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~ 1 •çın p 
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1 
•dirleri de davetli 

"- -a .ıOtlar R . . tlctJ · eı11camaur 
• ' A e nutkuna ba~ladı· 

"ille 'it y • 

, .. ,,~9~ 1 
• cuınburiyetle-

L'" lll& tut. olarak borada 
~·• d 111•111lerini bulun
~11,1111 °1•Y•ıile ziyadesile 
~~'ti ~ Birleşik devlet 

~dı '~''• ldt&~ açıklığı ve 
~it,, .: 1111~ ribi karıı
-..~,iıhai 'J •.oııştir. Hitlerin 
~~ b l•ındi durdura
-, "-111, :ladan ıonra dur-

' ''ti~·~• zor olacağını 
~:_ '' • b•lllalitı bar biye
"-~ • • 6Y6k raddeye 
~ -....._. •Çııa b&tü tlt, -.ad .. D çarelere 

' 
11ı11nu bildirmit· 

._,, '-•l'b 
t\li' ~''le 1 ~ıırda Avru
~ 'lta,d hır luımıaı it-
ı_ ~'lth)e:· b~huadurduiunu 
"ti,._ ''-'et;, ~· yerde kuk
'lcl " ~, tı kurm•k .sa· 

•. 

• 

Son Dakika FRANSA 
INGILIZ TAY- Donanma_si_le ~üstem-

~ lekelerını hıç bir 
Y AREL Rl devlete vermigecektır 

Kolonuaga muvaıı akı- --o--
ti .. b• t Vaş:ngtoo , (a.o) - Fraa-UB il ır aarruzu sız büküı.neti, gemilerinin ve 

Londra -- Londra radyosu müıtemlekderinin berbanıi 
S. 13,30 r~smi teblıği: bir devlete tealım edilmiye-

logıliz tayyareleri bugün ceğini Am~rik• bükümetiae 
garbi Almany da hazl şehir- bir garanti vermiştir. Fran-
Jere ,bilhassa Kolonyaya mu· sız elçisi verilmit notaDHI 
vaffakıyetli taarruz etmişler- metni hakkında bir ıey 
dir. !!Öylemiş ve yalnı:t şunu ili•• 
-------.-:.-:.-:.-=:_ ___ etmiştir. Bu ~bat~ket Fran

Britanya üze
rine hava 
faaliyeti 

Londra, (Londra r d}'OIU 

13,30) - Resmi tebliğ: Bu 
gün Britanya üzerinde çok 
uhk bir tcarruz ya pılmı~ 
Britanyanıo şaı kında ve di
ğ~r mıntakalara bomb3 atıl
mışsa da basar çok azdır. 

--o---
Irakta değişik· 

lik yoktur 
Kahire, ( a.a ) - Irakta 

bir değişiklik yoktur. lngiliz 
tayyareleri . düfman bava 
üslerini bombalamıştır. 

-----

sız - Amerikan • dostluğunu 

ihlal etmek istiyenleri mii
ka dder edecektir. 

------
GIRIDDE 

Beş Alman nakllUB 
taggaresi düıürOldl 

t' t''- ~:~•yı paylaımak 
' tl~Pi, ••r•llerden ıon · 
'lb'16-.a ile ıöyleyeceği-

Jngiliz donanma ve tayyareleri Biamarkı 
batırdılar? 

n-aı-ıl -1 _ Muğlada 
1 24 saatte 11 ger sar

Kahire, (Londra radyoıu ' 
8,15) - Resmi tebliğ: Haa
yaoın garbiade şiddetli mu
harebeler devam etmektedir. 
Britanya donanması düıma
nın denizden ihraç kuvvet• 
lerine m5Dİ olmuştur. T •J• 
yarelerimiz Maleme tayyare 
meyda ~ıua taarruz ederek 
yerde bulunan 100 kadar 
Alman nakliye tayyarelerine 
mitralyöz ateşine tututm1Jf• 
tardır. Ayrıc• yere inmekte 
olan beş Alman nakliye tay· 
yareside düıiirülm6ştür. 

--mi--
' ı--.a,111 °1

d11runu .. Artık "-.,li '' IDiiıteribim bu 
"' . tııepl . d' b ~•~ ''-•• erım "·" u 

l · 'Cll'rıa •tılc artık kim-
'l' .... 1thr A 
:11ı f111tı ~ • vuıturya-

Bismark zırh· 
• 

llsı nasıl 
batırıldı 

---o--'" '~o•la " lizleri ıöyle
\ t1. le~ı,,'1•lcya iısralinde 
l... u •d h Londra1 (a.a) - Son de-;, ''li 11 arbi guya ' r ııı DİZ muharebeıi hakkında 

~~'dı ••.eleainden or· d · bl' · amiralbk airesinın te ığı: 

'
~ltı te~,,,rıae aynı na· Sahil servisine menıup tay· 

lt l •dı. 
l ııa&t& y•relorİIDİZ yaptıkları keşif 

~ 'lb••- il dlhıyaya ha-• ..._,.. ~- e uçuılaranda bir A11Dan zırh-
~~t ~IQ ~liıadedir. Ka- lısı ile bir kruvazörünün 
~ A.rıa,,i~ hile iıter. denize açıldıklarını görmüş-
~ l.ta~İtlerd:11Bi~eıik dev· lcrdir. Vaziyeti alakadarlara \'t "'•)•ıa •ıka al- bildirilmiş ve derhal Dani· 
'"~' "-ıi •e dini hakkı marka boiauada tertibat 

