
Almanya ve 1talyaya sadakati so:de kalacağı anlaşılan Jııponyamn hariciye 
nazırı B. l\.:fatsu.okt.1. Ro1na.11ı ziyareti esnasında 

yeni Japonganın vazigeti 
Mükellefiyetler T k --<>---h •. k •• 

---o-- o yo u ume .. 
Milli müdafaamızın 
zaruri icaplarıdır 

HAKKI OCAKOC.LU 

ti Mihvere sada
katını arttır-

mı yor 1941 . lali yılı bütçesi yarından itiba
ren tatbik mevkiine girecektir. Bu yıl 
da mali politikanuzın ı;a~maz esasııu 
teŞkiI .-den •denk hütçe, düzgün öde- -<>---
llDe• pren,it.ine tnm bir sadakat göste- D li r 1 f .. ıı j 
rilmi . J•llİ ihti~·açlara \'e milli müda- ey e gra ' aHI • a
laa zaruretlerine cevap ,-erilehilmek ponlar menf aatlerinfn 
~İn bazı vergi miikellefiyetleri arttırıl- Hitler hesabına ateşe 
llDış ve yeni gelir menbalan bulunınu~
tur. Yarından itibaren yeni vergilerin atılmafıtG Olmadığını 
"'e me,·rut mükellefiyetlere yapılan görüyorlar diyor 
aaınların da tatbikine :.aslanacaktır. Londra, 30 (A.A) _ Deyli Telgraf 

Bu vergi ağırlığının hakiki manası- gazetesi üçlü paktın zaMa uğradığına 
nuı _millet~ (ok iyi bir '<·kilde anlaşı- işaret eden bir yazısında Ruzvelli'1 nut
lat'.agına suphc etmiyoruz. . kundan sonra da Japonyanm Milıvere 
Avnıpada devam eden harp lileü sadakatini arttırma.-. muhtemel olmadı-

ISIRDA 
Almanlar Tob
rukta 2eriledi 

ı o.ilizler tohruk müda. 
f aa he. ttı~da evvelce 
açılan gediği kapadılar 

--<>--

Habesistanda "Gon-
• 

dar,, muhasaraedildi 

....ı et sahalanmızı a'i'llıs, milli hudut- ğını azıvor. «SONU 2 inci Sahifede> 
-- lımınıza dayanmı br. -:·-_,_:_ .___ , _a_ 

Tehlike, henuz kapımızı çalmamı~tır. 
Çalıp çalmıyacağı da malGm değildir. 
Fakat şuramıı katiyetle söyliyebiliriz 
ki eğer bugüne kadar milli hudutları-
11112 her türlü tecavüzlerden uzak kal
ııuş ve muharip taraflar milli politika
ıı:ııza sempatilerini izhar ey lemisler. e 
bunun sebebini her şeyden evvel daha 
lıarbın başladığı ilk günden itibaren 
ıı:ıiJIJ müdafaa tedbirlerimizin almması
ııa verdiğimiz kıymette ,.. ordumu
"1ın harikalar ibdôında haiz bulunduğu 
ş<jhrette aramak Jazımgelir. 

Bugün dünyaya h3kim kıbnmak i;te
nen zihniyet zaiilerin yaşanın ve istik
lal baklan olamıyacağıdır. 

Türk milleti böyle bir zihniyetin esi
ri olamıyacağuıı ispat etmek için her 
tamankinden ziyade kuvvetli bulun
ıııağa mecburdur. 

Ordumuzun yenilmezliğine, kalıra
ıııanhğma itimadımız vardır. Bu itima
dın bos bir sözden ibaret bulunmadı;;'l
nı bütün dünya bir (Ok tecriibelerle 
anlamış bulunuyor. 

Atinada kurulan kukl1> hiikfoııetin reisi General Çolak Oğlu Almanlarlıı 
mahut mütarekenameyi imzalarken 

Şöhretli ve kahraman ordumuza bu
günkü harp şartlarının icap ettirdiği 
°\'asıtalan temin eylediğimiz takdirde 
Yalnız istikbale tam bir emniyet ve iti
ıı:ıatla bakmakla kalınıyacağız, beliti de 
bu memleketi harp afetinden masun 
bulundurabileceğiz. Çünkü bize çat
ınak btiyen milletler, elbette harekete 

:::..~f;:.;t;!y~::kı~~~lar yapmak RUZVELTI~ NUTKUNU GiRiT HARBi A DA13 
~s:f:!~::ı.r:d: :'d:~:d:: ~;:r- AILAMAGA BASLADllAt: MALÜMAT Ali:. AMIYOR 

Bundan dolayıdır ki Cümhuriyet ---o----
t.ükümeti her şeyden ve her düşünce- A •k 
den evvel mllli müdafaa kudretimizi merı an yar
her gün biraz daha arttırmak yolunda 
ınilleti yeni fedakarlıklar ifasına davet d ti A • 

eylemiştir. Bu davet henüz katlanaca- JIDJ ma Up nıs• 
iımız fedakarlıkların azamisi olmaktan 
uzaktır yalnız bir merhaledir. Yeni b t• b J 
vergi z'amlannın hakiki manası budur. E. ı u an~ıya-

Giritte Alman-
ların çok ağır 

bastıkları 
Bu,;iinkü ~!ar, vergilerin ağırlığı ve 
ha(ifliği meselesini miinakaı;aya asla cak dı·yorlar anlaşılıyor 
ıııilsaade edemez. fçindc bulundui(unıuz 
,artlar varlığımızın tamamını milli mü- -<>-- ---0-
dafaanın emrine tcrkeylemeği amirdir. 

Eğer milli miidafaamız kuV\·etli ol- Ruzvelt Ameri1ıa311 tem- ı.ondra, Almanların su· 
maz. milli lıudutıanmızı müdafaaya sil edemezmiş ve Ame• da fıörf ezfni ve Hanya· 
muktedir bulunamazsak ne maddi, ne "fı il i • d rf nuıncvi varlığımızın hiç bir kıymet ifa- f'I an gem eP nı e 311 afmış Olabilecefıle • 
de etmi)ereği asikardır. batıracafıfaf'mlŞ ni SÖ'J11i}10r 

Bu,;inkü harbın hakiki manasını . Berli~, ,30 (A.A) - Hususi bir muha- Kahire, 30 (A.A) - Orta şark tngiliz 
gözlerimiz önünde canlandırdığımız za- hır bildırıyor: tebliği: 
nıan bütün mevcudiyetimizi milli mü- . ı;tuzveltin nutk · Dün Giridte hava yoliyle yeniden Al-
dafaa emrine vermek zaruretini hiç bir il~m bazen tcrcd- man takviye kıtaları gelmiştir. Bütün 
kimsenin nasihatine lüzum ve ilıtiynç dutlerd;n . ve , . gün şiddetli pike bombardımanları de-
cluymad:ın anlamakta ve takdirde miiş- ehemmıyetli gıb vam etmiş ve kıtalarımızın mevzilerin· 
külat çekmeyiz. telakki edilmek tc- de yeni düzeltmeler yapılrmştır. Kıta-

Tecavüze ve istilıha ul\"ranıı; mem- mayüllerinden son- !arımız düşmana yeniden ağır zayiat 
leketlerin feci akıbetleri gözlerimiz ra Alman siyasi verdirmişlerdir. 
6nündedir. Akan kanla! ve sönen ocak- 1 mahfillerini v e Londra, 30 (A,A) - Salahiyettar 
lar hhi her günkünden daha fazla mii-ı umumi efkarını cid kaynaktan öğrenildiğine göre Giritteki 
teyak'lız bulunmai(n '°''kederel< kud- dl surette meşgul vaziyette salah yoktur. Ada ile muha-
rettedir. etmeğe baslaınıştır. Alnıaıı Donanması bere güçlükle yapılmaktadır. Londraya 

· K ıı dam Amiral muharebeler hakkmda yeni haber ~.<·!-

[ Sonu 3. ciL Sahifede 1 
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MLş.ı~r Lo1sör öldü mü? 
Şmelin~'in Giri

de paraşütle 
inerken öldü~ü 

anlaşılıyor 

IRAKTA 

1 ~lizler Bai
dada yaklaşh 

Müteh1rrik lngiliz kuv. 
vetıeri Bağdadın şima. 
line kadar ilerlediler 

Suri yede Hu mu• garı 
havadan bombalandı 

Almanlar bu halleri )10• Bağdatta yapılan bir nümav4te halkla kalabalığın görünüşü 
->---~_.;.~_;.~~~~_;.~~--~~~...:.~;_,.__:~~~ ... 

yan yabancı gazetecile· ~~~~~~~~~~ 
ı::!ı!"~~~.~~e c;!ir~~':u- ~ ~ıRaşit Ali(.' eyla-

hahir bildiriyor: SON DAKİKA • d.. k t 
Boksör Şmeling'in Ciritte öldüğü • • • • • • • • • • • Dl un aç ı 

hakkında Kahireden gelen haberler: 

!:~:d:J:r~:e ~w.1:1:°:ıi1::~ lngiliz tagyareıerı ueni . . .... 
le'ı:. gazeteci geceleyin aktris Ondra- 'uvvetli hücumlar UaPtl lendısin~r.. tauın ettiaı 
ya telefon ederek zevci Şmeling'in öl- Kahire 30 (A.A) - İngiliz hava Kral naıbı ve kurmau 
düğünü haber vermiştir. Yabancı gaze-

~~e~:e~3;~illa~:le:a~:e~r~:J':~ ku~~!:tzd~r~ ı::e~ğikuvve~erine baıkan ıda firar ettiler 
bildirmek hakkı olmadığı beyan edil- mensup bombardıman tayyarelen 2S-29 
mektedir. Mayıs gecesi Alman işgali altındaki 

Giritte öldüğü anlaşılan Alman bok.<iirii 
ta areden para ··tıe atla.ı.a 

Skarpanto adasına hücum etmişlerdir. 
Tayyare yere inme meydanına bUyük 
miktarda bomba atılmış, bUyUk bir 
yangın çıkarılıru!ı ve lnfill\klar vukua 
gelmiştir. Bir infilfilc neticesinde alev
ler iki yüz metreye yükselmiştir. 

IRAKTA 
Irakta avcılanmız bütün gün ilerle

mekte olan kıtalarımızın harekAtına 
müzaheret ederek keşif uçw;lan yap
mışlardır. Hannokta civarında Uç İtal
yan tayyaresi ile karşılaşılmış, bunlar
dan birisi düşürülmüştür. 

