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YENİ ASm Matbaasında basllmıshr .. 

Lmulrı:da aktedilen konft'Tansta mfthimbfr mıtıık irat eden B. Çörçilin yeni 
1"esimle,.inden biTi • 

){er seve 
Rağmen 

lrıgilterede mühim bir 
konf erarıs toplandı 

Mü"efifıler harba de· Harp 
vam hususundalıi lıarar 

demokra-
ve azirnleri'!i bir Jıerre silerin nihai za

daha ıfade 
eylemiJlerdir.. f et"~ne kadar 

11!\KKI OC.\KOCLU 

Bu hafla Londrada iki mühim hiid;se 
olnrnstur. Bunlardan biri Avam Kama
rosuıda cereyan eden müzakereler, di· 
ğeri de İngiltere, Dominyonlar ~e isti
!Iiya ui;'Tamış memleketler mümessilleri· 
nin istirakiyle yapılan toplantıdır. 

Girid ha•bının mağlôbiyetlc netice· 
lennıesi, İn~iliz umumi efkiinnda fena 
akisler uyandırmış, adaların hava yolu 
ile zaptı tecrübesi bir takım endisclere 
bile yol açllllljh. 

Avam kamarası çok hararelli bir cel
se akdederek Girid ma2'liıbiyetini ve 
bunun sebeolerini inceledi.-

devam edecek 
---o--

Konferansa İngiltere, 
Dominyonlar, Hindistan 

bütün müttefilıler ve 
hür Fransız mümessil

leri i.ştiralı e;yledi-
Londra, 13 (A.A) - Resmen bil<ii

rildiğône göre diin Sen Ceyms sarayın
da İngiltere, Dominyonlar. Hindistan. 
bUtün müttefikler ve hür Fransız hare
keti mümessillerinin iştirakiyle bir top
lantı yapılmış, toplanbya iştirak eden-

- SClNTl? "; "~YPAflA -

Hemen itiraf eylcmeğe mecburuz ki 
böyle bir müzakere :mcak ve ancak İn· 
gilterede yapılabilir. Bütün memleket
lerde harlıın devam eylediği sıralarda ~<'>-<::Y<:Yc:Y""'°'""'°'""'°'~""°""°"-~ "'~ 
harhın her hanııi bir sailıasının kaybe· 
dilmesi milleti değil, yalnız genel kur· 
mayı alakalandıran bir mesele sayılır. 
Efkarın tesettüte uğrahlnıaması, mane
viyat bozukluğuna yol açılmaması için 
umumiyetle askeri meseleler yalnız as· 
kerlerin bileceği bir iş olarak telakki 
edilir ve bunlar üzerinde münakaşa 
ve tenkit kabul edilmez. 

Halbuki İugilterede vaziyet bunun ta
mamen aksinedir. Düsmanın isli(arle 
edebilecei(i malt'.ırnat gizli tutulmak k•Y· 
diyle biitün meseleler, harbın idaresiyle 
aliilralı rne\'zular Avam kamarasında, 
Lordlar kamarıısmda, nıatbuntta müna
kasa ohmmaktdır. Memleketin miidafa· 
asına, harhın idaresine ait işler n1illetin 
ıözii önünde konuşulmakta, zafer de, 
mağlftbiyet te umumi efkardan gizlen
memektedir. 

Millet, her ~eyi bilerek şuurla hare
ket evlen1ckte, biitün vakıaları soğuk
kanlıl;kla miitalaa:va imkan bulmakla· 
dır. 

İste İnı:iliz milletinin en büyük kuv· 

B. Çörçil mühin bir 
nutulr söyledi 

y 

• 

D a
a zaf r 

! •••• 

B. ÇÖY.ÇIL TEMiN EDIYOr: 
HARP ÇETI , Fi1AT ZA

FER BiZiM OLACAK 
ingHiz başvekili, 8. Hit· 
lerdenHMüstelıreh mah· 
lulın diye bahse"i ve 
Alman:vanın mağlubiye
te mahlıtim olduğunu 

anlattı.. 
Londra, 13 (A.A) - lngiliz başve· 

kili B. Çörçil Sen Ceyms sarayında 
müttefikler konferansını aşağıdaki nu
tukla acml5tır: 

- Nazilere karşı yapılan harbın 22 
inci ayında düşman ateşinin tesirinden 
masun kalmamış olan bu eski Sen 
Ceyms sarayında. arazileri istili. edilen 
Avrupanın meşru ve meşruti hükümet
lerine yüksek hedefleTimizi ve azmimi
zi ilan için toplanmış bulunuyoruz. 
Oünvadaki hür insanların ve milletlerin 
ümitlerine cesaret vermek için de top· 
lanmı, bulunuyoruz. 

YA öLOM, YA ZAFER 
Burada, şu önümüzdeki masa üzerin

de, arazisi istila ve yaitma edilmi<. ka· 
dınları, erkekleri ve çocukları Hitlerin 
boyunduruiu altında yere setilt'Tliş veya 
1ztıtap içinde bırakılmış on millet veya 
devlrtin hükümranlık tapulatı bulunu
yor. BuradA, parlamento ve lnQ'iliz de
mokrasisinden M1ihiyet1erini alan asır
lık kraliyetimizin hizmetkB.rlan Uc do
m!ılvnnların. Kanarla.Avuc:turalya, Ve
ni Zelanda ve cenubi Aftikımın, Hin· 
distan imparatorluğunun Birmanyanın 

ve kürrenin biitün aksamına vayılmıs 
olan mü-ıteml«"kelerimizin snl8.hiyettar 
mümessilleri de bulunuyor. Bunlar bü· 

- SClNU 2 ei !';AYFADA -

veli buradadır. 
İngiliz milletinin yenilmezliğine ka· Loııdrada kıuınetli binal~rı Alman hava hücumlarına kar§• 

naat ~etirmek iciu sou bir yılın hadise- için alınan tertibatt.an bir garünüş 
muhafaza etmek 

}erini l?'Özdcn eeeirmek, Avam Kamara
sında Girid hadisesi dolayısiyle cereyan 
edm miizakcrd<>ri tetkik evlemek klifi 
ı:elir. . 

Bu müzakereler Jngiliz milletinin 
37.İm ve imde kuvvetinin en ııüzel ma
kesidir. Biitün İngiltere yaptığı müca· 
delenin hayat ve memat meselesi oldu
ğumı çok iyi kavramış bulunuyor. 

Her noktada millet hiikümete itimat 
eylemekte ve hükümet le millete dava
nnbilmcktedir.. Tenkitler, müzakereler 
nihnyet bir aile meclisinde yapılan gö
rü<meler hududunu asla asmamaktadır. 

Bilerek yiiriitülen bir yolda hedefo 
ula<mak imkiinfan <ok kuvvetlidir. 

fc;tc A\·anı kamarasının son celsesi 
İnf!iliz ınillctinin barba devam hususun
daki kar<lr, c~aret. cüret ve azmini hir 
kerrc daha ortaya koymu:;tur. 

İkinci hadise İngiltere, Dorniııyonlar. 
lliir Fransa. i~tihlva ui;."Taını~ n1emlekrt
ler. rnni miitlefiklcr muralılıaslarının 
iştir;~kivl<- yanılan toplaııhdır. 

Ilu tonlanhdnn <"ıkan netice ııihai zn
fcrc kaılnr lrnrba devam kararı olmu~· 
tur. Miiıtcfiklcr biitiin kuvvctlcrile bir· 
birine vardım taahhütlerini de l<'nilc~ 
mi lrrdir. Talıokküm altındaki Avrupa· 
drı millefler hiirriyC'tlcrioc sahip oln,.ak 
bir mcvkie ııclmcdikce sulh mc\'2uuba· 
his o1anuyarağtnı da nan eylcmislerdir. 

Bu toplantıdan rıkan kararlar mevcut 
vazh·etin bir kerre daha ifadesinden 
baska hir sey değildir. 

Su halde huna neden liizum göriil· 
nlii•·tür? 

- SONlı 2 ci SAYFADA -

Fransız sefirinin cenaze 
dün yapıldı • • 

merasımı 

Cenaze biiyüfı merasimle haricive veııaıetine, 
orndan da Anlıara garına aötürüldü ve sonra· 
simei ihtira,,.• m~iteafıi p husa.ci bir vagonla 

istanbula gönderildi •• 
Ankara 13 (A.A) - Fransa büyük 

elçi.si müteveffa Jül H9nrinin cenaze 
mcra•imi bugün saat 1,30 da yapılmış· 
tır. Tabut, merasimden biraz evvel, ön
do süvari ve polis müfrezeleri olduğu 
halde bir cenaze arabasiyle hariciye ve
kaletine getirilmi<tir. Fran•ız büvük el-

"',,< ...... ""'""'""'Y::""""""""""'""'"""'"""'""""" 
Neler konı:ştu .. 

' 
lar aceba? •• 

---<>--
Bulgar fırafı ilP. B. 
Mıı~~o!ini müıtilıat 
eftiler .. 
Roma, 13 (A.A} - Resmi bir men

badan haber verildiğine göre Bulgar 
kralı Boris Venedik sarayında Musolini 
ile cörüsmüstür. 

çili~i, kordiplomatik ve Fransız kolıni
si efradı otomobillerle cenazeyi takip 
etmekte idi. 

Büyük elcinin tabutu hariciye vekale
tine getirildiği esnada basta büyük Mil
let Meclisi reisi Abdiilhalik Renda, baş
vekil doktor Rofik Savdam ve haricive 
vekili !;iükrü Saraço[\'lu olduğu halde 
bUtiin vekiller, riyaseti cümhur umumt 
katibi ve baş yaveri ve merasime işti

rak edecek di!(er zevat hariciye vekale
ti önündeki bahçede hazır bulunuyor
lardı. Müteveffanın zevcesi bayan Jül 
Hanri otomobilden inerken hariciye ve
k81eti umumi katip muavininin zevce~i 
bayan Cevat Açıkalın ve protokol şefi
nin zevcesi bayan SalaJıittin Ezbil tara
fından karşılanmıştır. 

Tabut hariciye vekaleti önünde top 
arabasına yerleştirildikten sonra mera
sime iştirak eden zevatla kordiplomatik 

[ Sonu S,. cü Sahifede ] 

lngiliz imparatorluk kuvuetlerl bir hücum esnasında 

Bir mebus hakkında verilen karar 

B. Muhiddin Birgenin 
n~ebusluğu sakit oldu 

B. Muhi"in Birgen ilıi aydan fazla zamandanbe· 
ri Meclis müzalıerelerine iştiralı etmJyorda.. 

Ankara, 13 (A.A} - B. Millet Mecli- busluktan sakit addedilmesi hakkındaki 
si bugün Refet Canıtezin riyasetinde riyaset tezkeresi okundu. Bu tezkerede, 
toplanmıştır. Celsenin açılı,'llnı müteakin devamsızlığı meclis Sza1arının da nazan 
Mardin mebusu Muhlttin Birgenin iki 
ayı mütecaviz zamandan beri Meclis dikkatini celbeden Muhlttin Birgen hak. 
mesaisine iştirak etmediği ve mezuniyet kında riyaset divanının keyf!yeti heye
istihsal etmediği gibi mazeret te bildir- ti umumiyeye arzettiği bildirilmiş ve 
mediği, bu sebeple teşkilatı esasiye ka- tezkere reye konarak ittifakla kabul 
nununun 28 inci maddesi mucib:.nce me- edilmiştir. 
~~===:::::::::c:::::::::::ccc~::cc::::::::::::::::::cc::a::ac 

Istanbulda bir döviz ka
çakçısı tevkif edildi 

İstanbul 13 (Yeni Asır} - !zak adında hirlııin döviz kaçakçılığı yaptıb te.q.. 
bit edilmiş, karyolasının şilte.si lçind•n 25000 Amerikan dolan, 1090 :t.vlçre 
Frangı, bir miktar liret çıkanlmıştrr. Hadise adliyeye intikal etmiş ~e hııJı: 
tevkif olunınuştuY. 
~cacıa:=aoc~:aa=ca::ccc=c=coc: 

Afrikada yeni lngiliz.' 
hava hücumları 

••••••••••• 

Bira~azide v:emi- Müttefikler Şa
ler ve deniz tay- mı bilkuvve 

yareleri tah- iş2al ettiler 
Kahire, 13 (A.A) - Askeri sözcü şu 

lngiliz.ler Suriyede 
ilerliyorlar 

~işi taraftarla .. 
rı .. ._m ka 

.m.E>-ti kırıldı 

HÜR FRANSIZLARlA SU. 
KiYE FRANSIZLARI ÇAR

PiŞMIYOR GALl:A 
ingUlzler Şama ya1ı1aı. 
tılar ve Dentzin lıııman· 
dasındalıi Vişi fıııvvet• 

leri fıısmı fıüllislnin 
bulunduğu sahaya 

girdller .. 
Kahire, 13 (A.A) - Suriyedeki mlit· 

tefik kuvvetler imkan olan her yerde 
döviisün önüne gecmeğe gayret ederek 
ileri hareketlerine devam ediyorlar. 

Müttefik kuvvetler Sayda civanna ve 
Şanım 15 kilometredeki varoşlarına ka· 
dar gelmişlerdir. En büyük mukaveme
te Lilaııi ırmağının ge<;ilcli~i yerde ve 
Matullanın şimalinde karşılanmıştır. 

Her iki noktadaki mukavemet bilhns
sa füfenk ve uzun menzilli toplann ate
şiyle kınlmıshr. Fransız kıtalannm ya· 
nsı teslim olduktan sonra müttefiklere 
karşı sempatilerini bilclirmistir. 
'· [ Smıu 3. cü Sahifede l 

tefsiliitı vermiştir : Suriyedeki harekatı ;aare eden lngiliz 
- Sahil boyunca ilerliyen imparator- generali Vilson 

rip edildi 
Libyada mihver tecem· 
mülerine ve nakil vası· 
talarına zararlar ilıa 

olundu.. 
Kahire 13 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava kuvvetlerinin tebliği: 
Libyada hava kuvvetlerimiz düşman 

tecemmülerine karşı hücumlarına mu
vaffakıyetle devam etmişler ve Gazala, 
Kaputzo ve Eladem mıntakalannda düş
manın 20 büyük nakil vasıtasını tahrip 
etmişlerdir. 

