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Suriye 
Meselesi 
Etrafında 

İngilizleri şimdiye 
lıadar harelıetten 
aJılıoyan siyasi müla
hazalar artılı lııymet
ıerini lıaybetmiştir •• 

ŞEVKET BİLGi:\' 

Alman tehdidinin bütün ağırlıği~·lc 
ıtarki Akdenizde tekasür ttii:i bir sıra
da. İnı:ilizlcr nirju Suriyeyi i ·-dl etmi
Jor, neden Irakta vaxiyetc bir an enci 
Mı.im olanuyorlar? 

• 

1 [. 

Tl;jLfŞMEI ISTIDAtlNOj 

Y a~nıurlar ha
rekatı biraz 
güçleştiriyor 

Maamaflh lngUlzleP 
uazlyetin cereyan tar

zmdan memnun .. 

Suriyede Vişi bUldimetinin ımmı!a
.. tiyle mihver lehinde yepyeni bir •·a
..,_ lb.tas eddnıl ken hlllıl siyasi mülı1-
hazalann askeri icaplara tekaddüm et
ınesi anla'!lbnaz bir ııey oldiifiunu •Ö)'li
)'enler pek çoktur. Filhaı.tka yakın J(llu
lere kadar, Suriye - Filistin hµdudunda 
_, ihtiyatkirlıkla hareketi icap etti
ren sebepler, bilhassa Fransayı kat'i 
llıanet yoluna sevketınek için fırsat 
lıelıliyen Almanyanın müdahale ve taz-
1illerini arttırmasına vesile vermemek 
endişesinden doi(uyordu. İngiltere, her 
'leye rağmen "<'işinin esiri müttefikine 
la~ sarahaten cephe almak manasını 
iazammun eden bir hareketten sakına
~nı ümit etmekte idi. Bugün artık 
böyle bir ümidin yeri yoktur. Suriye ha
\>a üsleri Almanlara teslim edilmistir. 
\'arın. Almanlar Giritte yerleşebilirler
le, büyük Alman kuvvetlerinin de Su· 
l'iyeye akın etmesine Vi,i ister isleme• 
1'821 olacaktır. Yani Fransanın donan· Kahire, 29 (A.A) - Habeşistanda 
tııası ~bi milstemlekelerini de hiç kim- harekl\t yağmur mevsimi dolayısiyle çe
leye teslim etmiyeceği hakkında Ame- tinleşmek istidadını göstermekle bera
l'İkaya verdiği yeni tahriri teminat bir ber şayanı memnuniyet bir tarzda de
laymet ifade elmiyerektir. Şüphe edile- vam eylemektedir. Düşman tüfenk ateşi 
ınez iri, Fransız müstemleke imparator- ve hava bombardımanlariyle ciddi suret
lu~u. daha Fransa harbının kaybedil- te hırpalanmaktadır. 
dia ı:iin Alınanlara teslim edilmekten lTALYANLAR YtNE BiR ÇOK 
ı.oruyan kuvvet İn~lterenin denizler ŞEYLER YAPMIŞLAR 
lıakinıiyetinden ba$ka bir şey değildir. Roma, 29 (A.A) - 366 numaralı İtal-
\'ani Fransa. Almanya ile iş birliğinden yan resmi tebliği: 
~nap ettiği müddetçe imparatorluk Sollum cephesinde İtalyan Alman 
tehlikeden masun buhınuyordn. Sinıdi kuvvetleri düşman işgali altındaki mü
'17niyet değismi~tir. Resmi Fransa, Fran- him bir me11Ziin zaptında esir almışlar, 
llZ milletinin inandığı ,.e bütiin kalbiyle 9 top ve yedi tank iğtinam etmU;lerdir. 
tnerbut bulunduğu bir dıivaya ihanet Deme civarında tayyarelerimiz bir düş
ederek Almanla ile iş birliiine razı ol- man deniz filosuna hücum ederek bir 
·~na ııöre bu siyasetin kl!lldisini ne- • [ SOT1u 3 cü Sahifede ) 
reye kadar sürükliyeceği bilinemez. • 
Buııün Fransanın mukadderatını ida- · 

re edenler belki de siille bir muhakeme 
}apmaktadırlar; ~~ =: =cQCCco:ac:o': c: :oo 

Harp demokrasilerin kafi zalerile bi-
teukse general Degolün İnıdli2lerle be-
raber bulunması savesinde Fransa bu 
ıaferde kendisine düşen yeri yine işgal 
edecektir. Böyle olmayıp ta Almanya 
muzaffer olursa Vişi Almanyaya körü 
körüne inki:radının mükafatı olarak 
kurtarılması kabil olan &eylerin haddj 
azamisini kurtarabilecektir (!) 

Vişi. doi{nıdan doğruya hüniyet cep
hesi ale,·hinde nctieeler veren bir J>Oli· 
tika takip etmcmis olsa.vdı bu düsünce 
belki doğru olabilirdi. Amiral Darlamn 
Fransız milletine bir hayat umdcsi ola
rak mal etmek istedii:i Fransız · Alman 
anlasn1asından sonra, İngiltere resırri 
Fransadan ~üpht> etmcğe ve ona bir 
düşman nazari.vlc bakmağa mecburdur. 
Fransız endiistri~i biitiin kaynaklariyl<' 
Almanvanm zaferini lemine ve dolayı
Iİ)·le Fransız milletinin esaretini uznt· 
nıağa ~alısmaktadır. Bir milletin ha~ a
tuıda bundan daha fe<i br sahne ta<av· 
vur edilenıez. 

Fruıı~rz • Alman is birliği bu harbu1 
en ~a~·anı ha~:ret safhasıdır. Snri~·e ha· 
"11 meydanlarını kontrolü altına alan 
Alme1n.vanın yorın Tunus • Ccza~İr·F'a$ 
'l7e garbi Afrika """' ü,ı .. rine de el kO)'· 
ına., beklenehilir. Bu takdirde, \'i~i 1 

- 2 i SAYFADA -

••••••••••• 

Fransa Fas'ın büyük 
bir kısm·ını ispan
yaya veriyormuş 

Londra, 29 (AA) - Deyli Telgraf 
gazetesinin Fastalc:i muhabiri yazıyor: 

Fransa ile ispanya arasında Fransız 
Fasının büyük bir kısmının !apanyollara 
terki hakkında müzakereler yapılmak
tadır. 

"Hood,, tan yalnız 3 
kifi kurtulabildi 

----<>-
Londra, 29 {AA) - Sanıldığına 

göre Hood zırhlısından yalnız üç kiti 
kurtulabilmiştir. Bunlardan biriai subay, 
ikisi de tayfadır. 

infilak çok ani olmuş ve ölmemiş 
olanları derhal kurtarmak ümidi bile 
kalmamıştır. Hoodun normal mürette-
b·•• 1 34 ı ki~i idi. 

§ Ankara, 29 (Yeni Asır) - Kastaınonide ku- §1 
§ rulması karaı·laşbrılan kenevir fa brik ası için § 
§ tetkikatta bulunmak üzere Sümerbank İstanbul§ 
: şubesinden bir mühendis heyeti mahalline izam : 
ı olunmuştur.. ı 

:; 1111111111111111111111111il111111il1111111111111111111111111111111111111111 ıır. 
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MISIRDA 
A iman ordusu 
durdutuldu ••• 

ALMiKLARIN MAKSADI 
srG CENAH i.ARha TEH
LIKf DEN KURTARMAI 

--0---

Almanıar arlıadan uu
PuJmalaPına meydan 
uermemelı için yeni 
meuzilerini tahlıime 

Amerika Bahriye Nazın .4.lbay Knoks, Kıırolinıı zırhlısının 
deııize indirilme.ti menı.iminde 

