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ı ngiltereue nakligatın 
himagesi meselesi 

B. Ruzvelt nut-
kt..nu söyledi 

"JAZI HÜlYASINI Tl .. 
HAIKUKU l ASLA MO: .. 

AADE ETMIYECEGIZ,, 
meTika yardıma ele. 

vam edecek ve dzami 
ş kilde aılahlanacah 
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Amerifıada milli fevlıa-
iade ahval vaziyeti 

ilan edildi.. 

• 
lGE lJENJZl • . . 
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Donanmasını, 

müstemlekele-
rini kimseye tes
lim etmiyecek 

Amerikadaki Fransız 
sel irinin sözleri 

uFransız - AmePilıan 
münasebatını ihlale 

çalqanıa,. 
Jıederıenecelı .. n 

Kahire 28 (A.A) - Orta şark İngi
liz karargah ının tebliği: 

o 

D E tv I 

ln2ilizlere yeni 
takviye kıt'a· 
ları ~eldi, daha 

da ~elecek 

Yalnız karada Alman 
tay yare kaybı: 250 ! 

Giritte harp malıine 
harfJı oımalıtan çılııyor, 

her şey ferdi cesarete 
IJağlı.. 

Londra 28 (A.A) - Royter ajan.sının 
diplomatilt muhabiri bildiriyor: 

iri muharebesinin bugUn (dün) 

t 1 ' • 

Başvekil beyanatta bulunacak 

Millet Meclisi bu yıl de
vamlı tatil yapmıyor 

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

Mebııslarımızın bu yaz on lleşer gllnltllı farla~ 
ıar a tatı er yapacarııarı söyleniyor .. 

Filo kumandanı, Bismark 
Süvari ve bütün lamaz bir zırhlı
mürettebat bo- dır diye övü-

ğuldular nüyorlardı 

•• Amerikada mu-
him kararlar 

f EVIALADE AHVAL SA. 
' 

LAHlff TLERllDEI HAN-
GISI KULLAKILACAI? 

-0--0--

Harp ildnından baf lra 
bütün salahiyetler 
B. Ruzveltin elinde 

---<>--

Ancalı harp iJcinı tafıdl· 
rinde lıongrenin reeyi 

alınacalı .. 

, 
HANGt SALAHtYETLERt 
HEMEN KULLANACAK 
Vaşington 28 (A.A) - ReisicUmhur 

B. Ruzveltin sekreteri B. Örlib fevkalA· 
de ahval vaziyetinin ilAnı üzerine rei.91· 
cümhurun derhal hangi sa!Müyetlerinl 
kullanacağını kendi.siyle görüşmediğin! 
bildirmiş, icrai mahiyette emirler veri
lip verilmediğini bilmediğini de ilave 
eylemiştir. 

PARA SALAH1YETLER1 DE 
TEMDtT EDtLDt 

Vaşington 28 (A.A) - CUrnliurlyet
çüerin şiddetli muhalefethıe rağmen hü
kOmet taraftarları Ruzveltin para işle
lerine dair fevbıl!tde salAlıiyetlerlnl l1ı:I 
sene temdit eden kanunu mümessiller 
meclisine kabul ettirmişlerdir. 

Ruzvelt bu müddet zıırlmda dolann 
tekrar kıymetlendirilmesine alt karar· 
tar verecektir. 

Ruzveltin bu fevka!Ade salAhlyeti SO 
Haziranda nihayete ermekte idi Tem
dit hakkındaki l&yiha şbndi ayan ınec
llslne gönderilmiştir. l 

OH DAKİKA 
• •••••••••• 
Akdenizde 3 bin as
ker tafı yan bir mih
ver gemiai batırıldı 

---0-- -0---

B is m a P lı ı JıayfJettifı am· Almanlar Blsmarfıı Jıay· Bire İtalyan muJutU,i De 
ma fJahPiyemiz plcinm- lletmelıle hem madde- lfıl vaplll' da imha edlldl 

da muvaffafı oldu ten, hem manen 
diyorelar.. sarsılacalılar 

Berlin, 28 (A.A) - Alman amiral- Londra, 26 (AA) - Royter ajan-
lık dairesi Bismarlda beraber filo ku- sının denizcilik. muhabiri bildiriyor: 
mandanı amiral Lutjenf'in, Bismark $imali Atlantikte cereyen eden ve 
•İivarisi albay Lindemonn'in ve Bisınar- cHood> un ziyaı ile başlıyan muharebe 
kın bütün mürettebatının ölmüıı olduk- Alman bahriyesi için kısa ve Akim b ir 
lıırmı bildirmektedir. zafer te§kil etmiştir. Bismukın ziyaı Al-
AMERIKAı;>AKt NESRtYAT manya için, lngilterc için cHood> un 
Nevyork, 28 (AA) - Amcriltan kayıbından fevkalade daha ağn- bir 

gazeteleri cBismarkun battığını bijyük darbedir. cHood• nisbeten eski bir ge
baıhklar altında .bildirmislerdir. cNev• mildi Halbuki BUmark 1939 da denize 

- SONU 2 ci SAYFADA - - SONU 2 ci SAYFADA -

Londra, 28 (Radyo S. 2L10) - Kabl· 
rede neşredilen amirallığın tebliği : Lib
Ya sularında bir düşman deniz kafilesi• 
ne denizaltılarımıa taarruz etmişlerdir .• 
18 bin tonluk bUyilk bir yolcu gemislı 
torpillenerek batırılmu;tır. Cenup isti
kametinde sefer eden bu gemide Uç bin 
dilşınan askeri vardı. Diğer iki vapur 
daha torııillenerek batınlmıştır. 

23 mayısta torpillenen İtalyan muh· 
ribinin battığı anlaşılnuştır. 
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Vahani asııı ... 
IABIT41>A 

Muhtelif spor 
lardq karflıi nrdı 
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Fuar hazırlılrları 

-- iş 
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elebaşılan bulmakta! 
~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-

Delicelerin aşı
lar.cması devam 

ediyor 
Babadan kalma hareketleri • • 

ıçın 

Amerikanın dış polltlkl· 
sındı mOpbam bir 
nokta bırakmamııtır 

llağPı Yandı, Bat Deoll'en, ~e Nefunet ağa ue 
Bayati zol'IHllal' isyanım Jıomqayol'lardı.. 

Celllt kara Ali Murtaza paşanın ya- bir kerre ortadan kaldınldı mı, başsız 
nından katiyen ayrılarak şimdi padişa- katan kalabalık çil yavrusu gibi dağılır. 
hın maiyetinde çalışmağa baslamış ve Bayati söze kanştı: 
Murtaza paşa da Tokattan müfarnkatle - Aşk olsun sana Bağrıyanık .. Be-
valillğinc tayin edildiği Diyarbekir şeh- nim diyece{!im lMların hepsini sen !'~y
rlne müteveccihen hareket etmiş oldu- ledin bitirdin ... Fakat marifet bu değil .. 
ğu için Dağdeviren ve Bağnyanık To- Ası~ hilner eleba!ııların k~m . olduğ~!1u 
kadı bırakmışlar ve Firuz beyin yanı- tayın etmekte ... Senin fıkrıne fore 
na. tstanbula dönmlislerdi. ocal..-tald :zorbalara kazanı kaldırtan 

Şimdi Firuz bey onları yeniden cellat hangi adamdır?.. . 
kara Alinin hareketlerini takip ebneğe Bn ~ıyanık ~evap verdı: . • 
memur etmişti. Eski yeniceri kabadayı- - Bunu henım kadar sen de bılirsı.n .. 
lan şikannı bırakmıyan bir çift cins Başta cadı Osman ... Sonra onun peşın-

. . ı· · · d l den de Kütahvalı Kalem bey ve Salih 
zagar gıbı kara A ının peşın en .. ayn - pf ndi gibi eski kapı yoldasfanm gelir 
mıyorlar ve demirci Memonun oglunu, B • rl i k k rta bunl 

d. d d d tak' Pnce yPnıçe y ış ı n ar .. 
on~ hiç sez ırme en. a ım a ım ıp Doçe Mehmet ab heyecanla söze atı-
cdıyorlardı. larak dedi ki: 

O glin, ycniceri oc~ğının hün~nra - Bu adamlann ocağı karı<rtırmak-
karşı kafa tutmasındaki sebepler Fıruz ta ve isyan hareketini yaparak geniş
bey ve arkadaşları arasında konuşuldu- }etmekte bU:vUk bir tesir ve ntlfuzlım 
ğu sırada, Bağrıyanık ve Dağdeviren mevcut olduittınu biz de biliyoruz. Fa-
de söze kanşmışlardı. . . kat bilmediğimiz ve ö~renmesine pek 

Her ildsi de ocaktan yetişmış ve b.u ziyade E"hemmivet verdi~imiz bir nok
itibarla bazı esrara vukuf peyda ctmıs ta bulunuyor: Bu da bu heriflerin ki
olduklan için söyledikleri s57Jer din- min emriyle ha?"{'ket ettiklerini anla
llyenlerln nazan dikkatini celbetmişti. maktan ibaret... Runlann hepsinin Us
Ba!rıyanık Doçe Mehmet ağaya bakıp tünde gayet kuvvetli ve nüfu1lu bir el 
<Jedi ki: bulunuyor. Bu el zorbaları. tıpkı bir 

_ Biz bu ocaktan yetiştik. Yeniçeri, kulda JPbl oynatıyor ..• tşte asıl marifet 
Oaşlarındaki adamlann elinde bir Alet bu mahir oyuncunun kim oldutunu an
hUkmUndedfr. Yeniçeri zorbalan da lıyabllmekte. 
muhakkak nilfuzlu vezirlerden birlnt Bunun kim oldutunu bilmeğe muvaf
kendilerine hami ittihaz ederler. İsyanı fak olsam, isyanı yirmi dört saate kal
butırmak için onu körUkllyenlerl mey- madan hemen bastınrdım ..• 
<tana çıkarmak llzım gelir. Elebasılar - B t T M E D t -
ıı:::::::::Dc:::::::::::ı:ıaiı:ıı:ı=ııoc::::::Deta~DCCCCIDDC 

fngiliz hava Amerika tay-
akınlan atır yarelerini ço-

basıyor ~altıyor 

bahçe cinayete 

Azami randıman temini sebep oldu 
l~n ça11$ılıyol'- Ali ı-.a.ğ .__ .Ollt 11 VilAyetimizin zeytincilik mmtakala- Sa ~ 1 •riG~I I• 

nnda aşı taaliyeü hararetle devam et- vır lı cıfıaf'd • Yal'alı 
mektedir. MUstahsil köylülerimiz delice çolı lıan JıaylJeftL 
denilen yabruıt zeytinl:~ pek yakın.da Karsıyakada Ruşen so1;:afunda evvel-
normal .mahsul vereceği ıçın çok scvın- ki gece iki karde-s arasında rrıirns mesc
me.ktedırler. lesina n bir kavg cıkmıs Cahit kar-

Vilayet zeytincilik mütehassıslan ac::ı d .,1 At· i b kla ·ıki e ·:..'de u ::ı k 
· · h zl d k k b · anda " ıy ıça Y n ., n v r. ra ışınl ı an ırara ~sa ır zam ağır surette yaralam tır. Hadisenin taf-
azaml randıman temın et~eğe çalış- sil~tı şudur: 
maktadırlar. Hali hazırda bınlerce .. ya- Eşref oğlu Cahit ve kardesi Ali Car-
b t e U agn" cı aşılanmıcı ve koylU - ı 
. ~ z Y ~ • • "'. • sıya giderek geç vnkıtlara kadar sarap 
ıçın verimlı hır hale getırllmiştır. içmi ler. v sarhos olmuslardır. Vakıt 

- SE't'"' y::ırı!ıını bulciu:ı.u sı~r1larda, yanla-
DR. Mil 2' AF A rınd bir- a kad tariyl bi likte evin 
BENGİSU GELDİ rolunu tutmuslardır. 11-..i kardec; arasın-
lzmir mebusu doktor Mustafa Bengi- da sarnp içerlerk"'n miras kalan b::ıhçc 

vüıtind"n bir münrık:ı"a olmuc:: ve h~di-su, ödemişten fehrimize gelmiştir. -Bul arlar pamulı ve 
safıte bffyorlal'-
Bulgaristanın Sofya şehrinde bulu

nan bir firma, •ehimiz ticaret odasına 
gönderdiği blr mektupta, lzmirdeki pa
muk, palamut ve palamut hu18.5ası ih
racatçılariyle iı yapmak istediğini bil
dirmiştir. 

Fransa Amerikaya 
tahriri teminat verdi 

[ Bastarafı 1. ci Sahifed~ 1 
teminat vermiştir. Fransanın Vaşington 
bliyilk elçisi Hanri Hey hariciye nazın 
muavini Sumner Velse bu hususta sa
rih bir garanü ihtiva eden bir nota tev
di eylemiştir. 