1 ~ lit, li~lble nı&cıdele ahnmııtır. Danimarka boöa-
•. '~'-1 ttlerin b li • l.' et · u P • zanda rüyet ıartlara çok fena 

."'tl ••it b lbı~eceiiz. idi. ilk defa düıman gemi-
~ı •,...: ... el 
.._ L '')'t' •ıa sonra as- leri 6 mil uzakta aörülmüı 

""' 1 16 d • ~ t '" [) 1 en geçire- ve takibe baılanmışhr. 
(" ''"-at •lc.r'ın ve bir 24 Mayıs ıabahı Huod ztrh· 
~ •,t'1'1ilıe~tiıteınlekele- bıı diifmanla temua gelmiı 
~'ti b.._ı, e l>utundu- ve hemen muharebeye baş· 
~· \i ııdlk•• Anıerika laamıtbr. Bismarkuı hasara 
~ ) 'ttit. [) ~dar ettiğini uğradığı ve bir defasında da 
~ 'tlltet e1aızlere hikim ateıler çıktıil-ı aörülmü«ıtlir. 

'' edı,. d . & • ... ".'ti "'•ttıwaı ' enızlere Hood z11bl111 ise mühimmat 
~~•I 't. '' harbi ka- depoıuoa iıabet eden bir 

'-..\ı:'-.ıı-._ 4 torpilden vukubulmuş ve 
"'- ''' ı.'. IDerilca ıi- batmııtır. 

1 
4 6 "••ıa "deniz- Buadan ıoar• IDgiliz do· 

ltct •aAilede- •••••• d&ımaaı batıda 

takibe devam etmiştir. Te
ması mubnfııza edilmiş ve 
düşman zırbhıının mütema
diyen süratten düıtüğü gö
rülmüştür. Tayyarelerimiz 
düşman gemisinin arkadan 
bir yağ tabakasının bıraktı
ğını görerek haber vermiş· 

lerdir. 
Bu esoada Bismark zırh

lısı Groenl ddaa 350 mil 
mesafede bıulunuyordu. Bireı 
sonra havanın febalıiı yü
zünden teması kaybolmuş· 
tur. 

Anavatala filoıu ve diğer 
kuvvctlerimiı. de Cebelüta
nktan ilerliyorlardı. Saat 
10,5 te düşman tekrar gö· 
rülmüştür. Düşman tahminen 

550 mil uıakta idi.. Takibe 
devam edilmiş ve düşman 
gemisi ise mütemadiyen do
ğuya doğru ilerliyordu. 

En nihayet donanmn harp 
tayyarelerimiz Bisrnarkı ya· 
k•hyarak torpil atnuılar 
ve topil Bismarka tarn isa· 

bet: etmiştir. ikinci torpil aağ 
tarafı delmiş ve genıl iki 

defa daire çizdikten ıonra 
gayet yanı yoluna devam 
etmişse de destoyerler temasa ı 

- Devamı 4 ne& ıalt.ileJe -

sıntısı oldu 
Muğla (a.a) - Son 24 

saat zarfında 11 defa yer 
sarsıntısı olmuı ve bu ıar

sıntı köylerde de his edil
miıtir. Yeni hasar yoktur. 

--o---
Sellum 
Mıntakasında 
K•hire - Londra radyosu 

8,15 resmi t~blii: 

Libyada Sellum mıntaka
ıında bir düşman müfrezesi 
hududu geşmiıse de durdu-

rulmuıtur. Habeıistında A
diınbaba gölleri mıntakaaın-

da Italyaıı orduıunua dökün· 
tüleri toplaamaktadır . ____ .. _ 

Suriye ve 
Lübnan · 

Londra, ( •.a ) - Ticaret 
ve i!.dısadi harp nezaretleri 
Suriye ve Lübnanın düı· 
mania ticaret ve ekonomik 
harp kanunu bakımından 
diiıman iıgali altındaki arazi 
addedileceiiai bildirmiıler
dir. 

SURiYE 
MESELESi 
Londra (a.a) - Parlamen· 

to azasından V ernon Bart
ley .. Niyuz Kronikl" gaıe· 
tesiade çıkan bir makalede 
Fransanın Milletler cemiye
tinden aldığı manda muci
bince Suriyeyi elinde bulun
durduğunu, halbuki Viıiain 
Milletler cemiyetinden çekil· 
diğini, Iaıilternia lraka iıtik· 
lil vermeii kararlaftırmuı 
üzerine Franıanıa da Suri
yeye iıtiklil vadettiğini, fakat 
Fransanın bu vadini tutma
dığını beyan etmekte •• 
Jngilterenin Suriyeyi Ttlrk
lerle Yahudiler araıında tak· 
ıim etmek istediğini aya• 
Göbels ajanlarının rösterdik 
leri asabiyetin Almaalan• 
böyle bir ihtimalden kork
tuklarına del.ilet edeceğini 
tebarüz ettirmektediı. -
Amerika 8 

.. u· 
yük Elçisi 

Londra (a.a) - Amerika· 
nın büyilk elçisi bir hafta 
tatilini geçirmek &zere ,.. 
kında Amerika7a ıidecektir. 
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~ark tarihine bir nazar Fiy t mü aka
la ı - ll -

Baıkırd Cümhurigeti 
Ve Türkler 

Bışkırd Tlirklerinin adedi 
bir buçuk milyondan f zl • 
dır. Bunlar bili cd tları 
~ibi göçebe olarak yaş m k
tadırJar. Ava meraklıdırlar. 
Z&raı çok severler. 

Baıkırtların gözü biç bir 
ıeyden yılmaz, geı çle i n -
ria olmakla berab r pek 
sağlam vücutlu v demi gibi 
İa•anlardır. Yol çok d ya
nıtlar, güulerce yüı üselcr 
yorgunluk hissetmezler. 