caıısıvorlar .. 
Kahire,"" 29 (A.A) - Royter Ajansı

nın garp çölünde ileri tnııiliz müfrezele
ri nezdindeki muhabiri bildiriyor: 

~~~~~~~~~~-

61 Hl T T E EN SOi HARP 
VAZiYETi NE? 

B. RUZVEl.Tll IUTIUl
DAN ÇIKAI MANA Salı günü öğleden sonra ln~iliz kıta

ları Mısırda Alman ilerileyişine nihayet 
vemıişlerdir. Bu. Sollumun Uıkriben 3 
kilometre şarkından baslayarak cenuba 
doğru elli kilometı-e kadar çöle uzanan 
kararsız bir hattır. Salı akşamı ve Çar
şamba sabahı Almanlar daha ziyade ilc
rilemeğe teşebbüs etmemişlerdir. Öyle 
anlaşılıyor ki Almanlar ileri hareketle
rinde tekrar kazandıkları mevzileri tar
sinden baska bir fikirde değillerdir. 

1-~anyayı Alman- Amerika Mihve
ların almış ol- ri durdurmağa 
ması mümkün azmetmiş bu-

Bunları~ en mühimi Halifaya geçidi
dir. Burası Sollumdan Sidi Sülevman 
yay15sına yol vermektedir. Sidi Sülcv
man Sollumun 15 kilometre cenubunda 
bir çnl yaylası olun hafif bir yükseklik
tir. Alman kuvvetleri burasını muhafa
za etmek surPtivle ~a~ CC:'nahlarını fngi
]iz müteharrjk k1taların1n revirerek ar
kadan vurmalarına mani olabileceklrri
ni ümit ediyorlar.Simdi Almanlar tarafın 
dan isaal edilmiş bulunan Sollumnn bir 
kaç binası hasara u>lramıs\ır. Ifaddı za
tında. bu mevkiin hic bir sevk:ilc'"'v~ 
f'lıcmmiycti yoktur. Almanla.r tnc:riliz 
7:Ayiatın.dan t'ok Usti.in zayi.ıt verınio;;lf'r
dir 

~örülüyor lunnyor ••• 

PazartC'si sabahı e!'iaslı taarnız1ar1nı 

yanarken Almanlar Lihva hududıınd0n 
cnl istikametinde t.' •nuba do<ıru bir koı 
"öndPrmi<lerdir. Sollumdım bir kac ki· 
lom~tre mesafode küçük bir tnqiliz. hu
dut karalcnlundan da muhaf,,larmı ~ı
karm1~lard1r. 

AI..MANT.AR HALtFAYA 
rwcmt ~tN TFPFStNDE 
Kahire, 29 (A.A) - Alman kuvvetle

riırln ek~Priyeti hi\18. Halif~ya gec101nin 
tepMindedir. Ve yalnız pek az mikdon 
<ıerilten cıkmıştır. Almanlar l(e<'idin 
<arkında hiç bir <ayanı kavıt ilerleyis 
varnnamıslardır. HarekAt 10 kilometre 
kadar blı cenhP üzerinde teksif edil
mi~ bulunmaktadır. 

1NntLtZ RF.SM! TF.BLtôt 
Kahire, 29 (A.A) - İnl'iH?. Orta şark 

Orrlulan karar)!~hının tebli~: 
Libva<la 27 - 28 gecesi Tobruk müda

fileri bir ileri harekette dii<m•na bilvük 
kavınlar verdirmi•lernir. Sollumda · ke
sil kuvvetlerimiz Halifaya )!Pçidi civa
rında diişmanı hırpalamıslardır. 
HabesisUında kıtalarunızla Habeş va

tanperver kuvvetlerinin harekAtı sayanı 
memnunivet bir , .. kilcfo devam ediyor. 

ALMAN RESM! TEBLtôt 
Berlin, 29 (A.A) - Alınan resm1 teb

liği: 
$imali Afri.kada Alman ve İtalyan kı· 

talan Tobru kta İnl(ilizlerin yeni huruç 
- SONU 2 ci SAYFADA -

İngilizler Suda Jıoyunu 
mütemadi top ateşi 
altında tutmağa 
çalışıyorlar •• 

Kahire, 29 (AA) - lngiliz orta 
şark ordulan karargahının tebliği: 

Ciritte yeniden ağır surette takviye 
edilen Almanlann yeni hücumlan üze
rine kıtaabmız Suda koyunun f1tkında
ki mevziler üzerine çekilmi9lerdir. Cö
iiiia söfüııe ...ı.u. bul- muharebelenle 
diifmanla kıtalanınız ağır zayiata uğra
mışlardır. 

GiRIDE ITALYANLAR DA 
ÇIKMIŞLAR 

Berlin, 29 {AA) - Alman resmi 
tebliği: 

Alman kuvvetleri Ciritte mağ]lip 
edilen dü~manı tak.ip ederek Amil ko
yuna varmı,lardır. Epey esir alml§lar
dır. Düşman Suda koyundan tamamilc 
tardedilmiştir. Tayyare dafi toplan ilci 
lngiliz tayyaresi düşürmüşlerdir. 

ltalyan kıtaları Ciride çıkmışlardır. 
BiR INGILIZ KRUVAZöRU BATn 

Londra, 29 (AA) - Amlrallık da
iresi tebliğ ediyor: Cirit taarrU%Undan 
evvel sakatlanan Suda limanında tamir
de bulunan 8500 tonluk York kruvazö
rü müteaddit defalar bombalanmak au
retlyle şimdi tamamen kaybolmuş ad 
edilmektedir. Mürettebattan ilci kişi öl
müş, beş kişi yaralanmışhr. 

* l.ondra, 29 (A.A) - Bu sabah Gi-
rit harekitı haldnnda hiç bir haber gel
memittir. Bu sebeple Almanlar tanfın.. 
dıırı iddia ettikleri ıribi, Hanyıırım ifıal
edilip edilmediii malUrn değildir. Ma
ıımafilı Hanyanın lfpl edilmlt olmuı 
mlimkün addedilmektedir. Eğer bu ha
ber doğu ise vaziyetin ciddi olman ih
timal dahilindedir. Eğer Suda koyu da 

- SONU 2 ci SAYFADA -

ltalyan resmi tebliğinin yeniden bombalandığını bildirdiği 
Maltııdıın iki g<mın;ı1 

---<>-
AmerUıa donanması 
DalıaPı, AsoP ue YeşU 

Burun adalarını 
müdafaaya hazır 

Nevyork, 29 {AA) - Reisicümhur 
Ruzveltin nutku Amerikada derin bir 
heyecan uyandınnıotır. Memleket mat
buatı nutkun akisleriyle doludur. 

Bir gazete ilk aahifeainde JUD)an ya• 
:ayor: cBizim ~ netice hup-
lıe huhmd.... 'en ilııac ettir ı. 

cNevyork Posb gazetesi de büyü:. 
başlıklar altında töyle diyor• cDevlet 
uiıi açık konuttu. Donıınmanuz, bati a 
bir ihtara Hiırum. olmadan, Dekar ile 
A... Y etilbanın adalarını miidafaa lçin 
lıarekete geçecektir.» 

Nevyork umumi vallti IA7men ,..... 
lan IÖJ'l<mlftir: 

-Natuk, hllrri)'etl.i 1 • __ ... ,<! 

d"""--• çın ......-u .,...,...uerle ı-,ıı. hllnl,.etlerlnl muha-
faza edenlerin itimat lnmretlerbıi -
llyecektir. 

[ SOT1u 2. inci Sahifede J 

lngiltere harbı ne za
man kaz.anacak? 

Mihverinkin
den fazla ma
kine yapıldığı 

zaman ••• 
AVUSTURALYA BASVE· 
KiLi ZAFERDEN KAT· 

iYEN EMiN ... 
-<>--

Kaınbera, 29 (A.A) - Avusturalya 
BB§veklli Menzies Mebusan Meclisin
deki beyanatında şöyle demiştir: 

- Demokrasi aJeminin bütün endüst
ri kabiliyeti harekete geçerek düşma
nınkinden fazla makine yapıldığı zaman 
imparatorluk harbi kazanacaktır.> 

B. Menzies şimali Afrikaya çok mü
him takviye kıtalan gönderilmiş oldu· 
ğunu ve Libya muharebesinin neticesi
ni tam bir itimatla beklediğini, bu sene 
sonunda imparatorluğun daha kuvvetli 
olacağını, Atlantik muharebesinin kaza
nılmak üzere bulunulacağını söylemiş ve 
nutkunu siyasi birlik lehinde bulunarak 

-------------·------------- bltirmiş1ir. 

Yer kazma müddeti uzatıldı 

Vilayetin tebliği 
IZMIR ViLAYETiNDEN: 

1 - Hava taarruzlarına karşı tir. 
korunma siperleri kazdmlması 2 - Bu müddet zarfında hun
ve icabeden diğer tedbirlerin alın· lan ikmal ebniyenlcr hakkında 
ması için tesbit ve evvelce ilan cezai hükümlerin kat't •urctte 
olunan müddet 30/Haziran/94 l tatbik edileceği tebliğ ve ilan olu
akşamına kadar temdit eclilmi~- nur. 

1NGtLTEREDE ECNEBtLER 
MECBUR! IDZMETE TABt 
Londra, 29 (A.A) - !ngilterede ya· 

şıyan ve YB!ilan erkekler için 15 den 
65, kadınlar 16 dan 50 yaşına kadar bU
tlln ecnebiler müttefik devlet veya düş
man tabiiyetinde olsunlar, Haziran ve 
Temmuz aylarında kayıtlan yapılarak 
silAh fabrikalannda ve ziraat ~!erinde 
çalıştırılacaklardır. ___ , ___ _ 

BePlin sefarethane
rnlzde Pesnd Jıalnıl.. 
Berlin, 29 (A.A) - Türkiye büyük 

elçisi ve refikası dUn a~ parlak bir 

1 
resmi kabul tertip etmiştir. 

Bu kabul resminde Alınan eahslyetle
ri ile kordiplomatik bazır bulunmll§tur. 

BERLIN 
R zvelti n t • 
kuna n 

0 
diyor? 

NUTUK MÜPHEMMIŞ, BU-
NUN iÇii RESMEN VA
ZIYET ALMIYORLARMIŞ 
VUlıl, B. Rıızlleldn nut• 
lıunu tasPip ed,iyoP ue 

bu nutulıtan Nıb 
dünya miitehassls 
olacalıtll' diyor .. 

Nevyork, 29 (AA) - Ruzveltin nut
kunu mevzuu bahis eden B. Vilki demi§ 
tir ki: 

- Reisicümhurun bUyUk mesajı btl· 
tun dünyayı mütehassis etmiştir. B. 
Ruzvelt Amerikanın hillyalannı haki· 
kate ink.ill\b ettirmek için yegD.ne çare 
olan mMıleketi tek bir gayret tek bir 
azim içinde birleştirmek salAhiyetini al· 
mış bulunuyor. 

B. RUZVELTtN MtlLAKA.TLARI 
Vaşington, 29 (A.A) - İngiltere Bil· 

yük Elçisi Lord Halifaks ve İngiliz lkti· 
satçısı Keyııs reisiciimhurla mUIAkatta 
bulunduktan sonra Amerikanın millt 
müdafaa istihsal!ltiyle umumi iktisadı 
vaziyetiyle diğer meseleler arasında gö
rüşüldüğünü söylemişlerdir. Lord Hail
faks demiştir ki: 

- SONU 2 ci SAYFADA -

B. Vilki Lotıdnıyı .:iyaTeti e!1ltlsmdıı 
lngiltere lı Nazın B. Bevin ile beTabet' 

Almanya ve Franıa 
yeniden bombalandı 

Manş üzerinde 
hava barbı ol

du, bir2emi 
batınldı 

1 ALMAN TAYYARESl DO· 
ŞOROLDO. INGILIZ ZAYl· 

ATI YOK 
--O---· 

Londra, 29 (A.A) - Havanın çok fe
na olmasına rağmen dün gece bombar
dıman servisine mensup küçük bir tay. 
yare filosu Almanyanın şimali garbisin
deki hedeflere hUcunı etmiştir. 

Londra. 29 IA.A) - Haber alındığı
[ SOT1tt 4. cii Sahifede ] 

l'C1J1J111Telerin bir hiicunıu 
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IAWUPANltftZMUAMMA~I · ŞERİR HABERLERİ SLriye 
Meselesi 
Etrafında Gamelin Muamması! 5 ci Bergama kermesi 

GennaJ Veytand u2'ayyae llat'i neticenin lllın· 
masana Cindi olama, llaa'i netice için ordu harp 

meydanında h41ıim olnaalldırn diyordu 

Kozak ve Kınık . 
~ünleri çok ~ü--13 -

t'AZAN: JULES RCMAtNS ze) oldu 
General Vey~andm üzerimde bırak

bğı bglıca intiba, göat~rcliği bir gepç 
lcız leJ'&aYIJ glmu--y. btitr3den aijyleye~ 
yim ki, şimdiki kızlar arasında general 
lerdM) dıha cüretkar planlar aı d~ğil~ 
<lir. 

General Veygand ile ilk sözlerimi:r.i 
tPati ederken, evvelce kutı•ında daha 
aıkınh çekmiş bulundu~um bir çavu:su 
tahattur ettim. Ve kendi kendime !IÖylc 

<!üşündilm: c:Cammet çavuş eimdi bu
rada olsavdı ~erek Veygand'm, ~erek 
benim halimiz berbat olurdu I• 

Müstakbel blr harpte hava kuvvetl~ 
nin oynuyacağı rolün ne olabilece ~ini 
sormuş olduğumu şimdi hatırlıyorum. 

Bu ~ualimin büyük bir durendM eseri 
olduğunu zan etmeyiniz. Mütehauııı-
lar tarafından gazete ve mecmua
larda yazılan yazılan okumuııtum. 
Bu muharrirler tayyarelerde görülen te· 
ld.irnülün mevcut muharehe eıı.rtlarını 
tamamlle de~ştireceğini, ve büvük aıı-

hr kuvvetlerine bel bağlamanın delilik 
olaca~nı iddia ediyorlardı. Bilhassa 
Douhet namında bir haly'an generalinin 
ilt!riye sUrdüiü nau.riyeler umumun 
alakasını celbetmelcte ve RÜnÜn mevı.u
'llnu teşkil etmekte idi. 

Franaada Solcular, • ve bilhaua il&
ve edeyim - müfrit solcular, mecbur? aıt
lc:erlilc müddetinin temdidine sarfoluna-

Almanyanın, harp tayyareti imaline sa· 
lahiyettar olmadığı halde, icabında 
sürat ve kolaylıkla bombardıman tay
yareıl haline konulabilecek. binlerce 
sivil tayyare imal etmekte olduğunu ih
tar ediyorlardı. 

General V ~yr,and sözlerini kemali 
dikkatle tartı\Tak ıualime cevap verdi: 

c- Bu gibi mül.hazelar i tihfof edi
lemez. Fakat hava kuvveti kat'! netice
nin elde edilmesine amil olamaz: Kat'i 
bir netice iıtihs111i için ordu harp mey
dnnıncla hakim olmalıdu: hava kuvve
ti ise hiç bir vakit ham meydanında ha
kim olamaz.• 

Bu fikrine ilaveten, hava kuvvetleri 
için ateo hattına münaelp bir mesafedf! 
ilsler bulundurulması lüzumu, ve bu ih
tivaçtan tahaddüs edecek mii,külit 
hakkında makul sözler de lô.ve etti. 

Piyade kuvvetinin harote daima ve 
tamamile h&kim olrıeağı kananini i7hın 
etm.-di: ve bnna mümasil modası gec
mis mütalealar da dermeyan etmedi. 
Buna ra~men mekanİ7.I! edilmis kuvvet
ler;:ı tabive ve <ı1"vkülcey"' sahalannd" 
inkılap hu<ıul~ v,etireceğine kani o1madı
qını sözlerinden anlamı,tım. 

Yine ayni toplantıda ba,ka dir doatum
dan hittim. 

Veygand yakında ıin h•ddil'e vım1 
olacağı, fnkat mevldJnde kalmak fdr 
hiç hir teeebbüste bu1unmıyaca2-ı. genr 
unsurlann terfii için mevcut uııulün !aa
betli o1Ju1fo fikrini de izhar etmişti. 

Mınta•amızın u• •öy 
dllılf 11e nafıq sergisi 

açıldı.. 
----cı----

Beoinci Bergama kermesinin Kınık 
ve Kozak günleri de tam muvaffakıyet~ 
le geçmiı, bu vesile ile bir sergi açılmış, 
muhtelif mtlli oyunlar oynanmış ve eğ
lenceler tertip edilmiştir. 

KiNiK GUNO 
26 Mayıs pazaretesi günü kermesin 

Kınılc günü, nahiye icin bir bayram ol
muı, halle aabahtan alcıama kadar ıo
kaklarda dolaşarak şenlikler yapmııtır. 

Sabahın ilk saatJl'!rinden ba11to Tzmir 
vafüi Bay Fuad Tuksal olduğu halde 
BerA:ama kaymakamı, parti, belediye 
ve halkt!vİ reisleri ve halkevi mensup
tan Kıntğ!'l geldiler. Mhm.firler, Kınıklı
ların cotkun ııevgi tezahiirleriyle karsı
lıır.dılar. 

Ege mıntakMında ilk defa, açılmakta 
nlan «köv dikit ve nakl'} kursu ııergi~i> 
vali Fuad Tub;ıl tan~fından ac:ılmıstır. 
~ergHe teşhir edilen el isleri. dört ay
lık gibi kısa bir çalışma mahsulü olma
~ına rağmen, takdirle seyredilmiş ve 
binlerce halk sı-rrriyi ziyaet etmişir. 

KOZAK GONO 

'calr: paranin muazzam bir 1'ava kuvveti 
.varatmalc SUl'etlyle daha Eaıdell hir işe 
tahsle olunal,necellni iddlll etmekte 
idiler. Diler Fnnsız ı>olltikacılan fet'!, - B t TM E D t -

Kermeııln Kozak ı?ÜnÜ, emııalsiz ı,enlik-
1erle kutla~mıştır. Kozak. Egemizin ta
biat güzellikleriyle süıılenrnlıı en ~lrln 
ırnhiyelerimizd,.n biridir. Bilhassa Uç 
milyondan fazla fıstık çamlariyle be
?!enmiş olan bu a~aç deniıl, yurdumu
ıun en giizel yaylalarından biridir. ıaıaıııaaııaaıcaaaıeeasıacııaaaı:ıc~~~~-'..O-

Berlin Ruzoeltin nut- B. Ruzvl#ltin "utkun. Kozak, bundan evvelki dıovirlerde,Per 
ueren namınd11ld neft. !larapları ve çok 
lezzetli fıııtıkladyle ün almıştır. Bu müs
tesna r,?Ü7.elliklerle dolu diyarın kermes 

kuna ne diyor? 
[ Ba~aTafı 1. ci S<ılı 'fcde 1 

- tnglltereye g!den gP.mJlerfn hima
yesi için R1ınacak yeni tedbirler mesPJe
sl J'8rllşU1m~bıtlr. Bu mese1e r"Lııl
cümhura aittir demlstir. 

ALMANLAR NUTKU 
M'O'BHEM BULMUŞLAR 
BerUn, 29 (A.A) - Yarı resm! bir 

ln:ıyrıaktan bftdtrftlyor: Rmı:velt!n nutku 
hak1':1nda dUn a~"lam BerUnln styast 
mahfillerinde fU mtltatalda hutW\ulu
yordu: Bu nutuk ,-enı h!ç bil' ey thttva 
ı>tmeme'kted!r. Ruzveltin qarp yarı Jdlr
rec:ıintn tehlJk~ altında bulunduıtu fddla
!lına dlnley!ct1erlnl daha zfvade lknaa 
tec;0hbUı etmesi manalı g8rl11Uvordu. 
Aynı mahfitterde lltın Amerika dev

],.tll"rfne nutkun hilh!l!Sa bu kısmının 
ne kadar tesir edebilecelt hu.mrunda 
ic:rar edllmeme\dedlr. Garp yan kUrre
sinin AlmRnya yttzUnden mamz bu!un
<Ju~ tehlikelel'e mtiteessir olan Ruz. 
veltin IM tufanını gelince Berlin hun
lann esassız ve versiz sözler oldu~u 
mi\tab5sındndır. R"'ic;icUmhurun sarih 
olmayan ifade tarzına binaen Almanya 
harlcive nezareti bu kadar milphem bir 
ifade kar~ıı.oıında resmen va7.f~•et almP.k
tan imtina edecektir. 

---~---

Girifte en •on harp 
vaziyeti ne ? 

[ Bn~tarnfı 1. ci SaJı·fede 1 
kaybedllirse vaziyet daha ziyade ciddi
leımi' olaeaktır. Eter lngilisler Suda 
koyunu top aleti altmda tutmağa mu
vaffak olurı... Almanlar bu mevkiin 
itgallnden "Plld mllryaata istifade ede
miyeceklerdir. 

Müttefllc lnrn'etlerini bima,. etmek 
ve Atm..a .....mlerlnl bomltardnnan 
etmelr lpn lnıllls haya kuvw.tlchıbı 
Blenhaym tan-eJeri kuDanddd.., Ml
dirilmektedir. 

Ciride büyük fngiliz takviye kıtalan 
gönderildiği hükmda ecnebi memle
ketlerden verilen haberler dofru tellldd 
edf1memektecllr. 

Roma, 29 ( A.A) - 366 numaralı 
ltalyan resmt tebliğine göre ha1yan ha
va teıellülleri 28 Mayıs gecesi Maltayı 
bombard11nan etmişlerdir. 

dan erkan mana • 
r Bnstarafı 1. r.i Sahifede 1 ~ünü de mutena olan yaşanmış. ve her 

cNeyyork Sunt şu mütaleay1 serde- tarafı kaplıyan yem yeıil çam a!!açları 
divor. Fevkalade e.hval vaziyeti ile arasında çok güzel bir gün gec;irilm;~
Am~rika birl~şik devletleri mihveri tir. Bu, bunğın belli baslı hıısu~iyetle
durdurma~a azmetmiş buh nmaktaclır. rinden ol rı Bengi ve da ~lı gibi toplu 
Çunking, 2') (A.A) - Ru:r.veltin rad- oyunlar, Kozak ,.ft>leri tarafından e:r

vo ile n•şredilen nutku Çin resmt mah- kekçe oyrıAnm1._, bilha.,~a yiiz elli ki,i 
filleriyle f,aJk ara~ında büyük bir aUka tarafından oynanan bengi oyunu, sey
uvandırrnıstır. Nutkun Çince tercüme.si. redenlerde ü,tıin bir inşirah uyandır
mahiye,tinl etraOı olarak tetkik edebil- 'llıt<t•r. 
meal lc;ln. mareaal Can-K•y-Sek' e aön- Kozakta lı:erm@'tl P:Ünii davetlilere 
derllm!ştlr. Ret"kt'mbur Ruzvelttn nut- y11ylamn 9erln ııuforından y11pılan ay-
kunda Çinin yapmakta olduğu mlic1'de- ranlar ikram edil:nis ve davetliler K o
ley~ alt kısımlara hu!lust ehemmiyet at- -z:aklılann sıı:ak alakalarivle ağırlanmıt
fedilmektedı. Cfn mfthafillerln<ll'!kl ilk lardır. Bu veııileden iııtifade ediJ,,relc 
intibaa göre b~ açık hevanatı ht'm Av- Kozak köylüleriylP- görüııülmüı ve ken
rupa, hem de paelfik irin m!ihlm bir dilerlyle samimi hasbihaller yapılmıı
takım hadiselıor takip edecektir. Bunun tır. 
aynl zamanda demokrasilere yardım 
meııt:lesirıdc müı•bet tedbirler alınacağı. 
na delalet ettiği lconaatl vıırdır. 

Bismarkın batmasınd:ın dolayı bara. 
da sevine; lahar edibrıiıtir. Cin gazetele
ri hunu hlr tnıı:llz %8.f!'rt o1arak ~~lAmlı
yorla•. 

-----
Mı•rrdn Alman or. 
daıu durduruldu 

f Raun nfı 7 "' ~ h'ft>d11 1 
teşebbi.islerini tardetmi<ılerdir. Alman 
muharebe tayyareleri Tobruk yakfnin
de ditşman mühimmat depolaMnı bom
bardıman ederek bir cok infilaklere se
b"p olmu,tardıl". So1hımun ııarkındrı 
düsmanın zırhlı otomobilleri tahrip edil
miştir. Marsamatruhun simalinde bir 
düsman silebi bombalarla yakıtmıstır. 

AKDENtZDE MtHVER 
GEl\ULERtNE Hô'CuıvrI.,AR 
Kahire, 29 (A.A) - tng!Jlz havt kuv

vetleri kararg!hının tebliği: Tayyarele
rimiz Blzerted1t bir dU.~man gemillnde 
yangın çıkamuslardır Ridol adlı Fransı7 
vapuruna isabetler oldu~na dair ma10-
mat yoktur hücum esnasında buraya 
iltica eden bir ftal~ran vapunıru da isa
bet kaydedilmiştir, F,ğer bir Franıır. va· 
pttruna isabet vuku bı lmut ise huna 
dilşman vapurlarının Tunus sulıu·uuı 
girmesine müsaade edilme."l sebep ol
