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§ Fransız sel iri dldü ~ İmtiyaz sahibi : Şt:VKt."f BILGlN § 
BaŞmuharrir ve umumi ne§rlyat mücf"ılrU E 

HAKKI OCAKOGLU § E--------
ABONE ŞERAİTİ 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için § 
Sen,;lik........... 1400 2900 : 

Altı avlık .. _.. 1:; ' 1650 ~=,..=-~ 
Günii e:ermis nüshalar 25 kunıstur ..... 

TELEFON:2697 

• ! Ankara, 10 (Yeni Asır) - Fransa büyük el~-~ 
§si B. Jül Hanri vefat etmiştir. Mumaileyh Ani i 
5 surette hastalanmış ve nümune hastanesine 5 
§kaldırılmı:tı .• Doktorlar konsültasyon neticesin- 5! 
5 de hasta! ıgın kangren olmuş apandisit olduğu- : 
i nu anladıklarından ameliyat yapılmış ve büyük 5 
§elçinin, fennin bütün vasıtalariyle tedavisine ça- § 
;: lışılmışsa da muvaffak olunam~. E 
§ Vefatı bütün Ankara mahfillerinde çok derin 5! 
;: bir teess tirle karşılanmıştır. E 
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ilan münderecahndan mesulivet kabul edilme;. Cümhuriyetin tıe Cümhuriyet eseTlerinin !ıekçiri sabahlan çıkar siyasi gazetedır YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

Tür ki venin 
Politikası 
Gayet açıkhr ------Biç .bir lımNet Pe ldç IJif' 
endişe !'Uf'fılyeyl eğil· 
meğe mec:.bllf' edemez •• 

HAKKI OC.\ICOCLU 

SOF.iYE HAREIATI 
Almanlann ha
rekete v:eçece
iine dair bir 
emare yok 

SULH MU? 
AJ n Vifi 

1 
h .. ümet• 

sulh teklif etmi 

ilk fart: Franıız do
nanması ve ordusu 
Suriyeyi geri almalı! 

Almanlar lc:ap edeıase 
Ff'Gftsaya malzeme Pe 

tayyGPelerfnf iade 
edec:efılef'ntfş .. 

Nevyodı:, J.O (A.A) - cNevyork 
Ta:pmia• l1IDtesİnİB I~ muhabiri 
İtpl altındaki Franaada bulunan Alınan 
makamlarının Viti hükiimetine derhal 
sullı akdi hususunda kat'i bir teklifte 
balanduklannı yazmaktadır. Bu teklif 
ıalb mua.lıedesine göre yapılabilecek 
tavizleri tesbit ve geri kalan Franıız 
müstemleke imparatorlufunan bütün-

İsvkrede çıkan •Joumal de Gene.•• Suriyenfn şimalinde pe liiğünü garanti edecektir. 
•Avrupa ile Orta şark arasında köprü• c:ena.buncla müttefflıle- Fransa donanması ve ailibh kırvvet-
'-şlığı altında bizden bahseden çok dik- !erini lngilizleri Sariyeden çdmrınak için 
bte şayan bir makale yazmıştır. Pin haf'efılitı fnfıfşaf kallanmağı kaba! edecektir. Bu ınakaat-

Muhanir yazı.•mın basında Balkanlar edfyof'.. la Almanlar tarafmdan müsadere edi-
lıarbının. simali Afrikada devam eden len Fransız harp malzemeoi ve bilhusa 
muharebelerin bir tarlhçeııini yaptıktan Kahire, 10 (A.A) - Kahireye gelen avcı tayyareleriyle tayyare toplan ica-
oonra diyor ki : haberlere ıı:öre İngilis, hllr Franııoz, baıda iade olanacaktır. 

•İnıı:ilizler ticaret ı:emisi zayiatına Avusturalyah ve Hintli motörlü kıtalar laviçre mahfillerinde zan edildiğine 
ra;:ınen umumiyetle denizleri tutuyor- şimali Suriyede ileri hareketlerine de- göre amiral Darlan bu akşam radyo ile 
lar. Karada hiikim olan mihver, A\'nt· vam etmektedirler. Bu lııtaların Litani Fransız milletine yapacağı hitabede bu 
padaki \'e yakın Asyadaki harp saha- ırmağını geçmiş olmalan çok menınunl- teklife temas edecektir. 
lan ara<ınrla irtibattan mahnım bulu- yet verici bir hareket olarak telilki Vişi, 1 O ( A. A) - B. Danova dev !et 
nuyor. edihnektedir. Bu ırmak tiddi bir mania 1 - · d·ı · · M il h 

AVl'upa l
'le Orta <nrk arasındaki köp- nazır ıgına tayın e ı mıttlr. uma ey 

....- teşkil edebilirdi. Alın il ıl k ·· k 1 · ri1 şimdiye kadar muhasamatın dışında anya e yap aca muza ere erı 
bldı. Darbın ini uetiresi Türki~·enin MUKAVEMET AZ idareye memur edilecektir. 

Fransızların siyasi durumları hakkın- B. Denova amiral Darlanın mesai ar-
Yereceii karara bağh olabilir. Gerek da h · k JA- ardır F kad••• ı'dL' Alma- '-rla d- L_ evvel ya-ek eniız ço az ma uuıat v .. a- ~ ıwı ana 
Berlin ve !(erek Loadramn elde etm f Sonu !J. cü .!fcr1'1#<!de 1 pılaıı müzakerelere de ittirlk etmittir. 

istedikleri bu ldiprilnila -1ıtan Milli 1 ~;;;;~:;;::;;;;;;;;;;;;~;:;;;;;;;;;;;:;~;;;;~~ Sef ı_. lı T bDn elhMleıllr. Ankara l 
muhariplerin siya i faali et mer ·ezi ol-

1"~- :.ıı.... ui · · et t hlik li bir ·nzi-
7et..• 

Muharrir bundan &onra Türkiyenin 
fnıı:iliz ittifakına saılakat teminatını vr 
Yunanistana yapılan tecavüzün Ankarn
'da uyandmlılt '1ddetli infiali ve Türk 
pseteleriııin nıilııver tecavüzlerine kar
" tehevvUrde dUn:va matbuatı arasında 
en ller.Mle bulunduklannı i$aret eyledik
ten sonra politikamızın Sovyetler birli
linin takip ettiği yola benzedii(ini kay
tletmekte ve makalesini söyle bitirmek
tedir : 

için Suriyede ln.gilizlere karşı kullanmıılannı Vi§ideıo tal<ıp ettilcltti l'raMU .ıo-a 
aından bir kıamı 

SURIYEDE iLERLEYiŞ 

Pi~üttefiklerin 
ilerlemesini dur

durmaia ça
lışıyorlar 

Suriyede lngiliz. .za .. 
yiatı leolraldde az 

Müttefikler bir 
~ünde 60 kilo
metre ilerledi --<>-- Ff'aıuızl•m llff' Jıumı 

VIŞI GAYRETE IELDI! 

Şimali Afrika
dan Suriyeye 
bava filolan 
~öndermişler 

İngiliz sü11CU'fsf Fransız teslilll olll)'OI', ,,,,. lusmı Döıtzilma n""'ef"' ,,...,. 
Um 'lı•alıoUGPuun mıı- mahaf'e.beden ~ıı1n1yo,. lletlerılnl iyi ue flCll'GI etll 
lıauemetıne ...anı olda... . .bff' ,,.,..,.. ,,_.fdıyop .. 

Londra, 10 (A.A) - Royter ajansının Lon~ 10 (A.A) - Royter aıaDaıı~ın Vişi, 10 (A.A) - Beyruttan ııeJeıı 
Suriyede imparatorluk kuvvetleri nez- S~ ımparatorl~ ~~~ti.eri nezdin- bir telgrafa atire Fransız bava filolan 
dindeki hususi muhabiri İng!lizlerin ve dekı hususi muhabın bildiriyor: . cOretlf bir uçuş yaparak şimalt Afrika-
hür Fransız kuvvetlerinin Suriyeye gi- Surda ~~·.~ız. kuvvetlenne dan Suriveve gelmişlerdir. 
rişi hakkında ao;ağıdaki malOınatı ver- men.sup kuçük müfrezeler Pazar akşa- DORZILER lYt KARŞIUYOR 
mektedir : '."~ Avusturalyalı kıtalar tarafın~ on Kudüs, 10 (A.A) - Kudi!Se Surlvl! 

İngiliz kuvvetleri pazar günü sabahın ikı saat hırpalandıktan ~~ teslım ol- hududundan g len haberlere gllre DOr
ilk saatlerinde hududu aşarak Surlyeye ~lar'i:~:b!:.ınlar C~\.!ıaslı, ~~- ıtUer m~ttefik t'::vetlerinl iyi ve bara
girmişlerdir. Piyadelere zırhlı kıtalar n u, . u . 1 ve .... 1z an mu- retli bir tarzda karşılamaktadır. MUttıe
müzaherct ediyordu. Müttefikler üç kol- rekkepti. Dışeber koyunde bulunaı; fiklerin c!Avasına taraftar olanlar arasın
dan ilerlemi !erdir. Birinci kol sahili ta- Fransız kı~rı Avusturalyal~~ llerı da Sultan Elatra$ ta bulunmaktadır. 
kip etmiş· ikinci kol Nakale üzerinden m!ltrezelerıyle muharebeden ımüna e'· Mumaileyh 1926 Dün:t !ayam ı.... 
Çöl gölü~ün münteha vadls:nden ilerle- mişlerdir .. Yegine mukavemf!t eseri r .'ln •ı ? ,.;, .<lahit.de 1 
mı.tir. Üç6nc:U kol tarlalar an11ndan Tenter kiiyllniln clvarındiı ~ yolda 
Uerliyerelı: Toberi~nin ....-1ruı.ta J!:riba ,ıııı.terilın.I. Yol t.hrlp !""' f, lüat 
nehrin\ ecml• ir. u 0 doğrudan bu .hal ilerllyen bfUeyı durduram -
dovaya $avı uzenne yUnı tedir. mışt~. 

Sahildeki kıtalar ileri hareketine P. -
StiVAKİNİN HAREKETİ zar sabahı erken baş1aınıflardır. Başl·
İngiliz süvari kıtalarının devriye müf- ca taarruz flmalde Taciha istikametinde 

rezeleri Suriye arazisine derinliğine nü- yapılnuştıı:. Taarzuz aat 6 ela 'ba§lamı. 
fuz ederek Fransız ileri karakollannm VI! Sur ıııiat 16,30 ela Jual edilmlflir. 
mukavemetine mini olmuşlardır. Filis- Takviye lutaları gelmeğe devam etmiş 
ün hududunu muhafaza eden bu süvari VI! bu mıntakada vaziyet tamamlyle ele 

[ Sonu S. ,.;; <' ~ ·ı~~e 1 [ Sonu 3. cü Sahtfede ] 

---·--- ---·-·---
P. Hitler Jmerık ~.dara ııunderıuelller nıtı 

ilk çok kız111 uere taıınıuır ·Türk devlet adamlannın buıı:iin kar
.,laştılılan mesele fevkalade çetindir. 
Ei!er kararlarını memleketlerinin daimi 
nıenfaatleri olarak telakki ettikleri bu· H b Jlk T B k • 
naata istinat ettirirlerse müfrit tel&k- arp u ~c.. ir aı- nün L-ın-
Jri edttekleri her türlil Alman teklifine -y- "' ...- ~ 
~koyacaklar n istikbali korumak • d b•t d 160 b• k• • 
ic;in milleti en büyük tehlikelere maruz rın e 1 mezse e ın ışı 
bırakacaklardır. F.ğer ıı:ünün vaziyetin
deki lidl tebl1keleri mütalAa ederle"" Artık Amerika vapurlannı da batınııağa başladtkları anla§ılan ve bu hareket- 90 sene harbı- Iskenden·ye-
lnnlmamak için eiile<eklerdir .. • !eriyle vahim neticeleTe yol açacak olan Alman tahtelbahirlerinden biri ,;) 

Eier Journal de Genev billisa ett;ği-
miz makalesinin arasına yukandaki son ~ Amerika - Alman ya na dönecek den ı-ıkıyor 
dbnleyi ilive eylememiş olsaydı ıı:üniin ~ " 
vilaalannı çok iyi an1a1m .. ve Türkiy•- SOH DAKiKA muharebe•ine dofru --
Din vaziyetini de çok isabetli bir sel.il- o--- Almanlaf' ue B. Rftlerı Halfı şehlf'clen 4"° ... ,, Htırp ederek Suriyeyi lngili.zlerden geri 
ele teııbit eylemiş bulunacaktı. • ., • • ., ., ., • ., ., • .a ___.._ __ ....... _... ---• 1....,.....,.. f'-Laf ıılmaın ftırliyle Frtı"""!I" ıulh telcUf et-

Maalesef ·Kırılmamak için ej\ilmek.. e· Al t h -r- ..--a ............ _ -··....--, - tlği bildirilen Almcı11y•ltUft Jıoridve -
ihtimalini göz önünde tutan muharrir 8. Mussoıı·nı·nı·n ır man a - ,.,,,.,,. gll•ecefine lıanl ..,,,..... ela llozımyor.. Zift B. Rihbet&tn>p 
Tilrkiyeyi ve Türk milletini iyi anlama- Vaıington, l O (AA)- - Amerika- Kahire, l O (A.A) - Mm ~li -------------
- o!Diıok itbammdan kendisini kurla- telbabiri bir mn Belçikadald eski büyük elçial Kade- Hüaeyin Sım - lekenderlyeden Ka- Amerika, v;,; h'iiltrJ.-
rıımu. Tllrk milleti eğihnemek için top T.. k·ve e hi Amerikaya dönmİ!f!Ür. Alman:rayı bireye dönmÜf!Ür. Hüaeyin Sırrı paf8 
yekôn kanlannı alııtnıai(a, bir tek va- ur 1 v A .k terkeımed- evvel mumaileyb, pzete- beyanabnda lalı:enderiyeye vuku bulan metinin aleyhinde 
tandaşı ayakta kalmavınraya kadar dii- men an va- el aıfatiyle, Hitler tarafından kaba! edil- mihver ııkınlannda -mba günü 1-47 
viismeie daima hazırdır. dair beyanatı mlftlr. Hitlerin kendi.alni gayri doatana ldtinhı öldüğünü. 97 kitinin yaralandı-

Tlirk milleti ile istiklal mefhumunu b t d bir vaziyette kaba! ettiğini ifaret ettik- imı, cıınıarteel günü -41 O kltinlıı llldü-
ayn avrı mlltalliaya imkfuı yoktur. pUfUDU a lr 1 ten aonra B. Kadehi diyor ki: iflnü ve 31 kitinin yaralandığını ııöyle-

