından yapılan tuhaf ve esrarengiz ha- ı;a~: öy·l~ ·geliyor ki bu kızı muradı vayı gezen valimiz bir siper kazısında ~~;ekenlere tebliği ile h er hangi bir ze- Doktor mevcut olmıyan yerlerde ilk İŞ BAN.KAS! PiY AHGO 

iKRAMİYESt-reketle ı lışk nl k da tm' ld meydana çıkan (Sakrofa1") irindeki ır. enmeye meydan verilmemesini te- vardım icin aşagvıda ıs· imlen· yazılı u•ç-rıe 8 8 1 pey e ış 0 u- ilaht bu yola sevkediyor.. Allah Gülen- " · 
11 

Jh, fcln vin • .. : .. d rtık h' b. • il kemiklerin da~ıldıgvıru görmÜ" ve asari mın ıçin 1üzumlu bütün tedbirlerin en lar mevzuu bahistir: 
IS"' e ı...,_... e a ıç ır ışe m - dam vasıtasiyle ettikl!'rinin cezasını o "' " b ·· "k L dahale Ptmemekte idl atika ~le bu gibi eski kemiklerin ve di- .uyu ir itina ile alınması bildirihniş- 1 - Eau Alhomineeuse _ Albominli 

Sabahtan akşama kadar odasında otu- h rlfe mutlııka çektirecektir.. i:?er çeşit eı1erlerin harap edilmiyerek tır. su. 
ruyor, namaz kılmak ve şiir yazmak Senin böy]e jnce işlere aklın ermez. derhal müze müdürünün keyfiyetten ha- Veknletin bu tamimind" bildirdiği 2 - Eau Savanneuse, sabunlu su. 
suretiyle kendi l\leminde vakıt geçirl- Binaenaleyh rahat rahat yerinde ohır b erdaT ed'lmeslni emretmiştir. mütehassıs tavsiyeleri sun1ardır: ~ - Eau de Chaux, kireç suyu. 
yordu. Silt nine Fatma kadın da, eski- ve her şeye bumunu sokup karışma Bu mühim noktayı nazan d ikkate ZEHtRLt MADDELERİN 4 - İnce dövülmü<: kömür tozu su 
sine nazaran şimdi pek ziyade yaşlan- bövlc!... alan valimiz fzmir Emniyet müdürlüğü MUHAFAZASI ilt> 'kan~tırılıp içilir. 
mış görilnmekte idi.. Yüzünd~ki buru- HaC'ı tlyas efendinin bu sözlPridir ki vasıtasivle bütün karakollara ve mahal- Arsenikli ilaçlar daima kuru ve iyi 5 - Sfü, ayran ve yoğurt içiıilir. 
c::ukluklar bir kat daha derinlec::micı ve Fatma kadını çene<1ini tutmal!a mecbur lata halka lU.zım gelen tenbihatın yapıl- kapalı olarak mesul sahı~larca muhafa- Bu ilaçlann icirilrnesinden pek kısa 
S orezde yaşadığı sırada hentiz o kadar bırakıyordu... ma81 için bir tamimde bulunmu~tur. Ay- za edilmelidir. Bu sahıslara Arsenikli hir zaman sonra boifaza kuş ka1U1dı par
çok ajtarmamış olan saçlarının rengi Gülendam ise maksadına dol'!ru vll- nı zamanda kaymakamlara da aynı ilaçlann zehirli olduğu öğretilmelidir. cası veya pamuk sokmak suretiyle has-
ba!ltanbaşa kar gtbl beyazlık peyda et- nimekte, ilerlemekte devam edivordu .. emir ve t:.\mim tebliğ edilmiştir. Mücadele için ~arfedilecek Arsenikli tay ı k11stıınnak lazımdll'. 
mi.41ltf. Finız b .. y bir gUn 11ısaniyed0ld ko- - - -- ilaçları kendisine bu hususta iti- Sonra ilficı tekrar icirmeli ve tekrar 
Şimdi si.it nine ttyas efendinin odası- nakta Doçe ile göri.iştüğü sırada söz ÇUVC!f ve .rwa" saf•efa• mat edilen muakkip ve işçi basılarn ku<:turmalıd1r. 5-6 ya~ndaki çocuklnn, 

na geliyor ve sık sık ihtiyar kadıyı zl- padişahın etrafını saran mUşkillMa in- 3" " """ vermeli ve bunlara da ilacın zehirli ol- Pnömoni tehlikesind2n sakınmak mak-
yaret ediyordu. Böyle ziyaret saatlerin- tikal etmlştl. rında lıb hadleri duğu hatırlatılmalıdır. Püskürtme ma- sadiyle, kusturmak doğnı değildir. Bu 
d.e silt nine GUlendamı kanıya ce\i<:tir- Finız beyin yanında Doçe Mehmet Dün vali muavini B. Ekrem Yalçın- yilerinin ihzannda insanların tegaddi- ilk yardımlardan sonra, hastayı tekrar 
mek itiyadında idi. tlyas efendi sUt kızı- ağadan ba~ka ~Mr Bayati ve Dağd.evi- kayanın r~isli~inde toplanan v;lavet fl- sinde mil~tamel bal'dak, ka.cı1k ve saire doktora göndermelidir. 
nm harekAtını tenkide koyulan ihtiyar renle Bağrıyanık dahi hazır bulunuyor- yat mürakabe komisyonu, bir ith-alatçı- ı?ibi hiç bir filat kullanılmıyacaktır. Yukarıda sayılan tedaviler zehJrlen-
kadırun sözUnU hemen keser ve kaşlan- !ardı.. m11: t rafından şehrimize getirilmi, olan Püskürtme mayilerinin hazırlandı!ı meyi müteakip en kısa bir zamanda ya-
nı çatarak ona derdi ki: - B t T M E D t - çuvall nn ve di~er bir firma tarafınadn yerlerde yıkanmak için su, sabun ve pılmalıdır. Şayet bahis mevzuu olan 
1aaacaaaıHaacuı"DDDCODCICDDı:ıccı:ıı:ııx~aaaac:ı~- ithal edilen ı;aylann satı~ fiat1eriy1e kar ~avlu bulunacak. her işin hitamında maddeler tedarik edilemezse sabunlu 

B. Ruzveltin bek. Almanlara göre Bis- hadlerini teshit etmiştir. ııaçla temasa gelen her insanın iyice yı- veya kireçli su kullanmalıdll'. 
Manifatura eşyası üzerindeki tetki- e--· ... ~-~~ZI • .,.~.,_,..~~'4:-.--~~ ~~~-'~-'-'..-""'e~~ 

mark nasıl battı? kata devam 01unmaktadır. BiR MEMUR l.5 LiRA ROS· KARSIYAKlll MEMURLAR ... ~ 
VET lllRKEN YAKALANDI PASO USULONO ISTIYORllR 

/enen nutku 500 lira kazanan bayan Şefib 
{ Başta-rafı 1. ci Scıhif Pde l 

Amerikada, harp yeni bir müdahale
ye kar,ı muhalefet şiddetle devam etti
ği ıtibl ümitlerle hakikatler arasındaki 
ayrıhklarda zihinlerde tereddütler du
iurmaktadır. B. Ruzveltin bunları na
zardan uzak tutmasına imkan yoktur. 

Ruzveltin Amen'1can milletini ha1'he 
tam J,tlrake hazırlamak için takip ede
c:etl usul lberlnde harici m~eleler ka
dar dahUi meseleler de amil olacakta. 

B. Raa-elt tntn..1-tta A-n-Ulan 
d1t muharebelerde döviişmeğe gönder
mlveeetl haklnncla vuku bulan vide, 
Amerika kin ha harbin harici hir harp 
•yılumyaeafl hususunda Ameribn 
nıinetinl Bma ed~ güne kadar ihti
mamla sadık kalmaia mecbmdur. 
B. Ruzveltin Montroe nazariyesini At
llntik ınılarmm ortalaTına kadar teşmil 
ederek. vapur kafi1elerlne bu mıntaka
da Amerikan harp gemilerinin terfiki 
suretiyle mezkur suların emniyetini mu
hafaza edeceğini bildirmesine intizar 
edebiliriz:. 

SENEUK VAPUR KA YIBI T 
c~t Ehpren iter teYden eYVel 

refsicümluuun Atllntik muharebesi 
hakkında ne dilşiindilkünü bildirmesini 
beklediğini ııaklamamalttadrr. Bu gaze
te Amerikan c T ayıu mecmuasınm bir 
makaleslnl naklediyor. Makalede müt
tefiJJerln cem"an 27 milyon tonluk ti
caret gemisine sahip olduklaı ve hu 
mlkdardan ancak 4 milyon tonun Ame
rika ve lngiltere arasında muntazaman 
nakliyatta lmllanılab:Jecejini kaydet
mektedir. Halbuki. Mart ayındaki za
yiat nazan ltiLara alındığı takdirde, M-

( Bnşt.aT'nfı 1. ci Snhifode 1 
rin Hood zırhlısım batıran ve King Corç 
zırhlısını hasara uğt'atan saf:fı harp kru
vazörü Blsmark 24 mayısta bir hava 
hUcumuna u~nyarak ön tarafına tam 
bir isbet neticesinde süratini kaybetrr.iş
tir. Bilahare gemiye bir torpil daha isa
bet ettij'!inden sUrati dalıa ziyade azal
mıştır .. 26 mayL~a saat 21 e doğru Brest 
limanından 400 mil mesafede gemiye iki 
hava torpili daha isabet etm!ştir. Bun
lardan. \ıh\ ~ diimenhıl ve 
pervanesini parcalam1ştır. Saat tt4 de 
amirallık Bismarktan şu telgrafı almış· 
tır : 

«Gemi manevra yapamamaktadır. Son 
obi.\se kadar harp edeceğiz.. Yaşasın 
Führer!~ .. İmza : Filo kumandam .. • 

Bismark adedi yavaş yavaş artan dü.c;
man harp gemileriyle harp ederek dllş
manın Ust:Un deniz kuvvetlerinin kur
banı olmuştur. 

nP-de beş milyon tonlu'lc vapur kaybe
dilmesi ihtimali vardw. 

Nevyork, 27 (A.A) - Ruzaeltin 
Sek,.eteri Örlih reiı-icümhunın bu akşam 
radyoda söyleyeceği nutuk hakkında 
gazetecilere elemiştir ki: 

- Hahrlayabildiğime göre Ruzvelt 
hu akşam radyoda. eöyleyeceği «Uçak 
bq. mUsahabesinin hazırlanmasına di
ğer her hangi bir nutkunun hanrlanma
srna sarfettiği zamandan daha çok za
man sarfetmiştir. Nutkun haztTlanması 
için Ruzvt!ltin istişare ettiği zevat ara
ııında meşhur muharrir Robert Shervo
"d dahi vardır. Bütün diinyaya radyo 
ile yapılacak olan nutuk asgari altı dile 
çevrilecek.tir. 

ZABfrADA 

1 O yaşında bir çocuk 
derede boğuldıı 

Zabıta, cUPmll meşhut 
halinde hildlse:pl 

tesfJit ettL 
Menemenin Armut alan mevkii yakı

nmda Gediz nehr:nde fec1 bir boğulma Basmahanede Yeni müzayede bedes
hadisesi olmuş. on yaşında Cem'll U· ·- tanında bir rüşvet hadise.si olmuş, be
gun suva dUşerek boğulm~tur. 1ediye sihhat memuru Kamil oğlu Feh
YapıJan tahkikata göre, Menemen ka- mi Sağdıç, kebapçı lbrahim oğlu Ali 

zesıet~S.'!!81' ba$ı mahallesinden Meh- Acardan 2.5 lira rüşvet aluken suç ü.
m v;,6 ...... , ôl'l yaşmmı t:mlanmı ~ amt,e+e ~ 9df1.;. 