Tayyarelerimiz motörlü kollarımızla 
birlikte keşif ve bombardıman uçuşla
rı yapmıslardır. 
SURİYEDE 
Suriyede: Dirzur tayyare meyda

nına, hangarlara muvaffakıyetle hü
cumlar edilmiştir, 
AFRİKADA 
Habeşistanda: Cenubi Afrika hava 

kuvvetlerine mensup tayyareler halen 
Cimmo mıntakasını tutan İtalyan kuv
vetlerini hırpalamağa devam ebnişler
dir. 

Gondar mıntakasında Azozo ve Di
goya kaleleri bombardıman edilmiş ve 
mitralyöz ateşine tut.ulmw;tur. 

- -

Londra 30 (A.A) - Londra resmi 
mahfillerinden ö(renildiğine göre Ba· 
şit Ali haktan kaçmıştır. Başit AH ya
nında genel kurmay başkanı Emin Ze
ki ve Emir Alıdullahın yerine tayin et
mek ciiretini gösterdiği sözde naip Şe· 
ref olduğu halde Irak - İran hududunu 

[ Sonu 3. cii Sahifede ) 

Jraııa kaçan Rıı§it Ali Geyl4ni 
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Yeni 
ŞEHİR DABERLBRİ ... kellefiyetler 

•---O 

Yerinde bir lıaror Mürakabe faaHyetleri :::=:-
llAkkı OCAKOOLU 

Mahkômlara iş Kunduralara damga VU• .. ,_~~11~ 
yaptınlacak •• • • mazdan llstthı bir kudtet llade ey .... 

nwı.q,,_ıaalendanllNtPdaneaM .... ,..... rulması muddetı bıtti ;..:;:=..-:...· ..... -.=:: 
f Ptdan Jıallal edUllllftL. Kascaa1an pcll'CI lıunaen :_,.a;:m= ~ ,.1:: 

Fina bey ~ ince seQll: sordu: alJelePlne, lıunaen de w • hJtJaıa btlınınafa ~ 
_ B1tt1a ellerin tlllGıMI. ı.aıı,ttte - Zorbalarla münuebetl olan bu ve- fıendUePlne ~ ~~a IJOO lıUo çay VePlldl, idi... ~ .. Milletleri aJakta tütaMlen tek ~ 

bulunan bu elin kim olduğu bence ına· zir ldmdlr? Sakın bu adam benim tah- ol--• --•-• Pllflan aatdacalı Wülrhlt ve teraptlrArlıldlt 
JOmdur. diye~- Fakat bu•- min etti~ o sinsi herif olmasm?... ...-.... .. _.. ......... -.... inanı. mllletlııla dlm41k a;.ı.,,,. 
mın 1'1•lptinl burada ifşa edemem 'ft Firuz bey yavq blr wle b!ır lslm mı- Adliye veklletlnce ceza evlerlndekl Kundura lmd ve aatıcılanna, •b§a tetklkler yapılmaktadır. Maıfatura et" ınMmm blrlcllt ııııeheM M buHt dit 
onu ancak padişahınuza bildirebilirim nldandı.... mahldUnlann aenelerce Atıl bırakılma- çıkarılan kunduraların altına satış fiat- yumın sattf flatlerlnt kat1 turette tes- (enlerde fnaiJh 1118ıtye nam ....;_ 1111 
(Doçeye bakarak) Mehmet ağa .... Be- DardUncll Murat gök gilrUJttısU gibi malan ve cezalannın devamı mUdde- leriyle imal edenin isminin soğuk dam- bit htJSWUttda karar alınacaktır. maramıda )'aptalı befatıat ....,.,. ... 
nim kendilerine mtlhim bazı maruzatta boeluıu blrblrlne katan kuvvetli bir tınce ailelerinin maişetlerini temin için ga ile yazılmruıı için verilen mUhlet bu * dünyanın en hühtabh ıUnUnde, •tblfl 
bulunacaımu padişahımıza an.edemez sesle haykırdı: bazı .!lllbalarda bunlann çalıştırılmasını akşam nihayet bulmaktadır. Yarından PtYASAYA 10,000 ÇUVAL mubdderabıu tayin edeeek mfl~ 
misiniz?... - basen ben de bu heriften şilphe muvafık görmüştür. Bunun lç!n sanat itibaren satısa çıkanlacak kunduraların CIKARILIYOR ftln ba'Jında en meınaJlyetll malwm tilll 

Ve ı.te bu konuşmanm neUcesind• ediyordum. .. İşte görUlUyor ki hlc: hata- sahibi bulunan mahkQmlar atelyelerde altına damga vurulmuş olacaktır. Fiyat Fiyat mtırakabe komlqonuna mUra- eden Ç~llin ~m tltte Udlldll 
dir ki Firuz bey, Topkapı sarayında, ya d~emltlm... blrd b çalıştınlacak. di~er mahkQmlar da Na- mürakabe bürosu memurlan kundura caat eden bir lthalltçı taclr, muvakkat verıf olarak midi .Willnl ...... 
dördOncU Muradın huzuruna kabul Fakat dördUncll Murat : lre fıa ve Ziraat işlerinde kullanılacaktır. sat14lannı yakından kontrol edecekler kabul suretiyle ıehrlmlze ithal ettiği ettlrmqtlr 
edilmlstt... tereddüde dUJpııU. glbl görUnere • Mahk1lmlann c:alışrnak ınıretlylef edlde ve bunlann komisyon zararına uvgtın on bln çuvalı &at1§8 arzedecellnden ~ite~ muanen bir ~ ,... 

_ Gel bakalım! İmdi hiç çekinme!.. - İyi amma ya bunun ispatı? .. Ma- edecekleri kazançlardan aileleri ay ~ olup olmadıklannı tetkik edecekler- bunlann sat11 flatlerlyle klr hadletfılhı )'lftdan 10nra hUffln ferdi pUrJet .... 
~dın Firuz bey midir? .. Doçe Mehmet ltlrn ya? ..• Ortada delil olmadıktan 10n- landınlacak ve blr miktan da aynla- dir. Mürakabe komisyonunun teıbit et- tesbit edllmellnl Wemlştlr. Komisyon met emrine verlhnelde ft ........ .
ala leDln balckmda bize blr f.'Ok me- ra ıstıı>he hl~ bir mana ifade etmez.. caldır. Arttırılacak pa1'8lar mUddetlnl r t fiyattan üstUn para isteyenler gö- bu çuvaUann nbflannda ytbde 22 klr ra öffbecek harp 1lonolianM ..... 
dihlerde ve sitayişlerde bulundu. Aske- Firuz bey kendisine güvenen kuv- doldurup tahliye edildikten 10nra mah- rülUrse ihtikar suçu ile adliyeye teslim haddini muvafık g6nnU,tUr. olunmakbıdar. 
ri azdırmak IUl'etlyle bu fitnenin koı>- vetli blr hatip vazi9etlnde söze atıla- kOmlara derhal " sahibi olınalan için edileceklerdir. '* BOtun bunlara 11Av.,_ yabm ~ 
masuıa aebep olan şahıs acaba kimdir? rak: sermaye olarak verilecektir. PtY ASAYA YENt ÇAY KALAY GETtRtLtvOR 1'11 ~ hlr halt. idnte J1s ...... 
Sen bu adam her ldm9e, buıiu pek kat't - Bir d~. yUzlerce delil gösteret>!- VERtLDt Memleketimize ithal edilen kalayJar• milyon lira teberrilatta bulan-... 
olarak biliyor ~!... lirim pac:llşalum. dedi ... Bu adam adra- F l ld h Kilosu 500 kuruştan satılmak ü re dan bir kısmı şehrimize getirilecektir. har, 

Firuz bey blr saray adamından daha ı.am olduktan IOlln leler bnsbntnn ka- ronCO a eUVC! Ol• piyasaya 2500 kilo çay çıkarılmıştır. Fi- tzmir ithalatçılarından bazılan ka1av Biitün ba vuiyetln incim milletialll 
kibar daha nazlkAne bfır tavırla hünkA- nsmıe ve ~ dell1 midir? fa/ara oeri/ecek yat mürakabe komisyonunca bu çayla- getirilmesi için teşebbüslerde bulun- tehlikenin azametini bihaklm sesdllll" 
n .İam verdJkten 90nra o kadar zarif Recep paşa isyanı ~ için . rın toptan ve perakende fiatleri tesbit ınuslardır. Piyuada bh' mlkdar kalay ni ıöstennekte, hayat ve meDUlt ~ 
blr vaziyette ellerini birbirine balla- size şimdiye kadar ne gibi faydalı ted- l'nDcola sabf~da bazı tahdıdat olunmuş ve toptancılar için yilzde 15 ve vardır. Mersin limanına mUhlm bir par- delesinde biltiin mevcudiyetini ortaya 
yıp dumu.qtu ki daha bu ilk temaata b!.rler arzetti? Lalanızın tuttuğu yol ı.- yapılmıt, evvelce günde 18 çuval fran- perakendeciler için de vUzde on kAr had- ti kalay gelmiş bulunmaktadır. koydujıma anJaauktadır. 
htınklrm ~tl ve~ b- yan hareketinin sürUp gitmesinden cola unu verilirken bu mikdar son za- di tayin edilmiştir. Bugünlerde tzmlr + Ynmnak Wcllalldb 1nıJunaa. ... 
amnala muvaffak olmuetu. Ve paclt.-- başka bir D8tlaa ,_.tmı4 delUcllr. ya- manda 3 çuvala lndlrllmlftlr. Bu fran- Gümrüğünde bulunan bir mikdar çay MORAKABE KOMtSYONU lillerini muhafazaya azmeyliyen biltlla 
hm .,affne bGJhOI sesi «fbl ince w ratamaz da. cola ekmeğide Kemeraltmda yalnız bir da piyasaya arzedilecektir. 1zmirde çay TACiR VE SANAYİCİ hliUetlerin takip edecekleri tek kurta-
Ahenktar bir eesJe cevap vererek: Bu son hAdilıede de zavallı Musa~ fırında imal edilmektedir. Francola da- buhranı mevcut delildir. Bu aebeple AZASINI SEÇTi tuş yola ...... Ttlax ..mect ..,. 