Tllrk demek müstakil bir millet de- Roma, 10 (A.A) - Stefani ajansı ve- - Bende huıl olu lntllıaa söre mlftiI. 
mektir. İstikliılini bybetm;. bir Türk riyor: B. Mussolini İtalyanın barba gi- ---;:::;--- ... _._ Hitler ı...i ~ oldainm için Kral Faruk lalı:eucleriyeden gelen 
mı11etinin ha.vatta oJab;JDi' hıe ihtimal rişinin yıldönümU münasebetiyle mecli- AmerllıO -beye ......- oe+DW1qtlr. Almanlar ve hft lllt- muhacirlere tevzi edilmek üzere ı.ta.-
verilemez. Tarih ı:özlerimizin llnUndedlr. sin toplantısında İtalyanın askeri hare- -o --•A-- im ı. A,m.N __.__,_ ....... il· il- ühim rnik rda ı k .. d 
Maa"de hür yaşıyan. hurin de istiklali- Pe..-.... - ge e- •m 7-

1 111 
yona m ta Y yece gon •· kltmı, harici siyasetini izah eden uzun _._1 .. _._1 ... .__ ni _....ı.r. rilmeaini emretıniftir, 

ni elimle bulnnduran Türk milletinin bir nutuk söylemiştir. Bu nutkun Tllr- ..-sn UCH .,,,_-.. [ S 3 .. S-~·t ·1·] f S • S-"f-.. ] 
. "~-L'l v--'--- 10 (A.A) - D-L-'-e - . onu . cu "'" e.... onn ... CÜ ........ e 

yıırm ic;İJI bllr ve mua...... yqıyaeajpno kiyeye taallı1k eden fıkrası ·şudur : .._.._ .....,."7 

tam bir itimadı vardır. Bu itimadı be.ti- _ Türkiveye gelince, ~diye kadar uretine ıelen bir habere ıöre RohiD 
yec:ek kuvveti de v~r: 1914 h_arbında bütün lngiliz davetlerini reddetmiştir. Moor Amerikan vapura cenubi AtlaD
Çanakkale:vi geçmek ıstı~en çelik kale- Reisicüınhur İnönü İngiltereye her han- tikte bir Alman denizaltısı tarafından 
Jere Türkün et "~ kemıkte? ~erekkü~ gi bir suretle güvenen bütün milletleri batınhnıttır. 
eden gölüsleri gecıt "erm~~ıştir.. Aynı trajedik bir fıkibetin beklemekte ol<lu- Bahriye nezareti. bu biıdisenin res
harp içinde parçalanan .Tür_k. va~ ğunu görmüştür. Fakat bu fırsattan is- men teyit edilmesine intiaaren ticaret 
enkaıundan :vine Türk ınılletının. r~akir üiade ederek reisk:ümhur 1nönüye şu- vapur1amıın telsweri vuıtasiyle alınan 
ve feraı:otkür çocukları yep yem hır va- nu söylemek isterim ki İtalya 1928 de telııraf metnini nqretmekten imtina 
tan yaratmı•lar, istikliıllerini bütün bir ba$1anan ve Mlfı ve daima baki olan eylemektedir. Söylendiiine göre ilk ha
dünya husumetinin rlinden kopl>.rııı al- anlayış ve iş birliği siyasetini takip et- her Brezilya bandıralı Osori.o -panı 
mıslanlır. ınek azmindedir.. tarafından •eribnittir. Hariciye _..... 

Vaziyetimizin ne kadar nazik oldu~u ---o- ti ve bahriye komisyonu ba bD1Dıta 
nu ve Almanynnın askeri kudretini bi- s • A ademi malômat beyan etmitlerdir. 
H:voruz. Buna rai{men derhal ilave ede- urıy, e harekatı AMERiKA HAD1SEY1 
biliriz ki istiklali koruma mevzııunda V AH1M ADDEDİYOR 
bütün A•TUpayı yıldıran kuvvet bize en b•tt• • ? Vaşington 10 (A.A) - 4900 tonluk 
lrikük bir ürküntü veremez. Kırılmak l l mı Robin Moor vapurunun Alman denizal-
korkıısuvle eğilmek Türk milletinin fa. . tısı tarafından batırılması hakkında 
l'IJıinde hiç bir zaman yer ahııamıııtır. . K~~ire, 10 (A;A) -. ~ytkr ö aı~sı bahriyeye mensup bir zatın ifadesine 
Bundan sonr:ı da ahnıyacaktır. bı~~ırıyo:.: Gayr.• resmı 0 ara ilrenil- göre normal bir ticaret yolu ü~erindc 

Türk vatanında tas tas iistünde kal- digınc .ııorc Surıyed~ Frtınsız . k;ıtalan llşiki\r bir Amerikan gemisinin torpil
aıyacaiuıı kat'iyetle bilmis ve bu mü- müt.tcfık ordular taı afına R~~~r. .. lenmesi Amerikaya meydan okumaktır. 
eadeleden bir tek vataaıdasın kurtula- L~bnanlı kıtalar da yerlennP -o::muş.. Suriyeden Almanlan ibraç<edememİf}er-
r.,.VBfflına inamnış olsak bile yine i>-~ tanlmıştır ve 30 kip kayıptır. BinAer.-
•'kllil sa• da lıuata l(ÖZ)erimizi yum· aleyh bütün bunlar nhim s••thr ilıdas .~· '<1 tli lı.at>fJ faafnızlomıa ujnıdığı • ın halkın talıli11e ettıği fabtıRnııc 

- ~- 1 ıil S,t,YFADA - qlemlttir. ,.,..,..cıe,, bir baklf 

Amerika Fran
saya karşı ha
reket tarzım 
detiştirmiyor 

FNllSIZ sefff'fnln yeni 
izahatı Amel'Uıayı 

taındn etmedi 
Vqbıgton, 10 (AA) - Franaız ae

firl B. Heyle hariciye nazırı B. Kordel 
Hull aruuıda dün yapılan müllkattan 
110Dra hariciye kaynaklarından öğrenil
diğine göre Amerika hükiizneti Fr
Alman iş birliği hakkında nokta! naza
rırun değittirilmesini hakh gÖ terecek 
hiç bir açık aebep balamU111fhr. 

lngiliz kıtalarının Surlyeye girmesine 
ııeliııce iyi haber alan mahfillerde ifa· 
ret edildiğine &Ö<e Alman tayyareleri 
Irakta lngilizlenı brıı her hareJtetl ya
parken Fransızlar Suriye hava meydan
lannm Almanlar tarahndan üa olarak 
ltn!lıınmMına mWDllllaat etmemitler ve 
Suriyede Almanlım ihraç edememltler
dh. Frawlarm hııılJPMn ...... ........ 
yed bu baknndu maıa1ea edlbnelı: ll

J .-lır. 

• 



SABIPB2 

IA\IOOPANlkmMUAMMA~I 
Gamelin Muamması! 

General Gameıın, Majino hattına peJı güveni· 
yordu. Almanların münhasıran Maj·no hattı 
yüzünden garp cephesinde taarruza geçme-

dilılerinden emindi.
- 20 -

l'AZAN: JULES RCMAtNS 

c - Bir cephemizden diğerine nakle- cephesindeki ordumuzun geri çekilmesi
dilen motorize kıtalarımdan her hangi ne intikal dtik. Harbın bqlanı;ıcında 
birinin altmış kilometrelik bir yolda ya- yapılan bir küçük ileri hareketini bu 
yılmMını tasavvur ediniz. Ve nihayet kad?lr iznm etmenin. ve Sarbrük fdtri
iki, yahut Uç yol vardır. Tayyareler için nlıı zaptının resmen ilAnının; ve bilahn
nc mUkemmcl bir hedef c!eğı1 mi?> I ra ricatin hata olduğunu söylemek cü-
dedL rctinde bulundum. 

Birinclkanun 1939 zarfında Almanya- Fikrime tamnmiyle iştirak ettiğini, 
da halkın maneviyatı hakkınch İsviçre- fakat i tihbarat i lerinde yapılan hatn
ae edindi!'iim malCtmat mev:zuuna inti- Lırh alıikn!l bulunmadı:':ım söyledi. Bu 
kal ettı1t. ilk ileri hareket ha'klc,nda da fU mütale-
Şu mütalaida bulundu: ayı serdetti: 
c - Askert bir mağUlbivet olmaks:ı- c- Unutmayınız ki o zaman lcırk 

zın A1manyaıh an1 bir inhi am vuku bCI Alman fırkasını bu tarnfa çekme~e 
bulıtea&ına -:ahsen kani dPwilim. Ablu- muvaffak oldum. Bu da Polonyaya bır 
kanın ve abluknmn tevlit ed,.ce?!i mah- yardım tC'şkil edebilirdi.> 
rumiyetlcrin ao::>TUdan doITTtıvn bi.. P- Polonya harbı hakkında fıkrini sor
sir ynpacavna Cin in:ınmıyonım. E--ll· dum. lnki~nn hn~·al ifnde cdt'n bir te
bu ribi sebepl .. rle esasMı İsya!' etmez. be !!Üml,. !';l c;evnht verdi~ 
BPlki 'bazı netit'eleıin eld,. edihn,_.,in,. •- Bir knç ay CV\'el l!larcşal Rydz
Amil olabi1P~ı;ini kabul ed,.nm Yh•e- Smip,ly hurn •a geldiği zaman. Polonyn
cek yoksuzluğunun tevlit ettif!i manevi nın garp hududunda mümkün olduğu 
znfivet asit> mukavemetini yıpratır ve kndnr uzun ve devamlı bir müdnfan 
büIBn millet ilk darbe karşısında daha hattının ehemmiyetini tebarüz t>ttirmc-
sUratle inhidam edebilir.> ğe çalı!'ltım. Bana mnnevm kabiliyetini 

CAMEUN HARP FENNtNt haiz seyyal bir orduya malik oldueunu 
ANLATIYOR. sövlcdi.~ 
Bt-yndmilel vaziyetin bütün aafaha- Cnmelen güldü ve iliıve etti: 

tına temas ettı1c. Bu meseleler hakkında c- Sanki benim oTdulanm mane\rro 
Camelen'in bütün sözleri iyi düŞtiniil- kabiliyetini haiz Ye M'yya1 değilmiş.-.. 
müş ve iyi tartılm11 idi. Her m~c hak- Henüz ba lamıı olan Fin harbine 
lı:ında tam malumat sahibi otduğu gO- geçtik. Şu .sözleri söyledi: 
riJ1Uyordu. Ve gôrlqtüğlimüz memle- c- GörüyOTSUnuz ya, Mnnnerheim 
ltct1ed yabndan tamdtiım. onllardan hath. Rus ileri harekahnı cfordurdu. 
C:laimi earette haber aldığnn için, gene- Rusların Alman olmadığını teslim cde
ral Came1en·ın muha1c~csindeld isa- rim; fakat Mannerhrim hattı da 1agi
bete hayran lcalmalctan men· nefes ede- not hattı değildir> 
mi,YOT'dum. Söz Macinot hathna intikal etti: bu 

ltalya haldcmda bıw tclmihll"Tde bu- hattın s"'fcrberlik iİ!11erlni ve OTdu1nrın 
lunduğum 21amen general Camelen tu tahnşşüdünü ne derece himaye ettii;ini 
Ahi serdetti· m•vzuubahis ettik. Almanlann münhn

c- balyaya taarruz etseydim, işleri sıran Maginot hnth yüzündt"n garp ccp-
hqlca tekilde yapardım.> hesinde taarruza v,cçroediğioden Came-

F akat neden ·cftal_yaya taarnan et- len cmindL B~lçik ve Hollanda üze· 
mele istemediğini. taarruz tehdidini bi- rinden yapı1acak yandan 'biT taanuz ha
le neden ileri sürmediğini iznh ~tmcdi. reketi muazzam hazJTlık1nnı vabestt" bu
•clılerl batlca f(".kilde yapardım> soru lunduğundan Almanlar Poloya" da meş
Lorraine cephesinde yaptığım gibi o!- gul iken bunu yapmağa muktedir ola-
rnaEdı, manumı ifade edebilirdi. mamı!!lnrdL 

T eırlnf eTTCl iptidalannda Lormine - B 1 T M E D İ -

Eoet dofraJar diye
celt tletillerdiya! 

Suriyede esir 
edilmiş Alman 
pa~aşiitçiiler 

yokm ş 
. .............. gayet 
tall& görlJJnteJı ıazan 

§elen llfıt teJızfllL 
Ber1ia, 10 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

blldiri7Qr : Aım.n mahfillerinde bildi
rllcl~ lift Boyter ajansiyle şarktaki 
hUr Fransız radyosu :tngnwer1n Suriye. 
ye ~ tecavGzn gQya baldı gös
termek mabldiYle içlerinde albay rüt
beslncJe bir subay da bulunan 140 Al
mm ~nOn Suriyede İngiliz
ler tarafından esir edlldlğt haberini işaa 
e~. Bu haber dolru değı1dir. 

Suriye harekatı 
ve Amerika 

A.nt f'lfıa Sarf. TedeJıf 
llaanetln tefıerrUriinc 

maıd o?aecrğı 
kanaat nde •• 

Londra 10 (A.A) - Tz.ymis h.ı.c:ma
kale.sinde diyor ki: !n~iliz ve hür ""rnn
sız kuvvetlerinin Suriycdcki hareketle
ri Ameri1tJtda ha!'lltttll bir suretle al
kışlanmaktn ve Ameıikada İngiliz ve 
hür Fransızlar k"n duyulan semp:ıti bu 
tec:;ebblls do!ayısiy1e nzalMış bulunma
m=ıktadır. Buna multabi1 Peten ve ~ ar
~daşlan hakkında beslenPn hilrmet 
hisleri hemen hemen tamardyle kaybol
mu.,.crtur. V~ington. Surlve ihanetinin 
Frnnsız müstemleke imparatorluğunun 
sair yerlerinde ıekenilr etmesine mani 
olmak fü:ere yapı1aı~ak bir tazyikin mü
essir olabileceği hakkındaki ümitlerini 
henUz tamamiyle terketmiş d ğı1dir. 
Daknrdaki vaziyetin cok yakından göz 
önUnde bulunduruldu~ şüphe yok
tur. 

Şehir Gazinosu 
HER AK ŞAM 

Afükemmel Orkestra, Yemekli Danaan 
TELIDN: 4007 

:· ········:· ························ ·· ······· ··· ·················· · ·········~·········~ 

i ~ BUY K I-~İKAYE ~ ~ 
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Karın. Ev adım Detil ! 

