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lifin münderecahndan mcsulivet kabul edilmez. 

AMERI A • il, YA 

A"'erika hariciııe müSteşarı 
B. Sumner Vel• 

IHTILAFI BÜYÜYOR .. 

Al anlar her 
batıra-va ru 

caklarını tek-
rar ediyorlar 

Amerikanın en !J;d. 
detli tedbirler alma

sı bekleniyor 
--0--· 

• 
Cihnhuriyefüı ve Cümhuriyet eserlerinin bekrisi sabahları çakar siyad gazetedir 

ı 

~ Fran•ız •el irinin cenaze•İ ı 
§ l•tanbulda kaldırıldı 5 
§ İstanb ul, 14. (Yeni Asır) - Fransız seliriuin § 
: cenazesi Ankaradan getirilmiş, merasimle kal- ;: 
§ dınlarak Feriköyündeki Fransız mezarlığına § 
§ defnohmmuştur. E 
~ ~ 
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YENİ Asın Matbaasında basılmıştır .. 

SURIYEDE OLDUKÇA Çf -
Tll MU!AAVEMET VAR 

F ansızlar K • s-
• tabı· ye et· 
,., Beyrut 

DOJtnba andı 

Bir köyde göğüs giJ. 
ğüıe fİddetli muha

rebeler oluyor 
--c--

Akdeniz barbı 

Amerilıanın geçen uma
mi harlJa bir 11apuru 
batırıldığı için girdiği 

hatırlatılıvor 
tngilizlere hiicum etmek maksadiyle denize açıldı<jı tahakkuk ederse Fransız jilosunu bekliyen ilkıbeti hatırlata" bir 

resim: Geçen sene tngilizler Oranda Fransız filo!tmu tahrip ederlerken 

İngilizlerin lıan dölıme• 
mefı arzusu beyhude 

gibi, mıılıavemetten 11a 
geçmiyenıer 11ar .. 

Hisbi bir sülıunet devre
sine girmelıtedir .. Yeni 
taarruzların başfıa istin 

Berlin, 14 (A.A) - Resmi menba
lardan ecnebi gazetecilerine yapılan be
yanata göre, Almanya için Robin Moor 
Amerikan gem.isinin babn1ması meselesi 
siyasi değil, sadece askeri bir mahiyet 
arzebnektedir. Almanya bu meseleyi 
münak8.f8dan istinkaf edecektir. Robin 
Moor kaçak eıyavı himil bulunuyordu 
ve ingillereye gidiyordu. Bu sebeple, 
aynı vaziyette bulunan diğer her hangi 
bir gemi pıibi batınlınl§tır. AlmAnya ka· 
çak eşya götüren her vaounı, milliyeti ne 
olursa olsun. batınnağa karar venni' 
bulunmaktadır. 

f.ınerika g&zeteleri·ıin 1Donanma nere- -M-i"v-er-ta-gg-ır-ele_r_! d-e 
Londra 14 (A.A) - Salahiyetli kay

naklardan bildirildiğine göre Suriyede
ki Vişi kuvvetleri Kisveyi tahliye et
mişlerdir. Şimdi bu kuvvetler Şama bir 
kaç kilometre daha yakın bir yol ilze
rinde bir mevzi tutuyorlar. 

şiddetli neşrigatı ye 2 idiyor? Suri~e:le harbedigor! 
lıametlerde inlıişaf 
eylemesi ihtimalleri 
lıuvvetlenmefıtedir •• 

-0-

llAKKJ OCAKOCLU 

Giridin Alınanlar tarafından zap!m
clan sonra Akdenizdeki mulıarebel~rin 
şiddetlenmesi bekleniyordu. Almanlarm 
Kıbrısa Suriycye saldıracakları, bu yaı 
i(indc Süvcyş kanalını ellerine ge~ire
ttkleri ileriye sürülüyordu. 

Hadiselerin iukişa[ tarzına bakılac..k 
olursa bu tahminler tahakkuk ey leme
mcktedir. 

Bilakis İngiliz ve Hür Fransız kuv
yetlerinin Suriyeyi ellerine geçirme te
.,bbüslerine Ahnnıılar alakasızlık gös
tmııişll'rdir. 

AMERiKA DA KARARA 
DOCRU 
Vaşington, Robin Moor vapurunun 

bir Alman denizaltısı tarafından batml
rruş oldui(u haberinin tevlit etttği aksü-
18.mel ifrat ile tefrit aras1nda temevvüç 
gÖstermektedi':'". Bazılan harp gemileri
nin ticaret vapurlarına refakat etmesini 
ve «top ateşine başlanılma~ını> i"temek
tedirler. Bazıları ise h&dise de Almanya
nın mesu1iyeti olup olmadığı hususunda 
mütereddüttürler. 

ALMA.NY ft. YA KARŞI 
TEDBiRLER 
Hükümet merkezinde kat'i bir diplo

matik teıebbüste bulunulmasına veya 
- <;()'11TT 2 ci SAYFADA -

Eitler Ameri-
kan bayraiına 

ilk ateşi aı;tı 
diyorlar 

Amerifıan gazeteleri 
11apurlarm siıtihlandı· 
Pılmasmı ve donanma 
lıimayes~nde i~lemesinl 

i ti. orlar .. 
Ncvyork 14 (A.A) - Nevyork Tay· 

mis gazetesi, Robinmor ismindeki Ame
rikan vapurunun Almanlar tarafından 
torpillenmcsinden bahsederek diyor ki: 

- SONU 2 ci SAYFADA -

FRANSIZ BAHr.IYELllERI 
AMiRAL DARLAtı 1 011-

LIYECE•LER MI? 
-0--

Suri yedeki Vişi taraf. 
tarı asker 45 bin 

Berlin, 14 (A.A) 
D. N. B. aiamı bil
diriyor : 

İyi haber alan 
malıfiDerden öğre-

"ldi~ine ıı;öre FraR· 
sız donanması Tu· 
!ondan denize açıl
mıştır. 

Londra, 14 (A. 
A) - General ne. 

Vişi bükilmeti de _amiral Da~lanm b_ü
tlln gayretlerine ragmen İngılterc ıle 
harba tutuşmaktan içtinap eylemiş ve 
Suriyeyi yalnız mahalli müdafaa kuv
Yetleriniıı eline bırakmıştır. Demek ki 
önümüzdeki hafta içinde Suriye fül~n -----------------~~-.. -.. -..,-: ...... -------:---~--:on 
fn,;nz ve hür Fransız kuvvetlerinin iş

golün kurmay baş- AMİRAL DARLAN 
kanı general Pelit bir mülfil<at esnasın
d~ Sur!yede İngiliz ve Hür Fransız 
kuvvetlerinin karşısında bulunan Vişi 
kuvvetlerini otuz bini yerli olmak üze
re ceman kırb beş bin kişi tahmin ebni~ 
ve bu kuvvetlere Almanyada bir üsera 
kampında iken Almanyaya karşı hiç 
bir yerde fiili harekette bulunmamak 
şartiyle serbest bırakılan general Vedil
lac ile diğer bazı generallerin kumanda 
ettiklerini söylemiştir. 

gali altına girecektir. 
Eğer Suriye üzerinden de Süveyş ka· 

phna hücum keyfiyeti Alman taarnız 
pJQnlanna dahil }'~lunm.uş olsa!d~, Al
ımanya Suriye hadıselenne scyırcı kal
maz, bilfiil müdahale eder ve Vişi b~
tıiimeti üzerindeki tazyiklerini arttırabı
lirdi. 

Bunu yapmadığına göre AJmanyan . .n 
Ege denizinden ve Girid üssünden ıs· 
tifade ederek Tobruk ve Sollum önle
rindeki kıtalarını takviye ile iktifa ey-
liyeceğine hükmolunabilir.. .. . 

Libya cephesi denilen bu hat uzenn
de de bu sıcaklarda JıarekDt yapmak ko
lay bir iş değildir. Buna i~?vet~n Habe
şistanda işlerini bitiren muttc!ık kı~lar 
da bu cepheyi takviye eylemektcdırler; 

Binaenaleyh Libya muharebelerı 
müzminleşmek istidadını gösteriyor de· 
mektir. 

Ba•~ ecnebi kaynaklar Almanlann 
Türkiyeden transit yol talep ederek Sı.<· 
riye ve Süvey · üz~riu.e lıa~~ka~. yap"'.'ak 
istiyeceklerini de ılerıye surmuslerdı. 

lki hara tOTpili ile uarala11an ZtThlı olduğu. sanılan 
cep kn.ı vazörii 

Alma1'lann Amirol 

HARP ALMANLARA KARŞIDffi 
General Pelit müttefiklerin hiç bir 

surette ne Fransızlarla, ne de Suriyeli
lerle dövüşmek arzusunda ohnadıkları
na i.şaret ederek demiştir ki : 

- Suriyedeki Almanları kovmak ve 
yenilerin gelmesine ınfuıi olmak için Su· 
riyeyi istil~y~ karar verdik. Yalnız Al
manlarla harp ediyoruz ve nihai zafere 
kadar nerede Alman bulabilirsek orada 
onlarla harba devam edeceğiz. 

İngil!z ve hür Fransız kuvvetlerinin 

1 
Suriyeye girmesi Fransada ve şimali Af. 

Şer rikada çok büyük akisler yapacaktır. 
- SONIJ 2 ci SA.YFADA -

~-~~---~~·~~~-----~ • Alman resmi mahfilleri Anadolu 
Ajansa vasıtasiyle bu kabil haberler_i .d.e Breste yeniden ağır Beden terbiyesi ve kadınlarımız 
en kat'! bir lisanla yalanlamış, Tur.u-

yenin emniyet, sere! ve haysiyetine do- hücumlar yapıldı 

1 
b ld k,... d . •• k 

1 lmnacak tedbirler almaktan Alıııanya- t e 
nın içtin~p eylediğini ve Türkiye üze- s an u a a ın mu _. 
rinden buJ?iinkü modem orduların Su- lnnı·ıı·zıer A ı an 
riyeye nakli miimkün olmadığını da te- -. .. m 1 fi d b. k d .. 
b~i:ı:;~rr;:~~

1

:':ı~';nya arasındaki mü· dananmasını e er en ır ısını un 
nasebetlerdeki şüpheleri izale eden bu 

:::::~.:::.it cdi<i bazı hareketler de imhaya çalı- ta"' ıı·me başladılar 
Yunanistan~aki Alman işgal kuvvet-

leri yerlerini ıtal:vanlara bırakarak kıs· şıyor}ar 
men çekihnektedirler .. Sof yadan !(elen 
d"ğer bir ajans haber• de Bulgarıstan- -<>--
d~ki Alman kıtalarmm ~eri çekilmekte 
oıdukıannı bildirmektedir. ilıi torpil yiyen zırhlının 

Gerek haberlere ve gcr~k hareketle- Amiral Şer olduğu 
re bakılacak olursa Akdenız ~uhareb~- h i 1 
!eri nisbi bir sükiınet devresınc dalııl ta m n o ıınuyor 

Londra 14 (A.A) - Sahil muhafaza 
olmuş bulunuyor. k kil" b 

Su holde denebılir ki Almanya harp umandanlığı teş · atma mensup ir 
· · · bar" filonun rastlıyarak ortasına torpil isabet için müsait olan yaz mevsıuunı . tt' d... .. .. .. . 1 

k t · . . k. ti ? e ır ıgı Alman kruvazorunun amıra 
c sız n11 gcrırtte r. S ah . 1 1 
Bu sual da pok yerindedir. Alnıanv~- e: ve Y _ut e~ki Bısmark zırh ısı o. 

nın harehl•iz kal;.,ası İn"iltereye va· dugu ta~mın edilmektedir. Alman zırh
k"t kaıandırması demektir ki bu mih- !ısının sıyah bulutlar te~kil eden du
v~r de"·lctlcrinin 1>ek isine gelme~. 0:anlı vaziyetinden istifade eden diğer 

Cünkü Cörri1.in son nutkundan (ıkan b~r tay~are dur.nanların . ~m. ortasına 
en esash mnna ln!!lltcrcr.in hazırlanmqlr bır torpıl daha ısabet ettırm~şhr .. 
kin vakit kazanmak istedii!i. bu yolla Dün sabah yapılan yem keşiflerd~ 

k "h • ı•f•r"ı elde edebilcco~i kev· ~eminin yaralandıktan sonra ancak ellı 
anca nı aı .. • ~ · · . d""" ··şah d ı 
f . t"d" mil seyredebıl ıgı mu e c o unmuş-
ıye ı ır. 

