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kiye Cumhuriyeti ile Alman 
Rayhı araaında bir dostluk 
muahedesi imza edilmiştir. 

Türkiye ciimhuriyeti veAlman 
Rayba aralarındaki münasebet 
leri mütekabil itimat ve samimi 
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•• 1 

1 
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·muahe-

. -
elyevm mevcut taahhütleri 
kaydı ihtirazisi tabhnda bir 
muahede aktetmeğe kaHr 
vermişler ve bu mak .. tla 
murahhaslarını tayin etmit· 
)erdir. 

Ankara (•.•)-Dün Tür- dostluk eHsına istinat ettir· mek arzusiyle her 

Şöyle ki, Türkiye Reiai· 
birinin - Devamı 4 ncü ıalaileJ11 -

Kıbrı~taki 
sıın halkın]tahligesi 
Kahire (a.a) - Kıbnstaki 

siviller kendi arzulariyle 
tabliye edilmektedir. V arıo
va ve Polonya ahalisinden 
500 kişi hükumet be.abana 
baıka bir yere nakledilmiş
lerdir. Bu halk bir ıeoeden
beri Kıbrııh oturmakta idi
ler. Bunlardan baıka bir 
kııım yabudilerle lngiliz ka
dın ve çocukları da hareket 
etmiılerdir. 

--o .... --

lngiliz denizal
tılarıf aaliyette 

Kahire. (Londra radyoau 
8,15) - Reımi tebliğ: Ak· 
denizde lagiliı denizaltıları 
büyilk f ıaliyetlerde buluna
rak Yuaan adaları açıkla
nnda Bç bin tonluk iki iaıe 
gemiıile ve' bir balıkçı ge· 
mi•iai batırmıılardır. 

,__,_ .. __ 
Garp çölünde 

Kahire, (Londr,. radyosu 
8,15) - Resmi tebliğ: Garp 
çölünde harekit ıayanı mem
nuniyettir. Sellom, Kotplzoda 
lagiliı: kuvvetleri 20 kilo· 
metre ileride Seydi Ômere 
kadar ilerlemiıler, düımaaa 
çok aju zayiat verdirmitler· 
clir. Yeaidea mühim mik· 
tarda eairde alaamııtar. 

ıaıtauı bombalamıııar 
Roma (a.a)-ltalyan reıml 

tebliii l 7 haziran gecesi 
Maltada Valetta deniz lı· 
all•I• bombelandıtanı bildir· 
mektedir. 

Bir tayyare 
faciası 

15 1111 uandı 
86kref, (a.a) - Sofya ile 

Bükreş ara ında yolcu taıı

yan bir tayyare bugün ıa

bableyin matad uçuşunu 

yapmak için havalanarkea 
alçakta ateı almış ve tay· 
yare yaamııhr. Tayyar ede 
bulunan 12 yolcu ile 3 tay
yarecide yanarak ölmütlcr
dir. Tayyarede 9 Alman, 2 
Bulgar vel Rumen bulun· 
makta idi. 

Şama taarruz MÜTTEFll IUVETLER 
başladı Şamın 7 kilomıtrı 

Kodüs (a.a) - Şımın 4 rbl0d8 bUIUDlla.t•r 
mil gabında bulunau mütte- UB il-• 
fik kıtaları Şama taarruza Kudüs - Londra radyon 
başlamıılardır. 8.15 resmi tebliğ: 

235 Ev yandı Müttefik kuvvetler Şama 
Varıova (a.a) _ D. N. B. taarruza başlamıştardar. Harp 

ajansı bildiriyor: Lebiıtaada Samın 7 kilometre ııarbı•Ü 
Doyarada bir yangın çıkmıt devam etmektedir. 
ve iki saıt içinde 235 ev d 
1•nm•ş~ır. · • • Garp çölün e 
Bahrıg~ neza~etının 20 Taggare düıırı• 

bır emrı . . . Kalure (a.a) - Avcı taJ· 
Vaıı~gton (a:~~-~ahray~ arelerimiz dün ııarp çiillade 

neıareh neşrt.tbgı bır emrı y • • dl 
yevmide ihtiyatların hazır 20 Mıb~er tayyareaı tir· 
bul anmalarını emretmiştir. m&ılerdır. 

-------------------------------------------------------------~-------------------------
Günün en mühim hadisesi ve Türkiyenin 

sulhperver siyasetinin en parlak zaferi. 

- Gazeteyi okurken yüıiin g&l6yor, bayırb bir ıey mi •ar? 
- Sandan daha bay1rb bir ıey mi olur?: Eski ıilih arkadaıımız Almanlarla im••••• 

tıaiıı bir doıtluk muabedeaiaia diriıt, ıulbperver madde ve ıartları b&tln dll•Y•JI 
ı•miml doıt •• mlttefikimiı İllgiltereyi de mımaua etmiıtir. 



- .. --
Kaçakcdıi•• mea takibine 

tlalr olan kanuna ek kanuia 
laa11m b&kümet B&y&k 

MIDet Mecllsiae sevketmit · 

Llyiba eaulanna göre 
cojrafi ve ildıaadi vaziyet 
ft .. rtlar dolaJlıiyle kaçak· 

i• mlAit olan badat ve 

-·· rlmrlk batbadaa 
• clojru SO kilometreyi 

iM4:miJ'8D mıatalralarda veya 
.. takalar içinde ilzam 

9ll aabalarda yabancı 

• 1erU bazı aevi eıyaaıa 
, abm •• devrini veya 

•11•• miktardı D fazlaıı· 
• .,. edilmeıiai ve ba 

il •IJU•• imalia meaet· 
•• ,. ba maameleleria 

111'-• veya ba tirli •ııa 
•Hal ilzam ıireceji ıe
cle kaJ1t •• f8rtlan tabi 

,. icra vekiller heyeti 
ı,.tli olacakbr. 