Cemalı, su almak için merkeple Gediz miştir. H adise ııu şekilde cereyan et
nehrine göndermiştir. Zavallı Cemal, miııtir: 
her zaman su almakta olduğu Armut Yeni miizav~de bedeı1tamnda kebao
afan mevkiine giderek nehre yru-:laşm1s ~ılık yapan Ali Acar, se .. best şarap sat
ve destileri doldurarak hayvana yükle- '!lak için ruhsatiye almak maksadiyle 
miştir. Anlaşılamıyan bir sebepten do- Basmahane belr-dive mıntakasına istida 
layı tekrar Ged!ze yaklaşan Cemal, ile müracaatt.a bulmımuıoıtur. Aradan on 
ayağı kayarak suya dü~mü.ş ve bir da- beş ~ün gectiği halde istidası muamele
ha ~ıkmamıştır. ve knnmamıştır. Bunun üzerine mınta

Su kenarında Cemalın yalnız bir kaya tekrar müracaat eden Ali Acar, 
ayakkabısı görU1miio;;, ceset h•ılunama-mı~tır. on lira rüşvet talebi karşısında kalmış 

B 
ve derhal keyfiyeti zabıtaya hildimıi.ş-

ir müJı:-ecinin 35 bin tir. Zabıtaca lüzumlu tedbirler alındık
drahntİSf çalındı.. tan ve rüşvet olarak verilecek paranın 

Coralqtapıda Hacı Hasan 'hanında numarası tesbit olunduktan sonra Ali 
mi.ihlm bir sirkat hAdise.;i olmuştur. Acara. memurn dükkana c;.a~rarak pa-

Hidayet oğlu ~oför muavini Abdulla- tayı vermesi öğretilmiştir. Nihayet usu
hın Yunanistan mültecilerindı>n Kara lü veçhile dükkanı muayeneye gelen 
oi.';lu 80 yaşında Alinin yattığı odadan Fehmi Sağdiç, evvelce istediği pa1'ayı 
35 bin drahmisini çaldığı kldia edilmiş- Ali Acardan almıştır. Fehmi Sağdiç 
tir. Zabıtaca yapılan tahkikatta Urlay;.ı dükkandan çıkar çıkmaz zabıta memur
kaçtı~ anlaşılan Abdullah orada tutula- lariyl"' karşıhsmış ve yapılan araştırma
rak İzmit'e getirilmi<;tir. t1zerinc1e bulu- da evvelce numaraq1 teshit Pı!ilen iki 
nan drahmiler alınmış ve sahibine iadı;; buçuk lira üzerinde bulunmu~tyr. 
edilm.istir. -

Mücevfıep çalmışlar DIJN POLt!' DtvAPfl 
Karantinada 96 mcı sokakta Hulfu>i 'J'OPLANDl-

kızı 60 yaşında Nesibe ve Selami kansı 
21 yaşında Mühlikanın, bir arada otur- Polis divanı, Dün adli kısım reisli-
duklan Rauf karısı yirmi yaşında Mih- V.inde töplanmış, polislere ait bazı evrak 
ribanm 80 lira kıymetindeki bilezi~ni üzerinde müzakerede bulunarak. lüzum
caldıklan şiklyet edilmiş ve tahkikata lu kararlan vermiştir. 
başlanmıştır. ~-._...~-~ 

Balla ue oğalun marifeti Gelenıe,., Gfdenleıe 
Kemerde Ali oilu 85 yaşında Mustafa Devlet Demiryollan müfetti,i B. 

-----o--
Bu llasasta Mönalıalaıf 
velıdletlne idi' istida 

vePlldf-
Karşı:vakada oturan memurlar İ:t:mll'

Kar~aya ka arasında işliyen vapurlarda 
ötedenberi aylık pasolardan istifade et

İş bankasının her üç ayda bir küçük 
cari hesaplan arasında yaptığı ikranıl• 
ye keşidesinin Mayıs çekilişi yapılınlf 
ve şehrimizde resmini bastığımız 1165~ 
sayılı hesap sahibi Bayan .Şefikaya 50 
lira ve 1 5 6 33 numaralı hesap .. hibl 
Zehra Zeytine 5 O lira isabet ettiği ör 
renilmiştiT. 

Talihlileri tebrik ederiz. 

mekte idil.er. Bu. d;!a yeni ~ir emirle :ıııııımmmumumuunt1nınnmn111111111HI i 
paso1ann ilga edildiği ve yenne kame : K = 
-ıu..aa ._ ..t&"'W Mlclbllmlplr j e i 
B u kararın Karsıyakada ofuran me- : rey S 
murların mağduriyetlerini mucip oldu- E § 
ğu meydandadır. Memurlar kendi va- S D A t :s 
ziyetlerini müşkül~ta umtan bu karar a ave i 
milnasebetiyle münakalM VekMettne 5 § 
bir istida ile mUracaat ederek tekrar E BASIN BİRLIG.t İZMİR MINTA· ::;: 
oaso usulUni\n ihdas edilmesini" rlca et- §KASINDAN z 2 
mislerdir. Bu ic:ticlada bil~ şu nok- E Tu""rk Bas n birl'ıc.: kan .ı- i§ 
tal . dilmiştf = ı ıı;ı. ununun UU"' ... 

ara ı.şaret e r: : kuzuncu maddemtln işareti dahilin· İ 
1 - tçinde bulunduğumuz hayat sart- : de mıntakamız kongresin" ı bnzi· il 

larının ~elen g{l_ne ağırl~şmakta olma- E ran gilnil saat 15 te ~ Halkevı i 
ıı! y~Inız maaşlanyle ıteçınmek mecbu- ; salonunda in!kadı kararlaştırılmış ::s 
r~yetinde olan memurların daha fazla ; tır.. Mıntaka dahilindeki gazete ve i 
hımayt'~e mazhar olmalannı icap ettir- 5 mecmualarda calışıp ta birliğe dahil ı 
mektedır. . .. v : olmuş arkadaşlann ve birliğimitln 

2 - Pasoların ilgası memurlan o~le : tabii azalannm kongrede hazır bu- ı 
yemeğini yemek icin Karsıyakaya gidip S lurunalannı rica ederim-
~emlektP.n menedecek ve beyhude yere : ı _ 3 S'! 
bir masrafa katlanmalarını icap ettire- =muı~1111ııımmuuı:ı:m.::•!:::::mm111111111.:ıa 
cektir. 

3 _ Paso usulUnden istifade eden 
memurlann miktarı büyük bir yek<\n 
tutmadığına göre körfez vapurları ida
r,,.si için bu suretle elde edilecek mHhi.m 
bir menfaat yoktur. Fakat memurların 
hayat milzayaka.cıı içinde ve kUçllk ol
sun, bu s;ıyede elde edeceği kolaylık 
ve tasarruf kendisi için ehemmiyeti ha
izdir. 

Memurlar çok haklı olan dilekforlnfn 
MünakalAt vekAletince büyük alaka ile 
tetkik edilerek mağduriyetlerine mey
dan verilmfyeceğinl ümit etmektedirler. 
Biz de bu kanaate i.,cıtirak ettiğimizden 
salahfyettarlann memurlarımızı tatmin 
edecek bir karar vermesini beklemek
teyiz. ___ """"",, __ _ 

KöP, Dilsiz ve Sa,.,.llJf' 
müessesesi 1111' 
•onse11 hazneladı 
Sağır, Dilsiz ve Körler müeuewi bd 

sene de bir talebe konseri harırlamıttlT• 
29 Mayıı 941 Perşembe gÜnÜ saat 
t 7.5 de müessesenin Alsancak merkr 
zinde, görmek, söylemek ve işitmekten 
mahrum talebe tarafından verilecek 
olan bu konser zengin bir programla ter .. 
tip edilmiştir. 

-------
Buğday piyasası 
laaz!Panda açdaccdı .. 
Alınan malılmata göre. illt arpa maJ.. 

sulünü diğer mmtakalarda!,l evvel vetlr 
tireTek lzmir 'bonasına arzeden Mene-

ve oğlu 19 yaşında Hasan, fazla sar'1~ Hayrettin Sevat lstanbuldan sehrimlze 
bir halde bulunan Akh:..c;arlı Aliyi bı- v,t"lmiş, Manisa Emniyet müciiirU B. Ca
çaltla yaraladıklan iddiasiyle tutuJmuş- vit ve Manisa Cümhurlyet müddeiumu-

"'""_,__. ... .ıııt:~_,._,,.m!DllBll!Bat-•""'™ml!"lwww,-,n.:. G<::"~·~~~ll~"'JiJl:ll:MIDl!ıliii:~Jliil*•••••••'' !:. ve haklarmda tahkikata başlanmış- ie!~i~· Mııhlis Tonay Manisaya gitmlıt-

Deniz Gazinosunun 
Yazlık kısımları açılmıştır 

Temiz hava, güzel servis, iyi yemek, emsalsiz 
IZlllll' ,,,,,..,,,.,,. ıeyretnıelı yaJnm 

BENiZ GA~İNOSVNDA.. İllrGCGtÇJ IJlrlfJılerl menin buiday mahsuliinün ilk partW 
fıft'9ar!arı veııaıete diğer kualardan daha evvel boraay• 
IJfldlrUecefı.. getireceği anla~ılmıştır. 

.................................. 
: : ··········································~·········· 

i ~ BUYUK I1İKA YE ~ i . . . . .......................................••................................... : ......... : 

Karına Ev Kadını De~il 1 

-9 
- Tanıyacağım! 

Jale kollarını korku ile havaya kal
dırdı. 

- Yok, hayır, hayır! Bu mümkiln 
def,lldlı 1 Ben Lllenln macerasını tekrar 
etmemeğe yPminllylm! Nişanlısmı eve 
getirip te annemi yavaş yavaş hftdiseye 
huırla'llak istediği zaman h:ı.kik1 blı 
dram oldu' Öy]e sahneler ki bizi kuv
VP.tsiz, perişan bıraktı... Annem. ölil
mllne se-bep olar-ak buhranlar gPcirdi 
5;.,.-, . Lt\Je Eroldan artık bize "e1me
mr- in! r ir-a mec\m~yetinde k."\ldı' . O 
v;ıı- ttan"""j ?!!"?.k mz1idt-n S'izliye gö-
rU ·· 0 or\""·· 

Derin hir merhamc• 

YAZAN : VÇ YILDIZ -
yavaşça sildim. 

- Jale, siz henüz küçük bir kızsmız! 
Bu vaziyette IAzım olan şey manasız 
ve ~ecici bir cUret değil sakin ve tem
kinli bir ce.sarettir.,. OOyle yaşa.'llağa 
devam ~demez.siniz ve etmemelisiniz ... 

- Bunun ba~ka çaresi yok, Recai. .. 
Ann n gibi bir yUkü sizin omuzlannt
Ul dayama~a rau olamam... Zavallı 
Erol'un ne kadar bedbaht olduğunu gö
rüyonım O ve T..Ale annem ve henim 
·rın kend'JPrini feda ediyorlar... Ben 
on1ara ynlnı7. kendimi dUsilnerek mu-
'·abe1e Pd mem. • j 

Fakat yamlıvorsunuz. bir , 

.. . . "tt"b·ı B Atıf Mahsulün t S - 30 Haziran içinde l:r 
ak1a gelen her konfor ve istirahatten Ona bir sürpriz yapmak en mükemmel Dun bırlilder umumt k.a · mir borsasına getirilmesi beklenmektr 
istifade edeceği mUnasip •bir rnllessese- bir şey olacak! HL"lse tralH\k eden bir lnanm reisliğinde umumt heyet toplan- dir 
ye yerlestirlriz .. Sık sık orada onu ziya- itikatla, servetimi sonuna kadar ı?izli tılanna devam eden, oehrimiz ihracatçı -·-------------
ret edebilirsiniz. Gl>rece-ksiniz ki bu, tutmak ve bu tatil mevsimi esnasında, birlikleri muhtelif mevzular üzerinde Amerika ancak 6 a )' 
onun huyunu da ıslah edecektir. başından sonuna kadar anC'ak kendi görüşmP-lerde bulunmuş ve bunlara ait 

- Rilya görUyorsunuz, Recai! şahsı için sevilmiş mtiıe'vazi bir memur kararlar ittihaz etmiştir. h b · /r 
- Hayır sevgilim! Bunun böyle ola- vaziyetinde kalmak istiyordum. Bu gör6'melerde ittihaz edilen ka- sonra ar a grrec~ 

cağını size vldediyonım! Anlıyor mu- Jale bana adresini bırakmıştı. Benim rarlar, ihracatçı tacirl&imlzin mütalal- [ BaştaTaf1 1. ci Sahifede ] 
sunuz. vadediyorum! 't daha bir milddet burada kalaca!ımı sa- lan olaralı: ticaret ve1tlletine arzedile-

Gözleri hAJA ya.ş1a dolu olarak bana nıyordu. Belki mektuplaşacaktık. Fa- cektir. etmiş ve dünya tarihimizin bu en bll-
itlmatsızlıkla baktı: kat Jalenin hareketinden sonra burası vük buhrarına karşı ltoymak ic:in bıttttn 

- Ne yapacaksınız? Bir banka soy- bana o kadar yalnız ve tek basıma gf- Partilerin i,birliği yapmalan lazımdır.t 
gımculuftuna mı niyet ettiniz? riıti~im spor hareketleri o kadir tatsız Veıeem mtleadele Cemi- demiıttir. 

