
[ 

__ fil@~-

Amerikanın 

1-iarbe 
Müdahalesi 

t . HALEP 
FOMBALAND/ i 

---o----

---<)- - -

Bobin Moor hf!disesi 
harp vesilesi olmasa da 
A.merilıa umumi eflılirı· 
nı harba hazırıamağa 
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Robin Moor adındaki Amerikan vt•
purunun bir Alman denizaltısı tarafın
dan batırılması meselesi Amerika gaze
telerinde heyecanlı neşri:ratı tevlit ey
lemekle beraber lıenüz resmi t>mkambı· 
ihtiyntlı lıir lisan kullanmaktachrlar. 

Akdeni:de faaliyette. bulunan 111 giliz talı telbalıirlerinden biri 

lngiliz,er Atdenizi genr- 'merikada Alman aıeuh-
Harİl'İ)'e müstesarı Sumner Yt-ls kn•'i 

l'8pot'larm ~elmesioin beklendiğini, :ın
tak vaziyetin tamamen anlasıhnasınd:ın 
sonra takip cdilocek hareket tarzı hak
Jond:ı karar alınacağını söylenıiııtir. 

den temiz ~igorıar t~rlığı aıevıenigor 

Gelen ilk resmi raporlar, vapurun Al
man denizaltı gemisi tarafından batır•l
Clığını ı:;iiphe götürmez bir şekilde anl&t

'maktadır. Hatta Almanyada bile bu ha
diseden bahsedilirken keyfiyet inkar 
edi1mcmckte, ancak gemide kacak esya 
bulunduğu ileriye sürülmektedir. 
Amerikanın Berlin nezdinde yapaca

iı siyasi teşebbüslere Alnıanlarm vert>-

ln~iliz tahtel
bahirleri bir 
çok ~emi ba

tırdılar 
ceği cevabm ne olaralb simdiden anl:ı - --o---
şılmıs demektir. ff .N at J ... i 

Robin l\1oor hadisesinin Amerika ile asara U~I' ı an "' r 
Almanya arasında harp ilanına vesile İtalyan petrol gemisi de 
teskil edip etmi)·eceğini bilmivoruz. Ger- İSf GnbUla iltica etmiş.0 
çi 1914 - 1918 harbına Amerika Luzitan- Londra, 15 (A.A) _Bahriye nezareti 
ya Transatlanti~in batırılması ile mii- tarafından neşredilen bir tebliğde deni
dahale eylemişti. Jiyor ki: Akdenizde düşman deniz mü-

Tabii ~·ahuz bir vapurun batması kos nakalatiyle mücadele eden <lenizaltı1arı
koca biı· devleti harp gibi çok felaketli 
bir akibete siirüklemeğe kari gelm~z. mız mesut neticeler veren yeni hücum-
Bu gibi hadiseler kar.şıhklı lıüsnü niyet larda bulunduklarını bi1dirmişle.rdir. 
mevcut olduğu zaman bir anla~ma i],. ~J;~a~~~:r!e~!:~~!~n~~i~~a~ı:ı~~ 
hal ('arcsine bağlanabilir. Fakat lki rak imha etmişlerdir. Silahlı bir ba1ıkcı 
memleket arasındaki münasebetler esa- gemİliinin refakatinde iki vapurdan mil-
sen gergin olur, menfaat tesadümlcri kk b. k f'l "rülm' •• b ·· 

im 
.re ep ır a ı e ,go uş ve er uç 

memleketler arasında kapatı az . u-:~- gemi de top atesiy le batirilmıstır. Diğer 
romlar açmış bulunursa her han'tı btr b ' d · lt -,~!- b' t ruı·t luk b" • fırt k ·ı , . ır enıza ı seıuz ın o a o ır 
h?dıse. ~anın opmasına vesı e .c:::- petrol gemisini torpıJlemistir. Bu gemi
kil eylıyebıhr. . nin battığı muhakkaktır. Baska bir de-

