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ltal..,,,.,. ti/tile idİPJrlar 
lstanbul, 18 (Telefonla) - ltalyan firmalan ti

caret odasına müracaat ederek mensucat mukabi
linde tiftik almak ist~miştir. 
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Bu talep resmen Ticaret Vekaletine bildirilirse, 
yakında Ankıırada milzakerelPre başlanacaktır. 

Tiirk • Alman dostluk· mu·ahedesi imzalandı 
.. 

Saraçoğlu ve PapE:n beyanatta ballİııdular 

Muahede, mevcud taa.bhütle· 
rimize halel getirmemektedir 

Vaşington, 18 ( A.A.) - Harbiye 

nazırı Simson, Mebusan meclisi harbi- Dostluk muaheclesı·nı·n metni 
ye encümeninde, harbin dört seneden __ _ 
fazla sürc~ğini heyrın ile demiştir ki: Anka~a, ~8 (A.A.) -. B~ı .akşam snat 21,15 de Hariciye Vekaleti bina· 

_ Uzun silrecek bir harbi der.piş sıncln, ~l!rkıye ,Cu!ll~urıyetı ıle Alman Rn..vşi arasında bir dostluk mua
ediyorsünuz. Dört senede inşası ta- heıfosı ımirı erlılmıştır. 
mamlanacak olan ~nt Morin nehri Tii~ki_y~ Cnmhu~iye~i ve Alman Ray,i, aralarındaki müruısebetlcri mil· 
Ü"""rı'ndeki t.esiımt. ~vkiyatı himaye t<:k~bıl ıtımad \'(' snmımi dostluk esasına istinad ettirmek arzusiyle her 

.,., bırmin <'IY<'Vm mevcud taahhildleri kaydı - Dew.nn 4 ncil salıiftde -
edecektir. 

Benim tikrimct', uzun sürerek huh- C. Ruzvelt Lizbonda AMltl fllll_.11111 
ranlı MVl'(\y! bekwmek lazımdır. Bu Lizbon, 18 (A.A.) - Kahiredt>-ki ln- • 
buhranlı ~vrenin kısa ~ürecekini Umid giliz hava kuvvetleri nezdinde milşa- t•••ll ..... , 
ediyoruz. Am(lrikanın m~\·zuubahs te- vir olurak ?ulunnn Ruzveltin oğlu yilz. ...... .. .. 
sisattan iıJtifade etmesi için buhranın başı Ce~m.ıs Ruzv('Jt tayyare ile bura-
uzun sürmemesi icap eder. ya gelmışhr. 

Amerikanın tedbirle· 
rini protesto .eden 

Alman notası 
reddedild 

3 Fin vapuru tevkif 
edildi 

Londra, 18 (A.A.) -· lktıaadi harp 
nazırı, ablukanın fPma)i Finlandtyada 
Petsamo limanına da teşmil edildiğini 
bildirmiştir. t)ç Fin vapuru t.evkif 
olunmuştut'. ' 

İngiltere hükumeti, Fjnlandjyayı 
tiit.araf t.elikki etmekle beraber, haki
katen m~takil bulunmadığı kanaatine 
\'armıştır. Cf1nkU Finlandiyada milseJ. 
lih Alman kuvvetleri Norveçe geçme
mek üzere yerleşmiş bulunmaktadır. 

~Milli Şef--.. 
Majeste Britanya Kra

hnı tebrik ettiler 
Ankara, 18 (A.A'.) - Reisi

cumhur lnönü, BQyfik Bıitanya 
tra)ı Majeste Jkinci Jorjun dofu
munun yıldönlimU münasebetiy-
le tebriklerini telgrafla bildirmiş
tir. Majeste kral, Reisicumhura 
teeeltkOr telgrafı ile mukabel~ 
ıe • r. 

lngiliz adalarına bir 
taanuz bekleniyor 

Almangatlaki Ameri
kan alacalclarını 

blolce etti 

Yeni maJin gemileri . ee......ı vepea iman • Soo11et görif-
Sidney, 18 (A.A.) - Awstralya 1! ... - ••ı•• d I • I 

iaşe nazırı Lulivan, Şalney tezdhlan- uas-p ÇO - e meıerı Oı1l1JOrmfll 
na 4 mayjll taı:ama gemisi sipariş ey- h bel d Almanyanın kıta ilze~ekf muh· 

lLlllYI. AVRUPA llTISl· 
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~~::::
1

::: .".. • ma_are er e- ~::~tt::~~~~ı!:!~;:~~F!:~ 
DIYITlll TANZiME 1 SAR C.T .. ~ vam ediyor birbirini nakzedcn heyecanlı şayia-

• 5iı lar bildirilmektedir. Bir şayiaya g~ 
ÇWŞJJORIU$ v . '--'la iki af &. • re Romanya Sovyetlerden BalJ&r~b-

Vaşington, 18 (A.A.) - Amerika narŞ11JGK.Uıl 1'ln tar ta ••• r zayıat ayı geri istemek üzere bulunmak-
Harfoiye müste~n Sumner Vels; Al- Sunmer Vela · Jlftil/ı/bi • erdircliltJetfal,,ildiriyor tadır. Difer bir ıayiaya göre ı\1-
man konsolosluklarının kapatılması 1 . . 1 Al . . · •~....JI a-et'- d sı. ·ı 
Uzerine tevdi edilen Alman notasının arı~ ~ man d~mıyyolları a1an1~rının D6a, Kartıı-akala Wr kariimis, W- annma -gvy3 ıer 8'1'8Sln a gur: s-
aartsıı olarak reddedildiğini bildirmiş.. Amerıkan. araıısfhı terketmelerı hak· se tunları li)ılediı ftı!_ A·I-~•--~- _,n .,, eler olmaktadır. Maanaafih bütün 
tir. kında tertıbat .aı~asını maslahatgüzar- Kartıyaka, lsmö medeni, •n si- 1.11111 1YTUUl.UG l.U •ı • bu haberlerin Sovyetler tarafından 

Vaşingt-On, 18 (A.A.) - Reisicum- dan tale~ etmıştır. No~ bn memurla- sel parçalanndan biridir. ŞehircD~ oer fonnlnWJÜ tllılrilltllJ kzip edildiğini unutmamak lizım-
hur Ruzvelt dünkil matbuat konferan- nnw gay~ı ~anunt faalı~·etıerde bulun- balummdaa her ziyaretçi, Ka~a. -o:!I--· 

lngilizler mukabil taar· 
ruzla Ezra ve Kunetrayı 

istirdat ettiler 

ııııta ı•ı •ıı 
ıı,ır••ı 

13 Alman, 10 lngiliz 
tayyaresi diiftü 

RHURiHI vzısı BOMBILllDI 

• 1 kla duguım ıddıa etmektedir. ka el elikka el a· l h ır. 
~nnda, Alman konsolos u nnın kapa- Alman hükumeti h k 1 b ya a t • er. anae.- •Y ' tnıır:Jtereye taarruz me" .. lesı· de ... , Bir lnsiliz tayy.-: 
tıbnasına tema.il ederek, bunların tah- . • a sız o an. li phria diler 7ftletıl1N wı'ilen hakla· , ... h 111111 ..... ata .. ~ r.1 Lo d 
rikkir faaliyette bulunduklarını söyle- kh·~~k·~!yettl~r! ı:cd~kaylvemı-\" vlee taAmerıkzadan nn buraya ela tetmilini llelediyemiz• ...... ....... ayialar nrasınd'3dır. Amerikan kay. tinin ~eb~iğt~ (A.A.) - Hava ~znre-
miştir. il ~me mm mu ~ aer m te . . den bekl'7onuı. Şi~le ki: . klanna röre, Rom•.,.. vasiyeti ı 

Rehdcumhur bunlar ar3Sında sabo- teşk•.1. eden bu garıp hatti .ha.reketını 1 - Elektrikler sece aaat ltinle, ıı·-· ..U- ve s.aı l<a asker tahsidi, fnwiffereve ~ğır nailiz bom~ ta}''yare-
taJ. h~-ı.~tJeri~e is.tirak edenlerin bu- enerJı~ surette protesto ıetmıştır. .. hatta basen daha eYYel aönüyor. Hal ıUfU -... r • Jerı, dlin gece de Rhur lıQ~sında Ko-

A.I~ Be ı n s (AA) Amerikan h karşı rapılacak. bir ba*•tf SiSle- lonya ve Doseldorktaki ~flere ta&l"-
lunup bulunmadığı sualine sarih bir k~ r .1 1•4 h . · ·ta .h. d Re" i u- buki lsmir panl paral 11ıklar !çinde • Kahire, i8 (A.A.) - Orta şark megv e rna~·•f ıuııllll"tmadan ibarettir. ruz etmişlerdiT. BilYOk yôgınlal' çı-
cevap vermemiş, 8'1dece, tahrikkar ke- umetı . az_ıran r.ı ın e 18 cum. clir. • teblifi: ı.u :r-~ k ı t 
Jimesinin bir çok cürümlere şumulü hurun hır emı.rname~ıyle_ Alman t.eba- 2 - Şose haliİae sehllkten aonra Ubyad-a: .Mütıeaddld hllcum- Hatta İngilizlerin şimali Afrikadaki aDit~: 1[~yyareJer, Roterdam, 08• 
o}abUecdini beyan ile iktifa e,rlemiş- ~a:ı:~~i~kı~'th:~:.ı A~!C::~~k~!~'t tos deryası hal~l alan yala cadd.-al, lar tarafımıZıd$ . rpDıG4\irtüldü~~ taarruzlariyle tnarilteı-eye taamB tand, Bulobin ve Şerbutgda doklara \•e 
tir. d h 1 . te irmek üzere Ameri liinde ancak Itır defe sulanıyor, la· sonra dilıman yenı kuvvetlerle ılera rasında bir münasebet bile görenleı hedeflere hücum etmişlerdir. 