Hlklmetia bu aallbiyeti 
.. urak ittihaz edeceji 

1U1ıruarlar, icabına ıöre tayin 
• illa edlleaji bir mlcltle

m•araadaa ıoara tatbik 
caktar. 

icra Vekilleri Heyetinin 
•llllııaz •••c•ii ba kararlara 

11111 ureket edenler bak. 
tla 15 gladen iki aya 

laapls •• 25 lirada• 
llıa1a kadu atar para 

lallımoluacakbr. 

Ş. kadar ki: eı1•••• kıy
• bia liradan fazla olclu · 
laWlr•• bir aydan iiç 
~dar laıpis ve 100 li-

500 Uraya katlar •tar 
ceuıı blkmolaucak-

EtJa her iki balde •• 
dere edilecıktir, istib-
etlilmiı olmalan veya 

laer laaaıt bir .. &eple 
9*111a mlaaderesl kabil 

dıjı takdinle pi1aa 
rlaia iki kah aiabetia-

•Jrlca pan ceıuı ah
kbr. 

.............. 11111111111111•• 

Tabibi 
iter HUenD Levent 

-ilan• mlltakil oluak 
Beyler aokajıada (10) 

ela laer rl• kabal eder. 

Ye Zlbreri Haatabklan 
Mltebaıı111 

DOKTOR 

ih Sonad 
No. 79 

Iıık 
r llemlelret lautaaeıl ........... 

•• .lleldrllı Wa•ı ............... 
•• DLIPC>N. 15t1 

(li••• iDi) 

-Şehir Haberleri-

Muhtemel bava taarrm
luıaa karıı ,ebıimizde siper 
kazma faaliyeti her mıata
kada devam etmektedir. 
Şimdiye liadar aiperleriai 
bazırlamamıı balaaaalar da 
ay bqt11a kadar baaluı ik
mal etmek llzere hararetle 
çalıımaktadarlar. 811 ay ao
nuada kazılmıı olaa biti• 
siperler, viliyetçe tqkil edi
lecek tdtiı olaaacak ve ai
perlerde ıl• dlecek aokaan
lar aabipleıiae bilcllrilerek 

Kadın 
yüzünden 
Tire kauaıma Paf8ç .. me 

mevkiiatle bir yaralama hl
diaeıi olmattar. 

Deaizliain Kocabaı kl
yladea Tir•J• amelelik 
J•pmak lıere ıidea lımail 
otla Kerim Babadai ile 
ayal köyden llaıtafa oila 
lıkeader Gezer aruıacla bir 
kadın meaeleaiadea mlaa
bta çıkmıı •• Kerim Baba
clai tabucuıaı çekerek 
arkada11•• ateı etmipir. 
Çıkan kurıualar kısıt••• 

iıabet ederek lakeaderie 
•tır ıarette yaralaamaaıaa 
ıebep olmaıtur. 

Yarab Tire haıtaaeaiade 
tedavi albaa ahaımı ve ıaçhı 
tutalarak adliyeye teslim 
edilmiıtir. -------
Kızılçulluda 

otlar 
Din Kııdçullada geniş hir 

arazi dabiliade baJaaaa ot• 
lar, bealz aalaplamıyaa bir 
ıebeple tutaımaı Ye o ci
varda baluaa bir kaç biaa 
1nmak telllikeaiae mar11z 

balaamatu da derhal yeti
l•• itfaiye ve ıabıta kav· 
•etleri tarafıaclaa ıaadlrll· 
mlftlr. 

baalann ikmali iıtenecektir.fr 
Haliraa aoaaaa kadar ıi

per kazdırmamıı olaalardaa 
yirmi beıer lira ceza ahaa
cakbr. 

Halk tarafından •icada 
retirilea ılperleria malaafa· 
zaııaı temia için 3502 sayılı 

hava taarruzlarıaa karıı ko
raama kaaaaaada ticldetli 
mleyyideler konulmuş ve 
siperleri bozaalu haklnada 
da •tar cezalar vazedilmiı
ti.t. 

SPOR 
HABERLERi 

Bu •••e Tlrki1e futbol 
birlacililderi mlaabakaluıaıa 
lzmlrde fur eınaaaada ya
palmuı lçia Bedea Terbiyeıi 
ıeael direkti5rllil nezdiade 
bir teıebbiate baluaalmaı· 
tur. Mlabet netice alaaua 
iki taraflı bir kuaaç elde 
edilecektir. Evveli Tlrkiy• 
biri•cilijiae lıtirak etmek 
baklaaı kazanmıı olan bal
r•ler futbolcaluı, Tirki1eaia 
•• blylk •ileace •• laare· 
ket gllal riai bir araya pti
rea lımlr Enterauyoaal fua
rını girmek fırubaı &ide 
dmek ıuretile B•-'• Terbi· 
yeai reael direktaAı;ı tan
fıaclaa mlldfatlaadırılmıt 
olacakludır. Suiyea ba ha· 
reket lzmir için do bir ka· 
ıaaç teıkil edecek ve mem
leketimizi• uzak kiiı eleıia· 
den gelen fatbolcalanmııı 
Alsaacak aabuıada yapa
caklan mlaabakalarda zevk
le seyretmek mlmkla ola
caktır. Ayal zamaada yar
damazaa her köt•iaden ve 
bir çok ecnebi memleketler
de• faara iıtirak •• ıiyaret 
mlauebetlle relea Jlz bin
lerce liyaretci de Tlrldye· 
aiİI ea cııip ıpor bareket
leriDi yakıadaa ıörmek fır
aabaı elde etmlı olacak
lardır. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Lira No. Ciaıi M E V K 1 1 