muştur. Tunus JUlan hakkında Visiye~ 
dl! evvelce husu.st ihtarlar yapılmıitı. 

___ _,.., __ ~ 
lran devleti 941 
Fuarına iştirak 

ediyor 
Fuarın esJdmfş pauyon

ları yeniden inşa 
edllec:elr .. 

----0---

Şelırlmlz lran general konsolosu, 
diln belediyede reis doktor Behçet Uzu 
ziyaret etmiş ve kardeı lran devletinin 
1941 lzmlr fuarına lııtlrlkl hususunu 
ııörUşmUıotür. Dost memleket hesabına 
bu seneki fuarda husuet blr pavyon inşa 
edllece~i haber alınmıştır. 

Diğer bazı memleketler de, 1941 lz
mlr fuarına iştirak için, konso108lukları 
vasıtasiyle, istlmzaçlarda bulunmuşlar
dır. 

HU hazı?da. fua? ıaha11nda bulunan 
baza pavyonlar çok hurdalatmıt bir va
:ıiyette olduktan slrülmU,tUr. Bu rlbl 
pavyonlar, sahipleri n Jlllcadarlan ta· 
rafından yerine daha mUkemmelltırl ;ya
pılmak Gzere yıkbnlacaktar. 

---~11111-...-

BulgaPC:a w Baea ...,. 
lapında ita.daldı ""· 

Her ,an 1111 seanslarda 
Vlllyet ziraat müdürlüfU, t:se mın• 

takuındald \,ağlarda nk ıılc teklkler 
yapmaktadır. Bu tetkiklerden anlaııl
dıRına gHre, Bulgurca ve Buca baf1ann• 
da hlı; hlr hanabk olmadıiı memnuni
yetle görülmüttür. 

B i r i n c i [tS] K u r u ş 
• .....,. rnatlnelePden lfllHINn 

ELHAMRA SiNEMASINDA. 

Şallew ~ muazzam filim lrirclen 
-ı-

-----
PPofesö,. dolıtoP Jllhaı 
Reşat gellyoP .. 

Günün müstacel ihtiyaçları 

Açıktaki siper ve sığ
nakları muhafaza etmeli 

hiilıiilnet sipel' ue slğınalıları bozup tahrip 
edenleri çolı şiddetle cezaland•malıdıP 

Kendi yerleri müsait olmadığı ıçın bir tedbiridir. O halde hu emniyet ve 
hoş arazide siper • sığınak yaphrmış tedbirleri temin edecek vasıtaları sağ
olanlardan aldığımız bir kaç mektupta lam, daima istifade edilir, halelden ve 
mühim bir noktaya temas ediliyor. Bun tecavüzden masun hir halde bulundur
ları" söylediklerine göre açıktaki siper mak llzımdır. 
sığınaklar çocukların bir eğlence yeri Bu lüzumu ne yalnız başına hükümet 
haline gelmiştir. Eğer yalnız eğlen- teşkilatı, ne de yalnız başına siper sa
ce yeri olmakla kalsa iyi, çocukların bin hipleri temin edemezler. E.l birliğiyle 
bir tUrlü oyunları, inip çıkmaları, bir- hareket etmek lbımdır. 

ingllizlerl tlmdlye 
lıadar hareııeuen 
aldıoyan siyasi müla
hazalar a...rdı lııyrnet
lerlni lıaylJetmqtir .. 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede 1 
kendisini sakınılmaz bir şekilde hem t 
~iltere hem de Amerika ile harba sı 
kcdecek olan en tehlikeli bir platfoı 
iizerindc oldu~mu anltyacaktır. B. Ro..• 
veltin nutku hu hususta kat'i bazı ib• 
tarlan ihtiva etmektedir. Göriilüvor ki. 
hadiseler ergeç büyük demo~sllerlll 
Vişiyc karşı vaziyetlerbıi kat'i olarak ta· 
yin ctıne~rini irap ettirecektir. İngiliz· 
lcrin Suriye~ c karşı harekette bulun· 
mak için, BirleşiJ dimhuriyctlcrin Vişl 
ile münasebetlerini p1ilphcmJeştireP 
noktaların tevazzuhunu bekledikleri 
tahmin edilebilir. Amerika, Fransanın 
son tahriri teminatını kafi telakki ctıwıl· 
yerck bngiinkü fiili vaziyet karşısınd• 
bu teminatın bir göz boyamadan h8'"' 
bir şey olmadığım beyan edel'Se Suriye 
sahillerinde Almanların yerleşmesine 
mani olnıak i<:in İngilizlerin daha esasla 
t<>dhirlere tevessiil etmeleri mUmkUn• 
dlir. 

birleriyle itişip güreşmeleri yüzünden Her kes kendi aiperiyle alakadar ol
bu siper - sığınaklar matlup evsaf ve şe- mak icap ettiği gibi, hükümet te acık 
raiini kaybetmekte, bozulmakta ve arazideki siper • 11ğınak1ımn çocuklar 
yıkılmaktadır. Ezcümle Cüzelyalıcla veya şu - hu tarafından tahrip ve teca
elli dördüncü sokakta oturan bir ta- vfü: edilmekten masununlyetini temin 
nıdığımızın başına bu halin geldiğl- eyliyecek tedbirleri ittihaz etmelidir. 
ni söylemekte, karakola müracaat et- Bu meyanda, çocukların siper - sığınak
tiği zaman mesele ile aliikadar olu- lan oyun yeri ha1lne getlrmelerl, bura
nacağı vadedilmekle b<?raber her si- larını bozup tahrip etmeleri hem yaşla
oerin ba~ına bir memur konulamıyaca- rı ne olursa olsun kendileri, hem de Suriyenin Akdeniz harbuıdaki ehem• 
~ı. siperlerin sahip1eri tarafından giin- ebeveyn ve ve1ileri için cezayı mucip ıniyctinl anlamak lçin asker olına~a lh· 
de bir kaç defa bakılması muvafık ola- bir hareket olduğu ilan edilmesi ve bu tiyaç yoktur. Orta Aıtyay8 ve orta pr• 
ca~ı c.evabı Verildir.İnf bi}dirmektt"dir. cezalar tesbit edilerek muhtı-lif Va!!tta- ka giden büUJn sevküJcen yollar Suri• 

Açık arazideki her siperin buma larla herkesin bildi~! bir hakikat haline 1 yeden geçer.. İn~liz imparatorluk yed--
bir nıemur konulamıyacağw ne kadar getirilmelidir. lannm muhafazası bakuıundan bu ka• 
doğru iıe bu kabil her siperin sahip- Her vatandaş ta yalnız kendiıne ait dar hayati bir b?lgenin Alman fstilill 
leri tarafından rcünde bir kaç defa ba- olanın değil, bütün ıiper • 11ğınakların albna geçmesine ln!{itiılerin seyittl kal· 
kılması, ballulaa da bunun çocuklar ve bozulup tahrip edilmemesi umumt em- malan tasavvur edilemez. Madam lııi 
Ya baılcaJan tarafından yapılacak tahri- niyet ve selamet bakımından lüzumlu Fransa, Alman harp tayyarelerfnl Suıi
hatı önlt'lmı::si imlclnı bulunmadığı o ka~ olduiunu öğrenmeli, böyle hlr tecavU· yeye ~~kınuştur .. Bu hareketin bUtilıl 
dar doğrudur. ze ve tahribe eneme !Azım» diyerek ıe- netayıcme katlanmak.tan baeka bir te' 

Ev içinde, herke!tin kendi araziıinde yİrcl kalmamalı, blnat ikaz ile, mUm- yapamıyacakt~. Zaten~ h-: 
olmıyan siperlerin muhafa7.ası biraz kün ddllse en yakın pollıe h11.ber veTe- Fransızlarla bırllkte S"'!f!yeye ~1 b • 
~üç olcağı anla!lılıyor. Fakat hu güçlüğli rek bu kötü cehalet veya idraksızlık ha- rekete geçmeleri takdirmde hır muka 
Yenmek hem lbımdır, fıem de gayri reketlnin önüne geçmeğe çaltsmalıdır. ~e~etle ~ılasmalan ihtimali pek o• 
k b'l d ~·tdl rı·ı k b'1 l '- ı ., kl iftU'. Fransız askerleri Alman db...,.a a ı egı r. oı ere , ı m yeTeıı; aıper • 11~na arı d tm k , . --'-! ••tt fikl ..:..... 

H"kU ti ı h k · b' i b h i d 1 d idd 1 yar ım e e ıçın ııı:ıaaı mu e e&"-u me m zce er P.sın ır s per ozQp ta r p e en er e ' ete ceza- ·rh km k h al ti k 1 ldd kat· 
vaomağa mecbur edJlmetıl. bir keyif M Tanflı,.ılmalıdır. 91 a çe e ac e ne 0 ay 8 

değildir, bir ihtiyacın mahsulüdür. Her Böyle yapılırsıt siper - sı~ınak vücu- laoamıyacaWardır. j •ar 
kesin sirıer yapması da yasak savmak da eP.tlrilmesi mecburiyetinin bir mana- ŞEVKET B LG•n 
kabilinden bir hareket değildir. Muhte• sı ve faidesl olur. Aksi takdirde lüzumu 
mel tehlikeler belirdiği zaman vatan a.mnda açık aruidekt. siper • aığınaklar
müdAfaasnıda her şeyden mUhim olan dan istifade edilmesi lmklnı kalmıya
nüfusumuzun emniyetini. bizzat kendi cak, bu husuııta earfedilen para ve emek 
hayatlarımızın vikayesini temine matuf te heder olup gidecektir. 
~:0--~~~.t""~J.:HX~.~~~ 
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941 Yeni mali vıf r Güzel yalının imarı --·- !I § Ankara, 29 (Hususi) - 20 ma~ 1 
E gününe müsadif Şarkl ErdUnUn mU- 1 
E Jt bavramı münasebetiyle reisicUm-,i lwr ı-..t. Lıöwi MaverCIYl F.rctUa J~btkkuk ,af IDRlft\rPlll'I 8etıkllk llhlll lıtllllik = emiri Abdullah;ı tebriklerini bildir· S 

bir bi~&da tnnıanac~k edilerek turntuıaeak § miştir, .. i 
: Emir de cevabında teşekkUrlerı.Dl i 
3 arzetmiştir.. ! = ı • 1111111ıı111ı ı ı 1111••mıım ıııımrınmmımıııı---n~ 

Yeni sene içinde uepgl Banyoda ıslahat ue 
balıaya~ı 4;tıi•wı1~dmama- genclere mahsus yüzme 

Kör talebenin lıonse,., 
güzel oldu-

sın<ı ~ !ı~llacafı .. 
Yeni malt yıl l/Ha7h·nn/!H1 tari

hinden itibaren ha--lavecak ve vilAvetln 
yeni sene btitçesi tatbik mevkiin~ ko
nacaktır. Bi.itçenln tatbikiyl"' beraber 
bütçeye mevcut kadro cetvellerine ~ö
re. husust muhasebe müdUrlilğil kadro
sunda bazı tadilat yapılal'aktır. Bu ta
dilata göre, kadrodaki tebliğ memurla
rı i\cretll memur olmak itibari:v]e vilA
yetin tensibiyle vazifelerinden "uzakla~ 
tırılacak ve bunlann yerine simdllik 
3() kadar ve daha ileride de on d~ne da
ha alınarnk 40 tahsildar istihdam. oluna
caktır .. Bu suretle vergi tahsilatına 
chemmıyet verilecek ve bakaya vergi 
bırakılmıyacaktır. Husust muhasebe 
~ubelerlndek.i tahakkuk şef ve memur
ları bir binada toplanacaklar ve bera
ber çalışarak hirlbirlerine yardım ede
ceklerdir. Bu ~alışma tarziyle tahak
kuk islerinin intacı seri bir sekilde ya-
pılacaktır. • 

Tahakkuk i~lerinin tan!lm ve ıslahın
da çalı~tırılmak U~ere Ucretle miltaad
dit memurlar istihdam olunacaktır 

lfaraeatplap .............. 
yeni.,.,...,,.,. .,.,.,,L 
Şehrimiz iluaeatçılar birlikleri umu.o 

rnt heyet toplantılarana birlllcler umumi 
Utihl B. Ahf inanın ret.lifinde devam 
edtbnlt vı pay tenli tallmanameleri 
Uzerindeld n\litalealara dinlenmfttir. lh· 
raeatçı taclrleriMlıtn bu toplantıl•rda 
ileriye ıUrdüldert mUtalealar teablt olu
narak ticaret veklletlne ı6nderll.cek .. 
tlr. 

-.,.,..,_ ••.. ~.,.....,. 
ADl.l'l'E 
Mftf~lfllne terfi 
Şehrimız ıcra reisliği vazifesini uzun 

zamandr1nberi vekaleten ifa eden ve 
bu müddet zarfında ~lerlni islah ederek 
intizama sokan icra muavin hakimi B. 
Hüsnü Mehmet Kabakcıoğlu, adliye 
1nlifettişliiine taYin edilmiştir • 

havuzu ~apılacaıı 
Güze1yalıdaki küçilk su birikintile

riyle ufak b::ı.taklıklarm sahipli kısımla
rının i.stimllk edilerek bu geniş sahada 
modern spor sahaları tesis edilece~ini 
evvelce yazmıştık. 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz. dün ya
nında mühendisler olduğu halde GUzel
yalıya giderek tesisler yapılacak ııaha
da tetkikler yapmıştır. 

Bu sahanın bir an önce temizlenmesi 
ve gençli!e faydalı blr hale getlrflmesi 
için plAnlal' hazırlanacaktır. 

GUzelyahda bülunan belediye banyo
ları da hazırlanacak plln çerçevesine 
alınacak ve burada geniş yUzme havuı· 
ları ve su topu yerleri vücuda getirile
cektir. 

GüzeJyalıdakl bataklıklar kurutul
duktan sonra bu civarda yalnıı Çakal 
bumu dalyanı civarındaki bataklık kal
mış olacağından bunun bir an evvel ku
rutulmuş olması çareleri ar,.ştınlacak
tır. 

ZABITADA 

Saiır ve dilıb ve körler müe1te1eel 
kör talebesi tarafından hazırlandığuıı 
yazıdığımız ıenelik mUsame... dUn 'tir 

rilmiş ve kör talebenin konserde gör 
terd.iği büyük muvaffakıye takdirle kar
şılanmıştır. 

Almanya hııf'da lndr
lerlnaize talip .. 
Almanya ile ton defa yapılan ınüıa

kereler neticeainde iyi fiatlerle 350,000 
liralık inclr sahtı üzerinde anlaşma ha
sıl olmuıtur. Bundan batk• AlmanW 
tarafından yeni bir teklif yapı\nut " 
yüz bin liralık yeniden incir talep edil
miıtir. 811 talep üzerinde ırörUşmeler 
yapılmaktadır. Piyasamı•da bir kllll'I 
hurda olmak üzere 3000 ton incir ıto
ku vardı?. Almanlann yaphğs teklif 
üzerinde bir anlaımaya vanlına bu J 
bin tonluk stok tamamen sahlmıt bu
lunacaktır. 

Almanlar lcuru ineirden, hakiki kah
ve dereceeinde mükemmel lcah•eler 
imli etmektedlrf .. r. Bunlar hını... .ot• 
ı. ltarıştınhnalctadır. 

Almanyada bu iıle de uiraşan llf 
•- I I fabrika mevcuttur. so,,,.,. mese es sopa -·-,.. . . - , ....... ,. -- • • 

dduası oldu.. ! 11111111111111!1111aıım11111111111111mmuımnm·t 
ı_ •• ~.e~~~şaL:~-~--~,... Kıaıka ,- 330 Oo~um1ulara i 
"'G311.uu;ae ı;.ur wıu;ııae ou.a~wr. 1 

Kızılca köyünden Mehmet Ruhi oğ- tzMbt YERLİ ASKERUK $U- ... 
lu Memduh Balaban, arılannda bir '°" BESiNDEN r ı 
ba altt verişinden dola)'1 münakaşa çı- :; 1 - 3.30 dofumlu Uıtlyat erler ih-

1 kan ve MHlWlda kavı•>:~ i~~~P eden § tiyatlık hizmeti icin s:J.Ah altuıa aluı
hadisede Safa Sunayı dovmuştii~. B~n- a mışlardır. Bir çok erler namlarına i 
dan mUteesşir olan Safa Sunay hır müd- ~celp <;1kmadığ1 için ~elmemektedir. il 
det sonra kahvede oturuken Memduh :f 2 - Her ne sebeple olurs olsun -
B~labana arka.andan sopa ile hücum et- S simdiye kadar gelmiven MtWim ve İ 
mış ve .~emduhun ~aş~nı ~annışhr. i '{avri Miislim bütün bu doğumlu er• E 

1'.er ı~ı. taraf. ta bırbırlerınden dayak lt}rip 30/5/941 cuma günü sabah sa- i 
y~~ıklerını iddıa ~derele mahkemeye at 9 d~ İzmir yerli askf'rlik şubesine i 
muracaat etmlşlerdır. 1 müracaat etmeleri i3rttır. Gelmiyen- ı 
~a...ı.a.• "~efı lerin ahkamı kanuniye ile cezaya i 
v•vu• 1 ... ın~n·uz kşl<1cağı ilan olum.~r. 

BEDDY LAMARR 

SEVEN KADI 
BOBElt'f TAYLOK 

Haber aldıiınuza göre Tıp IRültesi 
pııofemfirlel'lnden cloldor Nihat Re.-t mı
martesl veya ~ iUnU aehrimize ıe
Jecektir .. (<HALK MOZESI>) KURULUYOR 
Karşıyaıı;;,..,. sollası Elledi Şefin ••PaJarı 
Beden 2'er1Ji"esl llu f'!ÜZ~c:te t~.P~~nac:alı •• 

ptlf'~alaf'lnl çalmq.. '"•mmıı111ıımımn1111111111ıııımm111111ııuı 
Belediye merkez garajınd, ustaball'

lık yapan lbralıirn oğlu Be\tirift muhte
Uf tarihlerde 80 lira kıymetinde 12 par
~a otobüı tamir malzemesi çald•~ iddi
a edilmiştir. Bekir adliyeye verilmiştir. 

Salih Palas -·-NARSls KUMRU 

ZORLA TA YY ARECI 
llBANSLAR : SEVEN KADIN : 1.30 - 6 - l.JO_ 

ZORLA TAYYARECİ : 4 ve 7.30 DA.. 
Cumartm '" ..... ıtlalerl 11 DE B A 6 L A R ... 

Ya flatlerf : Bfrlnel ıs. ........ JO.. Koltuk ıtn ... tık sean!lartJa Birinci U 
Balkon !O_ Knltu• 25 Jnm.ttur .. CUlllarteai Talebe seaqşları 10 kunqtQr .. 

-' Ebeqı Şefimiz Atatürkun habralarını 
emrine uerlldl- bir araya toplıyacak olan birinci kor· 
Vaktiyle C. H. P. tarafmdaıı milli dondaki müzenin tanzimi ltl hararetle 

emlak idaresinden sahn alınmış olan devanı etmeketdir. Münye chalk mü
Kar~~aka ıp9r ıahuı •. ~ümhuriyet halk zeai> adı verilmesi karar4ftmlmııtır. 
pertıu genel aekreterlığı tarafından ve- Atatürkün lzmir seyahatlerine ait bir 
rilen bir kararla, beden terbiyesi lımir ~ok resimler ve nutuklar şimdiden ha
bölgesi tarafından devren satırı ahnmıt- zır)ımmış bu1unmaktadır. 
ht. Müze, Ebedt Şefimize ait bir ~&le ta-

Devir muamelesi ikmal edilmek üze- rihi eserlerle zengin blr halde tewiı edi
redir. 

Bir fırına 110lısa" 
eltınell _.,..,, • ..,...,.. .. 
Anafartalar caddesinde Hur,it oğlu 

funeı Musa kaptanm nokaan ekmek çı
lcardığı, bu ekmelcleri müsadl'!re etmek 
iatlyen belediye zabıta mf'muruna h<>ka
rette bulunduğu iddia edilmi .. tir. M•ısa 
kaptan policıce tutuJr,.., .. ., ~ ..tHvt've tes-

' -·· STOOYO SAlONLARI 
AÇILIYOR 

31/Mayıs/941 Cumartesi akşamd 
saat 23 ten itibaren birinci sın 
orkestra (Mo;ı;arik ve arkaclaşlat'l) 
bütUn tzmirtn kendilerini tanı':!': 
kibar ailPlPrini d&vet rdPrl'"r re 
flı>~ı> crıı i111t11t. ve eı'ifencf! ... 

• • : • • • • • 



1941 ~.,, ...... 
İKMAi. DEUANUİ 

Kahire, 29 {A.A) - Irakta esas faali- 2 fMıp L ...... ..,,... 
yet havalarda cereyan etmektedir. Dereler. -n _., olduiu gibi Al-

.Kahire, 29 (A.A) - İqiliz oria '8rlt aancak 2 inci Kordon 294 numarada 
orch·'ı rı kanrgllıının tebliği: DEVRiM OKUW t.ı-da n.ıı. 

Irakl..ı Fallucanın şarkında bir asi su- ~ektir. ikmale kalan ilk • orta • liıe ta· 
bay ve 92 erbaş esir aldıt.. Burada va- !ebeleri yatiştirilir. • 
~iyet sakindir. Bir İngiliz kuvveti Frat Ka)'1tlar batlıunıttır. 1.ıekut.rin ı.1-
boyunca ilerlemektedir. Yiyet cüzdanlan ile okul direkörlüğüne 

habefte harekdt çetin- L~~:tLt ne~~ 
l8fme/ı UfitJotlında Tescil edilmif o!aa (Omı•lı Nınbss 

1zmir pbesi) nia ticlOnç para nrme it-

~ ( S./ "'"1:ı1r' • ~~!_ede .1 lerl ile ....,_, ~ mlltedair be--. ·' ye ~reısa- .....-ı.:.~- ,,_. • yanname 2279 ve 3399 numaralı kanun-
-r kaycletmiflerdir. Diğer bir kru- !ar hilkınline go .. re acilin 3025 numara
'-ilrde Şl• .>.>-<1l L '- iııfilik olm.n .. n~. .....,... ....- -r- sına b;F1t n tescil edildili ilAn olunur. 

1$arkt Airibda Galla ve Sldara mm- .tzmır sicili ticaret memurluğu resmi 
'-liaııında düşman taarruı:ları tardedil- mllhllr ve F. Tenik imzası. 

aıüracaatlaı ilan olunur. ( 1190) llılttır. 1: Beyaruımne. 
~m ınuııaltası.ııda Albıly Devlço hmi1' vlllyeü yüwk :makamına • İZM!R SULH HUKUK MAHKE-

~da ölnıfiıtür. 2279 ve 3399 numaralı kanunlar mu- MEStNDEN: ZAYt ŞAHADETNAllB 
ltudü9, 29 (Radyo S. 22.15) - Kahi· cibince tanzim edilen beyanname. 1334 senesinde İzmir .sanat okulun· 

._ : Orta şar~ ordulan. karargAbmm A) Bankamızın aşağıda imzası bulu- SATIŞ tt..ANI dan a1mıf olduluın phaıletnameJl ııa-
- : Hal:ıeıııstanda ~yet ıneınııunL. nm hınir şubea yapacağı ödOnç para Mustafa ve Zebranın şayıan muta- yi ettim yenl<ılnl alacatırııdan eskisinin 
hl 9Wlel bir şe~ in~ ~· .. v..rme işlerinde: aarrıf olduklan Tepecikte Dar sokakta hükmi! kalmadığını ilin ederim. 
L BııskodA ııarnızonu çevı:~stU:· Gol- a) Açık kredi şeklindeki muameleler yeni S sayılı hane mahbmece ".'erilen AH otlu Halan Biç yılnw: TIDdlik 
'"" mınta~ 40 bin kişilik bır İta!- için yüzde 12 ye kadar. izaleyi şuyu ka~na l<ıtınaden Osman zade çıkmazı No. 40 
~~~~~ b) Diller ödünç para verme işleri için 19(61941 Perşembe günü saa~ 15 de tz.. 1968 (1202) r·················-··················: yüz.de 8.1/2 ye kadar. mır sulh hukuk mahkemestnd~ sallJ!t : AH.KARA RADYO.SU i B) Bankamızın muamelatı, 10 Hazi- yapılacaktır bu arttırm~da tahm~ o\11. IZMIR 40'NCO' İCRA MEMURLU-
! H il,,.. (} N K C p R O G R A M : ran 1933 tarihli ve 2292 numaralı konu- ruın bedildel 50ak0 dliradnın yilzdl bine yihealt~ be- (';UNDAN: 
....... ~ ......... ~ na tevfikan tasdik buyrulup 10.131934 şi ver' ii\i .ı ir e ta 1 e • es. ya- tzmir Havagazı şirketi namına mez-