Hanri Hey gazetecilere yaptığı beya-
natta bu notayı Fransız - Alınan isbir-

c;e biiyümeden miinakac:a kesilm.!ıtir. 
Ruşen sokağında bulunan evlerine yak
hcıtı 1'1nrı :zaman, e\rvelki münakaşa yil-
Zilnden knrdC'sinc müthiş bir surette 
· erliyen Hil.c;cyin Cahil, An1 olarak ya
nındn tncııdığı bıça.,,nı <'ekmiş ve öz 
kardesi Aliye saldır1111şt•r. AH iki derin 
yara almıcı, hillııı.ssa bnldınna ~aplanan 
ve kıvrılıp ta çıkarlldığı için d:ımarla
nnı kesen ilk bıçak yarası fazla kan 
knvb tmesini intaç etmiştir. 

Otomobille memleket hastanesine 'kal
dırılan Alinin yarası ağırdır. Suçlu 
kardt'ş dnrhal tevkif edilmic:, Mdi!re 
Uıhkika ına mnddeiumumt muavinll'
rlnden B Sndık Tüz"l vaz'ıyl'd etm"cıtir. 

Bize verilen malilmata göre, ~ralı
nın hasfaneye nakll'dilmnori idn imdadı 
cııhht otomobilirıin göndıırilmesi tel,..fon
ln ist<'nmi.c; fae de. 

ıt _._ J liğinin genişliği hakkındaki Amerikan 
• nglllzlere IJfr ÇVH yer e- Kongreden istenilen endt,elerini izale için Vişiden aldığı ta-

"'Ka~ıynka yolunun hoztı\:: olmao:ı 
hasE:'bivle Slhhi imdat otomobilinin Kar
sıyakaya f!'önderilmeme.cıine emir aldıh 
cevnbı veril•niştir. 

~ara! ı 1ı t!m ., .. 
.. llornllaladılar, Kolon.. fıl'edl He yeniden J mll· Hmat üzerine yazıp vermiş oldu~nu 
•ada 'Uaftftlft ,,..fıardıltn'- "GI' JJ" mil·"Oft dofal'IJJı söylemiştir. Fransız hi.ikümC'ti her ha!dc 
,, ,, :. 7• J 7 .17 geçen hafta Kordel Hull tarafından ıle-
Alman ldlcıanıı hafif.. tayyare imal olanacalı .. riye sürülen talep üzerine bu notayı 

Alsancaktn Altın sokağında fostafa 
oğlu M<'hmPt Snrifin Nedim oğlu Nec
miyi biln c.-eben nrkasından ve baca~ın
clnn vn'" lıynrak kaçtılh sikayet edilmiş
tir. 

un- Yaralı memle "<'t hac;bınesinı- knMırıl-
Loncka. 28 (A.A) - lngiliz hava Vaşington. 28 (A. A) - B. Ruzvelt verml! tir. 

lıcuTTetled gece btlll limanlarına Mı- tayyare imalatı ldn ~ milJ"ar 319 mil- B. Hull Vifiden. Hitler taraftarı 
ettikten az ıonra lngiliz bombar- yon dolar blr kredtyt kongreden tste- arın 

~':an tayyareleri guruplan Man, deni- miştir. Ruzveltin katibi Örlih bu kredi- tında tutmadığı hakkında .düny~yı i~
dnf geçmiı]er ve taarruzlannı şafak nin büyük k11mı bombardıman ayyare- na etmek a:zu ede~ vazıyetJ?J. s:ırıh 
vaktine kadar devam ettirmişlerdir. lerine mi tahsil edileceğini tasrih et- surette tahnren tesbıt eylemesını ıstc-
Kale ye Bulony bu taaruzlann esu he- mekten içtinap etmiştir. Kredinin 525 m~NSIZ SEF1RtN1N BEYANATI 
C!efini tetkil etmi4tlr. öğrenildiğine 1rö- milyon dolarlık kısmı donanma tayya
re Kolonya da hUcuma uiramıştır. relerine ve mütebakhıi kara ordusu tay-

Londra. 28 (A.A) - lngiliz hava yarelerine tahsis olunacaktı. 
neurctlnin tebllii: Dün öğleden sonra 
bombadunan tayyaTelerimiz Bretanya
<fa düşmanın Layton tayyare meydanı
na hücum ctmislerdir. Bu taanız bi1has
.a metut bir akın olmuştur.Yerde mü
teaddit ta~reler tahrip Hihaipb. 

Dün gece Kolonyadaki sanayi hedef
lere taarruz edibalftb. Bombala .. "'a
him hedefler ü:r.erinde patladığı görül
mUşür. Müteaddit büyük yangınlar çı
kanlmışbr. 

Daha küçük tayyare teşekkülleri de 
Rulony cloklanna taarruz etml~lerdL 

Londra, 28 (A.A) - Hava ve da-

hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Münferit bir dütman tayyaresi dün 

öğleden sonra prki lskoçya İİ7erinde 
dolaşarak bombalar atmıştır. Bu taar
ruz hafif hasan muc.lp olmuş, pek az 
kimse ölmllttUr. 

Londra, 28 (A.A) - Oü,man tay
yarelerinin lngiltere üzerindeki gece 
f aali)•etl geniş mikyasta olmamışhr. E:z
cüm le cenup ve cenubi ıarbi sahillerin
de bir kaç noktaya bir kaç bomba atıl
mış ise de hasar ve zayiat ciddi mahi
yette değildir. 

Hanri Hey gazetecilere notanın met
nini bildirmekten imtina etmi!t, falrnt 
demiştir ki: 

- Bunun Fransız - Amerikan milnn
sebetlerini ihlale çalı.'lallları kederlen
dir<'cr~tn• ilmit edivoruz. 

Hey, Fran.!ız Vinnipeg \·apurunun 
Karaib denizinde b·taraflık mıntakası 
dahilinde İngiliz bahriyesi . tarafından 
önlenmesi keyfiyeti h:1kkında Amerl1m
haric!ye nezdinde tahkikatta bulunmuş
tur. Hey Vinnipeg'in harp kacajtı e$Va
sı götürUp götürmediğini anlamık kin 
ya,lnıa •rastınldı!ını mı, yolma tngiliz
ler tarafından m~adere edi1di~ni an
lamak istemiş olduğunu söylemiştir. 

'' -:117- '"J&" ~n 9 

tkiçe._..-.,ınlikte '"ırl1•llnh o~lu Hrılim 

z..-ıbıt."'yn mürat'ıuıt edl'rek, r,ec0 1E:'vin 
C'Vİn" l!i"'"''l lY" ,.,, 1 lnr•1l:ır tara{ımbn 
v tMiŞ lira kıy..,-•!nd" j1·i manto cn1ın
d1ltıııı sö~·lemi ti~. Zabıt.a~a yapıbn 
talık.katta hrr ikisi d 17 yaşınd::ı h· lu
nan Celal oğlu Kemal v Ali o~hı Nev
zadın mantoları r.a? ıkları tesbit olu11-
muş. m<>ntolar da bulunmuştur. CoC'Uk-
1-.. tııt,.1 r::ık lld!"yeyE' V('rilmislerd"r. 

D'"'st ile , aralamış ... 
Knr ı •aknda Soğukkuyudn Necip oğ

lu Hiisnüniin bir miinakasa neticesinde 
Resül oğlu Mchmedi !>U desti~ iJe du
daftım:lan v::ıraladığı ve knc;tı!h iddia 
ctlilmic:!ir. Hüsnil zabıtat'a takip edil
mek1edlr. 

Tayyare Sineması Ti: 3646 Deniz Gazinosunda 
Perşembe Eğlenceleri 

Ntklürlyetl BU &AFTA Sayr.n mttşterilerlne 
NELVYN DOUGLAS • JOAN 81.0NDBLI.. 

Tarafından yaratılan kuwetli, neşe, kahkahalı .. 

--------.--------·••x~---------------

Her hafta büyük ra~bet 
kazanmaktadır. 

1 -- (· özel Kızlar Parise 
VE 

2 -- Gan,sterlerin itirafı 
-----------x.x . ilminde iki güzel filmi takdim eder •. 

• 
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7.10 - t.45 .• Cumartesi 2 de Pazar 1 de llbe Seansı .. 
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~ ~ BUYUK IiİKA YE i i 
nuz? 

Bu iyi adama dostç8 elimi uzatarak 
elini sıktım: 

• • • • • • • • - Sualim llze garip gelecek amma, 
siz epey umandanberi nifanlı değil 
misinlz? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K arıw Ev Kadım De~ 1 
Erol duralı:ladı; çeJıre..lnde hUzUnlU 

bir ifade sezdim: 
T AZAN : 'llÇ TILDIZ 

- 10 
- l'abt... dedi, siz beni tanıyor mu

sunuz? - - Garüyorsunuz ki gıyaben blru 
Konup konup beni garajın arkasın- tanıyorum •.• - Buyunınuz, bayım, bir enuinb 

mi var? 
Emniyet telkin eden bir flvesl n 

tavrı vardı: 

- Bay Erol alzainlz, delil miT 
_ Evet efendim, hizmetinize hazı

nm. 
- Sizi giyaben tanıdım ve çok met

hinlzi duydum. 

- Sal olsunlar, mfiJterilerl memnun 
etmek için ellmlzd~ geldiği kadar çalı
flJWUZ. Bu zamanlarda pek kolay bir 
ff te ~ Her aradıtınm bulamı •or
sunuz kt ... 

dakl yazıhaneye aldı: - Benim de alzt tannnama mUsaade 
- !:fendim, benim prensibim fUdur: buyunımınuz, detti mi! 

insan yapacata 1fl temiz yapmalı. Bay· - Recai... hmlm sizin için bir ıey 
lelikle çok para detti amma, çok dost- ifade etmez. Fakat çok candan tanııaea
luk kazanıyorum. Bu onu tellfi ediyor. fımıza emlntm. Sizin için çok iyi bir ni-

yetle ıeldim. Ni~anlınızı ne kadar MY-
- Hakkınız var, dedim. DUrOst ol- dilintzl de bUiyorum. 

mak her vakıt iyidir. Fakat enerjik te - Ziyaretinizin sebebini hlll ant 
olmak lhım. KU%U gibi tesliınlyet un- mamakla beraber, bu aözUnUzU teyit~ 
mıza yakıpnaz. mekten zevk duyanın. LAie dünyanın 

YUzUme hayretle baktı: en temiz kızıdır. Onunla evlenmek te 
- Ne demelı: istediğinizi pek kavnya- en bUyUk emelim .•• 

""adım. İf icabı uysallık göstermek va- Bu sözlerle g6zlerl dolar gibi oldu. 
., .. mlz. Buna t"o:llrrıh•Pt mi dlyomı- - Fakat, de-dl. alftkanıza mUtes"kklr 

olmakla bPraber, bunun sebebini hllA 
kendi kendime araştınyorum. 

-v Yani'. ~an? ait olmıyan i~lere ka
rıo:tıgım gıbı bır his'iinlz var. Zahiren 
haıtlıcımız, fakat göreceksiniz ki Byle de
~il. Sizin bu t>n büyük emeJinizin ta
hakkukunu lstiyen bir dostla lı:8?1l kar
sıyasınız. 

- Bu o kadar kolay bir şey oPğil, 
maalesef. 

- Biliyorum, kain valideniz ... 
Acı acı gülerek: 

- Ay. kain validemi de biliyor mu
sunuz' Öyle ise her ıeyi bildiğiniz an
laşılıyor. Evet, <Syle bir kadın ki ... 

- PPkl amma, onu bir hastaneye, şi
fa yurdtını falan kaldırtmak varken ... 

- Bunun için didinip duruyorum. 
KAn blr kazancını oha ..• 

- Ben de size yardım edece~. 
- Ne mün&Hbet? 
- ÇUnkU, ben de sizin vaziyatlnlze 

dilştilm. Açık ası, Jaleyl aevlyonım ve 
onunla evlenm~k lıtlyorum. 

-B tTMEDt -

proi(ram 
[ B~taraf: 1. ci Sahifede ] 

misline çıkaracaktır. 

Geniş programlı spor,_. 

3 - Amerika, Alm&n7uun deallld' 
bakim olmasına asil mlbaade ~ 
cektir. 

4 - Amerilumuı deniz, hava ve .... 
kuvvetleri. Almanlarm prp yan~ 
sine muhtemel bir tehdit harek 
derhal önliyccek vaziyette olmak lçl9ı 
stratejik mevzilerde şimdiden yer.
bulunmakf adırlar •• 

JıoşuJaıs yapdaealı .. 
Fuar mevsiminde beden terbiyesi ge

nel direktörlüğü tarahndan şehrimizde 
ıniiteaddit spor hareketleri yaptırılması 
kararlaşbrılmışhr. Bu cümleden olarak 
açık hava tiyatrosunda büyük güre~ 
ınüsabakalariyle s hir içinde me.,ale]I 
koşular yapılacal·tır. Bunlar j~in genic:: 
programlar hazırlanmaktadır. Tenis ve 
su sporlan n'\Lc;abakalan yanılması için 
de programlar tertip edilecektir. 

MAHKl-~DE 

Dibekba,ı cinayeti 

Kat 1 hü uma uğra ığı 
l~n ehmedl 

öldürdü? .. 
Dibekb~ının Bardakçı sokağında 16 

numaralı evde Süleyman oğlu Mehmet 
Kahramanı öldUren ve kardeşi Ali Kah
ramanı yaralıyım l\leraslı HU!ıeyin oğ
lu İzzet Akbayın muh"kemcsine dUn 
sehrimiı ağır ceza mahkemesinde baş
lanmıştır. 