Bunan içia içleriı:ıd şiş
man iusana tes düf edil -
mez. Bunlar da müslüm n
hklarıaa çok avidirl r, Ha
nefi mezh bindedirJ r. 

Banlaruı da kadılll rı ve 
kızları pek çabşk odu. Çe 
titli el işleri yaparlar, h tt'" 
Avrupa pazarlarına bile gön
Dderirler. Ôımeyi pek ıyi 
becerirler. Y phkları iğne 
itlerine hayran olmamak 
kabil değildir. 

Baılnrd T rklerinin genç· 
lerinden bazıleri tahsillerini 
ilerleterek Rus ordusunda 

erkinı harbiye sınıfına k -
dar yükselmişlerdir. Bir çok 
ıubaylar da v rdır. 

B şkırtl nn Suvyet Ruı
ya blikümeti e p k çok bız-

metleri varJı . VaktiylePet
roırad ihtilAliai de b star n 
bunlardır. 

·uurı 

Gelenler, Gidenler ----
Aydın mebusu B. Nazmi 

Topçuoğlu lat nbul gitmi , 
Maniıa emniyet müdiırü B. 
Cavit Manisad n, lst nbul 
polis mekt bi d ktalokopi 
muallimi B. K mil Köseoğlu 
lıtanbald n ş brimiz geJ
miıtir. 

--..... o--

be t ş 
k rosu 

---o----
Ankar , (Hu asi) - Fiyat 

mür k be t ki itt k dro· 
suna y pıl c ı il ve e bu 
ış için Tic r t v kzleti em· 
rirıe veril c k b isd mü-
tealh ııi&r rtıame icra 
v killeri h yetince b bul 
olunmuştur. Y ni karata me 
bü ümlerine göre fiy t mü
r be işle:ı içic iliveten 
k bul edilen k dro 210 lir 
ücretli bir büro şefliğı, 170 
şer lir ücretli 22 fiy t 
ko tro1örlüğü, 140 ar lira 
ücretli 20 fiyat kontrolör
lüğü ve 40 i e 50 lir lı ikı 
d ktilolukt n teşekkül t
mekteciir. 

Bu k dronu 1941 takvim 
s n••si nih yetine k d r 7 
ylık k şıhğ• olm k üz re 

Tic ret ve :-ıleti emrine 
48,510 lır t bsis olunmuş
tur. 

Bund o ba k viliydler 
fiy t mür k be komiıyonl -
rının idare masrafları içio 
is,ooo lira ve fıy t kontro
lörleri için çıl11cak kun 
m srafl rı karşuığı ol rak 
7500 hr t h is t Ticaret 

emrine veril-

A 
Kemer Sürmeli solrnğın

d Mehmet oğlu M hmd 
s rhoş olduğu b ide n r 
tbğı g cu e1 çisi D vud 

Uy nık t rafınd n görülmüş 
ve men tmek iste iğinden 
muğh r ol c uçlu küfretti
ğin u. y k 1 nmışbr. 

§ 1 iç ~m ık 730 cu so
k kta M re 11 oğlu Musa 
s ı hoş oldugu halde n r 
attığı v bunu en etmek 
iebyen b kçi 1 nbale b it -
ret ettiğınden yak 1 nmışbr. 

§ 1 içeşme ı te Halil oğlu 
Hüseyin, K dri oğla Hüse
yiv, HUs yin oğlu Mustaf , 

P t · d• C fer oğ u Must f , AJi o asa ge 1 oğlu uıst f ve ı m il oğlu 
Bulgariıtandau, üıilmleri Avninin kum r oyn dıkl rı 

sergi zam rnnd kurutm k gö üler k y kalanmışl rdır. 
için kullanılan ve büyük § lkiçe m lik c ' ddesirıd 
bir ihtiyaca cevap veren 30 M hmet oğlu Has n k dın 
bin kilo potan getirilmi tir, me el sind n Muh rrem oğlu 
Bunlar müst hıillcre 8 h a· Enveri bıçakla ıolbaağır.ıdan 
caktır. hafıf sureti y ı ladığınd a 

yak lanmıştı·. 
wıawıtUıııımmn ı, ı rııı ı ımıı ım §Tepecikle Ali oğlu Mus· 

Diş Tabı b t fa ve oğlu Hesan ziy de-
Muzaffer HUsnU Levent siyle rhoş olduğundan if -

Ih aca 
ı • r 

Dün birlikler umumi k" -
tibi B Atıf lu nın reisli
ği de umumi heyet topl n
tıl rına devam eden, ıehrimiz 
ihr c tçı birlikleri muhtelif 
mevzular ilzerinde görüşme
lerde bulunmuş ve buol r 
it kararl r ittihaz etmiştir. 

Bu görüşmelerde ittih z 
edilen k rul r, ibr c tçı 
tacirlerimizin mütal al rı 

ol r k Tic ret v k letinc 
rzedilecektir. 

r ko ser 
S ğır, Dil iz ve Körler 

müesse esi ba sene d bi 
talebe ODl!leri b zırl mışbr. 
29 Mayıs 941 Perşembe güı..ü 
sa t 17,5 de müu esenin 
Alı ncak merkezinde, gör
mek, söylemek ve işitmekten 
mahrum tal be tar fından 
verilecek ol n bu konser 
zengin bir progr mla tertip 
edilmiştir. 

ı 
Lis ull rd 

ikm i imtib nl rıoın 15 Ey
liild b şhyac ğı şebrimiz-

lak darı r gelen 
m üm tt D öğrenilmi tir. 