-YBNIASIR ıı Haziran Carsaınba iMi 
S C Al :ı :S 

ŞEHİR HABERLERİ 
lzmir iaşe mü
dii rlüiü kadro
su tespit edildi 

Jthalat hah kında verilen kararlar 

·~------------~-,~~---------------------

MüdfiPün muavini ve 
ayrıca üç ıı· ililı maiyeti 

olacalı- 'l'kaııet ve tediye anlaşması bulunan ve imlan-
.Ankara. İstanbul ve İzmirde iaşe mü- mı an me JeEıetlerden ithalat ntud yapdaeaJı?. 

dürlükleri ve diğer vilayetlerde de ia- 1tha1At ve ihracat rejimine ait mev- lhracat ve ticari. hizmet ve muamele
şe heyetleri teşkiline dair koordVinckiasyllon cut metinlerin birleştirilmesi ve aynı lerden elde edilip Türkiye cümhuriyet 
heyeti tarafından verilen ve • er zamanda ithal imkAnlnnnın tm.•sil mak- merkez bankasınca alınıp sablacak scr
hcyctince tasdik olunan karar, Ticaret sadiyle yenı· "-fikümle- vn•'ı hak,-nd• 

'UI ti d h · · d ki l.k d 1 n • .. .ıu " bcst dövizlere takas limited sirketi ta-
~l"ğc ~ mmz e 

3 
a a ar anı Vc:'killer heyetince ittihaz olunan karar, rafından prim tatbik cdilebile°cektir. 

t' Üı ~rd tc"hll edil cek lan . şc Ticart't vekUJc.tinden !;l'lırimizdC'ki ala- Bu işlerle m~gul olmak üzere Tica-
müd~ıfükler~nin kadroS: tesb~t cdiı:iş- k~darlara ltckbli~ ~dlilmi_ştir. Bu kard~rn ret vekaletinde ticari tediyeleri tan-
ti A kn i ··a·· .. .. .. t" 400 gor<', mc"ll <' ·etımız <' bC'ar"t ve 1e ıye . k "t • dl b. k •t t kil 1 . 

r. n ra nşc .mu .~u~ ~ere ı , nnlaşrruısı bulunan mC'ınlt'ketlerden it. zıın omı csı a ı ır omı e eş o u-
fstanbul ve İzmır mudurlerının de ma· h"ltil n 1 h""k"" 1 . d . . d ruıcnkt.ır. 
"~1"- 300 li l --'~·- B d .. • n ac:ma u um "n aıresın e V<' 
~· zer ra o a~ur.. un an r mi t ·· d • Eski takas muameleleri 15-6-1941 ta-'---k t_ --•--" 210 1" .. etli b" .. nv ıcn umu mcvzua ın musaa e.!11 
LhQ ·a .ızmırac ıra ucr ır mu- isb.,t" d b t 1 kt B kild rihine kadar tasfiye olunacaktır. Takns 
d.. . . 170 1. .. tli b. r n ın e ser es o aca ır. u s<' e k"k b ur munvını. ıra ucre ır rapo - · . 1 u1 tct ı eye1leri bu tasfiye muamelele-
tö. 100 ı· ·· tl" b" 85 ticaret ve t"dıye an nc:mnsı b unmıynn 

r, ıra ucre ı :r memur ve · · "k 1 · •- b 1 •t d ı-
lirn ücr<'lli bir daktilo bulunacaktır. memlckctlerlr t.icaıi mübadelC'ler, hu- rını 1 ma · ın .... c ve un ara aı osyaw-

, __ .,,,,,,_.., usi takas yoli~ Je \•eva serbest dövizle n tasnif icin 30 Haziran 941 tarihine l::a-
cert'yan edecektir. Türkiyr ilP ticari dar vnzifc.lC'rine devam edeceklerdir. 
"llÜbadelelE'rini mtiteessir e.det'ek mahi- 15 Haziran 1941 tarihine kadar tasfive 
rette takyitler koyan veya anl"lc;malar- C'dilemiyen 1akruı munme eleriyle bunla

·la yazılı teahhütJerini ifa etmiven mem- nn harit'inde kalım muameleler, Tica
leketler hakkındı ticaret v kUlMi ihrn- ret V<'klilt-tinde teşldl olunan komite ta
cat ve ithalfıt b.-ıkımından lüzumlu t!'d- rafından knt'i surette tasfiye edilecek-

[(ahvenin inhisara 
alınacağı asılsız 

Knhvenin inhisar allına alınncağı 
hakkınclııki haberler Ankaradan \'eri
len malfimatla tekzip edilmektedir. 

---<>----

MAN11? JA'Jl'URA VE 
TEL FİA!'LE.Ri 
Vilayet füıt mürakabc komisyonu mn

nlfatura c~rasının satış fi.-ıtled ile kar 
ruıdlerini t<>sbit için tetkiklerini ikmal 
etmek iizeredir. 

Dün ö1!1eden evvel vali muavini bay 
Ekrem Yn\çmkayanın reis1iff.nde topla
nan komisyon, İzmire getin1miş olan bir 
mikdar tel hnkkmdn müzakerede bu
lurumış ve bunlnrın satış fuıtleriylc ktır 
nisbeUerini tayin etmiştir. 

--0-- -

MEK'J'EP ERDE 
Yolı ama 17a ı!acruı 
O,·ullarda derste mevcut talebeyi an-

lamak maksacliyle yoklama ynpılması 
Maarlf V<'kl'tlclinrc muvafık görülmüş
tür. 

ZABITADA 

Bir amele topraJı 
a?tında öfdü
DUn •· Jed n sonra Karşıynka Turan 

taş ocakfannd:ı h!r toprak çöküntüsü ol
m uıı, toprabn altında kalan ame1e Erru
rurnlu Akif ölmüştür. 

Amele çav~u 807.kıı-lı Ahmet ~ 
amele Mustafa ağır surette yaralı ola
mk kurtanlml$1ardır. 
Trenin teJıer!eJıleri 
altında can verdi.. 
Aydın hattında bir vatnnd~ tren te

kcrlcldcrl nltmda pa~anmak suretiyle 
o1m~ür. Hadise şöyle olmustur : 

Evvelki gün san1 5.40 ta Ortaklar is
tnsyonuna gitmek Uzere Selçuk istasyo
nundnn hareket eden 1351 sa ·ılı mar
şandiz tl"e!linin f urgununn binen Dc'"·lc-t 
demlı;·oUan sekizinci işletme idaresi 
köprii inşantınd:ı usta başı S:ırnyköy
IU Süleyman oğlu 46 yaşında Calip Sa
yar, tren Selçuk - Çamlık ist.nsyonlan 
arasındaki küçük tilnelden geçtiği sıra
da furgundan dilşmüş \"l' tekerlekl,...r 
nltında knlmı~. l):trçtılnnarak o1mft~
tür. 

Gnlip $ayarın. tren tünelden geçtiği 
esnada lokomotif bacamndan cılam kesif 
dumandan bunalmak suretiyle müvaze
nesini. kaybetti;ıt tahmin edilmekte. tah
kikata devam olunmaktadır. 
Kil SIYAKAD.A 
BfR Y JlNGllf 
'.KaJ"lıyak:ada RayegAn sokağında Ha

san kızı 52 yaşında Fatmanın ev içinde 
rondllrmeden yere attığı lnöritin kt\ğıt 
~hınnı tutuşturması suretiyle ... yan
gın çtkmışsa da der.hal yetişen itfaiye 
tarafından söndUrlilnıüştür. 

Uç yUz lira kıymetinde eşya yanmıs 
'Ye Fatma haMondn tahlo1cata haı;lım
mt$lır 

hirleıi ittihaz edecektir. tlr. 
ocr~~~E.~~...:e.ı:~~.r~J.Y~:ıooooıı.x 

Ceza. kanununda yapı-
lan yeni değişiklikler 

__, ___________ _ 
Resmi bir heyet KJeya ııaıı!m huzsu-ıında feref ve 
il siye~e tecar.ıüzftn cezas • Şaplın ve TürJı 
har e i an~mına m!~halefet ve A•apça ezan 
ofıamalı suçlareı - Sarlıof!a~a ôdet edinenler 

Türk ceza kanununun l>azı maddnlc-1 D1CER TADiLAT 
cini dcf:iş.tir.en k~un, .adliye vekt"IJctin- Türk ceza kanununda yapılan tadilat 
den şelınmızd kı alakndarlar<ı t bliğ m1 maddeye aittir. Diğer tadilat, uyuş
olunmu!ilur. turucu jçki satanlara, kabahat ile mah

SORGON CF'..ZASI NF..DtR? 
Buna r.örc sfirglln cezru;ı, mnhkCımun 

hulundu~u yere en az 65 kilometre 
uzakta olmak ~:n1iyl m~kem<" il<lmm
rfa yazılı c:ehir ve lta.ıı;abada ikamete 
mecbur tutulmasmdan ibarettir. Bu ce
uının mliddeli ııltı avdan beş senryc-

Tdır. C me l ? • 
t bdil cd:lchilir. 

YARDIMCJ v~ REHBER 
C::TTÇL rLAR 

kum olanlara, zirnt ll.c:ayişe. şapka ka
nununa avkırı hareket edenlere ve sar
}w:;hı,.u itiynt hnline getirenlere dair
dir. 
Uyu~tunıcu maddC' satanların cez.aln

n fazlalaştırılmıştır. Bu gibiler haklon
da .silı"gün ceznsı d:ı taflJik edilecektir. 
Bir kım.~t" hPT ne suretle oluna ohun 

' v er! remı1 ~ 
heyrt huzurunda veya bir hakimin du
ru.mıa yaptıfu sırada şeref ve haysiye
tine veya vckara tecavüz ve hakarette 
bulunurs."\ altı aydan Uç sene •ı- kadar 

Suç i~lemrk için talimat veren veya hapis ce7.nSUUl mahk\im edilecektir. 
mtt.avenet edenler. ·~enl"n suçun C<'ZaS1 S:ıt>ka ve Ti\rk harflerinin knbul ve tat. 
ölüm veya Ti"''~ -1 a,'."•-r hapisten ibaret bikine dnir kanunların koyduğu mem
olduğu takdird~ on sened n ac;al'<ı olma- nuiyet veya mceburiyetlrre muhalif 
ınnk üır;ere a<;ır hın>i.tı ce? ... ısiyle ceralan- hareket l'denler veya arapça ezan ve 
dırılncak ve s:ıir h:tller de kanunen faile kamet okuyanlnr 3 aya kadar hafif ha
muayyen olan CC'Ulnın yansı indirile- pis veya on liradan 200 liraya kadnr ha
ccktir. Bazı hallerde sucun rehberi ve-- fif para ceutSiyle cezalnndınlacaktır. 
ya yardımcısı bu t"I".zillttan istifade Sıırho lu~ adet edinenler hastaneye 
edemez. " yntırılnc:ıklardır. 
~--,.-~;#!J.--.--, ---..,..~~-~-0"-~~aaacaaaacx 

~ A R 1 C: 2' E Zeytinyağcılar 
~ııı tahsil görenler toplandılar-
llk tahsillerini hudutlarmuz dı$ınclaki Diln öğleden sonra Bir1ikler binasında 

mekteplerde yapmış obnlann yaşlarına toplanan zeytinyağı ihraca~ birliii 
bakılmıyarak memleketimizde ilk tah.c:i- ihracat işlerim.erinde görü~erde bu
li bitirme imtihanlarına kabul edilmcle- lunmuştur. 
ri Maarif vekalctindt-n clukadarlara hil
dirilmtstir. 

--o--
Kırlıağaçta llti Jıöy 
birleştirUdf-
Mnnisanın Kırkağaç kazasının Gelen· 

be nahiyesine b~ğlı Söğiitaltm ve Kunı
cak köylerinln birleştirilerek bir muh
tarlık tarafından idaresi muvafık görül
düğü Dahiliye vekaletinden tamimen 
bildirilmi~ir. 

T ERFİ 
Muhnscbei hususiye müdürlüğü mua

mcHit mUfottişi b:ıy Murunmerin gös
terdiği fantiyet talrdir edilerek maa" 
makamca 35 lirn an 40 lir~ya çıkant
mak surct.iylc taltif edilmistir. 

Gelenler, gidenler 
Mülkiye baş mOf~ B. ŞülaG Al«Ur 

ve miilkiye mllfettişi B. İhsan Nurl İs
tanbuldnn şehrimize ıelnı141er, Adlive 
mi.ifetti i B. Cevdet Özer ve maliye mü
fettişi B. Kndri Öncak Manisaya git· 
mişlerdir. / 

... , ......... . 
Ev konserveleri 

Kitabını kitapçılardan arayınız.. 
Meyveleri yalnız mevsiminde d~l, 

~eşitli mamulabnı yapıp saklarsanız bU
tün sene bol bol yiyerek sağlığınm ve 
kesenin korursunuz.. 

zırladık. Bir keıTe daha karını bana mu- mız zamanında da benim baba olmağı 
ammalı ve tezatlı bir kadın gibi görün- ne kadnr temt''llli ettiğimi biliyordun. 
dü. Evimizin işleriyle ve içiyle hiç nH\- Jalenin ynnağından bir göz ya!iı sıy
kadar olmadığı, bntün tezyinatı ablruıı- nldı. ,Asabt bir harekt-tle beşiğe tutun
na bıraktığı halde şimdi evimize rikkat du .•. 

· ··················~··················: : ANKARA RADYOSU : • • 
: RUG0NKÜ P ROGRAM : .......... ------ ......... . 
7.30 Program ve memleket saat ayarı 

verici bir illka ile çocuk odasının tef- Faknt ben ısrar etmedim. Çok hayS.1 
ri~ne vakfı nehetti. Penbe ve beyaz be- kınklı~ına dü1titf.ümü hissediyordum. 
si~, RVimll küçük moblı.-lerini, gmç Fikrlnde pek çirkin bir şüphe yer edl-

Tür ki yenin 
Politikası 
Gayet açıktır 

f Baştara/r 1. ci Sahifede ) 

maiı ,.c bu topraklan kanımızla sula· 
mağı, tnrihc karşı \'RZİfcmizi yapmatJ 
çok iyi bileceğiz. 

Türkiye i(in t.ilmek \'ardır, fakat e!"il· 
mek yoktur. 
Avnıpa hnrbınm iki seneye yaklaşan 

muhtelif safhalarında Türkiye açık. dü
rüst ,.e samimi politikasiyle muharip 
memleketlere itimat telkin edebilmiştir. 
Biz.im İngilizlerle ittifakımız tamamen 
tedafüi rn."thiycti haizdir. Çünkü asli te
cavüz emelleri beslemiyonız. mç bir 
milJetin topra~nda gözilmüz yoktur. 

Tek dileğimiz de kimsenin topraklan· 
m17~"l göz koymanınsıdır. 