Berlüı. 18 (A.A.) - D. N. B.: k:f 1 a merfıe g adaki alncaklann~ kele cl.annda bir öile vaktini ıeç!. kuvvetlerimize karşı bir çevirme ha- vardır. Bunlara nazaran İngiltere, Bu hareklttan bir tayyaemiz üssü-
Amerika Birleşik devletleri hil'klı- 1 arın man~· . . nnler, ·~•ti anlarlar. reketine tetebbüs etmiş , h&MkAtı - ne dönmemiftir. 

meti, Vaşingtondaki .Alman maslahat- karşı li~ı~~~len tedbırlerın alınması- 3 - lamir koNoauna pahn~r mızın hedefi düşman kuvvetini anla- d&Jara taarnaza geçileceğini anl!ı GO~lz Mant ilet.imal Fransa üze-
gilz.anna 16 haziran tarihinde te\•di 

01 ~m~ mı: (~ A ) B" husust mu dikilmlttir. itarpyaka u INna pek mak ve zayiat verdirmek old?Jtun - iindan Alman taYY'&relerinden bi rinde genJş tecavOzt harekette bulunul. 
~ttiii bir nota ile Amerika arazisinde- h bier b~(di • · · - ır - iJl llyıktar ve ~'lik t.akmundaa dan, kuvvetlerimiz tedricen ileri llm)Dl şimali Afrikada tutmak Oze- mu,tur. Manşdakilere hücum edilmiş-
ki Alman konsolosluk memurlarının a r 1 rıyor: buna Hlmm v&rdar. H111'aa, Kartı • mevzilerine ~kUmişti,r. Yüzlerce bu harekete teşebbfts etmptir. tir. Şimali Fransada Beoende bir fab-
N~vyorlctaki Alman istihbarat kütü~ Alman matbuatı, Alman, Amerikan yaka daha fula alüaya ...ıataçt1r. Alman esir alınmış, çok ıaild'lrda rikaya taarruz olunmuıtur. D0fJD&n& 
haneai ve Tranı OJaean ajansı memur. - Dnaau 41Ntmcl aaWfe .. - ** - Dwuaı ...... 8'JaW... - -...-... ----..... -<.R •. iıliG ... )4 , -Deu 1111 lhtle. _ 





19 Ha"7İran 1941 Perç~mb~ , 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
1 - Ordumuza Hasta bakıcı ~ hemşire yetiştirmek üzer e Ankara 'da 

M. M. 'V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamhğma veya askerlik şube
l€rine dilekçe ile mür:ıc:ıat edeceklerdir. 

2 - 3433 sa.yılı kanun mucibince hu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - l\Iezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastaha ne
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memlekettek i bütün sıhhi 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asli maaş
dan başlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15· Ey1ı11 1941 de tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır : 

a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve 'fürk ırkından bu
lunmak. 

b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe 
müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi bey•eti raporu ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak lUzımdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden ~·ukıı.rı olmıyaca.ktır. 
d - Kendi:;i, ana ve babası iffet 1::hlinden olmak (bu vaziyet polisçe 

te\•sik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 

muvaffak olmak şarttır.) veya bu derecede tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdikname veya bunun tasdikli bir ::>ureti muameleyi evrakına ekle

necektir). 
f - Evli veya-nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşaııanlarla ko

cası ölmüş olanlar kabul ellilir) buna a it medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza eklenecektir. 

g - Okur sıhhi :sebelJler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev
lenme sureti .ile veya diğer inzibati sebel>lerle okuldan çıkarıldığı, altı S<?

nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masraflarını tamamen ödeyeceğiııe ve gösterdiği vesikaların tama
men doğı:u olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhüdname 
verecektir. 

8 - Yukaı·daki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 
edilecektir. 

9 - Yukardaki maddeler mucibine~ ~nakıııııı muamelesini bitirenler
den, Vilayet, veya kaza, nif-rkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lik şubeleri vasılasi.rle ewaklarını doğrudan doğrlıya Ankara .Mer kez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdür lliğüne gönderileceklerd iı' 
10 - Müractı.atların Ağustos Hl41 nihayetine kadar sona erdirilmesi 

lazımdır. 

11 - Okurlarm kabul edildikleri ve mektebe hareket etm€ tarihleri ayn i 
makamlar tarafından ı~endilerine bildidlecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 
okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
ler in memleketlerint' gitmek için masraf edecekleri yol paraları kendilerine 
ait olacaktır. 

Aııkarn ılıf&rkez H astahanesi Baş Tabibi 
ve Okul Müdürü Albay 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 .Haziran 
ı •1 7 10 1~~ 16 19 22 2:l 28 Temmuz 1 4 7 10 13 16 19 
22 25 28 30 Ağustos 941 • (1804) 

--------------------~------.... .._ ......... ________________ .___ 

lzmir sicil ticaret memurlue-un-
dan: 

'l'eRcil t>dilmiş olan [İınıir jmnl'aL \C İn;:;:ıaLı umumi~·c rf[ırk Anonim 
JJİrktei] nin !l/ 6/ 941 tarihinde• :11li snl'ctte loplan:ın umumi h<•y'eti z:ı
bıtn~uneı:;i Ticaret kanunu hiikümkriııc giire :;il'ilin :-w t 1 numar:ıı-;ına kayt 
\"e le!ı.cil Nlildiği ilan olunur. 

1 : Zabıtname 
2: Hissedarlar cedveli 

· i:t.nıir Sil'ili ticareL memurluğu 

resmi mührü ve F. 
Tenik imzası 

İzmiı· iınaral ve iııı:ıa:ılı unrnmi~·I..' Türk Anonim Şfrketiı)in 1941 :;e
ııesi l\I:ıl'tımn 28. Cuma günii saat. on Le~te Şiı'kctin Kızılkaycı Hanındaki 
Dairei mah~usasıncla 'ricar.et Vekaletinin Komseri :Mınhıka Ticaret ~\rn . 
dür mmn·ini Bay Cevdet Arıkurtıın huzudyle wı :vı:eclisi idare reisi İbra
him Özdclin riyasetinde :ıkdedil(•n alelade hey'eli umumiye içtimaında 
m;ulü veçhile ilanat yapılmış oldııgu ve esaletcn ve vekaleten hazır bulu
nan hissedarların ceman 104070 lira J,ıymet itibariyeli 10407 hisse sene
dine sahip ve bu itibarla nizamıwme mucibiııce ekseriyet nisabı mevcud 
bulunduğu anlaşılprnkla Heis tarafından celse açılını§ ve en çok reye :'la
hip Defterdar ~Himtm: ile İ~ 8anknsı mi.idürü Haki rey toplamağa memur 
Ye Bay i\1ehmet dahi katip tayin edildikten ::ıoııı·a ıı·uznnmeye tevfikan 
~feclisi idare ve mliraki·p rapol'lım kırnat edilmiştir. 

Bunu müteakip Reis tal'afından raıııır \'C plfuıço hakkıııda iikir ve mii
talealannı meyana davet edilen huzurundan Defterdar Bay Mümtaz ı·a
porun muhtn.sar lıulunduğuııdan bnhsilc Şirketin :\foli ve Hukuki rnzi
.rcti ve geçen oonc zarfındaki faaliyeti hakkında idare meclisinin izahat 
-<; eremef-'iııi l:ılcp etmesi üzeri ne h i:~~eclcırlar meyanında hazır bulu nan A vu
kat Mustafa ~uri De\Tes._~irk(ltin Delediy,e ile olan ihtilaflarını geçirdiği 
ve geçirmekte olduğu :-;afhaların hukuki vaziyetini izah ile beraber idare 
meclisinin geçen sene za rfıncla takip etliği hattı hareketin Şirketin ve his
sedarların menfaatine tamamen uygun olduğu kanaatinde bulunduğunu 
beyan etmiştir. Bu mevzu etrafıncl<t miiclavele eclilen efkar neticesinöe 
Jıey'eti umumiyece intihap edilec~k komisyonlar marif'('tiyle Şirketin ge
rek hukuki ve gerek l\iali bakımdun vaziyetin neden ibar.el olduğu ve bun
dan f\OTil'H ne gibi bir yol takip eime~i icap edeceği .husus larının tetkiki ve 
bir ele plançon,un en kafi ve hakiki duruma tamamen uygun bir halde 
tanzimini ve hukuki vaziyetini tetkik edecek komisyoııun Bay Avukat 
Mustafa Nuri Devres ile Hhzinc Avukatları Baylar :\luhitlin Erener ve 
Sami KuUu ve mali durumu tetkik -edecek komisyonlara da Maliye hesap 
mütehassısı Bay Süleym:ı ı ·:iilçc \'e Emlak Eytam Bankası İzmir Şubesi 
~\Jü<lürü Buy Sedat ve I~ ıı.uıkmn İzm_ir ŞubeHi memurlarından Bay Mu
' affak Adamnndan teşekkiil etmeSini teklif eden mumaileyh Defterdar 
Bav 'Mümtazın fikrine gerek M<>clhıi idare ve gerek hey'eti umumiye müt-' 
teflkan iştirak etmiş olduklarından mumaileyhim tarafından yapılacak 
tedkikatın hitamında hey'eti umumiye içtimaa davet edilmek üıere celse-

ye nihayet verilmiştir. . 
Ahiren yapılan ilanat üzerine keza Şirketin Kızılka~ Hanındaki Dai

rei mahsu8813ında Ticaret VekaJeti Komiseri Bay Cevdet Arıkurtun buzu-

(ANA~OJ;U) 

lzmir Vilayeti daimi encümenin
den: 

• Tur~stik yolları mıntaka müdürlüğü için kamyon alınacaktır. Satma
ga. talıp ?!anlar ellerinde ki kamyonların evl'af, m od el ve fiatini gös
terır teklif mektuplarını 26-6-941 tarihine kadar T ur istik yollar mın-
tak-a müdürlüğüne verme ler i. . 17 19 2218 

lzmir defterdarll2ından: 
Kepek, :reı·!i nebati yağlar ve Ş€kerden mamul " maddelerle her tür

lü itriyat ve iuvalet maddeleri imal etmeleri d olayrniy}e 4040 sayılı 

fevkalade zam kanunu mucibince mu1l.mel€ vergisine tabi tutulmuş 
olan sınai müesseseler den götürü vergi şartlarını h aiz olan ların kamı_ 

f 

nun neşri tarihinden itibaren bir ay içind e yazı ile talep ettikleri t:ık-

d irde 1941 m ali yılından itibaren g<1türü vergiye hağlanacakl arı mez~ 
kfır kanunun 14 ncü maddesinde tasrih edilm iştir. 