Spol to 
Spolete dük Huv t kr lı 

ol c k. 
Spolete it lya y nm ad -

ını Perou f'yaletındıı! · 
ı8,400 nüfu la bir ş birdir. 
Evv l V dlumbre'(ar .soeı

ra Eh üs l re id olmuştur. 
Gayet i ve tarihı bir bel 
dcdır. Mill tten evvel 242 
de Rom hl ra geçti. Trasi
m n gölündckı muvı ff ıki-
yctlerindcn sonra K rt c b
lar mu p vem~t etti. Oıta 

çağda Fr dcric Barb rousse 
t r fınd n har p cdilcıi. Tek
rar im r olunup evveli irai
yet tnrikile iktidara geçen 
bir sonr t yio dilen dük

lerie On dördüncü sıra 

dar fd re edildi. O dao son
ra P pAhk m kamına b ğlı 

d vl tler oır sna girdi. Luc· 
r ce Borgia bur nt naibi 
oldu. 

H.ltal.rlD - t ·ı ı d i lıoamıyar. Akhisarlı 
ı muı 111 ı o U• Şehir.de Rom devrine a-

Biriuci Beyler sok ğınd (10) Aliyi bıç ki yaraladıkların· id h r beler, su yoll n çok 
No. da her gün kabul eder. d n y kal nnuş rdır. 

eski ve güzel maıızar lı yol-
% d ı ları v rdır. f : Belli ba Iı abi esi kiliıe-
ıı f nidir ki, büyiik kısmı rom n 

11Fransızca,, • uşlubile yapılmış; l •• 1e. ana 

ı Yuatanl11r: ŞirJey Templ -R doJf Skot ı devrind t kr r t m~im olun 

f 2- SAHTE YIL iZ " ugilizce ,, i __ m_uşt ........ uı_. IU!!!:ll!llO!!I-~~ 
ı Yaratanlar: Nevyork radyo ıı un me hur Aritc Sbav C zı Dr • 
ı 3-Aynca Münir Nurettiu tar fnıd o A lı Yemeni ı 
! 4-ve Deniz Kızı Eftalyanın Aydın Z ybPğİ % 
ı Seanıl1r: Şirl ıy 4-7.30 da S. Yıldız 2-5.30 9 d ı 
ı Camiirteıl ve Paıar oleri 11 ve 13.30 da baılar ı 

e 

Buğd y 
Pı sası 
Alın n malum ta göre, 

il rpa mahsulünü diğer 

mıntak lardan eı1vel y tişti
re ek lzmir borsasına rz 
eden Menemenin buğd y 
m hıulüaü ilk partisi diğ r 
k z le.rd n d h e v l bor
say getireceği aol şılmı br. 

H vct te 
korun~ı 

ÇAA~EL~ 
Yangını Bom•~ 1. 

l karşı ne U~IP' 
1 Aıııedk~hla~ı,;- 11~ 

M hsulün 15 - 30 Haziran 
içinde 1zmir bou sına geti· 
rilmesi bekit :ımektedir. 

ç 
---o--

v 
s 

v 
şl rı 

ça 

Dün vali mu vini 8. Ekrem 
Yalçink yaoın reisliğinde top 
1 n n vil y l fıyet mürak be 
kt misyoeu, bir ith litçımız 
tarufmd n ş brimize getiril
miw olan çuv ilanın ve diier 
bil' firm hı.rafında ithal 
edilen ç ylarıc satış fiyatlc
riyle kir b dlerioi teıbit 
etmi tir. 

Manif tur eşy sı üzerin· 
de.ki tetkikat devam olun· 
maktadır. 

Verem mücadele cemı. 1 
guti reisliği ı 

CHP. VıJayet id re bey- f 
eti z hğı vazifesine baıla-
y o Dr. B. Mithat Orcl, Ve-

r m mücadel • cemiyeti re· 
isi iği den istifa etmiş e ye- 1 
r'oe diş doktoru B. H lim 
Bay r çilmi tir. 

tJ 

z 
Be1edıye reı ıoıız , bugün 

s b hleyiu şehir dahilinde 

umumi bir te:f iş yap r k 
belediye işle•i i gözden ge· 
çirmiştir. 

Po ıs ıvanı 

ll:inci Kordonda Cumbu
riy t c dde iı de (361) uuma
ralı 3 k th bir ev acele 

tılıktır. H r katında b n-
yosu ve mutbabı verd11. 

Evin fiy tı (5500) lir dır. 
D. 2-3 

-

.....fdnklar1 bt,yaz fosfor. 1 
~~ ... 
gn.' boml'a farı da ·~ 1'" 
reel': terde bir sıcaklı 
t r k ntuaktadırl•''_, I 

Y bomi1~1•r1.J.t ' 
an& • • )ıJW.,J 

söndüreL ilır.. Şu d•" .:V 
yapıp yap. 'P durııı• i• f' 
gın yerine . wkuhu• 

m lıdır. rıt~•'-
y ., .. e '' 
angın yerı. • • , 

sonr ateş üzerl ~1' ,ııl' J 
topr k atılır. Bir :ı,,ı..,.. 
ıanl rda ateşın t 

istediaı t rafta eki0
'. ıef 

6 • JI 
Jer, bışkaları da b•Ç ti) 
kini ateşten uzıkl•f .~ of 
ls!ak ve ç murlu ~ ~-