Eminönündelıi lıadınl ar illı talimi gördüler _____ .,.,.,.,~~--~ 
lstanbul 14 (Yeni Asır) - Be· tabi kadın mükellefler Gülhane par

den terbiyesi kanunu mucibince kında toplanmışlar ve ilk talimi gör
sehrimizdeki kadın mükelleflerin de müşkrdir. Mükellef kadınlar muh
~eşkilatlandırılmasına başlanmıştır. telif gruplara ayrılmıştı~ ve ayn ay-

Bugün (dün) Eminonü kazasına rı gruplar halinde çalı§8caklardır. 

lstanbul gün.rüklerine 
13 ton çivi getirildi 
~---------_.,.,,, __________ _ 

A vusturalyafı .. 
lar yedi Mih-

• ver tayyaresı 
düşürdüler 

---<>--

İtalyan qaretli tayya-
reler Saidanın üç mU 
açılılarında İngiliz 
donannuuına pllıe 

·-camları yaptılar_ 
Kahire 14 (A.A) - Orta şark impa

ratorluk kuvvetleri umınnt karargi\lıı 
tarafından dün akşam neşrolunan fov
kalMe tebliğ: 

[ Sonu 2 - inci Sahifede ] 

Merkez mıntakasmda Mereüayın'm 
şimalinde İngiliz kuvvetleri, İngiliz tay
yarelerinin şiddetli müzaheretiyle, v~ 
kuvvetleriyle temas halindedir. Sabile 
daha yakın mmtakada Sayda yakınında 
müttefik kuvvetler bazı mukavemetle!'
le karşılaşmışlardır. 

1NGtLlZLER BEYRUTA DöRT 
AKIN y API'll.AR 
Vişi 14 (A.A) - Ofi Fransız ajaıısıı 

bidiriyor: tngiliz tayyareleri dUn gece 
Beyrut üzerine dört akın yapmışlar ve 
bombalar abnıslardır. Fakat hic bir ha
sar yapamamışlardır. Hava dafi batarıo 
yalannın şiddetli ateşi dUşman tayya
relerini u~mağa mecbur etmiştir. 

MUKAVEMET YUVALARI ' 
Londra 14 (A.A) - Roytcr alansının 

simdi Mercilayın'ın şimalinde llerliyen 
İngiliz kuvvetleri nezdindeld hıısusl 
mu ha biri bildiriyor: 1 

Kan dökühnemesi için lngilizl...- tara• 
fından aaıiedilen biltün ııayretlere rağ• 
men Sah günü Metulla böJgesüıde 

[ Sonu 2- 1nci Sn1ıifede } 

Bir tngiliz .-apurıında A iman hava hiicumuruı mukabele edilirken 

Kı~rıs tahkim 
olunuyor 
--0---

AlmanlaP Kıbrısa giden 
11apıırlara zarar 
veremiyorlar .. 

Londra, 14 (A.A) - Royter Ajan· 
sının Kıbrısta bulunan hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Ciridin tahliyesinden ıonra Kıbrısın 
müdafaası hazırLk1arına gece gündüz 
devam edilmiştir. Şehirlerdeki halk hü
kümet yardİmiyle köylere dağıtılmakta
dır. Bir taraftan da lngiliz, Avustural
halı ve Kıbrıslı kıtalar durmadan mÜ· 
dafaa tertibabnı islah etınektedirler. 

••••••••••• 

Alman:va buna müsaade edecek mı? tur. 
1 Bunun ccvahını verebilecek ancak Al· BREST YENiDEN BO~ALAND lstanbul, 14 {Yeni Asır) -Şehrimiz gUrnrüklerine 13 ton çivi getirilmittir. 

Bunların ihtiyaç sahiplerine tevzii için vil&yetçe ticaret veki.letlne t'l"lürı\caat 
edilmi§tir. Müsaade ıı:elir ıı:elmez tevziata bşalanec•kbr. 

Kıbnslılann maneviyatı çok mükem
meldir. Memleketlerini kendi ocakla
rında müdafaa karariyle silB.h iatemek

- SONU 2 el SAYFADA -

Suriyede /ngiliz fi
losu kıymetli yar- . 
dımlarda bulunu vor 
KudUs 14 (A.A) - İngiliz filO.!U na

mına beyanatta buluıımaf:a memur şah
siyete göre tnııiliz donanması Savdanın 
cenubunda sahil boyunca muharebe 
vermekte olan kıtalara kıymetli yardım· 
larda bulunmaktadır. Vişi bükümelinin 
emrindeki subay ve askerlerden İngiliz. 
!erin tarafına geçenler mühim biıo mik· 
tarı bulmaktadır. 

man gcnd kurrnavıdır. Londra 14 (A.A) - tngılız bQmbar-
- SONU 2'ci SAYFADA - (Sonu 2- incı Sahijede) 
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•• iKiNCi KIS'IM •• Yazan: Sahin A.Jı 
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Devlet hazinesi tam takırdı 
Pmeasızlıll, Dö•düncü Muradın dahilde ıslahat 

ve laariçte futuhat emellerini lıaJtalıyorda.. 

Sultan Muradın korkusundan İstan-ı tarmağa bir türlü muvaffak olamaınış
buldan kaçan yeniçeri ve sipahi zorba- lardı. İstanbul gibi Anadoluyu da avu
larından bir kısmı Anadolunun muhte- cunun içine aldıktan sonra Bağdat Uze
lli şehirlerine giderek, tstanbulda yap- rine yürUmeğe azmeden padişahın. ilk 
tıklan gibi her tarafta atıp tuttnağa ve iş olarak şimdi bu parasızlık meselesini 
ahaliden cebren para toplıyarak kesele- halletmek üzere bir care bulması lazım-
rini doldunnc.ğa koyulmuşlardı. geliyordu. 

Sultan Murat 1stanbulda tesis ettiği Sultan Murat uzun uzadıya düşündü-
nlifuzu memleketin her tarafına yay- ğü halde buna hiç bir çare bulamamış
mak ve imparatorluk idaresini sırf ken- tı. Evvelce saraydaki bütün altın ve gü
di elinde tutmak için Anadoluda bir se- mliş tepsileri, sofra takımlarını hep erit
yahat yapmağa karar vermişti amma mişler, bunlarla para basarak mali sı
mUhim bir engel padisahı bu tasavvu- kıntıyı gidermişlerdi. .. 
runu icradan menediyordu. Şimdi Sultan Murat ne yapacaktı? ... 

Gerek iç ve gerek dış hazineler tam- . A • • 

ı kır k bak b. · tte b ı Keskin zekası, sarsılmaz azım ve ıra-,a , uru ır ır vazıye u un- d • 1 h 1 w 'd ..:ı:~ h b 
makta idi. Mütemadi kar1ş1klık1ar ve az esıy e er zor ugu gı eren pa~a v u 

da b. ka diş h d v• • para sıkmhsı karsısında ne vapacagmı zaman ır · ç pa a m egumıesı . . - · 
ti • d d "' t la üJ" A- b-1.-'-l ' taymden acız kalarak $:1.Slrlp kalmıS bU• ne cesın e agı ı n c u:; <1.1ı.:scs erı . . 

im t ı k al. es·nı· iflası an.dıran lunmakta ıdı. Sultan Murat, her sıkm-
para or u m ıy ı d"' ad k dis. b. d rt bir hal ürmişti tıya uşen amın en ıne ır e 
Haib e ~e 1 ·gayet mühimdi ve orlağı araması kabilinden olarak, kendi 

dişahuA mdesle e d +.L--b 1 g·b· mu- zekasiyle bir türlil halledemedil'!l bu 
pa na o uyu a .u.ıan u ı ı k 1 · d k - ..ı' • F' 
tl bir • t tirdikte • capraşı mese ey1 sa ı Ut.."Ulmı ıruz 

vazıye e ge n sonra ımpa- · On d di ki. 
ratorluğun her tarafına yayılan nUfu- beye açtı. ~ e · .. 
zundan istifaC.e ederek bUyük ordular - Baka Fıruz... Bugunlerde çok 
toplamak ve bunları peşine takarak bu müşkül bir vaziyet karşısında bulun
sefer de harici dUsmanlann i.i?:erine maktayız: .. Biliyorsun ki yakında Ana
saldırmak istiyordu.· frandaki Safevi doluda bir seyahat yapma~a karar ver
"devletl TUrk imparatorluğunun karışık dik; Bunun yapılm~sı behemehal ~Y?
vazlyetinden istifade ederek bir kaç se- gelıyo~. t~nbul gıbi ~emı_eketimizın 
ne evvel Bağdadı istilAya muvaffak ol- her koşesını ıslah etmemız ıcap eder .. 
muştu. Böyle yapılmadıktan sonra bu devlet 

Ne Hüsrev paşa, ne de Hafız paşa bu batmaktan kurtarılamaz. .. 
kadar uğraştıkları halde Bağdadı kur- - B t T M E D t -
aocıı:ıı:ıı:ıaı:ıı:ıaı:ıı:ıı:ıı:ıc:ıı:ıc:ıı::ıaccı:ı~~===~==!:)ı:ıO~ 

Bre•te _yeniden ağır Suri yede oldukça çe-
hücumlar yapıldı tin mukavemet var 

[ Bartarafı t. ci Sahifede ] 
aıman. teşekk:Ullerine mensup kuvvetli 
filolar tarafından Breste dün gece yapı
lan hllcum esnasında bir çok bombalar 
atıldığı öğrenilmiştir. 
Şamhorst ve Gnaysenav cep zırhlıları 

ile ffiper sınıfından bir kruvazör Brest 
limanına sıkışmış bulunmaktadırlar. 

RUR HAVZASINDA 
Rur sanayi mıntakasma yapılan hü

~m hakkındalcl ilk ratJC>rlar Şverle -
nayl mmtakasmda hasarlar yapıldığını 
göstermektedir. 

[ Baştrrraft 1. ci Sahilı>de 1 
Fransızların mukavemeti ile karşılaş
tık. Fransızlann çabuk teslim olacak1a
rını ümit ederek harekata ba~lıyan 

Avusturalya piyadesi şimdi oldukça 
mUhim bir dü~man karşısında bulun
maktadır. Kılair istikametindeki mitral
yöz ve hava topu yuvalan haia muka
vemet. etmektedir. Kaım istihkfunı şim
di elimizde bulunmaktadır. Kalenin aı. 
tına tıeaaaut ed.en. 'Kabn ~. a&ğU.• 

göğüse muharebe olmaktadır. 

ALMAN RESMt TEBLtöt · 
Bertin 14 (A.A) -Alman resmt teb- Amerika.Almanya ih

Qi: 
DU~an tayyareleri diln gece garbi tilô.fı biiyüyor 

~anvada bazı yerler üzerine infilAk [ BaştaTafı l. ci Sahifede ] 
v~ yangın bombalan atmışlardır. Sivil 
halle arasında ölü ve yaralılar vardır. Almanyaya Jr.u,ı en tiddetli tedbirlerin 
Hiç bir yerde askeri hasar görülmemiş- almmaltDa intizar edilmektedir. Hiildi· 
tir. Mi1ll mUdafaa müesseselerine de hiç met meseleyi biiyülr. bir ehemmiyetle 
bir isabet vtki olm................ tetkik etmektedir. G.ueteler ise Ameri-

~...... kanm geçen Umumi Harbe girmesini in-
Tayyare dafi bataryalarımız iki düş.- ta eden Loüt.aynanm torpillenmesi 

man tayyansini dü1nnüşlerdir. ~in: hatırlatmaktadırlar. 
YEN! VE MOTH Ş M b Mecl'. rd .• . .. 1NG!LtZ HOCUMLARI e man ısı o u encumenı reısı 
Londra 14 (A.A) - Sabah erken işi- ft!a1 f1l beyanatta bahmmaıtar: 

tilen mUthiş infilak seslerinden !ngı1iz - Hup gemı1erimiz ticaret yaparla
tayyarelerlnin Blon, Kale ve civarında- rma refaka etmelidir. cT~ atep» 
ki limanlara bava hücumlan yaptıktan bapamabd... Ok atama 1m daha iyi at-
anlaşılmaktadır. bğuu görelim. 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
BUG'ON Z ŞAHESER Fiı.J.M BiRDEN 

-1-
1.BYLA İLE MECNUN 

TÖRKÇE SÖZLtl 
Bede: S. Kaynak.. Şiirler: V. Bingöl. Şarkılar: Münir Nnrettin - Mibeyyen 

-2-
KARLAR ALrJNDA 

YARATANLAR : TYB.ON POVE.B - SONİA BENiE.. 
SEANSLAR 

LEYLA İLE MECNUN KARLAR ALTINDA 
~-~-~ ~-~~ 

İLK SEANSLARDA BiRİNCİ 15 KURUŞTUR.. 

••• .r 

:·········:·······························································••\••·······ı 

~ ~ BUYUK IiİKA YE i ~ 
• • • • . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

arın~ Ev Kadını Değil ! -
YAZAN : VÇ YILDJZ 

- 19 -

YElJI ASIR 

ŞEHİR HADERLERi 
Akdeniz harbı 

1li~bi bir sülıtinet devr 
sine girmelıtedir .. Yen 

Şehir içindeki 
bataklıklar 

kur\Atulacak 
Güzelyalı • inciraltı 
yolundald oJıaliptiis· 
lePe lıalıdıyoP-
Sıtma mücadelesine hala devam için 

belediye bütçesine bu sene mühim mik
darda tahsisat konulmuştur. Bu tahsi
satla şehir içinde ve civarında bulunan 
küçük su birikinti1eri ve bataklıklar ku
rutulacaktır. Halkapınar bataklığının 
kurutulması çareleri de araştınlmakta
dır. 