3843 ::>ayılı kanunun 27 nci maddesi mucibince müe~ese sahibi de 
dahil olduğu halde işçi sayısı günde onu ve mu-harrik kuvvet kullanan
lar da muharrik kuvveti beş beygiri geçmiyen sınat müesseseler götiiı·ii 
vergi talebinde bulunabileceklerdir. Bina.enaleyh yen i kanun1a mun -
mele vergisine tabi tutulmuş olan ~·ukarıda yazılı sınai müesseselerden 
bu şartları haiz olanların 1941 m:ı.Ji yılından itibar en talep ettikleri 
takdirde veı·gileıi götürii usulde alınabileceğinden bu usule göre ver
giye tabi tutulmağı istiyenlerin kanunun 11eşri tarihi olan 31-5-941 ta
r ihinden itibar en biı" ay zarfında yani 30-6-941 'tarihine kadar Alsan
takta· m uamele v e i::>tihlak vergiJeri şube8i tahakkuk şefliğine beyan -
name ile müraca-atta bulunmaları ilan olunur. 2257 

riyle ve İdare Meclisi Reisi Bay İbrahim Özdelin riyasetinde 9 Haziran 
1941 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de mü.zakerata devam için 
toplanan hey'eti umumiyede 98970 li r a !'ermayeyi temsil eden 9897 his
~e senedine sahip zevatın hazır bulunduğu ve jJanatın usulünde icra edil
d~ği anlaşılmakla celse reis tarafından açılarak Komisyonlardan gelen ra
porlar kıraat edilmiştir. 

Bu raporların kıraatinden ·oııra he.r'eti umumiye pilanço::;unun mali 
komisyon tarafından hınzim edilen şekil ve surette kabul \'e tasvibile bin
netice idare meclisinin zimmetinin ib t·asına m iil'tefikan karar ,·ermiş ve bu 
sır~da hissedarlardan Bay :\Iahmut Alaiyeli tarafından Şirketin beher 
metre murabbaı 10 Jira olarak takdir edilen :ı rsaların bugünkü kıymeti 
bundan çok fazla yükselmiş olmasına mebni l\feclisi idarenin satışlarda bu 
takdir edilen bu kıymeti değil asıl hakiki ve halen yüksek ve daha da yük
.s-elmesi memul olan kıymetini n.azarı itibare alması hakkındaki temennbi 
zabta geçirilmiştir. 

Komisyonların raporlarında mevzuubah:;eclilen tasfiye cihetine gelince 
lle.r'eti umumiyeyi teşkil eden zevata Meclisi idarenin zaten ihsisas etmi~ 
olduğu veçhile Şirket muamelatının tasfiyesine karar \'erDJek üzere hey·e
ti umumiy.enin fevkalade olarak içtlmaa davet edil!nesi münasip olacağını 
ve bu davete intizar eylediklerini müttefikan beyan ve 'Ş irketin ~sfiyeye 

doğru gitmekle olmasına nazaran Meclisi idarede tebeddülat icrası sebeb
.siz olacağı miiütleasiyle :Mecli,.ıi idareyi ve miirnkibi sabık tah::;isatlariyle 
k-eza memuriyetlerindt>n ibk<l;Sına ve zauıt vm·aka:-1ının Reis ile Katip tara
fıııdan imza,.ıına müttefikan karar verilmiştir. 

Ba~ka miiznkP.re t><lilecek cihet kalmadığnıdaıı Reh; ce.lseye nihayet ver
miştir. 

:\lcclisi İdare Reisi 
İ bra h im Özdel 

Hey"eti umumiye katibi 
Naşide Gökçeli 

Jmzıısı imzası 

İ:jlJu zabıt huzurnmda cereym1 eden müzakereye 
tıy.gunclur. 9/ lfoziran/ 1941 

Ticaı'€t Vekaleti namına !\Iıntaka 

1'ic:ı. ret .Müdür muavini 
Cevdet Arıku rt 

16 Haziran 1941 
İıııaı-aL ve İıışa:.ıtı umumiye 

'l'iil'k Anonim Şirketi 

mtihri.i \'e i . Özele! imzası 
ı:; Kıınışluk D:ımg:ı pulu 

imzası 

9 6 - 1941 tarihinde içtima eden heyeti umu
miyede hazır bulunan hissedaran cedveli 

No. 
1 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
l:J 
14 

Lira 
2150 
=~:wo 

592u 
5000 
5000 
500(1 
5000 

;>000 
5U00 
5000 
5000 
:>OOO 
5000 
.)000 

Jl i;.;:ıe 

215 

;~37' 
5!12 

500 
500 
500 
500 

500 
i>Oo 
500 

500 
500 
500 
fıt)ll 

Hey 
4 

7 
10 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
ıo 

10 

A D I \'e A D R E S 1 İmza mahalli 
Bay Cemal Cendeli 1zmil' C. Gendeli 

« Cafer oğlu H:tsa\1 Ör İzmir H. Ör 
"' Ahmet Nuri E rdür Karşıyaka A. N. Erdür 

Hazine namına Defterdar V. 1. Halim 
Bay Süleyman Külçıe lzmi ı· S. Külçe 
Tahsil :Müdi.irü Seyfettin S. Kocakemal 
Emlaki .Milliye i\iüdiiri.i 
Şernfettin .:\1 , Şerafettin 
füıy 8ami Kutlu 
« Ra:-1inı Alala 

K:ırljıy:ı.ka S. Kutlu 
R. Atala 

« Muhittin Erene r 
İbrahim Özdel 

« :\L Erener 
İzmir i. Özdel 

« Zeki C:ınsın « 

.. Sefa Kusapoğlu Kal'şı;vak:ı 

« Süleyman Daryal 
Vekili T. Tliretken 

Zeki Cansın 
S . .Ka~apoğlu 

'l'. Tii retken 
1;') ;,ooo 500 

:>Oü 
10 
10 

« Mustafa Nuri Devres l zmiı· .\.1. ~ . De\' l"<!s 

« Abclu rrahim 'fii retken 1 () 5000 

K:ırı;:ı,\'!tl\u A. Tii l'<'l ken 
17 GOOO ()00 10 İzmir V::ıkıflar miiclürli 

Cemalettin f'. Gezmen 
18 ;J:JJı) ::;~ 1 G hmir Vakıflar l\Iasarif ~l. 

• Ali Rıza 'runce A. R. Tunce 
Hl 1000 
20 2000 

100 
200 

2 Hmndi Atlıoğlu 

4 A le\ iyeli .l\.la hmu t 
.Niuımcttiıı Tomruk 

hmil' Hamdi 

~] 2220 N. 'I'omnık 

8ftfl70 89fJ7 177 
Yalnız 177 r('y hak ''eı~ıı 8Ml7 Hisl'c mukabiliııcle 89970 Liradır. 

9. 6 11941 
Jley'eti idaJ'(' Rci:-1i 

i. Üzrlel 

iınt.a:-;ı 

• 16 Haziran 19ı1l 

1 nıarat ve İnşaat Umumiye 
Tilrk Anonim Şirkıeti mührü 

1. Özdel imzası 
15 Kuruşluk Damga pulu 

Ticaret Vekaleti 
Namm:ı Kom:>er .Mıntaka 

Ticaret Müdür }lu!wini 
Ce\'det Arıkurt 

im7.füH 

• 
-~ . _ _._._ __ _ 

(SAHl.i'E3) 
JllllHllllllll•lllllll lllllllll lllUllllllllll•lllllllllllHll•lllllelllllllllllllllllllllllllllllellll•llljlll:. 

ilzmir Levazım Amirliği İldnlar~ . . 
: .... -............ _ ........................................................................................ : 

İzmir l.eYUam .Amirliii Satın Alına Komia7onundan ı 
1 - Aşağıda cins ve miktarl::ırı muhammen bedelleri yazılı altı ka-

lem iaşe maddeleri hizalarında gösterilen gün \'e santl.erdt' 
pazarlıkla satın -alınacakhr. 

2 - İhaleleri topkapı .eski rnaltepe lisesindeki a<:keri satın alma k o
misyonunda yapılacaktır. 

3 - E\-ı:ıaf ve şartnameleri her gün mezkur komisyonda görüebilir. 
4 - İstekliler mezkur glin, ve sa-atte yüzde 15 nisbetinde teminat

lariyle komisyona müracaatları. 
Cinsi miktarı Fi ati Tutarı İhalesi 

Sadeyağı 
Sadeyağı 
Zeytinyağı 
G-azyağt 
Sabun 
Pirin , 

... ·---
Li. Rrş. Li. Krş. 

--- ---
l 42 
1 42 
o 78 
o 26 
o 42 
o 42 

50000 00 25-6-941 
50000 00 25-~941 
50000 00 25-6-941 
50000 00 26-6-941 
50000 00 26-6-941 
50000 00 26-6-941 

zmir levazım amMiii ıahn alma komiıyonundan ı 
Mikt:-arı 

75000 kilo odun 
20000 kilo linit kömürü 
1500 kilo pirinç 

400 kilo toz şekeri 

Saat , 

10 dn 
11 de 
14.30 ela 
10 da 
11 de 

14.30 da 

105000 kilo linit kömiirü (parç.a) 
Y.ukarıd~ cins ve mikları :rnzılı beş kalem odun kömiil·. ve erzak ~y-

rı ayrı pazarlıkla satın alınacnktır. 