BtNGAZtDE 
Ağır bombardıman tayyarelerimiz 

Binııaziye hllcum ederek limanda ve 
merkez mendereği civarında bulunan 
ııemileri hasara ui?ratmışlardır. Pilotla
rın raporlarına nazaran son bombardı
manlar neticesinde en aşağı 6 deniz 
tayyaresiyle müteaddit ticaret gemile
rinin enkazı limanda eörülmektedir. 

tNGtLtZ RESMl TEBLlCi! 
Kahire 13 (A.A} - Orta şark İngiliz 

teblii!i: Habeşistanda Belçika müfreze
lerinin Ganıbala mıntakasındaki ileri 
hareketleri inkişaf etmektedir Habeş 

r Sonu 2 . inri Snhif Ptte 1 

luk kuvvetleri Saydamn hemen cenu-1 "'"""''°""'°""'°"".:<;:,""'-<::>-<::><><:::>-<:::>-~"""::::..e 

bunda Marduşaya varaw;lar ve Merci f ı ~IZLA'A GD" RE 
Ayunu alıruşlardır. Müttefikler Borge- f!i it il' . 
de vamuşlar ve burada yollardaki tah· 
ribat sebebiyle durmuşlardır. SU'-' iYEDE y•zıYET 

Harekat şaının 16 kilometre cenu- r. H 
bunda Kisvede devam etmektedir. Ku
neyleranın ötesinde bir müttefik kolu 
Amadiye varmıştır. 

Royterin resmi makamlardan öğren
diğine göre de, Şamı müttefikler b\1· 
kuvvei igal etmişlerdir. Şehrin hcm.-n 
kıyılannda bulunulmaktadır. Kan dö
külmemesini temin i~in müzakereler ce
reyıın etmektedir. Bu da miittefiklerin 
şehre girmesini geciktirmektedir. 

Alman ordusu Bulga· 

---~---

lnvilizlerin kır
dıiı mukave
metlerini bil· 

diriyorlar 
ristandan cıkıyor 

Berlin, 13 (A.Al _ Doyc;e Algeman- İngiliz donanması fıesif 
ya Çaytung gazetesi Bulgaristandan av· tOpÇU ateşiyle fıaradafd 
nlmakta ol"? Alınan kıtalarının Sofya- harekata yardım ediyor 
dan hareketı hakkında uzun tafsilAt Vişi 13 (A.A) - Fransız harbiye ne• 
vermektedir. zaretinin Suriyedeki harekat hakkında 

neşrettiği tebliğ: Litani ırmağını geçen 
düşman kuvvetleri Çarşamba günll 

-- - -------------· Saydanın cenubunda durdurulmuştur. 

·--------------------------.. -.. Merci - Ayunun şimalindeki Fransız mevzilerine zırhlı teşekküller tarafın-

• 
• 

Libııada harekatta bulunan ltıııiliz motiWlii kıtalanndan bir grup• 

dan yapılan bir hücum tardedilmiştir. 
Herman dağının şarkından ve Kisvenin 
cenubiyle cenubu şarkisinde dümıan, 
Fransız mevzilerini şiddetli hücumları· 
na rağmen, yarmağa muvaffak olama
mıştır. 

11 Haziranda Fransız hava kuvvetle· 
ri düşman kollariyle otomobil teccın· 
millerine karşı harek~ta devam etmış• 
tir. 

11-12 Haziran gecesi İngiliz hava bv· 
vetleri Beyrut limanını bombardıman 
etmiştir. 

İngiliz harp gemileri kesif toı><;u ate• 
siyle dü.,<man kıtalannın karadaki f>•rr
k!ltına miizah•rete devanı etmektedir. 

M'OTI'EFtKLER 
1LF .. RL1YEM!YOR-'\lUŞ 
Visi 13 (A.A) - Ofi ajansı bildiriyor: 
Dün gece yakın şark kuvvetleri ku

mandanlığından gelen en son habl'?'lere 
[ Sonu 2. ine'. Sahifede ] 

• , 
• 
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ŞEHI HABERLERİ 

Rerşeye 

Ra~men 

•• IH' NCI KISIM •• Ycıızan : Şahin Afıdmnan fki ihtikar maz. Siper kazma müddeti uzatılmıyacak Müffefifıler ha,.IHI de· 
11am flususundafıi fıal'ar 
ile azimle,.fni bir fıerre 

daha ifade 
eylemişleredir •• 

HAKKlOCAKO(iLU 

•••••••••••••••••••••••• ···································~······ 
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94-

Tez hakla şu k Afe ., a ırı .••• 
Dö,.düncü Murat yasafıla,.ının peşinde Jıoşuyor, 
dinlemiyenıeri Cellat Ka,.a Aliye öldiirtüyo,.du 
Padişahın bu müthiş tazyiki altında! bir delikanlıya rastlamışlardı. Sultan 

İstanbul ahalisi en ağır bir esaret haya- Murat genci derhal durdurarak ona de-
tı yaşıyordu... di ki: 

Wfün içmek yasak ... Gece vatsıdan - Sen kimsin? .. Ve benim verdi~im 
sonra sokağa cıkmak yasak ... Hükümet emre aykırı olarak bu vakıt sokakta ne
aleyhiııde dedikoduda bulunmak ya<ak. den dola~ırsın? .. 
Ve bu yasaklar hiç bir tahdide tilbi ol- Meçhul delikanlı ka~ı.•ındakinin pa
ınıyarak namütenahi bir rurette <lcvam dişah oldul:unu anlamakta gecikmemL~
edip gidiyordu.... ti. Büyük bir korkuya tutularak cevap 

Yasaklara riayet etmiyenl 0 r clördün- verdi: 
cü Muradı bir ummacı gibi daima kar- - Aman padişahım ... Kulun Hoca
şılannda dikilmi• göriiyorlardı. O za- pa a camii imamının oğluvum .• Camiyi 
mıın dördüncü Murat ka•larını ~atıyor temizledim, süpürdüm ... Şimdi bu ci
ve emrine karşı gelmek cüretini göste- varda olan evime dönüyorwn ... 
ren adamı öldilrücü bakışlariyle silze- - Baka melun.. Biz yatsıdan sonra 
rek derhal haykırıyordu: sokaga cıkılmasını menetmi1 değil mi-

- Baka adam .•. SP.n benim emri ~e· yiz? Yoksa ~ağır mısın? .. Verdiğim em· 
rifimi duymadın mı? ... D•mek bizim ri duymadın mı?. (Bermutat cel15da 
verdiğimiz emri hice sayarsın?. (Sonra bakarak) bire Kara Ali .. tez hakla şu 
peşinde gelen celladına dönerek) bire kafiri. .. 
Kara Ali, kes su hainin h•~ın. ·· Kara Ali gence hiç soluk aldırmadan 

Ve Kara Ali hemen bu emri in!a7 sokağın ortasında biçareyi hemen hak-
ediyordu... layıvcrmişti ... 

Sultan Muradın kan dökmekte ne ka- Paıfüah bu gibi hadsiz hesapsız zu-
oar ileriyP gittiğini J!ÔS!eren bir hare- \üm)erde, gaddarlıklarda bulunmak Sa
htinl tan"h ŞU suretle aydınlatmakta- yesinde her kesin gözünü yıldırarak ts
dır: tanhulu fıüküm ve nüfuzu altına alma-
Padişah yatsıyı müteakip sokakta ğa muvaffak olmuştu ... Fakat vil§yet-

gezmek memnuiyetini tesis ettikten !erde her şey eskisi gibi, eski tas, eski 
.sonra bir gece mutadı veçhilP Kara Ali- h 

k h rd d 1 
_ k amamdı ... 

yi yanma alara ~e i e o aşmaga 0 - Her tarafta eşkiya türemiş, Anadolu-
yuldu. Padi ahla celladı Hocanaşa ca- da asayiş tamamiyle bozuk gidiyordu .. 
ınilnin önOnden geçtikleri 'Irada yolda 
henll% çocuk denilecek yaşta çok genç - B t T M E O t -

B. Çörçil çok mühim 
bir nutuk ıö yledi 

[ Başı.ıralı 1. ci SnHfede l 
yük bir dava için kılıç çekmişlerdir ve 
ölmeden, veya zaferi elde etmeden kt· 
ltçlo.nnı ellerinden dü~ürmiyeceklerdir. 

Biz burada toplanrrken, Atlantik Ok
yanusunun ötesinden, birleşik Amerika 
devletlerinin çekiçleriyle yübek fınn
larmm fazlalaşan gUürltülerile teşci 
meııaj\annı ve ııittikçe artan <eri yar
lhın vallterlni duyuyoruz. 

AVRUPADAK.t FACiALAR 
A:nupada ne facialar, ne vah,etler, 

ne cinayetler işlendi t Va11ova. Roter
dam ve Belgrat harabeleri, masum hal
ka kaf11 heaaplı ve teknik u•ullerle yapı
lan bombardımanlann vahıeti uzun 
zaman dn,,.da hatırlanacak abideler
Cilr. 

Burada Londrada ve bütün adalan
rruzda ve Manda da oehirlerde tahribat 
es<'rlerl Rörülebilir. Bu tahribata muka
bele edilecek ve )'llpılanlann intikamı 
fazluiyle alınacaktır. Bugün mağHlp 
milletlerin ııefalet için bırakıldığını. tet
h;. ve i.stlmıar edildiğini goruyoruz. 
Milyonlarca eolrler var. Bunlardan çok 
fazlası da hakiki eaaretten farksız ıart
lar altında çalı,mağa mahkO.m ediliyor
lar. Bu milletlerin mallan yağma. ~!
mit veya kıymet.iz paralar mukabılinde 
çalınrruştır.Aile ocaklarının ı:i!ttdel~ ha 
pb, gizli polisin her tarafa gıren sıste
rniyle tahrip edilmektedir. 

O riz'; siyasi polblerin, bizzat AI
manlan da menfur bir mutavaat içinde 
boyun eğdirdikten aomıı bir düzüne 
ınemlelıetin aokaklarmda ve yollarmı 

dolaşmakta ve bir milstekreh mahlfilrun 
istibdadını idame i~ln harekete geçmek 
tedir. 

Bu milletlerin dinı 1 akideleri tazyike 
tabi tutulmUJ, ananeleri, kültürleri, ka
nunlan. •o~al ve ıiyasi müesseseleri 
ya cebir ve Jiddetlc ortadan kaldınlmış 
yahut içinden <'ntrikalarla cürütülıl'U.
tür. Fakat hapishaneler artık yetmiyor. 
Tahs.t kapmlan dop doludur. Şafakla 
beraber, Almanlann masum insalan 
lc.urşuna dizen ateş sesleri duyuluyoT. 
Polonyalılar, Norveçliler, Hollandalı
lar, Belçikalılar, Fransızlar, Yunanlılar 
ve Yugoslavlar hüriyetleri için hayatla
nnt feda etmitlerdir. 

Memleketlerd<' Kuislinglebre fatihi 
meıhetmelcrl, p\anlanna yardım etme
leri pl.nlannı I.abU: ettinneleri için pa
ralar verilmektedir. Bunların kendileri 
de fatihir önünde ta yerlere kadar eğil
mi !erdir. 

HARBiN SEBEBi 
Evvelce hürriyete nail olan Avrupa

nın bu bedbaht vaziyetine karşı koymak 
ir;.in ıilB.ha aanlmış bulunuyoruz. Hitle
rin arkasında Mussolini ve yanında Dar ... 

lan olduğu halde kendi tahakküm vası
talariyle yeni Avrupa nizamını kurmak 
cür" etincl~ bulunduğunu görüyoruz. 
Şimdiye kadar hiç bir fatihin fikrinde 

bu derece gülünç bir hokkabazlık fikri 
ııahit gibi yer alm:ımı<hr.Gittikçe etrafa 
yayıla yaJtla bu feci harbm neticeoinin 
ne olacağm.ı söytiye-meyiz. 

HARP ÇE.TIN VE. 
UZUN OLACAK 
Bu harbın çetin olacağını biliyoruz. 

\"e uzun olacağını tahmin ediyoruz. Fa
kat afhalarını evvelden tahmin ede
meyiz. Fakat bir şey dünyanın gozu 
önünde ~çık, red edilmez ve münak"sa 
götUnnez bir vaziyettedir. O da Avru?D 
bilnyesinin yeniden tanziminin ve Av
napa. ai.l,..•inin y""n\d,.n. t hakkulc.unun 
Alman elleriyle yapılm!yacağıdır. Al
man ordularının ve Nazi polisinin gir
diği memld<etlude. öyle ae&et verici 

haller olmUŞtur ki bunlar yüzlerce sene 
insanlann hatıraandan çıkmıyacakbr. 
Kurtuluş nasıl ve ne zaman gelecektir, 
bunu bilmiyoruz. Muhakkak olan bir 
şey varsa o da bütün dünya yüzünde 
Hitlcr adamlarının izi, tahripkar adım· 
lannın lekeleri yıkanacak, silinecek ve 
icap ederse demirle sökülüp atılacaktır. 

INGILTE.RE YIKILMAZ 
Bizler burada i$le milletleri kurtar

mak ve devamlı gayretlerimizin galebe
sini temin etmek maksadiylc toplanmış 
bulunuyoruz. Bir sene evvel Britanya 
hükümeti fırtınaya karşı koymak ıçın 
yalnızdı. O zaman bir çok düşmanları
mız gibi bazı dostlanmız da sandı
lar ki bizim günlerimiz de sayılıdır. Ve 
tahmin ettiler ki lngiltere ve lngiliz 
müeaseseleri de batacaktır. 
Aı çok iftiharla hahrlıyabilirim ki or

dumuzun infuamsız, hemen hemen si
lahsız olduğu, bir tek top ve bir tek 
tank mevcut olmadığı, bütün malzeme
mizin ve iaşe maddelerimizin Fr:ınsada 
kaybedildiği o zamanda bile Britanya 
milleti sulh yapmağa temayül eimemiş, 
müşterek davamızdan iimitsizliğe düş
memiştir. O zaman bile yalnız kendimize 
değil, bütiln insanlara ilftn ettik ki az
mimiz esaret altına giren rnilletleri:ı 
kurtarılmasına ve tahakkümün tama
men kınlıruısına kadar sulh yapmamak
tır. 

bd SENE ARASINDAKİ FARK 
Geçen sene haziran ayındaki endis~li 

günlerden bugüne kadar nerelere var
dığınuza bakınız. Gayretimiz. azmimiz 
ve imannruZ müthiş imtihana muka ve
met etmiştir. Tayyarelerimiz semalan
mıza !ıakimdJr. Krallık b:ıhr!yesi deniz
lere hükmetmektedir. Aıaltılmı~ İt.'\lyıın 
donanması !imanlanna saklanmL~. 