* Güzelyalıdan lnciraltına kadar uza-
nan turistik yolun iki tarafına 1500 oka
lipüs fidanı dikilmiştir. Bunlar her gün 
muntazaman sulanmaktadır. 

* Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün şe-
hirdeki bir kıııım parklan gezmiş ve 
noksanlann ikmali için lüzumlu direk
tifler vermiştir. ___ , ___ _ 

Francola fiatı arttı 

Yalandan hasta olanlar 
francola alamıy acak 

Belediye reisliği francoıa meselesini tetJıilı edi· 
yor • Franeola fıati 25 Jıuru.şa ~dıtı-

için kilolarla francola almağa başladık
ları görülmüştür. Belediye reisliği bu 
hususta tetkiklerde bulunmaktadır. 

Francola imal ve satışı takyidata tabi 
tutulmuş, hastaneler müstesna olmak 
üzere, sıhhat müdürlüğünden raporlu 
olmıyanlara Francola verilmesi mene-
dilmiş bulunduğu malllmdur. Midesin- Fr:-ncola bahsinde çok titiz davram-
den rahatsız olanların sıhhatlerini vi- la.caktır. 
kaye için francola temin edebilmelerine Toprak mahsulleri ofisi de francola 
imkan vermek m:ı.ksadiyle konulmuş fiatlerine beş kuruş zam yapmıştır. Bu 
olan rapor kaydının bazı kimselerce sebeple francola dünden itibaren kilosu 
suiistimal edildiği ve bütün aile efradı 25 kw-u.ştan satılmağa başlanmıştır. 
00'".,n-/~~~~~.,.cı:r~~~~~A~~~~~~ 

Gelenler, Gidenler ishendePun limanında 

taaPl'uzların IJaşJıa ist 
lıametlePde inlıqaf 
eylemesi ihtimalleri 
lıuvuetlenmefıtedir .. 

----0---

HAKKJ OCAKOOLll 

[ Bnştarafı l. ci Sahifede 1 
Bizim hadiselere ve gelen haberfa 

göre diyebileceğimiz bir nokta v 
ki o da, Alrnanyanın yaz mevsimini 
geçiremiycceği, ya İnruiz adalarına 
arruz1a kat'i neticeyi istihsale çalışaea 
ve yahut ta böyJe bir taarruza • 
göremiyorsa ttzun siirecck bir harp ir 
mukavemet kaynaklnrmı ele geçirme 
çalısacağıdır. 

İngiltere üzerinde taarruz için ha 
hk h~erleri geldiği gibi Sovyet hud 
larmda da muaZ?.am tahsidattan bahs 
dilmelCtedb·. Hatta dün Sovyetlerin 
mi Tns ajansı hir tebliğ neşrederek 
kan haberJerl tahrikçilerin eseri di 
tavsif cylemio; ise de tah.cıidabn mevc 
diyetini itiraf etmiş; bu iahşidatın b 
ka hedefleri olduğıınu söylemekle 
fa eylem.iştir. 

B. Atıf inanın 
Anlıarada temasları 
İhracat ve ithalat mevzuu hakkında 

Maarif v~kaleti müfettişlerin~en ba..-v ithalat faaliyeti çolı 
Hayrullah Örs Ankaradan, munakalat İskenderun limanı son günlerde mü
vek~1eti müfetti!?1eri~d~n B. ~lıf Demi- him bir ithaH\t merkezi haline gelmiştir. 
rel Istanbuldan şehrımıze gelmış, Devlet Gümrük tesisativle şat m:kdarmın 

- Hava yolla:ı ~~ettişi B. Niyazi Aşan kafi olmaması yfuü.nden, İskenderuna 
İstanbula gıtmıştır. ithal Pdilen esyarun sclıipleri tarafından 

Romanyadan gelen haberler de So 
yet hudutlanndaki talışidatm aza.mef 
anlatmaktadır. Alman ordularına $o 
yet hudutlannda daha rahat bir yaz 
çirebilmek isteniyorsa o zaman ya . 
siikfuıet içinde ge~eceğine inanmak 
zım gelir. Litkin buna ihtimal verm 
zordur. Sovyet-A1man mlinascbatı ha 
kında bir f'tık defalar hevecanlı habe 
ler yayılmış olduğuna göre bu husus 
mütalaa yürütmek te müsküldür. 

---- en kısa bir zamanda aldırılması lüzumu 
BİR TAYİN bildirilmiştir. Aksi takdirde esya biri-

alakadar vekaletlerle müzakerelerde bU
lunmak üzere Ankaraya giden birlikler 
umumi k@.tibi B. Atıf İnanın temaslaıa 
başladığı gelen haberlerden anlaşılm;.ş.. 
tır. 

Eczacı B. Enver Öztek!n 30 lira asli keccğinden mUşkUlat h~ıl olacağı <'i
maasla Bursa Ahmet Vefik pasa hasta- betle tacirlerimizin bulUzumuna ittibala
nesi ikinci eczacılığma tayin edilmiştir. rı icap eylemektedir. Yalnız vakıalan kaydetmek ve be 

leınck, aldanmamak için en emin 
sayılabilir. Bununla beraber Akd 
de nisbi sükO.net devresine sdren 
ateşinin alevlerini başka istikamet 
şiddetlendinnesine inti7.ar eylemek 

-------
ZABITADA 

500 lira çalmqlar 
Keçecilerde Halimağa çarşısında nya 

oğlu Nesim ile Davi oğlu :lıya Banıhun 
~akta olduktan Ilya oğlu Jakin ya
zıhanesinden beş yUz lira çaldıkları id
dia edilmiş ve tahkikata başlanmıştır. 
SOL MEMESİNE 
DEMiR SAPLA.NDJ 
İkiçeşmelik Karabağlar mevkilnde Ah

met oğlu arabacı Hasan, idare ettiği 
arabanın üzerinden düşmüş ve elinde 
bulunan demir sol memesi üzerine sap
landığından varalanınıştır. 

Bir köylüyü yılan soJıtıı 
Deği.rmendere nahivesinin Yeni kö

yünde Hüseyin adında bir köylüyü yı· 
lan sokmu...crtur. Mehmet sıhhlJmdat oto
mobiliyle İzmir memleket hastanesine 
~~-~~ 
Kulağını malıa~ıa 
yapalamış •• 
Kemerde Kahramanlarda Ramiz kızı 

18 yaşında Hacer, bir münazaa netice
sinde Musa kansı 25 yaşında Ayşeyi 
makasla sol kulağından yaraladığı iddi
asiyle tut:uhnuştur. 

Vç lıız Jıaçııema .. 
İkiçcşmelik Saman iskelesinde İbra

him oğJu Hasan. Salahettin kızı 16 va
şındn Fevziyeyi, Bayraklı Taksim soka
ğında Hakkı o~u N:had ta Mümin kızı 
17 yasında Gülsümü kaçırdıkları zabı
taya şikayet edildiğinden yakalanmış
lardır. * Narlıdere civarında Tırazca köyün
de Ahmet oğlu İsmail Kıvrak, yanına 
aldığı Mehmet Doğan ile birlikte nişan
lısı Mustafa kızı 24 yaşında Hayriyeyi 
enişte~iyle beraber tarladan evinde av
det ederken zorla kaçırmıştır. İsmail ve 
Doğan tutuhnuş, adliyeye teslim edil
m.iışlerdir. 

___ , ___ _ 
Mihver taryvareleri de 
Suriyede harbediyor 

[ B~cı'l'aft 1. ei Sa1ıif <>de ] 

Öğlec!en sonra Avusturalya tayyare
fori Suriye dahilinde ve civarında Uc 
Yunkers 68 tayyaresi düşürmü.şlerdir. 
Basbılarını da hasara ui?ratmLslardır. 
Bu A vı.ısturalyah avcı tayyarderl Say
danın Uç mil acıklanncla !ngillz filosu
na taarnız etrrıE>k istiyen ve açıkça ttrıl
yan işar('tlf"rini ta51yan Yunkers 88 ti
pinde 8-9 diişmrm tayyaresine hticum 
etmic:lerdir. BunlardRn deirdü pike hü
cumu yaparak gemileri bombardıman 
etmişlen;c d0 diğerleri bombrılarını rast 
gele boşa?tarak alelacel~ uzak1asmı<:ılar
dır. A vusturalyalı avcı tıyyareleri dört 
Yunkers layya .. esi dii~iirmU~ler ve baş
kalarını da ciddi hıı"'al"a umtmtı::lardır. 
Bunlardan birisi, kanatlannd:\n hiri 
alev er lcind o uğu ha el u'!a. a~ı~-
tır. A~hıralyalı fa~'Varf'forde .ise ne 
ha.sar, ne de in!'lanc~ znyi3t kaydedilme
mi~tir. 

-------
Kıbrıs tahkim 

'olunuyor 
1 Bcıgforah 1. ci ~<!hifı>de l 

tedirler. Kıbrnıa vapurlann muntaza
man işleme!li maneviyat yüksekliğinin 
büyük amilidir. Gerı;i bazı vapurlara 
hava hücumlan yapılmakta Lqe de mües
sir olmamaktadır. Ben Kıbrıstan aynlır
ken diğer bir vapur limana geliyordu. 
Hava hücumuna maruz kalc!ık. Fakat 
hiç bir zarar vukua gelmedi. 
Lefkoşa 14 (A.A) - Mün!erit iki 

düşman tayyare.od bugün Kıbrıs Uzerin
de uçmuş, üc noktaya bombalar atınt!':Sa 
da hiç bir hasar vukua gelmemiştir. Yal
nız bir köylü hafif surette yaralanmış
tır. 

MAR!'HA EGGERrH'ln YARA2'2'1GI 

ı - 8 i r Jf EM j ş s EN F o Hı (Opereti) .. 

BRİC KAROT • (Küçülı) TOM'un oynadığı 
2 - B A 2' AKHAN E Ç O C U (: il es. AVANTÜR) .. 

MATİNELER : B. SENFONİ : 3.30 - 6.10 - 8.50._ 
B. ÇOCUÖU : 5.00 - 7.40 - 10.10 .. 

Cumartesi, Pazar günleri Z.15 te Batakhane Çocuğu ile başlar .• 

BU HAFTA rAYYAREDE.-

Amerika gazet-ıleri
nin şiddetli nefriyatı 

( Btı!!ftıro~ t. ci Sallif ede ] 

Amerikan hlikümetinl ve milletini 
tatmin etmek için Naziler acaba hA.dise
yi nasıl izah edebileceklerdir? Bu hA.di
se göstermiştir ki denizaltı muharebe
lerinde riayet edilmesi icap eden hu
suslar hıkkındak.i munhedeye hUrmet 
cdc~eğine dair Alman hü!::ilmetinlıı 
ikinci 'fefl"İn 1 936 da yaptığı v~din hiç 
bir kıymeti yoktur. 

Hitler Amerikan bayrağına ilk ate§l 
açmıştır. Ticaret v:ıpurlarnntzı silahlnn
dırmak ve donanmamızın himayesi al
tında işletmek za..,,anı gelmistir. 

NEVVOR":< HERALDtN 
l\TESRtY A Ti 
Nevyork Herald Tribun gazetesi di-

yor k: 

Bu hadise kors:mlığın ve cinayetin 
bir cürmü me. hududur. B"ynelmilel 
knnunJaMn hiç biri bu harck<>ti haklı 
gösterecek surette tersir edileme?.. Bu 
hadise Amerikan akidelerine ve dPniz
lerin manevi hürTiyctine kar~ı naziler 
tarnfıncfan meydan okunduğu ve bun
ların hiçe sayıldığ nı göstermektedir. 

zundır. • 
HAKKI OC'AKOCL 

lnqfltePeye ue Afldenl 
de l)apıJan hücumlar 
dair Alman telıliğl-

--o---
Berlin 14 (A.A) - Alman resm1 te 

!iği: Alman hava kuvvetleri Tems ne 
rinin mansabında ve tngilterenin şa 
ve cenubu sarkt sa..'ıillerinde liman t 
satını bombardıman etmişlerdir. Cen 
bi 1ngüteredeki hava meydanlarına 
bu meyanda şnrki İngiltere tayv 
meydanJarına hücum edihıi~tir. Şlm 
deniziyle Manş denizi ilzerinde yapıl 
hava muharebelnrinde üç 1n~i1iz tayy 
r si düşürülmüştür. 

Akden17. havzasında Alman hava 
loları Tobruk ve Hayfa liman teslsat1 
karsı muvaffakıyetli hücuml11r yapmı 
lar4ır. Tobrukta Alman ve talyaıı to 
çusu bu mevzii müdafaa eden lngi 
batıu-:valarını muvaffalayetle dövm'· 
lerdir. 