Geçen harpta Luzıtanya barut fıçısı- . 1 f d il1 ~ . 
na uzatılan bir kibrit rolünü oynamıştı. nt ıznil~ !ıtomlızktaSrlra mban !o~ denk:nt 51 hm 
- B · d ·r d • rolü Robin Moorun ° a u om a ısının e t ta yan u e a a aynı .. · b" "k h v 

ifa etmesi ihtimallerini göz önünde tu~ sa~n~ç t gebmıfını~tt'~yanlu almsarat ugraya-
t nJar vardır. Fakat biz vakti henUz ra . 5 an .u a gı ıgı aş_ı 1§ ır. 
ak b 1 oruz Bır denızaltımız Akdemzde ltalvanla-
~r en u uy · · L d d d · · · t Filhakika Amerika ile mihver devJet- ra aıt . ampe uza a ~sı~. a .a~ı ısmı a-

l • asındak' ·· b tler dostarıe şıyan lımanda tam yüklu bır ıaşe vapu-
erı ar ı munase e h.. t · b · t T' t 1 k ti 

olmaktan çok maktadır. runa ub~u1;1 e ~l ı~ vbe t'ml obruta otu u 
iki. tar f d 1 t damlarının nutukla- vanur ır arpı ısa e ıy e a mış ı,,r. 

a ev e a B k b ' d · lt B ' · ı· 
t 1 'ne hareketlerine baka- aş a ır eruza ınıız ın~azı ıma-

nna, gaze e en ' d b 1 sil"''-, b' !tal ı· rak harp halinin mevcudiyetini söyle- nın a u ~~~~ .. •m11• ır . . yan ıca-
meğe mini olan tek sebebin diplomatik reh k~vrr;runu to~illedşt.ı~. d d" 
münasebetlerin devam eylemekte bu- e?1za . 1 anmız ~e em~ı~ ~ . uş-
1 Oldu'hmu aörüyoruz man ışgalı altında bulunan Mıdılh lıma-
unması g " · d ·k· 1k nı· ·ı b" "k b" · Amt>rika reisicüınhuru Ruzvelt, Na- nın a 1 1 ye e 1 1 e uyu , ır ıaşe 
bzın ezilmedikçe dünyanın sullıa kavu- gam botunu batırmıştır. 
ııamıyacağını, dünya hürriyetinin kur- ::ıı..c;~~~~~~~~~~~K"~~ 
tarılması için Bi.iyü.k Britanyanın yap-~ 
tıb miicadeleye sonuna kadar devam 
tdileceğini en kat'i bir lisanla .her zaman SON DAKİKA 
tekrarlamaktadır. Amerika lngiıtereye 
parasız ve ödiinç yo1uyle harp gemisi • • • • • • • • • • • 

Bir Amerikan 
i{&zetesi artık 
harbe • 

~ıre-

lim diyor 
uAmerilıa donanması 

Nazi lıorsanlarını, deniz 
artılarını batırmalı..» 
Vaşington, 15 (A.A) - c:Vaşington 

Posb gazetesi Birleşik Amerika devlet
lerinin harbe girmesini aç1kça istiyor ve 
diyor ki: 
Eğer harp halinde isek, tıpkı harpte 

imişiz gibi, dolambaçlı yollara girmeksi
zin hareket etmeliyiz. Hit1er Amerikan 
siyaseti hakkındaki istihfafmı suratımı-
7.a attı. Bu teşebbüslere mukavemet za
manı gelmiştir. Reisicümhur Ruzveltin 
or4lunun başkuman<lam sıfatiyJe kara
rını vermesi ve Amerikalıların can ve 
mallarını koruma. kanunu tatbik etmesi 
~A:zımdır. Vereceği karar da şu olmalı
dır: 
Amerikalıların can ve mallarını tah

riksiz olarak batırmak suretiyle deniz
lerdeki hürriyetimizi mahvetmek iste
yen Nazi korsanlarını ve denizaltılannı 