Müttefikimiz fnJ!ilizJer \'e Yunanlılar 
Balkanlarda ''e Akdenizde eok mfi kül 
vaziyetlere düsmüşlcrdir. Likin Tiirki
Ye taahhütlerine sadık kal~. tecavüze 
uğramadığı bir mücadeleye kanşmıtk· 
tan knt'iyetle içtinap eylemiştir. 

Dnl'1J ateşi Balknn hudutlanmmlan 
renulıa ntlamıştır. Bugün de vaziyetimiz 
diinkiinden forkh olnuyacaktır. 

'fiirk ~nzetecilerlnin mih\•cr dev1etle
rinl" karsı tnvırlanna gelince bu da po
litiknınızm snmimiyetiııin tabii bir ne
tir.e idir. Türkiye büyük ''e küçük hii· 
tiin milletlerin hüriyet ve istiklallerine 
dokunulma ına aleyhtardır. Hatta man• 
da altındn lıulunan müstemlckcde yaq-
-an insnnl:ıruı dnhi hürriyetlerine ka
''uşma ı bizi en rok memnun edecek 
hareketlerin hnsuıda gelir. 

Hcırp dolayı iylc yapılan tecn\iid,..r
dcn dolayı infial duymamrz gayet tabii
dir. Bunu mihver aleyhtarlığı değil. sa
minıiyetin ifadesi olarak kabul ey1emclr 
icao eder. 

Joumal de Genevin Tiirkiyenio coğ
rafi \'nziyetiııi uAvnıpa ile Orta snrk 
arasında köprii• diye tavsif eyleme'il 
c;ck yerindedir. Bu kö,tr&nftn filhakika 
amıhtarlan da Mltn efin elindedir. Yal· 
ruz bunn ilave edilecek bir nokta nr· 
dır ki Milli clin arl(nsmWı ve emrinde. 
.kiioriiniin iizeritulc yerolrıuş on sek:z 
milyon Türk vntnnd:ı!::t \'Jlrdır. Bu on se· 
kiz mibon insan könrüyü tıkamaktadır. 
Geçmek şöyle dursun sızmak imkfuı1a· 
nnn bile fırsnt vermemek azmindedir. 

Türkiyenin vn7.İydi ne Yuı?oslavya, 
ne Yunanistan ile mukn~·ese edilemez. 
Yukand:ı da knydettil~miz S!ibi istik· 

laline canla bnsln b:ı~h olan Türk mil
leti yirmi seneden heri mesaisini m\IU 
müdaf:ıasının ktıvvctlcndirilme-çine fah
sis cvlemi tir. Hele h."U"bın başladıil 
~iinden itibaren de bütftn varlığını mem
leket müdnfaı-sının emrine venn·!!tir .. 
Türkh·enin nam nvlan:ıbilmc~e imkin 
,.. .... ~ ..... ._. •.. ..._ ~ -
]erek bütiin tedbirler alınmıstır. Bunla· 
n söylemekle dünyaya meydan oktıOU'k 
l!İbi bir hevese kapı1d4,-.ımız zanncdibne
sin.. Bilakis ''aziyetin nezaketini ve 
a~rırlıhıu her 7.runan müdrikiz. Bu iti
bar1ndır ki muhariplere itimat verecek 
her f'ırsattnn isfifndcyl ihmal eylemiyo
ruz. rotitilrnmmn samimiyet ve dürlbf
lliğiinü biitün Mdist'lcrde ortaya koyll· 
yonız. Buna rağmen bu köpriiden ~ç
nıek istiyenler olacak olursa istikml ,-e 
şerer davasının omu'Zlanmıza yükl~· 
ccai Va7.ifclerİ Se'\in('.le VC heyecanla ye
rine J!Ctireecğimizde kimsenin süphesi 
olmasın. 

Tarih belki Türk milleti istildili uf
nında öldü \'e tarihin malı o1du diTe 
yazabilir. Fakat hiç bir uman ktnbna
mak itin eğildi diycmer_ Bizim yo1umn 
açık \'C samimidir -
T~nvüzc uj!ramadı1ı:ça haTbm ~

da kalacağız. 'l'eca\iize uğrattı~ n
man iddetle karsı ko,,.ca!J% .. Kim 1tillr, 
belki öleceğiz, fakat a.'11a e~Umiy.,celis,. 
İstiklalimi7.i etimi7.tkn asta bmtlmnr.a
ca!ft .. 

HAKKI OCAKOOl.V 
-------

BERGAMADA 
Spor canlanıyor-
Be~ama (Husus!) - Bir mOddetten 

beri duraklamı$ olan Bergama Halkm 
Spor kolu yeni ba~kanınm çal~lan 
sayesinde tekrar canlanarak Qı>k kta 
bir zamanda t'aU bir hal almı$br. Bil
ha..c;sA gençler bundan Qı>k memnundur .• 

Ki SACA . ..... .. ~ 
CİCİ, MAMA 

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

annenin yavrusunu hazırlamak, bany~ yordu. Bal nyımızdanberi Jale ned n 
T AZAN : ac: Tl.LDIZ sunu yapmak, değiştirmek ve emzirmek bu der<'CC deği~işti? Belki, b<-nimle 

7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 Geçen gün eczanede orta yaşlı bir 
Müz.ik pi. 8.30 - 8.45 EV:Jt saati 12.30 bnvan kucağındaki hasta çocuğu ovala
Program ve memleket saat oyan, 12 33 mak üzere •Bak cici .• Bu kaka .. Haydi 
Müzlk ; Pesrev ve şarkılar 12.45 Ajans c ... e._. yap• divordu .. Çocuk terbiyesin
habcrleri 13.00 MUzik : Radyo salon or- de, çocuğ.'l evvel:! gavri munis kelime
kestrası 13.20 Müzik : Sarkı ve saz se- ler öj!retmeyi, işi maruf tabiri ile cicik
maileri .. 13.35 - 14.00 Milzik SaJon or- liğe dökmeği hiç uygun bulmam .. Ye
kestrnsı 18.00 Program ve memleket sa- me~e mama. fenaya kirl~ve kaka. acıya 
at ayan 18.03 Müzik : Tanbur ve kemcn-. ağrıya uf, uvkuva e .. e. Diywe~ bir ci
c;c ile saz eserleri.. 18.15 Ziraat takvimi cik dil yaratmakta ve c;ocugu ılk defa 
ve toprak mahsulleri borsası 18.25 Ko- hunlnrl,. kar.nlamaktA bir mana bulamı
nuşma (Dış politika hid!seleri .. ) 18.45 yorum. 

için lhtiyaeı olacağı her ~ yerl~ril- yalmz bl"nim için ev1enıliğini dü.,lln
mi5 bulacar, dolabı bizzat intihap etti. mt-kle pek fnln safdillik etmiştim' Bt-1-

Bana kaTfl kat'f1Ya bakmaktan çekini· Çocuıuna intir.ar şimdi ona tama1ıniy- Ve yerl~rdi. Mutat olan hırçınlığını ki de, dnhn iotida.<1ından beri. bı-nim 
yordu. Bu hareket hathnı Ulenin tav- le işga] ediyordu. Bazı kadınlar anne- teftedrttk .Jale beşiğin penbe örtüleri- zengin bir adam olduğumu biliyordu. 
riyle mukayese edince. -kisinden ziya- likle güzelleşirler. Ule bunlardan biri nl rikkatle olqıyor ve dudaklannın Tahammül edilmez bir anneden. can sı
de bundan sinirleniyor ve hz:ryoTdllt'll. idi. Evvelce, şa~dar bir güzelliği ve ucunda hayreı verecek kadar hasretli kıcı bir işten, ve bütiln teahhütlenndcn 

Müthis felaketinin tesirinden kendi1\i ne!llesl olan J&lenin yanında ab1851 bana bir tebes.Wm dalgalanıyordu. Bundan o kc-ndisjni kurtarmnklığım için benim 
biraz tepınlaymca, genç dul kadın hrua c:flik ve biraz aönlik görünüyordu. Fa- kadar mlitehnssi5 oldum ki onu bana varidntımn giivenlynr ve bunu hisscttir-

- 1-

müte,.s!'rirdi. Fakat Bu sakin ve tı-.tlı bir kat ~imdi gittikçe Jale onun yanmda doğru Çl'kerek kulağına fısıldadım: mcmek için bana bir komedi 01'ttıyor-
tesiT<!i. Bu kadın ancak etnı.fına ı,ık da- havru bir küçUk laz mevkiinde k.~ıyor- - Yakında, Jalt"ci~im, bizim de bir Halbuki J..nle ne kadar farklı idi. 
ğıtJyordu1 Kiirült mahir elleriyle ıun"ı· du. Evi dolduran. vaktiyle bizzat tan- yavrumuz olacak değil mi? Klniktcn benim derhal m6th~ dere-
nı bUTasını süııViyor ve böy)~ evimize zi:n ettiği bu yuvaya hararet ve q1k v~ Fa.kat o vıtkıt karımın kollarımın cede ~eğe başladığım sevimli küçn1t 
daha samimi bir letafet veriyoTdu. ren LAie teli .•• Lllesi%, erimizin mev- a:ra.~1rub irkı1diğinl bmettim. Eksmya kızca~zı ile birlikte ~eldiğt zaman gU-

Tebesrumü son derece masumane idi. eudiyetinl bile aklıma 51ğdıramıyor- vap••l5-ı gıôi bana bakmaktan çekinerek zelliği ile gözlerimi aldı. Hiç bir mman 
Çehresinde Jalt'nin yüzündeki n~eü dum! mınldandı: hakkiyle güzel olmadığı halde annelik 
r-zcfük ve cazihf. yo\'tu. Hattı hic 1!0- LAie için kJniie b1dınlma umanı - Oh. yakında! Yakında!... Buna onu bambaşka yapmıştı. Doğu5tan bir 
1 1 ı1Pl'!1di Fnka• o 'bdn ı.tlı h ?"ekct relcJi. Ben lcendi ÇOC'Ufum do~cakmıs vaktimi7. var·bı1iyorsun. anne fcJi. Amre!ine. kUçUk kız kardeşi
< "r bak1o:lar. -h o 'k d-. ... sakin bir 1·,..dar mUteh,.yyiçttm. 'ale ile k5sınimU- - Ba1 ayı ~evnbatimlz esnasında öy- ne, mt\tevC'ffa ltocasma ne kadar ~at 

r;;o.r <""Mıvnrdu ld... zün bir odasında bebek için bir yer ha- le söyliyordun Jftle! Hatta nişanlılığı- göstermi§ti! --BtTMEDt-

Çoeuk saati .. 19.30 Memleket saat aya- Hayatta bazı çocuk kaim~ imanlar 
rı ve ajans haberleri .. 19.45 Müzik: Cif- vardır .• Bence aSJ} bu gibi aklı cvvellue 
tc> fasıl 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Mü- bu kelimeleri kullanmak :pek yerinde 
zlk : Bir halk tUrküsU öğreniyoruz.. olur .. İyiyi fenayı hAIA ayırt edemlyen
Haftanın türküsU : Pasinli Cüzel.. 21.00 tere bu ic:in arkası kaka! demek. nftntnn 
Konl1$Ina : Memleket postası 21.10 Mil- tadını bllmiyenlcre mamıınn• cici oldu
zik : En çok sevilmiş plAklar 21.25 'Mü- ğunu anlatmak, kendi diHerivle hitap 
zik: Riyase&ümhur bandosu 22.10 Mii- ederek a~cuk bayım. agucuk! diye on-

ik Di K mailer 22 30 lann dudaklanna. dillerine dokunank z : van. o.şma ve se ... . 
Memleket saat ayan, ajans haberlPri \"e nıenbaını anlatmak veya kendiJeriy. 
borsalar fiatleri .. 22.45 Müzik pl. 23.25 le nnh,cmıak en ivi voldur zannedivo-
23.30 Yarmkl prograuı ve kapanış.. rum .. Allah kimseyi~ bırakmasın .. 



ıı Haziran Carıı;am.,,a llM.t TENi AS'IR 

SlHHA'r KOŞESI ................ 
Rakı satışı azalıvormuş. •• 

Sovyetlerde bir 
de{{işiklik 

§'l"""'Bıııııııııırıır)ııııııııııııııııııımmnıııııııı~ 
1 1 a çuva 1 

- -
-~~~~~~~-....... -~~~~~~~-

lstanbulda çıkan bir gazet•nin yazdı- candan tebrik ederken, bu muvaffakı
lına göre o şehirde son aylarda rakı yetin cüınhuriyet rejiminde, yani halk 
Sarfiyatı azalmış, onun yerine bira v• hükümeti devrindo elde edilmiş olroa
farap istihlaki hayli artmış.. . sından dolayı, bütün yurttaşlar, kendi 

§ Ağamemnun § 
reslihatrn dalla süratıe ~ ılıcaları ~ 
arttırılması için bir ııo- § § 

miseri azlettiler.. § Şi!abalış sulariyle müştehir Bal- § 
Hekimlerin ideali - kendi reçetele- kendimizi de tebrik edelıiliriz. Berlin 10 (A.A) - D.N.B. ajansı §çuva Ağame~un ılı~ 10 ~zi- § 

Mo<ırnvadan istihbar ediı•or: Resı:nl E ran 941 tarihinden ıtıbaren kuşat E 
kaynaklarda bildirildi~in; göre "1\Mı ~ olu~uştur. Muhterem müşterilere § 
on'.lüs!risi halk komiseri Vashıkof iki ;: berayı ınalQmat arzolunur. § 

riyle yazacakları alkollü ilaçlardan ba•
lta _ alkoUü içkilerden hiç birinin içH
rtıemcsidir. Bununla beraber, bira ve 
!arap rakıdan daha az alkollü oldukları 
için, rakı satışının azalmasına hekimle
l'in hep.si - tabii. halkın sıhhatı düsün
•esiyle - sovinseler gereı.-tir. 

Be•eriyet ilcrledikçP insanlann bilgi 
si arttıkça ve kendi ••hhatine itina et
mek düsün<esi. keyif ''cr:ci 5eylere düş
künlükten daha üstün oldukça bu düs
künlüğün gittik~e nzalac;ığı ve bir giin 
büsbütün kaybolacaiiı. ümit edilebilir .. 
Zorla. kanunlarla elde edilemiyen bır 
neticeyi. bilgi ve halkın alkollü icki 
içe~e kendi vlicuduna nc~Jine ve bn
tiin mPrııle-kete. ?:ararlı olJ.r."P'ına tnm ı~a~ 
naat r.~tL.,,,ec:::i e~°tx'tte tMTiin ed,..c-r-kt·r. 

sene faalivetton sonra vazifesinden azle- E Müsteciri: Bey hancısı E 
dilmistir. 