., ....................................... . 
: ANKARA RADYOSU . -------
: Rfırwt}NKO PROGRAM 
•••••••••• • ••••••• 

Maruz k<'ldığımız bu hareketten son
ra Ameriknn g('milcrinin yapmak mec
buriyetind,, kalacaklan muhariplik ha
reketi ne olursa olsun bu hareketin hu- 8.30 Pr"gram ve memleket saat ay 
kukan ve manen şimdiden meşrulyet 1 8.33 MUzik pl. 8.45 Ajang haberleri 9. 
'kf .. ap etmiş olmaktadır. Müzik pl. 9.30 - 9.45 Evin 53ati 12. 

Program ve memleket saat ayarı 12. 

Donanma n~reye 
gidiyor? 

Miizik : Sarkılı o~run havalan 12. 
Ajnns haberleri 13.00 MUzik : Zey 
havalan ve sirtolar L1.30 Konugma { 
reden • Tepeden) 13.45 - 14.30 M · 

( B s h c1 J Radyo s..ı1on orkestrası 18.00 Program 
a:tımıf 1 1. ci a ife e mt>mleket saat ayan 18.03 Milz.ik : Ha 

VEYGAND VE DARLANIN ya ~z orkestrru;ı 18.30 Ziraat takvimi 
VAZİYETLERİ toprak mnhsnlleri borsAsı 18.40 MUzi 
Veygandın mütareke şartları (erçi- Radyo caz ork<'strMı 19.00 Miizik : 

vcsini asan bi.r harekette bulunmıyaea- 1o saTkılar 19.30 Memleket saat ava 
ğı tahmin edilmektedir. Amiral Darlan ve Ajnn'I hahrlerl 19.45 Mll.zik ~t 20. 
Fransız do113nmasından müzaheret fÖ- Konu1:1m:.l (Yurd saati) .. 20.15 Müzik 
remiyeceğini biliyor. Çünkü donanma 1 Fasıl ~azı 21.00 Konuşma : Memlek 
miirettebatmm yiixde al~ Brötanya- postacn 21.10 Müzik pl. 22.30 Memlek 
'.ı..dır. Brötanyalılann milli his kuvvetlt>.,.; sant ayarı ve ajans haberleri 22. 5 A\. 
ve Almanlara kar.;ı duyduktan kin de- S'l)()r servisi 23 00 Müzik pl. 23.25 - 23. 
rinffir. Yarınki program ve kapanış.. 

DONANMA DARLANI 
DİNJ .. EMİYOR MU? 
Şayet Darlan don..ınmaya hücum em· 

ri verirse bir çok Fransız harp ~em;Je. 
ri tn~ilizlt-re iltihak edecektir. 

Amiral Darbn Da?carda bulunan Ris· 
liyö zırlılısına Drcst limanına cfönınck 
emrini vcrmistir .. Fakat zırhlının mü· 
rcttebatı bu emre itaat etmemiştir. Bu· 
nun Uzer.ine Riş!iyö Dabrda kahnı~tır. 

KJSJlCA 
•••••••• 
Sünnet~ 
~ 

Ya .. trn· ECZACl KEMAL K.AKTA 

Dün bir çncu k gördüm, başına atla 
tan bir fa1~ke giydinni~let", üzerine 
bir «Ma~aal1ah> yazm•~lar. ~MAe:aıl 

nin kontrolünden kaçan jestlerinde gibi görünüyordu ki cesaret edemiyor- ------- fah"' tn yanına bir kırmm kordcla aı 
onun da beni sevdiğini hissediyordum. dum. mı lar, beynz bir entari ile, pafa bıyık' 

Bu aşkla mücadele için Jaleyi, her Akşamları - kendisine bakmakla tarif lF'rans:ıda Museviler b::ıbrisı yanınd'l hir arabaya binmişle: 
fırsatta, muhabbet ve şefkat tezahiirle- edilmez bir teheyyüç du~Tduğum ·Lale lıtıl:lıında yeni gectiler. 
riyle sarıyordum. Bana, çoktan beri em- ile salonda yalnız kalmaktan artık ce- ·r Bunn c" .. nce coctıkluğum aklım 
salini görmediğim bir teslimiyetle mu- kindiğim cihetle - kütüphaneme çekili- f:ttf'GJflGr Vel'I 1)10r.. gel L rr.1·i nm::nda tstanbulda. hiç tal 
kabe1e ediyordu. Zavallı yavrucuk, de- yor ve Jale ile sakin, mantıki ve makfıl Vişi 14 (A.A) - Yahudi]crf hakkın- :ıııJn C'~T!'liye"eğiniz derecl"de fakir ailE 
mek ki benim muhabbetimi kaybetmek- bir muhavere ve anh:.şma ı-sasla.-ını di.i.- da iki kanun nesredileceği resmen bil- ' l r ~ocp1;;1?.nnı ı>ünnct ettirecekleri v~ 
ten korkuyordu. şünüyordum. B~nacaktık, birbirimiz- dirilmiştir. Bu kanunlarda Fransada ya- kıt ba\.ır rra.,g:ılı. karısının küp"sir 

Fakat bu zoraki coşkunluklardan son- den ayrılacaktık, fakat dost kalacaktık ·ıy~m bütiin yahudilerin tescili, banka- satar. <-or-uğu mııhzçn «!~ etmemek içi 
ra, ona karşı eski soğukluğum avdet ve Lale ile kuracnğun hayat bir hülya- cılık, b~rsacıltk, sims:ırlık, radyoculuk, mürüvvet görür, düğünler yaparcl 
ediyordu. Rilyalanma giren Jale idi. kadar güzel olacaktı' gnetccilik ~ibi mcsl,,.klere Yahudilerin Her $tinnet cfü~füıiinde, zam;ının m_:-

Hiç birimiz bir kelime söylemedi. aradığım biltiln şeyler onda vardı. Jale- Delicesine sevdiğim.Lale idi ve kalp Hakikatlerin rubıma nii.fuz etmek is- intisnbının men'i, ün.i•ıersiteler~ alınma- hur hokk~b<>~l<'nndnn endnm~ cı~1 
Fakat eve gek!.icimiz. vakıt, Lale itizar de sevdiğim şeyler, belirsiz bir surette çarpmtısiyle seyrettiğim Lale idi! tenliyen biz zavallı insan.far ne kadar larmın da tahdidi şimdiden derpis olun- uc:tn kar.n·y:l, p0t1-ka1 o~lu, elde tef iş 
etti. Biz.imle yemeğe inmiyecekti. Kızı- yol esnasında kaybolmuştu... Niçin? Haftalar geçiyor ve vaziyet taham- miyop oluyonız! A"ık "Öz1ü1iiği.imi.iz maktadır. · bnc;1ar. G"cc K"r.:1öziin seyh klic;teı 
nın yanında knlmağı tercih ediyordu ... Na~nl? Bunu hiç bilmiyordum! • mül edilmez bir şekil alıyordu. Kendi cesaretimiz, zekamı?. yolun ortasınd~ Frnnsada bulunan Yahudilerin halen meydanı k •rulur O ge:::eyP mahsw; ole 
Jale bir baş ağrısını vesile etti. Ben hü- Eğer Jale işi kızgınlığa vererek bizi, kendime şöyle diyordum: cNeme ıa- kaldığı için ne kaıLır Eecl hatalara düşü- tehcirlerine imkan olmadığından bu me- rak kar.~öç bhız iı,tnnle uğrar, haren 
yük yemek odasında, bu yıldırım sürat- Lale ile beni itham etmiş olsaydı pek o zım, Jale beni kendi kabahati yüzfınden yonız! selenin b:lrpten sonra kaf'i bir hal tar- seli\rılık hud •rlt ·:ılhrdı. . 
li ifşaatla ka~ karsıya kaldun! Laleyi kadar müthiş olmıyacakh. Fakat onun kaybetti! Belki de şimdi tamamiyfo be- !şte bu tehlikeli +cho:ıvviilleroen birj.. zına bağlanması düşUnülmektedir. Sünnı>t düğiinii !';3.yet zenmn hır b~ 
seviyordum. 

1 
• sük.Qtu başlı başına bizi itham ediyor- ni değil de, servetimi kaybetmekten ne daldığım bir sır~ l ı idi ki Jale içeri banın ise ise orta ovunu. camh'\Z da k~ 

Şimdi, bu yeni aşkın seyrini sarih du. Bazan mağmum ve son derece uy- korkuyor? Eğer öyle is0 hayatını mü- girdi!. Çehresinde y~rı '"'Vinc. yarı te- ~ımmmrmm 1111111111mıııı~ıımımmmııııı5 rı"'1rdı. , 
olarak görüyordum. Yavaş yav~ kal- sal bir tavır takınarak bu ~~e bizim nasip şekilde emniyet altlna alacağım, essür ifade eden ga"i bir tavır vardı § Kİ ALIK EV ~ Sünnı>t olmus çocuğu o gece uyutm~ 
bimde Lale, Jalenin yerini almıştı. Bu- taksirimiz olmadıgmıw anladıgınıw göste- -Lale için, daha az debdPbeli bir şekil- Yaklaştı ve ellerini o:-nuzlanma d~y~dı - - tr'"k l?zımrlı.Cünkfi Allah vernıecıh kn 

- - 1 . 1 d.. .. .. ' ".b. S Güzelyalı 54 üncü sokak (Nuri bey E_ a ·• l nu a!lla dfü:ünmücı değildi, altın gibi saf ren, hazan bilakis sinirli, hararetli bir de yaşamanın ehemmiyeti yoktur- var- yı şey er - vormussun g ı - · basnr.mıc;. Sab~ha karcıı cocu., ın "IJZ e· 
- b' halin 1

"' n_ •1 " ı j : sokaih) 6 numaralı 11Cüz0 1 m:::nza- E l ..ı t. kk '- h ve temiz olan bu kadının düsüncesinde hal "alır ve dı.şanda egvlenceler arardı... sın benden uuk. Lc:tedim gı'bi yıı ... ııcıın!> mesut ır var .n.t:caı - k - süzUI"Tl.~~,. baş r-·ıı mı no r'ıılZ m"'" 1 
'"'. -r-- ' · : ralı konforlu 5 odah bir ev kiralı - --- w b dan daha uzak bir~ev oııarnaı~'!-1..LL-L.aı.ıö!lU~'eU~~tını:ıa......ıt.al"Sl_cı:ı&...a.:ıın.a..ı.........n..u..J~:a1::ım....:uı~"'°"lA....o.ıı;ruıı.ı.aı;:J.]Zj~LU..L-..nu~:wı:r.ut-0.ı.mııu......ını.moL-Jıtm:ruuı:=-ııır::;ın..=-~~~~~~~~~~~~~~-....ıa.ı.&:.W-.:.ı.-w.-.w.ı.ı.ı..~...l!!.!-"'"""Y.>--"~0_., ....... n......., 
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BYl.BllJIB izMIB OcCNcO NOTEBLttınm 
Pırünaiıı ettaflllmdllll .-ıı "-F llURATAP : Ahdi lleftw ~U• v 

Allclullah ..... Poy-=- brimmll -- Ad(ed : lsmır Aı.nc:ak 1481 incl .. 
~ ~ile A7dmh cloldıDr- bq Cllhit kak 9 SQlh evde otunlr-
Cankatm evlenme merasimleri cumarte- Teblllfn mevzua : Se,.hate ~ 
si günü İzmir evlenme dairesinde yakın ğımdan dolayı 7/3/9&1 gOn ve 3559 
akraba ve dostlan humrunda icra edil- umumi ve 5/25 huauıl ......ıı bir ve-
miştir. İki tarafa~ dileriz. kAletname ile. bay Mustafa Görgün ile 