Bir kahkaha çınlattım. Bu söylediği geldi ki, ertesi vapuru kaçınnak lcrte- ••eti pefsJIAfne IJp A~erika se:a~atinden de bahsede--
~ey hakikaten çok ~haftır. Hayatımda medim. Jaleden bir hafta sonra ben de ·" ~· • rek "oyle clemııttır: 
ılk defa .olarak. zengın olduğumdan do- tstanbula ayak basıyordum. Ballın Bayeıe s~ldl « - Amen'kaya RÖsterdi;;.ind• iti-
layı hakıkt bir saadet hissettim. t1k işim, Jaleye haber venneden, C. H. P. Vilayet idare heyeti adlığı mat bo8 de~ldir. Amerika bir1etik de.,-

- Bana itimat et, yaVl"l.lm! 'Omldinl enişte namzedi Erol'u aramak oldu. Ja- vazifesine 'baılayan Doktor B. Mitha• 1 t1erl B. Ruzvelti takibe baztrdıl' B~ 
kaybetme. fstanhulda benden haber lenin tarif ~ttiğf yerde onu kolayca bul- Orel. Verem mücadele cemiyeti reisli- nunla beraber önihnmdeki altı "" içın 
bekle - sana bir st\rpr\z vldediyonım. dnm. Kilelik bir garajdı. Husu.~ otomo- ğinden istifa etmi• ve yerine di, clokto- va1nTT. kendimbe gUvenmel~ ~tz~:i 

tık defa olarak onunla senli benli ko- billerin ufak tefek tamiratı orta haUi ru B. Halim Bayer ~r. den fngilterenin ıösterdltl rvret 
nuşuyordum. Ve muhabbetle eğilerek bir kazancı gUçlUkle temin edebilirdi. ve fedekarhklP.n gösterıne .. ;:Ei f..ter~• 
onu 3ptilm. Cıralcbrdan birim• garaj ~hiblnl sor- llımal lmtllıanları 15 Londra. 27 (A.Al - Btıvnlc Bnta~ 

- Tekrar görüşece~İl. ve inan bana, dum. Cocuk kapıdan haykırdı: ''~tıın Avusturıılyı komlııerJl~ine tavın 
da~ı. buna benzer çok tınlar geçir~e- - Usta, milşteri var, sizi soruyorlar! eyltllde ba.flsyaea•- dile" sabık tlms .. dt ,.,..,,.. '"''r,t ~ ~~ 
ğtz. Otuz beş, kırk vaşlaMnda temlz lctlık- Uae ve Orta olmTiarda ikmal fmti- A.Vt1!1tur11lvıt muhariT'l,...;rf ,... •r " • 

Ertesi sabah. iskelede bana vedA et- h bir adam beni kaTŞıladı: hanlannın 1 ı; Evli.ilde ba .. 1ayacPV, şeh- be-•,.n"hnda Avustı·- ,, . ., l. .. rp "snRvf-' .... ; · ~ Ti' .... ~, .... ~!'"t~k-
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Yalnız askerce S ANKARA ,.l!ADYOSV ~ ~ IZMta ASKERLİK ŞUBESİNDEN: § 

ı&MAYISCARSAMUA 19111 ..... w 

!AVJlUPANlt/DlMUA~ASll d " " meJı• : R U GÜN K tl' PROGRAM :_ E - Bilumum yedek aubayların 941 Haziran yoklamaları aşağıda yazılı :;_ usun • • • ........... *········· 
• :; günlerde yapılacaktır. !: 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede 1 7.30 Proğram ve memleket saat aya- §i 2 tzdihame sebebiyet vermemek için gün gün ayrılmıştır. Cününe § 

Daladiye nıuamması! 
bıral.&1.:ık zaruretiyle bir kcrre dalıa n 7.33 müzik (Pi.) 7.45 aiano haber- :; isabet eden subaylar bütiln askeri vesika nüfus cilzdanlan ile birlik- § 
karşıhı:ıııuş bulunuyoruz.. lerl 8.00 müzik (PL) 8.30/8.45 evin §1 te gelmeleri mecburidir. :; 

Onlar, bu kararı verirken, Irakta Ra· saati 12.30 proğram ve memleket saat 5 3 _ lzmir dahilinde bulunan yedek subaylar yoklamalarına bizzat gele- ıs 
~~~~~~~~~...-.~~~~~~~~~ 

baıadfye uzan seneler mJm mUdafaa nazırı idi 
'llu hiç bir şey mesuliyetten kurtaramaz • Ge· 
lteıoaı aaınelin nuramması • General VeygancDa 

şit Ali isyanının zaiflemeslni ve bun";n ayan 12.33 müzik seçilmiş ıar~ıl~r § cekler, aksi takdirde hareket edenlerin yoklamalan yapılamaz, iz- 5 
da Suriyenin işgalini kolaylaştıracak bır 12.45 aiana haberleri 13.00 mimlt 6 mir ha.ricinde bulunanlar veya gelmeyecek derecede rahatsız olan- :; 
amil olduğunu her halde takdır edecek- radyo salon orkestrası 1 3. 15 müzik § ıar doktordan rapor alarak taahhütlü mektup ile yol<lamalannı yap- s 
!erdir. Keza şimdi der~~ ~are~ete .ge- seçilmiş şarkılar 13.30/14.00 müzik § tıracaklardır. 5 
çilmediği takdirde. bu ~~ ilerıde ım- radyo salon orkestraoı proğra.mının de- § 4 - Yoklamaya gelmeyen yedek subaylar 1O7 6 numarah kanunun 1 O § 
kansız bir hale gırecegını de aı;ııa~."" vamı 18.00 proğram ve memleket saat ;;; uncu rnaddeeinde.ld (50) lira para cezasına çarpılacağından bütün :;: 

nanı tanqtun;> .. 
-12-

ol~ı;aldanna.şüphe yoktur. d!,=~:~ ayan 18.03 müzik •olo Şarkılar 18.15 5 yedek oubaylar yoklamalarını ıı;ünü güne yaptumalan .eca olunur. § 
Vlışıd .ve ~~ tarakftankad~İng'lteren\n ziraat takvimi ve toprakd maluliul~ekri § 2/6/941 Kurrn,.ylar, P. Alb. Yarb. Binba,ı. S rı ıgını ogrenme . : borsası 18.25 konu~ma ( ı, po ti a - p d • ı ı · b -
ve lnı:ıiliz dostlarının ı;:saretinı ~ttırdn- hadiseleri) 18.45 çocuk eaati 19_30 :;: 3/6/941 iya e yiızoaşı oın aıı 5 

k b. e~ yoktur Boylece Surıve e . h b 
1 

• i 4/6/941 Piyade teğmen § ca ır ş J • b' imi I b'r'.'ıY• memleket saat ayan ve a1ans a er en - S 
61941 

-
YAZAN: JULES RGMAiNS 

lıleınıekett eski cihan harbı seklind•f General Gamelin 
bir lıaTpten masun bulnnd~nn•~· Dal~- muamması 
~'~in !riya•! b"yatınıh bır .. •1<:ı~e ha?- tnki•af etmiyen münasebetlerin a!Tie
~ almısh. Neslimiz, vakayu ~e . eflerı- il bir kıvı:oeti ·haiz olmadığı iddia olu-

müşterek davaya vt! ız e ş 1 
· gı 19 45 mü•ik kadınlar faslı 20.15 rad- :; I c c = 

safına karısmış olacaktır. . vo. «a>etesi 20.45 müzik haftanın tür· E 6/6/941 Piyade as teğmen § 

.lıden d•ha iyi idare edecektı' Konaa- B "dd. d 1!rıı ise g•nerallerle 

ALMAN TAYYAR I,ERİ GEÇMEt'if, ku··,·uc «Mene'·s.c buldum derede• (Ada- ;;; 7161941 c ·c c :; 
fy 

"' § 9/6/941 Topçu Albay, Yarbay, Binbaıı. yilzb&§J üsteğmen. ıs DEVAM ED ORLAR na) 2 1.00 konuşma memleket po•tast - I O 
6 

1 • -
UtnL l• h b - •iltlen nur. U l 18 O, • 

':"• geren ne• ın ar.~ "' r . - olan münasebetlerimde - höy\e bir in-
~'."i:ı'n sebebi. harptan b:""."'. kadar sa- kisaf ?,örillmedii'(ind•'l - büyük bir kıy

Kahire 27 (A.A) - Buraya gelen 21 10 ... k .t k . 21 25 miizik ;: I /941 Topçu ve ö çme tegmen ;;; 
' ı · Snri · mutı ııı ar onstı · § 11 /6/941 Topçu ölçme as teğmen 5 

haberlere göre Alınan tayyare efu 'F - rlvaseticümbur bando•u 22. 1 O müzik ;: 12/6/941 Bütün süvari yüzbaşıları :;: 
ketcl•;. geçme~: .~;vr:ı:ı::~ ~ld~: ~~rkılt ve ııarkı,,. oyun havalan 22.3~ S 13/6/941 Bütün jandarma ve muhabere subayları § 
• 

8 

usınan. m e ', ) memleket saat ayan. ajans haberlerı :; f 4/6/941 Bütün nakliye aubaylan, atlı subaylar !: 
gundan Surıyedcn geçen taYlare er es- borsalar fifttlerl 22.45 müzik (Pi.) § 16/6/941 lstihklm oubaylan E 

lt-ıı'lı"'etle nefret etmeme.c;~ ıdı.. . ka rrı~ti l-. o:ıiz s~\rılam"IZ. 
, Dalarliye tA 15 Martd9b3.1 tar.?nek : Alelade bi~ er ikon edindi!!im malt'.\-
~!' vaziyetl idare e r> ı ece~ne .anı l . b. ·1· t 
ld· .. "h J (! r.ıata .!'ene Pr'!e yr-n1 ır şey ı ave- e me-
~·· "" bu sebe~le. Mt•n'.. an asma. ına nim Bir ere bir piyade çavuw endLse 
b ll1ra!akat etmistl Dıı~manlarımızm ve,,;,•se hile korku dolu bir manzara 
~r ne pahasına olursa ~lsun hor~~ ka- arzeder. Yüzba'l i•e nek ufak bir tepe-

k'.sine nishetle daha.a~dır. d 23.25/23.30 yarınki prog"ram· ve ka- - -
Alman tayyarelerının Suriye en ı:eç. . :; 17 /6/941 Deniz, Hava ve demir yolu subayları ;;; 

r vennis. oldukların'.. ıdra~ ettııp 7't- ve tesbih olunabilir. Bir genoral ise hu
~an Dalad.'yeve. t<>sadut ettim: O, hcl!llB !utlar arasına g\zlenmi~ ef<anevl bir 

mesl Suriye efknrı umumlyesin~e V~! P_a_n_ı_•·--------------:: 18/6/941 Levazım subayları ;;; 
bükümetinP karsı hasmane hır tesıt 5 19/6/941 Harp sanayi bütün tüfekçi, marangoz, makineci, mü:rllca § 

~tvhum. hır uı;ude kapılmıştı, son a- '" "hlO.ktur. 
tı A t J k = subayları = yaı;~ttlZLF.R TEDMÜRtl' ce e S8 l ) ev § 20/6/941 Hesap ve muamele m•murlan ES 

kada bır mucıze umuyordu. Dh.-ehilirim ki te,adüf "'eri olarak, RO!\IBAT .ADJLAR Alsancakte! İkinci kordonda üç katlı § 21/6/941 Bütün tabibler § 
Beyrut 27 (A.A) - Oli ajınsı bildi- üc apartımandan ibaret ve konforlu § 2316/94 I < « E 

DALAD!YE GFNERALLER 
EMRtNDE 

l')h.·ade cavu.c;ları ile olan münası:'!b"'t 
"Ünlerinden -t:onra temas ettiğim y eq8-
ne? 1?:Cncral. Veye-and olmu~tur. "\T cy-

rl.v•r •. Bı·r fnrrı·lı'z ••vvn. resi diin saal 1 tılık ;;; 24/61941 Bütün eczacı ve veterinerler. :; ,u - ,..,,,_ (361) numaralı ev ace e sa tır. - · -
14.10 da Tedmfü hava me~·dnnını 01' Fiatı: (S500) liradır. ;;; 25/6/941 Bütün başçavuşlar S 

ı_ l-rarp ilin erHlr:Hei ı:~:m:ın errılrıim, Da- .,.~nd o z~man ordu umum müfettisi ve 
<adive. sövle d'i<Ünm(i5!ü: baro helinde ha<k1'manıbn namzedi 

dnkikn k:ı. dnr mitrıılvöz atc~ine tu~u• Senolik iradi! 744 liradır. § 26/6/941 c c c D. 4 5 
ve bom1ınlamışttr.. Uc 

1
" sahnsuı'.' ısn- !stivenler aynı evde mal sahibine l'111111ııııııııııııııııııııı1111ııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııı11ıııııııııuııııı111111111111111111111111111111.f 

t- AbM, fal{pt nedPn müml~ü 0lm;ı- hulunuvorcl11. Bu ilk temastan .ı:ıonl"a 
betler vaki olmuşsa da insan zayıatı ~l- müracaat etmelidirler. 
maını~tır. 

"rı? Bu ham belki uzun sürere~Hr. \rc.-rll ~!>'lc-d~n az hir zanıan peçmisti:r. 
~'lki de Almanyayı dahili hir ihtl\Al · Bu hohramı !azeledikce. hadiseyi 
~•hut V'OT'!!Unlu'lt, yahut psHcolojik ve 'h 0 mmivctten Ari gibi tel5kki edivo
~''"dl bir inhid2m netloe<in>l• maMl\o rum. Avnınada yaptığım müteaddit 
:~•biliriz. Hie .y:iliut az hn .. dö!<eceiliz . .eyahetler esnasında .••far•than°'erde 
'• sonunıh d(ınv• tekrar h'ırrıyet b"- hnzı "enerallere tesadlif ettim. Faltat 
~,., b-neffils ~~e<>ktlr.'> sofar~tlerde tesadüf olun•n P,eneraller 
l'ılltün devletlerin ~em'lhat unsurla- ba<in olm•yıp sakindir Bunu görerek 

~l na, bütlin bl\ttivet ~<ı\:fann• tee .. ül- kat'i bir kanaat hasıl edilemez. 