- SONU 2 ci SAYFADA -
-------

Amerika hariciye 
müstrşarı diyor ki: 

Almanların ba
tırdıiı vapurda 

~ak eşya 
yoktu . 
--o----

ve harp malzemesi vermektedir. Hatta 1·~ u··r Fraıısızlar 
bu yardımın daha geniş mikyasta yapı- • u.Nevyorfıntcİn fJaıJıa ilıi 
Jabilmcsi i.;in Anıerikada fevkalade ah- ı· d a. 
val vaziyeti iwn edilmiş, reisicii.mhur bu Şama nirmek ımana ana mayn 
ahvalin icap ettirdiği fevkalade salfıhi- : dölıüleceği anlaşılı~or 
yetlerle teçhiz edilmiştir. •• Vaşington, 15 (A.A) - Bahriye 

Amerika limanlarında bulunan ecnebi UZeree•• nezareti tarafından Nevyork limanına 
vapurlarına el konulmu~tur. --o--- mayın vaz'i hazırlığı yapılacağı bildir?--

Yann bu vapurların lngilizlerc tcs- Londra JS (AA) _ Londradaki mesi üzerine bahriye nezeretinin bu ış-
lim edilmesi de muhakkak gibidir. 1 .. F ' A. k ahınd b !!Ün le alakadar şubesi şu izahatı vermiştir: 
. Amerika bu~ün filen mihver devfot- (dÜn{anb~y::u1:İundui!ıa gö~e u .hü.r . Mayın dök~lecek mıntaka dört köşe 
)erine karşı kat'i cephesini almış n bü- Fransız kuvvetlerinin yakında Şama gir- hır s~.a ~e~kil. etmekte ve S~dyhoboı~r 
tün mcDabl·ı·nı· onları ma"liıp cdecekle- f ı iki mil k d safesınde " meleri beklenebilir. enenn n a ar me 
rio emrine amade bulundurmuşt~.. noktadan her istikamette bin metre ge-

Hatta Amerikan yardımının lngılte- nişliğiııde bulunmaktadır . . Mayınlar bu 
reye emniyetle varabilmesi için bazı 35- Hırvatistan günkü pazar günü ile 30 Haziran arasm-
keri tedbirler de alınmak yoluna giril- da dökülecektir. 
miştir. •• •• ı•• kt Los - Ancelos ve Santiyago liman1a-

Umum1 görünüse nazaran Amerika UÇU Z Q p8 e nnda da müdafaa tedbirleri alınacağı 
ile mihver devletleri arasında harp imli geçen hafta bu limanda işliyen vapurla-
vardır. Yalnız bu vaziyetin adı konma- • ıt• hak tt• ra bildirilmişse de bu tedbirlerin ne 
nııştır. Çünkü iki taraf sefirleri henüz 1 1 e 1 olacağı söylenilmemiştir. 
vazifeleri başındadırlar. Müsellfıh kuv- --.-o-- B. SUMNElt VELSİN YENİ 
vetler de karşı karşıya gelmemişlerdir.. V d ·ıı d i BEY ANA Ti 
Bu iki noktadan gayri bütün münase- ene 1 te yap an mza Vaşington, 15 (A.A) - Amerika 
bctlerde harp hali bütün vuzuhile mev- merasimi flaJdzında hariciye müsteşarı Sumner Vels Robin 
cuttur. Eğer bir giin iki taraftan biri resmi tebliğ.. ' [Sonu 2- md Sahifede] 
mevcut vaziyetin adım da koymak is- Venedik, 15 (AA) _ Aşağıdaki 
terse bir değil bin bir vesile bulmakta resmi tebliğ neşredilıiıiştir: 
"'sla"' zorluk çckmiyecektir. Heniiı. topla-.. baknı Bugün saat 12 de Doğalar sarayında 
nn St'sınakta olmasına anıalıdır. k ll .. kil H imza edilen bir proto o a musta ır· 