2190 (1343) anmıvlaki şirketin riaayı tuafeyn ile 
feshi ve bütün hesabatın tasfiyesi husu

izMja ASLiYE iKİNd BUIUJK srmda tevkil eylediğim muhatap B. A~ 
111Kb11JCINDBN: eli Meftun Aksnneri şerikimin rizul hi-

hmirde mukim Zeliha Maide namına Wına tarzı hareketinden, ve esasen se
wkili avukat HüsnU Aygökçe tarafın- yahatten evdet ctmekliğim ve şcrikim 
mm AWneak Jlesudi.ye addesi Ti No. b9;y Mustafa Görgün ile görüşerek ara
lu aile evinde otunn Ahclullah Gel mmtalri ıs!rketin idame.sine ~rar ver
aleyhine ikame olunan boşanma dlvası- meldiğim ve şirketimize ait Izmir Kes
nın icra kılınan muhakemesi sonunda te1li caddesi 82 sayılı muayenehanemiz
Zeliha Maide ile Abdullah Ganinin yek- de '1 haziran 941 tarihinden itibaren tek
diierinden boşanmalanna ve kabahatlı rar icrayı tababete başlamış ve bu hu
.,._ mftddeaaleyhin hflkUm tarihinden sust,. 10/6/1941 günlü Anadolu gazete
lıir 9elW! ~ ve m\lşterek :sine de ilan vermiş bulunmakh,ğım se
~n Ali Rizanın "l'elAyet hakkımn bebiyle mumaileyh bay Abdi Meftun 
anası divacıya verilmesine ve küçük Aksünere vermiş olduğum yukarıda ta
için ayda on iki buçuk lira nafaka tak- rih ve numaralan l-azılı vekaletnamenin 
diriyle mUddeaaleyhten alınarak dava- hiç bir hukuki kıymeti kalmamışbr. Bi
aya verilmesine ve çocuğun her hafta naenalevh işbu yazının bir nüshasınııi 
t:urnarlesi gOnleri aJtı saat babasına gös- muhatap bay Abdi Aksünere tebliğiyle 
tıerilmesine ve masarifi muhakeme olan musaddak nüshasının tarafıma iadesini 
'(1255} 1curuşla bakiye hUkUm baro o!an ve bir nüshasının yüksek dairenizdP 
'(300) kuruşun milddeaaleybe tahmiline hıfziy1e beraber aynca keyfiyetin ~aze.. 
temyizi kabil olmak üzere 12/5/1941 te ile de ilAmnı ve ilam havi ~azetcclen 
tarihinde karar verild!ği 'ft usulen tan- bir nüshasının da tarafıma gönderilme
zim kılınan gıyap ihbarnamesinin mah- sini fistün saygılnnmla rica ederim. 
keme koridoruna talik kılındı~ tebliğ İzmir K~elli caddesi 82 sayılı Diş 
mU:amma blm olmak ÜZleftl illn olu- bakım ve yapım evinde Di$ tabibi 
nur. (1336l MAKBUI..E SÖREN 

tzMIR BELEDrYEStNDEN: 
fnamı caddesi Gib.ıelyab mevkilnde 

Dr. Behçet Uz parla &ıtınden Tayyım! 
~an il«"risindeki turistik yoluna 

Hususi: 3/94 Umumi 7133 
Berayı tebli~ dairemize verilen ve ile 

nil.shadan ibaret bulunan ihtarnamenin 
ba'l'Cl 1stifa edilerek defterine hvdNl:l
di~ tasd:ıt kıhndı .. 

kadar olan 6593 metre terbiindeld pa- 12 6 19.n 
bt tlıs1arı ile döeeU _._,m sökiilerek • İ.zmir üçüncü Noteri 
(lbeek 171 taırlar lmll-P1mek w noksan Stl'REYY A OLCAY 
hJ.d.n d. ~ Jkmal edilmek su- 2175 (1339) 
rettyle esasb bir $ekilde tamiri, fen İ$- ------------
Jel'i ~ keıtif ve sartname- ._,..11HlllllllR111111t•ınt1111"111unmt11HIHff'.!. 
sl ftÇbile bı>ah aırfh eksiltmeye ko- j .,,. genç lf anyor. E 
:uu1mcqlur. ~ bedeli (Y1nnt ae1dz ! Tlirkcıe. Fransızca, Rumca lisanla- § 
bin beş ytk yetmiş beş lira yetmiş bes i nna a.,ina her türlü if muamel!tına : 
kuruş) muvakkat tıemlnata 2143 Ura 18 ! n1af askerlikle aJlkası olmıyan btr i 
kunı.ıur. thalelll !/"I 11941 ~be "6- 5 'n\rk genci iş aramaktadır. : 
nG saat 16.30 dadır. 2490 ~yılı kanunun i Anu edenlerin (A.. S.) RUmuziy!eE 
tarifatı dMıilfncle huırlaıunış ü>idif i yeni Asır idarehanesine miiracaat- E 
mektuplan a.1e llllnll azamı saat 15.30 a : leri rica olunur. TELEFON 2697 : 
1aıdar endlmen rltwtine 'VWfbr. = (1334) = 

l5 - !O - !S - 38 2193 0340) iiılllllfinHfttmHmmmtınnu1ttı11t11mnnmM11 
- 1411 neı aokakta kadastro 19"1 sa

ydı adanın 1T4.!8 metre murabbaında\i 
tT •yılı ananm satıp, yazı lslerl mU
ı'itrlOlflncWd prtnamelll ~ne açık 
;-rtttrmaya lmnulm~. Muhammen 
bedeli 191 Ura muvakkat teminah 52 li
ra SS kuruştur taliplerin ttmfnatt 611~ 
den enet iş banbsma yıııbTarak m1\k
bmtarly1e h1e tarihi olan 18161'941 
Pazartesi gllntl ..t 18 da encOmene 
mtlracaatlan. 31., t, 9, 15 1990 (1212) 

ımlsAB BELEDİYF.SINDEN : 
Akhisar Belediyesi tanzifat işlerim~ 

teahhitli~ 9500 lira bedeli muhammeni 
Uz.erinden yem baştan kapalı zarf usum 
ile eksiltmeye ıconulmu$hır. 

28/8/941 tarihinde saat 11 de ihalesi 
yapılacak olan bu ise istekli olanlann 
tarifatı kanuniye vedıile Akhisar BelP
diveslne mUracaatleri ilin olunur. 

15 -18 - 21 - 24 2179 (1345) 

ISTAJIBVI. YAIDPUR JdlDVRLtlOONDEJf: 
On!i Mikdan Tutan 1lk teminat 

Ll Kr. M • •• .._ ~ L Kr. 

Beyaz 36000 KOo 21600 00 60 Kr. 1620 00 
KaruaMa ed. Kapalı zarf. 

CarelMa hMltth·-....ı.e 941 malt wneai için lüzumu olan yu1tancla einai ve 
mflrd.n ~~Karaman eti eksiltmeye konulmuıttar. ihalesi 30/6/941 
Pualte9l s8ell •at 14 de 1stanbul ,,. kıflar müdürlüğü binasında toplanan 
komluToaıila 78P'W&kttr. Ş.1tmme1er her gün levazım kaleminde görülebilir. 

Kapa)a zarfta yapdacap için 2490 ayılı kanunun tarifi Teçhile taliplerin ha
<arlayacaklan teklif zuflariyle teminat alcÇR81 makbazlannı ihale günü saat 12 
~ kadar koıniqoa ~ne teYdl edilmlt olmalan prtbr. Postada olacak ge-
dlcmelerden -Uyet hW edilmea. 15, 20, 2173 (1338) 

Ylldyet Daimi Eıtdtınenlnden : 
Ura No. Claal Mevkr 

48 
so 
80 

7 
40J 
ns 

Buca -riliyet ba.hçesi içinde 
l1dçeşmelik caddesinde 

> > Kltlp zade med-
reeeıri. lçindf" 

1 

lstanbul sıhhi müesseseler arbrma ve eksilbne komisyonundan: 
Muhammen ftat Teminat Şartname $ekli 

Cinai Azı Cotu K~. Sa. Lira Kr. Bedeli Ekailtme taribi 

Elm t, TS0,000 91T,GOO Kilo 12 'll 8168 8'f 25/6/941 Çarşamba Saat 15 

Karaman c 

Dağtıc; 78.000 ıoc.ooo c 

14,900 
Kapalı 25/6/941 Çarpmba Saat tl,IO 16189 15 10 u 

Kmu 8,800 c 68 

Sığır eti 157,000 214,000 c 42 

Silt 153,000 185,000 c 

Kise Yoğurdu 9,500 16,000 Adet 8 2949 '15 tt ., Kapalı 27 /6/9'1 Cmu Sut 11 

Kiln Yoğurdu 10.000 19,000 • Kilo 25 

Mutbak Yumurtası 240,000 880,000 Adet 2 
1246 00 o Kapalı 2'1 /61941 Cuma Saat 15,SO 

GOnHlk Yumurta 170.000 225.000 c 

Sade yağı 80,800 41.600 Kilo 145 4524 00 s O! 2/7 /941 Carsamba Saat 15 

~ytin yağı 20,800 Sl,100 c 70 

14,650 Zeytin danesi 9,125 
Sl19 14 ! 42 an /Nl Cutamba Saat u;,30 

c 40 
Kapah 

Beyaz sabun 2~.400 34,000 c 45 

YE>.şil sabun 11,200 17750 c so 
5,915 T-ere yağı 4,440 

ıoıa H o 2/1 /941 Cartamba Saat 16 
c 160 

Rece! 4.600 6.750 c 80 

Kuru kayısı 6,500 8.900 c 

Kuru Fasulye (Horoz) 3ö,300 46,800 c 30 

Nohut ~.920 S0.900 c 

Pirinç 78,200 111,600 c S'1 60 

1,800 Yeşil mercimek 1,000 
ICapala 11 

c .... 
Kırmızı mercimek 10,580 16,150 c 18 

Kuru üdm 14,600 19,400 c 40 

Kuru bamya 50 150 c 120 

Kuru barbunya 16.800 c 20 

Soğan 53,'1&0 c 

Patates • 80,500 114,000 c ıs 

Bulgur 41,800 46,800 c 

Soda 16,600 22,200 c 08 

Domates sa1çuı S,325 c 

Tuz 21.000 26,900 c oı; 

Kesme şeker 4,000 6,BDtt 48 

82.000 
119 4/7/941 Cuma ti 

Tos eeker M.400 

Makarna (İmıDdf) 26,1&0 c 

$ehrb'e (İrpılldi) 17,480 23,676 c 
1841 iT • Pirin~ unu 4.9&0 c 

Ni'88ta 2,700 ı.uo c IO 

Kuskus (İrmikli) 500 850 c 

irmik 900 1.450 c so 
Beyaz peynir 15,050 24,850 c 60 

917/Nl ~ ... 11 1374 18 
100 Kasar peyniri 6,900 

:::=:=::::===:==:===:====:::==:==:::::==:==::=~::==;====:===:=~;::::::~==~============ 
Sıhht KOe88eeelerin 1941 Malt yılı ihtiyaçlan olbabtakf prtname ve Nflmuneleri veçhlle ekailtmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Caploğlunda Sıhhat ve t~timat Muavenet MGdGrlO.ftl binasında top1anan Komisyonda yapalacaktır. 
2 - Eksiltmenin Sekli, gün ve saatleri, Muhammen fiyat, mavakka.t ruantf miktarları brp1annda detıerftmltf;lr. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksil~ler için ihale saatinden bir aut ene! kfıelrlller tıe1ılitf 11aYI 1'e ala mClhlril sarflamn ••""vs mubltl

Jinde komisyona vermeleri liıımdır. Mektuplarda teklif olunan f"ıyat!ann hem ,.. hem de nklr•mla 7U'ı ... bnunt mecbutf)Wttfr. 
4 - İst.ekliler umum mOesseselerin botun ibtı~lan wya bir Mtleuelenln bir farbwne clüntncle bulanan bltlıl Bt~lan ldn Wdln.9 w.. 

nacaJdardır. 
67S 17128 maim Y etnı. ça1'Jlllında 5 - lst.ektiler 1941 yılı Ticnret odası vesikaıdyle 2490 sayıh kanunda JUl]i ftllbl•r w muvakkat -rantı mekhas - Ba-.._ -..'-'--·-1---: 
24 22 MU. Ocllnc6 Kan Osman çal'f190lda ~- ·-1

- uaa .. ""Muuuuuu 
1 il 29 

maim Aıt p._,
4111 

meydanmda kanalı 1.J11,.f"l11"" f~riıdne knvTtuılan Jl~mdır. ıı !() (t3'78/!1!0) 

810 1 lcataYet.ne Şad~n n1tmda • . . :·~,.~.r~m~ır~ıı~ııı~:ı~n~111~ı~n~111~11~m~ım~m~11~11~111~11~111~11~11~ıa~-------------~.~ ... ~.~.~ •• ~ •• ~.~ •• ~ •• ~.~ •• ~ •• ~.~ .. ~------------------· 
ya!::ı~UMJ~ :~'ıd:ıe ~ 0.z.:u~~~: ttı;:ıza~~,~:'·~~:~ev!~~~:;:. i Balçova i ~e ... :!W~· .. ll.-wı:~ ınrw ••• u:L~-IK,llOOAZ .. __ ml!_ ...... ·=a oeUlet. o;;;;;-;;o···,··,··a···r··,-nd··-a··n· .......... 1• 
Kira .......... aiıwa.ek ~ heT gün muhasebei hususiye müdüriyeti § i .L-"WWW •11.1ı~ ı ~ 
....ndat lcalemlne ,,. lıtıwww talip olanlann Yillyet encümeninin toplandığı her i 5 DOK'l'O& OPER&.TÖ& ...... _. __ ....................................... ·---·---.: 
Puartell ,,. Pertembe g&nı.t Aat 11 den 12 ye kadar yüzde 7. 5 deıtenito i A v E DRALm Daım.tJI 
mühazlariyle bhlikte endlt1ııeN1 m&racaatlan. 2191 ( 1337) ~ gamemnun § Dibi Öke D. IWMTOU.AJtl. NCI IŞl.E1W ~AN 1 

jZJlfa DEITERDARl.ICJ1ıDAN: ~ ılıcalan 1 bdnd ~ ...... NG. (il} ~::~~ = 2~!!'~~ ~.-.:. -;;,:;. 
• MezLaha idaresi Rnelik 120 ton motorin l&bD alınma-. yazı i§leri müdürlü- § Şifabahf sulariyle mn-'-hir Bal-§ ~ ~ ~ ~- .... pazartesi ahi tul: 1 S te Ahancakta itletme bmasmda .....,..._ ..... Po 