Dava evrakı okunduktan sonra katil 
İzzet Akbay hldiseyi şu şekilde anla~ 
mıştır: 

-Mehmedin Teslime adında bir met. 
resi vardı. Bir gUn evbnde kavga etmiş
ler. kanm Kiibra. kendHerlnl silköne
te dıwet e.dint'e Mehmet: cSen umum
hanrde bile 25 kuruş etme7.Sin• demiş 
Akşıım eve gidine" karım bunu anlattı 
Bir hadise çıkarmak istemedim. Başka 
bir gün Teslime., yanında Uustafa adın
da biri olduğu halde yin" C'vlmn gP!mi!:
IE'r. Mehmet te gclmi~ ve karımı döv
>nüşlf.'r .. Karım nolise ikA yet etmi~ bu
n un Uzerinl' hndic;e mah ·er!H~ve akcı,..tti. 
Bir gün roahkPmeden çıktıktan sonra 
"Ve git i B,.n de hatı yerlere u!radık
tan soııra "''P gidl'rken Mehmedin kar
dr~i Ali kar~ımo:ı çıktı ve· 'Bu davadı., 
vaz geçme"' n f~na olun d 0 ye tehdittP 
bt!lund•ı Eve gittim. Biraz sonra iki 

arde<J kapıya aeldiler· «C k dışan•:. 
b dılar ~u a 

küfür d0 edi o tardı. D·~arı çıktığıll' 
z;ım;m Mehmeclln c1indt- Mr tahra ve 
Alinin elinde de bir tac.; bulunduğunu 
«ördüm. Ben çıkar ~ıkrnaz ikisi birde 
·izerirne atıldılar Mehmedin elindl'k0 

t."'hrı!yı aldım ve bahceyı- attım Ali 
ta.cıla omU7uma vurdu. Kendimi mUd .. 
faa idn it'el'ide <'1.Mek l{esti~i"Tl ~ırad • 
<>limd" kalmı!ı olan bıc::ı~ı Alive nıst~C' 
1

f' sapladım. Ynralanınra brni ~ınktı 
li'ıı kat l\folımet heni b1rakmı)'nrdıı 
Tl.frhmt'c!İ"l ka!"lınn da bıçağı c.-~plnd•l"' 
·c hc;tım. 

Bt•ndnn sonr maktul 11 f,,1'ımPdin kar
..:ıeşi Ali dirll'ndi. Ha isc;•l hemen hc
'llcn tzzl"fin iladt>sbe uygun .,ckil<lc an
lntı .,,rdu. Dirlen<'n cliğ<-r bızı !';ahit1eı 
de b•ı üı.C'dere yakın .,özler söv cdiler 

Mahkeme, ~clmiyen hau şah:tlern 
rr>lh ı irln has·-a bir JP{lnE' alllt edildi. 

'an .... anede rJn"'7ef 
l H en lfd mahl?tim 

~P.hf'ttl' mahltOnt oldular 
ödemiş hapishanesinde bulunA,.. mah

kömlardan tzzetle gardiyan Ahmed· 
katle te!llebbfü; eden vP katil sucundan 
ovvclce 14 sene ağır haps" rnahkOm 
olan Nazmi oıtlu Fethi ö~al VP. vinc 
mahkumlardan Ali Mcstanın ~Phrimiz 
ağır ceza mahk"mE'sindeki durucımaları 
bitmiştir. Fl:'thi Öcal 19 sene 7 ay 14 
glln a~r haps@ ve 34 11"' pal"a ceı?ft!'!lna, 
Ali Mr:;t.ın da bir sene 4 ay 3 gün hl\p
se mahköm olmuşlardır. 

Almanyaya indirilen 
darbe müthif 

[ Bnştarnfı 1. cf Sahifede ] 

indirilmiş ve ilk defa olarnk 1940 ııe
neslndo 11ervi1e girıniıtir. Bu geminin 
\cısa Faaliyetine "ihllyet vermek için 
Hoodun ziayı yüksek bir bedel olmakla 
beraber şu eihet hatıralarda tutulmalı
dır ki lr~ilt"rl'! münakaşa !?ÖtÜrmez bir 
deniz hakimiyetini haiz bulunduğundan 
her han~i bir Alman denb: Ustü gemis' 
gibi Bismarkın da rolü muharebeyi araş 

- 5 Amerika Birleşik devletleri ..,;_ 
lindc milli fcvkalide halin mevcucÜJed 
ilin edilmiştir. 

Hu son tedbir sayesinde A~ 
harp sanayii tam seferber hale ~ 
rak istihsal kudretinJ en yüksek 
(lkaracaktır. 

Atlantik harbawn inkişafı üze~_! 
kararların çok muazzam tesiri omc-r 
a "kardır. Görülü) or ki Amerika .... 
dillere ve şantajlara kulak asını~ 
hürriyet cephe!linin karşısında yer all" 
cak her ktl\" etle mücadeleyi göze abılll 
bulunmaktadır. 

Cihan iimul hir harp mahiyetini a~ 
bugünkü miicadelcnin, hakikatte DP 

\Ttıpa birliği yarntrnak istiyen h_ir ~ 
kılap olduğunu iddia etmek gara~ 
~iistcrcn B. Lanl gib esir ruhlu .... 
Fransız şalısiyctlcrinc Ruzveltin nutltO 
hakiki bir ders sayılabilir. Am~ 
cümhurreisinin beyınabndan şöyle u
netice çıkanlabilir : 

Nazi kırba~ı a1tmda inliyen mi~e~ 
ri bir A vmpa birlilinin hür huı oaar
saymak kabU deiiJdlr. ee.-- hakJarllll 
ve insanhITTn en aziz varbğı olan hiirrl
yet ve istiklll mefhumunu bu a.
inkar eden bir zihniyetin Pran.-m m~!!:; 
tine iıa(esi ona bir hakaret teşkil euır 
muhakk8ktır. insanllfm ihtivaa ~ 
refahı \'e beynelmilel kardeşliği, kUcllk 
hiiyük biitiin miltctlcrl müsavi telau: 
eden bir hiirriyet havası içinde devarrı 
ve hakiki bir nizama kavuşturm~~..': 
ibnretür. Bu bakımdan bu harp ne.
Pli biiyi\k inkıltıbı doğuracaktır. !~~ 
bu inkılap Alman milletinden ~ 
bir millete hayat hakkı tnımıyan Nad'ık 
me deiil, Demokrasinin hayat ve iŞi 

topladığı hfEV~riiİÜ:tN 

Biamark,tan hiç kim
se kurtarılamadı 

[ Ba$fanfı 1. ci SoAif~ J 
york Son> gazetesi ha, ma1ı:a1esf~e di
yor ki: 

Bu husustaki tafaillt lıenüz ahnnır 
uışsa da lngiliz ve Alman milletleri 

c: Hood> zırhlı!lının fntlkamınm ııüratle 
nlındı -;ını hissetmektedir. 

tNGtUZ AMtRALLICININ 
TEBRtKLERt 
Londra, 26 (A.A) - fnglliz anıl· 

ralhk dairesi lnıiliz donanmasana al'"' 
... ıdaki mesajı göndermi1tir: 

Amirallık. düşmanın en kuvvetli 
harp gemiainin fasılasız takip ve tahri
bi itine iştirak eden ana vatan fU()IU 
~umandanına Ye diğerlerine tehiklerinl 
bildirir. Zira büyük teessürü muclp ol•• 
Hood :ıarhl ssnm ve mürettebabnm bll 
~uretle intikamı almm"tıt. Yine bu 9'I" 
Tetle Atlantik bizim n müttefilderiıntli

in ticareti için daha emin bir hale ıe • 
~iJmiııtir. 

Eld. .dilen mal6mat ııöatcrlyor kl 
cVJktoryun ve cArk Royal> tayyate 
•emilerinin gösterdlklei kahr ma"tak. 

mllharet ve Fedakalık olmasaydı ltu m• 
vnffalnyet hc)lci de iatlhsa1 olunmıya" 
caktı. 

MECER ALMANI.AR BUNDA 
DA MUVAFFAK O~LAR? 
Jl"rlln, 28 (A A) ~ Bir husus1 mit" 

hablrin cBismark:t ın ziyaının tahakkr 
kundan evvel gönderdiii bir elgra"9 
deni1tyor lclı B!ıımak•ın batmalı m.0-
t..uriyetinde kllldı~nı m0cade1e hakk111"' 
da amirall•~m kısa tehlf~ efkAn umU" 
mlvedc en derin blr hı.n'?~ ve heyecall 
ııvnndırmıştır. Sabırsızlık ve endişe ile 
dl~er haberlere intizar edilmektedir· 
Resmi m:ıhfiller şimd.tik 'lıkı bir ket&
mlyet muhafaza ediyorlar. Yalnız P-
°' teler lzlandP, açıklarında, DanimarkJ 
hoğnzındıı. Rismarkın lngiliz zırhlılar\ 
ve tayyl\Te 1remileri tarnfından çevril
mio olduğuna dair ecnebi kaynaklardal\ 
1-ıa:ıı haberler nekletmi!llerdir. 

T eblif,in ya:r.ılış tarımdan anlaoıldıir 
n ~ö .. e Bi'lmnkın v11.ziyeti ümit.Jı:d1ir. Ancak bu zırhlı kaybedilecdt te o ı• 

tırmık değil, bila)ds m•ıharebeden tevek 
ki etmekti. Eiicr bu sı:emi r.ezadan kaç
mağa muvaffak olsaydı Atl:ıntikteki 
~emi kPfilelerine yapabilece:;.i zarar 
ölçülmlvecek deecede bUyiik olacaktı. 
Bismark buna muvafak olamamı!I ve 
muharebe vermeğe mecbur kalmıştır. 

kabul etmok lbımdır ki Alman bahri• 
vesi planında mltvaffak olmuı v• rnll
him fngili:ı cü71tamlannı lngilterıtef•R 

lngtliz ham gf'mileri şimali Atlantik
te emniye~iz hava şeraiti içinde Alman 
harp Remiı!İnl dört gün· mütemadiyen 
takibe muvaffak olmu lar ve nihayet 
batırmakla mük~mmel bir iş görmiioqler
dir. 

BATMAZ OtYORLARDI 
A1mttn1ar BiS?m1rlnn hlivfik miktarda 

bölmeleri sebeM11• •atwdm.,.ealc bir 
!!9ft1f old~n ld.§1!\ ~m~ surt"tiyle 
tnlt8'o ~l•o..t rdt. Paket nlhavet Riı
metlr ~. 8-un psilrD!ojllr ttt«lrl 

' . 

zalclara cekmiıti... ..-.. D_...,. " TP'lt PllP- p pil ......... .._.. 

L<'fveJtrln b11vraV.nı ttısımaıı da ,,,tkae 
loj\k tesiri itibariyle ehemmiyetllcftr• 

öTf'Kf GEMtLER NE ALEMl'f: h 
Amiral LQtvenı Alrra:." deni• 1111fl: 

fltlerlnd,. ~ok takdir ediJrnekt• .,.. 
len Alml'!n •çı" de"!:ı donanmasmm 
._ d 1 .. ·r . . -pmakta idi. • mıın an ıgı vazı csıtd ı - d 
S mhorst v Gnaysen<>• zuiılılan er 

• • 1 Lotv•-
n c cılddd n z .. man !'1111!" d dalp-
si ba "l'~i'ı Samh~ost \denn e 

8
. 

lamvordu. Snnnıdan bu &e,...aim . ır 
t.t• t ~UF. u•• lrunt•tlenn n 

ml!'li~ 11 .:d'i h~;bardımanlan neticesinde 
m em ~ 
~. '"°"' ye Gnav~nıtvin ;y!tir 



llADI PERSBMBE IM.1 

B. Ruzvelt natAa
na dyledi 

Ciritte iki tarafın da 
myialı ciddi ••• 

................... ~ ................. . 
! AJfKAU IUDll'O.IU ! 
• • 
! RUGttNKC PROGRAM i .......... . ......... . 