_ u.hza padlphnna ve memlekete lebiııln kanımn abt:ıbnasma Recep pa- ha ziJacie huta bulunanlar lçin imal halkımız çaJ satan mAiaza ve dükkln F!yat mtımAbe kararnamHl nıuel- \'e istikW ..... ,_ tll'llniı ...... '* hbmet oı.. dl,e epeyce zaman- şanın tertip ettil!f suikast sebebiyet ver- edilmekte ve bunlardan günde 270 kilo sahipleri fazla fiyat utediklerl zaman hince vali, belediye reisi, ticaret ve ik- 1nllletlerin hle hlrülndea ,... _,. 
da beıl buma llltrenmek lc:ln u1nşap miş d~ midir? La1anız. Musa çeleblvi çıkanlmaktadır. Bunun 25 kilosu Kar- derhal en yakın polis karakollarlyle tisat mUdttrlertnden mOnldc:ep asi azl inak ....ı hl.-- M'Hs en &ide ... 
aunnakta idim. c1ecll. Oeaktakl zorba- sizin elmkden aldı n hlcareYl zoırba1a- ııyaU,. tahsis olumnUftm. belediye mmtablarma fi\ciyet etmeli- ISnilmU:ıdekt alh aylık devre tçln fiyat hnunalı _. emt'f 1-ıea bilir. 
Jar ,---.111r1yıe dalma tema ha- nn eline teslim etti... Francola almak isteyenler, mhhat dlrler. mUrakabe komisyonunun tacir ve sana- ... H11Mnttı mlll .....,_ .......... 
1tnde buhm,.,..tar. Adam1anın vasıta- Onun bu hareketi. zorbalan kışkırta- mildUrlüğilnUn raporiyle fırına milra * yicl azAsını seçmişlerdir. Yedi ki~lden W1 ft tabtyetl y ........ 1 ..... 
aiyle bu temasın vukuunu kat'! hır su- nın kenctlll oldutunu ispata klfl. sarih caat edeceklerdir. l'raneola hastahane- MANtFATURA ESYAStNIN milrekkep olan komisyona tacir azl ararl •edlteletl yerlM pllflrktm ..... 
rette 8lrendlm. ve kat1 bir delil d~ midir?... lere verilecek ve hastalann ihtiyacından FtATLERt Tl!'.SB1T EDtL1YOR olarak B. HUseytn Serter, yedekliıe B hk tleıtl, blplerbnlale lllDll Wr ...,.. 

Sultan Munt kQ1armı çattı ve ha- fada kalanlar da lokantalara ve halka Bazı ithalAtçılar fiyat milrakabe k~ Mehnıet Nebi otlu. aanaylcl ad olarak an, vlctlanlnanmla ._. Wr ..a,.t 
raretll bir tnn4a Piruz ı.,. yeniden - B t T M E D t - satılacaktır. Lokanta ve halka satılan milyonuna müracaat ederek satacakları B. Muammer Apaydın, yedek azl1ıh n inam tluJlıt&lw .............. 
1~111ı~fı11u~nn!j!'i'111B11fHa 11nialı;ılnlalılaalaRHtıalaZc:ıalc:ılalı:kİooocl ~~j~~~;=~~.:ı!:ınc• tarafın- !:;:!. k=~~ ~=er~= !i,~~ Hamdı mırtık intihap edil- BAKIO OCAICOOl.rl 
•FGR a ıngı ız er a • " ,. - lllllllllllllllllllHlllllHllllllUIHHllHHlllllllllHllllll111111111HIHll"llllllftllMlllllUIHHIHUllllHllHlm 

J kl t -~ıı=aıe•e - R it · tk G · ·ı lı b J • l "''111111111
"

1111111
"

11111
"'""'

11111
"

11111
''""'' u'ata ya Of I ( Snstaroh 1. ci Sahifede l -. ... __ _. __ t1 •- uze in nU UnU Qft• rrı ar ına aaır 

. cB. Bitler Japonyanm kendi hesabı- .............. 1330 DoXı-umlulara 
[ Bqtsnf11. ci Sahıfede 1 na atep atılmuını istemektedir. Akıllı ~ lamafa başladılar malumat a/ınamı )'Or fit 

aller ecnebi bynaldardan alman ha- Japonlar menfaatlerinin böyle bir ha- dtlşlntUtlyor • • -
berlere g&e Irakta1c1 askeri vaziyet k t lmad ğ bilm ktedir Belediye reisli~. Kadifekaleye ::u [ Bastarttft 1. ci ,<;ahifede 1 r Ba:ııtrırntı 1. c· Sahif11tle 1 IZMIR YERLi ASiaRLllC JU-
eBYledlr: le e e uygun ° ı ını e - çıkarmak ~· ~bbUslet yapmJ$tır Ruzveltin nutku Alman devlet adam- ve Hanyayı işnl ettikleri ve yeni tarak- ! BES1NDEN: 

l'alluceıdan Blıldat istikametine iler- er ~KYODA M'OLAKATLAR KadJfekalede~~ gazinoya su verllınesl larmı hayrete dilıUnnemiJtir. Ameri- kiler elde ettikleri hakkındaki iddialan E 1 _ 330 doR\Jınlu ihtiyat erltt lh-
llyen lasilta ~ kan yardımını arttınnak için fevkalade ne tekzip ve ne de teyit edilmektedir. = fiyatlık hkmeti için .oAh lltml 
m1D balllpla nnm'1ardır. Bunlardan yo Btlyilk Elçisi Hariciye azın at- anması ç n yapı aca s ~ıa .1 . b . b la .. .. 1 --'-mi ola bir kol. Bajdadın hemen L- il bir t fazla ··.n .... ıı.til ed'l . b n1 • • 1 ktro t'" ynrdım arzu cdı en nıs ctı u mıya- mndıgı soy enemez. 1ta1yanlann karaya : nna celp rıkmadı~ ı..1n -tmemek· : 
~~ SUOIUI e aat en go&~"'~ r. 1 mı.s ve u ar ıçın e e mo ore kt Çil kU k 1 hd'd ü • k taa ih iki i h kk d '-* idd" = ~ 51 

'Y' ~~ ymmcla hah m Klnı...,.a W- Bu mllllbtta Ruzwltfn nutkundan lhtiyac: bulunduiu anlqılmqtır. ca ır. n onu an ta ı at zerme ı t raç ett er a ın aıu ıa- : tedir. 
ne Jmdlır 191m1t ft 9abk muba- IOnl'll hhı1 olan l!n.ternUyonal Ttttye- Beledlye tarafından bunun temini Amerika .. efkln umumiyeslnln h°'"ut- lan da aynı suretle dofru olabl1lr. Fakat 1 2 _ Her ne sebeple oluna olsun 
rebelmi '-""""'"· Babbanlyeden tin ISrllfOldnRG tahmin edd ktedl icin tedbirler aluınuştır 7luk g !ft"rm si muhtemeldir. hunlann mlltdan pek azdır. ! slmdlye kadar gelmeyen MO!ltm ft 
tlwlb• mcdrltl tn.nlz kuvvetJerl de ~t leflrt d Matsuokmd r. _ · Almanlar Ruzvettln Amerika milleti 1200 NAKLtv'E TAYYARESi ! gayri Mlli!lfm bntfln bu ~1u 
Mmul. S.ldat clemkyolu Gmılnclıt w ere e a e yanın namına .az aöylemele saWıiyetli olma- KULLANM1$LAR ! erlerin 30/51941 Cuma ~ft sabah 
Blıldlıdm 10 kdumetN 7W1nmndeld saat kadar 16ı'UtmU.. fakat bu milllb- C.B.P. Alaybeyl dılınt ve c@nubt Ameri'ca cUmhuriyet\- Londra, 30 (A.A) - Deyl Telgraf,._ §saat 9 da tzmlr Yerıt Askerlik Su-
s.....,. s.aı _. w Baldat fJe Mu- tm~l9'8~~~· Oeaeııam sttnnet nin ise bu nutku tasvip etmlyeceklerlnl z~eıl Atmanlann Glride asker nakli : besine mUraeaat etmeleri prtfn'. 
inil ar••Wd plu a.m. oJdulu il- M'O'N~ DEötŞMEDt d8ittnM yaran iddia ediyorlar. tçln YUnkers 52 ttotnde 1200 nakJJye ! Gelmiyenlerfn ahkAmı kanuniye fte 
bl ....... ~ 9'Wı ve mal- Vqlngton, SO (A.A) _ Ruzvelttn C.H p ak * tayyaresi lrullandıklarmı ve dakikada 5 cezaya manız kalacalt utn olunur. 
zeme nakliyatına ela mani ohnuttuz'. dyoda .ayledJll nutukta .Japonyaya fı d. · Karşıy a 1~lay~~ ocaiıK ta- Londra, 30 (A.A) - Ruzveltln nutku bir tayyarenJn yere lndiğfnl, Almanların =11111111111mnı11111ımmm111111ımn"""'"'n' 
Smnanyı eJcle eden İngllizler fJehrl- ra hansl Mr tehnlh ıt unutmu ra n an yann. saat ten ıtı aren ar- hakkında Almanyada g<Srillen aksnlA- ~rbt Avrupadakl tayyare kuvvri1mnln 

bm Gzıerlnıt de OerWlk1erl takdirde !:i:bdmetd haldmıda :rıer tarafın~ ::;f• b~evı salonunda ba~lan as- meller RU%Yeltln fevkalAde ahval vazl- bu vUzden milhfm mikyasta uatdıflnı, Amerika llmanlarlllda • 
Irü ordumnuD mGhlm bir kw+nın• elan lan bir t 1 k h e u unan çocuklarla bUtiin fakir yetini llAn etmesi hldlsenin manuını Balkanlardan Y nanbtana ~le tayyare .. I 
ma.kOI amvkle ~. la- rtdy llOftl B ~ıa~.:;;PD 0 =· ve öksUz çocukla~ın stlnnet düğil~eri başlı başına lsbat eden blr vakıadır Al- gBnderil ~f b Jdlnnek»dlr. 80 V8 ... •-••7• 
giJlderln fa1a iDiMrlG kunederl ı:; nm ;a::::: ııe· ola: s1yue'; ve mOnue- ~~~m kıhevki11'h1.t1;~a- manyada Blrleıik devletler lktl.sadt dik· HAVADAN ASKER NAKLtN'I VB!fington 30 (A.A) -Amerika .,.O 
)tıllDde "8yle '* harebt ~ betlerfnde hlq Mr deltflldik olmadılmı 1~ e h naca dımlan d kun ~ tatarltlk arzuabrle lttlham edilmektedir. DEVAM F.DtvORLAR meclisi Amerika 1iman1anncla ımmttal 
m8mktlnd8r. blldt~ u ususta yar 0 an. - ReisicUmhur ltuzvelt deniz qın bir Londra, 30 (A.A) - Taymt. pzete- bir halde duran 80 ~ eenelıl ıeml-