48 
50 
80 

----- ------------
7 Ev 

403 Dlkkia 
135 Avla 

Buca viliyet babçeaiade 
lkiçeçmelik caclduiade 

" " Ki tip 
zade medreaai içinde 

675 17 /28 Majau Y emif çar11uada 
24 22 Dlkkln lçlacl Kara oamaa çarpıı•da 

118 29 Maiaza Ali Paf8 meyclamnda 
810 8 Kalavelaane Şıdırvaaalbada 

ldarel haıaılyel vilayete ait olap yakarıda kapı numara · 
lan mevki ve claıi yııala emllk bir 111 mlddetle •• bir ay 
içinde paurhkla kiraya ••rlleçektir. Kira ıartlarım ap.n
mek lıtiyealeria her rl• mabaıebel haıaıı,. mlcllrlyeti 
varidat kalemine ve kiruaaa talip olaat.na villyet eacl· 
mealaia topla•dıil lau puutul •• pettemM ... leri uat 
11 tle• 12·,. il.._ ,..._ 7,S .. ,... ... 1ıHzlllrl~ W.-
,. MICl&ı•ı.... JJfl 
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Aıı boiaıı ıradıı orauı sır111r, 
çift 1ın1ırı11111 

AYllfaJOr: 
:__ OboJdaaaaa! ... 
Diyerek, tekru baımıaıa 

&zerine koıayordu •.• 
Halil için arbk bir adım 

daba rerilemelr, llemifln 
blcamuaclu biraz olaaa 
ll'ktljaal halka r&.termek 
çok fed olacak, tarafdarla· 
naıa blsbltla bltla lmit· 
leriai kıracakb ... 

T eluar iki çelik puçau 
birbirleri•• rirm•i•· kelle, 
kalak, ellerine •• ıec•r•• 
kınp ı•çirmete baflada· 
lar •.• 

Fakat arbk Deli Memifia 
rittikçe cotta;a. a,ı bojuı 
J•••ı yavıı uramaja baı· 
ladıtı 1lrlll1or, zavalh Ha
lilia batı•• yavaı J•••ı bir 
çorap 6rlllyorda... Ç&akl, 
llemiJ HaUli kaz "-aclaaa 
aJmq, •• ite ite balkın ara
••• cla)llllftı •.. 

Biraz evvel, Deli llemifi 
aaclal1alarıa lzeriH koıta· 
raa, •• •• 1ircileri• lulcajuada 
aarbaa yere ptirmek pçia 
cu ataa Halili• ayal taaja 
dlftlil, fakat oaaa Memlf 
kadar kolaylıkla kartalma· 
mmn mlıkllllil rlze çar· 
pıyor, her keıln kalbi be1e-
caala abyorda .. 

Dell Memiı kaı k•aclıaa 
alarak balkın içine daldır· 
dıtı laasmıaı mltblı ltir alra 
ile yere varmUf, otaltmaf, 
•• ........ ...... abaalDlf, 
aol eUai eaıeaiH • .,.,arak, 
•• i .U.i de baealllanaıa 

. araaıadea .. kap laallet kaa
aaklanadan tatm ....... 

Yk, J11 elli olrllahk ayı 
~taaı, •i kol•aa lze
riade kaldarmıı, IOI ellle 
bamp _...- biraz ...._ 
J•re dotr• lteH,.rek eDeri 
lzerlade ylrlmeje mecllm 
etmlı, çift ılrer bir vaılyet 
almııb .. 
..... .,. ..... IWll 

,.......... '"'YNİJ ..... 



lt~llLIKL ~ 
Şıtt\sı 1 Ti 

OL 

Q 

t'ıni ve hususi mü s e 
1ı. rrı idare mahkemelerine verildi 
~ llbaııQ_ 1 

k ~lıai L auluıı n resmi 
, • Qltı -ü 

e iın· 1 - esaesc aa-
İQd • ır erini . ~ 

~e e ••tihdı n, ınuesse-
hb llııır te • ~ ey)ediklc-

1 k•11u ışçt) ri; 1704 
t lııtaııo:ı 11 

hükümlerine 
ttJ.... ası icap d 
'i ~c lsk . e en 
u~ tetkik trlık v ziyct

J leı,· etnıelrsizin kay-
,.,, Q t'h llııı be 1 etle esasen 
df a~ 1 on k' 'd 
~r rıJ,1111 b' ışı en iba-

t•ç,... ır kısım yo ·
tıı rı, baka 
ltı •aktrlik y ve sak-
i . aı, .. ,k . kanununa 
•dtr, k 1ıe ahndıkları 

t'dttt İ•tib~lbutanhğı ta
• 

111
' h at edilmesi 

~•i11d,~t~tılaıı tahkikat 
. le il2iı· Unlardan, aı

DUDUQ 18, 91, 92 ve 93 
maddeleri delaletiyle askeıi 
ceza kauunuııuu 75 m dde
sine tevfiken Ôıfi idare 
mahkemelerine ve k çak, 

bakay ve saklıların da id 
oldukları m bk meye sev
kedildikleri öğrenilmiştir. . 