~~~~~~~--:--

E ~ t r1' L DE 
.z ~aziranda açdı;)•or 
Darsler. <ıeçen sene oldu;ıu gibi. Al

sancak 2 inci Kordon 204 numarada 
DEVRiM OKULU binnoında veril~cel.,
tir. ikmale blan ilk - Orta - Lise te.le
bel.,i yetiştirilir. 

KayıtlaY baslamtşhr. isteklilerin hü
vivct cüzdanl,.1'"1 ile okul dtr"k•:.t,..lii~ÜnP 

' hildirı>vim ki bu zibnh••tlP bir h•rn Dostlarımdan birinin bir zivafetinde 
1e"1< ve MaTe edilemez. Ren lıer halde Veygınd ile tanıştım. "Ev sahibimiz na
•u lı:anaattevim. zarı dikkatimizi celbetmi•tl. General 

l'luna kar<ı da .ız söyl• <lii•Unebll\r- Venand endi<en~l.: ~örtinmü~ ve be- 17.'MlR STJLH MAB'KENWC::tNDF.N· 
&bıiı: nim icjn «dostumttz Romains ne kadar Dnva"I ha1inei mıHve VP.kiH avukgt 

müracaatlan ilin olunur. "( 1190)' 

•- İyi amına, Daladiye u?:Un sımcler •h <ola "'iitemayib, demlstl. Sadı1< Bnratav faraf·nihn tzmir Salha-
~ill1 mfü:bfaa nazırlı~ında bulunduğu Ev sahibimiz ise: «Havır. general, nP 224 üncü sokal· 14 No. lu evde ilter 
"•lde il k•" m'kt•r'" tavva•e •. , ,'•ele ],,, •. ,'r ver.nPylrılz. Fomnlns .f!eniş h 1 d k ,_ 7"h . '· . ne en <>n • " n' • • ·· '" - .... " halen veri meç u vo e sun•Y ., ı n• '"n'- d ' Evv ı• L h'st•nda du··",·1·ncelı·dir her s.evle al§kadar olun, ~ .,,,,.,tırm~ ı. .. e a e ., " · ol!. Orh•n öo:e aleyhine 941-255 No. ile ""nr:ı .Finlandivada tatbik olunan harp CPv,.hın~~ hulunmu•.tu. acılan alacak davasırnn ~vabl mnhak•-
u,111 b alın '- b Yem·'r.t•n , 0nra hahe•de yalnız kal- ~· !) ı eTindı>n i ret aması ve nar ın ° ., mesi neticesinde müilıteabfh 31 lira 5~ le alt d rd t ı· e terbi ılık, ~· hum. •I su•ette 0 örü,.meg"e basla-

1 ayın • o unun a ım v · - ' ~ lnırurun m•a m0<arifi muhakeme ve ~••in· •- ı t '-'--t n v•-i dı'-. C•zı·p ve miiltefit etvar. nezaket, 
l ı.arnllm amamaS!, POmza ı a> ~ ;

1
·oroti vokale! t;>h.iline rn-~-1!'41 tari-

lltjL t t • cJ•J -' ta ru••tbPe• vf\kse\dikOP muhatabm• karşı 'Y•• a e:r.vıt e ı meme,~ mamen · l,fncle Jro••r verilmls oldulııından ;.ı.,,. Satı • t hlr. ._, '- ha~ '- cok d•h; hariz bir sekilı!e tecelli eden ·~" 
""' em miw•rna '" ırnrmama- " il;nın nP•ir tArihinılen itibal't'n seki• &ı ke d' • 1 li tt kurtaramaz ve «enerıllere hos hususiyrtleri h~iz ol-

'• n mn mesu ye en ·~ -.iln ichıde m•hkemove mUrnoo•tla +em-"' .. .> dul':u derhal na•arı dil<knlimi celbettt. 
1 

, h k 
h -« Ritmer1i >- ·viY. yo tına pi.tmr:-t:ıi&in'z takrB""qe H -
fjvet, tabii kurtaramaz. '"'"""==oooo-.=:""'""'""'"""'°'"' m!ln •--t•ı·ve• k••b,,..ı,,.,..e~ t~'1ti~_ maka-•lııı>:ı~ıoı::İoı:o!xr.:>=ı .... :ıoı:ıoı:ıoı:ıoıaoc:ıcıc:ıcıccıacc-.~~= -- ::.c:=::CJC :::: K~ T f1 ~l · ~== cıoaı:x:ı J 

2 2 
c "' ,Yltna ltalm oltl'\l'!l\: ve hir nUı:ı.'h1t;ı divaT"-

/n g · izler Hod'un in- Giritfe kat'i neti- 1ı.11°ve t •lik k11ın,,,.,,, suro+;..,ıe gıyab' 
hUküm ihbnrnam".ı 11An .,ı,,nur. tikamını aldılar ce yaklaştı 1941 ·nıR5) 

f Baştarafı t. <.'i Sahif•de] f Bastıırafı 1. <'i Sahifede 1 t'711,ffR grrr;rı: MAı:tKEl\ll'll'C::tNl)Fl\l· 
tırhlısının batuılmasiyle niha\•et bul:ın Psnasında İnıtilizlerin Glocester VI?' Fi- Dav••ı hazine! malive vPhili ~v111<e• 
hUvuk denlz muharebesi hokk•ııda Lon- d"n "krU\·'lzörleri ile Jüno, 'Plunavon. c::,.ı,ıt l'loratav t•rafm~'n bUyHk Sale.-. 
drava gelen tabihlta nazaran muharebe K~nia ve KPşmir torpido muhripleri oiomıı ı;.,,,,,~a ikon balen v~ri m?rlı"' 
.Ovle cereyan etmiştir : batmıstrr. İki zırhlı ve oozı kruvazörler t''Tlail Ifakkı y,ıcın aleyhino 94l-9r 

Bismarkla Almanların 8 pusluk to;>- cid<'l o1mamakla beraber, ha=a uğra· "l'o. ile al•cak <hva<ı""' "'"nhi ınuh•· 
larıa mücehhez Prinz Eugen kruvazöTli tnı<lardır. 'ltemesi neticesinde ,,.,ıiddeAhih 40 lira 7~ 
l>etşembe günü Norvec;te Bergenden Deniz yoluy)p Almanların Giride DS• ~urusun moa mMorlfi mı•ho kPme vo Ur-
lYıılırken görülmüştür. ker İ~racı t~bbüslerinin hepsine mi· r•ti vek~1·t tRb•iline :l-?-941. taritiina• 

<\nıira!Iık !Azım gelen tedhirleri alu- ni olunmustur. karar vori1mis oldn~nıhn ls~u ilan•r 
t,k hemen düşmanı Xnlomi5tir .. Erte<i Kahire. 27 (A.) - İvi haber alan 3S· nesir tarihlnden itibaren 8 ıriln icindr 
'•hah şafakla beraber Prins Of Vels tn- kcri mnlıf:llcre ~öre Girittclı:i vaziyet•e mahkem"'•e miiT11c.ıaıı, {emviz volun' 
Ril~ zırhlısı ve Hood kruvazörü dti•- pek az dei>;isiklik vardır. imanların snn afi"1eiliittnlz tohlirde bükml!n kat'ive• 
ltııınta muharebeve tutuşmuşlardır .. 23 24 saatte ~·eni kıtalar gönd0rmiş olıloiiu ~o•hedecol<:i teh1i~ m~1<a,..,ına kalın o1-
h;,. Yarda mesafeden ablan bir ob~s ftlalema mmtakasında siddetli mubare· "'''it ve bir nfühıısı divanhaneye talik 
liOOd. zırhlı= cephaneliğine girmış beler crre)an etmektedir. Dilşır.amn kılınmal< suroti1e l(lyabt bllküm ihbar
~e ~ivi havaya uçurmuştur. Bundan tay\'are bakımından ciddi kayıplar kav· namesi il~n olunur. 
lloını. Bİsmark hava ve l(öriiş şartlarının dey)ediiti muhakka!<br. Mııhare!>e ~al3 1942 (1186) 

tZMtR SiCiLi TiCARET MEMUR-
LUC.UNDAlll: Sayı 5024 

Tescil edilmJ, olan (Banka komer
·iyale ltalyana hmir ~ubesi) nin ödünç 
oara verme işleri ile i~tiqal edece~ine 
mütedair beyanname 2279 ve 3599 
"\Umaralı kanunlar hükmüne göre sicilin 
~02 4 numarasına kayıt ve tescil edildi-
1i ilan olunur. 

lzmir sicili 
re!mi mühür 
Jmzasİ. 
Beyanname: 

ticaret memurluğu 
ve üzerinde F. T enik 

İzmir Valili<fi yüksek huzuruna 
Bankamızın fzmir ııtubt!!:sl. ödünç nam. 

verme !.!eri haY.kındRkl 2279 ve 3399 
~umaralı kanunlar hiikümlelne l•tina
den şubemizin yapt-ı~ ikraz ve iskonto 
\'\le:Tinde ho·~1u1e.Tdan alacağı faizin en 
vüksek haddinin: 

Açık k'redi •eklinr.lekl muamel•ler
-len yüz.le 12 teminatlı (liğer ikraz 
-nua'JleleleYir-len yüzde 8.1 /2 olarak 
'"~sl-i.t edildiğinl an ve der;,._ 8aogıla-
..,mın •unanz. 1926 (1162)' 

17.1\.fl~ SULH HUKUK H> l(IM1J
":INnF1'{: 

Ha7ine tarafından Dördü.,cil Sulta
'iye f'lmen tepe mftha11e•lndc ikinci 
\aci Mev1M nerakendes! 606 •ayılı 
·o kak ti\ 29 eski ve 5 yeni ta ilı evde 
,tunr..rıkta il:!'"n hB.]en yf"rl brlTi olnı;"O

··nn aral,acı H;;,e~·in "levM~c 941/4 ~8 
"'Umarn ile acılan ecri mitil ve tt"h1lve 
~avasında müdd'" leyhe gönderilen 
-lavetive bila tebliğ iade edilmi~ ve 
-r.tbıta~a "dresi b11lunamadı~1ndan mah-
'·eıııere ilanen davetiye tebWine karar 
·•-.ilmiş ve "1l'lıakemede 9 /6.1941 ta
·ihiTı.e rni1sadif Psz~rtesi gÜntl ~aat 11 re 
' ılik kılınmı~ olduiiundan müddeuley
\in yevmi ve vakti m,..zk'6rda bt~zat f,. 
t,atl vi.irut etmesi Vf'yA.hut tarafından 
'ılr 'l'ekil vlindcrmesl aksi takdiri!• hak-
1~1nd-ı gmyap karari veri1ec~~l lüzumu 
t(-hliğ mekam't'a kaim olmak ve bir 
-.üsha!Iİ" "divanl-ı.aneye talik kılınm:"tk au-

llıU,..,ndesizlij!inden istifade ederek ta- Hanya ile l'rlalcma arasında Maknıo ---------~~~~~~'.':.' 
ltiDten kurtulmustur. tayyare meydanı etr:>fında cereyan et- 17:MtR SULH MAHKEMF<;tNDEN· t7ML"'l. SULH MAHKEMF<;tNDEN, 

l>ıın Fran""' limanlarma ~derken mektcdir. Davacı hazine! malive vekili avukat Davacı hıızlnet malive vekili avukat 
.\tı. Royal İnl(l1iı: tayyare f!'emisl:ıin lnpilRzler Alman tay;va• S•dık Boraıav farafından E.<refoa<" '>9dık Boratav tarafından Bornova bUr
lııY'Yılreieri Alınan saffı harp kruva•ö- J • • il f ~ Çnkuroeşme Arar •okak ~~ taj savıl• 1<e satak çarsısında GO sayılı handa iken tİllrii tekrar ı:önnüslerdir. Derhal ileri- re er11m Ve mezın: er nıı evde iken lıalen ikaıneto:ahı ml"<'hul t,al~n ikamet~ahı mechul kli.tlp Hasan 