Alınan donanması da ya hasara u~
tılmış veya batmlmı.tır. Limanlanrnız. 
<chirlerimiz \"e fabrikalanmızın atP5ler 
altında kalması İngiliz milletinin ce'lil
retini azaltmamış, milletin hayatı ser
vislerini durduramamışhr. Harp endüst-

EL HAMRA Sİ~EMASI TDA 
BUGÜN 2 ŞAIIFSER FİLİl\I BiRDEN 

-1-

LEYLA İLE MECNUN 
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KARl.AR ALTINDA 
YARATANLAR : TYRON PO 

S E 
LEYLA İLE MECNUN 

!.30 - 6.00 - 9.30 

A !il 

R - SONİA HENİE~ 

L A R 
KARLAR ALTINDA 

4.30 - 8.00 DE.. 

tı.K <;EANSLAP.Oı\ BiRİNCİ 15 KURUŞTUR.. 

DUDU adliyeye 
verildi 

Bi,.I toptan un satmq, 
diğe,.i naftalini fıilosu 
160 ııuruştan uePrnq? 

---0---

Fiat milrakabe komisyonunca tesbit 
edilen satış fiatleri dahilinde satış yapı
lıp yapılmadığı fiat mürakabe bürcısu 
memurları tarafından sıkı bir surette 
kontrol edilmektedir. 

İhtikar yaptığı tesbit edilenler M;)I! 
Korunma kanununa aykın hareketle
rinden dolayı mahkemeye verilecekler
dir. 

* Anafartalar caddesinde Riza olil u 
Ömer Koçmanın perakende olarak sat
ması icap eden unları Hayim adında bi
risine toptan satbğı ve ek<tra unlardnn 
bir çuvnlı fırıncı Hüseyine 27 liraya ve
rerek ihtikar yaptıi'(t iddia edilmi<tir. 

İkiçesmelikte İ<mail oğlu Bakkal 
Arifin maliyeti 127 kuruş olan nafta \ini 
160 kurusa satmak suretivle il"ik~r 
yıptığı şika ·et edilmistir. Gerek ÖmPr 
Kocmnn ve gerek Arif adliyeye veril
mislerdir. 

Bi.yük at eti7..m 

müsabakaları 

yapılıyor 

22 haz"randa yaprlac:afı 
müscdtafıalara dume 
bölgele,. atletleri de 

gelec:erı .. 
İzmirde atletizm müsabakaları için 

dolgun bir pro~am hazırlanmıştır. 
Grup birincilikleri adı verilen bu mü· 

sabakalnra Aydm, Balıke<ir, Burdur. 
Denizli, İsparta ve Manlc:a bi)lgeleri ve 
İzmir a:letleri imrak edeceklerdir. 

Müsı>bakalar 22 haz'•an 1911 pa7ar 
günü Alsancak stadvol'!"'tınila icra eıli
lecektir. Öğleden sonra ha•bnacnk obn 
bu mühim knr'lla•malarda 100, 200 ve 
400 metre silrat koşuları 800. 1500 ve 
5000 m<>fre mnkavomet kosulariyJe ll O 
metre manialı. Balkan lia'.,-r oşusu. 
gülle, disk ve cekiç atma ile irtifa uzun 
ve sınkla atlama müsabakaları vapıla
caktır. 

Müsabakalara iştirak edecek olan at 
!etler 16 haziran pazartesi günü saat 17 
de bölge merkezinde toplanacaklarclır. 

rimi7.de muazzam inki aflar yavaslah
Iamamı~hr. 

Atlantiğin öte tarafından yiyecek ve 
<ilnhlar bizim irin ha7.1rlanıyor. Batan 
gemilerin yPrine yenilerin: ika'11e icin 
tertibat almaHayız. Birle ik Amerika
daki d~<tlarm·•z bundan daha fazlasını 
vapmaktadır. Ordu r~"Tlia!lnnı kuvvetlen 
diriyoruz, kara kuvvetlerimizin tedıizat 
ve talimlerini daha ziyade iyilec;tirivo
ruz. 
·BİTLERİ BIRAKMIYACA(.;tz. 
Hitler Avrunada dört vana dönebilir 

yerinde sayabilir vev,. daha uzaklara 
gi~ebilir. Seametlerini oralara da götü
rebilir. Afrikava ve Asyaya girebilir .. 
Fakat nihayet bu kale ada ile kar.;ılas
maqa mecbur bulunacaktır. Karada "P 
denizde ona mukavemet edeceğiz. NP
r<ye giderse onu talcin ed~C<'ğiz. Ha\•a 
kuvvetimiz Alman milletine hıırbın yal
nız yal!ma ve m1128fferivet olmadı~· 
öğretmeğe devam edec<'ktir. 

Zanteclilmi• milletlerin memleketle•i
ne yardım edecek ve onlan mukavemet 
ve isyana teşvik edeceği?.. JJ'.tlerin es&
ret altına koyduf(u milletleri kurtaraca
ğız .. 

Hitler ne rahat ve ne de huıur yfuü 
ı:örmiyecektir. Ne sulh milzakere•ine 
~iri<ebilecek ve ne de müzakere zemini 
bulabilecektir. • 
İNGİLTER.EVF TAARRUZ 
FDERLERSE 
Ümitsiz kalınca muhtemel olduiiu gi

bl adalanmızı istila tesebhUsüne geÇS(' 
de bunun kllr'!'"<lnda sarsılmıyacağız. 

Her gün ve hepiniz vazifemizi yana
rek kuvvetimizi ve azmimizi muh'!fauı 
edeceğiz. HUr VPya e,.ar,..t altına nlm
mış millet ve devletlere, hürr:vet d~va
"1Tll benimsemi• memleketlere. miltte
fiklerimize, bizim iyiliğimizi t.tiyenler<> 
veya bize yardımda bulanan dominyon
lanmıza ve Amerikalı dôstlarımıza rne· 
sajımız şudur: Yüreklerinizi sağlaır 
tutunuz .. Her şey iyi bitecek, zaferi ka· 
7.anacaj!ız. Istırap ve fedakArlık uçuruır. 
Janndan beşeriyetin şan ve şerefi do'\a· 
cııktır. 

Ay nihayetinde siperi 
olmıyanlar ceza verecek 
Siperlel'in geH~i güzel yapılmaması, müşfıüldtla 
fıarşdıu;dırsa rnalaallelerdelıi yardımcı lıomite

lere mUrac:aat edilmesi Uiznndıl' .. 
Pasif korunma talimat ve nizamna- 1 zilmi~ ve lô.zım gelen izahat ta verilmiş

mesine uygun olarak muhtemel hava tir. Aynca matbuat vasıtasiyle de mü
taarruzlarma ~"'1"Şı k~ru.nma tedbirleri 1 teaddit neşriyatta bulunularak halkı
almak faalıyetı, sehnmızde hararetle mıza, husu.•!, müşterek ve umum1 si
devam etmekte ve müsait olan her perler hakkında geniş izahat verilmiş 
yerde siperler kazılmaktadır. Bu ıne- bulunmaktadır Bu hususta teknik sa
yanda sığınakl~r ~~ inşa olunmak~dır. hada karşılaşıl~cak güçlükleri bertaraf 

Malum old~g~ uzer~ ~ususl: m_uste- etmek için de tal! komisyonlar kurul-
rek ve umwru sıperlerın ıkmalı mühle- . 
ti, vilftvet tarafından n•<redilen beyan- muş. ve maha~elerde . ~ırer yar~cı 
name ile Haziranın son - gününe kadar komıteler te~kil eılılmL~tir. Bu ~o~s
uzatılmıştı. Bu ayın nihayetiÖe ka~ar yon ve komıte~er l]alkımıza teknik ıza
mümkün olduğu halde siper kazdırnıı- hat vermektedirler. 
yanlardan yirmi beş lira ceza alınarak Şimdiye kadar kazılan siperler, bu 
ve bu defa müddet yeniden temdit edil- ayın yirmisinde husust heyetler tara
miyecektir. fından tetkik edilecek, noksan görülen 
Aynı zamanda kazılan •iperl •rin cihetler talimatname çerçevesi dahilin