YuJıarı maltallela 
Jıalda•a11 8'e fıancdlzas. 
yon lflerl... 
Be1ediy dünt edmeai diia öile- 7.30 prosram ve memleket ~ ayan, 

[ "6Jfttısfı 1. ei s.laifed~ J [ Baftm'ııtı 1. ci Sahif~e} den nrae doktor Be1'çet uz·an refs8. 1.33 Milzik (P!.), 7,45 ajans haberleri, 
· · · · "inde to lanmı , ukan ;..balelerde 8,00 müzik! (PL), &,30-3,45 -evin saati, 

~ arttırıyorm. Bu ıstıhwl daima arta- hıeıetiJle Hanyadaki laınetlerimize K • P nla ~ ~ kaldın b 12,30 program ve memleket saat at7an, 
eaktır Biz mi1D menfaatimizi giz)eme- ka1'p yeniden alır h\kwnlarda bulun- ya~ı yaptı . ca m .. -v~ - 12,33 mUzı"k~ Hafif şarkılar, 12,45 ajans 
dik. Bunu Almanya gibi. bUytik Bri~ muştur. Kıtalarımız, çok büyük bir nalizasyon ınşaatı hakkında . goruşme- haberleri, 13,00 milzik: (Pl.), 13,15 mil
)& da anlamış bulunuyor. Birleşik dey- azimle muharebeye devam ebnekle be- lerde b~lunmuş ve bU11lara an kararlar zik: Hafif şarkılar, 13,30-14.80 milzik: 
letJ; hükUmeü Hitlerin galip geldiği nber arkada daha müsait bir meni vermlttir. (Pl.), 18,00 program ve memleket saat 
~e dünyaya cebren b.bul ettire- üzerine rieatte bulunmağa mecbur kal- Alta~ ve Altıııordll ayan, 1~'15 müzik: Fasıl heyeti, 18.30 
ceti şartların nelerden ibaret olacağını mışlardır. Anlı .. aya glltller. Ziraat takvimi Ye toprak mahsulleri 
l>e~ iyi biliyor. Hitler dilnJ'ayı tam ma- Şiddetli muharebeler devam etmekte- Milli kiline deplAsman maçlarını yap- borsası, 18.40 müzik: Radyo caz orkest-
llasiyle parçalıyacak ve ~ ~vus~ clir. mak üzere Altay ve Altınordu takımla- rası, 19,00 Konuşma: (Dertleşme saati). 
tanın, Çek~,mm. istillsın~ . * .. . rı bu sabah Ankaraya hareket etmi'S- 19,15 mün1<: Radyo caz orke9trasa, 19. 
~Ş~adi?lduğuk gıbı şoyte1 hitatminp .edeedceilkt~ V~ş~n 21~1 (A.A) - Fı~tız h

1
ukkU- Jenllr. Takımlanmız Ankarada Harbive 30 memlekrt saat ayan, n ajan. haber-

' un artı • tamamiy e ta Dl.iŞ metı ı: nuı:;ız ı osunun ve mus em e e- ve 1\-1' k talmnlariyle karşılaşncak- teri, 19,45 konuşma: (Sanat.ldriarmm 
~uyorum. Bu benim son arazi tale- terin.in Almanyaya ve Jahut her hangi lam as espor konuşuyor), 20 oo müzik: Dünya fllm-
biındir.> ' diğer bir devlete teslim edilmiyeceği ır. lan, 20 15 Rad~o ga:r.etesi, 20 .is Anka-

Fakat Atlantik ve Pasifik okyanusla- hakkında Amerika hilkümetine tahriri İKMAL DE SANE$I ra balkevinden naklen ~lttek 
l'l için lhım olan hava ve deniz kuvvet- kaydedilmeksizin devam ediyor. Maa- olan Madame Butterily Temsilinin tak-
Jerlııi vücuda gctinnekte devam edecek mafih vaziyeti ayd.ınlatmağa müsait bir 2 haziranda acılıyep dimi 21.00 «Madame Butterfly• - tem-
"'e cihanı saran ekonomik çemberini takım mühim malumat mevcuttur. Bir Dersler. geçen sene olduğu gibi Al- sil: Ankara halkevinden naklen, 21 50 
daha zi adc darlaştıracaklır. defa, İngiliz. deniz zayiatının ciddiyeti sancak 2 inci Kordon 294 numarada memleket saat avan ajam haberlerl· 

kabul edilmektedir. tki kruvazör ve DEVRfM OKULU binasında verile- Borsa haberleri 22 05 Konur.na: Mem-
NAZı HULYASI TAHA~ dört destroyer batmıştır. Aralarında cektir. ikmale kalan ille _ orta _ lise ta- leket postası 2215 cMadame Btıtterflv> 
E'I'MtYECEK zırhlılar ,?a bulunan diğer. cilzü~lar !ebeleri yatiştirilir. temsilinin ikinci ve üçüncü perdelerl-
Ben tahminlerde bnlunmıyorum. Na- hasara ugranuştır. Bunlar ihmal edıle- Kayıtlar ba~lamı~tır. isteklilerin hiı- nin Ankara halkevinden naklen neşri 

tilerin daha evvel yaptıklarını tekrar cek zayiat diye tavsif olunamaz. Fa.kat viyet cüzdan lan ile okul direkörlüğüne 23 2>23,.30 yarınki program ve kapa-
~yorum. Biz bu nazi hOlynsının ta- İngiliz Akdeniz. filosunu felce uğratacak müracaatlaı ilan olunur. ( 1190) ruf. 

kkukuna müsaade etmiyeceğiz. Eğer mahiyette de değildir. : ııınmmmırmıımnmıınnınmnnmtHHtttı: --------------
ftındiki buhranda lkilAne ve cesurane Almanların bir gemi kafilesi ve buna - -
~et edersek bu plAn bize asla kabul refakat eden bir destroyer tamamiyle ~ eıren satılıi ~ 
~emiyecektfr.> tahrip edilmiş. diğer bir kafile dağıtıl- -

Nazilerin hemen hemen bOtün Av- mıştır. Düşmanın ne kadar zayiata uğ- ~ BAKKALiYE OOKKANI ~ 
!UPayı işgal etmiş ve şimdi de bir taraf- radığı bilinmiyor. Bununla beraber ln- - -
'-ii Mısırla Süveyşi, diğer taraftan ts- giliz mürettebatının bilyük bir kısmı E Basmalıane civannda Tıllcilik cad- E 
hnya ve Portekirl tehdit etmekte bu- kurtanlmış oldui:ru halde Alınan nakli- a desi üzerinde 794 sayılı çok ielelc ~ 
~~ olduldannı söyliyen Ruzvelt sö- ye gemilerindeki asker ve müret!ebat E bir bakkaliye dükkanı bütün tefe.r- S 
tüne şöyle devam etmiştir: hemen k~milen boğulmuştur. ~ rüatı Ye eşyalariylc birlikte denen E 
<- Bu tehdit şimal! Fransız Afrika- 1ngiliz harp gemilerine taarruz eden :f-ıtılıktır. E 

194:1 
KOLOJ(YASİ 
En:ıo KEMAi .. AKTA.SIN 

SAIW.SERl i':RİND11''!1.l-
Rll.A~ ECZ NE$f llJle Akdenlzin garp sahillerine inhisar Alman tayyarelerinin de zayial.qz ola- E İstiyenlerin bakkaliye sahibi Hacı E 

~yor. Dakar kalesiyle Atlantikteki rak kurtulmadıklan hatasızca ~öylenc- E Bahtiyar oğlu Sadettine mi.iraeaat- ~ .. ,_ _____________ .,,, 
~ Ye Yeşilbunın adalanna kadar bilir. Bunların kaç truıesinin d 0 nize Elerl 1-3 (119l) E 
lııanıyor. Tehlike vatanımıza çok ya- düştiiğü hiç bir zaman öğrenilemiye- =: 11111m unııumu tt•ıı t •ı " ı llllW•:'. 
~r. AtJantilı:teki her hangi bir ada- cektir. Karada ise (250) Alman tayya
~ işgali veya 'kontrolU şimalt ve cenu- resinin tahrip edildiği tahmin edilmek
.. Amerlkanm emnlyetl için çok yakın tE:,dir. 
fehJike teşkil etmektedir. 

Karşıvaka 
JfAKBVl.E DBAKE 

SEFERtFlSAR ASLtYE HUKUK 
HAKtMLtCtNDEN: 

Sef crihisarın camf kebir mahallesin
den baş çavuş öm.er yıldız yanında mu
kim Karaburunlu Mustafa kızı Zeynep 

tNGlLtZLER TAKVİYE EDtLlYOR Biçki-dikiş ve şapka-çiçek yurdundan Erd~an kocası Konyanın Koçlılsar b-
.DtıtTATöftLI!!IUN tfşaya ~ diğe' bir hadise de var- yine birçok bayanlar mezun olarak maa- 2~n Çelinen ki5yünden Mehmet of-
AŞAKADIKLARI MANtALAR dır ki cereyan etmekte olan muha~ rif mildiirlüğünden mwıaddak diploma 1u Abdurrahman ErdoğJm aleyhJne aç. 
Şimdiye bdar diktatörleri f1tf şe~ ü:r.erinde çok mühim bir tesiri olacak- almışlardır. Hakı1caten bu müe~ese beı tığı boşanma davasında= 

dul-durmuştur : tır. O da şudur: Giride İngiliz ta~e ay gibi kısa bir zamancle modanıa bil.tün Müdılelaleyhin ikametgl}u ve meıke-
1 - !ngilterenin tarihe geçecek mu- kıtaları gelmiş ve gelmekte bulunm~ sanat inceliklerin! öireterek baymıları.- .ı meçhul buhımnMt hasebfle davefİY"" 

bvemeti. tur. !>emek oluyor ki dil~anm hava mızı yetiştirmekle ifülıar duymaktadır. mabmın3 kahrı olmak üzere flAnen 
! - Çinlilerin insanı hayran eden hakimiyetine raitmen ada ile deniz mu- Yaz devresi için kayt muamel ~ aMldı. tebligat ifasına kant?' verilm~ oldu~m-

lbUdafaaJan. vasalarnız kesilmemiştir. Bu lotahrla 3-6-1941 de tedri.9ata bnşlana,.aktır Yal- dan duruşmanm mual?Alt. mdnğu ~-6-
'Mthver devletleri denWerde hakimi- birlikte adaya yiyecek ve mühimmat nız bu devre için ders ücreti yüzde 25 941 gününde mahkemede isnatı vücut 

ftt temin eimedflcçe cihana tabnkldlm ta gönderilmektedir. Deniz hakimiyeti- tenzitltlıdlT. etmeniz. ye.vmi mezltln!a mahkemeye 
~trnek hususundaki gayelerine asla erl- nin mümkün kıldı~ nakliyatın rUcltan- Adres: Karşıyaka Yemişçi nasa sokak gelmediğiniz veya bir vekil gönderme
telnezler. Bu hAldmtvett elde etmek lı vaziyeti aşikardır. lki üç bin tonluk No. 5 1052) di~ takdirde gıyan kararı verileceği 
l~e fngiltereyl maf!lOp etmek lazım- küçük bir vapur bile bir yı~ın tavvare- ··-i-·-·-·-·-:- -·- - -·-·-·-···- ilin olunur. 1950 (1193) 
dır. Mihver denizleri kontrolU altına al- den fazla asker ve malzeme nakledel»- ir MtR B~ED~YES!NDEN: ·-·- •• • -·- - -
lhadılt takdlrdP muhakkak surette ye- lir. Giritte kuvvetler arttıkca la.~ me- • ezbaha id~esme bh ~t amon- ,_ -• & uı •------~ 
ıilleeeHtr. Her hll.rriyet d"niılerln ser- selesi en katı l\mtl olmaktadır yaklı kompressor ve tefemıatınm •atm Kl."LAK. BURUN VE ool;AZ 
bestisfne bal!lıdır Bntnn Amerika tari- l!lınması yazı isleri müdürl'i "ndeki lfASTAJ..IKIAU MÜ'l'Ell SSISI 
hJ, şaşmu bir ~rette şu kelimelere MAK1NE HARBi DF.ctL prtnıunel ~hile k-1 zarflı eksilt- DOK'ftJS Oıl'EIU.'l'Öll 
lia~ · D izterm ~stllll Bunun haricinde, öyle zannedilebilir mevc konulmuştur. Muha1111men l>edcJI 

anır en kl Girit lıarbı makine harbı değil, as- 12000 lira muvakkat temmatı 900 lira-
ZA YlA kerler harbıdır. Burada askerlerin ferdi ır. hnle · 4-6-941 Ç rşamba .,.i t1 s:ı-

ORDU RAST" BAKiCi HEllŞ&•rua OKULU· 
NA Aft' BAZJ IZAlfAr 

Ve ofıula Jıayd ue JıcdJul fCll'U•• 
1 - Orch11NZ& hula bakıca "t'e hıemtiııe yetiftinnek iiaere Aaıbıada M. 

M. V. tarafından 1939 senesinde açılm!.f olan hasta bakıcı ve heıntireler oku
luna h. sene de >O talebe alınae&kttr. Okula tinnelır. arn eclealer. bul-.duk
I.n mahallin valiliiine. •aymakamlıima nya askerlik şubelerine dilekçe U. 
müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 1a.yıl.L mum. muriblnce bu ol:aWan mezua elacaklar, mem• 
olup telıaiidiye aJaıealderdw. 

3 - Mezun olanlar alh senelik mecburi hizmetleriai ordu .. Mtallanelerin
de yapacaldıw. ond-.. eoan arzu ed~rler11e memleketteki bütüa llldal tetekkül
ler kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti ) mene olup, bu ınüddet içinde okurlara 1.yda beş lira 
barçlak verilecek. fa19 ve UN.lan tamamen okula alt olacakbr. 

S - Okuldan mezun elanlar. buem kanununa göre 20 lin asit maattan 
ba.,lamalıt üere •Uf alacakta .. Ye bu miktar gittikçe çoğalacaktır: bu zaman 
dahi ia,e. ~dinne Ye bannına orm.,.a ait olacslcm. 