fündeld prtname8l YeÇ)J1e kapab zarflı eksiltmeye konulmuştur. Muhammen : A.,__ 
1 

aı:;;'ıo Hazi-: • ..... __.. P'l-ceimdaa J/eb Taktttıe itfeklll-ta 27 1lralılc M. ı '-t ...k.........,._ 
· hedell 15480 Ura munklcat temlnab 1J 61 linufo·. 11Weal 30/6/941 Pazarte!d S çuva 9415'"=~~ 1 ıc.tibare kü t 5 ~ ... -----• •---liDl-r# u.m.,_ r' eled ....... Şattwnesi ~ bl •' d ..... •r• 
alnil _.t 16.30 dadlJ'. 2490 -~ kanunun tarifab dahilinde lıazırlanmıt tek- :~n en 1 n , şa ! 6 10 12 H 2068 (1275) 
m mektuplan ilıalc wünll admt uat ts.30 za kadaT encümen riywtine veri- s:.;!idı!uhte'i::ı mil§terilere ! ~, ....................... 11_11& rAllPOJW OJIBS6R OAJUdrORO Al,IJfAC•" 
Br. ts. 19. 23. 28 2192 (1341) ~ ayı .. =. ee,urhancısı i § . Dil TABiB.t ı D. DElllRYCVI Aiti 8 NCI IŞLE1'IE ICOMISTOltlJNDA a 

j tsm1-5aıl Karabzl(1313ı ) ==-- i_: FE'_._ .. _.. .. _. tr ,._.R =- ·( 14730) lira mummmen hedell ola 13 ba- _.telif eb..W. -ZJOOO. = All&~ ~Dal9..., wya aC!et tampon paör pmitüri kapaL ad.....,._ e1r,a,...,. k•d••fl•· 
:!:nnn11111n•1111111111111m"'"111111111111111ını~ § Muayenehanesini İkinci Beyler .,.i Hwea 2~/6/941 pazartesi Kin& ••t 16 da Awncehe it1elme hh· ... 

360 
uo 
445 
ne 

Evin alt kata 
DUkklD 
I>Ukkln 
Ev 

No. 

39611046 Gazel Y. Tramvay C. 
185133 Salepçi hanı içinde 
l'n/44 HOkOmet C. • 
51'/5 Gfkelvah $aban ade A.,.e MUkerren-

Sokak ••. 

Maayeneflane naıın 
Operatör 

i kak No. 72 ye nak)etmf4tir. = k~ ~tar. l•teld8aata ( 1104.7S) lirahk mankbt ... 
! 'l'BLEFON : 43CI i minatlariyl1.: teklif melctuplednl ayni 8'ia 9Ut 15 e Udu komlsJen Nttliifoe = = ... 1 eleri nız-cı.. e-t•nwsl lıtletme blewıl..lea ahaahilir. 
!ıınnnı-•w.__.,.11111,..mn111i 6 ıo 12 t S 2067 < u 7.J) 

Yukarıda mahalle ve 90bk ewafı y3zıh gayri menkuller hh:alannda yu.ılı 
muhammen kıymetler tlzerinden on gOn milddetle mtmyedeye çıkarılnuştır. 

İhalesi 16/6/941 pazartesi KOD«l saat ondadır. Taliplerin VakıflaT ldareaine 

badr halll;mnm ...... ,..... DD I' •m.rODrDAJW: 
ğ dlldlatllle Maatafa m MiinnTeda milli ..ıak -. lteclelf borcunda• dolıtJ'I haciz 

Aı eri Jl.utllfteSi opentörii Eski L-...... ve Ll-ı.ı.. ibt:-- ·'- edilen Kmwab Ala~ M. M I •- aobZ-..1. 1 --L n 360 lira k-·.ı--

Arif Yurcu 

mtıracaat1er1.. 6 - 15 204'1 (U85) 
Mmıyenelumesini IJdnei Bejler M ~ AM"W w3- - -r gu- - 7 11.1 ,,....._..... 

nakletmlt* larm Fevzi.-... buhıan çukur bw1a cleki ..t. 2~ ~ tnicldetJe tnü=sede,oe ~. 
~~ .--. ·Ilı KURBAN Gtm.LERE milracaatlan Talipleria 8/T_../941 Sek sün& -.t 1 S te Yillyet daimi earJlmenlM 

a........-va .. : fiW}M- MS2 ( 1UI 

Odem•ı c. Mtlddelammnu111ıtc1en : .. ---•E•"'•--•4M2 _ _. _____ ıs-;_u .. _<1346) ___ m.üracaat1an.----------•'•s .. 2.ı.•2•'·· •6-2.111111-•1.rr•2•>-. 
Odemit cezaeYinia 941 mall yılı için blT eenel1k ekmek ihtiyacı bpab zuf 
~ J /5 /941 tarilündea itibaren 1 S CÜ1l mOddetle eksilbneye konulmupa SAJ.fmj SULH BtJ&Uk llAKbl· 
da il.le aarihi olan 16/S/941 eünii talip zuhur etmediğinden eksiltmenin LtCtNDEN: 
10 gün temclldbae karar Yerilm)f ve ihale sünü 27/5/941 Sah olarak tenalp No. 9ü/6 Tereke 
edilmlpe de yi1Ht ~ kadar talip çıkmadıimı:lan yeniden ek.UtmeJ'e vaz SMl maym ayında 8ıen ft lıeıebsl tah-
edilıniyeıek pazarlık 1aıedyle bir ay içinde ihale edllm .. ıne karaT Yerilmit- rir edilmiş olan Salihlinin Yeşil Kavak 
tir. ~ 960 snun olmak üzere pde iklncl neviden J87 na 230 adet ek- köyünde oturur aslen .Alqehirln Killik 
mele yerılecektlr. k6y0nden Kara ömer km .. Süleyman 
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SİY ASI VAZİYE2' 

In2iltere Suri
yeyi sulban al· 
makta mısır! 

-<>--

Mihverciler lngilfe· 
resiz sulh yopmağa 
hazırlanıyorlar 

-<>---

omanyanın halı arı a· 
f'fi: mı~ • !ralıın isı·ıııa i.. 
Amri a Demolırasilere 

ııarşı taahhüd""nü 
tutacaıı .. 

Radyo gazetesine göre Suriyede İngi
lizler hakikaten askeri harekatı durdu
rarak bu memleketi siyasi teıebbüslerle 
ellerine geçinneğc karar venni§ gibi 
görünüyorlar. Londradan gelen haberler 
biç bir cephede ehemmiyetli bir ilerle
me kaydetmemektedir. lngilizlerin ace
le etmemelerine bir kaç sebep vardır. Ev 
veli, Almanyanın Suriyede müdahale 
etmiyeceği anlaşılml§br. ikinci sebep de 
tudur: Viıi hükümetinin Suriyeyi ancak 
orada mevcut kuvvetlerle müdafaa ede
ceği anlaşılmq bulunuyor. Bu §al"llar al
tında İngilizler Vişiye tabi olan kuvvet
leri ikna yoliyle Suriyeyi ele gcçirmeğe 
çalısmaktadırlar. 

Suriyeden alman haberlere göre, Hür 
Fransız kıtalanna mensup askerler bir 
ellerinde silah yerine bir Fransız bayra
ğı, öteki ellerinde de beyaz bayrak ol
mak üzere ilerlemeğe çalışmaktadırlar. 
Bu yolda ilerlemenin ingitizleri ve Hür 
Fransızlan Şam kapılanna kadar getir
diği de anlqılmaktadır. Gelen diğer ha
berlere göre, Suriye Arap rnakamlan 
fngı1izler ve Hür FrallS1%1arla anlB§mak 
tnraftandırlar ve Hür Fransa tarafına 
geçmeleri için bunlarla müzakereler ya
pılmnktadır. Maamafih bu müzakerele
rin müsbet bir netice verdiğine dair he
nüz bir haber gelmemiştir. 

BERLIN NE DiYOR ? 
Berlin artık Suriyenin müdafaa edi

lemiyeceğini kabul etmektedir. Çünkü 
Suriyedeki Vişi kuvvetleri şiddetli bir 
muknvemektte bulunsalar bile bunun 
.müdnfan için kafi gelmiyeceği takdir 
edilmektedir. Mnamafih Berline göre 
Suriyenin İngilizler ve Hür Fransızlar 
tarafından işgali harbin neticesi üzerin· 
CJe müessir olmıyncaktrr. 

FRANSA, INGILTERE 
VE AMERiKA 
F rnnsız gazetelerinin lngiltere aley

hindeki §iddetli neşrlyatiyJe Vişinin 
Londradu neşredilen ikinci protesto no
tasındnki lisanın yumu~klığı ve 1tlda 
nazan dikkati çekmektedir. Suriyenin 
işgali üzerine, Vişi hükümeti tarafından 
lngiltereye karşı takip edilecek siyaset 
etrafında Vişide hararetli müzakere ve 
münakaşalar cereyan ettiği haber veril
mektedir. 

Amiral Darlan, verilen haberlere gö
re. bu meselede çok ileri gidilmesini il
tizam etmektedir. Fakat bazı nazırlar, 
buna karşılık olarak, istifa edip çekile· 
ceklerini bildirmişlerdir. General Vey
gandın da f ngiltere ile harbe girilmeme
sini tavsiye ettiği bildirilmektedir. Ame
rikanın bu meselede oyno.dığı rol büyük 
olmuştur. Fakat Vişi hükümetinin lngil
krcye karşı harekete geçmemesine rağ
men Vişinin umumi siyaseti Amerika 
tarafından hala tasvip edilmemektedir. 

Amerika hariciye nazırı Mister HuU, 
Viıinin siyasetini tekrar en ağu bir li
aanla takbih etmiştir. Mister Hun. Ami
ral Darlanın siyasetinden Vişi hüküme
tinin Hür Fransu: milletini Alman esa
reti altına koymak tasavvurunda bulun
duğu manasını çıkardığını söylemiıtir. 

M;HVER SULHA 
HAZIRLANIYOR 
Almnnyanın, Londrada içtima eden 

müttefik devletlerin faaliyetine karşı re
aksiyonundan anlaşılıyor ki Berlin bir 
sulh teşebbüsü üzerindedir. Fakat sulh 
teşebbüsünü İngiltere ile nktedilecek bir 
sulhten ziyade Avrupanın tanzimi ma
nasına almak lUzımdır. Mihver devletle
rinin tebliğlerine göre artık Avrupada 
harp nihnyetlenmiştir. işgal edilen 
memleketlerin her birinde Mihverin 
prensiplerini tanıynn hükümetler kurul
muştur. Mihver devletleri bu hükümet
lerle işbirliği halinde Avrupanın tanzi· 
miyle meşgul olmnk karanndadu. Fakat 
lngiltere buna mani oluyor. işte Alman
yanın sulh işi adını verdiği teşebbüs 
bundan ib rettir. lngilizler bu manevra· 
yı önlemek içindir ki Londrada mütte
fikler konferansını toplamışlardır. Bu 
konferanad söylenen nutuklar ve veri
len kararlarla anlatmak iatiyorlarki Av
.Jupa bütüc Almilnyanın askeri mali al
tındndır. Bu memleketlerde kurulan hü
kümetlcr meşru devildir. Meşru hükü
mctler Londra(ladı:: ve bunlar meınle
ketlerine dönüpde memleketlerinin mu
kadderatını idareye başlamadıkça sulh 
mcsdesibahis mevzuu olamaz. 

Amerikan yardımı 

Ruzvelt lnil'iliz 
kralına bir tel

~raf çekti 
-.-o----

Amerilıa reisiciimlaııru 
De olıra ilere azami 
yard va ını ine 

tefırar edi31or •• 
Vaş:ngton, 14 (A.A) - Birleşik Ame

rika devletleri cümhur reisi Ruzvelt, 
Büyük Britanya imparatoru altıncı Jor
jun doğum yıldönÜmÜ mÜna"ebetiJP pa
yet hararetli bir tebrik telgrafı gönder
miş ve bunda İn~iltere ile müttefikleri
ne Amerikanın tam yardım vadini teyit 
eylem:~tir. Ruzvelt mesajında İngili7 
imparatorluğu milletlerinin kahramanca 
müdafn;. etmekte oldukları hürriyet da
vası hakkında Amerika milletlerinin 
duyduğu derin sempatiyi teyide lüzum 
görmediğini, hasmetli imparatorun ş:ıhsi 
sıhhati ve İng:Jtere milJeti hakkında en 
samimi temennilerini bildirmiş ve Ame
rikalıların tam maddi yardım yapma ta
ı?hhütlcrine sadık kalacağını i1ave eyle
miştir. -------

Askeri vaziyet 
---o--

ln~i 
f> 

z r ama 
• • • 

~ r e ı er,zıra 

sulh üzake-
• 

resı var 

YBNl~SIR 

Yunanistanın kararı 

Yunan hükürneti 
Bu )oaristan la arasın

~ 

da harp hali mevcut 
olduğunu ilan etti 

Centilmence harp 

Ev rela haber 
verdiler, sonra 
bombaladılar 

tngillzler Beyrut bom· 
H li ha ben sebebi : bardımanında fazla 

u arların Yunan top· A.r 11 öl ··rmedilılerini 
Fa~ a ın a!maıarı e sanı orlar .• 
ba lıl: a~ma!arı Londra, 14 (A.A) - İngiliz tayyarc-

--0- leri a haziran sabahı Beyrut üzerinden 
Londra 14 (A.A) - <Egeor> ajansı-! uçnrak beyannameler atmışlardır. Bu 

nın bir tebliğine göre Yunan hüküıneti lı · d 9 J • bahı t 3 t 
resmi bir deklarasyon neçrederek Bul- . eyanname e mzıran sa saa e 
~ar kıtalarmın Yunan topraklarını Lc;ti- Ingiliz tayyarelerinin kurmay knrargu
Hi etmeleri ve işgal ettikleri arazide Yu- hını, benz.in depolarını ve askeri hedef
nan holkı~s karşı barbarlık yapmaları ler:r· bombardıman edecekleri, Arap]a
sebebiyle Yunanistanla Bulgaristan ara- rın bu mahallerde bulunmamaları yazılı 
sında harp hali mevcut okluğunu bil- "d' · 
d. . t' l ı .. 
armış ır. 