Taliplerin 20-Haziran-941 cuma gütıü saat 15 de. kışlada izmir le -
vazın1 amidiği satm alma komisyonuna müracaatları . 

l::mi1· [P.ı:a-::rnı amfrliği satın alma komü~yorıundarı: 
:Miktarı 

15500 kilo kabak 
15500 kilo taze fas.ulye 

9000 kilo kırmızı domatei'-
9000 kilo taze soğan • 

Pazarlıkla satın a lınacak yukarıda cins ve miktarı yazılı döı t kalem 
sebze ihti\'acına verilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlık 20-Haz!
rau-9.U c~tma günü .saat on beşte izmir le\·azım amirliği satın alma ko

miı:;yonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli gün ve ~aatta leminatlariyle bil'likt.e komisyona mi.l-

rac-aatları. 

/-:mir leraz111ı am;rlifji .~atııı alma komi.sı10mmdaıı: v • 

- Tahminen beher kilosu 41 kuruştan 100 ton .'>ıgır etı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 41000 lira muvakkat teminatı 3075 liradır. 
:3- Şar'ln-amesi komiı.;yondan verilmektedir. 
4 - İhalesi 7-7-941 pazartesi günü s~at 15 de Geliboluda eski şulıc 

binasında komisvonnmuzun bulunduğu mahalde yapılacakt:r. 
5 - İsteklilerin mezkür gün ve ~aat 15 de komisronu~uzrı müra -

caatları. 19· 23 27 1 

1 ;111 İl' lcwızını (l lllirlı'yi x<dııı olma konıi.<Hıonımdarı: 
ı _ Tahminen beher kilosu ·iO kuruştan 100 ton makarna kapalı 

• zarfla satın alınacnktır.' 
2 _ Muhammen bedeli ( 40.000) lira muvakkaL teminatı 3000 lira-

dır. 
3 - Şartn~me::;i komisyondan verilmektedir. İhalesi 7-7-941 pazar

tesi gün ü .ııaat 17 de Geliboluda eski .şube bi11a~mda komisvonu 
muzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

.ı - htekliler kanuni vesikahuı teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatindeıı en az bir s:ıat evvel komisyona vermiş bulunacaldar -

dır. 19 24 20 3 

U.\tURBEY ASKERİ SATIN ALMA KOMiSYONUNDAN: 
Umum İlk . . 

Cinsi 1\liktarı Tutarı Teminatı l\Iünaka:;anın 1halenın tarıh günü • 
--- _____.L- şekli ve .<;aab 

.Kilo Lira Kr. Lira Kr . 
-- -- --- -------

Kuru ot. 480.000 aı2 oo 2340 oo 

Ku rn ot. 4!>6.000 296 40 222:1 00 

Kapalı zarf: 

Kapalı zarf: 

:lü/ 6/ 941 Paıar~~i 
giinü ı:;aat 14 de. 

30/ 6/ 941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

------------------
30/6/941 Pazarte.si 
gilnü saat 14 de. 

Ktı nı ot. 550.000 a;,7 50 2ssı oo Kapalı zarf: 

--~.~~---~-~-~-----~----~-P-------~----
Kapalı zarf: 30/6/ 941 Pazartesi Kuru ot. JOf(0.000 702 00 6265 00 

günü saat 14 de. 

Kuı-u ot. 

Kuru oL :1:~G.OOO 218 40 1638 00 
---ı-

Kapalı zarf: 30/ 6/ 941 Pazartesi 
giinü saat 14 de. 

---------------------------
30/ 6/ 941 PazarteBi Kuru ot. 866.UOO 562 90 4221 00 Kapalı zaı-f: 
güııii saat 14 ôe. 

------ -------...- ----------------
Kapalı zarf: 30/ 6 941 Pazart.egi Kuru ot. 400.000 260 00 1950 00 

giinü saat 14 de. 
~---·~----~~ 

Ayı·ı. a\Tı ~artııa~~karıda cin~ ve mikt'<lrı razılı (8) ka
h:!~ı kuı:u o'tun hizalarında gösterildiği gün , ve :'\<ıat !erde kapalı 
zarfla mlinakaMları yapılacakLn·. .. .. .. 

~ - nıınlara ait şartnameler her gün komi:4~·oııda gonılur. 
:1 _ Kapalı zarfla rnünakaı:;ası.na i~tirak ede~ekle~·in 2.490 ~ayılı k:ınu

nun 2 ve 3 nci.i maclclelerınde yar.ılı vcsıka ılc yıne . b~ı . kanunun 
tarifatı dairesinde teklif ve tcnıinat m~ktupl_nrını bıldırıl~n ::rnat
lerden bil' saat evveline kadar maklıuz kar~ılıgıncl.a Asken posta 
1837 Satın alma Ko. nuna \·em1eleri. 17 19 21 23 (2117) 

Galvenize oluklu saç ahnacak 
D. DE!tflRYOLLARI s nci i . .f,f,"fılll-; li.0<1~İSYONU.VD/ı_N: 
Muhammen bedeli (6020) liıa ol::. .ı 14000 kilo muhtelif ehatta kulla.~ıl.~ 

mış oluklu saç kapalı zarf u;:;uliyle alınacaktır. İhalesi 26/ 6/ 941 gunu 
saat 16 da Al::;ancakta isletme binnsında komisyonumuzca yapılacaktır. 

isteklilerin (451.50) lİralık M. tt'ıninatlariyle kapalı zarflarını ayn~ 
gün saat rn e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımd~r. Şarbn.arnesı 
İ . d .... , b'J.. 10 19 1o 19 (2124) 
şletme kalemın e goru e ı ır · .. 

D. DEM/Rrou,.4.Rl 8 ?ICİ lŞDETME KOJ!lSl'ONUNDAN: . . 
Bir sene zarfında II. paşa depo::.una gelecek. olan tahmi.nen e~lı lı!~ 

ton kömür ün vagonlardan yere ve yerd-en ın:-ı.kıne:ı-~e tah~ıl tahlıyı; ış~ 
k ı arf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksılt.me ... 7.6.941 'I · lı 
c:~ı~ ~~nü saat on birde II. paşada işletme komisyonunda ya~ılacaktır. 

Muhammen bedel ton başına tahmil için 25 v.e t-alih~e için yıne 2~ k~t
ruştur. Muvakkat teminatı bin dokuz yüz yetmış altı lıı·.adır. İstek!ll-e:m 
eksiltme günü -saat ona kadar kapalı zarflal"lnı vermış olmaları }a -
zımdır. "'f 

Bu hususta fa.zl-a tafsil at ve şartname almak istiyenlerin işletme kale-
mhıe müracaatları. 10 14 19 25 2117 



• (SAHiFE 4) - ------. '(AN ADO LU) 

Makenzi King, Ameri-. Amerikan İIQilarlnln oanızıllik bauraıı 
kada bir söylev verdi d 
Nevyork. 18 (A.A.) - Kanada uar ımı Bu sene bayram muh-

bnşvekili Makenzi King, kı<.ıa bir 
müddet için Amerikad:ı bulunmak - R ıt· fevkalaA de ted- teşem olacak 
t.fidır Kl'.'ndisiııe Pr{'TIS Dof llniversi • uzve ın 
tesi fnlıri doktorluk tmvnnı vC'rıl- b. l 1 · • ltıfarılrnl. 18 ('fl1 l<'turıla} - P.1 se
mis, bu münn.cıc•betle tnlebey(' hita- ır er a ması lstenıyor neki denizcilik bayramının fcıvkaHl-

Francala ıaıalasi 
halledildi 

19 Huiran 1941 PM,1embe 

Büyük Millet~Meclisinde 
ben irndeyl<'diği nutuktn bnı:ıvC'kil 0 z- Vnşington, 18 (A.A.) - · İngiliz de bir şekilde tes'idi için, .... 1ünnkalat 
cümle demiştir ki: işçilerine ynrdım için Amerika işçi- Vekaletinden nlakadnrlara emfr gel- Çavcfar ekmeni de Çiftçi mallarının korunması, belediye memur)a· 

- K-anadn ve Amerikn, en iyi ve leri tarafından çıkarılan iane ırnrne- miştir. Denizcilik b-nyrnmına, IJilhas- 6 •• •• •• •• •• •• •• 
miık('mmel .komşular gibi bundan !erinden birincisini Vnndel Vilki al- sn :ı\IUn:ıknliit Vekili Cevdet Kerim çıkarılıyor rtnın tekautauğu kanunları goruşuldu 
böyle ') a~~:ann yürUy<>ceklerdir .. A.1:~ mıştır. Vilki~in bu. h~re~e?nden bah: !~~edayı, faz~~ ehemmiyet vermekte- lst!ınbul, 18 (Telefonla) _ Franco- Ankara, 18 (A.A.) _ Büyllk Mil-ıkullerin mktiylc !Eşiğinin kesilme.sine, 
mızda, fıkır, gayC' ve maksad bırlıg! s~~en .Amerıknn .'ş~ılerınm. haft~lık dıı. ~u se~el.ı bnyrnnı, çok muhtP- - la işi hnllcdi~di. Bundan sonra, fran- 1 l ~Ic-clisi bu ünkiı to hmtısında • n~keri ve mülki t.ekaild kanunnnuıı 
vnrdır. . P• A . bıılten.mde şun.im .) azılmak~~dır · şenı olnc::ı ktır. cola ihtiyarı için Belediye ve hUkOrnct : . g . P • c.lör.dilncü mndd~sinde yazılı ccdvl" 

l\'fnkrnzı Kmg: ~skt'~ı vnz \'etten İngıltc::edekı .mllc.a~ele ka.~:ııs~n: x doktorları rnUştcr(lk<>n rapor verecek- çıft~ı mnllnrınm korunm~~n. hnkkm - !in değ-iştirilmesine, belediyel('.t·le. be· 
bahsederek demıstır kı: ~:. :'-merıknn mı!lctmın te~nnü?unu M l .ddı ti. h !er v~ ·ne knda·r müddet ve ne knclnr dakı kanunun mUzakere~mı yapmış- lediveler bankası memurları tekaOd 