. - dü k ııP ateşı soa rme ...1 
değildir. t•ff'J 

Bu iı görtilürkeO ~ 
t ıır•' nin hiicumuoa e tJ 

nıraa, yapılacak İf 1 . ~ 
gelirken su arklırıo ~ 
deklere yatmak, tldl't•tfJ 
ardında ıığıam•k k aı'J 
g c çtikten sonra te ;,ıl~ 
saldırmsktır. Bu . -" 
dikkat edil ce~ bar 

vardır : lı I 
Tayyare pek •' p•tı J 

taşıdığı için bual•' dtf'J 
buk tükenir; fakat di1PJ 
tayyarecisi ateş ~I J 
aibi üz rimiıe •.-d•' • . ·ısı•' ... 
bizi korkutup ıt• . te r 

koymağa çalışır; 1~ erJ 
r d çık göılül~ e~" 
düşm nıa ateş ed•Pdıt· 
iine bakmak liıılJJ ~-~ 

k o ~, m n at ş eder \ tı• 
tüf eokleri kaha • ' 

k k d. e se• ~ ta ta ,, ıy tor 
ve etr fımııdaıı 
ııçratacaktır. 

-Sottrı. 
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Baha-

Hülasaları 
'"Ulus" 

Yeni bütçemiz 
Kemal Turan 

Büyilk Millet Mecliıi bit· 
çe enc&meni, bu zeruri had· 
leri kabulden sonra devletin 
yeni tedbirlerle artacak bi· 
tün ükatleribia milli milda · 
faaya hasredilmesi fikrinde
dir. 

"Zaruri ve icil olmıyaa 
ve tehiri mtimkiln olan her 
tiri& m11raflırın geri bıra
lnlmaaı., nı lüzumlu gören - .. encumea, umumi muvaz· 
eneden olıun mülhak ve 
hususi biltçeli idarelerden 
ve teıekkiilıerden olıua ta· 

" sarrufa. itina edilmesiui iste· 
mektedir. 

Dtinya ıart:aarı rııa ber yer· 
de hacmini arttırdığı milli 
miidafaa m•ırafJau, niha1 et 
deYletia ve vatanda11• ta-
1arraf kudretine dayanmak· 
tadır. Memleket mildafaası, 

normal bayatla darla1tıral
ma11, böylece artbnlacak 
laer kıymetin iıter vergi, 
iıter iıtikraz hıJiade müca· 
deleye hasriyle mtımkiia ol
maktadır. 

Yeni biltçerui:ıin müzake
resi veaileıiyle bu hakikati 
hatırlamak \'e daha sıkı bir 
taaerrufa doğra hazırlanmak 
yerinde olur. Bıı arada dik· 
katle iiıeriLde duracağamız 
bir aokta daha vardır; f crt 

.. TAN 
" 

Suri renin vazi-.. 
yet! meselesi 

Zeketiya SERTEL 
Suriyenin istiklaline ka· 

vuımuını Türkiye kadar 
memnuniyetle karııhyacak 

bir devlet taıaı•var ola· 
namaz. Fakat bunun için 
değil yalnız Türkiyenia, la· 
giltere, Franaa ve Alman
yanın da muvafakat etmesi 
~arttır. Şurası muhakkaktır 
ki, Suriye artık ecnebi ta
hakkümünden bıkmııtır.Hem 
lagUterenin, hem de mihve
rin vasal bir devleti olmak
tan çıkmak arzuiundadır. 
Fakat görünüşe nazaran bu 
i!tilcliline ancak harplt o 

ıonra kavuşabilecekae ka
vuşacakt11. __ .. __ 
VATAN: 

Suriye etrafın
daki münakaşa 

Ahmet Emin YALMAN 
Me~ketimiıde iyice ıe· 

kil almıı bir hlkim cereyan 
var. Fakat ifrat cereyanla· 
ranın da aerbeıtçe ifade 
bulmaaı bir faydadar. 

-----
veya cemiyet olarak emek 
ve gayretlerimizi arttarap is· 
tihıali geniıletmek, iıtihlik 
aabit kalıa bile bu ıeaiılik 
içindeki hacmiai azaltmak 
da ıiipkeıiı makbul bir ta· 
ıarruftur. Huliıa rideceji· 
miz yol ltizi bu tirli taıar· 
rufa doira göt&rmeliclir. --

iLAN 
lzmir Askerlik Şubesinden: 
1-Bilumam yedek ıubayların 941 baıiraa yoklamala11 

apiıda yazılı rialerde yapılacaktır. 
2-lzclihama sebeltiyet •ermemek için ıii• rlin ayrılmıı· 

tar. Giinlne isabet eden subaylar bitin askeri veaika 
nlfua cllzdaalarile birlikte rdmeleri mecburidir. 

3-lzmir dahilinde bulunan yedek Suba1lar yoklamalan· 
na bizzat ıe!ecelder, akıi takdirde hareket edenlerin yok· 
lamaları yapılmaz, lzmir haricinde bulunaDlar veya relmi• 
yecek dHecede rahatsız olaa:alar doktordan rapor alarak 
taahh&tlil mektup ile yoklamalarını yapbracaklardır. 

4-Yoklamaya gelmiyen yedek subaylar 1076 Damarab 
kanaa1111 JO aacu maddeıindeki (50) lira para ceıaaıaa 
çarpalacaiına büt&n yedek ıubaylar yoklamaJanaı rl•i rti· 
aGae yaptırmalara rica ohıauı. 