Blılclat. diler taraftım cmuptm der- KARtRiol!!Kt JAPON ELCtSt!fZ ;:r ~~ 0 gUn le4rifleri mtbteblt olarak tamf olunmaktadır. Mil sinin Glrlt muhabiri hltdlrlyor: s!.nln hUkUmet tarafından abmmıll 
ll,.a kvt; ıdvt: la .. t.ıhclldlne maruz. J.f'O'ŞiroLA T ÇlKARILIYOR MUŞ ca · şarllleyhln, denlzlerln aerbestlll prensi- Almanların haft tarddy1e ıettrtlen hakkındaki kanun lAyihasmı bbul et-
dar. OaJerlncWd Ink kunederl alf Tokyo so (A.A) _ Japon 6cOaO bini yeniden teyid etmesi mllnuebetly- J1k fJrka1an ehemmiyetli surette talm- miı ve lera saJAhtyettnl cOmhumılllne 
oWakl-I tein. İnafflzler ....... - Xahlrecl~ld Japon elçlstne bOytlk mGt- Bir llltlkAr mçlasa le Bitlerle Amiral Kederin Alman torpll ye Pdllmlşttr. D~ Mkerlerlnl şlm- vermiştir. 
ldlwwtN uz.üt. bahmm yelere b- kt11At çıbnldıfını 18ylemlştlr. S8zcllye aclllyeJ'e Yerildi kovmılarmın karpsına çıkacak bUtUn dl Mateme tayyare meydanında yere Bu kanun muclbhıee mezk6r ..,.m. • 
Clar aelmişledlr. Barb& umumide oldu- g&re Japon elçlsfnfn şifre tel~ çekme- Yarım kilo fıts ftl'D!k boyasını 50 gemilerin hatmlaeatı hakkındaki m... tnen nakllye tayyuelerl getlrmektectJr. ler satın almaeak ve vahut ktraJamıeak
la ldbl. KtHIJmnmaıeyoe ~ ını,,. sfne mOsaade eclilmedilt gı"bl telefon kunqm latmal lbun gelirk 80 inana- 1Qın beyanatı hatırlatılmak IU!'etlyle Blr Almanlar pfke hUcumlarına devam ecB- tır. Bu yi1zden ~ kaim mlb:alelbat8 
vetı.r de, Basnıdaa Baidada &iden do- nmlMl'-atl laNlllrt tl'bl tutulmaktadır '8 aatarak ibtildr ptığı iddia 1 leflk devletJer nlllcOm1auruna C:!ftP yorlar. Almanlmft hava yo1Jy1e uker tazminat verilecektir. 
mlrJo~ takt.hen ll..ıemektedlrler. w ttt,IMnattk Jnıı,re 19hdermeehıa mU- $erbetdler Çlll1JSln~ 1 numarada": verilmektedir. getirmekte daha ne kadar zaman devam .......,,. __ _ 

İngiliz radyosunun verdill bir haber- saade edilmeme~. gAhtar Netim otlu Yako Navaro adli- - - edettklerl malftm delildir. Nisan &)'alda ..... 
de. bu kuvvetlerin Buradan 200 kil~ yeye verllmlştir. Bir •tdlıı da•' 1aa11yet1 
metre mMtm ~ Mubyı '-1 et- tanlan zarar o1ınat'ftl'9 yalım bir Sun- 1 l 11 Yeni Nefl'IYaf 'ncmet odMI tarafmdan. 19oea 1M1 
tikleri blldlrilrnlştir. ~· Iraklılar yeli ölmil$Gr. oeı etmenlel' için l Baştaraf t 1 ci Sah "fede J • • • • • • • • • • • Nisan ayı zarfında İmılr Umanıaa 11-
l'allucada mukavemet g~mezler ve Kudls 30 (A.A) - Ha191>te bir eolc t••llAtb 11.a11.-.. LoDdnıda •--t edllcllM.. -- ha Ti-__. wı..aı....a -e ....__ rl1t eıbn ft1'UI' mot8r ft ye!be1ll« 
Selailıa .._... 9lki---. 1ıunllllr- Alman te1mla,enleri hulundulu haber -----• .,.... .,...-.::: ıpue 6 ..... ft ~•--.;•ara ,... ....,.. hakkında hnarl.;_n bir~ ... 
c1ald Irak ka1H•derinln m~ .ı •• •· lualcbrdcb akını 1:-Wında bir ttalyan npUrU ret Yesllcalara 47 230 safi tonUato hllemlnde 21 TUrlr, 
ri bahis mevzuu ot.m.& w bunJam e. laaly;ıd bemlll ttllıı ...._ Bu Sfaks anına sılınmıştır. Şayet Rad~ t__.,,_ La.. 
,,,_ lnlMa nJtbll8JI .. ftrdır. mıntabdae benzin ~""+W. lıfOmkeJ•t vektletf tarafından gön- le vapuru• isabet vakt ite bumın nw- İstanbul Ynbft iktisat " Ticaret c &lllJUUO •e uır Yunan ftPUl'U. ms .. 

™10 or ki Irakta İnğilizler lehine edilmektedir tayyare ile temin derilen bfr amirle, her sene tatil ıa- ullyetf Fnnsanın bitaraflık hak'kmı ld- mektebi muallfmlertndeın hnıet Alkan ft tonllato hacnılnde 120 TUtk mocBrl. 
ınllhlım .l...11ar by~ BeJrut ~ lnka 

80 
kadar Al manlarmda aıretmenler için trenlerde dia edeınJyeceif hakkındaki tngilöz ih- tarafından yazılan ve 'Ô'nivemte kitap- 1 Yunan motörll ile ~ tlM ' 11 

HUllU8 BOllBALANDI • n tayyaresi sec:mlttlır - tatbik edilen tem.altlı tarife kaldırıl- tanna rağmen bu limanda düşman va- evince bnstınJan eserin başlıca bahisleri bacnıbade :.. 'l'Uf" Jhn °'öi: 
Beyrut 30 (A.A) Ofi b"ldiri Surlyed Be,ruta ..JyQ ~. Badema 81retmenler de tam hl- purunuıa faaJtyetıne mn.ade ede şunlardır: üzere '* unlr anına 11. 
BlıenhQnı tipinde bir ın.Jlz .:,"r: . en mfat!Nle Jet tıcretlerlyle seyahat edebilecekler- Frart.!lZ makamlarına aittir Ticaret- Tacfrlerw 'nearet flrkeflerl • .n tnndato haemtnde 177 1eftne liJ'IP 

resi Humus az.rmc1e 1ICID yya ~ = ~· ~ .dir. Fakat tale~er için tenzillth tarl- • Bankalar- Borsalar- !!İgortalar- Nakliyat- ~. 
bir be bomı. atnu =-w pra pasapo u fe ....... eclecektlr. J • .., • GUmrOJder • AJıbarln • Antrepolar • -------------

•· A bcımba- lunnuıktadar. neıraltı Plaıı Umum! mııtmlu. 1'cam oda1an - ----··----· 

SiNEMASINDA 

••• •• a•-•an,,,,,,. ,,,,.. .. 
-ı-
•• LAMAaR 

E E K Dl 
....aTTAYLOR 

-1-
NA ... SUlllltJ 

---A T YY ARECI 
8&IB.Aa : ., .. UDiN : 2.30 - 1 - .... 

Zom.& TAft.&ll&d : 4 ve 7.38 DA.. 
C rtlll ft ..... •ut 11 Dl: B A S L A L 

Y• ...._.: W il..• , a. Koltuk Cf- ilk ı ıml_. Birimi ı.; 
•• & K 'I l il .......... C-llrteli Talebe ....,.ım 18 karo tur .. 

OWUDllrBll ı llazlnn Pml' sttntl ~~ ~aç:r_-= n:u:;:;: :eH~ Salih Palas 
Na~-~ ...aı.tt!ıll B. Beh- a-••yor senedi ve tahvflAt - Ciro - Protesto -

çet Y..._ ~ Tlcmwt wk&- ~ .._ Siparişname - ve F tunlar - Borduro-
1.el mllettlıil B. llublll lıleulnden ft Aynı lllnde k&rfa vaparhırmın pll- lar _Kara •edeniz Nakliyatı. Va.;ka
fzmlr mr*snbel hUSUllye mldUrU B. ja yapacaktan seferlerin hareket saat- lan • Gilmrilk beyannameleri _ Dl!'po 
Adil S.,... &abn.llıa llhrlmize 111- terine dair cetveller bugün iskelelere Antrepo ve umumt nıa~ vesikalan ~ 

.... 
STOOYO ILOIL RI 

iÇiLiYOR 
ıaltleıclt. ~· BOroda tasnJf ve u9Ullert. 31/MayJS/941 Cumanesl ....,. 

•at 23 tm itibaren hlrhd mm 
orkestra (Mourfk w arka""'8n) 
l>lltOn hmlrln kendllertnl ~ 
lclbv allelerhıl dl.et ~erler -... 
neıe. caz. dana. w ~ftlft •••• Tayyare Sineması Ti: 3646 

.... Alt>etl BU llArl'A Sayın lntlşterllerlne 
.._t'IA DOVGl.AI • .JOAll Bl.OllDBl.I. 

Twaft.,...., ,....ıı1a kuvvetll. neıee, laıbbhah.. 

1 -- iizel Kızlar Parise 
n 

2 -- Gantısterlerin itirafı 
..... dd llr-el filmi takdhn eder .. 

MATiNELER : G. trıun UI - ı.eo - 1.45 o. it. PAB1s'E : UI 
7.10 - 145.. C-*i Z de r... 1 .. Dbe im-. 

Kitabm fiyatı 1'0 kurut olup bUtiln 
okuyuculanmıza tavsiye ederi%. 

* YENt ADAM - Ba baftabk fikir ve 
sanat R..ı-lnin 335 incl sapıı dolpn 

ve olgun milnd recatla çıkmıştır. ~-----.. -----~ 

Deniz Gazinosunun 
Yazlık kımmlan açıl br -h; han, ..... senls, ·~ y .......... ... 

iz,,.,,. tld'lllnrna .NYP••••" ~ 
DSNfS GASfNO•llNDA.. 



11A.YU1 CUMARTBSi l94t. rııııı .uıa -
RQfit Ali Geyldni 

dtin lıaçtı 

Mısırda Almanlar 
T obralıta geriledi 

Emlü ve Eytam 
A. 