. - .Almanya ~ vrupn.n.ın uzun cın- \ ılk! . ?u harcketıyl<: ~e guzel ıfade anş a Şl e l ~Va miktar francolıı alabileceklerini rapor- tır. Kanunun birinci maddesi üzerin- sandığı teşkiline aid kanun liiyihnla· 
hıll~rı boyunca ı!crledıkç.c, l~-anp.dn etnuştıı. 1?.18 ~e tHiıı~nnın m:ıkad- muharebeleri lnra yazncaklardır. Bu raporlnr daimi de geçen müzakereler neticesinde rının birinC'i müzakerelerini yapmıt 
yoliyle orta .şm:.kn le\:az~m gonder - d~rn.tını muttcfık or~ul~rı tayın et- • • • • . kontrol nltında bulunacaktır. Bu ra- bazı fıkraların değişritilmcsi için tır. . 
mek nıe~elesı ~u~~~.ş~ıt tır. DO!!:ıın.n- mıştır. l 941 .~e de d.un) a?ı~ mu~~d- - 8 • t tarafı bınncı sahifede - porlnrın sahj.pJeri, vaziyetlerini ş3hsen encümene verilmiş ve diğer madde - :\füteakibeu birinci milznkereicr1 

Ja ~ecb~r .-e?~ldıgımız yerde dovüş- de~~tm~ ·lngt~. m;' nifıkı.} ~le!'ı. ıı.: mayi, mahrukat ,.c elektrik istihsal cloktorJ~rıpa bildi~mc~e mecburdurlar. !erin miizakeresi de t!'hir olunmuş - yapılan Erzincan da ve Erzincsn yr,r 
mck. znı ~r~~n. .. ,.. . ,., tn~.m. e ı .ece. ~1 \. u, .1!1erJ nn 1:<t! e<len fnbrikadn yangınlar çıkarılmış- $(\~rım!z. beleclıyesı. Toprak mah- tur. sarsıntısından müteessir olan mınttı· 

Oı ta. ~ .. ı kt:~ dornşme~ı~ ız. Bunu leı ının gösteı c egı faaJı~et.e <le ba~- tır. Bombardıman fa')'\'ar~lerimizin sullerı ofısıyle temaslar ~rapnrıık, ev- Meclis hund!ın sonra devlet me - ko:ılardtı zarnr gören1ere ~rapılncıı~ 
~kdl'mzı forketmemek ıçın yap:ıcn- lıclır. "k . . . b 

1 
• d hep ·i üslerine clönmilşl('rdir. \'ele~ kapanan fr::mcola fırınlarının, romları aylıklarının tevhid ve teadü- ~·ardıma aid kanun layihası da bulun· 

gı..z. : . _ . A~ı~ı ı ::ın ışçıs~. u c ~\ a. n. mec;u- l\fanş iizerin<le avcılnı·ımızla Almnn av- .renıclen 3ç1larnk, h!ılis çn\'dnr ekmeği Hine mCitedair knnun Hlyihası ile dev- nrnktn. idi. 
Ef?l'r. :\kdc!11zı tC>!'k.~der~ek, frak \':! lı.yetının 11.c .olcl~gunu .mu~l~ı.ktır. ,.F~- cıları nrasındn tıiiyrık hnva muhnreb<ı- çıknrmnl:ırmı temin etmiş \'e Ofis de lete \'<' miilh:ık biitçeli dairelere aid I\feclicı cumm'tesi günü toplancnk· 
l!mdı:->tnn )Ok1_nu dus.mnna açr:ınk st;t, ko:m~ms~ .~e ı~azı .ıe.ıım!eımın !eri olmuştur. ' J3 Alman avcısı tahrip bu fırınlara ÇR\'dar unu vermeği Jm- mukataalı \'e ticaretynli gayri men- tır. 
lazım gelecl'ktır. Bn ımp-aratorlugun dunyn ıcıçılcrı uzerındckı tnbrıbntmı e·1ı·tmı'ştı·r 10 •. 1 t • . k • bul etmiştir. ---' 

k d b .. ''k hl'I l d .. l bulu "' A 'k . . . • u • .ne nnaremız a)ıp- . A k •ı 1 • d şar ·rn n uyu • te 1 •e er ogura - nıı :ımı.ş n .. n merı ·an ışçısının tır. · • Dl 
lıiliı. ~u whl!.keler karşı•:ıınd:ı .nza!ni t~ıgiltereve yardımımı, işç~ler k?mi~c- Londra, 18 (A.A.) _Evvelki gece <='amın bu sab h° k Jı s er aı e erıne yar 1 
fedak:ırhk goqtl't'mek mecburıyetm- 'lı .el.<' 1!1Uz~hcrct edccekt.ır. l~o.mıt.e JngiltNe iizeriııde dört düşm:ın fayya- yı • a a a ar 
tleyiı. ~eı:;ı, r;ı~mdıy<> .knd~r 6G bı.~.fı~gı,lız lı- resinin dUşiirfüclilğü şimdi tesbit edil- feslımi istendi f sfanbu/da framflQll Vapur Ve tren/erde 

' ı.nlık. knr~~ Slpa~ış edildıgını 'e ta- miş bulnnmnktndır. • • • • • ':/it 

Fraoslzlar muharabeua l!plt:rın .. muU>.m~dıyen :ırtm:ıktn <ıldu- Londrn, l S (A.A.) - Hcn•:ı ve da- :-: Bat. tarafı ~uancı aahiled~ .- bı/etlere kırkar para zam yapıldı 
U ~~ınu ::ıoylcmıştıı". t '!" . . .· . ·~· . tnkdırde ıse şehrın, halkın ve .cııvıller . 

, Amerikan isçileri Ruz\'elte rnürn- 11 ~~rn~~et ııezar~tleı ının t.cblı!S1 • • emlakinin maruz kal:ıca'ğı znTarların lstanbul, 18 (Tıelefonla) - lstnn- knrşılnnması esn~ı kabul edHmiştır. 

devam edl·uorıar c .. :ıt ederek. kendisine verilen . P!il - den ç: ~~~rnıı\ av~ fafhyetı y~~t mesuJioy~ti Ri7.e racidir. bul belediyesi daimi encümeni, bu - Yerilen karar?!. göre, -0tobiis, tren· 
hiyetle bahri ve nskeri tedbril11rin hııssa İng'tlıfu~ c ~u ya~ a oh ~.U~ ve. d - Bu me ajı size aramızda tek mu ha- gün ,.:ı!inin . riyasetinde toplanar?~ \'apur ve tramvayların yalnız birinCj 

Ne,•york, 18 (A.A.) - Viynnn ti- tatbikini istemişler, bu hnsnstn Reisi- cer~y·ın e:miş~~~~nBşi~r nosk~a~~ l:.~:ıu~ae bere ']sıtası olan radyo ile bilıliriyo- nske.r nılcl~rıne Y~~d.ım meı:ıelesını nıcvkilerinde ~ey-nhat edenlerden 40 
nıfro mektebi nele okuvım bir taleb" rumhur:ı mliznheret vade\•lemhdel' - ı:n 'ın ·k "kt ·d ' : - rum. vcv:ıbınızı yarın sabah (bu ~a- tetkık etmı~ ve mu hım kararlar a.I - •· · • ' · ,, 1' 
• · ~· · " r o mı: \'C pe az mı • nr n zavı:ıt b h) b b .. k d . - t · para alınacak bunda kadın erı\C 
i~gal a • ı ırlnki Fı·nmmdan geçPrek • Te\'- diı·. kay ıe lil · t · . · tı ~ uçuga ·n nr beklıycceğim. mı.ş ır. ' • • • ' • 
~;orkn gclınistir. nu tale~ rlcmi~tir 000 • 1 t cet .mı~~ı.(A A) 11 • Ce,•abınızın . Şam hududundaki en ile- Yapılan tctkkiler neticesinde, mli- farkı gözctilmiyecektir. . 
ki. · t. .,on. ; ~·1 · • . ~ 'ld~v:ı neznri!- ri karakohımnza, hürmet edileceğine kı>lleflcrdcn ekserisinin askere nim- lkinci mevkiler için bir lmyıd yol>· 

·_ Ji'run a muharebe. i ıhiitarek<> He Garp çölünde muhare- ınsı~h~ 1 1 J:ır~t tervısı 1 
•• ırıyoı·: emin olabile<'efriniz bir beynz b:ınaklı dığı ve bu sebeple ~·ardım miktarı- tur. 

nihavet buldu Fakat asıl F'rnn a mu- b / J d• nıe1'1 ,ıla"mmıtıan azal s~nR•ısıneHmldens,udp subayla gönderilmesini ric..ı cderfm ııın azalmakta olduğu. bunn mulrn- Askerler ve ecnebiler için kesile· · . e er cıevam e ıyor ' r • vvare erı en a er e G · . b'l d h 1 l rtt .. k b'l t1 h . l k il ·ne· harebeqi d<'\'am edivor. Bunu tngilte- tir nıuh •. h. · · . .· 0' ·rod 1.. , ıcneral l11lııon ı ~·ar ıma mu 1.-aç o an arın n ıgı ce · ı e .er arıç o mn · zere, sı 
ı<! ile mücadele edecek kadar ..,.(iliinr: _ Ba• tarafı biaı:nci aahifede _ ın"n "'emrı!l~r·rııma~eb:;ııı 1? Se) enl cbuş- Knhire, 18 (A.A.) - Orta şark teb- ve her ay yiiz elli bin ·lirnya ihtiyaç ma \'e tiyatro biletlerine de yiizdC 

b• " " " b "' ı eve ıın .ır arnsınc n u- ı·v•. h 1 ld ... .. ül .. ,,... l kt 
mevkie dilsen Vi~i yapmıyor. Hakiki tank ve top tahrip edilmiştir. hmaıı dört bin tonluk bir ia~e \'apuru- ıgı. . • . . . at.11 o ~gn g~r. murı.ur.. on zam yapı a~n. ır. . .. e11 
Fransızlar ynpırnr. Almanlar orada }labecıı'standn. lmp"r"torluk ku"- 11 .., hüctım etm' 1 d. 11 f'l k SurıJe<le. Kıtaahmız sahılde yem Bu vnzıyet kaı şısında j ardım pa- Bunn mukabıl ~n~ş \ e ucr~tlcrd .•. 