mak.<ada uygun olması ve l(•lişi güzel de yaptırılması istenecektir. 
yapılmaması da lazımdır. Vil!\yet tara- Tetkik ,heyetleri gördük!Pri siperler 
fın~an neşredilen brosürlerde <iperle- hokkındaki malOmatı bir rapor halinde 
rin nasıl olacağı hakkında krokiler çi- vilayete bildirecektir. 
~~~~=:r-~-~J.7.<~~~~~~.r.ı===cc=ıccı=::cı::: .. 

•• 
Odemiş imar 

olunuyor 
Yazlık zeriyat 

çok ·yi 
--O-- --0--

İzınirin en ileri kazalanndan olan Vilayetimiz dahilinde bu seneki ya:ı-

[ Ba•tarajı 1. ci Sahijede ] 
Bunun da sebebi aşiklldrr. 
Brenner geçidinde yapılan Mossolini 

Bitler mülakatından sonra mihverciler 
yeni bir sulh taarruzu temayülünü gös
terdiler. l\filıver devletleri de çok iyi bi
lirler ki bugünün sartları sulh nıru;.ı<ı 
etnı!mda toplanrna(a asla müsait de
ğildir. 

Sulh taarruzu. besinci kolun hareklt 
plAnlnnndn yer alan mesailden birini 
te kil ediyor. Maksat m•Jharlp memle
ketlerde zaaf uyandırmak, gayri muha· 
rip memlckellerde propaganda vesilesi 
yaratmak. niha:vet kendi umumi efkir
lannıı karsı da harbn devam mesulive· 
tini İn~ilizlere tahmil eylemektir. Fakat 
İnııilizler buna da fırsat vermemi~ler, 
sulh tııarrıızwıu daha önceden körlet
mi<lerdir. 

Mihver kaynaklan Amerikanın Lond
ra biiyük elçi<inin bazı görü•meler yap. 
mak üzere memleketine gitmesini de 
venis mikyasta istismar cylemioı!erdir. 
İnl!!ilterenin teslim olacağına, harbı hı· 
rakaca~nn dair haberler ynymıslardır .• 
Amerika ve İn'!"iltere devlet adanılan 
hu rihi sayialan münasip sekiUer
de valanlamı<lardır. Fakat müttefikle
rin ·bu defa yaptıldan toplantı bu kabil 
haberlere en k:ıt'i darbeyi indirmiıı, ve 
h:ırba devam azmini en kuvvetli bir -
kilde tebarüz ettinniştir, Dün de tek
rarladı!(ımız gibi harhın mukadderatı 
tahammül kudretine veya Atlantik ile 
Maruı üzerinde cereyan edecek muhare
belere bağlıdır, 

HAKKIOCAKOOl.V 
ödemişte imar faaliyeti geçen seneler- !ık zeriyatın çok bereketli ve iyi kall
dckinden üstün bir hızla d•v•m etmek- tede olduğu anlasılmışttr. Yazlık zeri- ,!!ı:tllllllllllllltl'll'l'llllllllllllllllllll!l11111111111 ~ 
tedir. yattan bilhassa Mısır, Arpa ve Patatis - -

Her <ene ödemişin miistesna yayla- mebzul bir surette yetişmiştir. ~- 312 • 323 dog" umıuıa r ~-
sında dinlenmek maksadiyle pel' çok 

kim.<cler Gölcii~e gitmektedirler. öde- ZABITADA ==== g k~amıaı a çag"ırı'ııgor __ ==-= 
mi~lil""rin misaUrle1"ini barın~ırmak irin a! 
Gölcükte inşa ettirdikleri modem oto- B d .. ,,. fıauga 
\in noksanlarl vilayet bükosind>n ve- orno11a a ., E Yerli Askerlik şubesi başkanlı-§ 
rilecek tahsisatla ikmal •~ileeek ve zi- Bornovada Yaka mahallesinde Ali ;: ğından: ;: 

h oğlu Mustafa ve Ali oğlu Murat birbi- E Yoklamalara ba.şlamruştır. § 
yaretç'1erin or türlil İ•'irahatleri te- rivle kavga etmişlerdir. Her ikisi de ya- ;: 323 322 321 16 Haziran Pauır- ! 
~in ol11nac?:ktır. - ı • -

V 1 B Fu d k 1 1 1 ralanm'" ve polisçe tutulmuştur. ;: te<id<'n 22 Cumarte•ine kadar, ;: 
a imiz · a Tu '" in Y~ nn " ~- Coc··L Lır•ızlar § 320, 319, 318 24 Haziran Pazarte- E 

kası ve kaymakam B. th•on Koto ~ın - - " "' -
verimli çalışma•iyle bu <ene öd"~ıi,te Göztepede Hüseyin oğlu 16 ya'!lnda l§siden 30 Cumartesiye kadar. ;: 
.. ol faaliyeti çok ner.is olmı.-tur. Öc'e-, f'.~nmın Nail kızı 16 ya•ında Perihanın ;: 317, 316, ·315 2 Temmuz Pazarte-;: 
, ~ k d S d k --= siden 8 Cuma.-tesiye kadar. E YJ'liş. Bf"'zdağ v-ro Boz1a?,. S ::'.libli yo'!:-- 38 kuru~Pnu. K~rsıya n a :ı.a et so a· 
rı e•"Slı bir surette tomir oh>nmuş. bü- ğmda Ali oi\lu 14 yaşında Muırt.afarun E 314, 313 , 312 10 Temmuz Pazar-§ 
"n il .., oııtı .. rrı .... ,, ... c\ ~ nın bir n1 '" d \od- ;: t'"" id.-n 16 Cl.tTnart&~iye kadar~ :: 

go!Mel•ıi temin edilıni~l i r · dia edilmis, her ikisi de yakala;ınuştır. § Yukarıda künyeleri yazılı erlerin ~ •u,. sarıı..0.,un marıfetl § yoklamaıan yapılacaktır. Erler nu- § 
- &ı»• " ·~ : fus cüzdanları ve askert vesikalari- : 

V İ j, !\ Y I.:; 'P' "F. .!E Mu<tafa hey caddesinde Tabir oğlu §le birlikte günlerinde öı<leden evvel § 
Haydar, tanı~adığı bir eve sarhoşlukla - -

""od T•n n . .. •1Y ···~~ ""aJr ====:geleceklerdir. ====: .;ı ' • girdiği sikrıyet edildi;'ıinden tutulmus-
ı; rıile~ fttı!ll'a:;• GJO.. tur. 326 Doğumlulara 
Vi15vetimizin 19-ll biitce•inde her İzinsiz eve nirmis.ler. - -

'"' ;: İzmir Askerlik şubesinden: ;: hangi bir tediye "'kıntı't karşısında kn-. Eşrefpaşada Yusufdede caddesinde - -
1 ak ·· b t db" ı ·ıı·ı y suf 1 El k 23 ;: 19-5-941 den 24-5-941 gününe ka-;: ınmam uzere azı e ır er ı ı ıez I u o~ u Siileyman ve mas ızı - -
erlilmiştir. Bilhassa ınaas ve iicrrtlrrl<' yasındo Refo, tbrahim kızı İsmetin evi- ;: dar 941 yoklamalarını yaptıran bil- ;: 

J ··b fla ·· 1 n; ;;; umum 326 doğumluların askeri ve- ;: 
ehemmiyeti v~ mu r~".1 masra. r m~'- ne izinsiz <'irdikleri şikayet edil "ğin- =-- sikalariyle her gün ö'"eden sonra=--
tesna olmak uzere. mnde bulundu""- den tutulmuslardır. "" 

!" l l t ·1 • E 18-6-941 akşamına kadar şubeye § muz ma ı vı ın •onay anna ecı veya B ak meraklıları 1 tehiri kabil olabilen ted'yeler için o iÇ . ;: müracaat an. ;: 
volda hareket olunmosı derpiş edilm~ Birinci kordonda Gardenbarda Fevzı ~ıııııınııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııınıııııııii 
ve Vilayet Daim! enciimeni bu hususta oğlu Hüseyin ile Durbaba oğlu Niyazi
bir ka~ ittihaz etınistir. de birer bıçak bulunmuş, zabıtaca alın-

Bu tedbir 12 ava k:ıbili taksim taah- m_ış_t_ır_. ____________ _ 
hüdabn senenin ilk aylarında toplu bir 
halde yapılmamasını öcliyecektir. 
Diğ~r taraftan İdarci hususiyenin faz

la tahakkuka! ve tah.•ilatta bulunmasına 
ve sene sonunda borçlu kalmamasına da 
c;a\ışılacakbr. 

~--- ...... ·----
Yeni Jıanalizasyon 
inşaatı.. 
Belediye tarafından 5>8 inci sokakta 

ıııo, 746 mn sokakta 220 metre uzuı>
lui(unda yeni kMalizosvon inşaatı yap
tınlacaktır. 

Yamanlu.r suyunun 
yatağında tamirat 
Yamanlar suyunun kaynaklarında zu

hur eden bir kısım anzalan tam:r ioin 
1857 lira ırut'fafı istilzam eden bir pro
je hazırlo.nmı~. 

Belediye çalışmaları 
Belediye Dalınt Enciimeni dün bele

diye reisi doktnr Behçet Uzun reisliğin
de toplanmı., bnı inşaatı müteahhitlere 
ihale etmiştir. 

Doktor Behçet Uz, dün öj;:leden evvel 
şehr'.mizde tetkiklerde bulunmw;tur. 

Kadif elıal2 f! zinosu 
genişleti~;:> r •• 
Belediye tarafmd:ın Kadi!ekaledeki 

~azinonun geni 01etilmesi kararlaştırıl
.;,ış. !azım gelen proje hazırlanmıstır .. 
Yeni insaat 1268 liraya mal olacaktır. 
Ayrıca Kadifekaleye ve Cilmhuriyet 
koruluğuna konmak üzere Belediye ta
rafından 150 tane kanape yaptırılmak
tadır. 

ır,,.ilt .. re "'tlblm ir 
konferans toplandı 

f Ba•fOT,.fı 1 . • ~ Sahifede l 
!er, girişmi~ oldukları tecavüze kar';ı 
mücadele hakkında aşağıdaki kararları 
vermişlerdir : 

1 - Alman ve İtalyan tecavü:riil'e 
karsı nihai zafer laızanılıncnya kadar 
mücadele de•:ım edecek ve hunun için 
taraflar ellerinde bulunan biitiin vası· 
talarla mütckabifon y~rdımda buluna· 
caklardır. 

2 :._ Hür milletler cebir ve şiddet İS· 
timal edilmek suretiyle Almanya ve or
taklarının fahakkümü altına girmeğe 
mecbur edildikleri veya böyle bir ceh· 
rin tehdidi altında bulundııklan miid
detçe istikrarlı ve feyizli bir sulh ola· 
maz. 

3 - HalcikJ ve devamlı bir sulh teme
linin atılma<ı tecavüz tehdidinden ma
sun bulunan bir dünyada hiir milletle
rin kendi arzulariyle i• birlil(i yapmala
rı ve iktısadt ve içtima! e=ivett~n 
müstefit olmalariyle kabildir .. Ve bu 
milletler kendi aralannda ve dii\er bü
tün -milletleri<' bu mak<adın tahakkuku 
için harp ec;n:lsında ve harptan sonra 
calışmak. arzusundadırlar. ----
Afrikada veni /ngiliz 

hava hücumları 

Fransızlara 
Suriyede 

göre 
vaziyet 

[ Ba~arojı 1. ci Sahifede ] 

göre, snhilden yapılan ciddl bombardı
manlara rağmen İngiliz ve Degol kuv
vetleri hiç bir ilerleme kaydedememiş
lerdir. 

tNG1LtZ BOMBARDIMANLARI 
Vişi 13 (A.A) - İngiliz tayyareleri 

bütün gece Beyrut üzerinde uçmuş ve 
limanı müteaddit defalar bombardıman 
etmislerdir. Tayyare dafi bataryaları 
muk~belede bulunmu lardır. 

VtŞIDE MÜZAKERELER 
Vişi 13 (A.A) _Fransız kabinesi bu

gün de Mareşal Petenin reisliği altında. 
toplanmış ve tngilter~nln cevabt nota
sile Fransamn umumi siyaseti ve Suri
ye vaziyeti müzakere mevzuu olmuş
tur. 

KISACA 
• ••••••• 

Bayan ile Şayan 
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

BUGVN .AiLEDE BUGtl T. ND 

f Ba~•nraf• 1 ci Soltifeıle l 
vatanperverleri M:oii mıntakooında Soa 
ve Diniraya girmL•\Prılir. D•ha c•nup
taki harek5t Jimma mmt.ıkMında mu
vaffal.:ıyetle devam etmektedir. 

Kadının sıfatı olan bayan kelimesini 
şayan vezninde söyliyenlerden birine 
sordum. •Bunun doğrusu bayat \~ezn;n
de bayan ik~n •ayanın hecelerindeki to
nu neden yeriyorsunuz• ded'm .. Muha
tabım aklı evvellerdenmiş. fikri. tah'ili 
falan da pek kısa imi•.. Bizim suale 
yazık olduğunu cevabından anladım. 
Bayat vezninde bayan demek pek olcu
muşça olınıyormuş .. Şayan kılıklı söyle
mekte bir alimlik. bir bilı:içlik varmış .. 

G\ilecektim, baktım pek gülünecek 
b'.r sey değil. Eski meddahlardan biri
nin bir bikavesi aklıma ııeldi. Kastamo
nilinin biri İstanbulda .Helva• kelime
sine takılmıs, (Havla) ya İstanbuUul~r 
•Helva• diyorlar diye gülmü5.. Mem
l~kethıe l(ldince ben (Havla) demesini 
de b'.lirim, .Helva• demesini de dem~. 

ı . Ti! fıt;c Tarihi ffHm 1 - TÜRKÇE CASUSLUK Fb..ı\fİ 
BARBAROS Şimal Den zl Casu ları 
DEVRİNDE VF.NEDİK ! - TÜRK MUSİKİLİ VE C:ARKlLI 

2 • A k K ŞEYHİN ODLV 
TÜRKCE RUS FİLMl RUDOLF V ALANTİNO 

3 •• C " ' AŞIKLAR 3 • 1 -MI F. iLK DEFA 
HERBERT MARŞAL - GET0ntl'r 
MtşELIN :rarattıklan ŞAHESER tlniue,.sltelile,. yurda 

LlBYADA 
Libyada ~ıı .. .,, mmtake.ında tn"'liz 

devriye mUfrrzeleli. ~on E'l'nler ir:i:trle 
ikinci defa olarak bir A iman zırhlı otd
mobili daha yakalamı~lardır. 

LavalParise gitmi$ .. 
Vışi 13 (A.A) - Vi•i clvıınn<bki <•

tosunda istirahat PlmPkte hulunan Pi
yer Laval Parise dönmüştür. 

A•apça değil mi uydur uydur söyle 
dP•ek, değil. Türkçedir, biz de Türk07. 
elbet doğrusunu söylemek gerek .. 
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(;A~UPAN\NDiMUAMMASll 
Gamelin Muamması ! 

'J'efelılıür ve harelıet lıuvuetıerl fena tanzim 
edflnd$ insanlardan biri de Gamelindir. Game· 

lln gibi insanlar lıara rlarını şiddet ve azim· 
le tetevvüç edemezler-

-22-

l' AZAN: JULES RCMAtNS 
Cevap vermedi. Kendisinden ikinci 

bir davet de gelmedi. General Game
lini bir daha görmek bile nasip olmadı. 

Belki de tabiati beşerin meçhullerine 
inen bu pek müstesna yaradılışı tama
miyle ıaydmlatabileceğimi söylemekle 
kendi kendimi aldatmayacağım. 

Fakat ~ muhakkaktır : Felaket saa
tinden beri Gamelinin budala, sersem, 
gibi olduğunu tekrar edenler ne söyle
<Jiklerinin farkında değildirler?. Mayıs 
ayında Paul Reynaud, Gamelini azle ka
rar vermişti. Fakat Generale matllf olan 