6 - Okal 1 S Eylül 1941 de tedri•ta başlıyacakbr. 
1 - Okula lu:Jlt Ye kit.bal şartlan ~luclır: 
a - Türkiye ciimhuriyetj. tebaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
b - S.hhab yerinde olmak .,. .. dunımu her iklimde vazife ıörmeye müsait 

bulunmak Onma har hangi bir hastahane mhhi beyctl raporu ile: tesbit ettir
mek 'ff evraka bağlamalı: lizımdtr). 

C -Okurun yap OD a\hdan an Ye yirmi ikiden yukarı o\nuyacakhr. 
d - Kendisi, ana ve bıaba11 iffet "hlinden olmak (ba vaziyet poliscc tev

aik ettirilerek evrah Leilanacakbr.) 
e - En az orta okul tahırilınl bitiTmlt olmak (eleme imtibanlannda mo

nffalc olmak şarttır) veya bu d.-recflfe tahsil gördüğü isbat etmek (tatdikı
name veya bunun tasdıkli bir 9UretJ muameleli evrakma ekleneuklir ) 

f - Evli veya ni anlı bulanmamak (eYYelce nlenip b~rla lı:ocaa 
ölm~ olan kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit enek keza _. 
lenecelctir. 

g - Okur sıhhi sebepler dı'1"da ôkulu kendiliğinden teTk ettiği. evlemM 
smetf ile veya diğer inzihatf sebeplerle okuldan çıkarıldığı. alh ..dk mec
buri Mzmetini Y1'Pmadığı Teva tam:ımlarnad1*ı. w: ,,.hat 91hM Rhf'pler dı
'ında okudan çıkarıldığı takdirde ta'haklı: k ettirilerek mektep maentflanai 
tamamen ödeyec,.ğine ve gös•t'l'di~i vesikaların tamamen doira olduğuna 
dair noterlikten tasdikli ve kefilli biı taahhütname verecektir. 

8 - Yukandııki şeraiti haiz olan okur, ohala imtiha!\llZ olanık bba1 edi
lecektir. 

9 - Y ukanclaki maddeler mue1bince evralnntn m-me:klMI btdrenla
den, vilayet. ft7a kaza. mnk~e ohlranlar 1Ju 11taka1nlar ve,ra ulreı-
1ik fUDeleri Yasıt.ın ile ev..UlaPlllı tlc-vrudaw d~ Anlııara merh!z ......_ 
han~ hat tabibi Te e'luıl midürfüPr1e gÖnderil~esdfr. 

1 O - Müracaatlann Aiustos 1941 nlha:retine lcadar 90ft8 ~ Ja. 
zncltt • 

il - Okurlann kahul edildikleri ve mektebe hatıd:et etme tarilılerl .,..ti 
malcamlu tuahdım lcandileıtne bildirilecektir. 

12 - Kabul edileeelden. oblan bu1andafa Ani~ kadar plmek Te 

okulda tekrar yapılacak ..hLl ....,,_ne netfce9l hutalıklan rel.e11ln edee
leain :mııemltl.etlerlnıe gitmek lçla maaraf ecleeellert yol panlan kendl1ertn. 
aft olcalrbr. 

Ankara Merkez Haatahaneti Bas Tabibi ve obl m8dlrl alLay 
Dr. ~an Buat~ 

17 20 23 26 29/Ma,ia. 1 4 7 1 O f3 16 19 ?? ?S %8/Hazhan 
Ye 1 4 7 lO 13 l6 19 12 2S 28/Tem.az ve t 4 7 I~ 13 16 19 

22 2.5 28 30/Ağustos/1941 T80A lttt) ---·-·- --·- -·- --- . fzrnfr 6'11na•llfıfel'f Baı rnüdtl1"lfldllnden : 
8/5/941 gününde sablacaiı iliut edildiği halde aabfa tehn ediı&.a 160 lira 

kıymetindeki elmas taşlı pentatifin 4/6/941 ça""-"Dh• wünii ...a 14 tle •· 
tıl~cah ilin olunur. 2 l 29 ıaJS (t l 30) 

lznıll' Vfllııfıa. JlltdilrlUqUnde11: 
Ahmet ia mal.aDesinln Cönhane •oaim .. üin 183/122 --aı. Jd. 

raJık deponun lcan -.n-.ı 'O .. tizerinılee ı iT çwkye k n 1 ,.._. tlıı .. 
le9 4/6/941 ........,_ ...,.. ... ti dadır. Talip shrl rnı ..ımt. w._. 
sine müracaatlım. 2 6 29 3 ( it 61) 

KAPATILAC "'T7' ehare 1...'- • şimdi al 16 30 da 2490 sayılı kanunun ta1 ifatı j ~ cesaret. m t ve teşe1J:;>İ.ıSil ye dahı'lm' de hazırlan.....a tekl'ıt mP.ktupl••ı Binci Beyler sokaıG.. No. (80) I L A N 
:AtlantJk meydan barin simdi flmal kadar biç hlr kara a&'ftflllda aörülme- -- .a - ıv ilan avl olaımlur. YeaWlll ç.\ala• 

kutbunda" ce.tıU'D kutbuna kadar 11ı:a- miş nisbette bUyilk bir rol n ·namakta- ihale gtlnO azaml saat 15.30 • hdar en-' HMWanaı her ıil• öğleden IOllft tzmfr itha1~t gftmrllıtınden almış ol- cafıau:adau esk.isiıım. hlblıl olmMıtını 
cümen ri\rasetine verı'lı"r kabul ve tedavi eder.. ..ı...s, __ ~ T - t-..n.. v r R- '- ••- ~-nan sahada yapılmaktadır Bu c::ıhar~ dır. 21 "5-..... 3 183.6 (11""'~ • ı '"'l>UlU\Uo - -J;xJ ann ~ -'10C. sayın ..u ~ 

Al 1 d 1 1 f 1. -c. c.~ c."' .... Banka emfnat me:rttuba ayniJat mat- .~ahfı • aJ ı lltiflnl Mrffl' 
man korsan arı ve eniza h an aa ı- ........ _ .... _. __ ......... - •• -"--•••••·------ ----·-------------- ... •-----••••••••••-.ı .... ı..-• .... ••••• ••w•w•--••••-

)etlerlnl bnynk mikyasta arttırmı 1'u- GtRtT HAVASINDA G A y R J il .E 1f fi U & • .a - 1 • 1 .. 
lunuyor ve eok vatKJr batınvorlar. Ha- tNGtLtZ MUVAFFAKIYETLERl • .- • • 
l:lkat sudur ki tn.cili:r. tezttl\h1nnnın ya- Londra 28 (Radyo - S. 2110) - Ka- r. c. Zi'RAAr NKA•ı t%MfJI ŞUBES'İllDElf : 
Vanablleeeklerinden ftc misli fazla l!PJTlf bire hava kuvvetleri hrargahının teb- Mutasarrıfı Köyü Jıle.vkii Mikdan 11 U D U D U 
hatınyorlar. Amerika ~em1 imaat prog- liği: Büyük Britanya hava kuvvetleri 
tamını fev'kaladP hızlandırarak hu 7.a- Pazartesi ve Salı günü Giritte Malc"lli Osman kızı Hatice 
ri .. •t rolhnk'kak .surette kanatacakhr.:. hava istasyonuna taarruz etmişlerdir. Abidin pğ. Hasan 

RunPlt Amerika birlesik deT]~Prl- Yerde buhınan tayyarelerden bir kmnı 
rıin m\Tlt siyasetini izah ederf'K şC\yle de- imha edilmiş ve bir kısmı a~ır hasara 

Balçova 
Nande..e 

Ka<h Öldüren Tarla 12 dö 2 evlek 
Yol alD Cekirdeksiz 18 dö 3 evlek 

Bal yeri ve bağ gtıru

Sa. Hilseyin tarlast. G&. BM-. H. tıulası ılmalen ve cenuben Tarik 
$miran: Hawı Ali ot; JılmtMa Rftesl l>etı. GL Gal !l.wı el. ftSJ eses' 
hağlan, şimalen : Tarik cenuhen : Sinan ef. balı 

rnı~ttr· uğratılmıştır. Adanın şimalinde bir ha- Abidin oğ. Hasan Nan dere 
Narlıdere 

Yol allı. 
Köy boan 

mu ve Zeytin eşcan 
Ba~ ~eri Z dö. ve gilnunu ŞArm w ...- Taritilm. Ca. JIMan ef. bağı Ce. Fatma.. 

«- Gal"'j) yanm kü:rrernte vat>ılaC'ak va te,ek\illUnU nnlive-relt ftç tayyare Veli ojtlu Muharrem 
hı?r tecavüze ka"1 knV&CftlıZ Dlktıttör- dOştlrcfUk 

Bağ T • san.. : 'hrll. o..ı... Sen.W ef. $l. Hasan :Ytımtaz ef. ~ Ce. 
Seyyah! ef. 

1Pnn deniz1en> hal{im olmalarına miisa
llde etmiyeceği7, İn!"iltArt."\'e ve demok
J'aıdlere yardım hakkındaki vAtlarımı
'• SRdık kalacaftız Malı!f'menin 1ngi1te
l'eye teslhnlni temin içhı karakoUanmııo: 
ita ~lışacaktır. Bu mabemMtin verine 
teslimi lein lUZ11mu olan bütlin mt1tem
tnim tedbirler alınac~"ktır. Me.nfaatlerl
tnize ne Hman ve nerede tecavliz vaki 
(l}duğu VP emni~timizin nerede tehli
keye maruz bulunduğu hususunda biz 
Amerikalılar knrar verec<.'~Z. Askerl 
~tlerlmlz.f stratE>jik bir vaziyete ~ 
%oru:r.. Bfr tecavt1%0 tardetmıok için 
hu askert kuvwtlcri lruTianmakta ~ 
teddnt t>tmtvecell~ 

.A VUSTURALYA 
BAŞVEKtLlNtN BEYANATı 
Kambera 28 (A.A) - Avusturalya 

başv kili B. Mcru:is aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

----
•OVYET ·.JAPON 
DOSrLUCV .... 
Tokyo, 28 (A.A) - Sovyet bUyük el

çisi bu«Un Matsuoka şerefine bir 5A1e 
ziyafeü v~. 

Harbiye nazın ile plfuılar komitesi 
reisi de it'.j,rafette ham buknmnş ur. 

Jııpon mahfillerinden bildirildiğine 
göre Sovyet bilyijk elçisi Japon - So~ 
b~taraflık paktının imzası için gösterdi
~ müzaheretten dolavı B. Matsuokaya 
t~ etmisür. 

Palannd IJll'acaqdaP 

"'""" fdaıee fleyetl toplandı.. 
Palamut ihracatçılar birliji idare he

yeti dUn birlikler binasında toplanrnl3, 
palamut ihnaatı hakkında müsakere
lerde bulmun'Ufltur. c- B. RuzvelUn nutku yUksek. astı 

ldeaTiere bağlı olarak İngiliz milletleri
be ces:ıret veren bir nutuk olmuştur bUtilrı tedbirleri almak sallhiyetlni ver

Avusturalyadakl Amerikan e1çlsl miştir. 
aşağıdaki beyanatta bulunmuftur: B. Ruzveltin beyannamesi Bismark 

«- Fevkalade hallerin illnı ~rft ida- zırhlısının batırıldığı gilne tesadüf et
l'e iJAnma muadildir. Neşroedllen beyan- tiğinden B. Hitler bu nutkun a8ylendi
name B. Ruzvelte harp ilanı mUstesna ı ği gUnU bir kara gün saymnlıdır.> 

LALENDf 
BU HAFTAKi Çelik Programı 

l •• Ttiı'kçe PASTIR· 
MACIYAN fttrekAsa 
Başta O. ZEVK w Neşe m.I 

2 - zs KISIM TEKMiLi eiıIDEN 

ÖLOM M'AKDo:St 
't 

TARDA 
Yine Senenin en ıfizel 3 şaheser filmi 

1 - GECE YARISI 
KONTE&t 

KLODBTTE COLBEllT • Doa Amel 
2-DUIAZAU 

-TttBK(E
TClm<;E 5ÖZLt)' VE ŞARKILI 
1-POLTAVA llUBABEBELEBI 
TORKÇB HARP l1Ud 

Mehmet Necip oğ. Mah
mut Cel!Jettin 

N87.Dli Nurettin kansı Yu
suf kızı Hatice Halide 

Bornova 

Kokluca 

Nazmi Nurettbı kansı Yu- Kokluca 
sttf km Hatice Haftde 
Emin ~. Ömer Sadi KoçtOrk KarştYaka 

3 evlek 322 a~ 
Tarla 3 d&ıthn Z arşın 

Kahft M• kuJe l'7 dö. 
haf gOruma Z evlek 
ft zıemfni.. 

Bağ Rftrumu ' dti1191n 
w wnılnl ı ..,lek 

Soi:'Ukkuyu cad. Müfrez 1ıel T5ıl il.il. 