0

Buna sebep elde ettiği netice- § İsmail Karakızlı § 
!erin ·kMi görülmemi' olmasıdır. § 1-5 (1313) :: 

Moskova 10 (A.A) - Yüksek &ıvyot "'llllllllllllllllllllllllllllllllllllıllllllllllllllllllllıE 
Zaten, alkollü içkilerin büsbütün ya

&ak edilmesine imkAn olmadıi!ı b1zim 
turdumuzda ve Amerika hirle.;k dev
letlerinde yapılan büyük tecriilıelerle 
llabit olmuştur. Alkollü içkiler kanun
larla yasak edildiği vakit kacak oJ,ra}. 
llatılan içkilerin zararları daha büyük 
olduğunda himsenin c;ilphesi kalmamış
br. 
İnsanlarda. keyıf verici. şeylere d~ 

lı:ünlük o kadar eski ve o kadar derindir 
lı:i bizim yurdumuzda ve Amerikada ya
~ılan tecrübelerden pek çok önce, dinl 
ltanunlar da o dü~künlüğiin önüne ge
Çeınemişlertlir. Dinin emirl1?rinP itaat 
<'den !erden bile bir ço1tu, büvilk kitapta 
~asak edilmemistir. diye afvon ve es
rar keyfine düsklin olmu<ıa°rdL 

Onun için. beşeriyetin •imd;ki halin
.de alkole karsı yapılacak içtimai müca
dele ancak, alkol satısını serbest bıra
lı:arak içkilerdeki alkol derecesini yava~ 
~avas azaltmak ve halkı, eok zarar ve
ten alkollil ickiler yerine daha az zarar 
':erecek lrkilere ral!bet etmeğe alıştır
lnaktır. Bizim yurdumuzdaki inhisar 
ldore•inin de gayesi böyle oldui'u, bir 
lııraf!an rak1lan daha tomiz ve daha a7 
alkollü çıkarmakla beraber, bir taraf
ları da en me~hur şarap memleketlerini 
lnı>ta ettirecek iyi şaraplar cıkarmasın
dan. birayı da ueu7lııtmasından anlasılı
~ordu. 
Rakı satışının azalması, onun yerine 

l!luııp ve bira sarfiyatının co~alml"'1 in
lıisar idaresinin gayesine doj;-ru bUyük 
bir adım attııtuıı gösterivor. Bu muvaf
fakıyetinden dolayı inhi.sa< idares;ni 

Şimdilik. rakı sarfiyat:rıır: azo1ar"''< 
buna kars?lık. c;aı·ap ve P:.ra st1.rfiyatının 
co!{alma.c;ı o ilmi li bc-sliyf'nle j sevindi
recek bir miijd ... dir. farap ,,.e bira sarfi
yatının coğ'8hn<ı~ından d""~H, halkın 
kendi sıhhatine alkollü içkil rin wrar 
verdiğ'ni daha iyi anlıya-ak, col. alkol
lü bir ickiden vaz gcçmei~e <""llı.ş~rak ria
ha az alkollil irkil,.,.,. ..,.;:bet r:östermr
sintien .. 

Sarap ve bira. bir taraftan ral·ıya ni~
betle daha az alkollil oldukl~rırdan ba"
ka, bir tar3ftan da insanı az çok besler
ler. Kücük Hr muk- • se onların beslc
mPk kudreti.ni size :::;~·tcrecektir: 

Her b:rinden yi.i7<'r fT8"l olmrı1ı:: i.ize
re, ekmek 250, patatc• 10~. et 90. •l" 
68 kalori verirl~r. Oct;\ d· recede vi.iz 
ııram sarap 60. gene o kadar ve alkol 
derecesi orta yilz P.TAm hira 4~ ka!ori 
M<Jl Piler!Pr. 

Şarapla biranın ön:mli nisbette vita
minleri vardır .. Bilha ... c;;a bir:ının B. Vi
!aJTlmleri pek cok olduf;tınden kendisi 
in~anı az beslese bile. bac:ka vemekler
dııe-n j?'elcn gıd~l::ırın vU.cud:ı yarama~na 
çok yarar. Onun icin bira i~n ter serni
rirler. Halbuki rakının insam b<>sled;~i
ni kimse bilmez. Alkoli!n insana gıda 
oldu~ rivayeti artık kim<>enin inanma
dıf:ı bir ma'31 olmuştur. Vitaminlerden 
de ımun terkibin':le ese• bile bulıınmaz 

G. A. 

rnrcHc:::i rivasrt divanı tarafınrian nesre
dilen bir kararname ile Dimitri Ustivof 
teslihat kıımisaTlifine tayin edilmi~ir .. 

B. Hitler Amerikalı
lara pek çok kızgın 

f Rn•tarafı 1. r; S,h;fede] 
TESRtNt EVVELDE HARP 
BITMEZC:E 
Sabık lıüy;ik elçi ,wııan ili\ve emiş

tir: 
- Şayet harp birinci teşrinden eve! 

:-'Skeri bir ndiceye ba .. ~nmaz1s., otuz 
•ene harbine dönecektir. 

HITLER SULH TARAFTARI DECtL 
Hiılnle görüşmesinden R. Kadehi

nin elde ettiği intibaa nazara.o Hitler 
barı: ~~aprrak v~ya ban, m'"zalct"""'t:leri
"'"'e giri~m~k arzusunda der.ildir. 

-------
s,ırive harekatı 

r Rn•tnrnfı 1. ci Salr.if~c1• l 
kat simdive kndar a7 mükav"mM: R~Po
ril•Hr!i ~~ik1rdır. 

Cebeli Düruzun lirm•lı toprakların
dan rec'lerek 0.-raya do~u yapılan ile
ri hareketi de !l'emnuniyet veren bir 
tarzda inkişaf etmektedir. Dera, Ku
neytradan gecen yolların illii de Şam
da birleşm~kteilir. Her iki şehir de Su
riyenin ıniilı:m merkezi olan Sama yet
miş kilometre mesafededir. 

ALlllANLARDAN SES YOK 

= i il 1111111111111il111111111 1111 111 1111il111111111111111111 = 
~ Diş TABİBİ ~ 
~ FERlr CEMAL UÇER § 
§ Muayenehanesini İkinci Beyler so- § 
E kak No. 72 ye nakleb:n~tir. E 
§ Her gün muayyen saatlerinde has-§ 
§ talarını kabul eder .. TELEFON: 4349 § 

§. ır ır 11111111 111il111 111111111111111111 1111111111111111111:; 

:: ıı 111111111111111 mı 111111111111111111111111111111111111 = 

~ Dikkat ~ 
= = § Her nevi Radyo, Piyano, mobilye § 
E cilillan yapılır. Tdefon No. 3675 e:; 
§ n1üracant edilmesi.s E 
E ALİ ULVİ E 
§ 11 - 13 (1305) = 
::: OIUllU1ht~ ı•r·ttullUUllllUlltUU 1ı.11111unnıE 

EMN!YET UMUM MüDüRLU
(;tı:!\'DEN: 

Zabıtn memurları için azı 2400, çoğu 
2ô00 ad 't gri renk kaput 30-6-941 tari
hinP müsailif Pazamsi günü saat 15 te 
ka.,ah zarf usuliyle salın alınacaktır. 

Bir adedine 20 yirmi lira fiat tahmin 
edilen kaputların nüınune ve şartname
~ini görmek istiyenlerin umum müdiir
ltik satın a1ma komisyonuna müracaat
ları. 

Münakasaya gireceklerin 3850 lira
lık muvakkat teminat makbuz veya 
banka mektubiyle bcr:ıber 2490 sayılı 
kanunun 4 cü muddesind,, yazılı belge
lerle birl:kte nrflarını münakasa g!inil 

'C~ı::::=::c::: : ıc C cı c : .. ::0::0~:!>1 .. >::c:c.r:::=:~co:ı'c~:=>=:o™>"..r..o""'..O: Almanların muhtemel her hangi bir saat 1" de kad•r komL•yona vermelerL 

SuriyeJe /ngiliz za- lsfend~rivel;/er baş- hareketleri hakkında hiç bir emare yok- 11-16-21-26 2104 (1306) 

yiatı fevkalade az 

[ Ba•tarafı 1. ci Sahifede 1 
alınmıştır. Buraya kadar zayiatımız 
fevkalade hatıftir. 

Bm GONDE 60 K1LOMETRE 
Kudils 10 (A.A) - Miihim miktarda 
~ız subayları, hür Fran!lz ve im
J>aratorluk kuvvetlerine iltihak ehni~
ler, diğer bir çoklan da d5vü•mekten •az geçmişlerdir. 

Bir sCizrUnün ifşa ettiğine ,!!Öre ~azar 
gilnO l!ğleden ııonra ilm lıal'<'keti 60 ki
lom~ derlnlil!inl bulmu'!İIJ1'. 

DACINIK MUKAVEMET 
MERKEZLER1 
Dağınık mukavemet merkezlerine te

sadüf edilmeldt>dir. tngiliz zayiatı eok 
azdır. · 

Surivede ilerle .yiş ---[ Ba~arııfı 1. ri Sahifede ] 
lotaları Surive ıırazi,.;,,ı karıs karış bi
lirler. 

MUKAVEMET TABYASI 
Bu telgrafı Kotuba bölgesinden yazı

Yorum. Ekseriyeti müstemleke askeri 
ve pir kaç Lübnanlıdan mürekkep hir 
kuvvet şimdi bu mıntakada mukavemet 
etmektedir. İngiliz obllsleri ıslık çalarak 
basınun (lı;erinden geçmektedir. Bu es
rıada Avusturalvalı ve p!yadeler avcı 
hattından lhtıva"tla llerllverek yamaç
larda maluıretle gizlenmiş olan mitralyöz 
yuvalarını işl(81 ediyorlar. Hasım un
surları ileri hareketimize mAni olma!ia 
>çalısan bir tabva kullanmaktadır 

Gf71.t r,mtc: 

Muhasamat pazar sabahı aY 1.11ğında 
}>aşlanuştır. Hududun 30 kilometre içe
ri!dnde Katolanm şimal cihetinde kMn 
küçük bir otelde siliih ve mitralyöz ate
şile uyanarak muharebenin başladıl!ını 
anladım. İngilizler buraya o kadar ıtiz
lice girmislerdir ki Katoladakl yahudi
ler İngilizlerin sehre girdiWıtden haber
dar olmamısl11.rdır. 

İngilizler bu ileri hareketinde yoldan 
istifade etmemisler, hava karardıktan 
sonra tarla ve da~ yollariyle ileri hare
ketine ba•lamı•la.-dır. 

FRANSIZ TAYYARESİ YOK 
Katoladak! Fransl7. gfumük karakolu 

mukavemet etmemi• ve burada bulu
nanlarla jandaıT'a teslim olmuştur. 

Av ,.,;;., 11lt>nda. karla ör'i!lü olan 
Hermon daihndaki Fransız istihkAmı 
ate• a~mı•tır.' İngiliz topcusu derhal mu
kabelede bulıınmt•ştur. Hi~ b!r düşman 
tavvaresi gürnıedik. İngiliz avcı tayya
releri üzerimizden geçmektedir. 

ka yere taşını yor 
___.,._ 

( Ba•faTnlt 1. ri Sahil•ıle 1 
Kahirede el konulan mektepl•re 

ıimdive kadar tahminen 201) ki•i yn
lc1tiri1mJ,_ti~ . 

l•kenderiye. 1 O (AA) Hava 
bombardımanlanndan sonra ha 1k f ı:t
kend~riycd~n o kndar çabuk: uza 1 ,,._ 

mak i•tiyor ki kadınlar ve hatta h•be!:
ler bile vagonlar üzerinde B<yahat et
mektedir. Cann bütün methalleri asker 
taT:ıfmdan tutulmuştur. Pazar gunu 
h'enl• 40 bin ki~ ~hrl terketmişti•. 
DemiryollB?t idar•si erkanından bir 
zat öniimüzdeki iki gün içinde 2 - 3 
mi.eli insanın lekenderiycden ayrılJ.cağı
nı tahmin ettiğini söylemiştir. 

Şehir sükuneti muhafaza etmektedir. 

tur. 
'l.RAPL. R MEMNUN 
Kehlr~, 10 (A.A) - lngiliz orta 

rlı: kam..,,&hı tebliği: Suriyede mütte-
ıo:ik 'o;uvvetleri giri~i memnuniyet verici 
bir tarzda devam etmektedir. Umumi 
int;lıa kuvvetler!mizin muvaaalab arap
l:ır üzerinde iyi bir tesir yaptığı merke
rind 'dir. 

Vişi ga vrete geldi! 
r flf'!<t 1'1Tnfr l ('i .<:'rı1fifl'(1P l 

rJd,ktan sonra mmann iltlc etmi~ti. 

AM1RAL DARLAN 
BEYANATrA BULUNACAK 
Vişi 10 (R.G.) - Amiral Darlan bu 

akc:am radyoda Frar..s1:r mil!etine hita
'ıcn bir nuhık söyliyecektir. Bu hitabe
,inde .amirr.1!n .\lman - Fransız l' bir
li inden, t11p:i1ttre ve Fransa ara._qında
ki yeni du.'"Uındm V<' Suriye harck5tın
dan b1hsedec•ği hiHirilmektedir. 

UJDE 
BAHRJBABA 

Salıil Park 2azinosu açılıyor 
Tiirkiyenin en ıncş!ıur okt•~ucu!arının iştirakiyle miikemmel alaturka 

muz:kJc 13 H.\ZİR.\N CUMA AKŞAML. 
1-3 (1312) 

iS'l'AHBVL BELEDİYEf!İNDEN: 
Ortaköy mezaThk yolunuıı makadam şose olarak inşaası derenin tathir ve 

tahkimi ve köprü in'l&sı kapalı zarf u•uliyle ek•iltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 15017 lira 26 kurut ilk teminau 1126 lira 30 kuruıtur. 
Mukavele eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri 

proje keşif hülao .. iyle buna müteferri diğer eVYak 76 kuruş mukabilinde be
lediye fen i~leıi müdürlüfünden verilecektir. ihale 19 /6/94 l ı>arşembe gü
nü ıı:aat 1 S te daimi encümende yapılaeakhr. 

Taliplerin ili:: terninat makbuz veya mektuplan, ihale 11\rihinden 8 gün ev
vel belediye f n i~1eri müclürlüğü:-ıe miiracaatla 8lacnkları fenni ehliyet, 941 
yılına a!t ticar·t oda31 vc'.':iltalan, imzalı şartn:ıme ve saire ile 2490 numaTalı 
kanunun tarifah çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını lhale r:finO 
•oat l 5 e kadar dain.t encü,...,en• verilmeleri lazımdır. 4 l 611 

izmlP Viltiyet Daimi 
Kira bedeli Kap1 No. 