·•tlyle !!Sn olunur. 1 ne '(( 188)' 

l>e ııürül' en torı>il ta~. .• elcrl ~ yan- hart!p ettiler.. kunduracı Brhliil aleyhine 941-8 No 1 b· 
94116

n N il 
1 

. . il 
"" - ~-- ile acılan tahliye ve e~rimisl davasının " ey me - ~ 0 · e açı an ecrımı! aı Alman ~·hhsına bir to~il isabet et- Kahire. 27 (A.A) - Orta s.ark umu· 'lavasın bl muhakemesi netice-~ -r "'71eb\ muhak0 mMI neticesinde mUdcle- ın <ııva litırıislerdlr. Bir İntıili>ı filotillfun harıı ın1 kararg5}ıınm hava tebliği : if sinde müddeabib 20 lira 56 kuruşun maa 

llıılın.;,.ine yetiı;tiği vakit Bismark ilerli- İngiliz hava kuvvetleri Giriltt> Alman ahit ~95 lira 90 .. ku~şunk;ı•a =~': i masanfı muhakeme ve ücreti vekaJet 
:teıniyor, oldu~u yrrde düniiyordu.. l'ıı mevzilerine hiicuın ederek biiyük zavi- m

24
u
2 
°
9
-
4
e
1

mte ~h': dııcrke ve a ~ti . "ı:t• •nhsilino 29-4-941 tarihinde karar ve
litomın Bismarln batırwıştır. nt verdirrniı;lerdir. Avcılanmız Mnlnına- - - arı ın e arar ver.' ı;ııs 0 ~- rilml~ oldu/hından isbu ilanın neşir ta-
Be•~•t. 27 (Radyo S. 18.10) - Lo .. :ıd- yı bombal•nn•)ar ve Yunkers 52 tip:n- !fondan lsbu ilanın neşir ta~ıhınden iti- •ihlnde iüb ltiz gü i 1 d ah 

,. - ~..., baTPn sekiz gün içinde mahkemeye mil· keme n .. arentsle t :' ç nl e m mt-ta arrura· Ilık dairesinin resml teblı~ı : ı!e b~ tayyareyi dUşürm~ler. bir mik_ - ve muracaa a emvız yo una ~· -
_, d tahr raoaatla temyiz yoluna gitmediğiniz med·~ · nı t keli d b··1onUn k t•· t Bismark Alman saffı lınrp zırhlısı .. e- dnr ela avni tipt .. n tayyareyi e ıp kd. d b··krn·· k t~ k b d l!' tgı z a r e u a ıye 

"-iı kuvvetle·imiz tarafından batırılmı.ş- etmişlerdir. Bu hareketten üçavcınuz ta ,,. e u un ·a ıyet es e ece ' lcesbed •· t bli" Jr kaim ol 
teblii,l makamına kaim olmak ve bir -nk eeebı;ı e •. h~ ınad. amınnha t lik-lıt. Bu harekBta ~it tafsilat elde edllin- dönmemistir. .• di h tal'k kıl k .,. ırc ır nu< ası ıva aneye a 

•e ilAn edilecektir. Avcılaruun Yerde bul"""" 100 kadnr nu~haı:ı van aneye . 1 m.ma ~- !cılınmal suretile gıyabı hül:Um ihbar-
l:lahriye nezaretinin sabahleyin neş- Yıuıkers 52 tayyareye hücum eh!ıi~ler, :~!':..gıyabi hu~9'4:J ihb(us7'ıesi ilan namesi ilan olunur. 1939 (1183) 

tett;ği bir tebli~de Atlantikteki harptan bıınlar arasında mühim zayiat husul< 
72 saat sonra dil<man sefineleri ile te· ıretirnıişlerdir. İkinci ~ir hücıunde v~r- DENt.ZLf C. M U LfC.INDEN: 
ltııısın yeniden temin edilmiş olduğu bil- de bulunan t~~len Y~~la~, dıış- Muhik sebep olmamaksızın teker-
~İrilmekte idi. man mevzilerını ~e ~hıllerı şıddetle ]erini eatışa arz etmemek suretiyle rnil-
Bismarkın ne için denize ac;ıldığı ma- bombardıman etmışlerdır. ll korunma kanununa muhalif hareket 

löın ol-·-akla beraber milhim bir va- İngil" .. ler muv .. kkaten D lln kik ~=' im·'- ı.. "" etmekten suçlu eniz İn Topra t ıife ile tavzif edilmiş olduğu sanı ...... j dil h l! d 1 D li d 
ta>!ır. Havanın fırtınalı olması ".~ kes,if sıel' e er.. ma a eşfn en o up eniz . çarşısın a 
Sisin mevcudiyeti hasebiyle mııc~deıe Kahire 27 (AA) _ Orta şark umu- h•kkal Mehmet oğlu 3 1 O dol;umlu Hü-
~mctll olmuştur. mi karar~Mıırun ·tebliği : seyin GümÜ•Ün hareketi mi!U korunma 

Yeni indirilen kuvvetlerle tikviye kanununun 32/59/2 ve 63 ncü mad-AMERİKADA edilen Almanlar Hanyada tazyiklerini delerine uygun görillerek yedi gün 
:fe11inr: 11e heyı;c H arttırını~lar ve kıtalnrımız muvakbien müddetle hapsine ve 50 lira ağır para 
Vasin~to~. 27 (AA) - Bismarkın <?eri mevzilere alınmışlardır. cezasının tahsiline ve dükkanın on b~ 

b d 1 h '- d gün müddetle kapatılmasına dair De-nhTıldı~• haberi bura a. nu sa an ra : f7.MtR SULH MAHKE'\>IEStNDEN: 
ük b . h n tevlit nizlJ a~Üye ceza. mahkemesinClen veri-l>nda verilince büv·· ır eyeca Davacı hazinei mıtliye vekili ö.vukat 

- D · k len 4/4/941 gün ve 117/69.-uyılı •trn·ı,u·r. Cumartesı· &iinü anıma.r 8 Zehra Ye"'- ta-'ından İzmı·r 5 lncı· 
~ d ~-· ·~r ükmü 30/4/941 gününde katileımir-bo;;0zında cereyan eden muharehe e~ <ultanlye Komistt Mahmut aj!a sokak • 

beri deniz kuvvetlerinin ha.,katındnkı bakkal Ha.anın evinde iken balen ika- tir. ( 11 79) 
t•,.,,lcfd hüvük bir dikkatle takip edil- metgfilıı mechul Esrefoaşa otobüslerin
llıekte ve Alman ham genil·r!nln b 1e şoför Mehmet CcHUetUn aleyhine 
<~\..nmelni •ndi•e•iyle lnı<il\z vemil•- 941-281 No. ile acılan alacak davasının 
tinin daha amr olmakla bera!-er Al- ıııyabi muhakemesi neticesi~de müdde
h'ıanlan vakalavabilecekleri ilm\<li biri- nbih 45 liranın maa ma•o.rffi mul,:ı:keme 
~ltirıe brı•makta idi. Umnml kan~at ve ficreti vekalet t::ıhsiline 16-5-9>11 ta
A.n,iral Rederin Büvük Britanya ile rihinde karar verilmiş oM:ı~undon lslıu 
>1>!,J, mnb.dele e.:lecelc vaziyette ol- ilanın ne•it' tarihinden itlb~ren ısekiı 
rıı,rfı;;, mrTkezindec!ir. ~un içinde mahkemeye mücraatlo trm-

Mnl-,~ ... ı...,..ni•: t.-F-:il"itı '.'>Tiz yoluna git1"1"1edi~inl,; t.a.kdird~ hllk-
iln kat'i et kesbedeccfö tebliğ makR-

* ' Antimagnetlk 

Haısaı 

Zarif 
Garantili 

lZMttt BELEDtYES!NDEN: 
- B!l:!rnahanede Tepecik otobüsleri 

durak yerinJn bir sene müddetle kiraya 
verilmesi, yazi isleri müdürlüğündeki 
•artnamesi vechile açık art!ırmava ko
nulmu,hır. Muhammen bedeli 8.C lira 
"'uvakkat temlnah 6 lira ~O lrunı•tur. 
Taliolerin teminati öğleden evvel 1; 
~ankasına yatırarak makbuzlariyle iha
le tarihi olan 13/6/941 Cuma günü 
saat 16 da encümene müracaatlari. 

28, ı. 6, il (1189)" 

Sa~l.ıhn kıVY:>etirJ t.akdlr eden Ba
yanlann Adet zamanlannda sev" se
ve kullanacağı mlkroıısuz. ulak, yu
muşak ve sıhht en blrlnd mahrem 
tuvalet bederidlr. En ince 1>lblseler 
altında bile belli olınu. 

FEMIL l'f; BAOI 
H... eczanede, kadın berberlerinde 

KASELERİ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMA TIZMA, BAŞ, D!Ş, SiNiR, 

ağrılan ve GRiP, NEZLE, SOôUK

ALGINLIKLARI, DERMAN iate
lerile derhal geçer. lcıı!>ında ııünde 

1-3 Kate alınır. Her eczanede bulu-

nur. 

tZMtR ViLAYETİ HUSUSi MUHASEBE MV. 
DiJRLVOVNDEN: 

ltalyan tahaaaından ölü Dirnitrl lstano veledi Corclnin müterakim. vergi 
b'orcundan Clolayı haciz edilmiş olan Karşıyakanın Turan mevk.ünde ve Cafer 
tayyare sokağında ve tapu kaydına nazaran tarkan yol garban sahibi oenet 
bahçesi •imalen ve c·-ıuben tarik ile hudut ve be, bin lira kıymetli 21 dönüm 
bahçesinin mülkiyeti vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müddetle müza.. 
yed~ye çıkanlmıştır. 

Talipleıin teminat akçelerlyle birlikte 18/6/941 tarihinde saat 16 da ida-
re heyetine müracaatlan ilan olunur. 27 28 1924 (1178) 

~ZMIR Vİl..AYETi HUSUSi MUHASEBE MV· 
DVRLtJOVNDEN: 

16 Hissede 8 hissesi Franaova km Tereze ve 4 hissesi Yorgi kızi 
Vasiliki ve bir hiasesl Jak oğlu Fransova ve üç h!Meai Afi
feye a.it ve 3200 lira kıymetli Mesudiye rnahalleoinin Hacı BekiT 
aokağında 4 7 numaralı hanenin müterakim vergi borçlarından dolayi mülki
yet! vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müddeti., müzayedeye çıkarılrnı~tır. 

Taliplerin teminat akçeleriyle birlikte 18/6/941 tarihinde oaat 16 da ida-
re h•yetine münıcaatlan ilan olunur. 27 28 1923 (1177) 

İZMIR VILAYEr.t HVaus! MUHASEBE MV· 
DVRLVOVNDEH: 

Nazif ve lbrahimin müterakim vergi borcundan dolayi haciz edilmiı olan 
ve tapu oldline nazaran 767 hi .. ede 43 hl•..,•I ııerhest olup 724 hissesi on bin 
iki yüz yirmi Gç lira mukabilinde bimcl derecede hazineye ipotekli bulunan 
Me11' udiye mahallesinin f"1ll Türkiye sokağında 3 numaralı ve iki hin ııekiz 
yllz elll lira kıymetli hanenin mülldyeti vilayet idare heyeti karariyle 21 gÜa 
müddetle müzaye~eye <;lkanlmışttr. 

Taliplerin teminat •kçeleriyle birlikte 18/6/941 tarihinde saat 16 i:la ida-
re heyetine müracaatları ıl~n olunur. 27 28 1924 ( 1172) 

tZM'iR TRA.MV AY VE ELEKTRiK rtJRIC ANO• 
NİM ŞİRKE'J'.fNDEN : . 