Şu hale göre, resmi ve 
hususi bilumum mile sese· 
lerin, istihdam ettikleri ve 
edecekleri memur ve işçile-

rin ask~rlilde ilgili olup ol
m dıklaranı tetkik eyleme-

leri ve askerlikle alakası 

olanlar v rsn derbGI nıabnlli 
zabıtuı v sıt sile skerlik 

şubelerine teslim eylemeleri 
ve Hkerlikle alakaları bu
lunmadığı askerlik şubele· 

~"tibd, 1 01ııı bazı eo
~ ~· 11 tc o:ı tyfedikleri •n· 
,. 1"•L! ... ,.. • ·ı k ~ . 
~ ~"''ilde randa ecnebi rance verı ece resmı vesı-

~~ıaıa,, 01ınlar da da- katarla tevsik edilmedikçe 

itle ."' b\la011 • ınüeucse ışçı ve memur alm mal rı 
tı1ai11 Qaı) sahip ve icap etmektedir. 

, •ak l'k ı M " tr ı kanu-
,r ~'~~~iİİİiİİİİiii~~~~~L~~~~~~~~;;;::~~::;::::;;:;h.. .. ~. 1'.. ~ı ............. CM) ...... .. 

~~,· t Yerli Ask lık Şu- i 
1 l '1 Q.I • 
~ h~'!36 . "en: : 

~ ~r'lll~~~ 312 dahil gayri müılimlerden hiç aslterlik : 
~ ı:.~'~ 9d, 

11 
•evk edilmek üzere 23-6-941 p zarte i 2ü : 

il\ )1., ta~'"• fll~e~e bulanmaları. . 1 
. J.I I 3,~~'Ytn1"kı lınci maddeye bedel vererek hıç asker- ı 
t' .~ti•i '"!İllde •r dahi dahildir. : 
~ ıı 1-

1 
•hııa' .'~kerlik yapıpta ve ik sı olmıy ol r \ ziyet·ı 

~JI' ~~'"" •çın keza ayni gllade şubeye mürac ati rı ; 
ıl. -~ b 'ttlQıiy : 
,dl~~~ h11aıı tnler h kkında askeri mükellefiyet kanunu· : 
tt'I h. ~ .. .!t•ld ceza m ddesi tatbik edilecektir. ı 

· ~ ~ u~t .. sus··-vLiüi' ·vE····s: 
dı ~-~! .... l\IEMURLAR AK DA 
"6~ illtt ~-'-llaall 'i edek subaylar ve aıkeri memurlar hakkın
':I ' f ~tcH,.11 2 ın ddesiuin değiştirilmesine dair llyiba 
'' ,_ laı f~tkı 

1 
.. ruznamesiı: e ılındı. Bu tadilden maksadın 

'/. :'dek 'ilde ıbval dol• yııile staj için hizmete çağı
~ ı,, '~ y '~keri memurlarnı bazer ve SEferde muadilleri 
~ ~~,~!t. e ek aubayl r gibi terfi debilmelerini temin 

ıf ~~ ~hr:· b•ddi milı it küçilk rütbeli deaiı subayla
h~t~tıf, ... , •t h.ıytarlar gib~ geri hizmetlerde bir müddet 

-" ~ '\~; ~-dd edılebilinmesid ir. Bunu t min edecek ol n 
,17ıJ )' -~b~'l •ı.ab e tııcümeolerde şu şekli lmışlar: 
,r~ ~~t :d- }' •y •e memurlauı h zer ve eferde şimdi sin 
ı•' ~~ 'hltiıı~tıla Yaılara kac r hizmete celbolunutlar. Bu 

~ t 6t td' e bulunanlar ilo dereceli ve derece iz m lü-.f. 'r>orı,/:nıiş ve edilecek ol nlardau ıbhiye heyetle
(;f, t tı,. 1 ~Q•llit

1 
e ahvali sıhhi) el eri kıta hiımetlerinde i tib-

~ ~~ld~de ~ 1°1nııyanlar ordunun b11fif sabit ve geri biz
,,~ ~~ı, ~ t:~ll~ıhrlar. A~cı k seferi~ icabı . olarak l~zum 

'bı ~•ıııy dırde deınz suhaylarıle tabıp, veteraner, 
~~ 'ti SQ •ger Ve dif t biplerini biub şı ve daha aıağı 

. JI l~l,~'tl,.,clYllJQa kadar diğerleri temdidi sin kaounuoda 
Y. \'~ \tt h •n beş ene fazt yaıh ihtiyat ıubay e me-

;la, ~;" b,11~tti ahvali ııhhiyesi müsait olaolarıo en genç· 
~ V' Y•ralc ordaya ahnular. 

t:: \h•ra,et o imi 
~". 

• 
nın-

t..: ~·i~ 
~-;· s,t~,0!1•rı Mn~taka müdürlOğü için k myon ahna
~t fiaıg' talip ol nlar ellerindeki kamyonluın ev af, 

d t l' 111~ 2Öıterir teklif mektuplarını 26/6/941 t ri· 
\l"•tik yolla mnı t kc mOdürlliflOne verınel ri. 

( iALKtN S2SI) 

~tj 

' 
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K lafo:rr iya Stand rt Oil 
şirketi bu ınürnc atın ehem
miyetini dcrb 1 kuvr mış ve 
Holmes vasıtasiyle B breyo 
şcybioe mür ca t ederek 
petrol m denini işi tmek 
üzere 1932 enesinde bir 
muk vele akdetmiştir. 