'«eksiğimiz fikir gayretidir, harbi dü
,unmeğe başlamahyın şeklindeki söz
leri mahallinde masruf değildir. Birinci
kinun 1939 da kat"ltsında oturduğum ve 
sözlerini dinlediğim ve burada nakletti
ğim General Gamelin J>arlak bir zeka
ya malikti; bu zeka bir boşlukta işle
miyor. harp meseleleri ve bu meselele
rin arzettiği en son inkişaflar ile meş
gul bulunuyordu. O saatte bana söyle
diği sözler müthit bir vuzuhla söylen
mifti. Bunlan tüylerimiz Ürpeormeden 
tekrar okumak gayri mümkündür. 

Bazılan da fU fikri ileri sürüyorlar: 
·cGeneral Gamelin mesleğindeki muvaf
fakiyetinf yaltaklandığı politika adam
lanna medyundur.> 

Böyle düşünenler evvela unutmama
lıdır ki en yüksek rütbelere çıkmak iste
yen askerler mutlak 11t1rette siyaset 
adamlannm himayesine muhtaç olmakla 
beraber. bu mesleki kıymetlerinin ne 
leh, ve de a1eybinde bir mana ifade et
mez. Gene; Bonopmt politikacılan idare 
etmekteki zeki ve meharett sayesinde 
muvaffak olmuştu. Ş-ımdiki Ahnanvanın 
muzaffer Generalleri de siyaset mahsu
lü değil midir) Fakat münaka~ayı daha 
ileri götürerek diyebiliriz ki askerlikle 
allkası olmıyan sivil politika adaınlan
nın ve ordunun en yüksek makamlanr.a 
~etlrllecek kumandanlan seçme1eri mil
kemmel bir usuldür. Müstesna askeri 
iktidar, lıatt& deha sahiplerinin, önüne 
maniAlar çıkaracak olanlar her halde 
yine asker]er olacaktır. Unutmayalım ki 
General Charles de Gaulle'm ağzını tı
kayanlar siyut adamlan değil, fakat as
kerler olmuştur. 

Adeta bir kahin ku<lrtiyle Mayıs hU
"1iaabnı ketfec:leıı aclanu. yani Gamelin. 
kumanda ettffl onlulann aynı tıa~ 
5nünd prisan olmalanna müsaade etti 
C:liyeeeksiniz. 

Küçük. fakat çok manidar bir haki~ 
icat olarak fUDU aöyleyeyim ki bir saat
ten fazla devam eden mülakatımız: es
nasında beni en aııil düşÜncelerir.in mah 
remi esran yapmakla hakkında besle
CJiği itimat ve teveccühü izhar ettiği hal
<le, ben en nazik&ne lisanla kendisine 
cephede her teyin ~ayanı memnuniyet 
bir vaziyette olmadiğını söylemif ve bu 
euretle generalı gücendirmiştim. 

General Gamelin' in, her hangi bir 
mesele haklcındald kanaat ve telakkile-

Fran•ız Sefirinin ce-. . 
naze mera•ımı 

dün yapıldı 
[ Baftıınfs I. ei Stıhif ede ] 

önünden geçerek kendilerine ayrılan 
mevkileri ~- Tabutu taşımak
ta olan top arabası hareket edince alay 
yürüyüşe geçm.iştir. 

önde bir mızraklı süvari müfrezesi, 
onu takiben riyaseticilmhur bandosu, 
bir polis müfrezesi, bir piyade kıtası 
gelmekte ve ba.,ta reisicümhur İsmet 
tnöni1 tarafından glSnderilen muhteşem 
çelenk olmak Uzere di!er çelenkler ta
kip etmekte idi Fransız bayrağına sa
rılmış olan tabutu hAmil top arabası sı
rasfyle Fransız büyük elçiUk erkanı, 
Büyük Millet Meclisini temsil eden A b
öUlbalik Renda, başvekil doktor Refik 
Saydam, hariciye vekili Şülı:rü Saraçoğ
lu, Afganistan, Almanya, Birleşik Ame
rika, İngiltere. .Taponya, İran, ttalya, 
Yugoslavya bilyük elçileriyle Belçika, 
Bu]garic::tan. Çiıı, Danimarka, Mısır, 
Hollanda, Macarist.ın, İspanya, Finlan
diya, Irak, Norveç. Rorı1anya, İsveç ve 
İsviçre elçileri, elcilikler erkftnı, riyase
ticümhur umumi katibi ve baş yaveri, 
hariciye erkanı, Fransız kolonisi men
supları takip ediyordu. Büyük bir piya-

de müfrezesi ile bir süvari kıtasının ka
patmakta olduğu alayın iki yanında 
jandarmalar yürümekte idi. Cennze, 
tnönil t'addesini takiben gara gelince 
merasime işti1'8k eden zevat merasim 
salonunda yer almıslar ve derin acısı
nın tesiriyle alayn İ§tirak edemiverek 
doiirurcı r:ır:l df'lrn madam .Jüt Hmırl-

rinde muhalefet isterniyen müstesna 
zekalar~nn biri olduğu muhakkaktır. 
Fikri sabit haline gelen telakkilerini de· 
ğiştirmclerine amil olabilecek her türlü 
tesirlerden kaçındığını bile ilave ede
bilirim. 

Naklettiklerine göre cepheye, hatta 
askeri mıntakaya nadiren gidermiş; 
müttefik ordular ba~kumandanı qıfntı 
ile seyahatı Vincennes ı,atosu ile Dala
dier'inin bürosu, yahut Vincennes şa
tosu ile yüksek harp meclisinin toplan
dığı Londra arasına münhasır knlmmş. 
Kendisini alakoyan bittabi öliim korku
su dt'ğildi; biraz şi:ph .. li olmakla bera
ber hatta yorgunluk bile olmadığını ila
ve edebilirim. lhtirazının sebebi daha 
ziyade gürültü ve telaşı sevmemesi, ho
şuna gitmiyecek vaziyetlerle karsılaş
mak ihtimali, tertip mecburiyetinde ka
lacağı eczalardan, hiddet ve şiddet ih
zar etmek mecburiyetinde kalacağı ha
diselerden çekinmesi id:. Gamdin'de, 
Descartes'in Hollanda' daki meshur oda 
sında yaptığı gibi harbı inziva içinde 
dii.,iinmeği tercih ediyordu. 

Fikrimce teFekküı ve hareket kuvvel 
leri fena tanzim edilmiş insanlardan bi
ri de Camelin'dir. Bu iki kuvvet ara&ın
da münasebet ya hiç yoktur, yahut pek 
zayiftir. lnkitam sebebi ne olabilir) 
Ba!>lıca sebep azim ve sebat noksanlı
ğıdır. Game]in gibi insanlar kararlannı 
şiddet v~ azim ile tetviç edemezler. 
ikinci sebep ise harekattan cekinmek, 
ve bunun tevlit edeceği neticelerden 
korkmaktır. Herriot'un Gamelin h:ı.k
kmda sarfettiği sözleri hatırlarsanız, ge
nel kurmaydaki f'Zeli kırtasiyeci zihni
~·etinin böyle bir istidadı ne kadıu ten
bih edeceğini ta!"avvur edebilirsiniz. 

Gamelin gibi adamlar esas itibariyle 
hayalperest insanlardır. Hayalperest in
sanların da, günülk hPyati i!;le-rde b\le, 
kehanet derecesine varan vazıh gÖrÜ!l" 
leri oldllğu bittecrübe sabittir. 

Hayali geniş olan bir adam mesel;, 
mimar ise kurmak istediği muhteşem 
binaları bütün teferrüatt ile tahayyiil 
edemediği yegane cihet bilfiil inmsat it
leridir ki ehemmiyetsiz görünmekle be
raber bu hal ani ve cansıkıcı müşküller 
çıkarabilmek ihtima11erile doludur. 

Elim olan cihetler Camelin ~ibi ha
,_ ı ı rt Wr ad Fw onıhdaw 
Ye müttef:k devletler ordularının baş-

kumandanı olmasıdır. Ve Camelinin em 
rinde ancak mahdut miktarda bir kaç 
tank mevcut bulunmasına lakayt kalır
ken tank kuvvetleri tahayyül etmesidir. 
Mayıs ayında vuku bulacak harikulR(!e 
bir yıldırım harbinin tahayyül edebildi
ği kaadr zafer için hemen hiç, yahut 
pek az denecek derecede mahclut ted
birler alması, ve meydanı düşmana boş 
bırakmasıdır. 

Gamelin bütün hadisatı görmü~tü; 
fakat harekete geçmek kabiliyetind~n 
mahrumdu. 

-BİTMEDİ-

lngilizler Suri yede 
ilerliyorlar 
[ B~ara.fı 1. ci Sahif ~de ] 

Şimdi general Dentz emri altındaki 
kuvvetlerin kısmı küllisinin bulunduğa 
mıntakaya gelinmistir. 

Hür Fransa kuvvetleriııin Suriye 
Fransızlariyle ~ıştik'lanna dair ha
ber alınmamıştır. 

HALEP VE BEYRUTA YAPILAN 
ır0CUM 

Kahire, 13 (A.A) - Orta şark İngt
liz hava kuvvetleri karargahının tebli
ği : Suriyede Halep tayyare meydanır.a 

hücum edilrnis ve müteaddit yangınlar 
cıkanlmıştır. İngiliz hava kuvvetleri ve 
donanmaya mensup tayyareler Beynıt 
limanında bulunan gemilere hücum et
mi~lerdir. Vi,iye ait bir tayyare düşU
riilrnUstür. 

ye ve maslahatgüzar Obreye taziyeleri
ni sunmuşlardır. 

Tabut vagona yerleştirilirken hazırun 
perona çıkarak son rasimei ihtiramı 
vapmışlardır. Bir müheze asker tara
fından havay:ı üç el ateş edilmesini mü
teakip bir lokomotif tarafından çekilen 
va11on gardan aynlmıştır. 

seı•ın nqı istanlJuJda 
gömiiJüyor .. 

İstanbul 13 (YeniA sır) - Fransı:ı 
sefirinin nAşı yarın (bu~) !;ehrimiı.e 
getirilecek, valinin istirakiyle ;,apılacak 
merasirnle cenaze kald:ırılacak ve Feri
köyUndeki Fransız me?.arlığına defne
dilecektir. 

.l'IHHAr KÖŞESİ 
•••••••••••••• 

Bir bardak li
monata ••• 
----~---

Sokaktan geçerken muahllebicinin 
önünde, yahut bir gazinoda içeceğiniz 
bir bardak limonatada ne olduğunu, 
tabii henden sormazsınız. Onu, galiba, 
limonatayı yapan da bilmez. Fakat li
monatayı kendi evinizde yaptırırsanız 
içinde ne olacağını söyliyebilirim: 

Bir bardak limonatanın tam lezzetli 
ve keyifl' olmasını isterseniz orta bü
:rüklükte bir limon lazımdır. Aşağı yu
karı 50 santimetre mikkap limon suvu 
demek - yirmi beı gram toz şeker - iki 
yüz gram da kaynatıldıktan sonra so
ğutulmuş su. Kavnamamış suyun terki
binde ne olacağını, uzun uzadıya tah
lil elırneden kimse bilemez. Kaynadık
tan sonra sade su kalır. 

ilkin şekeri suda eritirler, sonra li
monun iki yarısının su}·unu sıkarlar. EJ
le sıkılırsa limonun suyu tam çıkarıl1'
maz, hem de eller acır. Hele manikürHi 
parmaklara yazıl-: olur. Onun için, limon 
sıkacak türlü türlü aletlerden birini ev
de bulundurmak daha iyidir. Limon 
sıkılırken suyundan başka özünden de 
çokça ç•karsa diye şekeri bardakta eri
tirler ve limonun suyunu ba~ka bir bar
da(ia sıb\Tak ikisini bir tülbenten süzer
ler. Rence böyle yapmak doqru olmaz. 
!in ondan bekledi~imiz iyiliklerin bir 
kısmı öziinde kalır. Doğru~u. süzmeden. 
limondan ne çıkarsa, ·çekirdeklı::rd<"n 
bn-ıka"lnt sr.kerli suyun ic:inde giizc-lce 
kar•ştmp içmektir. Cekirdekler dr sü
zülmeden yalnız bı.!"•k!a çıkarılabilir. 

Limonatanın keyfi en ziyedc sıcak 
mevsimde oldur,'Undan onu soğutm::ılr 
lazımdır. Fakat yemiş usarelerin in hiç 
biri buz dolabından hoşlanmaz. B•..ı do
labı yemi~J .. ri. ve on!ardan ç•kan usarele
ri bozar. Onun için ka3rnamış suyu buz 
dolabınd,_ !loğutarak limonat:ıvı onunh 
yapmak daha münasip olur. E~deki buz 
dolabı iıılemezı<e. limonataya buz parçast 
da konulamaz. Limonatayı - şampanya 
soğutur gibi - buzlu su dolu bir kap ·içi
ne kovarak soğutulmalıdn. 

O zaman bir bardak limonatanın ter
kibinde ne bulunduğundan emin olabi
lirsiniz: 7.5 gram a..eit sitrik, 50 gram 
aOJİt malik. Bunlar limonatanın lezzetini 
ve vücuda favdalonndan bir kısmını te
min "derler. Fakat bardakta erittirdiği
niz 25 gram ~ekere limon suyunun ken~ 
disinde bulıman bir f!'ram şeker olack 
m&c!deleri de iJave edince bir hardak 
limonata insana 1 04 kalori kuvvet ve
rir. 

Limon sıkılmadan terkibinde bulu
nan 90 ölçü A vitamini limonun suyu
na Ş?ermezse de, limon suyundaki vüz
de 63 miligram nisbetinde C vitamini
nin hepsi - bir limonun suyu 50 santi
metre mikkao olduvundan o sayının ya
..... elem.it - bir bardak Bmonatanın fçin
ne bulunur, limonun türlü türlü ağız has
tahk1arına de'l.a olmas1 ve dişlefle ke
mik1eri kuvvetlendirmesi de bundandır. 

Limonun kendisinde. inAna en lü
zumlu 12 mağdenin hepsi tamamdır; 
faht çinko ile manyezyom kabuğunda 
kaldığından limonatada ancak on tane
si bul11nur. 

Bunlardan en kıymetlisi. be11lenmiy~ 
ı;üzel ve akıllı olmıva hizmet eden ivot 
mağdeni. Bir bardak limonatanın te;ki
binde 0,0015 miligram nisbetinde. Ka
yısıda bu mağdenden hiç bulunmadıv -
na göre bir bardak limonata hı bakı -
dan kaysıdan üstün gelir. Potasyom 
ma~deni. bir bardak limonatada 70 
miligrama pek yuın olduğundan bu
nunla etlere dolgunluk verir. F osfor1a 
kireç arasındaki nisbet 1,20 yani tam 
birden biraz fazla olduğundan ikisin
den de istifade haylice olur. Bir bardak 
limonatanın terkibindeki başka mağ
den lerin nisbetlerini Röylemeğe değmez 
Zaten bir bardak limonata içip de onun 
la sıcak mevsimde ferahlık bulduktan 
sonra ondan artık bir ma8den haznesi 
de beklenmez. .. 