BULGARVE1TALYAN 
KRALT..ARININ B!R Z1Y ARET! 
Roma 14 (A.A) - İtalya kralı Viktor 

Emanocl ve Bulgaricrtan kralı Boris bü
yük bir sun'i mayi mahrukat fabrikası
nı ziyaret etmişlerdir. Bu fabrika maki
ne yağını ve parafin istihsali için son 
zamanlarda tevsi edilmiş bulunmakta
dır. ___ _.,. __ _ 

Filhakika 9 haziran sabnhı saat 3 te 
tayyareler beyannamede zikredilen he
defleri bombardıman etmişlerdir. Evvel
den haber verilmiş olmasına binaen si
vjller nrasında fazla zayiat olmadığı tah
min edilmektedir. 

Fransız not aş!. 
---<>----

ln2cıı•z tavvare-ıv·şi In2iltereye 
leri büy··k bir karşı sert dav-

f aaliyet ranmaktan 
~österiyor çekiniyor 

---O--- ---0-

M ü tt e fi fı 1ıuvvetle1J' Bey- Merlıezi Afıdenizde bir Vişi hülıümetinde Dar· 
ruta 3S ldlometre yalı· mihver fıafHesine, Sicil· lanın elıaJHyette Jıalma-
laşmış bulunuyorlar ya ve Libyaya, Rodosa sı istifaları önledi .. 
Radyo gazetes:ne göre, Suriyede sa- h'dtcumlar yapıldı.. Londra 14 (A.A) - Suriyedeki varl-

hil boyunca ilerliyen Britanya ve hür Kahire, 14 (AA) - Orta şark ingi- yete dair Vişinin verdiği ikinci nota 
Fransız kuvvetleri Beyruta 35 kilomet- liz orduları hava karargahının tebliği: h_a~ında elde edile~. s?n malumat Vi
re mesafede bulunan Süveyde şehrinin İngiliz avcı tayyareleri Perşembe sa- ş~n~n protestolru·m~ u.It~m~to.m. ma?iye
hemcn önlerine varmışlardır. Fakat İn- bahı Maltayı:. yaklaşan düşman tayyare· tmı ve~ekte~ çeJ?ndıği hıssını teyıt et
giliz ve hür Fransız kıtolannın takip et- terinin önüne çıkmııılardır. Cereyan eden mekte~ır .. J!ılhaki~a . Fransız efkarı 
tikleri yollar üzerinde yapılan mühim hava muharebelerinde beş düşman tay- umumıyes1:'.1ın vazıyct.ı . halen İngiliz -
tahribat dolayısiylc ileri harekatı bir ynresi düşürülmüştür. Diğer bir düşman Fransız mu~asebc?erını daha ziyade 
müddet için durdurulmuştur. .deniz tayyaresi de alevler içerisinde de- fenalastınnaga ;müsaade eylememekte-

Sahilden 25 kilometre içeride bulunan nize düşmü tür. Aynı gün Sicilya cenu- dir. 
Mercü Ayunu geçmiş ol~ diğer bir bunda vukua gelen hava muharebesinde Resmi Fransız radyoları efkarı alev
müttefık kol ise Süveyde hizasındaki 4 düşman tayyaresi tahrip edilmi' ve lemeğe çalışarak çok sert bir dil kullan
Keforhun ve Libbe mevkilerine varmı~ bir deniz tayyaresi düşürülmü,tür. makta, fakat protesto notaları oldukça 
bulunuyor. Bu bölgede araz!.nin umumi- Bütün bu harekattan 3 avcı tayyııre- yumuşak bir dil1e müttefik kuvvetlerin 
yetle harekata pek az müsait olması ve miz kaybolmuşsa da bunlardan üç pilot Suriyeye dUhulünden evvelki statüko-
bu Frnnınz. kı :lnr.nun Um\din ı.. ......... n\ ..... ,.T. ,ya nvdc>t }Uzumu ilzcrindc lSTar clrnck-

fevkinde bir mukavemeti dolayısile ha· MERKEZi AKDENJZDE le ve Suriyede Alman kıtalarının ve 
reknt nisbeten nftır inkişaf etmektedir.. Merkezi Akdenizde torpitoların hi- düşman malzemesinin bulunmadığı hak-
Buna rağmen Ke!erhun ve Libbeye mayesinde seyreder. bir vapur kafilesi- kındaki resmi · tekzipleri İn~ilterenin 
varmış olan kıtalar biri şimali garbi, di- ne tayyarelerimiz hücum etmişler, 700 kabul etmemesi hakkında tehditkar ol
ğeri şimal şarki istikametinde iki kol- tonilatoluk iki vapura tam isabet kay- maktan ziyade mUtee.c:sir bir ifade ile 
dan ilerlemektedir. detmişlerdir. Bu vapurlardan bir tanesi teessüfler bilditmektedir. 
ŞAM Ö~LERİNDE yanmış olduğundan tamamen kaybol- VlSfDE İHTiLAFLAR 
Şam istikametinde iJerliyen kuvvetle- muş nazariyle bakılabilir. Amiral Darlanm tngiltereye karşı 

rin hnrekatmn S!'elince, mütterik kuvvet- Üssüne dönmekte olan bir tayynrcmiz takibini istediği siyaset Vişi mahfi11e
]er, sehrc hakim mevzileri i<:ı?nl etmis bir düşman avcısına rastlamış ve onu rinde de şiddetli tenkitleri mucip olmuş, 
olmalnnna rnt'111cn, bir miiddet 0İ<'İn. i

0
lc· ciddi hasnrn uğratmıştır. b Ma al p · · k d "' izzat reş etenın mcsaı ar a aş-

ri harckiittnn sıırlı nnznr efmışlerdır.. 11 - 12 hnziran gecesi Bingazi limanı- Ianndnn bazı nazırlar istifaya kadar 
Sebebi de Şnmdn Suriye hükUmetiyle .ruı muvaffakıyetli hücumlar yapılmış, d h dis ı ·11 gitmişlerse e Suriye a . e erinin 
mlittcfik kuvvetler münıcssı erinin bir limandn bulunan müteaddit gemiler<' 

d ak • mevziileştirileceği kararı üzerine isti-
sulh mmıhe esi miiz ercsınc .girişmtc: tam isabetler kaydedilmişt" ir. İki vapur 

İ fadan feragat etmişlerdir. Söylendi~~ 

1§ HAZİRAN ~AZAR 1941\ 

Malôl 2'&Zİlerin kon~resi 
,,,,,,.,. 

Dün yeni idare heyeti 
azası intihap olundu 

Ko greye bugün 
Ank:ıra 14 (A.A) - Dün açılan Türk 

ordusu maluller birliği kongresi bugün 
de Konya mebusu doktor Osman Şevki 
Uludağın başkanlığında toplanmıştır. 

e devam edilecek.. 
Malatya mebusu Mahmut Nedim Zn· 
bıtçı, Erzurum mebusu general Zeki 
Soydemir, Bekir, Fikret Atlı, İsmail 
Hakkı Karasayılı. Lütfi Güven, Nafi 
Sarac seçilmişlerdir. Geçen seneki idare heyetinin faaliyet 

raporu tasdik edilmis ve idare heyetine. 
teşekkür olunmuştu;. · Kongre yarm (bugün) 10 da yine or-
D~i~i n~~mn.amede. ~dilat ınüzake- du evinde toplanmak Uzere celseye ni

rclerını muteakıp yem ıdare heyetine hayet venniştir. ' 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Türk basın birliği Ankara şube•inin senelik 
kongresi dün akdolundu 

----~1WW~--~~-
Ankarn, 14 (A.A) - Türk basın bir dilek halinde merkez heyetine bildi

bir}iği Ankara şubesinin senelik kong- rilmesi. basın kartı nizamnamesinin bir 
resi yapılmış ve gazetecilik mesleğini an evvel intacı ve tatbik mevkiine ko
alakadar eden hararetli konuşmalardan nulması, basın birliği kanununun İca
sonra idare heyeti senelik mesaisine ait 
rapor tnsvip edilerek idare heyeti ibra hından olarak müesseselerle meslekda~· 
edilmiştir. Dilek encümenince kabul edi ]ar arasında tnnzimi lazım gel'en muka-

velelerin süratle intacı. len atideki fikirler karara bağlanmıştır: 
Mıntaka kongrelerince umumi kong- Bunu müteakip Ankara mıntııkası 

reye gönderilecek mürahhasların ellide idare heyeti ve haysiyet divanı az.iilariy
bir esas yerine onda bir esas dahilinde le kongre mürahhaslan intihap edilmiıı
açilerek daha tam bir temsil temininin tir. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Istanbul Basın birliiinde yeni 
idare heyeti seçildi 
-~~~--~~IWW--~-----

fstanbul 14 (A.A) - Basın birliği İs- Müteakiben dünkü celsedç 75 reyle 
tnnbul mıntakası yıllık kongresine bu- ekseriyet temin ederek yeni idare heye
~ün saat 15 te Bürhan Feleğin başkan- tine seçilen B. Hakkı Tank Us'tan baş
lığında Eminönü halkevinde devam edil- ka diğer nzanın intihabına gecilmistir. 
miştir. Askere giden matbuat mensupla- Asli idare heyeti azalıklarına BB. Bür· 
rının ailelerine yapılacak yardım mese- han Felek, Sunal, Doğan Nadi ~e Reşat 

Seyfi ekserjyetle seçilmişlerdir. Yedek 
lesi hararetli müzakereleri mucip ol- azalar ve haysiyet divanı ve kongre 
muş, neticede bu mesele ile yeni idare murahhasları intihap olunmuş ve uınu
h~y~tinin meşgul olmasına karar veril- mi kQngreden bir ay sonra tekrar top-
llll:Ştir. !anmak üzere celse tatil edilmiştir. 
111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111111 

Kızılaya kıymetli bir teberra 
,,,,,,.,.~~~--~-~--~ 

Ankara, 14 (A.A) - Kızılay umumi merkezinden: Sihhat ve içtimai mua• 
venet vekaleti propaganda ve neşriyat mütehnssislerinden Dr. Bezmi Gönene 
Ad .. nadald 9 l 90 metre ı:nur bbıu ara emd :ınutfnk, banyo, depo mü tcıni16.-

tiy]e birlikte kain kargir binasını çocuk kampı ittiha-: edilmesi için Kızılay ce
miyetine tcberrü etmiştir. Bu yüksek ve insani hareketten dolayı hayır seven 
yurtdaşımıza teşekkür ederiz. 
ICOı""~~~~00000~-0-J'"J"'~ 

Makineye Sur!ge harekatı hak. 
''erilirken tındaki son haberler --Knbin Moor uemisi hak
kında B. Velsin izahatı 

. 
Londra 14 (A.A) - İngiliz tayyare

leri 8 Haziranda Berut üzerine meali 
aşoğıda yazılı beyannameler atmışlar· 
dır. 1 

olnmlandır. n~lizlcr kan dökülmemesi yanını~. göre, general Veygand da Suriye had.i-
icin nskcri harekattan zi.undc banş yo- Aynı aece G---1a •~yyare meydanına Nevyork 14 (A.A) - Hariciye müste-

·' n öUU .... selcrinin mevz.it olarak miltalea edilme-
]uylc Suriye mcselcı.ini halletmek arzu· bombalar atılmış, yerde bulunan tayya- . ta . "nd bul tur şan B. Sumner Vels Robinmor Ameri-

İhtar: İngiliz tayyareleri sabah saat 
3 te Berutu bombardıman edecekler
di. Kurmay karargahı, Petrol ve sm 
askeri hedefler bombardıman edilecek
tir. Arapların buralarda bulunmama
maları için evvelden haber veriyoruz. 