. · ~ · •• .. " •• ış er ır. ava 1 osu u- te kk"l • k ·d t · t' fi · h A lt 1 1• • f k t 'lk 11 f k ·ı l · d k"~r ~ a Jnn~arn~ahk _rnpmak veya ölmek \·etleri, Volkefik mıntakasında bir mandanının ifadesine göre, bombalar r~ ı. eı a) e mış ır .. erı arekat rn~ı aıa ı m:ı,.. ;c n ;ı ~m. -e e ns .• er aı ~erme yar ım parası .. 
mecburıyetıııdcdırler. Altı Fran. ız ıltişman gnmizonunn baskın vnpmış bu geminin glİ\'"rte~in d- .. til netıoesındc Beyr uta 30 kılarnetrc ynk4 Stı.)ısı arttırılmak suretıy!l'l 1htıyacın mı:ı.ecektır. 
gögsiinllıı karşısında bir Alınan iin- cHismana ,·üzden fözln zayiat' verdir: T:ın-arelcr ~vir h:lin~!~~~·t r.emi lnşılmışt!r. Şamın cenubunda mukave. K d b 
gii U varclu-. Alınaııl~ı· bu. ':aziyet~e mi~tir. Daimi işgnlinde bir kıymeti jJe mt~hribi bom.ba, t~p ve mitrfıyöz n.wte rngmcn kuvvetlerimiz ilerlemiş- Aşk uğrunda boyacılık· ODServatuar 80 U se" 
devam edemezler. Eg"r lngılızler hır görU1meven knlc v1k1lmıs v~ teı·"ke- ateşine tutmuşlardır Son atılan bir tır. t k l w t ne mezun olanlar 
t~raft.a gedik açnt'lar:.::n, .bu hal bfüıbü- llilmiştiı... • bomba, döı;t bin tonİuk ge~in• isabet Kıfa.l:ırı~ız~ merkez mıntnk:ısıncfa an emancı ıga. , . 
tün sıdd<'t ke~bede.cekcır: Alınnn~n: · Ks.l~ire, 18 (Radyo) - Ortn cıark edince, gri bir duman tabnkası yi1ksel- ~~7~~ ~~~~~ınJ~n, Kuneytrada muv:ık· İstanbul, 18 (Telefonla) - Aşk Ankara, 18 (A.A.) - ı;>ev!et kor. 
meşgul yerlerrn ulare. ı meselesını hava tebiliği . miştir. Bu geminin bil~hare batmış ol 1 maga m~v:ıffak olan kuv - uğrunda kundura boyacılığını hıra· sen•atuannın 940-941 yılı ımtıhanlflf1 
h.alletmiŞ değild~r. Fmnsa. m~harebesi JngiJiz ve 

0

cenubi Afrika birliği mnsı muhtemeldir. • - v~t ere .karşı mucl\bıl t2arruz halinde- kıp, ko~servatunrn talebe yazılan bitmiş, devletin Uyat.no şubesinde~ 
şıddetlenmektedır. İşgal edılmış ~·erler_ üwrnreleri garp <!Ölünde kıtntımı- Tnvyarelerimizden birinin bir motö- dırlcr.. . ve bir de keman nlan boyacı Ali 8 ve müzik şubelerinden de \•edi tJ 
-Oekil~r . a.nlamı !ardır ki, .. Almanlnr z;~1 ·harekatına mli;aheret ctmi-:ler - rii snkatlanmışs:ı dn h"psi füderine. dön. Cczıncdc ':ışi ~ıtalarını.n mu~abjl öteden beri .~evdiğt Na~miyeyi yarn~ le be m~zun olmuştur. • 
kendıle!·ını mnhvolm~k \'eya olmek arn- dirı. Kuvvetlerimize hücum eden cHiş. mü.ştür. t~nrruzu mu,p.ffnkıyetle t..-ı~dedı}mış, ·lamrn, muhakeme neticesinde dört Saracon/u ve Pa~nill 
ında bır knı'.ar ~lm;ıga bırnkmı. Jar~ı.r. man tnyynreJeriyle çarpışmalar ol - ooo ır miktar ~~ı~ alınrnı~tır: ~ı r mıktnr sene ·hapse mahkum olmuştur. 6 r-
Frnnsızlnr, şımclı hucuma kalkmak ıÇ'ln mu tur Avcılarımız 12 Yunker~ 87 Al t JJ d•l'J• zırhlı ~nk ığtınam edılmıştır. • beyanatları 
siperl<.!rde l>ekliycn flSk~rl<'l'f' di:inınii~- 6 ~iesdr Şmit' 109 ve ik' c r:2 .ltal: man no ası reu.u.e ı "' ı Kudu~. 18 (A .. A .) - Askeri sözcil, lstanbul ve Ankara u.şe 8 af b !...!- • L~ ..1 - ..... 
l ·d · . - • · . 1 • " • 8 • • • bugünkü harekat hnkkındn demiştir , - &f tar ı -ca .. DKeııııc: 
eı il. 

000 
Y.~n ~mnk. Uzcrc ytrmi tayyare dü - - &f tarafı l mcı aahifede - iki: mÜdÜr)Ükleri mutabık kaldık. •S 

şurmıışlerdır. . . münasebetiyle meşgul olmakta Arne·I - Evvela şunu söylivcyim ki vnıi- 1 1 · Ankara, 18 (A.A.) - Almnn> 

Japon murahhası geri• 7 
A\·cı tn~'·ynrel~rımız .~nznln ve rikadn Almnnyaya karşı alına~ hası- ret şayanı memnuniyet" bir tarzda in- stnnb!11• ~l~ (Tel~fonla) - ktı- büyük elçisi Dny Fon Papen, Atıll: 

~.n.p~ıtzo bolge~erııı~e <luşnınnın mo .. - ın:rne vaziyet hakkında umumi efkarı 'kişaf etmektedir. KuV\'etlcrimiz, şim- snd V:k~letı, ıaş~ ~~:q~şar~~ğı l~an- dolu Aj!uısı vasıta..cıiyle Türk matb~ 
il' ld toı Ju va~tnlaı ına \C arabnları~a bu. hemen hemen tamamiyle aydınlntmak.ldi Şamın beş nltı kilometre yakınında- ?ul mudur muav~!1Jıgı!1-e fa) ın edıl~:m atına aşağıdaki beyan-atta bu!unftltl• 

Çaaırı 1 cum ct~ış, bunln.r ~rnsındn genış ha - tadır. Fakat Fonkun nutkunda da iti- ki :i\foy?,e mc\'kii iJe fa•yyare meydanı- ıhrncat k~ntrolorlermden H.ur~ıd tur: • 
. , . snr tevlıd eylcmıştır. . . _ raf edildiği \'eçhile, Berlin, Vaşington- na hücum cdiyorJnr. Başka ku\.'\'etleri- Kora! ?ugü~ ~nkar~.dan ~ehrıı:nıze - 1mza edilen muahedenin :me • 

. Tuk~ o, 18. <!1.A.) -:-- Holl?ndn H.ın: f1ombaı dımun tayraı·e!~rımız ch~ş- la bir anlaşma yapılmfüH limidini he- miz, Vişinin müdafaa hattı bulunan g~l~ıştır. 1\l!ıdur, henuz tayın cdılm~- sııd bir tarzda nkdi, Hariciye yek" 
dıstanındakı Japon ıkb~ndı hev ctı m-an zırhlı nrabalarınn hucum etmış- niiz muhafaza "'tmekt,.d' cenubi ve oenubı anrk* b"l 1 • d mıştır. line matbuata dikkate de°'"r bıı:Z. 1 

U ahhnsınln gel.· "0 wıı·ıldı'"rı r <;;"l"Il t• S d~ Ö b"'l · l t kl • " "ır. v 1 ugeerm e A ı . ., "'d" lüw.. 1 t b l ' • • ~"'"' 11'! r: . . . 1 ..,. .. g g ~· " ır. ey_ ı .. mer 0 ge.! ınc e nn nrt!1 Nnııyoııal Zaytung, Amerika hak- hlicumlarına devam edi.rorlnr. Burada . nl\.,ra.mu ur ~une, . s ~~. u p~r sözler söyJemcğe vesile oldu. Bun· 
bıl~ırılm~lrtedır. . . ve motorlu vnsıta.!arın araln~ınn. dil- kındaki bir yazısında Birleşik devlet- kuvvetli bulunuyoruz. tı ~erkcz~ mu~m~la~ müdbru Ala- dan dolayı kendilerine biltün knl • 