Bazılan ekmekle kaşar peyniri yer
ken bir taraftan da yudum yudum liıno· 
nata içmeği severler. Halbuki limonata
nın vücuda getirdiği alkalenlik pek hll
fif olduğundan ekmekle kaşar peynirin
den gel~k ekşiliği hiç lı:aJlılıyamaz. 
Onun için, limonata da ayran miaali içil
mek gerektir: 

Tutup ke'sin kenarından., 
G. A. 

---o----
ROMA.lfY AHl11 
1füfasu ne fıadtıP? 
Bükreş 13 (A.A) - Rador ajansı 

yeni aayım neticelerini vermektedir. 
Buna göre Romanyanm nüfuau 13 mil
yon 493 bin 983 dür. Romanya top
raklarında oturmakta olan yahudilerin 
sayuı ise 302,090 dır. 

DÜZELTME 
Gazetemizin 10 haziran 941 tarih ve 

10862 sa~'1lı nüshasının 3 ünctı sahifesi 
4 üncil sütununda neşredilen İzmir 1 in
ci icra memurluğunun 18077 sayılı dos
yasına ait Uartda arttırmaya çıkarılan 
diikk§nm 5,806,080 hissede 283.392 htc;
sesi satılacağı vazılmaEı icap ederken, 
bu rakam 580680 hissede 223392 his.se 
olarak yanlış tertip edilmlştir. Düzelti
riz .. 

FO.SF RSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

.......................................... 
S ANKARA RADYO.SU ! . - . • • 
: BUGÜNKÜ PROGRAM : .......... ----- ......... .. 
7,30 Program ve memleket saat ayarı 
7.a3 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pJ. 8.30 - 8.45 Evin saati 13.30 
Program ve memleket saat ayan 13.33 
Müzik : Türkçe plaklar 13.45 Ajans ha
berleri 14.00 Müzik : Riyaseüclimhur 
bandosu 14.45 Müzik : Türkçe plaklar .. 
15.00 - 15.30 Müzik pl. 18.00 Program 
ve memleket saat ayarı 18.03 Müzik :Ha
fif ve neşeler şarkılar .. 18.30 Ziraat tak
vimi ve toprak mahsulleri borsası 18.40 
Müzik : Radyo caz orkestrası 19.00 Ko
nuşma 19.15 Müzik : Radyo caz orkest
rası 19.30 Memleket saat ayan ve ajans 
haberleri 19.45 Mütlc : Büyük fasıl 20 
15 Radyo ~azetesi 20.45 Müzik : Kiime 
ı::azı 21.00 Konuşma : Memleket postası 
21.10 Müzik : Dinleyici istekl~ 21.40 
Konusma (Günün meseleleri) 21.55 Mü
zik : Radyo salon orkestrası 22.30 Mem· 
leket saat avı:ın, ajıms haberleri borsa
lal' fiatleri .. 22.45 Müzik : Radyo salon 
orkestrası 23.15 Müzik l>L 23.25 - 23.30 
Yarınki program ve kapanış .. ---- ·-···- ..... _ ·· ··---~----

n ~esb.tır. 

Hasaıe Kaşif 
Sahunı:~ 

Kokulu, son derece p~kin dayanıklı 
mahivetivl~ emc::ali voktur .. 

(HA~!\N KASİF) marl<~!.'-ma clikbt 
eclini.z .. Her \·err.€'n arayınız. 
---.. ---·--··- -·----

tZM1R BEI.E.DtYFS!NDEN 
14-6-941 Cumartesi gününden başla

mak üzere fran~obmn bl'.'her kilosu 21 
buçuk kurustan satıfocağı ilan olunur. 

2174 (1332) 

Basmahane karsısındaki kahvehane
nin önünde Belediyeye ait 160 metre 
murabbaındaki yol fa7.lasmın bir sene 
müddetle kirava verilmesi, yazı işleri 
müdlirlüğündeki sartnamesi veçhile 
acıl~ arttımıaya konulmuştur. 

Senelik muhammen bedeli ican 100 
I:ra, muvakkat teminab 7 1:..ra 50 kurus
tur. Taliplerin teıninab öğleden evvel 
f!=I Bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 2316/1941 pazartesi 
r'i.inü saat 16 da enrümene mfüaeaatle-
ri.. 8 - 14 - l~ - 22 (1288) 

1 - Mezbaha idaresine bir adet 
amonvaklı kumpresör ve teferrüatırun 
sa+ın a1ınmıısı, yazı i<;Jeri miidürlüi!iin
deki ~a~ame$i vechile bir av müddet
le p:ızarhi!a b1nıkılınışhr. Muhammen 
bedeJ: 12000 lira, nıuvakkat teminatı 
900 liradır. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bankasına yatırarak ma'kbuzla
n1e pazarh~a fo;;tirak için 25-6-941 tari
hinden (4-7-941 dahil) tarihine kıtdar 
h f anın Paz:ı....-tesi, Çarsamba ve Cuma 
ıriinleri s:ıat 16 da encümene milracaat
lan. 

2 - ltfaiye otomobillerine senelik 
1150 teneke dökme benzin satm alm
mMı yan fı:ıleri müdürlüi?ündeld R&rt
n'lmcsi vechile ::ıcık eksiltmı!VP 'konul
mu"h, ... ~"uh:rn,.;ı;::ı bedeli 497!5 lira, 
mııvaltkat teminatı 373 lira 15 kuru~
tur. Taliplerin tem!mıtı ÖPleden evvel 
'hale tarihi Cilan 25-6-941 Carsamba gtl
nü saat 16 da encUmene mür~ra~tlan. 

10-14-18-24 (1291)' 
Belediye zabıta kadrosunda münl.al 

buhınan zabıta memurluklan için 17-
6-Q41 günü müsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

Orta mektep veya muadili derecede 
tahsil gönntlş ve askerliğini yapmış 
olanlar imtihana iştirak edebilir. 

lsteklilerin imtihan günU zabıta mU
dürlü~P müracaatlan ilAn olınıur. 

11-14-16 2135 (1309) 

EMN!YE'l' UMUM MUDtrRLttôtm
DF.N: 

Zabıta memurları için çoğu 15.000 on 
lıes bin metre kışlık gri kumaş 27-6-9"1 
tarihine miic::adif Cuma giinil saat 15 te 
kanalı :r.arf usulivle satın alınacaktır. 

Bir metresi'le 725 yedi yilz yirmi b"'ş 
kur.ış fıat tahmin edilen kuma~ nU
mı.:ne ve ~artnamesini görmelo: lstt}P.11-

lerin umum mlldürlük satın aLuo Jo:o.. 
mLc;yonuna milracaatlan. 

Münakasaya gireeeklerln 6688 liralık 
muvakkat teminat makbmu veya ban
ka mektubiyie beraber 2490 sayılı ka
nun 4. ünctı maddesinde yıızı!ı bel .. ~le~ 
le hl likte münakasa gtlnil saat 14 de 
kadar zarflanm komisyona vermeleri. 

10-14-19-25 2103 (129S) 

* 

T. C.. Ziraat Bankası 
KıneaJıq tal'ihi : J888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve aJan adedi~ 263 

Zlnl n tieaıt her ani Baıka moameteıert 
~~'IJARA BbltKTiRENLERE 28.800 LtRA. 

iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat baııliasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf besaplarmda eo az (50) 
Uruı bulımanlana senede 4 defa çekiJeceJdwr'a ile apğıdald pllna ıare ik
ramiye dağıtılacaktır : 

t Adet LOOO Liralık '9000 Un 
c • 600 • ZJ)OO • 

• • 2.W • LOGO • 
40 • 100 • t.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • '° . t.800 • 
160 • 20 • S.200 • 
DİKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene lçhıde SO liradan aşağı dllpnl

yen fere ikramiye çıktı~ takdirde ytlzde 20 fazlasivle verilecektir 
(Kur'alar senede 4 defe, 11 Haziran 11 EylGJ.. 11 Birlnciki.n~n 11 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 

2'efınfh ofıala Satm alma lıombyena IHlşlıan
lığından: 

Cin.i Mitan kilo Tahmin bedeli 

Dağhç eti 
Kuzu eti 

30000 
5000 

Llra 

20400 
3150 

23.550 
İstanbulda Beşiktaı Yıldızda bulunan Teknik okulunun 1941 Malt yılı ilıtl 

yacı olan yukanda cins ve rniktariyle tahmin bedeli yazılı C:lafhc; ve kuzu eti 
,artnamesine göre 30/6/941 tarihine ra11tlayan pazartesi günü •at 14, 30 da 
ihalesi yapılmak üzere İstanbul Taksim Gümüşsuyu yüksek Mülıendis mektebi 
muahasebesinde toplanacak olan komisyonumuzda kapalı zarf usuliyle eksilt
meye lconulmufttlt. 

ilk teminab 1766 lira 25 kuruştur. isteklilerin şartnameyi ııörmek ve ilk te
minat yatırmak üzere ebUtmeden bir gün evveline lcadar Yıldızda bulunan 
okulumuza ve ebiltme gÜnÜ de Cümllşsuyunda yüksek M6"endıa mekteb 
mulıueheslnde toplanacak olan komisyonumma gelmeleri. Teklif mektupla
nnm eksiltm...:den bir saat evveline kadar makbuz mulcabllinde veri1mlt baJ.an.. 
muı lhmıdır. Pe»tada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.. 

14 19 24 29 2163 (1331f 

(MARSVL SATJSJ) 
D. DEMIRYOIJ..ARI 8. NCI iŞLETME KOMiSYONUNDAN ı 
ldarer.ıizin AlsancaJc ve Basmane emtia anbarlannda toplanhdan birikti~ 

rilmit (Hurda incir, Kurr.dan, Arpa, Bakla. Palamut. Sasanı. Kuru Fasulye. 
Nohut. Pamuk, Anason. Par..ıak çekirdeği. Buğday ile demir çenber ve 
MUfAmba parçalan 30/6/941 tarihinde saat 14, 30 da .Alsancakta itletme bı. 
nasında komisyonumuzca açık arttırma ile ayn ayn sahlacakhr. 

Mecmuunun muhammen bedeli ( 1O1 O, 33) lira olup isteklilerin ( 75. 77)' 
ralık M. teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri ti 
dır. Şartnameai işletme kaleminde görülebilir 

2173 (1330) . 14 17 20 25 

f;canaltl !'azlan Mitdfbtlöğönden : 
Tuzlamız için S fJ& J O yat anmada araba ._ ~ taeanak için 6 adet 

gir pazarlıkla sahn abnacakbr. 
isteklilerin hayvanlariy\e bitlikte .30 / 6 /94 \ pazartesi saat \ 4 te müdOrl 

iümüzde müteşekkil komiqonda ha:Ell' 1'alunmalan. 7 14 20 2084 (1279) 

"sayılı BOl'ftOIHI !'. K. KoopePatlfl tasfiye ,.,,,,,,,,,.,, : 
64 sayılı Bornova T. K. Kooperatifi muamelAtmm 31 /S /941 tarihinden 

itibaren tasfivesine başlanılmıştır. MezkGr kooperatiften alacaklı olanlann ba 
ilanınmız tarihinden ıtibaten en geç altı ay içinde, yedlerindeki vesik.alariyle 
birlikte Bomovadald merkezimize müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

6 14 22 2061 (1270) 

~\llllllllllllllllll•nnnm1111111111111mtt1111111111E 1 E 11111·1111111111ıın1111111ııu•ı111m11111111ıım11111 
= B ı = = tKMAL D~!t RAllB· 
§ a çuva ~ § LERt ~ÇILDI .. 
5 § §İkmal dershanesi, geçen sene oldu~ 

§ Ag"' amemnun 5 s gibi Alsaneakta 2 inci Kordonda 204 
5 E =numaralı DEVRİM OKULU bina-
§ 5 a smda açılınış ve derslere baş~ = ıhcaları 5 !tır. İkmali olan İLK. ORTA. LİSE S E 5 talebeleri yetiştirilir. fstekfilerln a Şifabahş sulariyle müştehfr Bal- 5 5 okul m(ldQrlllfUne müracaatlert f1ln 
S çuva Ağamemnun ılıcalan 10 Hazi- :S =olunur. 8 - 10 - 12 - 14 (1284J 
~ ran 941 tarihinden itibaren kil§at 5 :ım111111111ımmnn11n11nınınmn111H""H n 

: olunmuştur. Muhterem mtlştertlere E :ınıırı.••""'"'· .,rnmımııııı mıııımımmr 
:: berayi maHhnat arzolunur. s 5_- Muhasip aranıyor 
S M\Lııteciri: Bey hanCISl E S İsmail Karakızlı § E Bir ticarethanede muhlıslplik ya~ 
5 1-5 (1313) S S mak üzere muhasebeye vakıf Usan 
=1111111111111111111111nm11111mın11a1111111111111111~ S &,ina ve ticari bfltb ~ " E mevzuata vukufu 'Olan isteklilerin 

SAMSUN' ASUYE iKiNCi HUKUK § tettffmel hal!erlyle IMınber '81'fh
H.lKtMUCt Ml - 170 E".18 PO$fa kutum m adresine WI

: dırmelerl-
fzmirde Ballıkuyu mahallesinde 22 § ı- 3 (13N) 

numaralı evde mukim iken halen ilca- =ımntınnwrıu111111111tH1fflftllHHlllRHHHm 

metvlhı meçhul bulunan Mehmet km 
ve Nuri Doluel eti Huriye Doluef o 

Sarmunda Devlet dembyoDan depo
wnda atetc;i Mahmut oğlu Nuri Doluel 
tarafından aleyhinize açılan boşanma 
da-vaı.ının 30/S /941 tarihli celaei mu
h.tkı::mesinde Samsun ve Yeni Am ga

TORBALI ASUYE HUKUK ffA.. 
KtMUetNDEN : 941/125 
T orbahnm Kayu pancar çiftliğin 

bekçi Galip Yılmaz tarafından 

!!llllUlllllllHnttflllllftrtmmnnnmırmnmm•.!.. -test ile yapılan illnen tebligata ral
; Bfıt genç 1f ~~.. ~ mf-n gelmediğin.izden ve bir vekil de 
; Türkce. Fransızca, Rum~ lisanla- § göndermec:liğinizden ötürü ba baptak.l 
S nna Aşina her türltl iş muamelAtına E duruşma 26/6/9.f f per§Cm'be günil saat 
:;: \•akıf askerlikle alakası olmıyan bir E 14 te ta~k edilmııı Ye lıakkın1zda hu-= Tur'· l · · aktadır - kuk mulu muhakemeleri kanununun 

Sivasın çay mz.hallesinden 7 6 Dtamıual 
la rn:le multim uyacı oiullanndan H 
san km Safiye aleyhine açılan ka 
vazifelerini yapmamak mahadiyle h 
neyi zevciyeti terk sebebiyle ihtar d 
vasmın cari muhakemesinde 'Bava ol 
nan Safiye namına çıkanlan davetiy 
gösterilen adreate bülunmadığından b 
hi"le bili tebliğ iade edilmif olduğu 
hetle ikametgahı meçhul kalan mumai 
lt'ylıa namına ilanen tebligat icras 
ve duruşmanır. 10/ 7 /941 peqembe M 

nü saat ona teli.kine karar verilmit o 
cluğundan dava olunanın yazılı günd 
Torbalı asliye hukuk mahkeme.inde h 