Belki Amerika henüz hazırlıklarını vat devleti 2 7 Eylül 1940 da Almanya 
tamamladığı i<:İn, d kan t~mam~v~ g?l~- İtalya ve Japonya arasında akdedilen 
Yana getirc(·ek durunm gırnıcdır;ı ıçın k iiçlü pakta iltihak etmiştir. Hırvatista-
Robin Moor lıfıdisesine de göz yumac~ı ' nın üçlü pakta iltihakı hakkındaki bir 
yalnız efkarı harha hazırlamak h'.İn bu protokol Almanya namına Ribbentrop, 
fırsatlnrd:m azami derecede istifade d- italy· namına k t c J 

• "ni bilecektir. a .. ~n ~a.no, .al?<?nya na-
me Si r . mına Japon buyuk elçısı F orıkm, Hırva-

Almanyaya gc ıncc. 0 da Amer~~ı~·a tistan namına anti Pavliç, Macaristan 
karşı meydan ~kumakla beraber Ing~~- namına Macar elçisi Villami, Romanya 
tereye karljı ~ ap.ılan yardımları~ go7 namına Romanya elçisi Grikovçyo, 
yununakta, A~e~ıkanın kara, .dcnız \'C Bulgaristan namına Bulgar elçisi Kara
ha\'a kuvvetlc!ını hare~ete gctırecek ka- knvof ve Slovakya namına da Slovakya 
rarlardan <:ckmmekted~r. .. elçisi Galvami tarafından imzalanmış-
Eğcr Alnıan:va Amerikanın harba mu· 

Bir hür 
neralı 

Fransız ge
yaralandı 

İngUizle• aldıJılCD't ara- Suriyede ekseriyeti teşkil eden Vişinin miistemleke 
zide lıemen hariri a&kerleri bir geçid resminde 

tica~ete müsaade J 

Londra, ~5d('l~rla~;;a şark İngi- AlMAltLAR MEMIUN! 
liz hava kuvvetleri umumi karargahının 
tebliği : Suriyede ' İngiliz ve Avustural- ı •ı• F 
ya hava kuvvetlerine mensup tayyare- 02'1 iZ - r&DSIZ 
ler kıtalarmuza ve Suriye nçıklar.nda 

kara~~I vazifesi gören liarp gemilerimi- dostlumı ebe• 
ze muzaherete devam e~lerdir. ~ -

Halep tayyare meydanı üzerine mu- • · 
vaff~y.~tli ~ir hava hücumu yapılııuş- dıyen mahvol
tır. Buyuk hır.Alman bombardmian tay-
yaresi tam isabetle tahrip edilmiştir. d d• 1 
Yapılan hasarın pek büyük olduğu sa- U ıyor ar 

mlmaktadır •. Toz ve dumanlar geniş 1ıa-

SURIYEDE VAZIYET 

"Vişi'' cilerin 
ikinci müdafaa 
hatlarına da 

dün ~irildi 
sarlann tcsbitine mini olmuş ise de --<>--- ---<>---
tayyarelerinıizin pilotıan müteaddit bli- Berlinin ümidi : Londra 'J'esliın olan Fransızla 
yük yanıranlar görmüşlerdir. Bombard;- vı~ı ı·L4iffifı geleeelıte Alınan ale" .. tarı, ı'ngill 
man tayyarelerimiz hür Fransız kıtala- 'f' n& .,n 
rma da müzaberette bulµnmuşlardır. rniillim rol taraftarı ve Petene 

Atılan bütün bombalar seçilen hedeC- O'UftntGCGJınt•~.. sadıJı! .. 
Iere düşmüştür: " ,.., ,.... 
MÜT'l'EFİKLERİN ALDIKLARI Berlin, 15 (A.A.) - Bir hususi mu-
ARAZİ.. lıabir bildiriyor : Alman hariciye neza-
Kudüs, 15 (A.A) _ Kudüs radyosu- retinin sözcüsü Suriyedeki Fransız mu-

nun salahiyetli muhabiri bildiriyor: kavemeti hakkında şunlan söylemiştir: 
Müttefili kuvvetler şimdi Surlyede - Bu mukavemet müessir olsun veya 