7,30 program ve memleket saat aya· tarihli, 2649 numaralı resmi gazetede pılacak aksı .~k~de satış 10 giln daha kOr şirket murahhası İzmirde Kordon
ıı. 7,33 müzik: (pl.) 7,45 ajans haber- neşredilmiş olan statüsll ile i~hu statil uzatılar":k ık.ıncı arttırması . 30.161?41 da pasaport iskele.•! karşmnda der
lerı. 8,00 müzik: (pi.) 8,30. A,45 evin dairesinde tanzim kılınan ve Türkiye- P~rtesı ~nü ksaat 15 ~e/;;.e ~e- mani binasında mukim Davit Larimer 
"-ti. 12.30 program ve memleket saat deki şubelerimizce mabihittatbik ittihaz miz e yapı aca tır. Da a . m. O- tarafına !zmirin ticaret mahkemesin-
'hrı, 1 ?,3' müzik· ka<lınlar faslı. 12.- edilen folimatnamelerde ve matbu for- mat elınak isteyenler daıremızin den sadır olan 27 /1111940 tarih ve esas 
45 ajanı haberleri. 13,00 müzik: (ı>l) milllerimltde yazılı ahkAm ve şerait 941/483 sayılı dosyastna müracaatlan 940/207 karar 940/308 numaralı i!Aın 
13 dınl O dairesinde cereyan etmekte old11gu· ndan ve gayri menkul llzerinde bak talebin- "b' d 1 1 
14'015 müzik: ka· or faslı, 13,3 • bunlan alelrnüfredat tadat etme"e lü- de bulunanlar ellerindeki resmf vesaik mucı uıce ev et imanları idaresine 

, O mOzlk (pi.) 18,00 program ve " il b. \"kt d . . i1ra t t 1 2030 Ura 58 kurus aynca 4061 kuruş 
llıenıleket saat ayan, 18.03 milzlk: fasıl ıum görmedik. e ır 1 e aıremıze m caa eme@: il~m hareı ve 1002 kuruş mesarifl mu-
ıı.z., 18,30 ziraat takvimi ve toprak Ancak öteden beri hari~te ve meml,._ ri i!An olunur. 1967 (l204) hakeme ve yUzde on avukat ücreti ve 
llıahsuneri boroa•ı, l'l,40 müzik: klasik ket dahilindeki biHlmum bankalarca 915/1933 tarihinden itibaren yüzde beş 
l>roırram, 19,00 lconu•ma (iktisat •aati) tatbik edilmekte olan ve dev,mı tatbl- ZAYİ ŞAHADF.l'NAME faiz itasına borçlusunuz bu baptaki 
19, 15 mllzik: Mozart • Klalnet lconçer- kinde banka ve bankacılık noktosından İzmir darUlmualllmininden 329 sene- ilam icra dairesine beravi infaz tevdi 
to..,ndan Allegro, 19, 30 memleht sa- hayati zaruret bulun•n bazı bank• tea- sinde almış olduğum ~ahadetnaıneyi edilmesi üzerine 9411491·~ numaramızı 
'!ayan. ve •i•ns haberleri, 19.45 mü- mülleri milşteri lehine ödünç para ver- zayi ettim: Yenisini alacağımdan zayi ta'lyan icra emri ikametg~hınızın meç-

...................................................................................... : . 
i Devlet Demir Yol/arından i 
.................................................................................... ~ 

8ALA.S2' ALINACAK 
D. D. YOlJ.ARJ 8 Net iŞLETME ICOMISYONUNDAN : 
M•mmen bedellerile mllr.tarlan &flliıda töP4M''ıa ikl :rerdm top1-

V11ya oonJrtea ~ aıarutlle llıar edilece" balast 191 kapalı ·ıarf urullle .,... 
ayn ekailtıneye konulmuıtur. ihaleleri 16/6/941 pa:rarteai ııünii raat 16 da 
Y"kdlirrial nılit..ı.ip AlrtMlıkıa ltletaıe binwnda lı:omiryonura- yapıla
caktır. 

lateldilerin M. T emİDat makbuzlarile k&pah ııar8arını ayni llibı raat 1 5 u 
kadar lı:o~ rMlbitae Yermeleri ilamdır. •-~----' •-'-tane lı:al '--'görülebilir. .,,...._._ ._ em ..... 