sunda olduklannı bildiriyorlar. Ec:nebi reler mitrnlyöz ateşine tutulmuştur. Bir sı vsıyesı e unmuş · kan vapurunun torpillendiği hakkında 
ka'.\'llaklnrdnn ''erilen hııberlere !!"Ör" İn· çok yangınlar müşahede olunmuştur. ---- inkftr götürmez deliller bulunduğunu 
gilizlcrin bu tcsehbüste muvaffak ola- SURİYEDE İngiltereye Alman hava ve kurtulanların ifadesinin bu husus-
cnklan da anla«ılmaldadır. Ef'cr mii7n· Hava filoları Suriyede ilerlemekte hücumu pek •iddetll ta çok.sarih olduğunu söylemiş ve sağ-
kerc )'ohı:vle Suriye isinin halli bahic- olan İngiliz ve Avusturalya kuvvetleri- kalanlarının hepsinin ifadesi alınıp tet-
mevzuu olmasaydı. müttefiklerin Samr nin harekatına müessir surette müzahe- olmadı.. kik edilmeden Amerikanın takip edece-
nfrnıclerinde denebilir ki. a!'l<cri bakım· rette bulunmuş, Suriye sahiller:nd<'ki Londra, 14 (A.A) - Hava ve dahili ği hattı hareket bakında beyanatta bu-
dan. 1ıiç bir môni yoktu. Ciinkü ~chri deniz kuvvetlerimizin üzerinde devriye emniyet nezaretlerinin tebliği ~ Junamıyacağını ilnve etmiştir. Hadise 
müdnfna edecek hiitiin mevziler müttc- uçuşları yapmışlar, dUşmıının nakil va- Gece düşmanın hava faaliyeti büyük hakkında şimdiye kadar alınan mallımat 
fik kuvYctlerin eline geçmiş bulunmak· sıtalnrını ve topçu mevzilerini bombala- bir mikyas üzerinde cereyan etmemiştir. halka bildirilmiştir. Bundan sonra alı-
tndır. mıslardır. Birbir.nden çok uzak noktalar üzerine nacak rnalfunat ta bildirilecektir. Ncte-

lrnktnn, Frnt nehrini takiben Halep 11 _ 12 haziran gecesi Rodos adası bombalar ablmıştır. Bir kaç noktada 1 kim Moorun kaçak mal naklettiği hnk-
istikaınetindc ilerJiven kuvvetlerin hn· tayyare meydanları bombardıman edil- çok büyük hasar vardır ve bir mıntaka- kın~a ~lmanlar tarafından iler~ ~~
TekUhnn gelince. bıı hnsutn hiç bir ha· miş, benzin deposunda yangınlar çıka- da büyük mikdarda ölü ve yaralı olma- len ıddıııdan bahseden Vels demıştir ki: 
ber nlınmnmı<:iır. fnailizlcr de tebJi(tlc· nlmış ve yerdeki tayyarelerin arasında sından korkulmalctadır. Fakat başka Amerikan hükümeti bu harpte taraflar
rindc buradaki hıırckiıttnn hiç bahset· bombnların infilakları müşahede edil- yerlerde ö1ü ve yaralı adedi yük~ek dan her hangi birinin kaçak kelimesiı•e 
mclctc dc!iill<'rdir. Ynlnrz umumi olarn'· miştir. değildir. izafe edilen manaları bilir. Zaman tas· 
biitün hnrekfıt eeııhclerinde yeni terak· ----- ---- vir etmemiştir. Amerikanın üzerind<' 

kiler k:ıydcdildiği:::i)dinnektcdirler. Sov~et:er ve Almanga Venedit\te içtima v~r ~~~?~ğ1~4~o~ta~;~:~a;lınb;ea~a:i; 
Frnnsada general De· -·- -·- im7.a etmiş olmaları ve bu anlşmada 

denizaltılaı·m bir ticaret vapurunu ba-

gol taraf tarları mah- Alman askeri l~ ırvatistan da tırmadan evvel içindeki mürettebat ve 
yolcularının canlarının korunmaları 

kum edi/i VOr ·hudı· tta neden u•• ru•' ~ıu•• pakte icin tedbir alınası icap ettiğinden Robin 
~ &. Moor meselesinde hadise kendi kend:. 

Vişi 14 (A.A) - Vişi civarındaki ni izah etmektedir. 
Galma'da kurulmus olan yüksek askc- toplanıyor? J• • 0 m Vaşington 14 (A.A) - Amerika bah-
ri divan 12 ve 13 Haziran celselerinde • 2' ri v r UŞ riye neuıreti Nevyork H.manına aşağı 
Degol taraftarı bazı kimselere yeniden Radyo gazetesine göre Almanyanın Venedik 14 (A.A) - İtalya hariciye koyuna mayinler yerleştirilmesi için 
idam, müebbet kiit'ek veya hapis ceza- şarHaki tahşi.datı etrafında yapılan neş- nnzın Kont Ciano ile Prens Bismark, hazırlıklar yapılmakta olduğunu bugün 
lan vermiştir. Mahlnımlar aynca parf riyat Moskovada asabiyet uyandırmışa Almanyanın Roma büyük elçisi Fon bild1ırmiştir. Limana daha ziyade türlü 
cezasına oa çarptırılniışlardı"r. . benziyor. Sovyct rcsmt Tas a,jmw bir Mnkenzen bu sabah buraya gelmişler- mayinlcr konulacak olmakla beraber 

tebliğ neşrederek Almanyanın Sovyct- dir. Aynı uımanda Hırvatistan elçisi manevra mayinleri de yerleştirilecektir. 
fenin ne olabileceği tasrih edilıiıemek
tedir. 

ler birliğinden hiç bir talepte bulunma- Periç te Venediğe gelmiştir. Bu yaz yapılacak olan bu hareketin ha-
dıi:'Ull, iki devlet arasında daha sıkı bir * kiki bir emniyet tedbiri mi teşkil ede-
iktısndi iş birliği icin hiç bir müzakere Radyo gazetesine göre Alman harici- ceği yok.sa sadece bir tallın mahiyetinde 

9 Haziran sabahı tam saat 3 te İngi· 
liz tayyareleri Berut üzerinde göıük
müşler ve beyannamede zikredilen he
defleri bombardıman etmişlerdir. Bu 
ihtar sayesinde siviller arasında fat.la 
zay!nt olmadığı zannedilmektedir. 
Lefkoşe 14 (A.A) - Münferiden u

çan iki düşman tayyaresi üç noktaya 
bombolnr atmışlarsa da hasar olmamış
tır. Bir yolcu hafif yaralanmıştır. 

Kudüs 14 (A.A) - Seltıhiyetli mali
fillerden öğrenildiltlııe göre bugUn dfiş ... 
man tayyareleri Hayfaya yaklaşmışlar
dır. Dafi bataryaları ateş açmışlar bir 
düşman bombardıman tayyresi tarafın
dan bomba altımaıssa da hasar ve insan 
zayiatı voktur. Bilfilıarn ikinci bir alarm 
isareti daha verilmi$c de bir hadise ol
mamıştır. 
Vişi H ( A.A) - Fransız donanması• 

nın Tu1ondan ayrıldığı hakkında haber 
rc~men tekzip edilmektedir. 

Bırvat devlet reisi 
Venediğe gitti \ 

Zagrep 14 (A.A) - Hırvat devlet re
isi Pavclic, Mareşal Kıvatnnik hariciye 
nazırı Lorkoviç ve maiyetleri crkmı 
bugün öğleden sonra v cncaiğc hare\ et 
etm:Şlerdir. Pazartesi akşamı dönmeleri 
muhtemeldir. ' 

ROMANY ANIN VAZlFELERi ? 
General Antoneskonun Münihten av

deti üzerine Romnnya gazetelerinde mn
nalı bir takım yazılar çıkmağa başlamış
tır. Romanya devlet reisi bir müddetten 
beri Münihtc bulunmakta idi. Evvelki 
gün Berlindcn gelen bir haberde bu zi
yaretin Romanya ili" Almanya arasında 
bazı ihtilaflı meselelerin halline matUf 
olduğu hı]dırilmi!ltİ. Şimdi Rumen ga
zeteleri yapılan mülukatlarda Romanya
nın hnklımnın tanındığını yazmaktadır
lar. Bir r,azt't~ de Romanyanın cenubu 
~arki Avrupada kendisine Mihver dev
letleri tarafından verilecek vezifeyi yap
mağa hazır olduğunu yazmıştır. Fnkat 
bu hakların nl' olduğu ve verilecek vazi-

tn~1i.z hükümeti namma hariciye na
zın Eden Irak hariciye nazmna bir me
saj göndererek fn~iliz lıiiliümetinin fra
kın istiklaiini tnnıdı~nı, hurra temin ede
ceği ve verdP.i bütün vaôdlere sadık 
kalacağını bildirnıiıtir. 

AMı::RjKAN YARDIMI 
Reisicü.rnhur Ru:zvelt İngiliz Kralınm, 

yıldönümü münasebetiyle hararetli bir 
tebrik mrsııh pöndermiştir. Bunda ingi
lizlcrin büyük Hü.-rivet ve Adalet davası 
için kahramanca dövfümeleri övmekte 
ve §Öyle demel,tedir: Bir]ec:ik Amerika 
bu mücadelede ve müttefilderine tam 
bir mııddi vardımda bıılunm~ğı teahhii• 
--tmiştir. Birlesik devletlerin bu teahhü· 
dü yerine r,etirmeğc azmetmis oldukla
nnı size temin ederim. 

yapılmadığını, yapılan neşrlyabn tahri- ye nazırı Fon Ribbentrop Venediğe ha- mi kalacağı tasrih edilmemiştir. 
ktıtlan ib<ıret oldul.,<unu, Sovyetlcrin Al- .reket etmiştir. ltalya hariciye nnzıriyle Vasington 14 (A.A) - Rolıin Moorun 
manya ile saldırmıızlık paktına sa:.lık buluşacaktır. Bugün hariciye nazırları- torpillenmesi üzcr1ne hariciye nez~eti 
kaldıklarını, Almanyanın da ayni sada- nın birleşecekleri ve Hırvatistanın üçlü tarafından Almanyaya tevdiine kar<ır 
kati gösterdiğini bildirmektedir. paktı imza ederek bu zümreye gireceği verilerek protesto notasının muhteviyatı 

Tas njnnsı Almanların şarkta tah idn- haber veriliyor. ne olursa olsun kongrenin büyük bir 
tını kabul etmektedir. Maamafih bu tnh- ekseriyeti tarafından tasvir edileceği 
idat uBıışluı sebeplerden ileri ({elmek- tur. Hiilasa, bu tekzibin dcliıletile Sov- bugün aşikar olarak anlaşılmaktadır. 

tcdir .. n Bu baska sebeplerin ne olal>i1e. yetlcrin Almnnyadan endişe etmcdikle- Parlamento mahfillerinde gittikçe hfi
ccği tasrih edilme.melde beraber Alman rini söylemek mümkündür. kim olan hisse nazaran denizaltı ve tay
askerlcrinin, inse bakımından, daha c:ok Di~er taraftan, Londrada bu neşriya- yare hücumlarmadn korunmaları için 
rnhat edecekleri mıntakaJarn yc.rle~ti- tın İngili2 kaynaklan tarafından yapıl- Amerikan ticaret vapurlarının silahlan
riJmcsi manasına alınabilir. Tas ajansı dığını inkar etmekle beraber, bu nokta- dırıması muhtemedir. 
Sovyctlcrin ynnacnklan askeri manevra- da Almanyanın sükünetini mana1i p,ö- Aynen buna benzer bir tedbirin 1917 
Jar lınkkındn da diyor ki : Bunlar ihti- rüyor. İngmzlerc göre bu meselede izn- de denizaltı hücumlarına karŞl mütcv<'f 
"·atlan hazırlamak ''e deıniryolu teşki- hat vazifesiyle miikcllef olan Rusya de- !a rei~icüınhur Vilson tarafından it'J
Jfı.tım kontrol etmek maksadına matııf- J1il. Alınaıwa olmak eerektir. haz edildiği hatırlatılmaktadır. Bahri ti-

caret vapurJannın silahlandırılması ih
timolini gözönünde tutarak top taleu
lerini karşılamak üzere aylandanMi 
hazırlanmış bulunmnktndı:r. Haren mal 
edilmekte olan toplardan baska gecen 
hamte knlan b:r cok top ta bahriye an
harlnrıncla mevcuttur. 

Vaşington 14 (A.A) - Ruzvelt Aıne
rikadaki hiitün Alman ve İtalyan matlu
batı ile Avrunada işgal nltına alınmış 
bulunan memleketlere ait alacaklann 
derhal bloke edilmesinin emretmiştir. 
Bu tedbiri ilan eden yeni kııramamo 
rcisicümhura bu hususta salflhiyetler 

ist. i' 
veren fevkalade ahval kanuna ınn en 
cıkanlmıştır. Beyaz saray icap eden 
tedbirlerinin maliye neurreti tarafından 
alınacnmnı bildirmiştir. Esasen bu bu
<;usla alfikadar bir servis ötedenbe.ri fa
aliyete geçmis bulunmaktadır. 