6400 kilometre kare araziyi kontrolleri o'!m~ın, değil mi ki yapılm~da, mü· 
albnda bulundurmaktadır. Müttefik himdir. ~ya bu ~n -.ak 
devriyelerinin do1astığı sa~k ölünün man~ ve sıy~ c:_ephesıyle. ~dardır. 
geniş mıntakaları bütün hariçtir. İn~tlcr Surıyeyı ele. g~egc. u-

İngillz makamları Suriyeli ve Lüb- vafiak ta olsalar, bu Jı!ç bır nl oyıuya
nanlı tacirlerin Fılist:ne giderek petı: ol m~. Asıl me~le İngı1iz .. Fransız dl>!>t
satın almaları ve müttefik işgali albnd.-ı lugunun ebedıyen. mahvolmaş lntlıuı-

ı;::() 11,nr ? ri c: 1\ VFA DA _ magdır. Visi hiildimetiy1e Lonclra ara
.....,-...,.:~~ sındaki ihtilal ~elecek hidiSeJeTde mii

Janon tawıareleri bir ucus . esnasrnda 

hün bir rol oynıyacaktır. 
- SONU 2 ci SAYFADA -

Şimal denizlerinde ha
va ya lngilizler hakim 

Kolonyada ye
niden bir çok 
yan~ınlar çı

karıldı 

Kahire, 15 (A.A) - Salfilıiyetwr as 
keri mahfillere göre fasılalı bir mukav 
metle ve yollardaki tahribatın teşkil et 
tiği mamalarla karşılaşan müttefik 
vetlcr Suriyede yavaş yavaş ileri har 

- SONTT 2 ri C:I\ VTi'ADA -

Umumı Harpten beri rahat yüzü. görm 
yen Suriye köylülerinden bi'r tip 

UZAK ŞARK ~CGJŞMASI 
F•ansadalıi tayyare 

meydanlarına da top ue 
mitPalyöz ateşi aeddı <:::Y<:::::.<:::><:~A~A,.o:::::H:>-<:A:::..<:V::>-<A~H~A..<:::"O,..ÇB~I 
Londra, 15 (AA) - .s-aıahiyetli AFRll ~ il 

kaynaklara göre İngiliz bombardıman -o---
tayyareleri (Ren) bölgesindeki endüst
ri hedeflerine hücum e~lerdlr. 

Londra, 15 (AA) - İngiliz hava 
nezaretinin tebliği: 

Dün aabah erkenden evcı tayyarele
rimiz mühim kuvvetler b8ıinde P4anf 
ve ıinial deıii.zleri üzerinde geni§ bir ta
rama b.ardceti yap11111lardır. 

Ava tayyarelerimize refaket ~en 
bir bombardon.an tqekkülü tiıDali Fnn

uCun'ldngn te t;Olı şiddet• aada Sentoner tayyare meydanına mii-
.. li ili .__ ft~ eaaİr bir taarruz yaplDIJtıl'. Binalara tam 

.. Japonlar yeni 
bir taarruza 
kalkmışlar 

r nuUG .. cumana isabetler kaydedilmitlir· Avcılamnız 
uğ•amış.. üç dütman avcı tayyaresini dütünniif-

Tokyo, 15 (A.A) - Domei ajansının !erdir. 
Hankeodan bildirdiğine göre hava kuv- Dün öğleden sonra yapılan taarruz 
vetlerinin müzaheretiyle hareket eden hareketleri •esnasında bombardıman 
Japon kıtaları çarşamba günü Hopei tayyarelerimiz Şerburg civarındaki 
eyaletinde V anjang dağlanndaki Çin tayyare meydanma mitralyöz ve top 

[ Sonu .?. cii Sahifede 1 [ Sonu 3. cii Sahifede l 

ln~liz hava hü 
cumla.-ı şid
detleniyor 

Bingazi, Tl'ablus, Rodo 
ue HafJeflstan 
llomlJalandı.. 