2·6·941 Kurmaylar, P. Alb. Yarb. Biabaı•· 
3·6·941 Piyade yüıbaıı biDbaıı. 
4-6 941 Piyade teimen 
5·6·941 .. " 
6 6-941 Piyade aıteimen 
1·6 941 " .. ' 
9·6 941 Topçu albay, 1arbay, biabaıı, y&abaıı, lıteimen 

10·6·941 Topçu •• 6lçme teim•• 
11·6 941 Topçu •• ilçene aıt eğmen 
12·6 941 Blt&a aivari yiizbaııları 
13·6-941 Bitia•jaodarma ye muhabere •aba1lan 
14 6 941 Biti• •aldiye ıubayları, atla ıabaylar 
16 6-941 l•tıbkAm subayları 
17-6-941 Deaiı, bna ve demiryolu aubaylara 
18·6·941 Le•azım auhayları 
19·6-941 Harp aaaayiJ biitln tifekçi, maraaıoı, maldaacı, 

2().6 941 
21·6 941 
23-6-941 

mazika ıubayları 
Huap •e muamele memurluı 
Bitin tahibler 

" .. 

ALMAN 
Paraşütçüleri 
ıısıı Yatiıtirlllr? 

-1-
Almaalann Giride karıı 

başhyAtı taarruzu, dünyanın 
nazara dikkatini ıene para
şütçü askerlere çekiyor. 
Hatarlardadır ki Almanlar 
Norveç ve bilhassa Hollanda 
aeferiude, havadan yere aı
ker indırmeii ruuvdfakıyetle 
tatbik eylemiılerdir. 

Havadan aıker indirmek 
usulünü ilk defa bu harpte 
Almanlar kullanmakt• ve 
paraşütçil aakerler, harp 
ıilih ve VHıtaları arasında 
mühim bir mevki i•ı•I et
meğe 1:ıamzed bulunmak· 
tadar. 

Parqiltçii askerler yetlı· 
tirmek uıua ve çetin bir 
talim ve terbiyeye mütevak
kıfhr. Bir askerin tayy1re· 
den boıluğa atlama11 için 
Mele cesur olmuı kifi ıel
mez. Ceıaretle beraber aı
kerin, bedeni teıekklllib, 
b&nyesi, kalbi, adalib çok 
••ilam olmaaı icap eder. 

Alman ordusu, paraılUçil 
efradı ayırmak için aıkeri 
ıayet 11lu muayeeeye tabi 
tatar. Paraıtitçü olacak efra
dın tayyareciliie dair malü
mat nbibi olma11na liizum 
yoktur. Y ala11~ yukarada ıöy· 
lediğimiz ribi hem eeaur, 
hem de biiDyece çok aailam 
olmaıı elzemdir. Alman yada 
paraıütç& askerleri ytstiıtir· 
mek, talim ve terbiye etmek 
için takip edilen uıul ıuclur: 

Aakerler paraıltç& kıta· 
larına tefrik edildikten ıonra 
cesaretini ve mebaretini 
azami dereceye çıkarmak 
üzere mektep vaıifeaini rö· 
ren buauai kamplara 1evk· 
olunurlar •e orada çok 11kı 
bir talim ve terbiyeye tabi 
tutulurlar. Bu kamplarda 
paraıiitçii aıkerlere çok ıor 
ve tehlikeli talimler yaptırı· 
hr ve tehlikelere abıtırahr. 

iz mir 
Türk 

·Sona var-

• 
anonım 

Haziran 1941 ayı zarfında 
gelen ameliyat dolayıaile : 
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1) 1 • 15 ve29Haziran 1941 pa 
17 e kadar: 

1 Daraiaç 
il Tepecik 

111 Al1ancak 

iV Basmahane 
IX Etrefpaıa 

XV K&ltlrpark 

2) 8 •e 22 Haziran 1941 paza 
17 e kadar: 

v Çarıı 
VI Babribab111 
Vll Karantina 



RADYO 
~:ı:ıı 

G AZE TESIND EN 
lngilizler, Giıit huekatın· 

da donanmada vukua gelen 
zayiatı bildirmişlerdir. Bu 
zayiat Alman ve ltalyanların 
iddia ettikleri kadar büyük 
olmamakl• beraber, yine bü 
yüktür, bubrılan iki kruva • 
zör ve dört mubriptir. 

Diier taraftan Alman za· 
yiatı çok mühim olmak ge· 
rektir, İngilizler batırdıkları 
yalnız bir kafilede 4000 za· 
yiat verdirdikleriai ıöyle· 

mitlerdir. Halbuki para.,ıütle 
havadan. inen Almanların 

kısmen imha edildikleri ve 
yere indikten sonra da za

yiata uğradıkları muhakkak· 
tır. 

lagili2ler, Almanlarda pa· 
raşüt azaldrj'ı için ınış 

hareketlerinin yavaşladığını 
da bildirmişlerdir. Almanlı11r, 
Giridi bir baskın ile almak 
iltediklerinden, rastladıkları 

mukavemetin plinlarını boz· 
duğu anlaşılmaktadır. 

Alman plinı Giıitten ıon
ra Kıbr111 da ayni şekilde 

almığa tetebbüı etmek, on· 
dan soara da Suriyeye geç· 

mek tasavvurlarını ihtiva 
ediyordu. Fakat Girit te· 
ıebbüıü ağır zayiata mııl ol
du;u için Almanların şimdi 

Kıbnsa taarruz etmiyecekle
ri de anlaşılmaktadır. 

İngilizler, Kıbrııı takviye 
için kafi derecede vakit ka
zanmıılardır. 

Iraka gelince, lagiliıler 
Irak itinin tasfiye edilmek 
üzere olduğunu tahmin edi-

yorlar. Bunun da iki sebebi 
vardır : 

Evvela, Almanlar lraka 
kafi derecede kuvvet gön
derememiılerdir. 