],~t-a~~·n. 18 (A.A.) -. . llata\ ~ a sen bomb.~l~r, duşmanın yırmıd~n !erin tamamen Almanya. ale ·h inde ol- Fransızlar tarafından istirdad edil- cddın tayın edılmıştır. bimlc teşekkür ederim. 
:ad} 0~~-ıle ı:oıını!d~ H~ııdısfanı ,. e f~ı~ln m?t~rlu arabasını muharebe ha ma<lığını işaret eylemekte, fngiliz ta- miş bulunan yerlere kaTşı mukabil fa- [ stanbulda kahve tev- Bu muahede asırlardan beri mcJll 
~apon.ıktl .. aclı ıı:y etı ~~ıafındnJ? n:~;n- ncı elmıştıı:. .. .. . . raftarlığı gösteren Vaşingtonun ise arruza geçilmiştir. Ezra sant 15 de, • le'k"tlerimizi b!rbirine bağlıyan ve ıı~· 
~ıd.akı muşterek tebhg nesredılm ş- P:ızartesı gunu akşamı, Bıngnzı öelki kırk dokuzuncu devleti te~kil ey- Kuneytre de sa:ıt 21 de tekrar alınmış. zıatına başlandı C'ak Avrupnya yeni, daha iyi bir nr 
tır. .remden bomb!Chrnmıştır. Merk~z lediğini ya7.maktadır ı t ı ı-. Merci Ayone karcıı mukabil hticum ı t b ı 18 (T"l r ı ) ş h · zam Ve devnmh bir sulh temin et· 

il .. n1emleknf nı·nsıııdak' n1r-11n "' 1 ... · l' d'.. kt 1 · ı 'l - s an u • "e on a - e rı- t• 
\I ... ':'. :·.' • 1 • 1 " • mene rcg~nc ve ımnnın ıger n? · a- ngiltere üzerine kazanılacak bir za. ıırımız inkişaf etmektedir. Bir kısım nıiz için ayrılan kahvenin tevziatına mek istiyen siyasetin hedeCJeri ha,.· 

betlcrdc degışıkl!k Y~~tur. ~kı r1~'11- )arına ~sabetlcr ka~·idolunmuştnr. ferden ::;onrn bir kıta hnrbi değil, kıta kuv .. ·etlerimiz, müdafaa hattının geri- bugün başlandı. Bu tevziata göre, ev- kındaki nnla.şman;ıazhklardan dol~' 
kke't nı. asınd:1 bır ınuddettır ' C'ı.·nm Dcrne '"e Gazala havn meydan.lnrı ekonomik mlicndclcsi başll'yacaktır. lPrine kadar varmışklrdır. SahiJden \'eHl askert_birliklere 150 ÇU\'al kah\•e yı mm·akkaten muhtel olan eski, W 
eden milzakcr~ler. manlcscf memnu- bombnlanmı.ş, yangm1ıtı-ıa scbebı:vet Bu Qebeblcdir ki Alman'-·a silfıh n de ilerliycn kun·etlerimiz · Bcyruta 25 ki ·ı · b'lAh h 11 te 'dl mndlı v -0dostnne münasebetleri ,..e-·. t .. · · b·· t' . . . .1 ·ı· 1, d'• .l ~ " ·k.l ~· • ., • • ·• .. -verımış, ıa arema a emu me e- ' • .,,, 
nı)e ~eııcı ı.ı ne ıc.eje \nrn~arn~ş- verı mış il". >nr ı~aun eıuşm:ın nn ·ı gıl ekonomi esasına rlayanan bir Av- lcımctre mesafedeki Reisiil Nebi Yunn- ri vasıtasiyle, halkın knhvesi dağıtıl- niden teyfrl eylemektir. BinneualeY1

' 

tır. Jkı taraf ıh."tı ndı hey etlerı reıs- \'asıtaları top)ulugu bombalnnmı~ ve rııpa kurulmasına doğru gitmek nrzu- sa rnrmı~lardı r. şt ·, bu muahedenin ehemmiyetini deV' 
1<'ri bundan miitec.ssirdirler. F:ıknt \ cıkılmış. hasar ika edil.miştir. ·undadır. Kudüs 18 (A A ) _ ~skerA ·· ü mı ır. rimizin ~·n·ihi büyük hucl'seleriniıl 
h~ıı11ın w ~k.i '!lem lek~t nıii~a. a~a_.tı 1ıda . Ait ı t-ayynremiz lissiinc dönme mis- Bu sebcblc kıtn Avruı:msının ipti- impnrnt.o~luk ku.vv~tinde~ 3 ~;:~i~ mekt.edirler. ccrçiveı:ıi içinde de müta~en 

1 
etmemiı 

b.~r dugışıklık ycıpmıync-agıııı ılaveye tu-. . . clai maddelerinin temini meselesi ted4 Süydada Vişi k:ıraTgiihına girerek bu- l\Hittefik kuvvetlerin elinde bulu- lfızımdır. Bu muahede nyni zanıan • 
!uzum yoktur. . l~~?ra, l.~ (A.A.>.-:- ~öyterın bıl. kik edilmektedir. Halen Romanya pet- 1,ı;,1smı nasll zaptettiğini anlntmıştır. nnn }lercayunda 1\Ultt{'fik kuvvetleri da Almanyanın ve müttofik devıet• 

dır~ıgınc gorc, İngılız ~ıl.?su s.r.crek rollerinden 6 milyon ton i.stihsal <?dil- Harekatta kıt.alarmı kaybeden iki ça- v:ıziyete hakimdirler lerin A vrupada adalete d-ayanan ye-

T •• k Al S~~·ıycde. gerek gnrp. çöl~ndekı 111- mektedir. Ukranyn, Suriye ve Türki- vuşla bir er. Saydaya girmişlerdir. Kudös, ıs (A.A.) - Diin akşam ni bir nizam uğrundaki mUc!ıdeleJe' ur - man <ıılız kı'tnlarıııa. fnal hır muza.hcrctte yecle yeni ?ıılunan petrollerle bu mik· Kcn<lilerini Lübnanlılnr karşılamış ve f ngiliz askeri sözcüsil, Jngiliz kuvvet- rinde, istiklalini korıımnğı harici ~ 

1 1 1 
lnıhınmnktndır. tarın 18 mılyon tona yükseleceği tah- umumi karargah hinnsına götürmüs- lerinin Şam istikametinde yeni forak- yasetinde, kat'i esas ittihaz ede11 

MUAHEDES N N METN Kahire. 18 (A.A.)_ - S~lh~~· Ka: min ~.dilmek~dir. Şarktan alınabil€- ler<lir. Askerler knpıd:ıki nöbetçiye kiler kaydettiğini bildirmiştir. Askeri Türkiyeye, Türk milJetine., şanJI 
_ Baş tarafı 1 inc i sahifede __ putzo, Halfarn .musell~~ı ıçı~d~~ı cck yun, .kr?m, pamuk vesaire de Av: kendisinin esir telakki edilmesini söy- Rözdi, \'işi kıtalnrınııı }l"ilistine girme- uzun bir tarihin mirası olarak ,., 

ihtirazisi tahtında bir muahede akdet- ç:ırpışmalar, ~ımdı h-ak~ıı \'C. b.Uyuk rupa~ın ıpt!dni mn<lcle ihtiyacımı kafı IC>mişlerdir. Sonra i<;eri girerek, bü- ğe muvaffak oldukları hakkındaki şa- gnrp ile ynkın ş-ark arasında bir r!I' 
meğe karar vermişler \'e bu maksndla bır .me~·~.nn muh~rebcsı şc~lını :ıJ.u· gelehıl~~.Jdır. . . . ro.l:~rda vcsiknlaM yakmakm meşgul yiahırı en kat'i bir surette tekzib et- bıta teşkil etmek sıfatiyJe Uiyik ol• 
murahhnslarını tayin etmişlerdir. gl~ı goru!~ck~e~ır. Ask~rı mah!-,l· Hnrıcıye nezarctıı~de, Amerık.adakı Vışı subaylarını bulmuşlar, bunları bir miştir. duğu miıvki ve niifuzu temin eyJenıt; 

Şöyfo ki: lt!rm ver~ıgı malumnt.a1
• gor~. lng!lız Almnn n}ey~tarı tt?cl~!rler hııkkındn .cc. odaya kapamışlardır. Vişi, 18 (A.A.) - Ofi ajansının ğe azmetmiş bulunduklarının dn tıır 

Tiirkiye Reisicumhuru: k.ıwve~lc.rı Aln~~nları bır m;ktar gc- v.np veı'.ıln:t~~ v~ vazıyet alm~ktnn ,u;ı- İmparatorluk kıtalnrı dört saat ~on. Beyruttaıı gönderilen bir telgraf-ma delilidir. 
İzİnir mebusu ve Haricive Vekili ı·ılctmışlır. 1ngılız kolları Knputzo • tn~n. e<tılclıgı hılhnssa tebaruz <'tt11'11- ra şehre girmiştir. göre, Sur~·e sahilleri açıklarında ecre. Çok muhterem dostum Harici : 

Şükrli Saracoğlunu; · yn da ~~rmış.!arclır. Fakoat Kaputznya mışt!.r.. . Londra, 18 (A.A.) - Röyter ajan- yan eden harekat esnasında bir Fran- ye Vekilinin bu muahede:1 
Almnnya Rayş Şansölyesi: g~~·mcgı luzums~ız bulnın~!ardır. ~uhım hır. y~b~nm devlet a .. ~amı~ın sıııı.n verdiği bir habere göre, Suriye sız tollpido muhribi batmıştır. Ölenler- iyi bir neticeye iktıran ettirmek fC' 
Ankaı·a büyük elçigi gkscJang Frank Duşmnn• kuvvetlerı Sol lıımda 1)~ı l·m- ya~ındn ~rlını zıyaret edecegı ~y.ıa- sahıl mıntaknsında mUttefik kuvvetler den yedi kiş.inin akrabaları haberdar lundak: mütemadi gayretlerini bur6dl 