Lopdra, 15 (A.A) - Orta şark İngi· 
liz hava kuvvetleri umumi karargMn· 
nın tebliği : 

Libyada 12 - 13 haziran gecesi İngilli 
hava kuvvetlerine mensup tayyarele 
Bingaziye şiddetli bir taarruz yapmışlar. 
dır. Katedral mendereği boyunca demir
lemiş olan üç bin tonilatoluk iki gemiytl 
:lam isabetler veya pek yakın1arma i..a• 
betler kaydedilmiştir. Büyük siklette 
başka boı~balar dış ve merkez mende
rekleri arasına düşmüştür. für büy~ 
yangın çıkarılmış ve mühim hasarlaı 
yapılınışiır. 

Tayyarelerimiz Matroba ve Gauıli 
tayyare meydanlarına da hücum etmiş
leroir. 

Donanmaya mens up tayyarel~rimi2 
Trablusgarba hücum etmişlerdir. lspan· 
yol rıhtımı civarında ve şehrin garbında 
binalar arasında yangınlar çık:ınlıtııştır 

d h 
1.. tır. 

dahnlcsinclcn çekinmenıiş olsay ı ar11ı 
tacil c•1erck kendisine göre bir <;ok •< - ~~~;:::~~~~~;s~~:S::::~ 

- C.ONTJ 2 t>i SAYFADA -
ııı ı retide muhtemel te1ı likelere karşı ·muhafaza edileceği bilclirileTı 

limanının bfr gece göriinü§Ü 

Motörlü nakliye vasıtalarının geçtiğı 
Maçer Ergoba yolu bombardıman edil· 
rniş ve kamyonlar mitralyöz ateşine tu· 
tulınuştur. On büyük kamyon tnhriı: 

( Sonu 3. cii Sahifede ] 
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YEJ'fl ASIR 16 Haziran Pazartesi 

ŞEHİR HABERLERİ 
Amerikanın 
Harbe 
Müdahalesi 

ZABITADA 

S~alar adJiye~ 
teslim edUdiler .. 

iki aylık kahve ihtiyacı temin edildi 

Sehrimizde enteresan bir vak'a olmuş, 
Bektaşilik f!yini yapan bir çolc erkek -çe 
kadın suç üstünde yakalanmışlardır. 

Dördöncü urad, Firuz beye bö e söyliyepelı ikiçeşmclikte sıs üncii sokakta 2s 

lzmire yakında 712 çu
val kuhve getirilecek 

Hobin .M'oor ltfidisesi 
faapp uesilesi olmasa 
Amerilıa umumi eflıd 
nı llClf'IJa laaz1Plamağ 
yardım edecelıtif' 
~ 

HAKKIOCAKOÔLU parti derdine t;are arıyordu.. numaralı evde bazı kimselerin top1ana-
Anadoluya müdebbir. işgüzar vali- dık. Bir ke.rre Je sen düşün bakalım .... rak ayin yapbklan İsmail km 18 yaşın- ~--------

lı?r gönderdik. Fakat bunlar orada asa- Acaba bize para temini için, aklına bir da Emine Bektaş tarafından zabıtaya ıh- Mani.lanın hissesine 2Sf, A••Aına 78, DenJzlinfn 
b ı- ff ı_ ı ~, le ., har edilmiştir. ~ 

[ Baştarajı 1. cl Sahifede J 
yi;1i temine ir tür u muva ar;; o ama- çare ı;:rıece mır... L~-sesfne 80 ~al .__..,_e düştü.. bcpler bu.lnuıkta mü külat .-elan 

F b b ._... b" d · b" · Polise alınan tedbirler sayesinde suc- •No> Hun.,.. '" d lar. ıruz ey rraen ıre enn ır sevın- Anla ılan hakikat şudur ki Amerika 
1s anbulda bizim dmizden kurtulma- ce kapılmıı , yüzü kıp brmw kesilmiş- lular rın :ıcra . l esnada tt.ı1- Brezilyadan getirtilmiş olan otu.z bin Enincan 44, Eızurum 106, ~hir Almanya perde nrkasında mücadcl 