Bankamnc1an: 
No.lan 

hm•r 
Sa ... 
No.aı& 

Delterdarb ... clan: 
MuI.aınmen B. 

F..u No. Yeri E.ld Yeni. T-.t NeTI. "'7mell Depozito Ura K. ------ - --
[ Btıştaraf! 1. cf Sıılıifede ] [ Btıffarajı 1. ci Sahifede ] 

ve lraııa ptmiştlr. Din en bllytlk dikkaUnl Girit etrafına 

A: 134 KUtadaa Da.,,,.tlar nahiyeııi 
Şanlıköy pl&ka mevkilnde 

c 135 KUtadaa Davutlar nahlyeol 
Şanlıköy pl&ka mevltlinde 

- Tarla 

- Tarla 

1600.- 160.- 678 Kal'f1yah Omıan zade 1748 No.lu RCflld\ye caddesi ...ı.alı: 
109 ada 8 panel 424 M. M. 56 tajlı tarla 

SOO.- 50.- 679 Kal'fQ'ab O....n ıtade 1750 No.lu Ziya oakak 99 ada 12 
paınel 3186 M. M. 11 tajlı ana 11.şit Alinin kral lldnd Faysalı da ıopladıitt sırada yapümı~ır. 

lıerinde l(itllNlllfl lıakkmda 00 
~-• verdiii haber teeyyüt etme· Kudüs, 30 (Radyo. S. 22,15) - Ka-

• bire resml tebliği: Bir düşman ba-
ltaAL NAİBi: FALUCADA va filosu Tobruka hUcum elmif-
ICaııire 30 (A A) - Irak kral naibi tir. DUşman tayyarelerinden dördll 
~ ç~ba gUnO Fallucaya dMl bataryalar tarafından dUşürülınUş

ve hararetle istikbal edilmiştir. tllr. Dij!er bazılan hasara uj!ratıtnuştır. 
muvakkat bir bllldlmet teşkili 

lıııl hazırlıklara başlamıştır. Naip be- li istikWe aykırı olarak hareket eden
~bnda müstakil birh Uktlmet teşki- !erin vazifelerinden çıkarılacaklannı 
'h11s1ınındaki azmini bildirmiş ve mil- söylemiştir. 

uı.t:ldN 
BU HAFTAKİ Çelik Programı 

l - Türkçe PASTIR· 
NACIYAN şürekAsl 

Baştan Başa ZEVK ve Neşe filmi 

1 - il KISIM TEKMiLi: BİRDEN 

TANDA 
Yine Senenin en ~zel 3 şaheser filmi 
1 - GECE YARISI 

KONTESİ 
KLODETI'E COLBERT - Don Amel 

2 •• YILMAZ ALİ 
-TÜRKÇE

TÜRKCE SÖZLÜ VE SARKIL! 
3 - POLTAVA MUHAREBELFRİ 

"-,..o_L_'ÜM __ NAKİNE ___ s_ı_._TVR_,.K!E ~FİLMİ, 
IZMtR BELED!YEStNDEN: İsv'çre yapısı 
kllltUroarkta acık hava tlvatrosunun 

lilıı@ma olarak lsletllmek üzere üc ~ene 
llı1ıddetle kirava verilmesi. va11 i•lerl 
lııUdtırlüıtıındokf •artnamesi v•ehile acık 
~nnava konulmu.Wr. Muhammen 
~eli 15()0 lhıı muvakkot teminatı 112 
j"'!I 5(1 kurustur. 't'allnlerln tPminah öl!
"'<len evvel I• bank•sıruı vatırarak msl<
buziıırtvle ihale tarihi olan 616'1941 Cu
lııa l!lln!I •MI 1 R ~a ..,,e11m..,,P mUıııea
ltları . 

üzerine 

Antima~tik 

Hassas 

Zarif 
Garantlil 

Tıınm- uaf~rda ara~·ıaıs.. l'enl mahallenin 820 "8vı1ı •okal!lndo 
l!es 88Vllt sokalo:tım !ttharen hna\17'.119-
~ vııı>tmlması. fen isleri mllitılrlflıWn - =·ıuıııııınınıımımnımınıııınııııımımıııııni: 

d~k! kesif ve sartnamesl vechile acık i_-_ Deıren satıııır i_=_ 
tlıı.ı'ıtmeve konu1mustur. Kesif bedeli 1 
]078 Un 25 lrunıs muvakkat teminatı il 1 OKKlNI = 
llo lira 911 lrunıstur T~llnlerln teminatı § BAKKAL YE O § 
ıı.teden evvel I• hankMınıı votırarak § Bumahane clTannda TUldlik cad- ~ 
llıaklıoızlarlvle ihale tarihi ol"n 816 'l.941 =dest u~erinde 794 aayılı çok ı,lek = 
Cuma ı?\ln!I .aat 16 da enellmPnr müra· §bir bakkaliye dOlclt&nı bOtOn tefer- § 
taatlo~ı. 23. 27. ll1. 4 11143\ 5 rüatı ve eııYalariyle birlikte denen E 

- 1418 ncı sokakta kadastro 1909 sa- !ıatılıkhr. 5 
1ılı adanın 1'14.50 metre murabbaındoki § tstlyenlerln bakkaliye nhlbl Hacı § 
lT •yılı arsanın satlfl, yazı Meri mü- 5 Bahdyar oiilu Sadettine müracaat· ;: 
dllr!üitflndek! fllrtnanlesi vechile açık § lerf. 1-3 ( 1191 ) 5 
~ava konulmmrtur. Muhammen :; ıınııııııııııııııımll'lflll llllllllllll 111111111111111; 

iKMAL DERSANES! 
2 hazlPanda at:ı1ıyor 

ueaell 898 lira muvakkat teminatı 52 U
ta 35 kuruştur taliplerin teminatı ~le
cleıı evvel Is bankasına yatırarak mak
~u2larlyle ihale tarihi olan 1616/941 
<"&zartesl gilnü saat 18 da enellmenP 
lllOracaatlan. 31. 4. 9, 15 1990 (1212) 

Oenler. geçen ııene oldui!u gibi Al· 
•nealı: 2 lııd Kordon 294 numarada 
DEVRiM OKULU blnumda verile

! - ErleT malıalleol 914 ••'f1h eo- cektlr. ikmale klllan lllı: • artll • tı.e ta· 
ı..a... 46 -•nh blnanm vıktınhnaa1 
J 1 1 le , k k !ebeleri yati<tirilir. 

a ana a t o ma Ü7ere en RZının alr.·.-n K 1 b .ı. 1 ki '! · h'" 
la"'1. Fea ı.ıerı m&cllhlliffndeld k~f ayıt ar a...,mıştır. ate ı erın u· 
~ ı hll --L rttmn "'7et cllzdanlan O. olı:11l cllrelı:&rUiiüne .e şatnames veç e ..,,_ a .,.. "-·-· ,_ ,,. 1 ( 1190) 
L 1m K f L _, ,, 22 ll mur ....... tıaı 11An o unur. .:onu tqt\JT. ~ oeaeı! ra mu-
'l'aklı:at teminatı 1 lira 65 kuruatur. Ta- "' ______ , _____ " 
llnlerln teminatı llilederı ene! h ban
lta11na yatırarak malı:buzlariyle ihale ta· 
rfhı olan 2/6/1941 oo.zarte•I günü oaat 
16 da encümene münııcaatlan. 

KULAK. BURUN VE BOCiAZ 
HASTALIKLARI M'OTEHASSISI 

DOKTOR OPERATÖR 

Dibi Öke 
ikinci Beyler sokai!ı No. (80) 

Bastalannı her l'fia öğleden ııomıı 
kabul ve tedavi eder-

2 - 94 l yılı fukara d"*'1mlm TC 

lıııotatan için pamuk, ban ti. p7bed. ll-
1-81, oksijen ve eter ıahn eltnma11, yazw 
itleri mOdiirlüii!ndelı:I .. rtnameol Ye<:

lıile ac:>lc elı:.ıltmf'Te kanulmu$1Ur. Mu
Lammen bedeli H6 lira 65 ku"" mu· 
•alı:lı:at teminatı 43 lira 2~ lı:uruftm'. Ta
llplerin teminatı öğleden evTel it ban· 
lta1111a yatırarak mabuzlarlyle ihale ta· Muahmmen bedeli 54~ lira muvallat 
riht oln 2/6/ 1941 pazarteııl gllnO oaat temlnab 41 liradır. Taliplerin teminatı 
16 da encümene mllracaatlan. l\iileden evvel ı, bankasına y•tırarak 

3 - 941 yıh tebhiratt umumiye lc;tn mabuzlarlyle !hal~ tarihi olan 2/6/ 
formı.t. kreolln. lı:Glı:Urt oalnl almmaa. 1941 paızarteoi ııünü aaat 16 da endi
,._ ı.Jert mDdOrlüii!ndekl .. rtnameal mene müracaatlan. 
,.eçhile açık elı:slltmeye lı:onulmuştUT. 16 21 26 31 (1105) 

KASELERİ 
....................................... 

ROMA 11ZMA, BAŞ, D!Ş, SiNiR, 
ağnlari .e CRIP, NEZLE, SOdlJK. 

ALGINLIKLARI, DERMAN bte
lerile derhal geçer. bbiııda ıthıde 

1-3 K-.e abnir. Her eczanede bulu-

nur. 

İzmir tlll'lstlk yollara mmtaka mtk18rlttlitn • 
den: 

Emanet ın.aatında çalışmak tız... 150 lira maktu Ocretll bir mubaMbeel 
almacaktır. İsteklller W9ika)arlyle birllkt. 5 Haziran l9U tarihine bdar tu· 
rlstik yollan mıntaka müdUrlUll!ne ma-tıan 191111 (1211> 

Blhreldenleıı hini ıortı- .... ~ •• , hkluw ~ ... 
ldinclen teml7.lemek ~ llELMOBLO bu. 

c 32 9 Bayraklı Kanarya sokak 
c 434 Kal'fl:ralı:a Alaybey Sadiye S. 

Ada 26, parsel 7, 270,50 M2. 

c 442 Karf1Yaka al,.bey Cihan S. 
ada 20. panel 14, 1514.SO 
M2. 

c 44 7 Karşıyaka alybey Süzan sok. 
ada 16. parsel 22. 518 M2. 

c 448 Karııyalı:a alaybey fenerci S. 
ada 14, panıel 2. 1347,50 M2. 

s 
14-12 

14 
16 

5 7 

- Ana 
- Ana 

- Ana 

5/2,9 - Ana 

8/10,2 - Ana 

c 459 Karşıyaka alaybey süreyya ı. 15 
ada 26, parsel 9. 713,50 M2. 