İkinci olarak ta Raıit 41i 
kıyamı Arap memleketlerin-

de sempati ile karşılanma
mıştır. 

Irakta isyan devam et
mekle beraber, Emir Abdul · 
lab ta lraka dönmüş ve bir 

hükumet kurarak neşrettiği 
beyanname ile Iraklıları ken· 
di etrafında toplanmağa da· 
vet etmiştir. 

Ancak Suriyenin logiliz
ler için bir endişe menbaı 

teşkil ettiği görülmektedir. 
Bunun baılıca sebebi Suri-

yenin isgali hareketinin Vişi 
ile bir harba sebep olabile· 

ceğidir. lngUizler Suriye tay· 
yare meydanlarını bomba-

lamakta ve bu da Vişi hü
kumetince bir harp sebebi 

telakki edilmemektedir. Fa· 
kat Fılistinden yıpdacak bir 

hareketin barba ıebep ola· 
cağı anlaşılıyor. ÇünkO Vi-

şinia Almanya ile it birliği 
tahak~uk etmiştir. 

Ruzve t be - zırh- Londralı ar 1 

- ! ısı nasıl Harp istikrazına t20! lener~ nu 
kunu "rad 

-~--

t ı I b~~ı milgon -~ir~!erdiler 1 

-B•ştarafı 1 nci sahifede- -Baştarafı 1 inci sahifede- Londra (a. ) - Hnrp is· 
lerde serbestilik" düsturuna gelerek muharebeye icbar tikrazları haftası zarfında 
dayoodığını ve Almanların etmişlerdir. Londra halkı harp iıtikraz -
denizlere hakimiyetine mü· Bu esnada büyük harp larlDa 120 milyon 41 bin in· 
saade etmiyı c ğini ve lngil· gemileri de gelmiş ve muha · giliz liralık b ir ..... eblağla iş· 
teye gönderilecek şeylerin rebe bütün şiddetiyle başla- tirak e~miştir. Bu, adam ba-
emniyetini .t~min edeceğini mıştır. şına 21 lngili ı lirası d4:mek · 
ve Hitlerio tahakkümü altın· Biımark B estin 400 mil ı· ır. 
da hiç bir şeyi kabul etmi· garbinde ve 1150 mil mesa-
yeceğiai bildirdikten so[llra: fede!lberi takip edilmekte 
"Taarruzu durdurmak için idi. 
bizi hiçbir şey durdur m&z.,, Nihayet dün saat on biri 

Nutkun budnan sonraki bir dakika geçe Bismark 
kısı henüz alınmomışbr. zırbhsı Atlantik denizinin 

d .b. JI ht nbul - Genç kızları 
lannhk ve hürriydiet io ı ıne yo anmıştır. 

fuhş~ teşvik eden ve rande-
idamesi için çarpışan millet· Bertin, (a.a) - D. N. 8 . 
lerin yardımına koşmak için ajııoıı bildiriyor: Bismark vuculuk yapan madem An-
ber türlü tertibab almıı bu· gemisi kum adanı Hitlere nanın muhakemesi neticelen· 
lunmaktayız. Amerika Nazi telsizle şöyle demiştir: miıtir. Anna ve kız kard!!Şİ 
plinlannı kat'i surette k bul "Dört torpil yi~n gemi- Katina üçer sene a!tııar ay 
etmiyecektir. miz manevra yapam!lz bir ağır hapis cezaıina mahkum 

~---<>----

•• •• an evucu 
ka deşler 

H.tieria dünyaya tabıık· hatdedir. Aoetçe falk ve olmuşlardır. Diğer suç ortak· 
k üm em" ilerine iki şey mani gittikçe çoğ.alan düşman lan da mulıtelıf cezalara 
olmaktadır: kuvv .... Uerine karşı son ocü ça ptuılmışlardır. 

ra a , 
0
, 

deva ed11 ~ 
~ı-

K. bire ('6.a) - 1''ıııb''~ 
tayyare meydanı bO ~~ 
man edilmiş, yaogıst ~ 
ıılmışbr. Jı ·ıo • 
• Bağdadın 100 

1 b~ ~ 
mesafesinde bulPD

10 ~ ili' 
Ir• tasyonda buluoaD ., 

yareleri bombardusı• 
miştir. . tl•b~~ 

Irak tayyareleri b•'Pİ. 
ye meydanını bolO fi 

etmişlerse de b•••' ~J 
yiat yoktur. lt",ı 

Bağdat ( a.a ) . ~1,rı ~ 
üçüncü sınıf ibt1Y'5ı1r, 
dek subay ve erb• ~ 
kimlermüıtcsaaoloı~J 

ıilibaltına davet ed•23 
Bu ihtiyatlarıll ·et 

günü öğleye kad•'.
1 

l- b"ld. ·ı-iıtıt· uzumu ı ırı ~ 

eıS .. AiııC 
HAKKIN~ 
Va•ington ( •·•) ~ 

'il • d "1 
markın battrıl ıı ,,d 
burada bu sab•~ ~e 
verilince bürü~ b•cıs 
tevlit etmıştır. j 
- - D · rk• bO gunu aıuma b•'' 

cereyan edeP ıııuJ ,iıJİ' 
1 - Britanyanın tuibi sümüze kadar çarpışacağız. 

mukavemeti, 2 incisi de Çi Y şasın Führ~r, yaşasın Al-
nin şayanı hayret müdafa - maoya.,, 
sıdar. Mihver devictleri de· Bu ö:derden bir keç saat 

beri deniz kutvet ~i 
rekatındaki terak da 

Ami a Darlan bir dikkatle taki~1:,;oi 
Vişi, (a.o) - Amiral Dııır- Alman harp geııı i il• 