Bu suretle lngiliz serma
yedarları gayet kıymett r 
bir ervet menbaıoı Ameri
kalılara kaptırmışlardır. 

Ma haz Ingiltere bu zea · 
gin petrol b vzasını biç ol-
111azsa. iy si cihetten kendi 
kont:olü ltına ltıaa im -
ğı ihmal etmemia ve Bah
reyn d lan grubu ingilt -
renin bim yesi ve büküm
r nhk hakkı altında bir 
memleket olduğunu ilim 
etmiştir. 

H lbuki Iran devleti öte
denberi B hreyn adaları ü
zerinde hükümranlık h kkı· 
nı d va etmekte bulundu· 
ğund n ingilterenin him ye 
k rarıaı protesto etmiş ve 
bugüne k dar tanamamışhr. 

Ar p Suudiye devleti de 
Babreya dali'.lrı kendi k -
ra ul rı civ rınd bulunma
ınd iı dolayı keodiıine id 
bulunduğunu birçok defa 
ileri sürmüştür. 

Iran hükümctinin logilte· 
re ile Hindi tan arasındaki 
h va yoll rında işliyen ingi· 
liz t yyarelerinhı Iran araızi
ıinden ve sahillerinden sıeç
melerini meneylemesi üzeri · 
ne İngiltere Babreyn ad • 
larını b va ü1&ü y pmıştır. 

Ayni zam ud bur sını 
doaanm sı için bir üıısülh -
reke bı.line getirmiştir. Bu
rada lngJitere h v kuvvet
leri ve Hilid hav yoll rı 
tayyareleri için müteaddit 
b v meyd oları ve deniz 
tayy relerine m hsu liman· 
lar vücude getirilmiştir. 

B hreyn dal rana IDgil
tere ıiy si cihetten hakim 
olmakl ber ber Amerik n 
petrol şirketinin buradaki 
memur ve mü t hd mleriııin 

yüzde y tmişi İngiliz olma-
' ı ş rt koşmuştur. 

Bund n b ş burad i -
tibs 1 dılen petrolün vve-
1 iogiliz deniz ve hava ü -
rirıi o ıbtiyacın t b ı edil· 
m si kaydi konulmuştur. 
Anc k bu ihtiy çtan rt n 
kısmı piy s aa erbeat ola· 
rak ı tılacakhr. 

2937 ıenefl.inde Tek s 
Borporatıon ismiudcki Ame
rik o şııketi Bahreynd~ dün
yanın en büyük petrol tas
fiye f brikai rınciau birini 
tes s etmiştir. Fakot buna 
ait muk velede t fiy~ edi
lecek pdrolüo evveli ingıliz 
doo um sı ve bava kuvvet· 
leri ihtiyacıua tahıis edilme· 
si kaydı konulmuştur. 

Babreyn petrol havzası 

dünyanın en ıenbio maden
lerind n biri sayılıyor. Bü
tün meobaları iıletildiği tak
dirde dünyanın en çok pet
rol iıtihsal havuzlarının 

dördüacüsünü teşkil edeceği 
söyleniyor. 

1935 senesinde Bahıeyn 
ııdal rından 181,000 to 
petrol istibaal edilmişti. l 938 
seneıinde 1115000 ton pet
rol istibHI olunmuştur. 

-Soıı---
Hapishaneler 
hakkında yeni 

bir layiha .. 
Ankara - Hapıshane ve 

tevkifhanelerin idaresi hak
kındaki kanunun tadiline 
dair liyiba Mecliı ruzname
siae lmmışbr. Bu tadilden 
maka t hapishanelerin idare 
tarzını alikalandıran muhte
lif hususlar hakkında bir 
nizamname tanzimini imir 
bulunan maddeye ceza evi
ni a emniyeti bakımından 
m hkümlarm ait mektupların 
ve kendilerini ~iyarete ge
lenlerle konuşmalarının vt. 
hariçle muhaberelerinin tan-

zim ve lsontrol edilm ai e1a-
sın1n da ilavesidir. 

Bu ıuretltS mahkümlarıo 
n mlarıoa gelen veya harice 

gönderilecek mektuplara ve 
kendilerine vukubulacak zi-

yaretler kontrola tabi tutu
la bilecektir. 

Geıunı r, Gide lor 
Aydın mebu u do tor B. 

Şa ir Şen r Ankarad o, 
Sulh b'"kimlerind o B. Ali 
H ydar Soysel F oç dan şeb-

rımıze gelmiıler, Ödemiş 
k ym kamı B. İb an Kut y 
Ödemişe' ve M rkcz henk aı 
müfettişlerinden B. Vebap 
ve Cemal lst ., bula gitmiş-
lerdir. 

, .. . . " ... - - ·' - .. ' -

Hl PA 
AÇI 

1 tanhulun n yük ek aezcnde çe h neodelerinden mü· 
teşekkil bir B'l heyeti icr yi henk ctmekt dir ı heyeti 
meya ı. d latanbuluu rıliçe i ı bibirıin seni ko· 
lombiauın en d ğerli ınug nı:ıirelcrioden b ya Durdane de 
bulunmaktadır burada temiı. hava, enfes müıik, ve müte· 
nevvi meşrubat ve mez lerlc muhterem balkuuızın çok 
.ıemuun kal c ğı muh kk ktır. oıunuz. 