Fon Papeni. mnktndıı lar. Fakat Sollum üzerıı~cle- larıyle ~!akalı ola rak, Alm~n Harıcıye Saydanın şimalinde sekiz kilometre edilmiştir. tebcil ve en samimi t.cşekkUrforhni :ıt' 
Bu murnhhaslnr usuliine muvafık ki yaylada cereyan cd.eı~ harek~1t , ı;eznretı, l~unun .Mkalc ştıyıaları oldu- kadar ilerlemişler ve keşif milfrezeler'i Londra, 18 (A.A.) - Liyon radyo- zederken, Alman devlet reisi He }J~' 

bulunan salflhiyetnamelerini U!ati et- Sollumd.nki :'-lma~l~r. ı~m .Yollsn - g~ınu: mcs uı. zımamda~lnrın. b~ınd~n de ~yruta 20 kilometre yaklaşmışlar- s~, hava nn~ın geneı:al Be.rjeı·enin Su- rici.re. n:ızırmın da b:ına bu t:ırihi ,.csı 
tikten sonra :ıti<leki ahkamı kararlaş- ıım kesılmesı t~hl~kcsıııı goittermek- h.ır: bır haberı bulunm:ıdıl{Jnı bıldırmış. dır. rıye cephesıne vardıgını 2 J.~ransız ha- kayı ımza etmek imkanını vcrmi.ş o1' 
tırmı !ardır. • ledir. Almanlaı·, şımc~i Tobruk mın: tır. Cenubi Sur iyedc müttefiklerin mu- va }cuvvetlerini teftiş edeceğini, gen<ı- mnlarl!ldan dolayı pek memnun oldll'' 

l\Iadd{' ı _Türkiye Cumhuriyeti ve tnl.asın<la acele takvı1·e kt~vvetlcrı . . . . \'asala hatlarına ~~rşı motörlü kollar- ral .":X:ntz ile görüştüğünü bildirmiştil'. ğumu beyan ederim. Çünkü bu sureti' 
Almnn Rnysi, nrcızilcrinin mfümniyelL almaktadırlar. Harekatın mustakbel gırmışlerdır. Mahdnd mahıyettc ol: in hareket eden Vışı kıtalnrı Ezra, Mer-ı V ışı, 18 (A.A.) - Ofi: ben~ Osm:ınh ordusu s:ıflnrında tJll 
ne ve t:ımnı~1iveti mülkiyesine mütcka· inkişafını şimdiden tahmin etmek makin be~:ı~er, bu har ekat haberı cayun ve Kuneytrayı işgal etmişlerdir. Yakın şarkta Fransız mukavemeti- memleketin evladlariyle büyilk blf 
bilen riayet v~ doğrudan doğruya veyn güçtüı-. Bir çok tankJar. zırhlı otomo- )fısır~n buyuk hey~can uyandırnı ı.:,;- Fakat MiitU>fik kuvvetler Ezrayı ge.ri inin on birinci, mukabil taarruzunun müşterek d:wa uğrunda yanyana hst' 
dolayı h;le yekdiğeri aleyhine miitevec. bille.r. top çekerler ve diğer her c!ns tır. Ct.ınkU bu ~Iısırhlar arasında b~- almışlardır. Ve askeri ma\nmların bil- ıln rlördüncii günli olan bugün; sal8hi- bettiktcn sonra, bundan böyle de bu it 
cih her· türlü hareketten tevakki et- makine ile müselles içinde bir ileri '·ük hır prestiji olan general Vey,·elın dirdiğine göre Mn rcayun ve Kuncytrn- yettar ask~ri mahfillerde şu hususlar sulh sahasında sebatla devam e(leci'J 
meği tanhhlid edeı·ler. ii elde edilmer-ıine ç-alı.şmnktııdır . .Bu ayni Zf!nı_aııda İki cephe iizerindc de ctnn da. Vişi kıtalarını çıkarmağı iş- ooyan olunmaktadır. \'aziyette bulunacağım. 

::.\tadde 2 _ Türkfre Cumhuriyeti ve mliselle~i işgali altında bıılun_durrrn hnı·~kut ıdare edecek derecede km•- tihdaf ed<>n harekfit. devnm ~yl~mckte- - Sudye<len gelen son haberler, Bu memleket ve bu millet daima seJ' 
Ahn:m Rnvşi mü~t~rel• mcnfantlcl'ine taraf dnimn faiclelerti1i görebilmnk"te, vetlı olduğunu gö~termektedir. Bu, <lir. fm•kalacl~ memnuniyet \'<?rec<'k şckiJ- sılmaz adafot hisleriyle meşbuğ ola~1' 
t:ınlli'ık ec!en hUti!;ı r.ı :ıclelerde bunla· diğer tnrnf için v~ziyet miiziç olmak- ayni zamandn şunu dn gö~teriyor ki. Vişi. 18 (A.A.) - Suriycde h:ıre- dedir. lngiliı re Dögolcii kıtalar her mişti.r. Rinnenalcyh tc.c;cllimizin şahİ 
mı halli için mutabakatı temin etmek tadır. ' nylnrc!an beri durmadan lngiltcre • katta bulunan Fransız kun·etlerinin tar3ftn tc\·kif edilmiş \·e önlenmiş bu- olduğu faıihi kalkınma \'C ihya da,·~ 
iizerc ·ıralarında atiye>n c!o tane tema·- Krıhiı <!, 18 (A.A.) - Dü nak~:ını den, Amerik:ıd-an, Hinclis't.arı ve Afrikndan ve :ı.nnvat.nndan takviye hınmaktnclır. Keşif kollnrımız, bnzt sının mücbir zaı·ureileri için :reni b•' 
ta bulunmnğı taahhüd eclerler. Kahireye gelen hnbeylere göte, pa. A vııstnralyadan gelen malzeme ve kuvvetleri nlınış 9ldnklnrı bildirilmek- yerler<le'cHişman hııduclunn kadar gir- nnl:ışı~ın. her türlü fesadçı propagıı~· 

• lnclde 3 _ İmzası günii meriyet zartcsi giinii Mısır - Libya hududun- teçhiznt. şimdi hnkiknlen kafi dere- tedir. mişlerdir. .MUhim me\'ziler btirdad danın iistünde olnral: gel!şeecğini ünı 
mevkiine girecek olan lıu munhecle 10 da Halfaya geçidi ch•arındnki yarda ceyi bulmuştur. Beyrut, 18 (A.A.) -,17 hazirancla,olunmuştur. l'yliyorum. . 
s.r·ıw müddetle muteb2rdir. hiicum tmıklnrı arasıııd~1 şimdiye k-n- Rerlin, 18 ( A.A.) - H alen cere- Surryede:ki bir Fransız tayyare filosu, Londr:ı, 18 (A.A.) - Suriyede Vi- Rirnz ev,•el ele Hariciye Vekilini 

Yüksek al<id tnrrıflar, muahcdenin dnr giirlilrnemiş derecede mtthim bir yan etmekte olan Sollum muharebe- lngilizlerin mukabelesine rağmen, S:ır- şi mukm·emeti nrtmışn benziyor. Su- cledi~i gibi Almnn hilkfünetiyle Curı1'. 
temdicli hususunu vakti merhununda çarpışmn olmuştur. Hücum tankları si Afrika harbinin en mühim muha- rla ch'armda motörlü unsurları mn\•,af- r:j •de müdafilerin çarpışmamııı ve huriyıet hükum~ti rnun~dcnin mes'll 
aralnrıncln karnrlaştıractıklardır. Du ,.e diğ'er muharebe zırhlı arabaları , !'ebesi olar::ık telakki .edilmektedir. fakıyetle bombardıman etmi .. tir. bıı dökülmemesi için sn.rfedilen oütün bir tıır:dn akdi mlinasebetfyJe iki merı'l
munhNle tasdik olunacak ve tasdiknn- kum bultları kaldırarak şııytını h~1y- lngiliz taarruzu şiddetli tarzda de- Kah ire. 18 (A.A.) - Sm·i)'C<kn ah- gayrete rağmen şiddetli muharebeler leket matbuatının \'C l:ez.-ı iki meml~ 
m~ler ... ürati mümkiine ile Bcrlinde ret manevralnrfa hlicum ve mııb bil vnm etmektedir. F akat Alm:in askeri nan Ron telgrapar, Samın ccınul>unda önl~ııcmcmiştir. ket rallyolnrmın nc~riyntlannda d,~· 
teati edilecektir. hücumlarda bu1uıımuşlnrdır. İngiliz mahfilleri nikbinlik gö:;termektedir . Vişirc ait me,·zıle,rin ıaptedildiğini bil- Müttefik kıtalar Şam ve Beyruta ma Alımin - Türk münasebetlerini tn'.' 

Türkçe ve Almanca lisanlarında her Lank1nrı Halfaya geçidinin cenubıtn· Eğeı İngilizler Tobrukn \•:ırmak diriyor. Bu mıntnkadn muharebe de- yaklaşmaktadırlar. Fak:ıt bu şehirleri ı:;if ~tmiş olan dostluk ve karşılıklı ;tı• 
iki metin de arni \'eçhile muteber ol- da geniş bir hareketle sırt-:ı <!ekil - orojelerinde muvaffak olamazlarsa, vam etmektedir. Şimdi mUtt€!fikler işgal için daha. zaman g~erektir. Çi.in. m:ıd fikrinden miilhcm olmaları arı 11' 
mnk üzere iki nil!~ha olarak tanzim edil- mişler ve Halfaya - Sollum _ Kaput- Alman muknbil t-aarrnzu için çok $am ovasına hakim tepelerde bulun- kil miittefik kıtalar in~nni usull~r tafr fmmı izhnr f'ylemeği kararlaştırmışlaf• 
miştir. zo muharebe meydanı mUs,.11esine t-0hlikeli olnbllccektlr. makta ve şehre doğru ağır ağır ilerle· bfk etmektedirler, · dır. 