Haziran 1941 ~yı zarfında şebekede yapılması icap eden ameliyat dolayıslyle: 
1 - 1/15 ve 29 haziran 1941 pazar gU nleri saat 7 den 17 ye kadar : 

1 Dııral!aç C Bayraklı 
ll Tepecik D. Turan 
m Ahancali E) Karşıyaka 

F) 
IV Basınalıane Bornova 
IX Eşrefpaşa Buca 

XV Ktilti!rpark Kmlçııllu, 
2 - 8 ve 22 Haziran 1941 pazar !!\ini eri saat 7 den 17 ye kada.r : 

V Çarşı " XI Gazi bulvan 
VI Bahribaba XII Mezarlıkbaşı 

VII Karantina XTII '.Asansör 
VIII Glizelyalı XIV Gazi bulvarı 

X Konak XVI Gümrilk 
Sektörlerinde cereyanın kesileceği '\llyın halkunızca bilinmek 

olunur.. (1181) 
flzere 

Vfiôyet Daimi Encümeninden : 
Sıra No.su Kira bedeli No.su Cinsi 

L.Kr. 
Mevkii 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

675 
120 
118 
190 
810 
24 
40 

14() 
48 

105 
80 

28/17 Majtaza Yemiş çarŞlSI 
46 Maı!ıua Yemİ$ çaıııısı 
29 Mailaza Al! paşa meydam 

9112 DükkAn Ali paşa meydanı 
8 Kahvehane Şadırvan altı 

22 Dükkfuı 3 üncll Kara Osman çarıısı 
2 DükkAn tkincl Kordon 

:13 Mağaza Yol bedesteni 
7 Ev Buca VilA.yet bab('esi !cinde 

43 Ev Buca Vilayet bahcesl içinde 
135 Merdese İkiııeşmelik Kestelli 

avlusu caddesi 
13 50 403 Dükklln fkıc:esmelik <Addesl 

Yukar•cla cln•I. mevkii ve kaou numarııları yazılı emlak blt ~ene mUddct.le 
kiraya verilecektir. Kira şartlarını ö~enme'< istiyenlerin her ırrın muha.~1>eı 
Hususlve milrlUt"lVP.tine ve talil> ol,..nhırın c1n. il,A1e ~\nU n1,...n .2/R/.19~1 pa~r

k ~~, :"lt/'P!l:İ makhıt7'.lt1f"T ılp '11rlı1<'te V•lft.~ 

ilde 
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SiYASi VAZİYET Son deniz muh1rebesi Almanların Hol/an- Amerikada hazırlık S _ON. HAa .. ···ER 
Ciritteki muka
ven~et in an 
askeri planla

rını bozdu 

---o----
Almanya kuv
vetinin dörtte 
birini kaybetti 

---<>- Bir Alman lırauazörü· 
Fransa kahramanlaf· nün Atlantiğe açılabi1° 
tı, lngiltere ve Ame* diği sanııı~or .. 

k h b h I Rad>'o gazetesine göre şmali Atlan-
T l Q f J e QT e a zır• tikte Ingiliz. - Alman deniz kuvvetleri 

--o--- arasında bnşlıyan ve iki gün üç gl'ce ,, J • 

dada :zecri kararları 
---<>----

Ka ı - erkek 
herkes mecbu

ri işe tabi! 
-0---

HOLLA DALILAR iSTER IS· 
TE EZ 6 AY ÇALIŞTI· 

RIL CAKLARL 
Rad~o .ızetcsine gore Girit harbı vam ed n harekutın Alınan Bismark .:;af- --<>--·· 

dün sab4lh bırinci haftasını bitirmiş ve fı harp zırhlısının batması ile nihayete Amsterd:ım 27 (A.A) - D.N.B. ajan-
ikinci haftasına basmıştır. Tam bir haf- erdiği an1asılmıştır. sı bildiriyor: Dün neşredilen bir emir-

d h ecanl b lAk Alınan tafsilata göre Alınanların ıno- name ile Hollandada mecburi iş himıcti 
tadanbl'ri ~ğiyanb m uhey ıh ir .. a ~ a dem ve 35 bin tonluk Bismark zırhlısı ihdas edilmiştir. 18 den 25 y~ına kadar 
ile takip ettı u m arebc enuz e- ı·ıe Prens OJ°Cn cep kı·uv"zöru·· İngiliz k k k d b .. Ü 1 6 d vam ediyor. .. er c , a ın ve ut n genç er ay c-

Alınanlar adanın garbına h~kim, tn- gemi: kafilclerlııe taarruz etmek nıaksa- vam edecek olan bu hizmete alınacak
gilizler de şarkı elde tutuyorlar. Vaziye- eliyle evvela Norveçin Bergen limanınn lardır. Aynı zamanda terhis ve imaı· 
tin en kısa hülfısası böyle olmakla bera- ve oradan da şiınnli Atlantiğe açılmış- tcşkilAtı ilga edilmektedir. 
ber, gerek Berlin ve gerek Londradan lardır. 

ı il d Almanların böylece merhale merhale 
ge]en haberlerden zamanın ng· tere en hareketlerinin sebebi, İngiliz tayyarcle-
ı.iyade Almanlarn yardım etmekte ol- rinin yapacakları gündüz taarruzlarm
'duğu anlaşılmaktadır. Almanlar, para- dan kurtulmak, ancak gece hareket1eri
§Ütlerle havadan yeniden asker indir- le mevcudiyetlerini baskın .şeklinde bli
meğe muvaffak olmuşlardır. Bunlann 
evvela vaziyeti muhafaza etmek ve son- yük bir muvaff aloyetle ıileınc ilan et-
ra taarruza geçmek için ağır takviye mek istemelerinden ibaret olduğu sanıl
kıtaatı alınış olınalan lazımdır. İngiliz- maktadır. Buna rağmen yolları üzeme 
lerin denizlere hfıkim olmalarına rağ- Hood ve Prens Of Vels ve Ark Royal 
:ınen Alınanların bir yolunu bularak tayyare gemisinden mürekkep İngiliz 
adaya tank geçirebildikleri sanılıyor. kuvvetleri çıkmış ve 23 Mayısta temas 
Almanların kısmen havadan. kısmen de hasıl olmuştur. 

Hoodun batmasmdnn sonra, havanın 
gözden kaçan bir taraftan adaya kuvvet bozuklut:ıu hasebiyle bir müddet temas 
çıkardık1arı ve İngilizlere tanklarla ta- kş 
nrruza gr.çtikleri anlaşılıyor. !ngilizler knybcdilmiştir. Ayni günUn a rum 
bu taarnızu defetmekle beraber tazyik Ark Royalin torpil tayyareleri Alman 
altında oldukJarını söylemektedirler. İn- zırhlı1arıru bulmuş ve b!ir torpil isabet 

ku tl ettirmişlerdir. Bundan sonra takip bnr 
gilizlerin de denizden takviye vve e- lamıştır. Atlastan cenuba kaçan Alman· 
ri göndermelerine nazaran adayı niha- lann, Fransanın Brest veyahut başka 
yete kadar muhafaza edecekleri nnla~ı- bir üssüne iltica için fırsat aradıkları 
hyor. nn1aşılmıştır. Neticede İngiliz torpil tny-
tK~ :ı"ARAFIN ZAYİATI yareleri Bismarka iki torpil daha isahet 
İngılizler, Girit harekatında. d~nan- ettirmişler, bun1ardan birisi zırhlınm 

nıada vuku.n gelen zayiaf bildirmışl~r- dümen terübatıru tahrip ederek onu ı;-o:t 
~~· B~kz.al Y!akt Ald manbi.i -:;k tallyanlarınkl beıd-j milşkül vaziyete sokmuş ve İngiliz de-
uıa etti en a ar yu o mama a - • k tl . fı d ba nlı 

be · büyük' tilr batınl ik. kr nız uvvc erı tara n an tı nası.,ı 
ra r yınc • an ·ı u- k 1 l 1 d 

.. ' • dört muhrl tir o ay aştınnış ar ır. 
vazor ~ e P • Al p 0 · kr ·· ·· ·· h 
Diğer taraftan Almnn zayiatı çok mü- man rens 1en uvazorunun arp 

h1nı olmak gerektir. İngilizler, batırdık- ~ahası:"d~ı~ ayrılarak Atlas okyanusuna 
farı yalnız bir kafilede 4000 zayiat ver- .. çılabıldığı .:ıanılmaktadır. Bu .~urc~e 
dird:klerini söylemişlerdir. Halbuki na- Almanlar dort muharebe kruvazorlerı.n
raşü.tle havadan inen Almanların los- de~ birisini kn~betm:kle yilzd.7 25 nis
men imha edildikleri ve yere indikten betınd~ zaiflcmışlerd:.r. Bu dort zırhlı 
sonra da zayiata uğradıklan muhakkak- $Barnhrest lunt~lındBa. bulunkan Ghi?ayzena\• \'~ 
tır ors ı e ısmar ve Zinete yenı 

İngilizler, Almanlarda paraşüt azaldı- g~iş olan Tirpiçten ibarettir. 
ğı için iniş hnreketlcrinin yavaşladığını Bısmarkm batmasiyJe neticelenen hu 
d11 bildirmişlerdir. Alınanlar, Giridi bir 1 muharebede tayyareler çok mühim rol 
baskın ile nlmnk istediklerinden, rru.t\a- oynntn1$lnrdır. Almnn harp se!in<>ler; 
Chkları mukavemetin p]fınlarını bozdu- Umandan çı ur n rm · 
iu anlaşılmaktadır. Ier ve filoya haber vermişlerdir. 

Alman plfuu Ciritten sonra Kıbrısı da Alman gemileri yine tayyareler tara-
ayni şekilde almağa teşebbUs etmek, .fmdan takip edilmiş, Hoodun batma.:.·n
ondan sonra da Suriyeye geçmek tasav- dan sonra, hava şartlarından istifade 
vurlannı ihtiva ediyordu. Fakat Girit ederek bir müddet kaybolan sefineleri 
teşcbbUsU ağır zayiata mal olduğu için yine tayyareler keşfebniştir. Ark Roya
~anlnrın şimdi Kıbnsa taarruz etmi- lin torpil tayyareleri torpi11erini His
yecek1cri de anlnsılnulktndır. marka isabet ettirmişler ve bu sut·etle 

İngi1iiler, Kıbnsı takviye için ktıfi dümen tertibatı bozulan Bsmarkı İnglliz 
'derecede vakit kazanmışlardır. zırhlılan yetişcrek batırmışlardır. 

IRAK VE SURİYE ----
Iraka gelince, İngilizler Irak işinin Akd • d A J 

tasfiye edilmek iizere oldu~u tahmin enız e -
ediyorlar. Bunun da iki sebebi vardir : 

Evvela, Almanlar Irak:ı kl\fi derecede 
kuvvet göndercmemişlerdir. 

İkinci olarak ta Raşit Ali kıyamı Arap 
memleketlerinde sempati ile karşılan

man ve ln~iliz 
zayiatı 

mamıştır. 
Irakta isyan devam etmekle beraber, --o-

Emir Abdullah ta Iraka dönmüş ve bir Lo d 2 7 (AA) _ ı iliz A ·-
hükfun t kurarak tti~ be 0 n rn, · ng mı 

n ... __ ·L~ ] k eli ~cf dap;.& to ylann~~ rallik tebliği: şnrki Akdenizdeki hare-
e .ınuuı an en t:ı.u• m p nnmn5a ık 1 . . . d. k d d'. h 

d t tmi•şt• et enmız şım ıye a ar uşmanın er 
ave e ır. h · h. k d · li 1 k Ancak Suriyenin İngiliiler için bir n~ ır .u~vette enız yo y e ıtaat 
.1:~ enbaı ıe~ı.:1 etti>:.: görülmekte- getırerek Cırıt adasına çıkarmasına ma-

en~e m ~ b' • lm c· 0 d rl v h clir Bunun başlıca sebebi Suriyenin iş- nı o uş ve ırı e e şmege ça şan as-
~alİ hareketinin Vişi ile bir barba se- k~rle d~lu düs~an. n?klivc gemilerine 
be ı b·Jecex.:dir. fn....ı1:-1er Suriue tay- ngır zayıat vcrdırmıştır. Evvelce haber p o a ı h' ~ J •1 d.. v • d' . 
ynrc meydanlarını bombalamakta ve bu ven en ve uşmann aıı:ır zayıat ver ın-
da Vişi hükümetincc bir harp sebebi te- lerek dağıtılan iki nakliye kafilesinden 
Ukki edilmemektedir. Fakat Filistinden başkaca denizaltılanmızdan biri Alman 
yapı]acak bir hnrekctin barba sebep ola- askeri ne dolu iki kayığı batırmıştır. 
cağı anlaşılıyor. ÇünkU Vişinin .Alman~ Bu hususta yeni tafsilat beklenmekte-
y ile is birliği tahakkuk etmiştir. dir. Bu harekat esnasında gemilerimiz 