Ura 

40 
72 

481 
8 

4 7 il 16 2005 (1240) 

Encitmeninden : 
Cin•i Mevkii 

Dükkan 
Hane 

Karantina tramvaY' C.. 
Ruu vilayet bahçesi 

içinde. 
ldarei husuaiyei viliy~te ait clup mevki, cins ve kapt numaralıııırı yazılı em

lak blr yıl müdd-•le khaya verilec~ktir. Kinı •nrtlannı öğ:-enmek lstiyenlerin 
her gün muhı:ısebrl husu~iye müdüriyeti varidat kalemine ve ney sürm~k isti.
yenlerin ihde faril-. ohn 19/61941 pe~embe günü .aat 11 de yÜzde yedi bu
çuk depozito makb'..1zlariyle birlik,.ıP vilayet encümenint' müracEtatlen il~n ofu ... 
nur. 2133 (1308) 

Kemal K. Aktaş 
J--~ilil Eczanesi 

Fenm Gözlüfıçülüfı Şubesi.. 

Giin~$ v12 S or gözlüfılePfnfn eıı son model 
•.te elt. • eri-

tZMIR SULH HUKUK MAHKE
MES1NDEN: 
Davaoı hazinei maliye vekili avukat 

Sadık Boratav tarafından İzmir büyük 
Kardıealı hanında 66 numarada mimar 
Fuat ile iş yroan Aziz Öz aleyhi:le 941-
75 No. ile açılan alacak davasının gıya
bi muhakemesi neticesinde mi\ddeabih 
45 lira 26 kuru~un maa masarifi muha
kem~ ve ü=ti vekalet tah•iline 7-4-941 
t:ırihtndr k11rar verilmiş oldıı!!11ndan i~
hu i1.lln1n nem tarihinden itibaren 8 
gün içinde mahkem~e müracnatla tem
v iz yoluna gitmediğiniz takdWe hil
küm katiyet kesbedecejn tebliğ makıı
mına kaim olmak, b•r nüshası divanha
neye talik k11ınmak suretiyle gıyabi hO
kUm ihbarnamesi illin olunu.,. 

2132 (1307) 

!LAN 
Tasfiy .. ine karar verilen lzmir şehri 

ve h2valisi imar ve in~a T"tirk anoYJim 
sirketinin tasfiye muamelah hitam bul
ma• olduğundan sirket umumt heyeti 
ruznamede y02ılı hu..<-tısatın müzakere
sl için 11 Temmuz 941 Cuma ııünU saat 
11 de !zmirde Fevzi pa•a bulvan eski 
Selô.n.ik bankası binasındaki daire! mah
sus~~1ncla lc-tima ed~ektir 

RUZNAME: 
J - Ta.«fiye hesabatının rüy~t ve tas

vibi. 
2 - Tasfiye muamelatına nihayet ve

rilmesL 
Hnli tasfiyede bulunan fzmir şehri 

ve ha valisi imar ve inşıı TU rk anonim 
Ş. tasfiye memuru. 

2126 (1310) 

1ZMm BF.LED!YEStNDEN: 
- Bamıahan•de Tepecik otobü.lerl 

durak yerinin bir sene müddetle kiraya 
verilme•!. yazı işleri müdürlüğüncl•ki 
_,artnamesi vechile açık arttırma.va ko
nulmustur. Muhammen bedeli 84 lira 
muvnl<kat teminah 6 lira 30 kurustuT. 
Taliı>lorin teminaıl öğleden evvel iş 
bankuına yatırarak makbuzlariyle lhl\• 
le tarihi olan 13/6/941 Cuma günü 
sat\t 16 da encümene müracaatlari. 

28. ı. 6. 1 1 ( 11119) 

Belediye zabıta kadrosunda münhal 
bulunan zabıta memurluklan için 17-
6-941 gilnil müsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

Orta mektep veya muadili derecede 
tah."11 görmüş ve askerliğini yapmış 
olanlar imtihana istirak edebilir. 

tsfaklilerin imtihan giinü zabıta mU
dürlüğUne müracaatları ilan olunur. 

11-14-16 2135 (1309) 

Yedefı sabaylarımı· 
zrn nazarı diltlıatlne 

Tevfik Karagözcük 

Askeri 
terzisi 

Orduca tanınmış askeri terzidir .. 
Sürat ve ehvet şeraitle dikilir" 
ADRFS : Kuyumcular içinde 931 
Sokak (3 - 5) No. 

1 - 5 (lZS'I) 

SA.HIFE J 
:····················································································· • • 

i Devlet Demir Yollarından ~ .. .................... .-. ••.••••..•.•............•..••...........•..•....•.•.......•. .: 
Memur aıınacaıı 

1 - ı;>e~let d~olları istasyon sı- 4 - Askerliğini yaptnJi veya askerli-
lllfıııda istihdam edilmek üzere müsa- ğini yapmasına en az bir sene zaman 
baka ile orta mektep mezwılaruıdan kalmıs olmak. 
hareket memur naım:edi alınacaktır. 5 _: Müsabakada muvaffak olanların 

2 - Müsabakada kazananlara 60 lira 1 biliihara idare doktorları tarafından ya-
ücret verilecektir. pılacak muayenede sıhhi durumlan de-

3 - Müsabaka imtihanı 16-6-941 ta- mir yol işlerinde vazife görmiye elve
rihinde saat 14 te Haydarpaşa, Ankara rişli bulunmak. 
Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Af~ 6 - .Müracaat istidalarına bağlana· 
Yon İzmir Sirkeci ve Erzurum · 1 tm cak vesıkalar şunlardır: 

' • ış e e N·· f " d d' 1 tasdik merkezlerinde ve Sivas &kişehir ce u us cuz anı, ıp oma veya . 
atelyelerinde yapılacakhr. Müracaat!..; ~a!":'• askerl!k v~kası P?li<ten tasdik-

. .. . . . li ıyı huy k5.g:ıdı, çıçek k5.gıdı, evli olan-
~u ışletme ~e a~elye mudürfüklen ve 1a.rın evlenme cilzdanı, 6 adet vesikalılr 
istasyon şefliklerınce kabul olunur. fotograf. 

4 - Miisabakaya iştirak şeraiti şun- 7 - Daha fazla malo.ınat almak lsti-
lardır: yenlerin i<lctme mUdlirlüklerine veya 

1 - Türk olmak, istasyon sefliklerine bizzat müracaat et-
2 - Ecnebi bir kimse ile evli olma- melidirler. 

mak, 8 - !stidalar en son 14.11941 günü m-
3 - 18 Yaııını bitirniliı ve 30 u ge-çme- at 12 ye kadar kabul olunur. 

miş olmak (30 yaş dahil), 2-4-6-9-11 1910 (1219) 

tcimi ~vet leu.etli, mevsimlrı 
en ıı!izef 

GAZOZLV MVSHIL 
LİMONA'rA.SI 

olan 

PURGOLİN 
Piyasaya ~ılımqtır .. 
::ER ECZANFDE BULUNUR 

UMUMf OEPOSU : 

C A H 
LABORATUVARI 
tş BANKASI ARKASINDA 

No. 5 .• lsTANBUL 

E'rİBANK MAHRVKA'l' BVROSVHDAH : 
Mü-mizle mü.•teriler aruında yapı}m,. olan mukaTelelerden müte

vellit bilcümle haklarımızı l /6/941 tarihinde kurulan ve merlcerl Ankarada 
bulunan c TORK KöMOR SATIŞ ve TEVZi MOE.SSE.SE.Sb ne devrettiiimizi 
Te müıterilerimize k.aqı olan vecibelerimizi de bu müeuesenin tamamen t&
kabbül evl~iği ili\n olunur. (3006) 3 4 5 9 16 23 2024 ( 1234) 

Garp Linyitleri İşletmesinden : 
Müeaeoemizle müıteriler arasında Linyit kömürü aahş]an hakkında yapıl

ID!J olan mukavelelerden mütevellit bil' cümle haklarımın 1 /6/941 tarihin
de kurulan ve merbzi Anl::a.rada bulunan cTORKIYE. KöMOR SATIŞ VE 
TEVZi MOE.SSESE.Sb ne devreıtiğimizi ve müşterilerimize kar,. olan veci
belerimizi de bu müesae ... nin tamamen tekabbül eylediği ilan olunur. (3005) 

3 4 5 9 16 23 2023 (1235) 

Ereğli Kömürleri İ$1etmesinden : 
Müestesemizle müştt-ri1er arasında taş kömürü. kok kömürü, briket ve tall 

maddr-lerinin satı,lan hakkında yapılmış o1an molcaTe1derden mütevellit bil
cümle h .. lclar1mızı t /6/941 tarihinde kurulan ve merkezi. An.karada bulunan 
cTO K Kö. O A 11 VE TEVZl MOESSESESb ne devrettiğimiz\ n 
mü,terilerimize lcar,ı olan vPcibt-1eTimizi de bu müeuesenin tamamen telcah-
bül eylediği ilin olunur. (3004) 3 4 5 9 16 23 2022 (1236) -

E'rİBANK VMVM HVDVRLUGVHDEH: 
a) Ereğli kömürleri işletmesi. Zonguldak 
b) Garp Linyitleri lıletmesi, Balıkesir 
c) Mahrukat bürosu, Ankara 
d) Ereğli kömürleri işletmesi 

Kok ve ihnılı:lye ..,.....ı.leri. Ankıua. l•tanbul, lzmir, Menin. Ereğli 
(Karadeniz). 

Yakanda müe._ ve oem.lerinln, taı kömürü, Llnyit, kok, Briket ve tali 
maddelerinin alım ve ea.bmmdan mütevellit bil'umum mevcudat. tealılıüdat 
ve matlubatı bütün hukuk ve vecaibile veniden te<kil eylediğbnlz 

MAHDUT MF.SULIYETLI 
fORKıYE KöMOR SATIŞ VE TEVZi, MOESSESESI 

Finnuına devredilmiotir. 
A!akadarlann 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren: 
1 ) Her cins ~ kömürü, lr.olı:, briket ile tali maddeleri için Fob olarak 

yapılacak talepler mücaesenin merkezine: 
Adres : Atatürk bulvan 21 /23, Yenişehir (Mühendi•le.r birliği blnuı) 

ANKARA 
2 ( Linyit kömürü için yapılacak müracaatlann ealdoi ıribl; cCarp ~ 

yitleri !şletmeab Balıkesir, adresine 
3 ) Mahalli ihtiyac;lar ile (Taş kömürü. Kok kömürO, Linyit) ihnıkiyellk 

kömürler için o mahaldeki ıube veya acantalanmıza (lotıınbul, l:rnıir 
Zonguldak, Menin, Ereğli (Karadeniz) de şube ve depole.mnız oldo
ğu gibi muhtelif ı•hirlerde acantalar vardır) 

4 ) Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap edilmiş ve mukavelesi 
henüz hitama erme~ acantalanmız ile diğer müstehlilclerln Ankara 
mcTkczine 

S ) Taş kömürO, Llnyit, Briket, Kok ve tali maddelerinin lhracah işlerine 
müteallik hu.suaat için Ankara merkezine 

Yukandald adreslere müracaat etmeleri rica olunur. 
Merkez, ıube ve depolanmızın telgraf adresleri : Mahrukat. 

3 4 5 9 16 23 2021 (1237) (3003) 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

t Z M l R 
Merkm : B.,1lUN 

bank 
ŞU B ESi 

Almanyada 175 şubesi mevc:aHar .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 RavhsmmoJı 
rıtrkiyede şabelerl : ISTANBUL ve IZM1K 

.llfwrda '1Jlıelerl : KAJRRE VE ISKENDEIUYE 
Her türlU ı..nka maamelahnı ila ve kabul edM. 

izmf P mrntaJıa Ticaret MU ~rlüğünden : 
Yumurta ihracatçdC1J11nın dilıfıat nazarına : 

Almanyaya ihraç edilecek ikinci nevi. natürel, konserve ve aanayie m.ı..u. 
yumurtaların kOçillı: •andıklarla da aev lr.ine, yumurta ihracatının murakabesi
ne dair nizamnamenin 16 1nc1 madde!i hükmüne i"tinaden ticaret Tekaletince 
mÜ•oade edilmiştir . 

Alllcadarlann, bu hususta etraflı malümat edinmek üzere. 
müracaatlan. 2134 

müdüriyetimiu 
(1311) 

lnrıısarıar Ba~miidürlUğ nden : 
941 Mali y.lında Çamaltı tu:ıluından getirilecek tahminen sekiz bin ton 

çuvallı veya dökme, ham iki bin ton 50 veya 25 lik torbalarda mutbah ve 
1500 sandık sofra tuzu ile 2400 balya bo, çuvalın hammallye işleri açık ek· 
siltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedel tutan 4680 muvakkat teminatı 366 liradır. 
Ş..rtnameııl levazım ,..bemizde görGlebinr. isteklilerin 21 /6/94 r tarihin• 

müaadif çarprnba günü ıaat on bc~te ba, müdürlüğümüzce komi9yon111 mü,... 
caatlan il&n olunur. 7 1 1 2068 ( 1280) 



SARll'E4 
llBaalraa 

SiY ASI YAZİTEI' ltaıua barba airaH dOı 1 Almany_a Amerilıa-' Anı l111rıııı• Blrtt 
Fransa In~lte· tam bir sena olılıı dan benzrn alıyor mu. seferi lUIJlllB SON HABER 
reye iıarp ilin Al y Avam Kamara- •• manya una- d d"k Gırıt matlôbi- Parti Mecli• gruba diin toplandı 

etmivor nistanınltalyan- sınk at şb~y~ndıd. 1 
• yeti acı fakat M•JJ M d 

v;,; yalnız Suriyeyi 1 • a ır 1 ıa ' 1 i Ü af aa ve Maa-
area ış2a- bunun cevabı f y müdafaa edecek Amerllıa, flrnali Fransız • k•JJ • •• k 

-o-- Iİne razı! Afrlfıas- da eşya zaferdir rJ e } erJ muştere 
Alınanlar Vlflnln Jıarc- ---<>--- göndermiyor- b 
fıednden ntelllftllll deJltif Londra 10 (AA) - Bugün avam ka- ı•r su 1 d · ı :ı 'Eğer AlnaanlCll' yardım m r ında m buslardan baZJlarınca C('- B. Çö~ Glrftte IJötün a e cevap ver 1 er 
ııaıyanıar jurnaJcılılda etıneseyndf İtalya Ya- nubi Am rik lım nl r ndan bitaraf ge- ; .. ~ıız Z""", iatı vaJ-- J5 ............... 