IS - Ana 

c 5 5 2 Karşıyaka osman zade Rahmi 2 
bey sok. ada i 08, parsel 1. 
208 M2. 

6 - Ana 

29.- 2.90 680 Karııyah C>.man zade 1748 Retadlye cad. aokak 109 
162.30 16.23 ada 9 panel 972 M. M. 56 kapı 58 tajlı ana 728 00 

IS9S 00 

681 Kar,ıyah Donanmacı 1696 No. Henglm ı;ıkrnazı ıolı:ak 48 
ada 5S panel 66 M. M. 35 lı:apı 82/ I tajlı ana ' 50 00 

605.80 60.S8 4112 Kal'flyah O.man Hde 1747 No. Hilil oalı:ak 101 ada 22 

181.SO 18.15 

471.63 47.16 

356.75 3S.68 

panel 11 7 M. M. 7 lı:apı 16 ıajlı ana 
683 Karşıyaka Alaybey 1669 No.lu Süzaa oakak 16 ada 16 

panel 160.50 M. M. 9/2 kapı 21 tajlı hane 
684 Karııyalı:a Omıan zade 1761 No. Emel aolı:alı: 200 ada 5 

88 00 

32S 00 

panel 26 M. M. 5 kapı 3/1 tailı dlvarL ana 35 00 
685 Kal'flYlllı:a Alaybey 1666 No.lu Cünaydıa aokak 188 ada 4 

panel 126 M. M. 1 S kapı 12 tajlı hane 650 00 
686 Kal'flyaka Bahariye 18 77 No. Hatem 1<1kak 163 ada 22 panel 

208.- 20.80 60 M. M. 13 lı:apı 11 tajlı hane 120 00 
68 7 Karııyaka Alaybey 1689 No. Şehit Muhlia oolı:ak 198 ada 30 

c 563 Karşıyaka osman zade Reşa
diye cad. ada 109 parsel 15 
c l913,50> M2. 

52/1. 54/1,- Tarla 1.435.-143.SO 
panel 81.50 M. M. 51/3 kapı 11 tajlı hane 300 00 

688 Kaqıyaka Donanmdcı 1696 No. Hengam ıolı:ak 48 ada 77 

c 5 72 Karşıyakada osman zade Ma- 8 
bet •okak ada 109, par.el 14. 
cl454 M2.> 

« 621 Avavukh topraktepe sokak 
ada 1849, parsel 3. 

c 6 33 Birinci Azi7iye M. Kırımlı S. 
ada 1596, parsel 15. 

c 692 lzmir Balcuva vanıklık mevki. 
inde c 13325 M2.> 

8 - Ana 556.20 55 .62 

. panel 636,50 M. M. 82/3 tailı ana · 477 00 
689 Umurbey 15 12 • 152 7 No. Mızraklı ve Albn ıokak 1395 

ada 4 panel 31 O M. M. 6/ I yeni 8 tajlı ana 
690 UMurbey 15 12 No. Mızraklı ookak 1395 ada 1 O panel 

220 M.M. 3 tajlı ana 

235 00 

45 - Baema- 263.86 26.39 691 Umurbry IS 19 No.lu Savlet ıokak 1404 ada 10 panel 
165 00 

hane gedlil 
47 - Ana 

3/4 h. 
- Torla 

30 M. M. 3 yeni No.lu araa 30 00 
15 .- 1. S O 692 Kuruçay mahallesi k&ğıthane cad. 364 M. M. 41 • 42 yeni '22 

taj numaralı hane 400 00 

c 701 Salhane dokuz eylül •okak 
661 acla . 6 parsel c l2SM2.> 

n19fı 
94 Oç eT 
5 

465.- 46.50 693 Umurbey 1491 No lu Yılmaz çıkmazı sokak 1445 ada 
10 panel 60 M. M. 7/1 taj No.lu hane 

1250.-125.- 694 Umurbey 1526 No. ikinci albn ookalı: 1455 ada 20 panel 
285 M M. 2/ 1 ıajlı ana 

30 00 

695 Umurbey 1527 No. Albn aolı:ak 1404 ada 11 panel 90 
M. M. 5 1 tailı ana 65 00 

5/A 
75.- 7.50 

150 00 

c 866 BOTnova Bozalan mevkiinde 
3676 M2. 

c 874 Ciine. mah. A••zler ıokak 
ada 197 par.el 80. 

c 1 1127 Ahmet ağa mah. kavmakam 
Nihat bey caddesi 207 ada, 
B.14 parsel 48. 50 M2. 

. Yulı:anda ~~ emnlin mülltlyetleri ı>eıin para ile 27 /S/941 tarihinden 
36.- 3.60 ·~~aren ~ 7 ıı:un mllddetle mllzayedeye lı:anulın\lŞIUT. ihaleleri 12/6/941 ta• 

rih.'.ne muıadıf perşembe günü oaat 14 dedir. Taliplerin muhammen b .. delle-
84,86- iki dllk- 1500.- ISO.- ri uzerinden % 7,5 depozito akçeoi J'Bttrarak yeTmi mezldlrde M. EmJik mA-

lı:&n · dürllliünde mlllefellı:il oatıt kaınlayanuna müracaatlan llln olunur 

872 - Bairtn 
3/8 h. 

20 - Evin 3/8 

c 1032 Üçüncü kara taş Duygu sokalı: 
c I070 ikinci karata' .-hlt Nu.ret so. 

211 M2 . ada 6'2 parsel 17 

1921 (1307) 
6 27 - ET. l/3h. 60.00 6.00 -:---::--=:--:-------------,,,;__;_ ___ _ 

- 59/4. 11 A .. 6/24 158.-n.so tzmll' Yalallar mtidbltillndem 
c 1122 Ali r<'i• M. hacı HDseyİn S. 

1563 acla 11 parııel 
23 25 Ar111 

c 1140 ikl.,d ~1.-vmanive Azlzaila 
ı<>lcak 223,50 M2. ada 135, 
parııel 14. 

96 - Ana 

c 1155 Sultanlve M. hacı Mevllllt 
•<>le. 1046 M2. 

- 18 

c 1191 Ten•cik Facl bahee • yeni 20 
l220, 1227 ı,,c1 ıokak. 

c 1192 T.oeclk •llrm•ll • veni 1225 72 -
i.,ci •okak. 25 3 M2. 

c 1204 Romova han a•<I• • v•ni COr- 35 
hüz •okak 144, 99 M2. 

c 1205 Jlornova merkez • yeni orta 7S 
S. 

c 1206 Ronova Hi!AI • tarlabaşı S. 26 
15. 75 M2. 

C 1219 R•vralı:lı Menemen C. yl"Tll 5 7 
1644 ine! oolı:. 229113 M2. 

-Ana 
3/4 h. 

18 DokkAıi 

70 Ev ve 
ana 

33 Ana 

75 Ana 

12/A Ana 

60 Ana 

14.- 1.40 

111.79 11.18 

117.90 11.79 

67.- 6.70 

600.- 60.00 

58.-

12.-

6.-

22.98 

5.80 

1.20 

-.60 

2 .. ,0 

c 1226 Rawaı.11 RnrnOY11 cad. Caı- 29 
veni 16411 No. ıokak. 

119 Dlllı:kln f 000.- 100. 00 
71,1 ve.,... 

c 12 31 B'vr•klı Avv• • ve.,\ 1613 
ndl ıok. 471,29 M2. 

7 
15 

2 Ana S /llh. 1111.- 11.110 

« 1232 Rwroklı avva. ve"i 1613 
No . • .,ı..,k 671.99 M2. 

'" c - 2 Ana 11 

'<t 123) R•yralclı avv• • veni 1613 ·c - 2 A .. ·c 
N<>. oohk f>Of\ M2. 

« 1235 Ravraklı Helmve . veni 1612 C - 1 A .. ·c 
inci eokak 1.115.25 M2. 

c 1236 R•vraklı Hol;Tlve. veni 1612 2 
inci •ok. 12,.55 M2. 

c 1240 Turon •lmendifer cadcle•I Te- 7 
,,1 '6411 inci sokak n 2. 1 7 
M7.. 

• 1742 . nıı _ 11, • • • 8 
c 1?43 c H2.16 c ·c c 7 

2 Ana 

139 A .. 

c 1246 Turan !dl!~. Cafer Tayyar '3 -
ye"I 1652 inci ııokak 

33 Ana 
138 Ana 

Tarla 

1033.35 M2. 
c 1249 Turan lrllt.e. Cafer TayYllT il 

v•nl 165 2 el sok. 1351,82 
M2. 

c l 2SO Turan lcllloe, Caftt TaTTllT 9 

49 Ana 

50 Tarla 

- 222 Ana 
veni 1652 el oalc. 1663.20 M?. 

c 125.1 Turan MenPm•n cad. 159' 
No. eohlı: 689,50 M2. 

c 1252 Turan M•nemen cad. 1590 88 - 167 Ana 
No. ıolcalı: 804,39 M2. 

c 1262 Bnro N•m•I< Kemal ..,kalı: 
1897.79 M2. 

2 

'C 12 70 Bno~ h•hçe • yeni 28 inci S. 19 
5595 M2. 

6 Ana 
9/16 h. 

- 8 Ana 

c 1289 Memduhlye mah. Derviş Hil· 29 - 32 Ana 
ICT!n • yeni 786 ıncı oalı:. 
ada 36 7 paTM'l 8. 

c 1295 Dolaplıkuyu M. lomall ef. 
yeni 750 inci •ole. 472 ada 
9 panel, 24 M2 . 

c 1296 Eor .. foaşa liçllncO Sultanlff 9 - 16 Ana 
M. Hüseyin aia • yeni 619 
uncu sok. 61 ada, 9 panel 
179.SO M2. 

11 1297 OçGncli Sultaniye M. A..,-1 12 - J4 Ana 
yen! 60 7 inci S. 62 ada. 19 
panel 105 M2. 