---o-----

nizlere hiaim olm dan dün· aotu Bism rk znhlı ı bab- lanın Puise hareket ettiği çabilmeleri en~işe•J\ı 
yaya hikim olmazlar. rılmıştır. öğ. enilmişth. Jiz gemilerioıo idi · oııı .ı 

yakabilecekler• idİ· ~ Nızilerıa batırmış olduk · 
ları ticuet gemilerinin za· 
yiatını kapatmaya çahşıyo· 
ruz. Hitleria oenizlere ha 
kim olm sın mü a de et 
miyeceğiz. Bıitaoya ve me 
deniyet ve istiklilleri için 

çarpışan milletlere her • türlü 
yardımda buiunacıQğız. Or -
lara göndermekte oldllğu-

muz eşyaların • rabilmesİDİ 
tahtı emniyete almış bulu-

nuyoruz. Hitlerin tahc1kk.ü
müle olan bir dünyayı ka
bul etmiyeceğiz. __ _. .............. _. __ 

Kagseri, Sivas, ve De
nizlide açılan dikiş 

sergileri 
Kayseri - lmtilaonl rın 

soaa erme i dolayıaiJe diğer 
vilayet merkezlerinde olduğu 
gibi Kayıeri ve Sivas kız 
eos itülerinde ziyaretçilerin 
büyük bir takdir ve alaka 
ile tetkik etmiş oldukları 
eeerlerin mürekkep sergiler 
açıldığını bildirmektedir. 

Bundan başka Denizli 
Halkevinin açtığı dikiı ve 
nakış kursunun yedinci dev• 
resiniu soı:ıa ermiş bulun· 
ması dol yısiyle Halkevi ıaft 
lorıunda da bir kurıtan kız· 
larımızıa elde ettikle•İ bilgi 
ve görgülerin güzel biter 
nilmuaeJ rini tophyan bir 
sergi açılmışhr. 

_____ ,_..._. _______ _ 
ŞEREFLi IR 
SULHU UN 

ÜN LOZAN 
YIL ÖNUMU 

----111111111111 

Ankara - Lozan muahedesinin imzolanm2ı11 yıldöaümüne 

tekaddüm eden 20 Temmuzda, İstiklal savaşımızın zaferini 
ilk t sdik eden r:· ötarekenin aktoluaduğu Mudanyadan 

sembolik bir zeyti!l dalı atletler vaıdıuiyle yola çıkarılacak

tır. B•ı d 1 elden ele atletler tarafından teslim olunarak , 
Ankara ya götürülecek ve Lozaa sulhuaun muzaffer kahra· 
manı MiUi Şefimiz İnönüne takdim olunmcaktır. 

Mudanya.da mütarekenamen in imzalandığı binanın bah · 
çesinden 20 Temmuzda ilk atlet J:~ytia dalını taşıyarak 

hareket edecek ve zeytin dah, Lozan sulhunua imzası dev
ri senevisi olao 24 Temmuzda Milli Şefimize hürmet ve 
muhabbetle verilecektir. 

330 DOGUMLU ER
ER HAKKIN A 

Namlarına ce. p \puslası çıksın 
çıkmasın her halde şubeye 
müracaat etmeleri lazımdır 

lZMIR YERLi ASKERLiK ŞUBESINQEN: 
1 - 330 doğumlu ihtiyat erler ihtiyatlık hizmeti için 

silah altına alıam1şlardır. Bir çok erler n mlarına celp çık
madığı için gelmemektedir. 

2 - Her ne sebf'ple olursa olıun şimdiye kadar relmi

yen müslim ve gayri mü!linı bütün bu doğumlu erlerin 

30·5·941 Cuma glinü sabah saat 9 d11 bmir yeıli askerlik 

ıubt.aine müracaat etmeleri şarttır. Gelmiyenlorln ahkimı 
k nuuiye ile maruz krılac ğı ili olunur. 

··-- ~·---..,.....--

rine karıımakt• de'' 
kanaat Amir• R•e ,bıı 

·ı ı• yük Britanya 1 e ,, 
badele edecek. J,41 

k zıOD ' 
olmadığı mer e. jtJ ~ 
harebeain tafsıl belıl" 
bir sabırsızlık)• b 
tedir. 8ismark•0 oıd 
hangi gomiDİD g ,,, 
donanma bav~ ~~}lı• 
bu işdeki rohı . 

1 

rak edilmektedıt• _..,,., --- ,, 
~!~i~te g1' 
goguse· 

batP/ 
Kahire, ( •·• )oı"" 

ahnao bava bil'~.,e 
det ve vabtetıt'" ~ 
sivil zayiat 11iıbe i~ 
Kıdın, çocuk ;:,JJS"' 
kendileriui ııı ele" 
rette himafe ... İetdi': 
tahliye ediloıı., d•lı' 
ve Suda etrafılJ ııt'" 
rin etekleri uı•,erl'i 
dağı zamao tıl•''" 
çiçek tomurc• ıe d 
ziyeo paroşiltl"~ __.o 

- t 
Bıçak tııJ.~ 

Namazgibt• ·f•t 0 

Muntazır qe Jtı jod' . .. ,ıet Jı" 
zaffel"ın uıe 1' • 
bıçak butuıı•'' ,.b~ 

Pitpaıarıod• i,,d' 
"-t.'' Muıtafaoıo u" ,lı" 

çak buluoır• .. ~ 

"''';j: Çor kkapı Poli• 1~1"" ./ tl\habı OND!R 