ınefgull- naniSfGftl yine rnalnle• mıl r v ıt iyle Almanyaya benzin ve ·~• -·" _, • ._ .......... --------
Radyo sazeteaine göre Suriyenin in- d 1ı '•' petrol gond rüdigi ve Amerikan fahri- IJln lı~I o1duğana ~~ra: .10 (~.A) - C?.mJıur~!et ~nı tafailen izah etmiı ve onu 

gıliz ve Hur Fransız kuvvetleri tarahn- ece m~··• kalarının mıhver devletlerine sevkiya- SÖ]lledL ···t 1 S rtiait t mlaecliad gruR·~u bugun (dun) ak.ip millt müdafaa ve maaıif ve 
dan iatıluı teşebbüsü bütün dünyanın Roma, 10 (R. G.) - Bugiın italyanın ta d vam ett kleri ıddia edilmiştir. - e op n ı uznamede Antal .:ı b L ,!! __ _ 

h ba · b 1kt d" h l l..onclra, 10 (R. G.) - Bugün avam ya mehn••• Tür'-"- ·0 ta fınd : ue u nusueta ~gelen izahat Te 
dikkatinı ve alikaamı bu memleket üze- ar gırışın.in irine yıldonümüdiır . ı ı arp n zırı bun ara c vaben Jc - .ıuuı ra ra an mW tta bul ı d B d · ki amarasında gürültülü bir toplanh ol- müdafaa ve maa "f L=n=Lı rin cihı )'ana unmUf ar ır. u mnzua rine çekmiıtir. Bu ve ile ile Mussolini tarafından atılan emiştir : b" n VeJUUUUe e tev ir kana t fiki J · • d 

Suriyede vaziyet o derece vazih de- bu adımı haklı göstermek için İtalyan - MUhim harp malzcmesinın pek ço- muş ve ır çok İngiliz mchuslan orta edilınit miifterelc bir sual takriri ~ ve r ennı enneyan 
iiMir. lngi}iz ve hiir Franaıdar ilerler- iazeteleri uzun makaleler yazmışlarü.ır. ğu Amerikadan ihraç müsaadesi olma- ıark harp vaziyeti ve bilhaua Girit mağ cuttu. Celae aÇ1hnca aöz alarak ıı.::.:;- buı !f~ de dinlendikten soma 
ien ne derece mukavemet slnnektedir- İtalyanın bır sene içindeki harp zay!atı dan çıkamaz. Bunların ihracı ruhsati- lubiyetinin sebepleri hakkında aualler gelen takrir aahihi mabat ve miitalea~ ~J 6 da ceJae:v~lmadıiuMlan 
ler. Bu auale Vlt1 ye lngiliz kaynakları hakkında da malömat verilmektedir. Bu yelerle yapılmakta ve bu ruhsatiyeler sormuılardır. Ve tenkitlerde bulunmuı· llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHllHllllllHllltlltHllltmHllUllllUllllllHHuH.:.~ 
ayni ceTabı vermiyorlar. Vişiye göre iddialara göre ı~en bir sene zarfında de çok sıkı bir kontrole tibi tutulmak- lardır. B. Çörç.il ile harbiye ve hava na- A k A •ı ) • 
lngiliz ve hlr Franaız kıtalan fiddetli ltalya yalnız 232 tayyare kaybetmiş- tadır. Hiç bir bitaraf geminin Alman- zırlan bu auaUere cevap vermiılerdir. S er 8J e enne yardım 
IHr mukavemet aörmektedirJer. Hatta tir. Buna mukabil 1439 düşman tayya- yaya benzin getirmiş olduğunu zannet- Bapekil B. Çörçil Cirit meğliibiyetinln 
Mz. noktalarda \1lp Fnmaızlan muka- resi imha edilmiştir. İtalyan kara ord.ı- miyorum. İngiliz bahriyesi bu hususta eebeplerini ve neticelerini etrafl1ea an- D 
L1J taarruza aeçmif)erdir. Fakat lngiliz su biır senede 17 bin ölü, 45 bin yaralı çok sıkı harekette bulunmakta, İngiliz latnut ve hulUa olaralı: elemiştir ki: h•ı• v k A 1 • • 
n hür Fnmaz kuvvetleri Gatündürler. ve 140 bin kadar kayıp vermiştir. Deniz hUkümeti de bu hususta Amerika ile c - Girit yakın tarlc harbinin bir a 1 ıye e a etı yenı 
lacilizler blahütUn mukavemet olmadı- kuvvetleri 1576 ölU, 1563 yarah ve 6100 çok sıkı bir İŞ birliği yapmaktadır. safhuı idi, ve bu, mağl6hiyetle netlce-
lme aöylememekle 'beraber brp}aftık- kayıp vermişlerdir. İtalyan hava kuv- Londra 10 (A.A) - Bugün avam k:ı- lenmİftir. Fakat asıl büyük harp Atlan- b• k 
lan mukavemetin dalauk olcluiuna bil- vetlerbıe gelince onlar da "-- ••"• ölü marasında amele mebuslardan biri •i- t"'- d L ..ıidi L• b d h ı 
~orlar. sekiz yUz yaralı ve 1600 kişi kayıp kay- ma Fransız Afrikasına eşya girmesi- ıuea _ aıun r-- ~ ~ J..., Ji "ll' m

11

e',~?ir.anB.,:aruy-'-~ ıuıRAPkıU kuevamvvetJ~ ır anun azır ıyor 
fatriliz kuvvetlerinin fiddetli bir mu- -letmişlerdir. nin men'ini istemiş, şimali Afrikanın fi- dirmek içJn elden ıeldiği kadar tayya-

knemetle brtdattıklan haltkmda V.işi Alman R&Zetelerinin bu yıldöntbnU len bir harp mmtakası olduğunu söyle- re ve teçhizat göndermekten geri kalma-
tandmdan Terilen haberin itimat ayan- mtlnasebetiyle yazdıldan yazılar bir ne- miştir. dk Fa1t b d fazl d A fı -a• .• __.__ 
«lmnamaamm bir aebeblnl de ltalyan vi teselli mahiyetindedir. Filhakika İtal- B. Dalton bu mebusa cevaben •ş;- 1 

• • a~. "un ~n asın.• ~ön ere• 8 ep .... escrNIC Yfll'dan §enlfldllec:ell • ........... 
raclyoeu tarafmdan tekrar tehar bu ha- ya g«en bir sene içinde bütün şark! Af- malt Fransa Afrikasmda istihlAk Mil- mezdik. Burun mudafaa vesıtimizin yer- .,.,,... 8. ,.,,,... ..... Anf1 d d'K_.._ 
relcat hakkında verilen haberden anla- rika imparatorlu~u kaybetmiş ve si- mek iizere oraya eşya gönderilmesi hak- leri vardı. Halbuki Almanlar latedilcle- ... GI' ~ .,...... 
mak mümJdlndür. balyan ndyolan iki- malt Afrika ile Yunarestandaki vaziye- kında Amen1c:a ile yapılan görilşmele- rl kadar tayyareyi daha kolayca gön- İstanbul 10 (Yeni Asır) - Bazı te-llerine esaslı yardımlarda b 
ile birde Suriye halı:kmda verdikleri ha- tini de ancak Alınan müdahalesi saye- rin kesildiğini> söylemiştir. dermek ve 1reri almak imkan yollanna maslarda bulunmak üzere Ankaraya sit- için Dahiliye vek&leti tarafından bir 
l»erlerde Vlti Fnnsız1annın hür Fran- sinde kurtarabilmlştir. --- maliktirler. Ciritte daha fazla hava G.; mit olan f.stanbul valisi doktor Lütfi nun llylhuı hazırlanmasma ~.-ald~ 
mzlara hiç mukavemet etmediklerini ha- Roma. 18 (R. G.) - İtalyanın barba 111eııız HU-CUMLI rr 1 leri teaisine vaziyet miiaait değildi. Ada-~~ dönmii§tUr. Gazeteci- tını aöylemi§tlr. LAyiha bugUııleıde 
ber vermektedirler. ı-irİşİnİn birinci yıJdÖnİİmÜ mÜn&seM• n n da ancak mümkün olan Ve pek zaruri .acnt YUAU bulan beyanatmda asker aile- yilk millet mecliaine BeVUlunacaMao 

Bunun rnanau açıkbl'. ltalyan radyo- tiyle basVekil B. Mussolini bugün bir ~örülen tedbirler al1nm1Ş. Hava lanvet- ım111nın11u1111111ın111111n1111111111ımı11111ın11m IDIHHllllllllllllllll"lllHlllllHlnllllll,__ .... 

lan Vlflyi Almanyaya jurnal ebnekte- nutuk söylemİ$Ür. Ba natkmada harbm lerintn müzahereti pek fazla olmama- ( e~ nl d k • 1 At 
Clirler. Yani demek ı.tiyorlar ki: itte ı, siyasi ve askeri salhalanm bıah etmiş e· . D sınd11n müdafaa muvaffak olamanııtbr. ~e er e yanan rem ıma a 
hirliii ya~ datündüğünüz Fransız- ve İtalyanm bugün Atina da dahil oldu- ID9'8ZI ve er- ölU, yarak, b71P hepü clahD Britan- h • d •. • 
Jar böwle auamlardır. iu halde biitün Ymwıistanı işcaJ etme- ~i~~· .• •ederinin Wlt6ın zayiab 15 Wn 8De51 Un yıne yandı! 

ALMANLAR VE SURn'E sine Almanyanm muvafakat effiiinl :ha- Deye Sll•• ekı• -. uır 
Almanyaya sellnce Suriye meaelesl- her vermiş ve demi$tir ki : r ) Banc1an aoma B. ÇCqi1 baliaaten ele-

nin bir F ranaa - lngi)lz meeelal oldu- - Nisanda Jıi~ bir şey obnasayda da- h mittir ld: 
iunu aöyliyerek mldahale etmek niye- hi ltaıyan latalan yine Yunanh1an malı- 8V8 t&&frUz- Amele fıadınl,,,.,.an lldd .... ...........__.. 
tinde olmadığını hlldiımektedir. AJ.. vedeeellerdl. Fakat maalesef Yananh· F.bt -~:... ~ ~-...... ...... 
.. ıdann bu me9e1eye m6c:l_...le ebnek 1ar daha enet yıkıldılar. )arı yapıldı ki 0 da-~.» ._ İstanbul 10 (Yeni Asır) - Havagazı rak muhtelif yerlerinden ajJr 
latemedik1eri iJd aebebe mGatenit olabl- ---. ~ tnf;JAJu )'Uzilnden geçenlerde kısmen ,._, .. ____ ,_.._ı __ 

---- yanan ve iki IKW a1en F.minönilnde B. Y-~~· 
Jlr. EYVell belki Almanlar bunu çıkar Son a• Lerf v . f KAmil "t krem imalAtba H iki kadın yaralı hastane 
IHr q aörmGyorlar Almanya haşaramı· R azı ye Amerikada bir r e aı nesinde bu- er 78 
Jaeaiı bir ite mUdaha1eden daima çe- --o--- YINGlftllR VE lflFllllllR g •O IÜn de havagazı ocağı patlamış, bu yi1z.. nJnuıtır. Bina kısmen yandıktan 
~mittir. ikinci bir aebep te fU olabf- s . h kAt OLDU, YERDEKi TAYYARE· • ~n:~ı::evl~~Tae~ :=n~ilrillmU§tür. BAdlle 

Alman.ya haı.ilbn nuıl inkişaf. ede- urıye are a 1 LER TAHRiP EDiLDi Bır tayyare fab- llllllllllllHllllllHHllllllHllllllJllllllHlllllllllllllllllHIHlllllllllllllİHn1111mım11111ın•1t1111-.. s:= ~ ıew. Eier a-~:ı.= hakkmda JJek ~ .Wka •• •• Muilada zelzele hafifledi 
~ edecek olurJana Almanya bu ,işe lı:a· • • ,...a _ _. __ SJ ,...4'11~~~--~ 
-.mYaralc bunu 80nuna kadar bir f zJ ı A t hava kuvvetJennın tebliği: Ağır giliz 
Franmz • lqilbı maelea tellW etrMk- 8 8 ma uma ~~ tanareleri pazar pcegl tarafı&dan Je L 
~devam edecektir. Fakat eier lngiliz- • ...__,_ve ~e si~ akmlar 7-
ler m~ül Taziyete diitecek olurlana nelmıyor yapmışlardır. 1 d·ıd· 
:Almanlar o vakit hareklta mGdahale ~ Bu hUcumJan milte~p ~e ile Ga- aa e ) ) 
edeceklerdir. ----o---- zalada yerde dağınık bir ha.de bulunan ,... 

SUR&YEULERIN V AZıYETl ............. •l•I .l!t tayyarelere karşı mitralvöz ateŞi aeıl 
Suriye halkının ft&lyetlae tre1tnce ı,ı. •--·,.-- ,, -. .. ransn· ~ ve Martubada· bulunan nakliye oto- a __.., · 

lindiil sibl burada batlıca dört anaur lllPI rnaldaç oldıılılal'I mobllleri kampına da taarruz ~ır. Nw. epe flÖZ YGfl alu-
Tardu: AWI 'layyfll'f!latlnden Tayyare meydaıılarııüa alır hau.rlar tan llondNdGI' cdddı.. 

Enoell Müalüman arapl'ar Tardır. ..... yapılmqtır. Canlada alb dilşman tav- Fab...,,ada pdıf•l ..... .ır.-
Soora Lübnandalı:i Manmiler nrdır. ..._....... yue8i yakılmış, Demede ~t'ldz tayyarı:> '--••-•..m. --.-
~ü umur alevilerdir: Ve nlha7et Radyo pzete8lne göre clUn Surtyede- taınamiyle tahrip edilmistir. Diler Nr __,......._ ... 
tlardGndi unaur oluak - Dlnl1er .... ki ileri hareklb haklnn~ ~k fazla ma- çok dilsman tayyareleri de ciddi .uret- Vaşington, 10 (AA) - North Ame-
Jlr. ~t gelmemiştir. İngiliz kaynaklan te hasara u~. Bıngazide trı.61- rican Aviation tayyare fabrtlraenm 

Franaazlar otedenberi Maruııilerl tut- Bntanya ve hUr Fransız kuvvetlerinin 18klar olmuş ve yangınlar cıbrılm~r. amelesi grev yaptıimdan reislcUmhur 
IDQflard.,. 1860 aenealnde Omumh im- yaptıklan harekatın kendileri için Demede bir çok tam •bf.:tJer netieesil!- B. Ruzvelt normal mesai '8ftlitl avdet 
paratorluiunu tazyik ederek Ulbnanda memnuniyet verici bir şekilde devam de yüksek lnflJAk l>omb:ıları tahribat edinceye kadar fabrikayı ukeıt i_.ı al
Marunilere mahtmbet ..-diren Fran- ettiğini bildirmektedirler. Bu harekit Y8D1DJŞ ve bUyük yanguılRr çılmıışbr- tına a1mq ve fabrlbnm hilktımetçe 16-

Ankara 10 (Hulus!) - tld buçuk aydanberl devam eden kuraklıktan 
Kutaınonlye yalmur yalmıJ ve kurak blı bertaraf etndftli'. 
Çankınya da mebzul Yaimurlar d\lfmilf, çiftçilerimizi aevlndlnnlttfr. 

latanbalcla bir senede boıananlar 

İstanbul 10 (Yeni .Aaır) - Tatulan fstatistlklere a6re 1948 aeııesiDde 
J'lmlzde 402'1 l>opnma vakası olmU§tur. Bu ayn]ma davalarmm 
faJMı erkekler tarafmdan açıbmfbr. 