zır bulunması veya kendini temsil 

- gencı ış aram . = 
~ Arzu edenlerin (A. S.) Rümuzi;·!eğ 401 ve 405 . i~cı maddeleri mucibince 
: Yeni Asır idarehanesine milracaat-= l n-tyRp karan ıttihaz edilerek Samsun ~e 
§ leri rica olunur. TELEFON 2697 5 Yeni Asır gazeteleri ile ilan edilmesine 
: (1334) ~ karar verilmiştir. 
HllllllHIJlllllllllllllllHlllHlllllllllllllllllHlllllllll Duruşmarurı muallu bulunduğu 2 6 / 

'l.'ASRfR 
Gazetemizin dünkü tarihli ndshasınm 

3 üncü sahüesi 3 üncü sUtununda neıt
rcdilen İzmir Dördüncü icra memurlu
&u ilarenın 93S/3GOO sa~ dosyaya ait 
hi,. i1fın olduğu ta\"zİh olunur. 

6/94 f pertemhe günü saat 14 te Sam
sun Asliye ikinci hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmachiuuz veya hir vekil 
göndermediğiniz takdirde lıallınızdaki 
boşanma davasuun gıya.ben k11l edile
ceii tehHğ makamına kaim olmak üze
re illln olıınur. 

meal aksi takdirde baklanda h 
uml muhakemeleri kanununun (398) Y 

müteakip maddelerinin tatbik olun 
ğı Hanen tebliğ olunur. 9 /6/941 

p ~''l~ 

FO~FARSOL, Kanın en hayatt kmm obn kmnın yuvarlaeılduı tazeDverek ~o"'altı1'. Tath ~tah teomln eder. Vlleaa 
devamlı ,ençlik, clliıçlik verir. Sinirleri rınlandırarak asabi buhıanlan, uykusuıluğu ~iderir. Mnannid lnkıbazlartla. 
barsak fftnbeOltinde, Tifo, Grip. Zattlrrieıe, Satma Wahatleriacle, Bel ıevtekliti ve ademi iktidarda ve kDo almakt9 
şayam havnıt fafdeler temin eder. 
FOSF ARSOl 'Un: Difer bittin ıatttıt şnrtqt....._ tlsthltllfl DEV AllLI 8İR SURETLE KAN, KUVVET IŞ'J'IBA 
TEMİN KTMDt ve ilk bııan...-.. blle tasiaW .ııert..ı ı&stf!l'llleShllr. 

Slhhat VeUJettnta l'elllll mllaa._... '-bdir. a. eaaecle ltalaur 



iMi 
SiYA.Si YAZttBI' Son aılrerf oaziyet 

Almanvanın Şamınbu2ünya
Sovyetler hak- nn Jn.ptizlerce 
kında bazı ni- almacatı mu-

yetleri mi var? hakkak 

"ALlllLAI llLE Bltf 
BiTiRDi,, IYORLAI 
Amerikan va
purunun torpil
lenmesi ne ne-

JQ 

latliJJs ladca,tlıı a 
1ı11lt o .,, 

Rur havzasıaa 
en şiddetli tay
yare taarruzu 

yapıldı 

iSC>N HABER 

Maf laıla zelzeleler telırar baıladı 

Kuraklık ta Muğlada 
--0---

SuPiye meselesinden· -o--- tice Verecek? 
dola~ı ingUtere de, Vlşi Şam sulıut ettlJıten son- -o--- lngUlz tayyareleri dal· 

mahsule • zarar verıyor 
de fam'P etmelı l'a Fl'ansız müdafaası- AmerUıa hariciye nazırı ga halinde al~alıtan 
isteın!yorlar.. nın pelı azan siil'emlye- lıddfsenln IHJldm telôlılıi u~alı yangın ile lnflUilı 

----------~-~-------------
Mqla HaJ1ıWi llofaJtdC:ı, Güz rnaltsuJü lıllNfi 

--o--· ceOlne ltülımolanallUll' bomlHdarı aıtııaP .. 
Rad 0 zet ine göre Suriyedeki ha- . Radyo gazetesine g~~e Sam istikame: edlJlp edilmediği Suali• Londra 13 (A.A) _ Dün gece Rur 

rekat gtinün en hararetli mevzuu olma- tinde taarrt~z eden muttefık ku~vctlerı ne t:ellGp lle ..... edf- iizerine yapılan tngiliz hava hücumu, 
ğa devam ediyor. 1ııgiliz ve hür Fran- Şamın .. 15 kilometre ce~ub~da~ı Fra_n- . Vaşington 13 (A.A) - Birleşik Ame- simdiye kadar bu mıntakaya yapılan 
aızların ilerlemekte olduklan but har sız .mu~aa hattına gırmışlerdır. Kı~- rıka hariciye müsteşarı Sumner Vels, 3ücumlann en siddetlisi olmuştur. 'ra
berlerd n anlaşılıyor. Bir mukavemet v~yı mudafa~ eden ~ransız ku~etle:ı- gazeteciler konferansında ağır bir eda arruz çok büyük bir bombardıman te
görüp görmedikleri bilinmiyor. Yavaş ~. ~ama dogru çekil~ekt~ oldug.'.1 bıl- ile, Bernerburgtaki birleşik Amerika şekkülü tarafından yapılmış, Alman sa
hareket ettikleri muhakkaktır. İngiliz- dırılıyor. Bu haber do?,ru ı.se bugun ve konsolosundan gelen raporu okumuş- nayi müesseselerine pek ağır tahribat 
Jer bunu Suriyeyi mücadelesiz ele ge- en g~ç y~rın ~a:nın mut~efı~I;r ta~~fı~~ tur. Bu rapora nazaran, Robinrıor va- ika olunmustur. Pek çok büyük yan

dfetlnden lıal'farddı-
Muğıa, 13 (A.A) - Yer sarsıntıları liye edilmiştir. 

tekrar başlamış gibidir. Perşembe gece- KURAKLIK TA VAR 
sinden beri altı defa sarsıntı olmuştur. Mugla, 13 (A.A) - Yurdun ~ 
Bunlar hafif olduğu için hasar ve zara- kısımlanna düşen bereketli yağrnurlar
ra sebebiyet vermiştir. dan mıntakamızın mahrum kalması ~-

çirmek maksadına atfediyorlar. Diyor- dan ışgaline ihtimal verılebilır. Çunku puronun reddedilmez bir şekilde bir gınlar çıkarılmıştır. 
lar ki: istical için hiç bir sebep yok- ~?'ın cenu~tan gelen taarruza karşı Alman denizaltısı tarafından batırılmış İngiliz bombardıman tayyarelerinden 

G~nki sarsıntılarda en çok hasara zünden kuraklık devam etmektedi.r. 
uğrıyan yeni Halkevi binası olmuştur.. Güz mahsulü kurtarılmıştır. Buna 
Salon, Gazino, kütüphane, biife ve ant- mukabil diğer mezruat kuraklıktan za
releri çok hasara ujtradığından bina tah- rar görmektedir. 
;a:a:aaocaaaraaaa~Qa:aıa:ıaaıaaa aaı :a:a:aaaa;aaaıa:aaaıaa::a:aaaac 

~. Almanya Suriye işine mUdahale et- mudafaası Kısveden geçen tepel;r .mın- olduğu tesbit edilmektedir. altısı bu hücumlarda kaybolmuştur. 
llJ,iyeceğini beyan etmiştir. Fransız kuv- takasında baslar. Bu ha~ te.rkedıldı~1en Vels, kurtulan 11 kişinin ifadesine at- Diğer bir tayyare teşekkülü Brest ve Malôl gaziler birliği Tetleri dışarıdan takviye edilemiyor. sonra Şama kadar .~r~.zı düz old~gun- feh denizaltı kumandanının Amerika Anvers doklariyle Rotterdama hücum 
Birbiri ardınca bize iltihak ediyorlar. dan bu sahada ~otörl.'.1 kuvvetlenn ta- vapurunu bile bile batırmış olduğunu ederek yangın ve infiak bombaları at
Şu halde beyhude kan dökmeğe malıal arnızuna k~!lı .~ı~. mudafaa. ~attı k~r- ifade etmistir. Vapurda demiryolu mal- mışlardır. kongresi dün toplandı yoktur. mak çok muş~ül~ur. ~am ~kametin- zemesi, otomobil yedek parçaları ile * 

Vişi hilkümeü ise İngilizlere ve hür dE:ı harekatın ınkısafı dolayısıvle dP.ha muhtelif ticaret esyası bulunmakta idi. Londra 13 (R.G.)-Evvelki gece fn-
Fransızlara fiddetle mukavemet edildi- cenupta ·Merci - Ayunu müdafaa eden Vels, tam ve mufassal rapör alınmadan giliz hava kuvvetleri Rur havza.gra 
lini bildirmekte ve yavaş ilerleyi.q bu- baska Fransız kıtalan ve bu hattı ter- bir şey sövlenemiyeceğinl beyanatına şimdiye kadar yaptıkları taarruzların Afafürfıb ınaneui llaza Pllllda lleş daldlıa dW 
na atfetmektedir. Almanya hldisatı kederek daha simAle cekilmeğe mecbur ilAve etmiırtir. en şiddetlisini yapmışlardır. Akına g~ 

1 
ec'fUdf. JCongpe ,,_.._ ftleSaJsfne deuant edecelı .. 

uzaktan seyretmekte ve karışmak· niye- olacaklardır. Sahilde Beyrut Uzerine Gazetecilerin, Amerika hükümetinln yansından. sonr,_ başl~ış ve fng;lız Ankara 13 (A.A) _Türk -;;"rd ... usu• ma- Atatur·· kün mane·..11 h··-·---'- ı.- da· 
tinde olmadılmı tekrar etmek.ted. lr. Al.- ilerliyen müttefik kuvvetlerinin so.n du- bu hAdiseyi vahim telAkkt edin etmedı' _ tayya ı dal a1ar halind hedeflerme v.ı ,u;ı.uruııua '"'9 

1 b t b kkında lA ld ed 1 re en g e ltUl b' li ılhk 'L!'-- sü'..At ...:ın-:a •-'--manyaya göre Suriye mese esı ır nl!J- nımu a ma umat e e ı eme- ği aualine. Vels cevap vermekten lrnti- giderek yan01ı ve infilAk bombalan at- er ır ği y umumi kongresi bu- .IUACI. n.u ~·u.ır ve sonra~ m~ 
• - Fransız clnMıdır ve Fransa tn,nl- miştir. Şam sukut ettikten sonra bu na etmistir. mışlardır Taarruz esnasında İngiliz gün ordu evinde top1anmıştır. Celseyi lisinia bir senelik meaai raporu, haysf
tıereye karşı kendisini müdafaa etmeli- kuvvetlerin ileri atılmaları muhtemel- Reisicümhur Ruzveltin hususi katibi tayyarel~rinin oldukça alçaktan uçtuk- Malatya mebusu IJ. Mahmut Nedim yet divanı ve mürakabe h~e~ ~porlan 
alr. dir. ÇUnkü Samdan Bevrut istikametin- de bu hadisede:: bahsederken şöyle de- lan bildiriliyor .. Alçaktan uçuş sıhbalti Zaptçı açmış, müteakiben kongre reisli- o~uş, eııciime:ıer seçilmiştir. 

fngilizlerin Irak gı"bi Suriyeyi de için- de müttefik kuvvetlerden bir kısrr.ının m~tir: b'>mbardıman için yapılır ve hava tav- ~e Konya mebusu B. doktor Osman Uyillderl_mlze Urmet ve thim tel-
a fethe çalqtıklannı sezmek müm- bir harekete geçmesine ihtimal veri!e- _ Sözü esirgemeye lüzum yoktur. ruzlanmn büyük bir azimle yapıldıiı- Şevki Uludağ ikinci r islii Erz graflan ç~kihnesine karar veren \:ong., 
kilııdür. Anlqılan İngiliz ve hür Fran- bilir. Su takdirde Sayda şehrinin cenu- Kafi rapor Pazartesi gilnü ~elccektir. .. . ' e e urum re muhtelif şubelerden gelen delege ve 
mz1ar memlekete şark ve cenuptan gir- bunda Fransızlar için muharebeye de- Bir hattı harPket tayin etmek için ra- nı gostenr. mebusu emekli general Zeki Soydemir mebusların iştirakile yann (bugtiıı) saat 
mlşlerdir. Bir taraftan Şama doğru iler- vam etmek hemen hemen imkans17. porun alakadarkr tarafından tetkik 1--Uf I s::Wı fı'"dllı llCIPp ve li~pliklere _BB. KAni ve Sani inti- H te me:ımsm~ dev~ eylemek ilzere 
lerken diğer taraftan prktan da Halebe olur. Şam sukut ettikten sonra Anti edilmPsi muhtemPldir. Bu takdirde ka- ··~ Z eP SN rs hap edilmişlerdir. celseye nihayet verilmiştir. · 
dofru ilerlemektedirler. Bu ilerleyişin Lübnan dağlannda ikinci bir müdafaa rar biraz gecikebilir. gemisi lı.,,llett"eP.. tae:HHu:aı:::ıaHJGHHDllHH:aaaa:auaaa:aaaHHDHHI T 11 lllHHHI 
.uAh kuvvetiyle vuku bulduğunu asla hattı mevcutsa da Halep istikametind•· ~--- Londra, 13 (R. G.) - lngilizlerln f t buJd d•• ı 
kabul etmemektedirler. tkna yoliyle yU- hareket eden müttefik harelrntı kar~j- ısır PERIYEI~- TIHLI Terur ve Leydi Bört harp gemilerinin s an an un yapı an 
ribnekteyiz, diyorlar. tddialanna "öre sında burada da uzun bir müdafaa har- • . Libya harekltında batm11 olduğu hah- • • · • 
,etil yi1z Fransızı ikna etmişlerdir. Mil- hı yapmak milmkün olamıva~akttr. Si- ~ • riye ne~ar~~ tarafından bildiril~iıtir. ıhracatın kıymeti 368183 )ıra 
eadeleslz teslim olan Fransızlan ham maiden yapılan harekata geJ;nce Pcnebt JESI DEVAM EDiYOR l..eydı Bört 1917 aeneainde hizmete • 
elİrl addetmiyoruz, teslime Oma etti~ kaynaktan öğrenildi~ine göre Nusay- girmiı bir aamh9ttar. 650 tonilato hac-
mtz gibi bizimle birlikte mtlcadele tçfn binden batıva dohu eeçmis olan Jruv- mlnde olup 2 tane lS santimetrelik tatanbul 13 (YenJ Asır) _Dış ticaretimiz günden güne genl§lemekt~. 
41e ikna edeceğiz cJJyorlar. vetler buradan 175 kilometre mesafede topla ve 'bazı hava toplariyle mücehhez- Bugün de şehrimizden Macaristana, Almanyaya, tngiltereye ve Ameribya,. 

l'RANSIZ VE tNGllJZ Hanaranın cenubundakl Akcakaleye Mısırdaki ita)- dir. tavlçre ve ltalyaya 368183 liralık muhtelif mal ihraç olunmU§tur. 
NOTALARI varmıslardır. Dfriıordan batı istikame- durT.erur1918~.: 'liiİik• 1 tanluk,

18 
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tine ilerliyen kol hakkında malQmat k J - .-. ;ıı .-- _....,.ur wuı 
Bu vaziyet Londrada neşredilen Vişj mevcut dei?ildir. Avnı istikamette iler- V8D me tep e• 38 santimetre ve 8 tane lO santhnet- amu ve a ıyat ta 

ldlkilmetinin protesto notac:mdan ve liyen iki kolun birbirine müv;ı.,j hare- rtoelip'kvteopmlaakvienehllavatu'~faekkleaır]şeı amteu.?ceyhahpeaz~ 