Şa. Hasan eıfendl tar'8 ve bağı ve Güitn Hacı Hasan of. ~ efendinin 
mltfra ıuı.a .. GL hıri,. H-. _.a 1lhdeslndıe b?an. ınllfrez tarla. $1. fz. 

mir.- tsild, C.. Has. .ı. "'9 ~h ~ alta halfan ile mahdut.. 
5a PalaJICI Y...t km lllıtkıe a,,•ı ı. Ga. Mehınet Ali. S. Tarik. Ce. Amm
t. w TDllmi \ lh a.. 

SL Tw otl Yerwl. 0a. Kır.' nsıı Ahmet el. St, ~ Ce. Saiırm f)ela.. 

Sal tarafı : 96 No. hanenin duvariyle Kavas sokağında Samlı vıeresesine alt 
15 No. hanenin ~ ve 1'7, 19 '-'elerln daxnJahlı ile 19 No. hane bah
çesi. arkal : Kaws mkattade Mehmet ~ beye ait 2T No. maa gtınım; 
bağ yeri sol tarafı HaW bQin mllhez bahc;esl, Önil : ~caddesiyle 
mahduttur. 

EmJn ol. Ömer Sadi Koçtttrk Karşıyaka Dtea chan Mlfrez ~ 1 t .-. Z e.- $a. Sahibi -*- ŞL SabiW ..-. O.. Xemahh fbr1'hlm. Ce. Cebel. 
Sepetçi deresi Wc 315 -.a 

Emin ot. Ömer Sadi K~k Kuşryab 11 llUfrw tRrla 75 dC:S. ~ ev• 
lek * U"8 

Bıtl yeri 10 diJnGm ve 
IÜJ'UIDU.. 

$a. Ali • ve &avali nıetr<lk., Şi. F.mvali metrOke ve yol. Ga. Eskici Keltr 
met .. Kemabb İbrahim ve sahibi ... -. Ce. SaM>l senet ve Cebel. 
$a. Dlmitr:l. GL HUlll el Şi. Bileli Yani, Ct. Tıırlldlııı.. 

SeMe baı..a 3 döaüm Sa. Hawa ti. Ga. Prqkilva. $l. RiMli Yani. Ce. Tarildlm.. 
Bal IÜftınU 1 ~ Şa. Ahmat ef. bala. Ga. Mustafa el tar~ Şl. TarDdh. Ce. SuWib it 

U. _.n 11t&a kule ba~yle mahdut.. 
Bat l(bunıu w a- $a. Sıddika H. ~Mustafa HUsnU er. bağlan Ga. Mehaıet ef. balı. Sl. De-
mini. dhlm ... c.. Tmikiba.. 

Tapfu bıyudatma nazaran. miktar. dm ,, .,,.fa :JU_,,. planlım .-yd mıenltull~ • .Mplerin1n T. C. zır... banltw lmm ..-ıne olan botÇlam
dan dolayı tahsillt ltomt.yonunan 2%/51941 tarih ,,. (460) 1M1m&rü branna tevnkan apğıdakf .. rtlarJa arttım\aya konulm~tun 

1 - Birinci illale 19/6/941 tarihin• rna.dif p~ ıGnü aaat ÜÇt• Konalta idare ~eyetl huzurunda yapdacalrm. Bu ~ih~ \O &Ün "ora da. Ya
ni 30/6/941 tarilllne mGsadif pazartal rint •at (3) te ~i yenle w a)"Di •eyct tarafından ikinci lha!eal yapılac:abr. Birinci. ihale ile Udncl ihale ar .. 
ınndakJ müddet zarfında % l den nok1an olmamak eartiyle arttırmalu lrah.I elunur. 

2 - Antmnaya ittirlk eden talipler, arttırma hedelinht % lf) u nisbetinde teJnfDat ak~ 'f'ermeğe mecburdur. 
3 - Kat•t ihalenin 1cr .. akabiade teminat akçesinin mahal•l>undan ıcnı'lll ihale bedelinden mütebaki mcbl"ğ deFat• T. C. Ziraat b.nkui lzmh ~ 

veznesine tediye edilecektir. ihale bedeli, ihale tarfhlnd .. n itbaren yedi gün zarfında tamamen teslim edilmecf ği takdJrcle talip ,,.. &eÇmit addedilerek 
teminat akçesi mevkuf tutulur. Ve ~ zunanda utbrma kalnıesl telnaı tanzira ve arttırma yapılır. Bu suretle htılunacak bedel, e'\ıvelkinden noksan zul\u. 
edene farkı Yaki ma.rüiyle birliktıe mevkuf temin"at akçesinden mahsup oluaur. Teminat akçesi klfl Kelmezse üe.t tıuaf. vaz geçea talibinden tahsil 
edilir. 

4 - Taliplerin Rrttuma .. rtlan hillfına vulcubnlacak iddialan dinlenmez. 
S - Dell&liYe. Feni llarca. mUterÜlln we'1'!l borçlan ve eah hil'arnum maue.ftat müşteriye aittir. 
6 - Birinc1 deTeee ipotekinmclen d. nlan i~ .U-ihl alacaklılarla. diler aWıalılann hu aani menkuiln O.etbulen lıaalclannı ._ htıeU11)'ı. fab .. 

muraflara dair olan fddlalanet .,,,.... "'Gsblteleriyle ,.mnı srün ~hlde T. C. Zlnıat 'banka• lzmlr .-ab-1n• veya}.ut vilayet idare heyetine bildlnnel.ı 
lazımdır. Alcsl talcdirde haklan taP'I .leilit •'bit <>hnadıkça ••~ bedt-1hda payla!1lmaaından hariç baralulaeaklarcln• 

7 - Sabşa c*anlm" olan arazlnln hali lummaki miktar, cl"9. hudnt .._ .tr bilcüml .. ewafınm rnmt tapu lcayttluı"a tenfulc etmeaeaindea doı.,.i 
mu.teriler •bcın brwa ide; bir hak ve muh\lebede 'l,ulunamazlar. Bu ttl\ıarJar mütterilerin, pe,r .Urec:elclerl gayri mt'n hlleri. mün:ırede tarilünden ""1 
mahall• aörmelert Ye hadeha arttlflll&J'I' 1$tirl1r etme>etl menfaatleri tkttnemdandır. Taliplerin villyet ida" he,,et!ne V9 fazla tahillt almak iıtiyenlerha 
l>enlramıza m6racaatlan illa olnar. 19S 1 ( 1192) 

FOSFARSOL FOSF RSOL Kanın en hayat! bmu olan ._ yuvarlaakJan tazeliyerek ~ıtır. 'hth ~ temfa etler. Vtkuda 
deva111lt ıenıçlil di-»cUk ..U. Sinirleri canlacbrarü uahl huhnalan •Ykı..aıhığu ılderir. Muannıd inkıb: Jant 
banü. tetabelliiWe, Tifo. Grip. z..taniQe, Satma _..,_dert.le, Bel ıev~ ve ademi iktNlarda ft kilo aknakta 
.. ,.. hll1"* fakWet ..... .... • 
~PA&~OL'la: Diler ....... btwe '1f111Pfan_,_ hfflamtft Dn'AMLI ftflt SQ.amJC IQ!ıf, KlJVVIT ts"rblA 
'l'RMtN KTMISI "Ut bina•-- ... tesbW ...... tls••llMIWlr 

s.hMf Veltt.....,_ ""81 ..U..ı•ı W lt.bdlır. ller ... .,. .. huJuDUr. Ti HA URUBU 
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AIERllA EMNiYETiNi 
KORUMAGI HAZIR 

B. Ruzveltin 
nutkuna dair 
yeni tafsil at 

Rı d o , tesine gorc, gı.intin en mü
him ı\, i h ıdisesi Amerika cümhurre- Radyo gazetesine göre, Girittc Al- Vaşington, 28 (A.A) - Reiaicüm-
isi B. Ruz\ clt tarafınd n söylenen nu- manlar havadan aldıkları takviye kuv- hur Ruzveltın beyanatı beyaz sarayda 
tuktur Bılındı ı gıbi Ruzvelt bu nutku vct1eriy1e Hanyaya karşı ciddi bir ha- cenubi Amerika hükümetleri elçilık aza
bund n hır kaç hafta evvel söylemek reketc girişmiş bulunmakt.B;dırlar.. Bu sı ve Kanada elçisi huzurunda yapılmıs-

k · ı· ~ · tazyikin şiddeti hasebiyle lng'lizler bi- tır. nı etındc idı . Fakat nut u soy :yecegı 
sır da F • n • _ Aln anya iş bırliğı belir- raz gerıdeki mevzilere çekilıni lerdır Bu beyanat bütün dünyanın hürriye-
mı . Al nn nın Suriyeden lraka tay- Almanlann bu hareketleri hava yar- Ü için btiylik hır kıymet ve ehemmiye-

dımına istinat etmektedir. ingilizlere ti haiz bulunmaktadır. Ayni zamanda vare gl çirdıgi ve şımali Afrika iJe Da-
karı dn bu suretle kullanacağı haberle- ise, en :rakın hava üsleri en aşağı 500 Amerikanın istiklali kardeş cümhuri-
ri bıldırilmişti. Ruzvelt bunun ıçin Al- kilometre uzakta olduğu için müsavi de- yetlcrın istıklaline bağlı bulunduğunu 
man _ Fransız iş birl!ği hakkında Vışi- recede hava yardımı yapılamamaktadır. tebarüz ettırmekcdir. B. Ruzvclt nutku-
den ınalfunat alınıncaya kadar nutkunu DENİZLERDE nu şöyle bitirmi§tir: 
tehir etmiştir. Bundan sonra da Girit Akdenizde ingilizler bir düşman ka- - Birle,ik ve azimkar bir milletin 
mesele i çıkmış, Ruzvelt bunun için de filesine hücum ederek 18 bin tonluk bir reisi salatiyle resmen ve alenen beyan 
beklemiş ve nihayet 27 mayısta nutku- vapura iki torpil isabet ettirmişler ve ederim ili bizler denizlerin serbestisine 
JlU söylemeğe karar vermiştir. beş bin tonluk bir Fransız gemisiyle yi- dair olan eski Amerikan doktrinini te-

Nevyork ve Vaşingtondan gelen ha- ne 5000 tonilatoluk bir İtlyan petrol ge- yit ebnekteyiz. Garp nısıf küresinin em
berlere göre RuzveJt nutkunu hazırla- misini batırmağa muvaffak olmuşlar- niveti hakkında 21 ci.imhurivetin ve Ka-
dıktan sonra iki mühim hadise de nu- dır. nadanın tesanüdünü teyit ederiz. De-
tuk üzerinde tesir göstermiştir. Bunlar- IRAKTA mokrasiJcre ~ardım vadettik .• Bu vôdı· 
dan birisi Bismark zır.hlısınm batırıl- Habbanive ve Fallucada değişiklik mızı tutacağız. Emniyetimizin ne zaman 
ması, ikincisi de Alman bahriye kuman- yoktur. Basra mıntakasmda sükunet \e nerçde tehlikeye diiştüğiinü karar al-
danı amiral Riderin A:merikaya şiddetli vardır. • tına almakta serhcsfiz. Bu emniyeti teh 
bir ihtarda bulunmuş olmasıdır. - likcye dü üren bir taanuz hal"nde kuv-

.Amiral Rider, Birleşik Amerika do- Makı·neye y"ee~:~nl:_:nizi kullar.makta ereddüt etmi-
nanma~ tarafından İngiltereye milhim- ~ .. _ 
mat ve levazım nak1cden ticaret vapur- ''en•ıı•rken Mep-uti cümburiyetimizin hürriyetin 
larının hiınayesinl bir harp sebebi te- daimi ocağı olarak kalacağına d1tir 
llkki edecejtini bildırmiştir. Bu sert ih- mı ı filli mutlak imanımı tevil ederim. Bütün 
tarla, Bismark zırhlısının Atlanöğe açıl- sı-RIYEDE .. , vatandaslara mesuliyetimi müdrik ola-
ması arasında bir alaka görUlmüştür.. 1 ~ rak bugünden itibaren memlekf!lte fev-
Nutkun en ehemmiyetli noktası Ruzvel- kalade A.bval bulunduğunu ve bu ahva-
tin fevkalade vaziyet mevcut olduğunu Kaçan Fransız tayya lin milJi müdafaayı azami öleüde tak-
ilAn etmesidir. Bu. han> vaziyetine te- l . J k viye etme~i icabetlirdiğini hildiren be-
kaddüm eden, yani ondan önce gelen bir re err ra fa.. yannameyi neşrediyorum. Bunun ne-
haldir. Böyle bir fevkalAde vaziyet ilan Kahire, 28 (A.A) _ Afi ajansının ti~esi de demokrasimizin muzeffeMSne 
edıldiği zaman icra reisi, yani cümhur uh b' . .. S • d 1 Mar bır surette yasamakta devamı olacaktır. 
reisi Ruzvelt bir takım fevkalide sala- ~ ~ .1nnd e Fgore urıye cnl g~ elrnaktak: Valrtile isiklilimi~i ilan edf'n beyan-
hiyetJer kullanmak hakkını hliz olur. tın tıpın e ransız tayyare er1 ı • 1 k kü'-!!I. b' 

Habbaniye tayyare meydanına inmişler- narubmeye ·~.~! boyan
1 

<;UK ır ıu-
Bu salahiyetler arasında milnakale va- d' un ıu MJZ.terını alır ıyorum: 
sıtalannın tanzimi. mesai saatJerini ta- ır.. • • • «AIJ1t.hm inayetine 11:üvenerek bütün 
yin ve tahdit eden kanunlann tadil ve- Bi•m-•lıın •-'m-•ında mevcudiyetimize, istikbalimize ve mu-
ya tecili. radyoların kontrolü mbt -yler • ... - .,.... -.. ,... ~ Jı Jıl f IJ-AuJd ' kaddes terefimize bağlı bulunuyoruz.» 
wrdır. fste Ruzvelt bunlan ilAn etmiş- a~ f V?f U. •• ____ .., 
tir. Zurih, 28 (A.A) - Basler Nahrihten 

Ruzveltin nutkunun geri olan kısmı gazetesinin Berlin muhabirine göre Bis
bu vaziyetin mucip sebeplerini izahtan markın batmasiyle 2000 kişi boğuhnuş
ibarettir. Ruzvelt, bu mucip sebepleri tur. Muhab:r Alman harp gemileri mü
izah ederken Alınanyanın gittikçe ya- rettebatının İngiliz harp gemileri milret
yıldığını ve e~er bunun önüne geçilmez- tebatından daha kalabalık olduğunu ve 
ı.e garp yanın kürresinin de tehlikeye bu yüksek zayiatın bundan mütevellit 
maruz kalaca~nı söylemiştir. olduJ!unu ilave etmektedir. 