I9Haziraa J9Cl 

Şe remiz 
e • __ ... _ev nın 

şkür hizmet ve 
himmeti erinden 

Şehrimiz Hal eviı.iu Ceu 
evınde çlıiı der baneleıioin 
himmet ve gayretiyle birçok 
mahkumlar c baletten kur
tarılmış ve bir çoklarının 

bapbten çıktıktan ıonra sıe· 
d ni bayata kavuıhıklannı 
da herkes görmüştür. 

Yapılan Ye bııarılan iıler 
araııuda bu himmet ve liltuf 
cidden bir şaheserdir. 
flılkevi başkaaı ile kura

lar komitesinin muhterem 
izalarını candan alkıılarıı. __ .. __ 

Amerika da 
ayan mecl~si 

Vaıingtoa (a.a) - Ayaa 
mecliıi sevkülceyt bakımın
dın ehemmiyeti büyiik bir yol 
şebekesinininıaaına ait kan an 
projesini tasdik etmiıtir. in
şaat 250 milyon dolara mal 
olacaktır. Projeye nazara• 
400 yarde yollar harp tayya· 
relerinin inebileceği kadar 
geniş olacakhr. ---
Japon 
Tayyareleri 
Vaıingtoa, ( a.a ) - iki 

Japon tayyaresinin Çua· 
kingde Y angeç ınebri ıahil
lcrini bombardımanı 11raıın
da nehir üzerinde bahıaaa 

Tutuvila adındaki Amerikan 
top çekerine bombaları• 
isabetine ramak kalmııbr. 

ı Ş ogb y, ( a.a) - Japon 
~ kuvvetleri Y aDkingde temi&· 

1
1 me ameliyelerini t•mamla
mışlardır. __ .. _ 
Tokyoda bir 

mülakat 
Vaşington (a.a)-Birletik 

devletlerin Tokyo büyllk el
çi i 8. Grun dün alqam Ja
pon hariciye nazırı 8. Mat
suokayı ziy r t etmiştir. Ml-
1" kftt Birle ik devletlerle 
J pony münasebetlerini• 
hey ti umumiycsi üzerinde 
cer yan etmiştir. 

--,o--
120 
übagaa 

in ton 
edecekler 

B yrut (a.a) ...- Aıkeri ha
rekatından doğan mütkilita 
rağmen memleketın ibtiyaCI 
göz önünde tutulmaktadır. 

HaJeb giden heyet 120000 to 
buğdıy mübayaa edecektir • 

--o--
ske i liseler 
girecekler 

Aıkcri lisel re talebe ka 
yıt ve kabulDne 1 Teırlai 

vc!de böflısaıcaktır. 
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RADYO 
GAZ E TESIND EN 
Paıardanberi Sam şehriyle 

sa,da tehirleri arasnda baş
l•mıı olan Vişi mukabil ta
arruzlar devam etmekte •e 
bildirildiğ'ae göre Viıi lehin-
de bir inkiıaf göıtermekte
dir. Yarma cepbeıi evvelki 

KÜDe nazaran diin bir mik
tar daba l'eniılemiıtir. lagi
liıler belermiı olan bu teh
likeyi ber tHaf etmek için 
baıka bölgelerde harbeden 
kuvvetlerden takviye kıtaluı 
abb cephenin bu kı•mına 

.sevketmiılerdir. Halihazırda 
vaziyet lagilizler için olduk
ça ciddi telikki edilebilir.' 
Bir haberde Viıi kıtalarının 
Filiıtin topraklarına girdiği 
bildirilmkte idi. Kabiredeki 
lngiliz aıkeri ıözcüıü bunu 
kat'i olarak yalanlıımııtar. 
.Şamda ve Sayda bölge.inde 
mtibim bir hareket olmamıı 
tır. 

Suriyedeki vaziyete gelin
e~; lagilizlerin bütlin iddia
larıne rahmen bareklt bir 
lal'iliı • Franıuı mubarebeai 
ıeklini almaktadır. Franrıılar 
Suriye itini ciddi olarak el· 
leriae almıı gibi rör&oiiyor
lar. Fransız deniz kuvvetle

[HALKIN sesi) 

RADYO • TELG AF HABERLERi1 

B M Ali l • • J ı INCILIZLER 
• • ırıec ısınaei ıtalyanlardan 

Ankara ( .a) - Büyük Millet Meclisi düo reis vekili j ~imdige kadar 244 
Refet Caaıteıin baıkanlıj'ında toplanarak köylü mallarınınko- Y 
runmaıı kanununu müzakere etmittir. Birinci maddede ya· bin 8Slr almışlar 
pılaa müıakerelH neticesinde bazı fıkraların dej'iıtirilmeıi .... --o--
hakkındaki takrirler kabul edilerek madde encimeaine ve· 
rilmiıtir. Diğer maddelerin müzakeresi de teahhiir etmiıtir. 

Devlet memurları aylaklarının tevhit ve teadülüne ait ka· 
nua llyihası ile mukataa ve icraeteynli gayri menkullerin 
vakıfla ilişiğiğiain kesilmesine ve belediyelerle belediyelere 
bığlı mileastseler ve belediyeler bankmsı memurları için bir 
tekaüt sandığı teşkiline ait kanun liyibalarının birinci mü-
zakereleri yapılmıştır. 1 

Müzakere edile• kanunlar arasında Erzincan yer ••1'1D· j 
tasından zarar görenlere yardı !D bak"ıudaki ka11ua liyibı ları 
da vardır. 