Me...&ii 

Moral • S&ke (KLM: 11 J. ) de 
Turan· Ka....,..ı.a (Kl.Mı 7+J00-12) 

Mıktan 
Metre m!lı:lbt 

6000 
4000 

30 3 5 10 

Muhammen 
bedeli 

Lira 

9000 
6200 

1956 

M. tem&-

67, 
46S 

(1200) 

izınlP ValılflflP MüdtiPlilğiindeıt : 
L. K. Cinai No. Mevkii 

72 
193 75 
85 

120 
60 

Dükkln 
Ev 
DilU&n 

c 
Benzin barakaai 

390/75 
151/3 
408 
73/28 

ve 5 dönüm arazi 7 4 fbil& 

Namazgib 
Kefeli 
Hal binan 
Taıçılar 
Kızıl Çullu 

Vakfı 

Müfd eobak Ahmet S. 
Toraman 
Mazbut evkaf 
H. Muhteranıeyn 

c 

Yulcanda mahalle sokalı: ve evsafı yu:ılı kiraLk ııayri menkullerin hizaJa. 
nnda yazılı muhammen kıymetleri üzerinden on ırün müddetle mUnytıd.,.. 
çıkanlmıttır. lhaleıl 7 /Haziran/941 cumart.,.i prilnll raat ondadll'. 

Taliplerin mezkGr gün ve saatta pey akçeleri ile birlikte ve fada tahillt 
almak iatiyenler her gün mesai aaatlerlnde vakıflar varidat m""1urluf1•nA mfi.. 
racaatlan ilan olunur. 1959 (1197) 

..., ·. radyo C:wıng ve tan•o orkestr••ı, me muameleleriyle milt•rafik olaı-ak olonın hlikmil olmadıg· ını ilan eylerim. huli,.eti ha•ebiyle bı'J• tehıı·g• gelmistlr. iki içi d bo ~c - ' " ı kta la b dd! h. tl f , " ren ay n e rcunımı ödemeniz ııöra muamel- devam olunacağı ma-
•O. 15 radyo gazete•!, 20.45 müzik: >·apı ma o n azı ma ızme e- İzmir Karşıynka Bostanlı ~imcndi er Binaenaleyh icra emrinin ilanen teblii!e ve bir diyecetfniz Vlll"8a tahriren veva IOnıunuz olm;r üzere icra emri maka-
l>eşrev ve saz oemail•rl, 21,00 kono~m~ rin tazammun ettiği maı<arili yine mü.~- caddesi 207 numarada Bekir Sıtkı karar verilmiş olduğundan ilanın Yrnl şifahen bildirmeniz !Azımdır akııi halde mına kaim olmak üzenı mezkU.. icra 
Ilı l k 21 1 O 1 2' no terive ödetmeyi Amir bulunmaktadır ki Yazar 1978 (1203) Asır gazetesiyle nes>i tarihinden iliba- hakkınızda icra kanuni hükiimlen"ne 

em • et postası. ' tem•i ' ·· · .,, bankamız bu nevi ayn hizmet mukabi- · emri ilanen tebli4 olunur. 
"'"-''-· radyo salon orkeotrası 22 30 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ..._..._ · · ıı ücretleri yukarda yaııtı had ııe mu- iZ ... iR DEFrERDARLIOIND ... ,,, •• ........ - ...................................... -·-
\':.":t•t saat ayan. ajans haberleri. kayyet olmaksızın tahsilde devam et.. ... A 

1_ r Jlatleri. 22,45 müzik: rodyo sa mektedir. Sıra No. ,O.eh, Soyadı 
""' orlteatruı, 23. l 5 mllzllı:: ( r>I.) 23- Müessese teamiilleri ve bankacılık 
.. ~5 • 23.30 vannld proımım ve lcaı>anı._ lcabatına tevfikan ifa edilen hizmetler 
-r f b !SP A ±> !$_ ) ===ı:== 1 fZMtR BF.LEDfYF.StN'DEN: mukabili olarak. istifa edilen mebl&ğ 

1 . 1 - Tamirat mf.lt.,,,,,.lh•e •uretlyl• ve ilcretlerin beli! bqlılan şunlardır: 
dııseme. llitm ve perk lşleT'lnde 1 - Miişteri hesabı113 yapılRD hakilct 2 
1161941 tarihinden 31/S '94! tarlhm• ve hususi hl=et mukabili mMraflu, 3 
\ııdar bir .,.n., ml\ddetle 1 llA 10 ad•ıli ezdimle llıınrta. ardiye veya muhafua 4 

-._ .. nda ta'havviil etmek üzere ııünde ve l:ıekı:f llcreti vesaire ı>!bl mamıflar 5 ,,.,.,tt ll ~k vllk uaba~vle Wrumu ha- müşteridon ayrıca tahsil olunur. 6 
lfııd. vt> yalnn: ile; ay t~ı., 1 tlA 4 •ılecli 2 - Hesahı cari .-.klınde verilen 7 

"'1ııında olmak ll'Eere gllnde va•".t! ı avanslann lşleml• faizleri ticaret kanu- 8 
lıtım,,.,.. c•lı.tınlrM•ı ı.ı. vazt 1,1 • ..ı mll- nu ahkAmı daires!n<le her üc avd'l bir 9 
ı!tı-ıoJ,(lnde'ld k~lf vt!· ..,;rtnam•.t mu- resillmale kalbedil!r. · · 10 
tllıı,.. • ., k~1'•1ı urflı Phi11mM"e konul- 3 - Banka muamelAtında bu mua- 11 
~UŞtur. Keşif bedeli 56*3 ıı,.;. muvak- meleler ne kadar az \mt!dat ede,..e et.. 12 
"'1t t•mlnatı 421 lln 25 kuruştur. Th•lo- •in bir liradan a.~ğı koml'l}'on tn'hsil ve 13 
111 1RIR'1941 Pa•Jt~I gllnll "'at 16.M ı.tifa edilmez. l4 
taclır. !49n ""yılı kon11'lun tarlhtı dnhl- 4 - Borçluları şubemizin miltemek- 15 

11ııd~ hazırlanmı' t•kllf ,....ektunları lh•- kin bulundu~ mahalden ba•ka yerde sa 16 
e gOnll azAmt !Ulat 15.30 a 1.odar endi- kin bulunan tlcart senetlerin iştira 17 
lrıen rlva•etlne verlllr. muamelAtında ihtiyar olunacak muha- 18 

1 -· K•,..ı:vaka 17110 <ayılı caddede bere masraftan ml~eriden alınır. 19 
"1PVc11t k"rd .. nlarm ııöktll•rek vf'llf .,._ 5 - ibraz mOddetl 15 gllnden d6n oJ.. 
~PVI! ııl!nt ve t•letth-11m"1ı: .;.,....ttvıe aa hile, faizler V1t komisyon en a~a!tt 15 20 
c:&ldh ıo4 - nol.Mnl•rmm ikmali, ~;••• gOn için hesap ve l.tıfa edilir. 21 
!!tlerl mtldilrlill!llndeki kesif ve ~artna- C) 339!! nuınara!ı kanunun mer!yete 22 

Mesi 'ffe'hlle aeık .. kstıtm..,,e lion;ılmuş. ııfrd!ll tarihten evvel aktetmlş olduıtu- 23 
tur. Kl'tff bedeli 3300 lira """"'k'lnıt "'° muz m""89P'.let.rln faize mtıteenOı: 1ıll- ~~ 
tnlnab 247 lira 50 kuruştur. Tallpltrln kllmletine Uç !eneyl tecavllz etmemek 
t"1'n1Mtı öi!IPden evvel 1~ banh.<ına v~- şarliyle mukaveledeki müddetin deva- 2~ 
fnoıır11k m;kbuzlarlvb !'hale tarihi ohn mınca riayet olunacaktır 27 

l~/811941 Cuma ııtİnll o:ıat 18 d• enell- Saygılarımnla 28 

"'""• miiracaatlan. Osmanlı bank091 !•mir •ub ... ı mühil-
29 

3 , 30 
- Fevzi PllŞA bulvan ilzerinde Ku- rii ve iki im7Jt. 

31 ~ol!lu hanı !rinde 341 ada 124 panel 1954 (1198) 

Mehmet O. Sade G&e 
Saban Civanşah 
Ali Akkaplan 
Nazmi Serper 
Hasan Amir 
Şaban Ergenekon 
Yahya Bozkurt 
Halil Ceün 
Halil Kırant 
M. RU.tü Orta Aras 
Arif Gözde 
Arif Gözde 
İbrahim Urumer 
İbrahim Urumer 
Halil Krant 
Şaban Gurnl 
Süleyman Gtintan 
Osman Ertoaun 
Hamdi Cet:n 
Ahmet Sami 

Bekir oıllu Hllae;yln 
Remzi Kray 
Remzi Kray 
Ahmet Gürdanlı 
Ragıp ve Yakup 
Murteza ~lu Tevfik 
İlyas Fedakar 
Nuri Erzan 
Mehmt't Dinar 
Emin Ciildüren 
Emin Güldüren 
Abdullah Hulilsl 

Sanatı 

Bakbl 
Berber 

Köınürc(l 

Barbar 
KRhved 

Kuap 
Kunduracı 

1".ııkicl 
Kahwd 

Eskir.! 
Eskici 

Kahveci 
Kahvı;d 

Eskıci 
Kalaycı 

Leblebici 
Kömürcü 

Mm.av 
Kao;ap 

Eıok:.ıt 
Fı.nncı 
Fırıncı 
Raka~d 
Fırıncı 
Bakkal 
Fırtruı1 
Fırınca 
Fınncı 
Fınncı 
Fınncı 

Sebat fabri
kası lpo'kll 

Mahallesi ve BO~ Kapa No. Hesap 
No. -

31/4 
512 
910 

111/l 
74 
99 
32 
13 
2 

Salc:ulı: Saraq Alt 
GUzelyalı Üç kuyular 
Gödepe İnönü cad. 
Duateııa Muhtar Emin 
Barbaros İnönü cad. 
Kalınç Re'• 9 Eyllll 
Mithat · ısa İslAhane 
Odun kapu damlacık 
Konak Birinci Kordon 
Uitur Hastane caddesi. 
Uğur Hastane caddesi. 
Konak Veyııel hamam çık. 
Konak Veyael hamam çık. 
Odun kapu Damlacık 
Göztepe İnönü cad. 
Altı ok Değirmendaı 
Kılınç Reis Hatay C. 
Atil!A 2 ÇeŞmelik 
5, Sııltanly" Komiser 
mahmut 
Mithat - GlfftUJ ao. 
Kılınç reis H. Rıfat p. 
Kılınç reis H. Rifat p. 
Balçova Aşağı ma. 
2 Omıanlye ~encfat 
2 Osmaniye Ddirmendağ 
Kılınç Mis H. Rifat p. 
Turgut ntlı İnlinll C. 
Turgut ntla tnııno C. 
Turgut reb İnl!nii C. 
Turgut reis İnlSnii C. 
Saleııc;i hükümet C. 

50 
50 
5 
5 
ıs 

948 
57 

100 
590 

46 

14 
195 
195 
338 

" 56 
19S 
303 
303 
303 
303 

40/l 

-
78 
11 
t'f 
sa 
Sil 
28 
95 
3 

8llol 
14 
14 

11116 
1166 

3 
30 
9 

'74 
'2 
18 

• 25 
25 
69 
18 
12 
25 
25 
25 
zs 
2S 
67 

Kazanç 
L. IC. 

! 118 
4 49 
7 96 
:t 80 
7 41 
s 24 
a 116 

58 
4 20 

12 00 
1 00 

10 50 
o 26 
o 58 
2 43 
2 96 
o 31 

12 49 
o 25 

1 '111 
33:! 
1 37 
o 75 

11 10 
5 70 
4 80 
s 25 
5 55 
., 39 
o 911 
9 00 

Buhran % ıs 7.8111 hvkallde 
L. K. 

o 50 
o 90 
1 119 
o llT 
1 48 
1 05 
1 '71 

11 
84 

2 40 
o 20 
2 10 
o 05 
o 11 
o 49 
o 59 
o 06 
2 50 
o 05 

o 35 
o 1111 
o 27 
o 15 
2 22 
1 14 
o 92 
1 05 
1 11 
1 48 
o 13 
1 80 

L. it 

o 54 
o 00 
o 00 
o mı 
1 81 
1 14 
ı 88 

12 
91 

o 00 
o 22 
o 00 
o 08 
o 12 
o 00 
o ll3 
o 06 
2 25 
o 04 

o Sil 
o 00 
o 00 
o 13 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 

10 80 

LIC. 

o 8! 
112 
1 11 
on 
1 8T 
1 31 
2 14 

14 
1 05 
3 00 
o !5 
2 62 
o 08 
o 14 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 

o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 
o 00 

Yekdn 
L. K. 