Birleşik Amerika hUkümetinin askeri -·-
hazırlıklarmı saymış ve Amerika siya- BAY EDEN 

1-'ondrarla ki A nıPrİ· 
kun s~tiri malumat 
v~rrr e~e gidiyor 

Londra 28 (A.A) - Amerikan bü
yük elçisi Vaynan'ın hükUmetine mala
mat vermek için bir hafta tatilini Va
şingtonda geçireceği neşredilmiştir. 

Ruzveltin nutku 

Ruzvelt hürri
yet lehine kuv
vetli bir dar

be indirdi 
Londra, 28 (A.A) - Amerika reısi

cümhuru B. Ruzvcltin dün söylediği 
nutkun ilk akisleri gelmcğc başlamıştır. 
Roytcr ajansının bildirdiğine göre Ruz
vcltin nutku İngiltcı-cdc bütün muha
vcrclenn mcvzuunu teşkil etmektedir .. 
Nutuk canlandırıcı bir tesir yapmıştır .. 

SON HABEJ 

Büyük Millet Meclisinde 
""""""-~~~~~~~~~ 

Beş vekiletin bütçele 
dün tasvip olundu 

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

Sicaret Vekili 
hükümete 

halkı ihtikarla 
yardıma davet etti 

Bir ~ok kimseler nutku Amerikan rad- Ankara 28 (Yeni Asır) _ BUyUk Mil- B. Mümtaz Okmen bilhassa d 
yolanndan dinlemek üzere gece geç let Meclisi bugün Refet Canıtezin ri- « - Harp bugün bizim me 
vakte kadar uyumaınışlardır.. Diğerle- yasetinde toplanmış ve muvazenei umu- mizde de en had bir şekilde te · 
ri i c sabah İngiliz radyolarının verdiği miyeye dahil dairelerin bütçelerinin maktadır. Serbest ticaret, ser 
hülasayı dinlemişlerdir. müzakeresine devam ederek Nafıa tk- sa, memlekete zarar veren neti 

Yalnız fevkalade ahval vaziyetinin ilfı.. tısat, Münakalat, Ticaret ve Ziraai ve- cuda getirmiş, halkın ve mllll m 
nı değil, meselelerin tahlili hususunda ikaletleri bütçelerini kabul etmiştir. nın muhtaç bulunduğu maddele 
ı·eisicümhurun kul1andığı sarih ve şid- Yarınki (bugünkü) toplantıda milli min için devlet bu maddeler üz 
detli. lisan da derin bir tesir yapmıştır .. müdafaa grubuna dahil bütçeler görU- müdahaleye mecbur kalmıştır. 
$imdilik resmi bir komanter yoktur. şülecektir. Bu suretle bütçenin masraf Bugün memlekeün muh~ b 
HÜRRİYET LEHİNE KUDRETLİ kısmının müzakeresi tamamlanacak ve ğu maddelerin yetiştirihnesi 
DARBE varidat bütçesinin müzakeresine geçil- tenilen maddenin harice nkAftibl 
Nevyork, 28 (A.A) - Nevyork Tay- meden evvel vergilere zam yapılmasJ müsaade olunmaktadır. Dört ayıı. 

nıis gazetesi reisidimhurun nutku hak- layihası görUşUlccektir. . catımız memnuniyeti mucip b 
kında şunlan yazıyor : Runelt hürri- YOL VE BATAKLIK tŞLERİ tadır. Devletin muhtaç lnaland " 
yet lehine kudretli bir darbe inditmiş- Bugün Nafıa bütçesi konuşulurken (uval, teneke gibi maddeler m 
Ur. Fe,;kalade aln'ttl vaziyetinin ilim bazı hatipler yol meselelerine temas et- malların jhracı suretiyle temin 
h_allediJ~~z gibi görünen baz~ m~selelc- misler, yol ver~sinin layıkiylc tahsil tir.• 
rın halli."! kolaylastıracak, Jnf!'ıltere_ye edilemediğini söyliyen Abdurrahman iırriKAR VE BALKIN V 
~ardım ıçın yapılacak ga)Tctler bahsın- Naci Dcmirab bu parayı ve · enl · Fiat mfirakabe işine temas 
de A k t t · · · · b·'t" ka '"' rmıy enn azamı ?v~·c emı~ ıçın. .u ~n. Y· yol in.,.c;aatında bedenen calıstırılmaları- lti1 bugün ihtikann önilne tamam 
nnklardan ıstıfadc edılınesını, ışçılcrlc na itiraz etmiştir (ildiği iddia olunamıyKağmı 
iş vericiler arasında sınıf birliğini daha Muhtelif meb~slar file· le · · .. 1 ve demiştir ki : 
kol b' h 1 t" kt• ır nnı soy e-ay ır a e ~e ırece ır. dikten sonra general İzzettin Çalışlar • - Mütemadiyen yeni ve 
~U TASVİP da bataklıklar meselesini ele alarak bu- birler almış olmamıza rağmen 

.. aşıngton, 28 (A.A) -: Bay _Ruzv~~t nun sıhhat ve münbit arazi kazanmak daşlardan yardun ga)renıediğimb 
~n ~at 1.15 te kongre lıd~rl.enyle go- noktalarından ehcmmivetli bir mesele tamamiyle muvaffak olamıyoruz •• 

şınu~. ve ı:utkunun .~etn.ıı:ı okumuş- olduğunu söylemiştir. Su ic:ılerine de te- ruş olan bir malı 20 kuruşa sa 
tur. Mum~s,;ıller meclısı re~ı bay Rey- mas olunmuş, bu arada Besim Atalay satıcıyı şikayet etmek büyük hir 
bron demıştir ki .: .. mükellef amele usulünUn kaldırılması likki olunuyor. Bu mem1ebtte 

- Bu nutku yuzde yuz tasvip ediyo- doğru olamıyaca!hnı söylemiştir. kire yer olmadığuu alacafmuz y 
rum. AMELE _ PATRON birlerle en açık bir şekı1.! nnl i 

Kanada başvekili bay Makenzl King M'ONASEBF.TLERt (Alkışlar .. ) 
Ruzveltin nutku hakkında Royter ajan- SIKINTI YOK 
sı muhabirine şu beyanatta bulunmuş- B . Besim Atalay hı.. sıradd amele ve Memleketin unıumi ana mad 
tur : patronlar meselesine de temas etmiş, de 

amelenin patronlar elinde nasıl istisma"' hiç bir sıkıntımız yoktur. 
- Bu nutuk açık olarak gösteriyor d ld kJ bol ve temiz olarak istediihıiz 

ki Almanyanın harp hedefi biitiln dün- e i i erini bariz misallerle anlatmış- alabilirsiniz .. Bu bakımdan ekme 
yaya Hitlcrin tahakkümüdür ve bu harp tır. ker ve dijer başlıca maddeler 
şimdi garp yan kürresine de yaklaş- NAFIA VEK1L1NİN vesika usulünü tatbik etmiye 
mıştır. CEVAPLARI zamanlarda kahve üzerinde 

---~ Nafıa vekili beyanatta bulunarak ce- buhran görülmüşse de bu da 

•ır·ka cenhası• dD •o o• vaplar vermiş, Vek'AJetin işleri basında miştir. Şimdi altı ayhk kahvemls M 1 ~ il n ., 1 ç 1 yol meselesi geldifüni, j!arp vilayetleri- mizdedir. Daha fazla getirtmek 
mizôe geçen sene 640 kilometre yol ya- ısaimize devam etınekteyk. 

degvı•ıı•"ıı·kıer oldu pıldığını söyl~r. ZİRAAT IŞLERl:MiZ 
A KARABÜK FABRİKALARIMIZ Ziraat büt(esinin m ...... 

•tinin mihrakının hürriyeti müdafaa . ... suale ce11ap verdi-
edenlere yardım oldulunu da .ayı-m.. ~ .... CA..A') ~... .. A l llln ol-
tir. undan düstri' . istih' --1tlfı smda bir mebus hariciye nazınndan lngılt a ın 

tktısat veUleti bUtcesinln müzakere- da da vekil B. Muhlis Erlmlen 
si eSl)asında vekil bilhassa Karabük ziraat makinelerine karşı rörii)en 
ı ı r • _ı .._.._~ ı •••• •• · 6 ~ ı,. __ -o 

karşılıyacak bir hale gelmekte olduğu- Türk köylüsünün emrine ve jhtiya 
nu söylemiş ve bu husustaki mesaiyi karşı bulundurmak i(in claha vasi .!rmaıt i1t:m end bahıe;;şüm Moskovadaki İngiliz büyük elçisi Crip- himovesi meseleıi lumda Celren-

Fiihakika fevkalAd~;:i etin bunu d~ sin S_!alinle son mül~tını ne zam~ , . . 
Clel'Pb ettiıi muhakkaktır: y~ptıgını ve Sovyellerın yakın ~ktaki [ Bastarafı 1. cı Sah,fede 1 •d• • anlatmıştır. birler almacatnu söylemiştir. 

HARP VE TICAREThltz * 
RtJZVELTIN BASLICA MÖHiM nıyetleri ha~d~ her .h:u1gi bır temi- refakat etmek üzere harp l(emileri tah- Dem neç! 101 
SÖZLERİ nat elde edıhp edılmed~ği~i sonn':1.ştur .. sisine hazırJamyor. Amerikanm ha;yle Jlii 

Ticaret vekileti bU~ mUzake- Meclis yarın (Bcııiln) de ~ 
resi esnasında bevanatta bulunan vP.kil eektlr .• 
H111111nH111n11111ır111lınnııın11ınnı11n11111111anı ıuıııııııı11111111111111111111nn111mı111111111 

Ruzvelt, Nazilerle uyuşmak ve anlaş- :E!· C~en şuSocevabhıU~~eti 1: BUyüktazael- bir teclhir almaıa ancak laam. göae al- 1• caal ettı•ter 
mak imklnı olmadı~ da bahsetmiş çı nps vyet ~um Y e mun m maalyle kab ildir. Qer Amerika harbe Y ~ 
ve infira~lara cevap vererek demiştir temas m~aza etmekte 0~ ~- -1ene bu en ziyade Japonyayı alika- Kahire, 28 (A.A) - Almanlar hudut-

Vergilere yapılacak zamlar 
ki: ber Stalinle son. ~arda bar Koril.ır dar eder.ıt tan yeni bir hucuma ge(mişlerdir .. B.ir 

• - Kapılarımızı kapamak. Nazilerin me yapmış d~ldir. Sual~ ildnd kıs- Sözdi Çin uhDleri boyunca 200 Ja- hafta evvelldne benziyen bu hücumun 
lirmesine mAnl ohnak de~. onların bi- :;'A Kelince bu hususta bir beyanatta pon harp ~tinin dolaatıiuu 1"8 et- hedefi de cehennem geçidine hAkim te
li haPSetmesi olur. Bu vaziyette yıllar- unamam.. mit 'Ye 300 den fuJa diler harp .... m peJeri İngiliz kıtalarmm elinden almak
ca sehir1erimizln tahribine şahit oluruz.• AJıncuaya fNll'Gflİtçlilef'i• ile 4000 tayvarenin garbi Puiflldelri tı.. İngiliz kıtalarmın elindeki bu tepe-

Yme Rmvelt demiştir ki : nln .A._f•~nı t~lıllı Japon deniz islerinde her hansi hlr n - ler iz'a~ hareketleri için iyi bir hareket 
• - Dekar ve A.ar adalan Amerika- 11H UW:-&I C'• siveti kanılamaia hasır bulunduiunu noktası teşkil etmektedir. Almanlar bir 

nm kapılandır. Kıtalar yUklU tayyare- ediyoP.. illve nlemittir. netice çıkarmağa çalışır gibi görUnUyor-