•• 
Orf i idare 

daha 
yeniden altı ay 
uzatılıyor 

Londra, {a.a) - Bildiril
dij'ine ıöre Afrika bareki
tının bidayetindenberi lngi· 
lizlerin aldık lan esirlerin 
miktarı 244 bin kiıidir. 
Bundan 188 bini İt•lyan ve 
mütebaki 56 bin yerli Afıi· 
kalıdır. 

--o---
Kahve tevziatı 

lstanbul-Şebrimizde kah
ve tevziatına bugüa bışla

nılmıştır • 

bilbas•• zikr.etmeii vecibe 
addederim. Muahededen m&-

(19Hadra• 1 • 

Altı tayf"' 
Beyr~~Jı 

Bomba..,.. ___ _,, ,i 
ıJ1"'-"' Londra (a.a)- ı• ~ 

yosu tarafıada.•. el ı"-1" 
neıredilea Vat• 'le P'" 

göre CebeliduraJ ~ ~ 
man dağı arasaa.d• Llb'jı 
kada ve ceaubı ;'j 
daj'lak kıamıad• el•,- İ 
taarruz harekltı ,J 

mektedir. r-~ 
Berut (a.a)-D .. ~ 

6tayyare BcrutD bolll ~.J 
ederek yerliler •::;,ti~J 
kişinin ölme1iae 

•• de yaralaamaııa• 
vermişlerdir. ..... ~ 

Berut (a.•)-fr fr.ı. 
rezeleri kendileri~ 1,ti'1 
taarruıi keıif vaı ' t 
etmiıler ve bııuol• ol 
mu haf aza etmekte b 

c•P 
tardır. Bütün 'k 
vaziyette deiitikl•

5
.1Jlli Ankara - Muayyen bir mıatakada tatbik edilmekte olan 

örfi idare müddetinin altı ay daha temdidi hakkında veri· 
len kararı bükfimet bir tezkere ile Mecliae bildirile.cektir. 

Hlikümetin bu tezkeresi MtcHıio cuma giinkü toplantı• 
ıında okunac khr. 

Kudüı (a.a) -
zakeratın intacı fizerine Al· bir membada• 6i''',t1" 
manya murabhaıı ve biiyük f.k Lg9f 

TURK- ALMAN DOSTLUK 
MUAHEDESi iMZALA Dl 

r&re mitte 1 .. 
elçiıi Fon Pı pea ile memle· 1pt• 

eytraya tekrar 1 
ket miz matbuatı ve radyo 
ıervisleri, aeıriyahnın Tir· dir. ,,_-". 
kiye - Almanya m&natseba-. ~ 

rinin bir kıımı Iagilizlerle -Baıtarafı 1 inci •ahilede- ' 

tına tavıif eden doatluk ve D v de 
mütekabil itimat zihniyeti ogru pi' 
sayesinde vuku bulmaaı arza· Berlin (a.a) - : _.,ı• 
sunu izhar etmek huıuıunda yabancı devlet • • 9~ dö,üımektedir. Franııı bava cumhuru, İzmir mebuıu ve 

ku•vetlerinio de takviye e- hariciye vekili Şükrü Sara-
1 dildiğa6 dair baherıer gel· çoğlunu,~Almanya Rayb şan· 
1 mektedir. Mercüayucun is- sölyesi de Ankara büyllk 

a:ıacal: ve tasdiknameler sü· 
rati mümküne ile Berlinde 
teati edilecektir. Türk ve 
Alman lisanlarında her iki 

mutabık kaldık. yareti hakkıad• 
şayialarla alıkad•~ci1' Ankara (a.a) -•Almanya 

büyük elçiıi Fon Papea Ana· 
dolu ajaa11 v•11tasiylc Türk 
m:1.tbuahaa beyanatta bulun
muş ~e ezcümle demiıtir ki: 

tirdadı ile neticelenen mu- elçisi Fon Papeni tayin et-
kabil taarruz hareketinin miılerdir. Bu mak1atla uıu· 
muvaffakıyetiai Iaıili:ı:ler iti- lüne muvafık buluaan ael~-

11 raf etmektedir. Maamıfih hiyetnamelerini teati ettik-
lagilizlere göre bu harketin ten sonra iticleki ahkimı 

I muvaffakıyetli inkışafı lngi- kararlaştırmışlardır. 
lizlerle hür Fran11zlarının Madde 1 - Türkiye cüm-

ı 

, t•m ve Beyrut üzerine iler· huriyet ve Alman Ra1hı ara· 
leyişleriae mani olamamıştır. zilerinia masuniyetine ve ta-

l IDgiliı keynakları ıahil kıta- mamiyeti mü\kiyeıine müte· 
• ! Jaruua Beyrata 12 mil yak· tekabilen riayet ve doğru-

laıhj'ını ve Ş•mın iıgaliain duu doğruya veya dolayııiyle 
2 pek yakın oldağaau bildir· yekdiğeri alc.-:yhine mütevec· 
I! mektedir. cih her türlB hareketten te-

lngiliz tayyareleri Alman vakki ctaıeği teıhhüt edeı • 
~ harp ıanayi merkezlerine ler. 

1 

ıtaarruz etmiılerdir. Taarru· Madde 2 - Türkiye cüm-
zun ıiklet merkezi Kolonya buriyeti ve Alman Rayhı 

e ve Dü11eldorf üzerine tevcih m6ıterek menfaatlerine te-
f edilmiıtir. alluk eden bütün meselerde 

11 Bir kııım bombalar Rot- bunların halli için mutaba-

metin de aynı veçbile mu
teber olmak üzere iki nüs
ha olarak tanzim edilmiştir. 