4 11 
6 51 

11 iM 
4 71 

12 45 
8 74 

14 2T 
o 93 
7 00 

17 40 
1 67 

15 22 
o 4.1 
o 93 
2 92 
4 08 
o '3 

17 24 
ou 
2CS 
3 98 
1 64 
1 03 

lll 32 
6 84 
5 5:t 
6 30 
6 68 
8 87 
115 

21 80 

Cilt 
V-11: N . 

t/M 
1111 
14/JI 
Dl• 
'31• 
13/45 
23/46 
24/1 
25/ZI 
18/17 
26/28 
13/18 
28/ZI 
24/5 
25/25 
25/ZT 
25/19 
25/36 
25/28 

25/M 
4/9 

4/10 
3/12 
S/44 

Karar 940/2239 
4/11 
4/4 
4/S 
4/5 
4/6 
4/9 

Benett 

-
MO 
MI 
l40 ... 
lMO 
l40 
iMi 
MI ... 
940 
940 
940 
940 
940 
BS9 
939 
939 
939 -1139 
937 
937 
9311 
138 
138 
938 
937 
931 
938 
938 
l3T 

1'e904nellsok•ktall41ada15pal'S<'lve ece :cac::ı=c c:cccc=ısa ne H 
~4~ aila 35, 1~ 36, ""'"'ellerde llq dllk- mur va mUstahdemleriyle. fukaraya ve
hn1n enkllt mllteıılthldlne alt olmak rilecek reçeteler llzerlM il&ç satın alın
~ .. .., yıkılması ve molozlarmın nakli ması, yazı l~lerl mlldiirlilltllndekl şart.. 
ı,ı vazı 1.1....ı mOdOrlii~ndekl keııtf VP namesi veçhile kapalı zarflı &k$11tmpYf' 
hrİname..t VP<;hlle acık ek•iltmeye ko- konulmuştur. Muhammen bedeli 8000 
?ıuJmu.tur. Ke,!f bt-ıleli 711 lira 60 lrun.. llra. muvakkat t.mlnatı 800 liradır. 
rııırnkbt tE'!Tllnab 8 liradır. Tallpl~n thaleııi 18/811941 Pazartesi ııtınO ... t 
temınah llj!IN!en evvel ı, bankMma :n· 18.30 dadır 2490 sayıh kanunun tarifatı 
hPıır11k makbuzlarlı•le ihale tarihi olan dahilinde hazırlanm1' teklif mektupluı 
13/81941 Cuma ıı{lnO .,,.ı 1R da f't'lcll· istenen ve.saik ile blrllkte ihale gllnll 
lrıene mllracaatlan. azlml aat 15.30 • kadar encümen rlya-

32 Ressam Azra ~P Salepçi HUkümet C. 40/1 63 4 50 O 90 5 40 O 00 10 80 4/5 937 
33 Hacı Rcsül zade Melunct İpckcl Salepci hükümet C. 40/l 69 9 00 1 80 10 80 O 00 21 60 4/12 937 
34 İ1:ırahlm oltlu ve Bekir oğlu Yilnlii Salepçi hükllmet ca. 40/1 53 13 50 2 70 16 20 O 00 32 40 ll/43 lllT 
35 H. Leroa ve Elizer Çantacı Salepci hUkOmet oa. 40/l 53 18 00 3 20 19 20 O 00 38 40 3/45 937 
36 Torna G!yuha Paspasçı Salrpçi Hükümet ca. 40/1 55 4 00 O 80 4 80 O 00 9 60 3147 917 
37 Enis Ali Kuyuınaı Salepçi HükUmet oa. 40/l 58 9 00 1 80 10 88 O 00 21 110 8/IO taT 
38 Sipahi oğlu Hamit Kömür,"J Salepçi hllkllmet ca. 40/l 119 9 00 1 80 10 80 O 00 21 80 4/1 937 
39 Nezire Galip Eldivencl Salepçi hiikümet ca. 40/1 60 4 00 O 80 4 80 O 00 9 60 4/2 937 
40 Ömer ve Ali Şapkwcı Saleııc:I hUldlmet OL 40/l 12 9 00 1 80 10 80 O 00 21 80 4/4 9H 
41 Halil Osman Çanta Amıll Salepçi hllkümet ca. 40/1 64 8 00 1 80 9 80 O 00 19 20 4/8 937 
Başturak şubesi mükelleflerinden olup yukarıda isim ve unvmlariyle ticaret11Ah adresleri yazılı mOlı:eUefler naıruna muhtelif yıllar leln tarhohıun V9f111er 

4 _ Cocıık vuva.,nın senelik 3240 setine verlllr. 
kilo kovun eti ıi.,. 220 kilo koyun ciğeri 9 - K.dlfekale ve Cüınhuriyet koru-
1'• tfl kl'lo b~n .oııtın l'lınmn"1, yazı lo;. luhma konmak ii~ere 150 adet k:wıape 
leri ,....!lıl!lrl11~Und•ld •artnımr<d vnch.1- yaptırılmn!ı, yazı işleri miiilOrlUi'finde
le arık eksiltmoye konulmuştur. 'Mu- ki keşif ve şartnamesi vechile açık ck
lıarım•n bedeli ·20811 lira muvakkat te- siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
tı>inetı 15R lira 6l) kııruştur. Taliplerin 1950 lira, muvakkat teminatı 147 llra
teminatı öJl..den evvel ı, baıt'kasına :va· dır. Taliplerin temlnah 6ltleden evvel iş 
tırarak makbuzlıırlyle ihale tarihi olan bankaııma yatırarak makbu~larlyle l'ha-

isimleri hizasında g"6terl~. Bu m llkelleflerln terki ticaret edip lıalen ne rede buhmduldart tl!Sblt ecl"r=rflll!nclen dAn lıırihllll 111k1p eden Rl!nden iti· 
haren 30 gOn !cinde mezkOr varııııere itiraz haklan olduiu 3692 sayılı kanunun 5 Ye 111 uncu maddeleri htıldlnılerlna tnflkan tehlllt mabmına kaim olmak 
Uzm! ilin olunur.. ım (1198) 
.............................................................................................................................................................................. 

IZMIR DEF!'ERDA.Rf, IGINDA.11: 
Subeal Cilt Varak Tarh 

No. 
Mükellefin 

1smı ve 
soyadı 

İşi Mahalle ,,. 80lralı: kapı No. MUddet Matrah Kazanc; Buhran Müva. Hava K. Y. 

13/~ /1!141 Cuma glinii saat 16 da encü- le tarihi olan 16/6/1941 Pazarte•i gllnU Yenl Ş. 
tnrne mürar.aatlan. saat 16 da encOmene müracaatları. Yeni S. 

~ - Çcıeuk yuveınıı ııenellk '7000 1<11o 10 - 1941 Fuan l~ln KUltürpark sel'- Yeni ş, 
lrek •lltil alınması. yuı isleri rwOdOrl"I- !?! binasırun bir kısmında 40 •tand yaı>- Yeni S. 
l!llndnkl •artna.,,e.ı VP<;hile açık "Milt- tınlmuı, yazı ifleri mildürlüğündekl Yeni S. 
l'ıleye konulmustur. Mulwnıne_: 

1
bedell keşif ve prtnamesi veçhile açılı: ok.ılt- Yeni s. 

7tııı lira mm•akkat tPmin:ıh ~~ lra 50 meye konulmuştur. Keşif bedeli 2S78 11- Yeni S. 
kuru.tur. Tal!pl•rln teminatı 6jtl..den ra 4!1 k1JrUf, muvakkat teminatı 193 li- yeni ş, 
ewel iş banlı:M1na yatırnrak makbu'E- ra 25 ~. Tallplerin teminatı at· Yeni s. 
lartyle ihale tarihi olan 13/6/ 1941 Cıı- 'eden enel it bankamna yatırarak mak- Yeni ş, 
tn a.;i.,ii <o>! 1R da encümene milra- buzlariyle ihale tarihi olan 18/11/1941 Yeni S. 
caatlan. Pazartesi g\lnU aat 16 da encllmne 

6 - Cocuk ,·uvaııına _,,ı;ı. 22 ltalem mOracaatlan. 30, 3, 7, 12 (1205) Yeni S. 
""""k .~tın al;nmn!!. ~·azı hı.11 ...-ı ,,..tıdnr - Fen! paşa butvıınna ra.tlama."1 Yeni s. 
liiı<ündf'ki sartnome<i vec .i e nı;ık •k- ha<ebiyle belediye encllmPninin 27.1.9:1!1 
•iltmeve konulmuştur. MnbaMmen be- tarih .,.., 220 No. lu kararlyle btimlAki
drli 4~~? lira 10 kuru<. mm·akkat temi- ne kar:ır verilen Akdeniz mahalleslnde 
natı ~26 lira 41 k:m1'!ur Talipleri'! le· O..,,aniyo ııokağında 95~ ada 29 parsel 
minatı öifü•den evvel iş bank"ına yatı· N'>. lu Yandevi hanı namiyle nuıruf ha
r:ır"k makhuzlariyfo ihal~ terlhl o\ı>n nın Jola rutlı:van !Ul.5 metre murabba-
13 '6 '1!111 Cum~ ı:Unii saat ır. da eneli- lık kısmına 10528 lira hed•ll istiml5k 
nıl"n .. n1iiracrı~t1art. Ye •stiml8.kin kısmt olma.c:c1 hnse·biyle de 

7 - Çocuk yııvasına senelik !1360 6192 lira 75 kuruş Şerefiye 1'e911ti ta

Yeni$. 
Yeni S. 
Yeni Ş. 

Yeni$. 
Yeni Ş. 
Yeni $. 
Yeni Ş. 

adet tek tip ekm~k almması. yazı isl•r! Juıklruk ettlrllmlştlr. 
nıiidürlW'indeki ;utnamesl Mv",".~Ue fşbu yerin tapu kaydına göre taay- Yeni ş. 

Yeni Ş. 
Yeni S. 
Yeni$. 

14 
13 
15 
15 
14 
15 
13 
13 
u 
15 
15 

15 
15 

15 
15 
15 

15 
15 
16 
14 

2 

12 
9 

16 

açılı: rltsiltmeye k<'nulmuştur. uoam- Ylln "'1en ııalıiolerl; Fitnat, Hatice, 
men bedeli 1123 llrıı 20 kuru•, muv k- F,m!n, Servet, 'Olvlve, Fatma. Ha:yrive, 
'kat teminat> 84 lira 25 kunı•hır. Talin- Haydar, MOmtaz. Ekrem. Tevfik, Zrh
lerln öğleılon evvel ternlnatı i• banka~ı- "'· Milrflde, Ayşe Meleltln tebllııata Jll• 
M yatıra,.,.k makl:ıtr.r!arlvl .. ihale tarihi lih adrelttlnln tMl:ılt edllememeoinden 
rllan 13 '611941 Cu"a günil saat 16 da keyfiyet 3710 No. lu ı:..lediye ı.tımlAk 
cnciimenl' mOracoatlıın. k.nununun 10 ~ mııdd"'1ine ..,.W.rak 

Kar~ıyaka 1 

8 - 941 mall ılı fpUdasından 9.U vı- tebliğ makamına kaim olmak üzne ilin 4 MayL• sıayes'r.r ka ar brlf'diy., me- olunur. 1969 (1201) 

• •oı~:;=ı;,;ıı=~:e=ıa~=s=xü:tü;~~;. ~ = .. il 

Kar<ıvaka 1 

K-yaka 1 

24 
3Z 
31 
35 
40 
2 

33 
34 
23 
7 

2'7 

28 
39 

42 
44 
41 

1 
41 
23 
22 

38 

l 
46 
3S 
41 

'3 

41 

-----
Konloo 

İkinci kordon 
İkinci kordon 

MOrabıt çarşıa 47 /lS 
Gazi bulvar 

381 Ali Akuitur Lokanta Dansing 
356 İstem Karpet Hah ithalAt ihraeat 
94 Marko Makine tamircisi 

287 Saime Tevfik Kese k!ğıtçı 
S50 Ziya Mete Seııetçi 
562 Kanber Asrt hamam 
356 İstem Karpet Halı itha!Aı ihracat 

fsmetpaşa bul. 
İkiDci kordon 
İkinci lrordoa 
Birinci lı:ordoa 

28 lstenı Karpet Halı ithalAt ilırecat 
381 Ali .AkuAur Restoran Daruıinc 
269 Abdülkadir Pide fırını 
513 Haybn Al- Koıniı.yoncu 

ııranti 
505 M. Sebetl 
149 Muammer De

mlrkut 
263 Vahit 

55 Sükrü Özcan 
419 M ustnfa Öl· 

rünç 
554 Nahit ~eren 
167 Ahmet Fesli 
609 Hüseyin Acar 

MUtealıhlt 
Hurdavatçı 

Müteahhit 
Komisyoncu 
Kağıt kesici 

Avukat 
Üzüın tüccan 
Hancılık 
Hiz~ 

Kemeraltı 
Bidayet han 

Fevzi paşa 
Gazi bulvan 10 119 

Küçük Demir han 21/41 

BO)'iik KardiQıJı bu 
Haaan boca 

B. H. H. Ali~ 
Al••cak 346 D. Jamila S.. 

dalca 
123 Mllltafll O. 

Rul&I 
149 Cemal Cendcli 
149 Cemal Cenclell 
639 fruıaat eirketi 

Caz~ ...... 
1«1ria komüyone

Tüee.r ve lromlSJ'
TU~ ve Jrom!.,-

Sirket 

AA. Canbn 
llo. 11 

Bekir bedt•m 
Balal' Mdeetenl 

Kemal Tanllf Sekercı KemalPllfB 13 

' 
45 AH Cevat Tuhaflyeet Kemalpaşa 4 

45 Ali Cevat l'ııluu&tm .,.. 4 

-Lira K. Lira K. Lira K. Lira lC. 

937 • 938 859 S9 575 12 m ee 
1/1/938-31/l!/938 84 38 85 2T '111 99 

m 783 1743 
m 4 29 
937 11 39 
m 945 
937 128 89 102 n 140 M 
"' 140 29 11'7 31 152 49 m • m 298 oo se 80 
937 5 04 
937 8 30 

m 8 40 
m 8 30 

137 24 ııo 11113120 
m 7 00 
m 
937 8 40 
93'7 5 25 
931 6 IO 
940 

936 21111 ' 18 .., ... ~40 ... 
937 aoe ee ... - 10 00 

euı-t-ıurt .,. 00 14 70 
Nlılan938 
ntan 
Su bat 938 20 oo ı• 
·~ait 
Mıı.t.lıdeaı 85 on 4 71 
licretlerhllll 

nolraan 
ı.-. 

Llra K. 

174 20 
23 34 
5 81 
1 20 

14 32 
2 70 

34 :ız 
37 54 

4 44 
1 80 ... 
ı 1111 

7 00 
2 00 
o 41 

2 40 
1 50 
1 80 
4 00 

4 20 

1 21 

4934 33 
187 ıa 

3 09 
54 

2 57 
1 21 

959 10 
108! 40 
411 24 

65 
81 

1 08 
81 

• 73 
o 90 
o 04 

1 08 
o 67 
o 81 
o 40 

380 00 

, .., 
o 18 

1 70 

Yekim 

Llra K. 