11
J..A VALİN TEIIDITLERİ tarafından iki düşman destroyeri batı-
B. (..ovalin kısmen de Amerikaya bir nlmıştır. Diğer iki destroyer hasara uğ

hitap olan bir beyanatında Avrupa bir- ratılrnış ve bir mikdar düşman tayya· 
li~inden bahsedilmiştir. Lava1, Amcri- resi düşürülmüktür. Henüz bu hususta 
kayı, Aovnıpn islerine kanşmamağa da- da mufassal raporlar gelmemiştir. Dar 
-.et etmiştir. Frnnsıs imparatorluj?unu sularda ve düşmanın çok bUyUk hava 
parçafamnğo teşebbüs edildiği takdirde kuvvetlerine karşı avcı tayyareleri ol
F.ransonın Amerika ile muharebeye gi- maksızın yapılan hu ~ibi harekatın za
riş-mekten çekinmiyeceğini de söylemi'?· yiabız olamıyaca~ı bedihidir. 
tir. Amirallik aşağıdaki gemilerin battı-

Lnvalin siyaseti Darlan tarafından dil gını bildirmekle müteessiftir. Bu gemi
kabnl edildiğine ırörc, Vişi İn,;iltereye ler Glcx;ester ve Fiji kruvazörile Zrey-
karşı dn harbı ırözc n1mıs demektir. hune, Yuno Kelyh ve Kachmir destro-

Al.J\fAN - FRANSIZ İS BlRLilii yc=leridir. Bu zayiata uğrayan gcmi-
Alman - Fransız iş birlii,rinin ne dere- ]erden kurtanlabilcnlcr şunlardır: 

oeyc kadar ileri gittiği hakkında tıusu.sl Fijiden 34 subay ve 500 aııker Ke1y
ma1Cımat cldl' edilmiştir .. Bu malumata hdir 8 subay, 107 asker Kacbrnirden 9 
görc Ron nehrinin denize yakın olan kı- subay, 15 O asker Yunodan 6 su bav 18 
sımlanndan Almnn hUcum bot1armın asker ve Grencevon 3 subav ve 88 as
Akdcnize inmesi kabul edilmiştir. Fran- ker Cl~erden kurtanlanlarm mik
sız sanayiin~ hemen hemen dörtte biri tarı hakkında maalesef henilz mnlOmat 
Almanlar hl'sabma çalışt,ınhnaktadır .. yoktur. 
Fransız fobrikaları Alman tank ve tnh- Bu geminin Yunan kıtasından pek 
telbahirlerlni tamir etmektedir. Nisanın uzakta batmış olduğu ve ellerinde bir 
iptidasından beri Reno, Sitrocn ve Pejo çok kayık ve snndnl bulunduğu için 
gibi otomobil fobrikalan Almanlarl::ı mürettebatın bir çoi?unun kurtarılmış 
açıkça iş birF1i ynı:ımakta. tavyare, tank olması ümit edilmektedir. 
top \'c saire imal etmektedirler. 

Fransızların Alınanlarla sınai sahada 
.vantıklan i bırliği i ı:;al edilmiş FrDn
sada gibi fırınalar tarafından tank VI) 

rairc imnli urctı,,:lc> d tak=p edilmekte
dir. 

Marsih Ol\ a ,l'l<'n maddelerin yüzde 
ckı;eni Almnnvnvn \'erilmektedir.. Al

. • nyaya Fransız müstemlekclcriı-tlC'n 
~ ,, o1ominvum ve raire ıdbi madde-

]er verildiği de !>Öylcnmektedir. 
t~r.tı,tzumiN TEDBİRLERi 
Bütün bu habcr1l'r askeri sahada iı: 

lıirli~ini tcyif..-etmcktc oldu!huıdan İn~İ~ 
!izlerin muknbil fcdbirfor almakta oldu· 
jhı e-iiriiliivor. Bu tedbirlerin Frans.ıyn 
nakliyatı menetmek ile bac;hy..-ıca~>1 rın· 
lasılıyorsa tla ne lmdnr ilerilere gidece;:• 
kolayca tahmin etmek münlkiin olamaz. 

---------
Gir•tliler kahra

manca dö-
•• •• 

vuşuyor 
--o-

Kahire, 27 (A.A) - Giritte Alınan 
hava hücumunun şiddet ve vahşetine 
rağmen sivil zayiat nisbetcn hafi!+:.r .. 
Kadın, çocuk ve ihtiynr1ar kend!leı'.'ini 
mükemmel surette himaye eden tepı::lc
re tahliye edilmişlerdir. Malema ve Su
da etrafındaki tepelerin etekleri U7ak
tan bakıldığı zaman serpiştirilmiş çiçek 
tomurcaklarmn benziyen para.şütlcdc 
doludur .. 

Büyük mikdarda inmeğe devam eden 
paraşütçü kıtalariyle mücadele usul1eri
ni Yunan kıt.alarma talim için İngiliz 
subnylnn tahsis edilmiştir. Giritten ;;e
len bir subay şunları söy1emiştir: 

- Giritlilerin cesareti her türlü sita
yişin fevkindedir. Giritliler teslim edil· 
miş değillerdi. Fakat bir çoklarının .?skı 
silahları vardı ve bunlara paraşütçfüer
den aldıkları mitralyözler inzimam et· 
mekte idi.. 

Dağlılar İngilizlerle iş beraberliği yn
pnrak köylere gitmekte ve düşmanın 
mevcudiyetini haber vererek Almanlara 
baskın yapılacak kıs;ı yollan göstermek
tedirler. Giritli gençlerin ekserisi orln· 
dn yoktur. Zira YunanisUına giden Gi
rit fırkasının ekseri erleri büyük birce
saretle muharebe ettikkri için ölınüs 
veya esir düşmüşlerdir. Bununla IY-..ra
oor kücük yaştakilerle ihtiyarlar cesa· 

l • u.. 

bombardımanına rağmen Girit işı;Jeri 
gece gündüz büvUk bir cesaretle Ç'i.lıs
makta ve ancak hava nkınlan esnas:..ıda 
istirahat etmektedirler. 

: ı111111111111111ırı•••ıu•ımıııı ııııı:ııı ı ı•111111111ıı ~ 

i ŞEREFLi. BiR GÜM ~ 
Lozan sulhu
nun yıldönü

- müne hazırlık 
.. -

-·-

--------
---E 20 temmuzda Madan· ~ 

~ yadan bir atletin ala· § 
E cağı zeytin dalı yirmi ~ 
E dört temmuzda Milli ~ 
~ Şefe talıdfm olunaealı~ 
~ Ankara 27 (Yeni Asır) - Lozan § 
E muahedesinin imzalanması yıldönü- § 
: mUne tekaddlim eden 20 Temmuz- : 
§da, İstiklal snvaşımmn zaferini ilk E 
: tasdik eden mütarekenin a'ktolun- : 
~ duğu Mudanyadan sembolik bir E 
E zeytin dalı atletler vasıtaslyle yola E 
:rıkanlacaktır. Bu da] elden ele at- E 
E letler tarafından teslim alınarak E 
E Ankarayrı götürillecek ve Lozan ~ 
:sulhunun muzaffer kahramanı Milli:: 
E Sefimiz İnönüne takdim olunacak- E 
E tır. ~ 
: Mudanyada mütarekenamenin bn- = 
~ zalandığı binanın bahçesinden 20 § 
: Temmuzda ilk atlet zeytin dalını ta- : 
§ !'ayarak hareket edecek ve zeytin ~ 
: dalı, Lozan su1hunun imzası devri : 
E senevisi olan 24 Temmuzda Milli E 
E Sefimfze hürmet ve muhabbetle ve- : 
E rilecektir, 5 - -= . , .••.. "'"' ,.,, ,, ,,,,.,, , .................. ,,,,,,.,,,,. = 
~aaaaaı::ıcaccaccaccaccC,C 

ltalyanların son gün 
leri yaklaftı 

[ BaştaTaf: 1. ci Sahifede ] 
ltalyan umumt karargahı kayalann 30 
metre içinde bulunuyordu. 

Knhlre 27 (A.A) - Orta şark umwni 
knrargllhmın tebliği: 

Bingazi limanına şiddetli bir hUcum 
yapılmış, rıhtım1nr, depolar, petrol de
poları ile elektrik santrallannda yangın 
ve infil!lk1ar çıkarılmıştır. 

Garbi Akdenizde düşman nakliye ge
milerine rnii!'ssir hücumlar yapılmıştır. 

Kahire 27 (A.A) - Orta şark umumi 
karnr_gUhının tebliği: 

Libyada Tobrukta bir değişiklik yok
tur. 

Sollumda bir dilşman kıtası hücuma 
~eçmiştir. Kıtalanmız geri çekilmekten 
ise bunlan şiddPtle önlemektedirler. 
Habeşistanda İtalyan kuvvetleri dö

küntüleri toplnnmaktadır. Şiddetli yağ
murlar har<'kata enr.:el olmaktadır. 

. · .. ~~ ~ "'~~·. .. . . 

Köylümüzün hali tetkik ediliyor 
Amerika yeni
deıı 123 şilep 

daha yaptırıyor On bin köyde yapılacak 
tetkikat ilerlemekte 'l'icaret gemisi inşaatı 

için 312 milyon dolar 
sarf edileceıı •• -------~.--~-------

Vaşington 27 (A.A) - Federal bah
riye komisyonu 8 bahri inşaat tezgahın
da 123 ~ilep inşası için mukaveleler im-

Kö l""nün ı hi, içtimai, ilıtısadi durumu 11e ~·· 
ti sal vası aları ile but'Jların neui ıesbit ediliyol' 

za1:ındığ~ı bildirmiştir. Bu g':miler Zara 27 (A.A) - Ziraat vekaleti köy- yorlar. Şimdi vilayetimizin bu iki kaJ!a· 
mevcut tiplere uygun olacak, ınşaat lüleriıı kalkınmnsı yolunda alınacak sındaki köy]erde köy halkının sıhlıi, it" 
masrafları tnhminen 312 milyon dolan ı karar1ara esas o1mak üzere bir"kaç se- ... L-t 
bul~c~ktır. ~rzgfıh insasiyle ~ğer t~si- ncdenbcri on bin köyde yaptığı tetkik- timai ve ekonomik• durumu ile ~ 
sat ıçın 6 mılyon !lolar sarfedilecektir. Jcre devam etmektedir. Bu yıl da Yıl- vasıtalnrmı, mahsullerin nevi ve .:ı1lt" 

ARJANT!NDJ<'l{t tTALYAN dızeli ve Zara köy1crinde ar~tırmalara tarını tesbit için ı.iraatçılanmız, v:Iroy~ 
VAPURLARI başlnnmışbr. Yüksek ziraat estitüsü ta- tarafından kendilerine terfik edilen~ 
Bo~nes Ayrcs 27 (~.A) .-. .. ~an ~~s- lebesinden 45 kişilik bir grup üç as.is- ziraat mual1imi ve iki ziraat memurfylc 

mi. hı~ me~b?dan. o~e~ıldı.gıne gore tanla birlikte buraya gelmiş bulunu- birlikte geniş bir anket yapmaktadıtlaJ· 
Ad l"Jteantı? hlı ~1ü~ctı1 ArJantin lı5m0anb~arın- il 1111111111111111111111111111111111il11111il1111 ı ı ı ı ıı ı ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 mınu11Hlll1I 

a cnt edı mış o an ceman ın to- 1 b 1 k h 
niJatoluk 22 !talyan vapurunu satın al- 1 sta e 
mak için bir ıınlasmaya vnrmıştır. n u a a ve, çay v 

'OÇ HOLLANDA 

VAPURU 1NGIL1ZLERDE 1 e e ı de 
Şnnghay 21 (A.A> - Çin gazeteleri ÇUVa getırı ) 

nin verdiği haberlere göre İngiliz deniz 
makamları Hollanda Hindistanı ile Ja
ponya arasında sefer yapmakta olan üç 
Hollnnda vapuruna tesahüp etmişler

______ ,.,.,,,,,., ____ ~ 
dir. 

İstanbul 27 (Yeni Asır) - Mersine maddeleri getirilme~e ~ 
getirilen kahvelerden bin suvallık ilk tır. 

benanatı 
parti ş~:imlze ~önderilmiştir. Bunların arasında yUz sandık çay, ıt!ı 

Şehrımıze Bagdnttan da bazı ithalat balya çuval da bulunmaktadır. 
m 11111 ı ı ı ı ı ıı ı ıı 1111ili1111ııı!ı111ıııı:ıili111ımı111111 H• ı ı ınmıı ı ı ı ı ı ı rı 11111111111111 mm ı ı ı rımm tnımnı"' 

r R· 1"1-ı'ı ı. ci srı.,,;f",," ı 
Almanların hUcumuna manız kalan 

Randevücü kar def lıer mahkum oldular 
ku ~----------~~--------------~ vvctlerimiz, co~rafi vaziyet yuzun- . 
den hava yardımındım mahdut istifade- İstanbul 27 ~Yem Asu·) - .Genç kız- Kntina üçer sene altışnr ay ağır hafllS 
lerd<> bulunulmasına rağmen cesurane lan fuhşa teşvık ede1;1 ve randevucu!~ cezasına mahkum olmuşlardır. J)iğd 
hareket etmektedir. Düşmanın zayiatı ya~an Ma~aı;ı Anna nm muhakemes~ SUQ ortakları da muhtelif cezalara ~ 
hızı. · k. . bct1 k kt M netıcelenmiştir. Anna ve kız kardeşı tınlnıışlardır m ıne nıs e pe ço ur. aama- • 
fih, düşmanın yeniden indirilen kuvvet- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıı ıııııııııııııııı ıııııııı11111111nıııııımımımı1111ıııııı 

Jer hasebiylı> tazyiki artmıştır. Hanyad.:ı Trabzon Adanada h-T.:,._ 
siddetli bir harp hazmı bir tarafa, hazan ve M VI 4 
diğer tarafa milsait olarak devam et-

me-ktedir. k~rumuna yeni teberrüler 
Bundnn sonra dahn şiddetli hücumlar 

ve harplar beklenmektedir. Hanya, 
Resmo ve Kandiya muharebeleri pek 

--~---~---------#l/Nlılll-----------------~ 

şidrfotli olmuştur. 
VAZİYET MUV AZF..NE BULDU 
General Fraybergin kumandası altın

daki kuvvetlere, kuvvet ve levazim yc
tismiş olduğu için, bu harikul5.de va
ziyet muvaz.enes:ini bulmuştur. 