Ankara (a.a) - Türkiye
Almanya muabedeainin im· 
za11 münasebetiyle Hariciye 
vekili Şükrü Saracoğlu mat
buata beyaeatta bulunarak 
demiştir ki : 

- Birbirlerine karıı va
ıiyctleri her vakit açık ve 
dürüst kalmıı ve dünya ha
disatını aıırlarca süren te-
mevvüratı esaaında muariz 
mevkide bulunmamış olan 
Tür~iy~·Almanya, metni bu· 
gün neşrolunan muahede ile 
dostluklarını en Hğlam te
mellere iıtidat ettirmekte 
ve itiyea de muarız vaziye
te girmiyeceklerini teyit et
mektedirler. Tilrk Ye Alman 
milletleri bu muahede ile 

1 :~erdam, Oıtand, Bufoj'a, katı temin etmek üzere ara-
tİ f.Şerburg doklarına iıabet et· larında doıtane temaıta bu- yeai ve kat'i bir emniyet 

havası içinde yekdij'erine -. ıniıtir. lunmağı teahhüt ederler. 
·
1 1 bir kerre daha el uzatmıı 
D ı agiliz bombardıman tay- Madde 3 - lmza11 gllali 

k oluyorlar. . rareleri Bingazi, Derne ve nieriyet mevkiine girece 
ı Metinde görüleceği veç-

1 , 3;;azala tayyare meydanlarına olan bu muahede 10 sene 
1 JOmbardıman etmiılerdir.. müddetle muteberdir. hile tarafeynin mevcut ab-
1 ,.. - dl vecibeleri mahfuz tutul-

- Bu muabedenia ebem-
miyetini d~vrimizin tarihi 
büyük badiıelerinia çerçiveıi 
içinde de mütalea etmemiz 
lizımdır. Bu muahede ayni 
zamanda Almanyaaın ve 
müttefik dc9letlerin Avra· 
pada adalete dayanan yeni 
bir nizam uğrundaki miica· 
delelerinde istiklilini koru-
mağı harici ıiyaıetiade bi· 
kim eıaı ittihaz eden T&r-
kiyeye Türk milletine ıanla 
uzun bir tarihin mira11 ola
rak ve garp ile yakın fark 
arasında bir rabıta teıkil 
etmek ııfatiylc: liyik olduj'u 
mevkii ve n&fazu temin 

eylemeie aızetmiı bulaaduk
larının bir delilidir. 

sorulan sualler• b 
zaretiain ı6ıcllt8 
sokak ıayialar• 
ıöylemiı ve Aho•• 
clarlarıaaa.,....... 
riaclea laalaer•ar 
bilcllrmlftlr • 

Bütün lzmir halkı bu 
Asri Sinemadaki Tiy• r :ielen haberlere göre lngiliz Yüksek ikit tarafJar m11· 

makta ve böylece de bu d t)•d• · 
l ' yyareleri Suriyede de bü- ahedenin temdidi huıuıunu vecibelerin muahede münde- &Ve 1 1r. • • 
c • -k b' f ı· t - t k vakti merhununda araların- d b A k Ti -· .-16111 u ır aa ıye goa erere riç mefhumlara taarruz et· 24 kiti en i aret D ara yatroaa ... UEP--.... 

' ' kit iiz · • k .. b. da kararlaıtıracaklardır. 1 • d • d ld • L-lcl .._ •lare erın e ço mu ım melde oldugwu teyit edilmek- erın e ıengıa varyete e o ap - e .,. ~ 
ı · ı kt d B.. Bu muahede taadik olu- d il _._ L-.L a1 il' ro oynama a ır. oy- tedir. baren Asri Sinema a temai e ..... e -.-JOI'• P ti ... 
ra ~~ce Rayak tayyare meyda- vctleri bdbaasa lariliz denız Tarihi ve mühim bir doıt- da DarOlbedayi Abık ıa•atkirlanaclaa BaJ: ~ 
ft 1ına ve Kunayteredeki Fran- kuvvetlerine taarruzlar yap- lok veıikası olan hu mua- daş ve çok değerli ADatklrlan•aclaa ~J ~-
- 1 z kuyvetlerine taarruz edil- makta ve Suriyeyc deniz- bedenin imzaııaı büyük bir bulunmaktadır. ilk temıil (Huçer) • ........,.. 
~ ' ittir· den ıe9kiyat yapllmaıını ve memnuniyetle telikki eder vodvildir. Ayraca bale •aryete • .......,...,. _. 
1 Alman radyoıa ımrki Ak- lngiliz harp gemiletinia kara ve bu mflnasebctle memle- müzik. Temıile ıut tam yirmi birde batla .. ~ 

ı 
1 

11\aizde Alman ha•• hare- barekitıaı denizden himaye kelimizi iyi tanıya• Fon Pa- kımızın ıiaemaya vaktinde gelmeleri rica ol 
1 ~~baıa çok şiddetleadij'ini etmelerini meDetmeie çahı- penin neticeye vuıul için 1alonunu yirmi dört vaatillt6r •e uparatlr ... 

ı _ "Jdiriyor. Almaa hava kuv- maktadır. vaki olan kıymetli meıaisini letmektedir. 

~ ~ MILU PiYANGO B LeTLeRINIZI (SAADeT) :!::.••n:.~" 8"hH~ .. ~,.~ ı 