'7011 .,. 
839 18 
33 911 
59' 

2821 
13 31 

1363 21 
1510 00 

768 84 
7 13 
8 91 

11 88 
8 91 

74 es 
9 90 
o 46 

11 88 
7 42 
8 91 
4411 

21 2T 

28081 
'1211 00 
10 00 
24" 

ı• 

'" 

' 



SAHIFE4 
:ı 

SiYASi VAZiYEr 

Amerika yar
dım n;,.a)zemesi 
nakliyatını 

•• • 
zerı e a ıyor 

-- ı • 
Son aıkeri vaziyet 

Cir•tte vaziye
tin biraz nazik
leşti~i zanne

diliyor 
--0- --<>---

H dvo gazetesıne göre Ruzvclt ta- Radyo gazetesine göre Almanlnnn 
rafınd n sÖ) lenen nutuk dün) 8 efku~ı Libyada Mısır topraklarındnki harektıtı 
umumi) e ini alakadar eden en ehemmı- iki gün içinde Britanya kuvvetleri ta
yetli me., zu olmakta de., nm ctm~~te- rafından durclurulnıuştur. Almanlar bu 
dır. Büıun matbuat nutkun tefsırı)'le 

1 
taarruzda motorlu kuvvetler kullan

me,.ouldur. mıslar ve Sollum ile Halifayn grçidini 
Jngılız ma~bua.tı. ~uz~elti~ . nutkunu ele geçirmişlerdir. 

heyeti umumıyesı ıtıbarıyle ı:rı karşıla- Bir kaç defa sôyledigimiz gibi bundan 
makla beraber, dnhn kat'i bazı şeyler sonra Mısır topraklarında yapılacak ha
bcklemekte olan bazı gazeteler de var- rek5t mevzii kalmnk mecburiyetindedir. 
dır. Bunlar şunları ümit ediyolardı: Ancak Sonbaharda büyük harekata in-

l - Bitaraflık kanununun ilgasını tizar etmek liizımdır. 
ümit etmişlerdir. Bilindıği gibi, Ameri- Giritte Almanlar Hanyayı işgal etmiş 
kayı harpten uzak tutmak için ilan edıl- olduklarını bildirmekte iseler de, lngi
miş olan bu kanun, Ameikan vapurları- Jiz.ler bu haberin teeyyüt etmediğmi 
nı lngiltereye de uğramasından men et- bildırmişlerdir. Fakat harekatın Al
mektedir. Bu sebeple bu kanunun tatbi- manların lehine inkişaf ettiği sanıl
lcatı lngiltere aleyhinde neticeler ver- maktadır. 
mektedir Bunun ilgası için Amerikadn York kruvazörünün Suda limanında 
dn kuvvetli bir cereyan vardır. battığı bildirilmiştir. Bu harp sefinesi 

2- Bu kanun iptal edilmediği tak- ile İngilizlerin Giritte batırılan kruva
tirde, kafilelerle birlikte Amerikan harp zörleri iiçe baliğ olmuştur. 8500 tonilu
gemilcrinin de hareketini bekliyorlardı. to hacminde ve 32 mil sürnte malik olan 
Ruzvelt bunu yapmamı , fakat denizle- York kruvazörü 1928 de inşa edilmiştir. 
rln serbestisi üzerinde israr etmiştir. Bu Giritte vaziyetin nazikleştiği anlcışıl
isrnr lngilizleri çok memnun etmiştir. dığınd::ın simdi Almanların nereye ka-

Ruzvelt. nakliyatı yapmağı üzerine dar ilerliyecekleri sonılmaktadır. Deni
almıştır. Fakat bu nakliyatı nasıl yapa- liyor ki, Girit bir hedef değil, nncak bir 
cağı hakkında gazetecilerin sorduğu bir merhaledir. Giridi aldıktan sonra iki he-
guale: def vardır. 

c- Bunu Hitler de öğrenmek ister. 1 - Şarka dönerek Kıbrısı almak ve 
Fakat söylemiyeceğirn b Kıbrıstan Suriye yoliyle Jraka atlamak; 
Cevabını vermiştir. Bu suretle, bitaraf- 2 - Doğrudan doğnıya Mısıra atla-

Lk kanununun ilga edilmemesine rnğ- mak. 
men Amerika hükümeti denizlerin ser- Ancak Almanlar Mısırda çok büyük 
beti;inde israr ebnektedir. zayiata uğradıklarından bir müdclet ha-

Amerika gazeteleri bundan memnun zırl~aları ica~ .e?e~ektir. 
olmuşlnrdır. Bir gazete diyor ki: İngılızler her ıkı ıhtirnaJe karşı hazır-

cRuzvelt, lazım olduğu zaman yaptı- Jnnmaktndırlar. Bu hazırlığın müteaddit 
~ı şahane hitabı, icraat snhnsında gös- jzleri Suriyede görülm~ş, bi.r ~ok F~a.n
terecekir.21 sız subayları da efrat ıle bırlıı...-te Fılıs

ALMAN VE JAPONLARA GöRE tine geçmişlerdir. 
Alrr. n matbuatına göre, bu nutuk 

Ruzveltin diğer nutuklannın tekrarın
<Jan ibarettir. 

Japonvanutku mutedil ızönnüstür. 
IRAKTA VAZIYET IYt 
lngilizler Irakta vaziyetten emin gö

rünmektedirler. 
Bir takını Irak ricalinin Iraktan ay-

-------
~,. orve~in kalan 
kuvvetleri ten

s ·k edilecek 
rılmasını buna delil göstermektedirler. LondrA 29 (A.A) _İngiliz ve Norveç 
İngilizlerin Bağdada elli kilometre ka- hariciyeleri dün bir nnlaşma imza et
dar yı\klaşmIJ olması heyecan uyyandır- mişJerdir. Bu anlasma İngilterede bu
mqhr. lunan Norveç askeri kuvvetlerinin ten-

Almanlann lrakn yardımları müessir sikine, nasıl ve nerede kullanıJacağına 
olmamış ve Almanlar Irakta yalnız bir dairdir. 
noktayn ehemmiyet vcrmi i\crd\r: Mu- lki hUkUm t t arbı ancak zaferl b\-

~ula. tirmek azimlerini bu anlaşmada tebarüz 
lngiliz.ler bundan Almanların Jrakta ettirmektedirler. Harp gayelerinden bl

ynlruz Musulu tutmağa çalısacaklan ne- rinin de Norveçin Alman boyunduru
ticesini çıkarmaktadırlar. Fazla kuvvet ğunda.n tamamile kurtularak hürriyet ve 
geçirmedikleri takdirde fngilizler bunu istikHHine kavuşması olduğu hususun-
mümkün görmektedirler. dn iki taraf mutabık bulunduklarını be-

____ yan etmişlerdir. Akit taraflar Norveç 

BiR ALMAN HABERi askeri kuvvetlerinin muhafaza edilme-

Alman paraşüt
çüleri iyi mua

• mele ırormı-
yorlarmış 

---<>-

ALMANYA BU MESELEYE 
DAiR RESMi VAZlYET 

ALACAKMIŞ 

si hususundaki müşterek menfaati mü
şahede ederek bu kuvvetlerin müttefik 
ordulariyle işbirliği maksadiyle tensiki
ne karar vermişlerdir. = 111111111111111111111111 111il111iliiliili11111111111111 ır § 

~ Japonya vahim va- ~ 
~zi yeti erle karşılaşa·~ 
~ cağından korku yor ~ - -- -- -- -§ Tokyo, 29 (A.A} - Harbiye nazın E 
: general Togo dün generallerle yap- E 
; tığı bir toplantıda Japonyanın va-:: s hirn bir vaziyetle karşılaşmak mec- E 
:: buriyetinde olduğunu söylemiş ve :: 
E emekli 15 generalden bu vahim va- E 
5 ı.iyette kendisiyle sıkı iş birliği yap- § 
g malarını istemiştir. § 

--o-- = JAPON - MİHVER l\IUNASE- E 
Berlin, 29 (A.A) - Yan resmi bir E BETLERİ GEVŞİYOR E 

kaynaktan bild~llyor : .. İyi malfunat E Vaşington, 29 (A.A) - B. Ruzvel- ~ 
alan askeri mahfıllerde dun akşam mnt- 1 : tın nutkundan bir kaç saat evvel E 
buat mümessillerine yapılan beyanata , E kendisiyle görüşen salruuyetli aza- : 
göre Alman başkumandanlığı Alman 15 nın fikrine göre Japonyanın mihve- E 
par~tçülerinc bir çok ahv~lde huku- E-re. iltiha~ı keyfiyetinin pek yakında~ 
ku duvele tamamiyle mugayır muame- = zaülemesı muhtemeldir İş adamları-= 
leler yapılmıs olduğunu öğrenmiştir. Bu § nın Tokyoda mühim bir kuvvet ka- E 
meselede yakında resmen vaı.iyet alı- : zanmalan bu itimadı takviye etmiş- E 
nacaktır. $imdilik bu hususta tafsilllt E tir. § 
vermek miimkün değildir. E Senatör Corç, B. Ruzveltin Pasifik~ 

---- S meselesinden nutkunda hiç bahset- E 
lspa Oya Jnmlte- =memesinin manalı olduğunu ve bu-= 

_ ~ • ~ nun uzak doğu vaziyetinde bir de- § 
E ğişiklik üade ettiğini söylemiştir. ~ 

reye yarı düş- E TOKYODA BİR MÜLAKAT E 
§ Tokyo, 29 (A.A) - Alman büyük§ 

man deaı•ımı•ş ;:elçisi bugün hariciye nazın Matsu-E 
~ E oka ile uzun bir görüşme yapmıştır. E 

--o-- ; mıımmııııııııııııııııııı ıııımımıııııırmmııı§ 
İspanyol sözcüsü Jıim· Almanya ve Fransa 

senin ya,.ı ve sahte yeniden bombalandı 
dostu değiliz diyo,._ ( BaştaTatı ı. ci Sahifede J 
Madrit, 29 (A.A) - Royter ajansı na gbre diln akşam İngiliz av tayyare

bildiriyor-: Hariciye nezartinin sözcÜ&Ü lerindcn mürekkep bir teşekkül Pa Dö 
dün ingiliz - lspanyol münasebetlerini Kale ve Fransız sahiline seri bir taarruz 
gazetecilerle görü~müştür. Sözcü İngiliz yapmıştır. Bu taarruz esnasında İngiliz 
gezetelerinin ispanyayı ve diğer bazı tayyareleri diişman tayyarelerine rast
memleketleri yan düşman olarak tav- lamışlardır. Düşman tayynrclerinden bi
sü ettikleri hususuna nazan dikkati çc- ri düşürülmüştür. İngiliz tayyareleri hiç 
kerek demi~tir ki: zayiata uğramamışlardır. 

- ispanya hakiki vaziyetini bir da- Londra, 29 (A.A) - Hava nezareti-
ha teyit etmek mecbuiyetindedir. Bu nin tebliği : Sahil müdafaa teşkilfltına 
vaziyet hiç bir t1uretle mütevassit bir mensup bir ngiliz tayyaresi dün sabah 
vaziyet olamaz. f spanya hiç bir vakit Brest açıklarında kafile içinde giden 
llimseye yan veya sahte dost olmamış- takriben beş blıı tonluk bir düşman ia
tır. Bilhassa şükran ve duygu birlikle- şe gemisine taarruz etmiştir. Bombalar
rile bnf:!.ı bl!hınduklarma karşı .. Asırla- la tam isabetler kaydedilmiştir. Tayyare 
rm tecrubesı ispanyaya yan dostlukla- ayrıldığı zaman bu iaşe gemisini fevka
nnrn ne demek olduğunu göstenniıtir. Jnde yana yabnış olarak bırakmıştır. 

f'ENI it.llR 

B. EDEN DiYOR Ki: 

1 an ya ut-
la a çökecekti 

--<>--

Almanganın bir kerre 
daha sulhu bozmasına 
müsaade edilmi~ece ·tır 

= 
Denizlerde %ayiat 

milyon 
tonilatoya ya
kın 561 vapur 

kaybetti 
-0---

Londra, 29 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Harbin başlangıcından Nisan sonuna 

kadar 2 milyon 873 bin tonilato hacmin-
---<>-- de 561 Alman ve İtalyan vapuru batı-

lraJıtG vaz·"et j-ui, Ra~at rılmış VC'ya k endi kendini batırmıştır. 
t7 t7 "ı" Bu mikdardanl,7333,000tonilfıto hacmin-

Ali taraftarları lıaçtı.. de 346sı Alınan vapurudur. Bu vapur
Londro, 29 (Radyo) - B. Eden bu- lardan 61 i zaptedılmiş. 140,000 ton hac

gün söylediği bir nutukta B. Ruzvcltin minde seksen dane kendi kendini batır
mühiın beyanatımı temas ederek şunl<ırı l nuştır. 
ilave ctıulı;tir : 1 Diğer memleltetlere ait olup da Al-

- Alman~ n A vrupanın şimdiye ka· manya hesabına hareket eden 68,000 to
dar knrşıla'itığı miistebitlcrin en zorbnSJ nil!itoluk 38 vapur batınfmış veya zap
olmustur. Geçen asırda sulhu beş defa tedilmiştir. Düşmah İngiliz ablokasını 
ihJaJ ctmi tir. Böyle bir vaziyetin dnha yarma teşebbüsüne devam ettiğinden 
bir defa vuku bulmasına nsla müsaade Mihver vapurfarının batırılmasına de
edilmiyeccktir. Hnrbın nihayet bulacağı v:m ıedilmektedir, 
zamanı kimse tayin edemez. Fakat Al- Fnnliyet hakkında bir fikir vennek 
mnn:vn gibi haşin bir kuvvet nnsızm çö- üze.re şu rakamlnr gösterilmektedir: 
kccektir.11 23 Nisandan 30 Nisana kadar 14 Al-

IRAK VAZiYh"Tİ 
B. E<len Irak vaziyetinden şöyle bah

setmiştir : 
Iraktan gelen ha.herler cesaret bnhş

tır. Raşit Alinin lrakı temsil ettiği hak
kındaki iddiaların artık kıymeti kalm"a· 
mıştır. Bir kaç gün evvel Iraka avdet 
eden kral naibi Abdullah her taraftan 
sadakat telgrafları almaktdır. Ra~t Ali 
taraftnrlnrından bir çoğu kaçmışlardır .. 
Irakın pek yakında zorbaların elinden 
kurtulacağı :ümit edilebilir .. 

Büyük Britıınya Irakla samimi ve ha
lisane münasebetler idamesi arzusunda
dır. 

Büyük Britıınya kendisiyle Arap 
memleketleri arasında siyasi iktısadi ve 
kültürel bağlan takviye için elinden ge
len bütün gayretleri sarfcdeccktir. 

* Radyo ga1.etesine göre İngiltere hari-
ciye nazırı B. Eden A vnm kamarasında 
beyanatta bulunurken dünvanın sulhtan 
sonra nasıl kuruJacaqından da bahset
mistir. Edene gorc cihan harbından son
raki hatalar ya.pılmıyacak ve bütiin mil
letler dünyanın tanziminde vazife ala
caklar, Almaııynnın dn bu hususta va
zifesi olacaktır. a. Eden demiştir ki ~ 

•- Almanya.da nazi idaresi yıkılma
dıkca dünya tehlikeden kurtulmıvacak
tır. Bunu Almanlar da takdir etmelidir.• 

Bu sözlerden sonra Eden B. Ruzveltin 
nutkundan takdirle bahsetmiştir. 

man, 23 İtalyan vapuru batırılmıştır. 
"='undan başka 13 Martin 14 Mayıs nra
sındn sahil servisine mensup tayyare
lerimiz sahillerde 61 vapuru batırmış
lardır. Bunlara tam ic;abet kavdetmiş
lerdir. Bunlardan bazıları kafıl halin
de seyahat ediyorlardı. 

Londrn, 29 (A.A) - cPm·sıya> İngiliz 
muavin kruvazörUnün Alman tayyare
lerinin hücumu neticesinde batırıldığı 
bildirilmektedir. Knıvazör batmadan 
evvel taarruz eden tayyarelerden birini 
düşürmüştür. 

* Londrn, 29 (A.A) - 1ngiliz Amiral-
lıği Usk denizaltısının uzun müddet ge
ciktiğinden kaybomuş telakki edilmesi 
lazım geldi~ini bildirmektedir. 