Sigara ve içki fiatler 
bir miktar artacak 

Jer idn Asor adalan Amerika.va. yedi Berlin, 28 (A.A) _ Yan resmt bir KAFtLF.1..ERtN HIMA YF.SI VE lar .. Bu seferki hucum yarlara hAldm 
1aat mesafededir. Tehlike Amerikaya kaynaktan bildiriliyor: Bugün ~- AMERtKA bir tepeye karşı yapı)mış ve Sollum et- Ankara 28 (Yeni Am-) _ Büyük 
sfiratJe yakla$maktadır.• . . . • diğine göre hariciye nezareti İngilizlere Vaşinırton, 28 (AA) - ReialcUm- rafındaki mUnhat arazide ~et ~- llillet meclisi yarın (bugün) fevkalAde 
R~lt de?izler serbe~ de ilerı- yapılan ihtar mucibince bazı Alman pa- hur B. Ruzveltin sekreteri örlih reisi- ~· Buralan halen İngıltzlerin vaziyet dolayıslyle bazı vergi ve resim

ye surerek ~ilha$8 demiştir ki : raşU~illerinin harp kanunlarına muga- cümhurun nutkunda levazımın lngilte- elindedir. Almanlar ~u hareketlerde il~ )ere zam icrasma dair bulunan 382 nu
. • - ~list o~lıya, 1Mmlan Nev- yir muameleye maruz kalıp kalmadığı- reye teslimi hakkında kullandığı cbii- veya dört küçük müfreze luıl~yorlar maralı kanuna ek kanun liyihasmı mU-
JOrk, $ibıo, Vaşington ve ~. Fran- nı tetkik etmektedir. tün munzam tedbirler> kelimesi hakkın- ve bu hareketin genişliyece~ ~Uk- zakere edecektir. Layihanın bütçe en-
slsko sokaklaroMla bombalar diQünceye da demistir ki: mettirecek emare1er mevcut değildır. cümeninde aldığı son şekilden bazı hu-
bdar be~~lbiz diyorlar. Unatma- fnolllz tay31Clf'elef'I Stax «- Bu kelime, eaki manasiyle, gemi tNG~ RESMi TEBıJt.1 ..susiyetleri bildiriyorum: 
mabyız ki ~....= ~ huar: llJncunna Jdicıun ettL kafilelerini harp gemileriyle himaye et- Kahire. 28 (A.A) - Orta şark ordu- Layihada şekerden imal olunan mad-
Jar. ~ f 0 8 lnuştır N~ Siiveyşı Tunus, 28 (A.A) _ Ofi bildiriyor : mek demek değildir. Muhtemel olarak Jarı karar~ tebliği : Libyada Tob. delerin muamele vergisine tlbi tutul-
tehcl!t ~Atına a • • Amerika- Bugün saat 13.15 te İngiliz tayyareleri daha iyi ve müeuir bir tarzda, daha faz rukta vazıyette d~ yoktur. masma dair olan hilkümden fakir hal
~.;:~~:r ~°t:...~ başlı- Staks limanına mUteaddit bombalar at- la gemiler tarafından :karakol vazifesi- So"ilda kıtal~ üstün düşman kın gıdasını teşkil eden taban helvası 
~·81 ~İik . :Wıam.ıı i .0 kneri mı.şlardır. Bir bomba Rabe1ais Fransız nin vanılması demektir.> kuvv~ ;rınin tazyiki altında cehennem istisna edilmiş ve şekerden mam1ll 
k u 

1 
c:a:•tedbirl ~ • - Remisinin arka tarafına isabet etmiş i~ JAPON DONANMASI g~ç}din bö~n 

1 
~kilmişlerdir. Bu mevkiin maddeleri imal eden müesseselerin kil-

an~~~ıa ıarp Yarı: ktin'esinde. Al- si •An' surette olmak Uzere 8 kişi ;ara- CAUSIYOR dı~er g~de makineli kıtalanmız çille sanat muafiyetinden :istifadeye de-
• ' • patağı b. hareketi inle- lanmıştır. Gemide çıkanlan yangın sil- Tokyo, 28 (A.A) - Otuz altı eene ııı;a1~stand yetine devam ediyorlar. vam eylemeleri kararlaştınlmıştır. 
~~ ):Otfin t~rler hazırlanma- ratle sondurulınuştur. Diğer bir bomba evvel Japon filosunun Rus donanmasına k v!etJşı. I)e:r T,Habeş 1vatanperver Tütün ve içkilerden alınmakta olan 
~ ;,re Nazi ilerlemesine b~ Fesfat şirketine ait bir hangara isabet karoı kazandığı zaferin yıldönümü mü- ~ . . e~ aırada talyan mev: müdafaa vergilerine yapılacak zam 
....,; ede:'1;;ütün milletlere ve İnıiltcre etmiştir. Müteaddit kimseler yaralan- nuebetiyle Japon bahriye nazın dün ~ artan bir ~yanbul=:-ı miktarları şöyle tesbit olunmuştur: 
Ue Cine yardım etmelidir"• mıştır. radyoda beya~~ta bulu~arak Cin - Ja- dırlar.eGöller nımtakasınl. 26 mcı tW: 20 sigaralık paketlerden fiatı 11 ku-

R it Am 'kanın b. hil nası) pon lhtillhnı bıtırmek içın Japon ordu- fırk kum İ ruş ve daha yukarı olanların beher pa-

Elektrik ve hava gazı Jıstih1Ak re 
- sınat müesseselerde muharrik: 
olarak sarfolunan elektrik ve bava 
hariç olarak • yüzde elli zam yapı 
dn layihaya encümende ilave ol 
bir fıkra ile teklif olunmaktadır. 

ASKER SiGARASI UCUZLIY 

lrar:;e ., enda .. ~ ... • Sariye IHlfJıantandcua siyle it blrilli yapan Japon-donanması- yan 1i b= fırıu::a eden talyan ge- ketine 1 kuruş, bu fiatten aşağı sanıJan-
.:-ımı t~ lriiıri • telıalide swlıedDdL nm. bugünkü bijyiik buhran lcaroısmda nera . mevcuauyle esir 1arm beher paketine 20 para. garası a kuruşa inecektir. 

ten-b. • · ~~= lüs,_.a"!-L-u.ll..~~~ . milletin müdafaasını hakkiyle başarmak ediJın!.ştirSod·d · ı...ı_._ . ıı11ıırııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111ııııı ı ııı111111111111111111nıııtıımıH1111H 
msıru e mev - ~......., Hayfa, 28 (A.A) - Royter: Sunye- 1 . .. d" . u ŞCııcwuı işgalinde 214 subay. • .., • h f D 

saman i~nc~ini, ~ani htlrriyetl iatihap deki Franmz başlrumandanh~nda mU- Qn Rece RU~ uz. talimler yapar~ si- 1916 sı İtalyan erbaş ve er ve 2594 ü u • t t • 
ettik .. Hıt~erın .,.dünyaya tahaüllıulinü him bir değişiklik vukubulmuştur. Son :h~::• :akvıye ıle mqgul oldugunu yerli erbaş ve er olmak Uzere 4510 e:;ir nıversı e a ası 1 
bbul etmıyecegız .. Milııellih kuvvetleri Jt{inlerde tayyare ile Beyruta muvasa- Y fi · atınrnıstır. 
l&zumlu yerlere koymuş balunuyoruz.• lAt eden Reneral De Verdillar yaş haddi- ~ tNGiıJZ TAYYARE Ht)CUMLARI b k d ı 

Da da gösieriyor iri Amerika şimdi ni bulduAu için tekaüde sevkedildiği lngilizlrr Ha lep ei- Londra 28 (Radyo s. 00.05) -Kahire yar a ır a açı ıyor 
lii:ıumlu .. önliliü noktalarda tahşidatı bild!.rilen ~eneral Fougeresin yerine Su- bava kuvvetleri karargAhırun tebliği : 
yapmışur. . riyedeki ~ kuwetleri başkuman- varındaki m~ydanı Libyada bombardıman tayyarelerimiz 
A~RİKA t GJLTERENiN danlıl:ına tayin edilmiştir. Burada zan- BtngaZiye yeniden hUcum etmişlerdir .. 
MlJ1"1'f'.FlKt nedildiğine ~öre bu bir vesiledir .. Zira bombalndıJar Büyük bh- binada yangın çikmış ve bir İstanbul 28 (Yeni Asır) - Bu yıl den mürekkep bir heyet bugi.n 
Ruz~eltın nutku sulh halinde bul~- ~eneral Fou~eres henüz 60 :va.şuıda de- iskele yakılmıştır. Sidi Barrani yakı- ilniversite haftası Diyarbakırda açıla- mizden hareket eylemiştir. 

nan hı!' devl~t ~ammın n~ka dei!ldır ğildir. General Fougeres bilhassa İngi- Be:vrut 28 (A.A) - Ofi: İngiliz nında yere ipm~e mecbur olan bir Al- caktır. Bu haftaya iştirak etmek Uzere Heyet Uç giln Ankarada kaldı 
'ft lngıltete ıimdıden Amerika11 mtitte- liz dostu olmakla maruftur. De Verdil- tayyareleri dön sabah Halep civannda man avcısı zaptedilmi.ştir. Tobrukta da- üniversite rektörü B. Cemil Bilselin ri- sonra Diyarbakıra müteveccihen 
fiki saymaktadır. Iar ise mareşal Petenin şahsi itimadını Moırab tayyare meydanı Uzerinde uç- fi bataryalar biı Alınan avcısını düşür- yaseti altında profesörlerle doçentler- ket edecektir. 

ALMANLARIN CEV ADI hlüz olmakla maruftur. muşlar, tayyare meydanına bombalar müslerdir. . 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Alman radyosu Ruzveltin nutkuna - atmışlar ve meydanı mitralyöz ateşine DENiZDE BiR MUAVAFAKIYET y k d . t "I" •""'• kr. d k hYD b 1 a• kısaca cevau vermiş ve ·Dünyayı ısuıa RUZVEL7-7iN NVrKU tutmuşlardır. Hava dafi bataryaları Afrikanın şimalinde sefer eden düş- 8 10 8 IS Bnl il iDi 6 ar 8 11 0 0080 1 
etmek i füen Almanya değil, Amerika- 2'efsı.. edllmf.YOI'- miidahaledc bulunmuştur. Hasar yok- man vapurJanna taarruz ederek 8 - 10 " . 
dır ..• De!llişt ir. . . . . tur. bin ton hacminde iki ticaret gemisine Ankara 28 (Hususi) - Ticaret veka-, vallık partinin nasıl tevzi ecJi)ece 

viSININ Tf,l\ilNATI VE AMERiKA Berlın, 28. (~·~} - Yan. ~esıni. bır Beyrut 28 (A.A) - Bir İngiliz tay- bir çok isabetler kaydedilmiştir, vapur- Jeti şehirler ve kasabalar kahve ihtiya- tetkik etmektedir. Bu tevziat"kt r 
Vişınin t minatının Amerikayı ne ka!Ln:!tan dbıldı.~ılıyor: ~kerlındınl sıy~~ yaresi Halep civnrındaki tayyare mey- lar duman içinde yanarak terkedilmiştir. cını bir An evvel temin için 30 bin çu- artık kahve meselesi kalınıyaca 1~1~ 

kadar tatmin etti.iiı belli değildir .. CUn- muuuıerin e dun ~~en a ev et reısı danını bombardıman etmiştir. Fransız tNGILtz HAVA KUVVETLERt m111111Mımmt11·111i{!:;'ı"'a"mdım811111111111Sım0mı0rm .. mı2111ır4ıııı111115111181111811111tmt11ue11111111•1111•1111 
kü Amerıka Vı iden mütareke hüküm- ~~el~ ta~fınd~ sovle~en nu:;;::ak- avcılan derhal havalanarak bu tayyare- TAKViYE EDiLiYOR 
lenne a,kırı hareket ed!p etmiyeceği ın a ç ~~.vanı mama ır. yi dü.,~rmfişlerdir. Tayyarenin müret- Kambera. 28 (Radyo) - Avustural-

hakkında teminat i temiş idi .. Halbuki Portelılz Asor adaları- tebatını tekil eden Uç İngiliz ölınUştUr. ya başvekili B. Menzis Mısırda impara- hafı·f ··elzele oldu 
gl5rUnü e göre Vı ı hukümeti Suriyede Londra 28 (Radyo - S. 00.05) - Kahi- torluk kuvvetlerinin insanca ve maJze.- &. 
oldujtu gibi tayyare meydanlarını Al- nı lıUVlleflend,,..yoP.. re hava kuvvetleri karargMıınm tebli- mece çok bUyUk kuvvetlerle takviye 
manyanın istifadesine terkedebilir .. Bu Lizbon, 28 (A.A) - Amr takım ada- if: Surlyede Halep tayyare meydanına edilmekte oldulıtnu ve neticeyi tam hir 

'natın nasıl teWtk. edıleceği aL'\ka larmm garnizonu yeni kuvvetlerle tak- taarruz edilerek bir hangara tam isabet- itimatla M'klemek 1izun eldi • sö -

Ankara 28 (A.A) - SOn 24 saat içinde Muğlada 11 defa hafif samnb 