.. 
- - -.-~ 

c 1298 E'.frefpa'9 DçüncD oultanlye 1,3 - 14 Anııi 
mah. Hllııeyln aia • yeni 619 
uncu ıolı:ak 61 ada 8 panel 
8S M2. 

c 1343 Cüzelvalı mah. cerrah Meh- 34 - - A .. 
met ef. • Yf'ni 35 inci ıok.k. 
44 7 M2. ada 892 panel 9, 

c 1418 Turan Men.,,,,en caddesi • - 249-2 71 Ara 
yeni 1593 \ineli eolı:ak 1320 
M2. 

'C 1429 Bomova yıkık minare Tnrk· 32 34 
men eokak. 

64 ET 1/2 
Jıı.-1 

« 1448 llı:lncl karandne M. N111', - -Ana 
V eyael yeni 2 36 ıncı ıalı:. 31 
M2. 1744 ade. 3 panel 

c 1449 llı:lnc! lı:arantlne M. BülbUl 75 
yeni 135 inci oe>kak. 78 7 ada 
2 panel 144.25 M2. 

- Ana 

- Ana c 1450 ikinci karantina M. Bayram -
ailu yeni 24 7 inci ıak. 1768 
ada. 8 paıneL 743,50 M2. 

·41 1459 ikinci lı:arandna M. Vey99! - - - Ara 
,_ı 236 ıncı ....... 1745 
ada. 1 panel, 145.75 MZ. 

« 1460 Kar01v~k• Turan MPn""1en ?~,, - '7' A ••• 

126.- 12.60 

114.- 11.40 

"7.24 11.72 

37.07 

40.-

69.-
40.-

407.-

3. 71 

4.00 

6.90 
4.00 

40.70 

203.- 20.30 

10.- 1.00 

6.00 -.60 

27.- 2.70 

2.60 

13.- 1.30 

134.- 13.40 

528.- 52.80 

109.- 10.90 

s.--10 

14.- 1.40 

74.- 7.40 

15.00 1.50 

Senelill Numarası Vakfı Cbıııt 
Llnı -170 
180 
180 
84 
80 
36 
24 
24 
24 
24 
24 
48 
36 

403/428 MvJıut evkaf 
408/429 • 
407/430 • 

410 • 
412 • 

460/60.1 E.af ..,. 
500/115 Nuri Kamer 
501/117 • 
5119/ZI Akarcalı 
511132 • 
512134 • 
53518 Kurt Mehmet pasa 

155/11 Könrülü Fadıl 

38 60/35 
Ahmet 

Şerefiye eamll 
80 82138 
8l 11/121 
80 129115 
24 113/91 
48 Sll ~/131 

• 
Plple otla 

K. z. Alımet .. 
Kestelli 
KlUp z. Ahımt 

Rettt 
• 

-
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• • 
Depo r-... 
ıc.hve Cle9b •n+kc;ılv 

DOkkia 
Kalaw ... 
Sebil 
DükkAn 

• 

• 
DMoalı: - __._ 

dlllı:kfa .......... 

• 
• 

• • 48 
60 
80 
18 
30 
84 
48 

334/131 
343/ll 
498/52 
88213 
185/8 
3851242 
392/97 

Helftft Hllaeyln ET Bomova 8ehlt Mehaıe& 
• Mustafa DilkkAn K~ 

Yerli eamll ET S.- .FWll eaml •vl-rııclıı 
• 

KiSlect Mustafa 
1111ft:U esbü: Ah-

met Salt 

Dülı:kin Buca 9 ce... 
• Anafartalar 
• Naınardh 

36 394/6 Hilseytn t.a bey • Bornova 
30 409/14 Küçük İhsaniye F.v fkıncı Sultaniye 
36 338/3 Dayıemir Ev Yel dellıwww -. 
Yukanda yıızı!ı kiralık akaratın açık artbnna müddeti ic:lrıde ı.lJp ımhm 

etınedliinden bet gUn müddeti" müza yedelerl temdit edilmiştir. tthaJelert 
2-6-941 Pazartesi günü saat ondadır. Taliplerin vakıflar idaresine müracaa&-
lan llAn olunur. 1958 (1208) 

lstaı..,.. Beledlyeslnden : 
Beyoğlu. Emin6nü. fatih, Beıiktaı, Oslı:üdar ve Kadllt6y belediye hm!• 

lan dahilindeki yollarda ve tretuarlarda aı;ılacalt bacaların bpablınawı ,,,; 
llot ltaldınm Verebnanlarnıdan yapılmuı ı.ı kapah zarf U9111lyle eltıılltmeye 
lı:onulmuftur. K..,U bedeU 30,000 lira ve ille teminatı 2250 liradır. Mukave
le, ekıilbne. bayındırlık umumi. 1ı ...... ı Te fenni '8rtnameleri profe ve lı:etlf 
hullııasiyle buna mDteferri diğer evrak 150 kurut mulı:oblllnde fen itleri ınG
dGrlüiiinden verilecektir. ihale 11 /6/ 941 ~rtamba gllnG oaat 1 S te daimi 
encGmende :yapılacakhr. Taliplerin Uk teminat malcbas veya mektuplan llıala 
tarilılnden 8 glln evvel h<'led!ve fen itleri mGdürlüR'ine mUrae.atla atacalı:1a
n fenni .. hllyeı. 941 yılına alt ticaret oda11 veııl1calan ve oalr Tesaikle 2490 
numaralı kanun- tarlfah çeTreoinde haınrlayacalclan telı:lif mekıuplumı iha
le ııi!nD oaat 14 e kadar daimt enc!!meno venn .. t..rı llzundır. 401 O 

27 '1 4 7 1909 (1171)" 

c 1463 llı:lncl hrandlUl M. BGlbnt 36 - - Ana '6 oakak 1743 ada, 12 par-
ııeL 341,50 M2. 

• 1466 ikinci karantina malı.. SM • 25/2- - Ana 
rayf cedld oolı:. 75 2 ada, 5 
panel. 1401 M2. 

.• 1467 lldnd karantina M. liçüacii 12 
ICunn ookak ada 752, paınel 
8, 311 M2. 

c 1468 ikinci karandna mah. Salını- 29 
yf cedld ve Bayram oak. 754 
ada, 1 poıneL 135,50 M2. 

-Ana 

.• 1469 lldnd karantina malı. llçlln- 12 - - Ana 
cll Kuım ŞQkOfe ve Bayram 
oabk. 754 ada, 3 panal. 
539.50 M2. 

c 14 72 ikinci karantina M. eold 
tuila eolcalı: 1741 ada, Z3 
panel 134.25 M2. 

8 

·c 1492 Karşıyaka alaybey MI tat - 11 
18 eaclcleol yeni 1675 No.lu 
........ 45 ada. '7 ........ 
197 M2. 

6 Ana 

9 Ana 

17.00 1.70 

70.00 7.00 

16.00 I.60 

7.00 -.70 

27.00 2.70 

7.00 -.70 

394.00 '9.40 

lııalıab yulı:anda yazılı pyrf menkullerin pauırlılda watııılan 6/6/941 tııd
hlne mU..dlf cama ııllnO •at c 10.30. da lhalelm yapılnıak llzenı arttınna:ra 
kanulmuııtUT. . 

1 - lotekll alanlann hizalarında J'BD'h depozito akçelerin! -~ize yab-
tanık utl1nıUıYB tılnnPJerf. _ 

2 - Mnra.....de 11rs11nda Terilen ı..-ı.1 . mukadd~ luvmetl -ılll talı:dhil• 
ttı1fn1..rtn deıın?ltnlannı nlo\eı dalre.tnde te1!yft eylemelPrl Te mBhilT kun.. 

notenlan tudik ettlrmeled. 1981 ( 12091 



SAHİFE 4 

SiYASi VAZİYET t 
---o 

Amerika deııiz
lerde iki kori

dor a~ıyor 
---o---

Kor idorları Amerika 
filosu himaye edecek 

---Q---

Korid.orıar sayesinde 
Aıner-Hta yardam mal· 
zemesird bizzat· yerJe .. 
rine teslim edecefı • Gi .. 

rit ve Fransada 
--<>---· 

Radyo gazetesine göre Giridin vaziye_ti 
İngiliz - Alınan mücadelesinin ön pla
nına geçmiş bulunmaktadır. Girit hak
kındaki gerek ltalyan ve gerek Alman 
tebliğleri Ciride ltalyan askerlerinin 
çıkarıldığını bildirmiştir. Bunu lngiliz
ler de teyit etmişlerdir, fakat buna hu
ıu~i bir ehemmiyet atfetmemektedirler. 
İngilizlere göre bu iştir~k Almanlar ta
rafından bütün tabiye zorlukları kaldı
rıldıktan sonra yapılmış, yani bermu
tat, Libyada ve Yunanistan ve Yugos
lavyada olduğu gibi ltalyanlar Alman
ları takip etmişlerdir. 

Askeri vaziyetin inkişafına gelince: 
lki taraf kaynaklannın haberleri birbi
rine uymamaktadır: Almanlar İngiliz 
kuvvetlerinin bozulduğunu ve Giritteki 
müttefik kuvvetler kumandanı olan ge
beral F raybergın tayyare ile lskenderi
yeye gittiğini ve yere inerken düşerek 
öldüğünü bildirmişlerdir. Bu haber ln
gilizler tarnfından tekzip edilmiştir. An
cak askeri vaziyetin lngilizler aleyhine 
inkişaf gösterdiği gizlenmemiştir. İnS?i
lizler adanın şimal kısmında hulunduk
lannı ve adaya yeni takviye kuvvetleri 
gönderdiklerini söylemektedirler. Fakat 
Almanlann daha fazla kuvvet getirdik
leri gizlenmemiştir. Bunun için İngiliz
lerin vaziyeti müşkül olması muhtemel
C:Iir. 

IRAK VE SURtYEDE 
Almanlann Ciritten Suriye ve lraka 

geçmesi ihtimaline binaen ln~l~zler, 
Irak işini tasfiyede acele etmekted1r]er. 
Dün Londra radyosu, f ngilizlerin Bağ
C:ıada 1 O kilometre kadar yak1ashldarı
:nı ve Basradan da harekete geçtiklerini 
bildirmiştir. 

londradan gelen haberlere göre Al
man tayyareleri Musulda toplanmış
tır. Almanlar Raşit Ali Geylaniyi Musu
la Javet etmişlerse de Raşit Ali bu tek
lifi kabul etmemiştir. 

Görünüyor ki bir taraftan Geylaniye 
yarJım yetiştirmek, diller taraftan da 
lrakı almak için lnıdlizlerle Almanlar 
ara!lında bir yans başlamıştır. 