Alaçaiıd• lıaoa karamana teberr'/Jler 
mzlardı. 1914 harbinden aonra Suriye esnasında iki taraf hava kuvvetlerinin İki~ ilslerine "ömnemlştir. letllmesiııe karar ~. Relsidhn-
Franazlann ellerine geçince Beyrutu Te faaliyetine dair de pek az malt1mat gel- J)öpt lfaJyaa tMllıenl bur bu ınünuebetle yaptıiı beyanatta Alaçab 10 (Hususi) _Dan bunda 7Çılan bir toplantıda 'IS va+ .. ...ı- 1'a 
n&fma MüsJüman araplardan tereklrGp mlştir. İngiliz kaynakları İngiliz tayya- ._. __ ... .._~L bu grevin Blrleşlk Amerikanın mildafa- kurumuna aza kaydolun.muş, ceman 1105 lira teberrUde bul•_..;.-c:7_

0 

~~~~~~~~~~~·l§~ ~~ ~~~~~~~-----~---~~-~~-~~~~~~~-~~~~~~ ettiler. Lnbnan dalma Franaaz taraftan il~ yaptılJnı bildiriyorlar. Bir kısım İn· Kahire, 10 (A.A) - İngiliz .-rk or- Amerika ordusunun başkumandanı aı-
olınuttur. I>Grzller de lngillz taraftan- glliz tayyareleri sahil boyunca llerliyen dulan karargAhmm tebliii : Libyada fatiyle fabrikayı tekrar açtırdıtmı bll
Clırlar. Dürziler ayn bh muhtariyet hG- Avusturalyalı kuvvetlerin sol yamru hudut nııntakaamda bazı keşif faaliyet- dimıekte ve işçilerin hukuku mahfuz oL 
ldlmeti kurmutlardL Merkezi Şam olan konıma'ktadır. leri olmuştur. Tobruk etrafında vaziyet- dulunu lllve etmektedir. 

General Veygand 
Afrikada tel tiıte 

Suriye deYletine aelinc:e 20 tenedenberl Beyruttan bildirildiğine göre bazı te deAf-5kllk YQktur. Da~ ıöller Amelesi ırev yapan fabrikalann ka- Tayyarelere 
Franaa ile en ~k uirapn umar banlar Fransız hava fllolan pmaU Afrikadan •• Omo muhanheled netieeslnde yeni- pısı bugün ~ bazı ameleler eaht-
olmUfhır. Qbıkü Lilbnanldardan farklı kalkarak Suriyeye gelml§lerdir. Bunlar den lU ldlametre bre İtalyma ,.._ mala bQlamıtlardır. Bir kısım ameı8 k Vifi 10 (A.A.) - General Ve, 
olarak banlar Surfyede ayn ayn devlet• uzun menzilli bUyük tayyarelerdir. Fa- lı elhnhe ~. Daihk arulnbL gruplan bit kordon teşkil ederek .çalış- &rm kull&DJ • fimaJ! Afrikada bir teltif seyahatl . 
ler hulunmuına taraftar değil)erdir. kat menzili kısa olan av tayyarelerinin ,_ yollann ft .wMtli Yaimmlarm mağa giden ~rin yoDarını kesmişler '.I'• maktadır. BugUn ~ite Kua 
Maham idareler kalc1mlaralc hGtUn Su- şimali Afrikadan ucarak Surlyeye b- ihdas ettiil Wi7lk ıtı~ltlldere nim ve fabrikaya KJrmeleme mAni olmak ) t J kaya gelen pneralin berabertnde 
riyeyi bTn)'an bh deTlet kunılınuına dar ,relmelerfne hnkln yoktur. m • diri ı~ ttlmeni muhueheler istemişlerdir. 225 zabıta memuru bu ha- an op ar bra giden garbi Afrika l'ranm Ulllltml'll 
iatix_orlar. Hatta bazılarma ......... da Halbuki bu hareltAtta tahminimizce ..................... veya ~ rekete mini olmak için tertibat almış, valisi general Buvuon da bulumml~ 
hu Suriye birllii dah. senit hir arap rraıwzıann avcı tayyarelerine de lhti- tir. c--.. ...... ı.. ttlrll ttM mu· Gç tayyare fabrikanın üzerinde UÇUlll5, dır. General Veypnd KuabıJanbCld( 
l>irBii için bir merhale tetkil edecektir. yaçlan vardır. Gerek mUdafaa kıtalan- bvemeti kmhk ve harekit mfbait ela- altını$ kişi teftif •olunmuştur. Grevci PIJıe ~ ~lePe Aaadire litmiftl:r. 
Bualann. yani :merkezi Şam ve Suriye nı, gerek bayat! hedefleri tngiliz tayya- nk devam elmekteıılir. ameleyi daiıtmak lçiq göz yaşartıcı bom- lıaPp llaflf dafi fopl,,,... ANIC-R--.-.-

4
---

8
-.-... --

ed•letinin lngilizleri naaıJ karıılıyacak· relerine bl'91 korumak için avcı tayya- il ... "8 lfnaaJ denlsl balarb~· _ ._•Daınıı-• ..._ ~ 
lan malGm delildir. relerine de lUzum vardır. Balhuki un- __ .... __.__.8 •. __..._ Fa ya erlerin vaz'ıyet etmesi •- .. ...__ ..,... .,,,.. 'il • 

VISDHN VAZIYETI nedildijine l&'e Surlyede Pr•ı.,dann ,. ............ ..._, • ._...., hakkmdald emir Ruzveltin mesai oda- - ........-Si 1
11 

Vitinin vaziyetine selnce: lngiltere- avcı tayyareleri adedi pek mahduttur. llacmnlGl'I.. mıdan telefonla verilıııq. 3 bin asker .. v~. 10 (A.A) - Asbd 
ye bir proteato notası verildifl resmen Londra, 10 (A.A) - İngiliz ,hava s(lngU tak vaziyette fabrikayı muhafaza bar -- . lann gözden ~için bir 
l>lldirilmektedlr: Fakat Vltl lnciltere- ve Amerika aruında bir mücadele Te- tebli~: DOn gUndUz Norveç, HoDanda, altına alınııtır. Dalılmak lstemlven Bu bm en çok tahribat 18PD ve name n~ Bundu _._. 
ye ka1'1 Suriye dlflD(la hareklta ~ aileal oln>uttur. Viıi lngiltereye kal'fı Belçika, Fransa sahilleri &Qldannda ~ci amelelerden biri silngü ile yara- ::, 0j!U:U1~ = == vaktiyle tecil ~ bAla .PJ \:~ 
eek deiıldir. vı.tnln böyle bir YUiyet harbe girmediğine göre bu mücadeleyi dUşman gemilerine tayyarelerbn.' tara- Ianmıştır. lan toplar hakkıacbı brilerimize ına14- ~~~unup buhmmacbklanm mJa-
alnuw aoylendiğine göre Almanyada Amerika kazanmq demektir. Buna mu- fından geniş taarruzlar yapılmıştır. Gö-1 MATBUAT MEMNUN hA1i deiildiı ııMAWC 
iyi bir teair huaule gitfnnemlştir. Al- kabil Viti gazeteleri lngiltere aleyhinde ri1ş sartlannm fenalığı yüzünden netice- N~~ork .ıo .,CA.~) - Reislcümhurun mat vermek faideden . · . 
manlar Suriye meaeleai yüzünden Viti- pek ıiddetli. netrlyatta bulunmaktadır- ler m~e olunamamıştır. Tayyare- verdıgı emır ~enne ordu ta~afından Çok yilk.MkJeıden uçan tayyarelere Alman ........ fe....,. 
nin in ltereve harp illn etmeaini limit lar. Anlatılan anairal Darlan da bunu lerimiz dU~anm daff bataryalarile av- ~ort~e Amenc~ ~yyare f'abrikasınm karıı alar daft toplan kullanıimaktadı. Bertin 10 (A.A) - Alman ordulan 
ed17ord Fakat v.- ı.... -.ılnde laailtereye kaqa ı.w.ı tahrik i~ 'bir .c:ıJarınm ateşine maruz k.almışlanhr. Bir işpli maU>uatta ıyı karşdamnqtır. Ga- Pike yapan, Y~ çok alçaklara inen tQ'- hafkıımandpnlljJnm rami eblJii: 
l>ırleşik ~. müe.ir 0 -... fuat ad e~ir. eok düşnan tayyaresi tahrip edilmiş ve zeteler bu faltrikadakl grevin komil- yarelere karşı agır dafi toplammı fQıda- Alman hava 1cunetleri blll]termin 
Amerik nm. "11& Vlflde nülun ltiyik- Rot.la lıloor llmiıade bir .AmeiUn il- huara ~. nı.tJerin faaliyeti neticesi olduğunu ve il yoktur. Bunlara kuşa hafif daft to~ cenup sahili yaJnnmda Atlantikte ee-o 
tür Yalnız Amer b kıtumda Fransız caret vapuranan IHr Alman clenbaltı ta- Bu sabah ta avcılarımız bir düşman ifgalin bunu tenkil eylediğini tebarllz lan kullanılır. man 10 bin ton hacminde iki npur m. 
muateml keleri bulanmwnctan ve iaşe llllmdan ......,._ Aat L...-• tan...mı . C8l1> llBhillerimizde d~- ettirmektedirler. Hafif daft topları 2 yahut 3,7 santinıct. tırmqludır. 
mnelesinden Vıfinin Atnerilraya muh- ya .......... ehauni,..dt bir lhhWm m6"trdir. 1*-1 · U.nuemb dönrtıemis- _,_ re çapında maldııeli bir siWıtır ki çok Bristol kanalında bir 4llOşman petrol 
taç olın mclan deiil. bu Ameribnm Çlbvı11na tebep te,kil edecek ~bi ,rö- tir. auı,,~nan rnftteınadl· ağır mitralyözlerin son derecede ıslah gemisine bomba l..ı.t etmistir. 
latiklal mtic delelerine kadar tıiden bir tıllrmektedir. Amerikan gemisi bir - ~n mfflvere •e•efıfı'"- edilmiş bir nUmunesidir. Bunlar son de-
do tluk an ne ine dayanmaktadır. Fran ~- limanın<Lta cenubi Afrilcaya B t • rı-• .,,- 6 "" Nr Um aızlar ıat klal mücadelelerinde lngilte- 8')'a ıa.ıma11ta ldl. t-1..~- bazı Ameri- ırva •t8 ~ye ....._elıle me• .... • . recede seri ateşli olup bir dakikach 200 talim ve m are"e gönneSi lAzım ~ l!r. 

k d 
k b .........- nazırJıir. lll:""'H• "Y!ll'- menni atmaktadır. Hafif dafi toplan A~ dafi toplan bir merkez cihuı v • 

reye ar"ı A erık lılara yar ım etmiş.- an ta aası ve yolcular da TUClı. Ame- B8 Sofya 10 (A.A) - Bulgar başvektli sıtasivle hedefe tevcih edildi-· hal<fe ha· 
lerdır. Amerıkada Franaa Jngiltereden rika haber vermeden ve içind ki yolcu- Zagr p 10 (AA) - Hırvat hariciye Filo{ y nı b"r vapurun hizmete girme i çok müessir bir müdafaa silihıdır. Bun- fil daft toplanndan her biri hed fm a1-
fazla aempatı u31andırw. Ve 1914 har- larla tavfahn·m ba,yatlan emniyet altma nazırlıAma doktor Lorkoviç tayin edıl- münas b tiyle söyledi i bir nutuk es- lar mütearriz tayyareler için gavt't tel.- nız başına tayin ederek münaSlJ> b:.r za· 
bin Amerıka 1 ıtereclen ziyade ~ bir pmkin bat1alrr"'SllU rniıtlr Lorko.,;ic bu kabinede de\l t nasınd Bu] aristana tam birli nı te- like1idir. Attığı humbaralann kapsülil manda ate acmak mecburiyeünded r 
Franaay yard m e m lıt \çın S..tirlk et- dev'letl-r lu•kuktma aykm adedtır. Bilin- nazırl ı yapıyordu. h kk k ettirmek imkanını verdiklerin. çok hassas olup tayyare ile hafif bir Bu sebeple hafif daft topları kuman• 
mittir Bu 11 b p] dır kı arnaral Darlan diii ~hi Amerikanm 1914 Mı-hine it- ~ d n dolayı mıhver d vletlerine t ek- te~ yapsa ~ile derhal infilAk ede .. €'k danlarmm ıı:erek idare, ıı:erek kabililet 
Fran ızl r h kkınd Amerıka tarahndan tirilc etmeıinhı hak- ki aebebi de bu Maca ha bl kiır etmiş ve BuJ~aristanın kendi hesa- bUyUk hasar ika eder. ve Umare sahibi olması ica fflyor. 
beslenen sempatiyi de göz önünde tut- csaat•. Amerikamn im harpta de deniz- r r Ye nazın hına Avrupanın t nsikine hAdim olaca- Hafıf daft toplarının çok mües.sir ol- yah:u. ıw:.ndanlar de~l. ~ 
ma w a m ~~urdur Binae!'~eyh Surıye '-.rin H!l'bestis: preN.il>i üzerinde ePlri- Papanın aezdlllde ğını ll&ylemistir. Meclis reisi de söyledi- maaı -.mm fevkalAde süratinden ~ ~ ve mesafe tayinine memar l"f-
mes lesı hır taraf!_an Vifiyı kendı ~tti- d• oldulu deNCede warla d.up ds- Roma 10 (A.A) - Papa Macar bal'- il bir nutukta Bulgariataıım her valut li mermilerinin basJı:ın eeklinde tevcih nt ta yalnm 1-ına muhiıebe 
~ma çekmek. dıser ~ da börle mıpa*ıı _.. ft alAlra Of! ...... hlJe DUIJ'I genen} 8artayı bbul ~ ~ mihverin yanında yer alım•= oldu- ec1ilmemıden l1eri geliyor. Bu ~ kul· meeburiyetiııde bulunduklarmdan 

1..1-~-1.~K-'-~L.J~--&-A.L--1 -.Jl. 1._.a_tt '" .M- -'L- L 1 .... 