Berlin, 29 (A.A) - Alman tebli!;i: 
Atlantikte Alman kruvazörlerinin hnrc
kfıtiyle 52 bin tonluk düşman gemisi ba
tırılmıştır. Bir ham gemimizin simdive 
kadar batırdı~ı dil§mnn gemileri 100 
bin tonu bulmuştur. Bismark zırhlısı 
batmadan evvel bes İngiliz tayyaresi 
düsürmUştür. Avın 27 - 28 zinde ken
disine taarruz eden muhriolerdcn birini 
batırmıs, cliğer birini de hasara u~'l'at
mıştır. 

i . 
bo btıJ d man 
devam e i31oı'lar .. 
Kudüs, 29 (Radyo S. 22.15) - Kahire: 

İngiliz tayyareleri Suriyede Dirlımr ve 
RULC.AR JlR.4.Lf TudmUr hnv m~ytlnnl rmn nlonlnrıncla 
Bulgarbtandan a__,",_~r~ı__,ld~,~· yer el<i Alman tayyarelerini tahrip et-

_ _.,t>---

,,, m.işfordir. 
Sofya, 29 (A.A) - Bulgar Ajansı ~"!P."~.;OOOC~JOOecc~..oco--..ıCCY. 

bildirivor: Bulgar kralı Boris kücük bir M k• 
ma;vetle Bulgaristandan ayrılmıştır. 8 JOeye 

Babası eski kral Ferdinandın isim 
bayramın_ı_h_u_su_s_, .:!_ra_k_ku_tl_ıyacaktır. ,, erilirken 

R uzveltin begana tı 
Amerika ticaret 
~emileri harp 
mıntakalarına 

~itmiyecek 

BITARAFLIK KANUNU 
LAGVEDILMIYOR 

Vaşington, 29 (A.A) - B. Ruzvelt 
nutkunun bazı noktalarım aydınlatmak 
için gazeteciler konferansında beyanııt
t;ı bulunmuş, bitaraflık kanununu iptal 
veya tadil fikrinde olmadığını, fevkalaı:le 
ohval vaziyetini teyit için halen husus! 
emirnameler neşnnı düşünmed:ğini 
söylemiştir. Cemi kafileleriyle alakadar 
meseleler etrafında sorulan sualler~ ce
vaben noktai nazarını bildirmemiş ve 
fakat denizler hüniyetinin beynelmilel 
kaidelere göre mubafa.znsı mUmkUn ol
duğunu iHlve etmiştir. B. Ruzvelt Ame
rikan ticaret gemilerinin harp mıntaka
sı olan yerler arasında ticaret yapmala
rı bitaraflık kanununun ihlali olacağı ve 
böyle bir şey derpiş edilmediğini söyle
miştir. 

Amerikan karakol şebekesinin geniş
letilmesine halen }Uzum olup olınadığını 
söylemekten imtina etmiştir. 

JAPONYAYA PETROL 
Jap<myaya petrol sevkiyatmın tahdit 

mi edileceği sualine : •llnlcn böyle bir 
niyet olmadığın fevabını vermiştir. 

o ıı &•llltm• 

Giritte göğüs göğüse çar. 
pışmaıar devam edigor 

--o---

Giride ne kadar Alman 
a•keri nakledilmif 
Kahire 29 (A.A)- Yan resmt mah

fiJlerce Giride hava yolu ile nakledilen 
Alman kıtalarınm miktarı 30 bin olc
rak tahmin ed!lmektedir. Fakat şu ci
het kaydolunmahdır ki bugUnkU şera
itte miktar 'hakkında doğru bir fikir 
elde etmek mi.irnkün olmadığı gibi deniz 
yolu ile de hemen hemen hiç asker çı
karılmamıştır. Askeri mahfillerde va71-
yet çok vuzuhsuz olarak tavsif edil
mektedir. 

Kahire 29 (A.A) - Giritte yapıl
makta olan çarpışmnlann şiddeti mU
tema.diyen değişen va71yeti kolayca 
göstennek imkanını vermemektedir. 

Şiddetli göğüs göğüse çarpışmalnr. 
hücum ve mukabil hücumlar olmuş ve 
bunların neticesinde ingiliz Jotaları 
sırf muhasımlarımn kahir adet faikiye
ti karşısında geri atılmışlardır. Giride 
tn~iliz kıta ve malzeme takv:iyeleri gel
miştir. Kandiya etrafında yeni çarpış
malar olmuş ve malzeme takviyeleri 
gelmiştir. Resmo etrafında vaziyette 
değişiklik yoktur. İng:Iiz kıtalarının son 
günlerde bir Çok muharebelere sahne 
olmuş bulunan Hanyay;ı terketmiş bu
lundukları bittabi Aşikfu-dır. 

~---

Irakta vaziyet 
~ 

ımparatorıut kuvvetleri 
=!'!~il!ı~ed~~~~~!J~ Bağdada doğru ilerliuor 

renin ne kadar tonilato vapuru kaldığı ---<>--
olup olmadıi?·. hakkındaki suale de ce- Habecistandaki hare· 
vap vermemıştır.. ~ 

A · ı.. d B H. l kit teslim olan ital-merr RO a • ıt ere n esirler· . t 1 • 
"dd 1 · "h ya mı op a ff et ı r tarlar maktan ibarettir ... 

Vaşington, 29 (A.A) - Nevyork bele
diye reisi Lagunrdia B. Hitlere hitabın
da. şunları söylemiştir : 

Kayserin geçen harptaki hatalarını 
tekrarlama.. Zırhlı fırkaların olabilir .. 
Kadınlar ve çocukları öldürebilirsin .. 
Fakat biz aslA teslim olmıyacağız. Hay
di ortnyn çık, kendini. göster .. Biz hak
kından eelınel!c hnzınz.. 

Kahire 29 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetleri tebliği Irakta Falluja ile Bağdat 
arasında yan yolda Hanmiktamn İngi
lizler tarafından zaptedilmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Irakta İlerliven imparatorluk kıtalnrı 
şarka doğru ilerlemekte ve Bağdada 
yaklaşmaktadır. İngiliz hava kuvvetleri 
tebliğinin Vnllufa ile Bağdat arasında 

. 
-s 
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·Ş;:,p ·rs . H!\...B E Ri 
Yeni bütçe kabul edildi 

Millet Meclisi ordumuza 
itimadını, selam ve mu

ha bbetiııi · bildirdi 
Ordu vatanın müdafaası i&ini milletin iti· .. 
madına layık bir fekilde yapacaktır _____ ,,,,,,.,.,,,, _____ _ 

Yeni uergiler lıalJuJ edildi • İh,.acat maJlarınıd. 
lııymeti üzerinden uergi alınacalı •• 

Ankara, 29 (A.A) - Büyük Millet (Bravo sesleri, sürekli alkışlar .. ) 
Meclisinin bugün Şemsettin Gilnaltayın B'ÜTÇE KABUL EDİLDİ 
başkanlığında yapmış olduğu toplantıda Bundan sonra 1941 yılı varidat but' 
müvazenei umumiye kanununa dahil .;esi tasvip ve mUvazenei umumiye ltl\" 
bütçelerin müzakeresine devam edilmiş nununun müzakeresi ikınal edilerek're' 
\•e ilk olarak Milli Müdafaa vekAJeti ka- ye konmuş ve 356 ve mevcudun lttifr 
ra, deniz ve hava bütçeleriyle imaHitı kiyle kabul edilmiştir. 
harbiye ve harita umum müdürlükleri- BAŞVEKİLİN BEYANATI 
nin bütçeleri tetkik edilmiştir. Bu mü- Bütçenin böylece tasvibi üzerine baf' 
nasebetle söz alınış olan hatipler, kah- vekil Dr. Refik Saydrun alkışlar 
raman Türk ordusuna karşı bütün mil- da kürsüye gelerek aşağıdaki beyan 
letçe duyulan inan ve tebcili bir defa ta bulunmuştur : 
daha tebarüz ve teyit eylemişlerdir. aArkadaşlar; 

Bunu takiben de aşnğıdaki takrir Mec- 11 - Türkiye cümhuriyetiniiı 
)isin siiz birliğine ve heyecanb tczalıiira- mazha.riyetlerinden biri de dliny . 
tiyle tasvip olunnnL<?tur: bugünkü vaziyeti iç ı · tle mecusın 

•Yüksek Reisliğe, burada toplanıp vatanı ..ıhfut kell .. 
•Türk istiklalinin \'e Türk \'atanının disini sakin bir halde bu senenin b 

muhafaza ve miidafaası emrinde ciimhu- sine rey vermesi ve onu selametle tat' 
riyet ordumuzun sa1ahiyet ve metaneti- bik için hükUmetine direktif vermesi<Jit' 
ne, kudret ve JnıV\·etine, Türkiye Büyilk (Alkışlar.) 
Mmet l\teclişinin emniyet ve itimadının, - Arkadaşlar; 
se1nm ve muhabbetinin bu vesile ile ele - Bütçeyi tetkik buyurduğunuz es .. 
kendilerine arz ve iblUJ: edilmesini tek- nnda sayın arkadaşların c!~·,.,.,C'··:-n bıı .. 
lif ederim .. n yurdukları mütaları ve teul,.~u ht·' ıı .. 

• Yiiksek reisliğe, metimiz için çok kıymetlidir ve k~ . .. 
•l\ıilli l\liidafaa hiitçcsinin kabul edil- ne yol gösterecek mahiyettedir. Veki~ 

diği . u andn hiitiiıı tarihi baştan bnsa a.rkadaşlarıın burada ellerinden geld!i!1 

hamasetle dolu olan milli istiklali, milli kadnr çalıştıklarını, bildiklerini size ıır .. 
yurdu kurtarmak ve konımak mevzuu zettiler. Lütfen kabul buyurdunuz ve 
bahis olunca son istiklal savaşımızda ol- bütceyi tasdik ettiniz. 
duğu J:"ibi diinyanm bUtün ateşleri başı- aTemennim şudur ki eline memlekc'" 
na yağarken bile hiç bir dehşetten yıl- tin idare ve vazifesini tevdi ettiğiniz hii· 
madan o ate in bnl:'Tlnn saldll'mnsını ve kümet, inşaallah bu sene zarfında da 
dünyanın yenilmez snndığı düşmanlnn- bütçeyi iyi tatbik eder ve iyi neticc]E!P 
nı yenmesini bilen, bu suretle cümhuri- 1o huzurunuza gelir. Hepinize teşekkUt. 
yet de\•lctiniıı yiiksek bünyesinin sni- ederim.. (Şiddetli alkışlar.) 
sılmaz temeli olan ve her tiirlii tecaviiz Meclis yarın müzakerelerine devaın 
ihtimaline karsı miJJi istiklali, milli in- edecektir. 
kılftbın ve milli vatanın rnüdnfaas:ına YF..Nİ VERGİLER 
her zamankinden ziyade hnzır bulunan Ankara, 2!) (Hususi) - Büyük Millet 
hu d ... rin ve ~ Uks .. k vnsliyle engin '-i· M~lisi buld\nkü lctima_ında :fcvkal~de 
nndan çıktığı ôüyük 'l'ürk milletinin vazıyet do ayısiyle k.ı :.vergi ve resıın· 
kalbinde sarsılmaz bir güven, her türlü lerin ihdasına ve arttırılmasına ait ek 
siyasi mülabaznlnr üstünde el sürillmcz kanunun ikinci müzakeresini de yapmış 
kudsi bir sa~·gı yeri alımş olan Bliytik ve kabul etmiştir .. 
Cümhuri)·et ordusuna Türkiye BUyük Maliye vekili bu vergi ve resiınlel' 
Millet l\Jcclisinin sonsuz sa)·gılanmn bir hakkında izahat vermiş, harp halinin ib• 
kerre daha sunulmasını arı: ve teklif das ettii:ti fevkalftde ahval karşısında btl 
ederim,n zam1ara lüzum hdsıl olduğunu, fakat bt.1 

1\llLI..1 MÜDAFAA VEKiLİNİN vergi ve zamların umumi hayatı mUte-
BF..YANATI essir etmiyecek şekilde bulunduğuntl 
Bu takrirlerin meclisin sürekli ve he- izah etmiştir. • 

yecanlı tezahüratı ve alkışlariyle kaba- Bu yeni kanun bazı vergi ve resimleı1 
16 üzerine l'tlilli müdafaa vekili Saffet kısmen yeniden vazebnektedir ve loS'" 
Ankan kürsüye gelerek şu beyanatta men de mevcut vergilere zam yapmak• 
bulunmuştur: tadır. Yeni kanun mucibince kazan<; 

• - Arkadaşlanmın Cünıhuriyet or- vergisine, teşviki sanayi kanunundan 
dusu hakkında gösterdikleri yüksek il- istifade eden mUe~selerln mUdafaa 
tifat ve itimada ordu namına biDınssa vergisine, veraset ve intikal vergisine, 
arzı teşekkür ederim. Cümhuriyet or- eğlence resimlerine mUdafaa vergisi 
dusu vatanın müdafaası işini göstermiş zamınedihnektedir. Bundan başka, ya· 
olduğunuz )·üksek itimat ve iltüata la- pancı memleketlere yapılacak ihracat 
yık bir ımrette yapacaktır. Buna itimat mallarının kıymetleri üzerinden bir ınü· 
buyurmanızı bilhassa temenni ederim.• dafna vergisi alınacaktır. 
0-~...0-J'"~J"J"J"J"J"J"J"J".#'..;"'.#'J"J"J"~_,..~.,...J"~J"J"J"~~ 

Ankara vapuru Pireye hareket etti 

Atina elçimiz ve mai
yeti yakında geliyorlar 
Ha,.iclye velıtiletimiz erlıtinından mürelılıep fJI~ 

heyet te Anlıara va purlyle Pi,.eye gitti 
İstanbul, 29 (Yeni Asu-) - Atina c- nıiştir. Ayni vapurla hariciye vekAleti 

firimiz B. Enis ile sefareı ')ranını ve erkanından mürekkep bir heyet te Pi· 
sefirimizin tensip edec. kimscteri reye gitmektedir. 
memleketimize getirmek e Anlı Ankara vapuru cumartesi günü öğle 
vapuru limanım12dan Pire~e hareke t- vakti Pireye varacaktır. 
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Elektrıkle müte arrik 
alarm düdüğü ya tldı 

ıooo liraya çılıan düdüğün sesi altı lıilomet,.e 
uzalıtan duyuJuyo,. .. 

İstanbul, 29 (Yeni Asır) - Bir sanat- muvaffakıyetli netice vermiştir .. Düdr.. 
kanınız elektrikle müteharrik büyük ğün sesi çalındığı yerden allı lo1omctrc 
bir alarm di.idüğü yapmıştır. Bunun tcc- uzaktan da duyulmuştur. Böyle bir dii
rübcsi Eren köyünde icra edilmiş ve dük bin liraya çıkmaktadır. 
4""J"..r...O-J7'..l.rJ"J"/~J".#'J".#'J"J".#'.#'~J"~~J7'~..l.:O'°~ 
kfiln Hanmuktanın zaptını bildirmesi maruz bulundukları için imparatorluk 
imparatorluk Jotnlarının htikünıet mer- kuvvetleri tarafından terk cdilmişfu·. 
kezi istikametinde ilerlediklerini göster- Düşman şimdi Halfaya geçidinin şimal 
mektedir. ve cenubunda geçidin bir kaç kilometre 

Libyada Tobrukdaki İngiliz kıtalan eenubuna kadar giden bir hat tutmak~ 
şayanı memnuniyet bir çıkış yapmışlar tadır. ~ 
ve kendileri kayıp kaydetmeden düş- Habeşistanda fen;ı havaya raw_nen kı
manı hırpnlnmamışlardır. Düşman Hal- taların ve Habeş vntanı:erv~ı:_lerinin fa
fcya etrafında ilerlememiş fakat evvel- al!yeti Dckrn, Ta.ber?a ve dıger y~rler
ce yaptığı gibi bu mevzilerden İngili7. de devam clmektcdır. Harekat bılh::ıs
kıtalannı bertaraf etmekle iktifa eyle- sa teslim olan İtalyanlan toplamnktnn 
miştir. Sollum çevrilmek tehlikesine Hmret bulunmaktadır 