bma verilen tn~iz cevabından daha ket etmeleri muhtemeldir. B .. Jki bu • h •• k •• t 
~~;~~-b~vv~~-tt:&-;-~M--~-~n~ ==~an !h ~prakofi~rerili~ 
.U etmlf oldufu notada Irak harı>katı ----<>- -----......,~:;: 

=1~!enae~~:tı~:1.~k la1'İv'' bombar- ITALYAN MEKTEPLERiNE Amerika sefiri 
lıılr kaç Alman tayyaresinin kaldıfmı ISKEIOERIYE MOLTECI ·ı k 

Bir çok yerlerde hububat anbarları yapıbyo• ... 
Ankara, 13 (Telefonla) - Toprak rum, Fakil, Kayseri, Kırklareli, BUyüi 

mahsu11eri ofisinin meşgul olduiu iş!P.r Pınar, Şefaatli, San kışla, Teldrdat, 
manzumesine pamuk ile bakliyatın da Yıldızeli. Yqban ve Zilede 1500-2000 
ithali mevzuubahistir. Mevcut ııekiz si-

lmnların da harap oldutundan ucama- dıman edildi . ı e onuşta 
=kr:~ ~~ ;.~:e, LERI YERLEŞTIRtLIYOR 
fakat huna raımen mubaıııamat sahası
mn ,renlşletilmly~ lllve etmekte-
41r. Bu noktada Almanva ne iş birli~ 
41e lpkAr edilmektedir. tnıtiltere verdiPi 
eevapta iş birliöini na.,arf olıtrak mUtıt
Jea edemiyecelhıl, Viııl bllkUmeti ile 
~ arasmda filivatla hakikate hı
~ etmiş bir iş bfrliil mevcut oldu
lunu, Suriyedeld hava meydanlannın 
:Almanlar tarafından i1s olarak kuTia
aılmasının da buna bir delil oldu'1.ınu 
bildiriyor ve diyor ki: tn~tere de kan 
aökmek niyetinde delildir. Bunun önü
ne geçilmesi için Vlşl hUlriımetinin tn
llliz ve htır Fransız kıtalanna mukave
met edilmemesi için Suriyedeld kuvvet-
1erine emir vermesi JAznndır. H 0 r iki 
tarafın da barba girlsmek nivetinde ol
madıit bu notalardaki ifadelerin en 
ehemmiyetli noktamdır. 

SOVYET - ALMAN 
lroNASEB~ 
tngi)lz pzetelerl Almanya • Rusya 

mUn N>tleri ile 7'8ktndan meı-crul olu
,orlar. Bunun sebepleri fUlllardır: 

1 - Romu98da A!maa lntalannın 
bir takım hareketlerintf-n bahsedilmesi 
w 150 kadAr trenin tatill 

2 - tncilterenln Moskova bilytlk el
çisi Slr Strafor Krispin Londraya gel
mesi. 

S - Şarld A vrupada Alman lntalan
nm bir htlum humıldarı. 

4 - N"ıhavet Ahnanya ve SovyetlPr 
arasında mOUkereler cereyan ettiği 
hıt1r\:1nda verilen haberler. 

Tavmis gazetesi Sovyetler hakkında
il Alman tasavvurlanmn asa~dqld Uç 
ihtimale matuf olabllec~l vazıyOT: 

1 - Almanya bUyillc ordnlşınnı bir 
tarafa yerleştirmek niyetindedtT. Rus
yantn Vi>nis sahıılsm buna mOsaittir. 

2 - Almanva Rusyadan bir tRkım lk
tıSadT J" .. nfaatlPl' teminine ealıc:m1tltta
aır. BakO netrollerini ve Ulmtvna buf
av mıl"f~kalarıın lst.im.ıar gibi. 

3 - Nih~vet A 1...,,..,.,,. Rusyayı Uttıt 
etin k te" bbUsUndedir. 

tnıtilız p::ı te"1 en cok ildnci ihtima
Bn. yani ikt• :ıdi imttvaz11tr lronarm111r 
an.usu en y kın ihtil'Ylal o1,.t•lt,mu 1''1-
diriyor. Londra ve Amerikadan ~Pl .. n 
haherl r Ru a v Almanva arac;ında 
mn k r !er y pıld ~ ve Almanvamn 
tehd tl. r bir v 7' t alaca~ını bildir
mP'kt dir 

Bu h h rl 
dl 1 t lA • 

HASARAT VE Z•YIAT MO· 
HIM DEGIL 

Kudüs 13 (A.A) - DUsman tayyue
leri Çarşamba gUntl Havfa ve Telaviv 
Uzerine hUcum etmlslerdir. Atılan bom
balardan mühim hasar yoktur. Bir has
tane yanına düşen bombadan 8 kişi öl
milş, 25 kişi yaralanmıştır. Hayfada da 
bir ölil ve bir yaralı vardır. 

Hayfada tayyare dafi bataryalan düş
mana şiddetli bir ateş açmışlardır. 

Altıncı ~ orjı n 
Elen kralına 

-·-Kahire, 13 (R.G.) - İskenderiyenln 
hava bombardımanı Uzerine beş yii?e 
yakın sivilin öldüğü ve b~ çok kimse
lerin yersiz yurdsuz kaldığı bildirilmiş-

•OLAKıTTI DARLAN DA 
BULUNDU 

tir. Mısır lıük~e? koruma tedb~ ola- Vi§i 13 (A.A) - Mareşal Peten dUn 
rak İskendenyeyı tamamen tahliyeye akşam birleşik Amerika devletleri bü
kar:ır vermiştir. Binlerce Mısırb İsken- yUk elçi.si amiral Lihiyi kabul etmış, g3-
derıyeden aynlıp başka yerlere gönde- rUşmelerde başvekil muavini amiral 
rilmişlerdir. Alınan haberlf!re göre Klı- Darlan da hazır bulunmuştur. 
hire ve diğer Mısır şehirlerinde bulunan tyl haber alan mahfillerin kanaatine 
İtalyan mekteplerine el konmuş ve ge- göre bu görUşmede umumi vaziyet ve 
len muhacirler yerleştirilmeğe ~lan- Swfye anlapnadığı bahis mevzuu ol
mıştır. Bu mekteplerin sayısı elli ka- muftur. 
dardır. Ve çoğu esasen kapatılmış bu-

loya lliveten Akşehir Akçakale Beylik ton hacminde hububat anbarJan • 
han. Banklı. ~ ~ Çay, edilmektedir. Anbarlann bir bam tae 
~u Dinar Diyarbakır Erelli. Erzu- mamlanmak Uzerecllr. 

~.,..,nd:a:aıu•narı:ıı111naea:a:aaaaaaaaaa~:Hn 1 1111111 1111111 
... ...., Bama Blrllil konpesl topla.,.. ... 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Tilrk Basın birliği İstanbul kongresi B. Neemetıid 
Sadakm riyasetinde toplandı.. Bet ldeilik idare heyeti seçiminde yalnız Hakki 
Tarık Us ekseriyet alabilmiştir. Bu ae hepten idare heyeti intihabatı yarın ya 
pdacaktır. 
Divanı haysiyet izalıklarma RefikAhmet. Enis Tahsin ve ömer Rlza ae

dlmişlerdir. 
ıaıa::: ıı:aaı:aıııııı raııı a a:aııırıoo1: a:ıı aıa11111111111: r :ı: ıaı:aı: 

Makineye Hazırlananpla-
Verilirken na •• 

tıore 
lunuyordu. Irakta harp 
Alman r_.~mi t~hli- "Brlln ~a"flllBrill girB 

v. açanlar ceza- 1a •• 11 
Uzak '81'ldald mtittelllc ................ 

gınin bildirdiği 8. Çirçllln ıutku? 
mesajı harp hart-ketleri Iandınlacak Berlin, 13 (A.A) -Yan ......ı bir 

Be 1:- 13 .A) Alman rdulan menbadan bildiriliyor: 

gelebDeceldercllJt. 
Nevyork 13 (A.A) - United Presle 

g8re iyi malGmat alan mehfille.r ~ 
şark denizl~de işlemekte olan lııp. 
liz, Yunan ve Avusturalya vaptiır)an
nın Atlantiğe gelmeleri V& yerlerine 
Amerikan vapurlannın ikamesi hak· 
kındald hazırlanan plAniar ~. 
Paaifikte işlemekte olan Kanada va
purlanmn hemen hemen hepd Atlm
üğe gönderilmiştir. PIAaa nazann 
Amerikadan .evbdllecek harp maı. 
__...... ı...ntereYe ve uzak earb 
nakli işi İngiliz vapurlan tarafmdan ı.
min edilecektir. 

r.uu. (A - • 0 Berlin siypl mahfilleri dUn :\ngiliz 
Londra., 13 (A.A) - lnsillz .. kr~ başkumandanh~ ~~~1;_ Yeni ,,.,.,, 1dtldbned lllP başvekili B. Çörçil tarafından söylenen 

altuacı Jorj Etenler k~a apgı~~ H_ava kuvvetlenmız . .ınguu. ti~e ~e nepetfL nutkun modası geçmiş blr Avrupa siya-
mesajı göndermltfu Cirıdin zıyaı aızın yemden muvaffakıyetli darbeler mdir- B ğdat 13 (R G) - Yeni Irak kabl- setinin aon nakaratı tellkki ediyorlar. 
içia ve Elen ~Jeti. ~çin a~~ bir. darbe ~rdir. Sen ~analında ceman 28 n~ kuran B .. C~ Metfal Irak mil- Bu mahfillerin fikrine göre dün B. Çör-
olmuttur. Bu bwm ıçın de oyledır Ele- bin tonluk 4 ~~ ba~, 1 t' hitaben bir beyanname ne"""'"t- ftm~ Londrada akdettirdi:W celse Avru-
mi · · · "'- ed' Fak t · bundan başka şarki .ulJSuterede 4 tic:ı- eme 7·- ~ && nıze ıttiru ıyorum. a aynı za- . v '-·ft -ı...+; .. Bunda, son hAdiseleri çıkaranla- pa siyasetinin yaratıcı kuvveünin bald-

d ümitl ..1-•- d . . ı!.L d" ret vapuru da cıddl hasara ugratı.uıuqı- ·~~· da ki v ___ ,:_ dikk d man a ennue e lftiru e ıyoruz. Hafif ta te kküll · • İngil- nn yakın ta p edilerek cezalandırıla- katte ne oldugu 11W1D&1e en at e-
Her gün J~tereye 1ıelmekte olan ha- =~nin şima?;':d: ve şemerk= tayya- catım bildirmiş ve memlekette normal, ğer bir cevap teşkil etmektedir. Alman 
berler Yunanatan facl•ınmn bhraman dan) hii etmişler ild kanuna uygun bir hareket tavsiye ede- hariciye nezaretinde bu hususta beyan 
milletinizin maneviyatını bozmadılnu : ~~arma tmişl:. ' rek aksine hareket edenlerin §iddetle edlldiline göre mihver devletleri bU~ 
göstermektedir. Bu yeğit milletin üstün ~e~ hava kuvv~tlerimiz 11 ve cezalandınlacalını ihtar etmiştir. mikyasta askeri harekete yaptılı ve 
di1eman kunetlerine kaı-.. ll&Mrd'll 12 haziran gecelerinde Hayfa Jimanır.ı ROlllCUIYCI da ~ mnatakbel sulh lehinde diploına~ ~ 
kahramanlık ve istihfafa tarihin hiç bir mUesa!.r bir surette bombalamışlardır. fı aJ .. ~.........._ aliyette bulundulu bir sırada B. ~rç 
devr.nde ratl•namamıştır.. Şimali Afrikada mUbim Mdise olma- d 111'1 .., ... .,. • ..--.1-9-.. etrafına yılı]an rejimlerin ve~~-

Size w milletinize karşı ebediyen mıştır. Düşman Norveç üzerinde uçmuş BUkreş, 13 (A.A) ~ Romanyada pa- yasetine kurban ilden devle~.eruı ~o~ 
.Japon kabinesi 
toplandı minnettan. Bu minnet hislerimiz arasın- iki İngil" ta aresi d{bUrlllmilştilr raşUtçil kıtalan teşkili kararlaştınhruş- ğelerini toplar;uşbr. Burada aoylendığı-

da İtal~ •aeçmiyeceksiniz• diyen v~Y~YAYYYAPILAN ırOCUM .. tır. İlk teşekkill eden kıtaya bir kaç yilz ne aöre B. Ç&çil Avrupada İngiliz dip- Tokyo, 13 (A.A) - Japon bblnetl 
Metaku bu bUynk uker ve devlet ada- Garbi .Alman anın muhtelif mahalleri- gönüllü_ kaydedilmiş ve ilk paraşülçii !omasının ölUm raksını tertip etmekte- bugUn saat 10,30 da toplanarak Batnl-
mmı ve daha kudretli diğer bir df.ış- Y iDfilik bombalan .... ..__ mektebı havacılık müsteşarı tarafından dlr. ada iktisadi mUzakerelerde buluun 

di ,__,_ x....:..:..: ne Yll8'PD ve _...... ~,_....._ J h---" --..l..I B ---LL-. 
mana •hayır• yen .._. ıın-WDA tir Yarali ve iJll nrdır Bir eok ftkr ~"""-'i apon .. ,,. ..... n:m.ı • .ıı:uıUWWWv..,. 
anu~ııaz. ,..:....... 4 .. ..,... ..,~ ..... ........_ DfB•l.l'ERBDB 1loman7ada seyallat cönderilecek nihai talimatı tuvibetmtt-

ıww m&ttGr. Gefe'I Q ....... Mkwfl- zabıta izi .... talll.. tir. Bu tali!"8t ağlebühtimal bu altşam 
o:OŞEN TAYY.ABJD.ER ,_.ından ölenlep Btıkreş 13 (A.A) - Romanyada tren- !::8C: gönderilecek~ h:n..~ Tayyareden atı

lan bir tor~il 
Bir Alman cep zırhlısı· 

na isabet etti.. 
Londra 13 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre Norveç sahillen ar.1klannda 
tayyareden atılan bir torpil Alman cep 
zırhlısına isabet etmMir. BilAhara cep 
zırhlısının Norveçte Mandel açıklann-

ta~~ ~=~u!1!:'; Londra. 13 (A.A) - .; ayı zar- le seyalıa°~k lniçdin bundan ~- sabah ne:::=::.. 
&&•illi' • f d İn 'ltere pıl ha hU le polis er en veya ıan-

sı hava muharebelerinde, 1 si hava da- ın ad gı5394 yk~ .Y~lm~ SlvSal L:..:cum- darına brakollanndan izin almak 1A-
f1 bataryalan tarafından ve dördü de lann an ışı 0 ~. ~ ya- im ktedir B tJ .. ta 1 
donanma cUzUtamlan tarafın<J.n dilşü- ralanmış ve 75 kişi de kaybolmuştur. ~-lf1 gekabeil ld :. ku dsuref ezl mu~ktace vaaoıye gö- Sariye rü1 üşti.ir '9&ere o ugu a ar a a mı r- v ao;ıa • _, f: . Üddet zarfı daki Alman k bı ~11111111011111111111111111111111111111111111111111111111!!, da vagon tahsis edebilmek için yolcu iuu'ellAtlna Kanada 
edynıta m ed 1,. __ ntt• ay 5 G I D J 5 adedi mümkün mertebe azaltılacaktır. • tal ..a 1_.. __ ._ 

y ı l}'Y&r en Uill"e ır. 5 enera eao e = -·- -· arı ~· 9 ... ~ .... : "" = Macar mebasan mw•~ etmekte imiş.. 
Maltada llıl tayyllH i yeni iltihaklar ~ htilcibnetln salildyetlnl . Vişi, 13 (A.A) Kanada kıtalan da 

§ • - E uzattı Suriyede tngiliz ve imparatorluk tt... 
dUşUPIUdü.. 5 Şanghay 13 (A.A) - Çinde bulu- § Budapeşte, 13 (A.A) - Mebusan vetleri ile beraber muh~rebPlPre lsttrlk 
Kahire, 13 (A.A) - Orta prk insi- S nan Fransızlardan 700 zil Deg~l ha-§ meclisl bugUn hUkUmete verilen fevka- etmektedir. Bu suretle ilk defa olarak 

..,. - - . 