Almanlann Ciridi zapt edı-rek bir ba
eamnk haline koymak istedikleri sotörli
lüyor; ancak Surivede daha ~eniş bir 
mevki temin etmek lüzumunu hisseden 
İ\lmanlar bunu F'ranııadan koparmak 
için çalısıyorlar. Amiral Darlanla Pa
riste müzakerelere başlanmıştır. 

YENi ASIR 
m m ;s z Jl MAYIS CUMARTESİ l9atl 

Avam hanıarası ve 
müstahbel &ulh isi .. 

--~o---

9. RuZVELTIN SOH :OT
U i AXI AÇ K MANAlAR 

Harpleri sonra görü. 
lecek yeni dün ya 

Alman ı .:ııet·ni ~ . 0-~-b Söz, fikir hürri-
ı1 er aıca ın- • 

esaret altına n"•h k yetı olacak, se-a uııı vere ar-
koymıyaca~ız f·ı d h f alet, korku 

şı ı en e ar-
divorlar h d k · kalmıyacak 

-----0--- e ece 
INGILIZLER HITLERLE 
SULHTAN DAiMA I~ .. 
Ti~ A EDECEKLER 

--0--

Londra, 30 (A.A) - Dün hariciye na
zırı Eden M njin Havsta nutkunu söy
lerken Avam Kamarası da İn~ilterenin 
harp sonrası hedeflerini bildirmesi me
selı>sini mi.izakere etmistir. 

Harp sonrası imar planının da müe11i
fi olan mebus Mender bi.iyük Britanva 
imparatorluğunun diinyayı daha iyi 
tevhit etmek üzere bir köprü olarak kul
lanılması imkanı hakkında Lord Ha1i
fak.sın noktai nazarım ele alarak demiş
tir ki: 

< - Alman milletini suna ikna etme
liyiz ki o bizi esaret altına almak isti
yor; fakat biz onu esaret altına koymı
yacağız. 

Hitlcrle sulh yapmaktan daima imti
na edeceğiz. çiinkü sözlerine itimat edi
lemiyecek devlet adamlariyle görüşmek 
favdasızdır.~ 

İşte bu iki fikir Avam Kamarasının 
dünkü mli7..akcrclcrine esas olmu!?tur. 

Amerikan donanma~ına 
yeni iltihaklar 

Nevyork 30 (A.A) - Birles;k Ameri
ka hükümeti donanmada yardımcı harp 
gemisi olarak kullanılmak üzere on üc 
vapur almıstır. 10-14 bin tonilatoluk 
olan bu vapurların arasında Presidnns 
Jakon, Presidans Adam, Presidans Pi
erce vapurları vardır. 

-------

Bel2radda ted
hiş, Yı~nanis-· 

tanda kıtlık 

·----o-- MiHVERiN YENi NIZAMINA 
KARŞI INGILIZ · AMERI· 

· KAN NiZAMi 
--{)--

Londra, 30 (A.A) - İngiliz gazdeleri 
Edenin harp .sonrası dünyasının yeni
den teşkilatfonması projesini umumiyet
le tasvip etmektedir. 

Deyl Meyl j;!nzetesi diyor ki: 
B. Eden Hitlel'in yeni nizamına kanıı 

İngiliz - Amerikan yeni nizamının ilk 
~.sasını çizınis ve dünya Demokrasisinin 
ne demek olduğunu öğretmiştir.~ 

Taymis gazetesi diyor ki: 
«B. Ruzvelt kongre nutkunda müstak

bel <llinyanın söz ve fikir hürriyetine, 
sefaletin ortadan kalkması hürriyetine 
korkunun azalması hi.irriyetine dayana
caiYını anlatmıştır. 

Bu prensinler İngilterenin tamamiy
le tasvip ettii{i şeylerdir. Eden dahi nut
kunda fikirlerini sefaletin önüne geç
mekten ibaret hürriyet düşiincesi etra
fına toplamıştır. 
Avnıpadaki ıstırabın ve hayatın tes

kilatlandırılması İngilizce kon~an mil
letlerin iradesine ve kaynaklarına bağ
lıdır. Cenubi Amerika milletlerinin de 
buna iştirak edecekleri şüphesizdir. -·--Bir İtalyan transatlan .. 

tiği batırıldı 
Kudüs 30 (Radyo - S. 22.15) - Ro

ma: İtalyan resmi tebliği Konto Ruso 
adlı İtalyan transatlantiğinin Siraküza 
açıklarında babnldığıru bildirm!ştir. 

-------
Düşürülen Al
man tayyare
leri ço~alıyo:r 

Mecliste kabul edilen yeni bütceler 
• 

içkinin zararları ve tah· 
didi de görüşüldü 

Anason satı,ıarında mutavassıtlar • Benzin• ... 
pirto lıarıştırılması işi 

Ankara, 30 {Hususi) - Büyük Mil- 1 birle;:ik Amerikada muazzam bir _._.. 
let Meclisi Refet Canıtezin riyasetinde dele mevzuu olduğunu, fakat müsfiet 
toplanmış ve mülhak bütçelerin müza- netice vermediğini, diğer memleketler· 
keresine devam etmiştir. İlk görüşülen de ve bizde de içki yasağı mücadele!i-
inhisarlar umum müdürlüğü bütçesi idi. nin tesirsiz kaldığını söylemiş ve hükii
Hatipler yüksek dereceli alkollu içiki- met.in ancak dünyanın her tarafında. ya• 
lerle içki istihlakinin önüne geçilmesi pıldığı gibi halkı yüksek alkollu i~r
üzerinde tedbirler alınmasını istemişler den düşük alkollu içkilere çekmelc yo
ve bazı temennilerde bulunmuşlardır. luna girdiğini, köylerde rakı satJşiflll1 

Mehmet Sanlı (Burdur) anasonun men edildiğini, hafif alkollu içkilerde 
esasen yarısına müşteri olan inhisarlar fiatler indirildiği halde yüksek derece" 
idaresinin bu mahsulü himaye etmesini liler de fiatlerin aynen muhafaza o}llrı
ve kendi ihtiyacından fazlasını dış pi- duğunu söylemiştir. 
yasaya sevkederek müstahsili fuzuli mü- Vekil anason meselesi hakkında ve
tevassitlerin elinden kurtarmasını iste- kaJ.etçe alınan tedbirleri de anlatmış ..,e 
miştir. rakı derecesini kırka indirmek te_şebbÖ-

Ziya Gevher Etili dünyanın hiç bir sünün muvaffak olmadığını, kırk dere
yerinde şarabın derecesi yüzde dördü celi rakıların halle tarafından rutubna· 
geçmediği halde bizde yüzde 12 oldu- dığını, benzine ispirto kanştınlıiıası 
ğunu, Yunanistanda rakının 35 derece mevzuu üzerinde :ziraat vekaletinde tıef'
olmasına mukabil bizde 50 derece ol- kikler yapıldığını ilave etmiştir. 
duğunu söylemiştir. Ziya Gevher Etili dlişük derece!l içki 

Mazhar Müfit Kansu içkinin zarar- imali üzerinde israrla durarak bunWl 
lariyle mücadelenin geniş bir propagan- memeleket bakınmmdan ana btr mese
da meselesi olduğunu söylemiş ve bu le olarak ele alınmasını istemistir. 
maksatla yeşil aya yardım edilmesini KABUL ED1LEN BOTÇELER 
istemiştir. 1nhisarlar bütçesi maddelerin bir bit 

Doktor Şükrü Emet dahi yeşilaya müzakeresinden sonra kabul olun•oŞ· 
~ardım edilmesi tamennisinde bulun- tur. 
muştur. Orman umum müdürlüğü 1941 büt-

Galip Gültekin (Çonıh) ispirtonun çesi de müzakere ve kabul edilmişth. 
benzine kanştmlması meselesi üzerinde ilk celsede kabul edilen bütçeler ara
vekaletçe ne düşünüldüğünü sormuş- sında devlet hava yol1an, hı~ • w• .. n-
tur. hiller, posta ve telgraf, sı~.h~t u.,,ı·•n 

tNHtsARLAR VEKtUNtN müdürlüğü bütçeleri de vardır. 

~ü~~~ T!elen inhisarlar vekili Raif Milli miidaf aaya SJ 
Karadeniz hatiplerin suallerine ve te- tnilVOn lff'G 
mennilerine ayrı ayn cevap vermiştir. Ankara, 30 (Telefonla) - Mec}İ<ıİll 
Vekil esasında her kesin müttefik bulun bugünkü toplanhsında Milli Müdafaa 
duğunu, içki zararlarını önlemek işinde için 83 milyon liralık fevkalade tahsf .. 
birinci derecede hatıra gelen içki yasa- sat verilmesine dair kanun l&yihasJ da 
ğı olabileceğini, halbuki bu tecrübenin müzakere ve kabul edilmiştir. 
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Ekmek istihlakinden taaarruf 

Yalnız haY-at ekmek 
satılması düşünülüyor 

Ankara, 30 (A.A) - Maarif vekilli- Bu kursJarda öğrebnenleriıniz ders 
ğinden tebliğ edilmiştir: vereceklerdir. Lise ve Orta okullarda 

Lise ve Orta okul talebesinden bil- bütünlemeğe kalan talebenin talebe ol
tünlemeğe kalmış olanları yetiştirmek 
için 18 Temmuzda başlamak ve 24 duklarını gösterir bir vesika ile buhm-
Ağustosta bitmek üzere her Lise ve Or- dukları şehirlerdeki Lise ve Orta okul· 
ta okulda (ihtiyaıi talebe kurslan) açı- lara müracaat ederek kurslara kayıt 
lacaktır. olunmalan lhı.m.dır. 
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Dün lstanbuldan yapılan ihracat 

bahis mesele, işci yevmiyelerinin arttı
rılması meselesidir. 

Paris gazeteleri işçi yevmiyelerinin 
arttırılması lehinde neşriyatta bulun
maktadırlar. 

HAYAT COK PAHALIDffi 
Fransada hayat çok pahalıla:;;~u. 

Yevmi:velerin arttırılması düşilnülmek
tedir. Esas prensip mucibince, bu ~ 
tırma az ücretlere hasredilece~ir. Fia~ 
leri şimdiki haddinde tutmakv~ç~ htiktl
metin takip ettiği siyaset degLşmJyecek
tir. Otarşiyi Fransaya Mdiseler yükle
miştir. Abloka yüzünden Fransa mah
dut bir hayat yaşamaktadır. A\•rupa ~ 
birliği dahilinde Fransız - Alman temas-