Bahriye kuvvetlerimiz adaya deniz
den asker ihracına kat'S surette mani 

Ankara 27 (A.A) - Türk hava ku- Liitfullah, teahhUt ve teberrü olarak 
rumuna yapılan yardımlar hakkında kuruma 1100 1iralık yardımda bu1ııı>" 
aldığımız haberlere göre son iki ay zar- muştur. Yine Adanada Muharrem JJil
fında Trabzon tiiccarlan tarafından ha- ı mi 260, Nedim Kozncıoğlu 224, diğer 1>11 
va kurumuna yapılan yardımlar 6138 kısım tacirler de 1314 liralık teberrl" 
liralık bir yekunu bulmuştur. Adanada lerde bulunmU§lnrdır. 
ıo""J.YJ:r..l"/~..o"J"'~..r...-~.r~~ıo""~..r..ı:r.r.#"~==-

olmuştur. 
Ir ak ta harp de- Makineye 

Yalnız bazı yelkenli kayıklarla bir 
kısım nsker ve kuvvet çıkanldığl kabul 
1g--'-'\U.~~~~~~~~---~~-

vam ediyor Verilirke 
ALMAN ZAYtA TI ÇOK AGffi 
Düsmanın denizden nakliyat teşeb- Hareııaı lıava hiicıımla· 

bilsilnde zayiatı pek çok olmakla bera- rına inhisar etmelıte .. 
b"r bunun derecesini kat'i surette tes
bite imk!'in yoldur. Yalnız umum1 şe- lrafı yeniden asfıer 
kilde ifade edebilirim ki düşman çok toplıyor •• 
ıı~ır znyintn uj!ramıştır. Fakat, bahriye- Kahire 27 (A.A) - Orta şark umu-
mjıin bu btiyük hizmeti kendisine de mt karargalıının tebllği: 
Pgn'<l mal olm~ur. Irakta bir tayyare meydanı bombar-

AKDEN1ZDF, 1NGtLtZLER HAK1M dıman edilmiş, yangın çıkarılmıştır. 
A1n:ıan .. ve İtalvan radyo.lan, her ~- Bağdadın 100 kilometre mesafesinde 

mnnkı mubnl~ea'kAr1ıkla~ ıle bu zayıa- bulunan bir istasyonda bulunan Jrnk 
tımızın çok yüksek olduqunu her tara- tayyareleri bombardıman edilmiştir 
f~ ~lan etmisler~ir. Si.~diye kadar ~eş- Irak tayyareleri Habbaniye meydanı 
nnı ~uva!ık J!ormcdımmz bu zayıatı nı bombardıman etmişlerse de hasar l.'e 
simdı ı)fuı edebilirim. tki kruvazörilmüz zayiat yoktur. 
ve dört muhribimiz Girit hareUtı es- IRAK YENİ SINIFLARI 
nasında batmıştır. Batım sefinelerimlzln ASKERE ALtYOR 
mUrettebatının kısmı azamınm kurta- Bağdat 27 (A.A) - Bütün UçUncU 
:11dığını d~ bildiririm. Bundan başka sınıf ihtiyatlar, yedek subay ve erbaş
~kl knıvazö.r de. hasara u~mışs~ dn ]ar, hf\kimler miistesna olmak Uzere, 
eheınrnlyetlı değildir ve bu sefınelenrnlz silfJı altına davet edilmişlerdir. Bu ih
cok yakın bir :zamanda f aaliyetlerlne tiyatJarın 28 Mayıs glinü öğleye kadar 
\ekrar ba.şlıyacaklardır. Bu zayiat do- icabetleri lüzumu bildirilmiştir. 
nanmnmızın Akdenizdeki hakimivetine 
~errcce halel getirmemiştir. Hatta Ma
taban bumu muhnrebesinden evvelki 
vaziyetten de daha Ustun bir kuvvette
yiz. 

IRAK VF. HABEŞtSTANDA 
VAZtYF..T 
Irakta vaziyette lehimize bUyük bir 

inkişaf vardır. Iraktaki vaziyete emni
yetle bakabiliriz. 

Habesistanda her giln binlerce esir 
ve mühim miktarda harp malzemesi 
ele ııecirmekteyiz. 
~fMALDEKf DENİZ HARBI 
Sarkta bu hftdiseler cereyan ederken 

Atlantlein şimal kısmında çok mühim 
bir hfıdi.ı;e olmustur. Geçen hafta A1-
manlann Bismnrk zırhlı.~ı Prens Ojen 
kruvazörü ile Norvcçin Be~en civa
rında ~örülmilş ve gözden kaybolma
mıştır. Bu harp gemilerinin yollarmm 
kesilmesi için müessir tertibat alınmış 
ve cumartesi gUnU Croenlandın Dani
marka boğaz.mı gecerlcrken kuvvetleri
miz tarafından ı:öriilmüş Hod ve Prens 
Ofve1s ile aralanndn ha;p başlamıştır. 

HOOD'UN zıv Al 
Hôdisenin tam tafs:ilfıtı henüz elimde 

dej?ildir. Fakat 23.00 yardadan Hoda va
ki bir isabet cephanel=ğinin infiJAkini 
muci~ olmus ve eeml berhava olmustur. 
Hood un milrettebatından kurtulanlar 
azdır. Bu zırhlı, planlan 23 sene evvel 
hazırlanmış olınnkln beraber heniiz kıy
metli bir gC'mimizdi. 

KAC:AN ALMANLARIN 
PEStNDE 
Cumartesi gilnii tayyarelerimiz, ızı 

kaybedilen Bismarkı görmüşlerdir. Fa
kat gece karanlığı sayesinde Bismark 
volunu biz forkctmeden değistirmistir. 
Prl'ns Ojen hakkında malumat olma
mak1a beraber, onun da tazyiki için her 
tUrlii tedh;rJpr alınmıstır. 

----------
AMiRAL DARLAN 
Yine Parise gitmiş .. 
Vişi 27 (A.A) - Amira] Darlanm 

Parisc hareket ettiği öğrenilmiştir. 

atan tayyarclerlmiz tarafından yalnız 
başına bulunan Bismarka torpiller atıl
m~ ve gece yarısı Bismarkm iki torpil
le yaralandığı haberi gelmiştir. 

Birinci torpil zırhlının ön tarafına lsa
bet ebniş, ik!:nci toıı>il de dümen tertl
bahnı bozmuş, ve Bismark helezonlar 
çizme~e başlamıştır. Bu sırada denız 
kuvvetlerimiz haberdar edilmiştir. i'al
nız Bismarkın top ile değil, torpil ile 
batırıldığı tahmin ediJmektcdir. 

AVRUPA MESELESİ BASh'LEŞTİ 
Hoodun ziyaı ne kadar ltüyük olursa 

olsun Bismarkın batın1ması daha rnü
hinı ve büyük bir hidise tcşkı1 eder. Bu 
geminin batınlmasiyle Avrupa mesele
sinin basitleştiği söylenebilir. Bir kaç 
,;ine kadar size dnhn sarih malumat vc
rebilcceğiın .• ıı 

Şİl\IAıJ JRLANDADA 
ASKERLİK YOK 
Bnşvekil B. Çörç!.1, mecburi askeı·liğin 

şimali Irlnndndn tatbikinden vaz g~çtı
ğini bildirerek demiştir ki : 

• - Bu hususta hakkımız baki kal
makla beraber, şimall Irlandada mec
buri askerliğin bi?.e faydadan ziyade za
rar vereceği nnlaşılmıştır. • 

HOOD VE BİS'MARK 
Hoodun ihtiyaca göre tadil edilip e<iil

mediği hnklondaki suale cevap veren 
Çörçil şöyle demiştir : 

• - Hoodun on sene evvel tadil t-dil
miş olduğu malO.mdur.. Zırhlarının in
ce olmasına rağmen harp esnasında bu 
geminin tamirine imkfuı hasıl olmaınış-

ismarkı 1tırıldıüı 
haberi Amerikada ha. 

gecan ugandırdı 
--<>-

Vaşington 27 (A.A) - Bismarkın l>a· 
tırıldığı haberi burada bu sabah rad
yoda verilince büyük bir heyecan teV
Jit etmiştir. Cumartesi gUnü Danıınat" 
ka boğazında cereyan eden muhare1-" 
den beri deniz kuvvetlerinin harekA
tındaki terakki büyilk bir dikkatle ta
kip edilmekte, Alman harp gemil~ 
kaçabilmeleri endişesi ile İngiliz ge~ 
]erinin Alınanları yaknlıyabilecckleP 
ümidi birbirine karışmakta idi. 1Jın1l
mt kanaat Amiral Raederin büyük Bri
tanya ile zırhlı mübadele edecek vazi
yette olmadığı merkezindedir. Muha
rebenin tafsilatı şiddetli bir sabırsızlık
la beklenmektedir. Bismarkın hesabınJ 
hangi geminin gördüğll ve doDaDJJIS 
hava kuvvetlerinin bu işdeki roltt bil
hassa merak edilmektedir. 

----#lıNlılll----

Şimali ırıanda ziraat 
nazırının beganatı 

Beliast 27 (A.A) - $imali JrJancla 
ziraat nazın Lord Glento:ron bugOlı fO 
beyanatta bulunmuştur: 

B. Çörçil basiret ve kiyaseti sayesln
de şimali Ir1andada mecbur! hl.amet 
aleyhinde karar vermiştir, Bunun.Ja be
raber başka türlU karar verse idi şimali 
Ir1anda milletinden bugün gördUğUndeıı 
fazla bir yardım görmiyecekti. Ve 111'
ter milleti bu yardıma devam edecek
tir. Bir çok mahfillerden çıkan haber' 
ler halkı şimn1i Irlandada mecburi biZ
mct meselesinde bir sır mevcut bulun
duğu ve bunun şimali Irlanda hftlrl1-
metinin siynsi bir tedbiri oldu~ zan
nına düşürmüştür. Bu doğru değiJdit· 
Hakiknt şudur ki B. Çörçil U1ster lJaŞ
vekilinden mesele baklandaki gttriiş{1ıl 
Britanya kabinesine iwh etmesini J'İC8 

ebni.ştir. Şimall Irlnnd:ı bu harpte :rneo
buri hizmet de dahil oldui:ru halde bef' 
suretle yardım arzusunda idi. --------
Surige ve Lübnan düş
man arazisi addedilecek 

Londra 27 (A.A) - Ticaret ve .İkti-
d' · ve Lübna-Stı ı harp nezaretleri Surıye k b 

nın dücmanla ticaret ve ekonomi arp o;;··· işgali al-
kanunu bakımından d~~ blldlm~~
tındaki arazi nddcdilcc<:>ğını 
lerdir. 

BtSMARKTN BATIRILIŞt 
Tayyarelerimiz. Bismarkı ertesi ,l!Ün 

bulmuşlar ve Atlaııtik teşkilatımız ha
rekete ~etirilmi.ştir. Dün akşam torpil 

markın nasıl batırıldığı hakkında mü· 
tcmmim haber geldiğ:ni Avam kamara~ ur .. ıı d ;,....· 

Bnşvekil beyanatının sonlanndn cBis- sına bildiririın .. ıı em~.ır .. 