ğn muvaffak olan zorbalar timdi hep ti. Fakat kendisini tutmağa muvaffak muşlar, Bektasiliite ait kitapları da ele çuval kahve lskendenın limanına çıka- t 72, Gaziantep 256, Giresun 78, Gü- kabul etmiş bulunmakta, J>Crdcnin k 
Anadoluya geçtiler Bize karfl muka- olarak benliğini kaplıynn bu sonsuz geririlmiştir. Hndise kahramanları şun- rılkmnktadır. Tienrct vekaleti bu kah- müp.ne 50, Hakkari 10, Hatay 8'6, dınlması znnıanımn heniiz gclmcd 
\ emet edip duruyorlar. memnuniyetini padişahın gözlerinden lardır : veyi vilayetlerin nüfua miktarına göre f çel 144, Isparta 48, lstanbul 1364, tz- kanaatini pcr\'crdc eylemektcdirler. 

H albuki bi. ülkede iki padişah olur gizlemeğe muvaffak oldu. Ve düşünü- Aloş oğlu Ali Ulvi. Remzi o'1lu Meh- taksim etmiştir. Önümüzdeki günlerde mir 712, Kars 98, Kaatamnu 102, Kay- Görlinüşe nazaran perden.in knl 
mu) yor gibi görünerek yavaş bir ifade ile met Ali Ka~gu uz Hasan km 30 vaşın- tevziata bn~lanacaktır. Vilayetlere ayn- seri 286, Kırklareli 72, Kırtchir 42, Ko- ması, par(alanma ı 7.amam da çok 

Anadolu bıze kafa tutmakta devam padi ha dedi ki: da Hac r lhm t kızı yaşında Sinsaf lan ve iki aylık knhve miktarını göste- caeli 208, Konya S20, Kütahya 100, kalmıyacaktır. 
k b d·-Lı.- ed k s· mil d k l Çok b.. Özbıyık, Mehmet kızı ()Q y~şmda Hacer, ren ıı·_.e cttıdur·. Ma'-tya 232, Man:•ft 254, Ma ..... 112, ç·· k"' "k" • e tı çe ızım pa ı~gımı.z ner e a- - ır yon u a a bnı... u- ,,. w- ıa .._ • ..,.. un u ı ı sene C\' VC) Avrupa ı J 

lır }... yük bir para..... Bu kadar büyük bir 
1
RamHazan ~ "NAi! B~ ,.<';,~~an .;;'il- Afyonkarahisar 176, Ağn 34, Amas- Mardin 70, Muğla 58, Muş 20, Niğde ne karı nınmak karnnnda bulunan 

Bız oraya gitmedikten sonra işler dü- meblağı bulmak öyle kolaylıkla bal u üseyın, un °~·0 mu em, a- yıı 38. Ankara 700, Antalya 142, Ay- 76, Ordu 84, Rize 48, Samsun 202, rika umumi erkan, o kadar süratle 
ze l tılemiycock. Bunun için Anadoluya olunacak bir iı gibi görünmüyor bana.. san oğl~ı. İbrahim Çıkb:ık, Hasan oğln dın 78. Balıkesir 268, Bilecik 36, Bin- Seyhan 318, Sürt 40, Sinap 54. Siva ğişmi tir ki, fıarbın başrndn para 
re<-m it bize çok lüzumlu görünüyor- Ancak pad~lum. dünyada her derde Osmnn Ozbıyık.. göl 20 Bitlis 20 Bolu 72 Bordur 34 260, Tekirdağ 60, Tokat 88, Trabzon muhariplere malzeme verilmesini 

Fıruz bey düzgün ifadesiyle cevap çare bulunuyor. ancak ölüme kar§I çare . Suçlular adli •eve teslim edilmişler- Bursa 384, Çnn;kkııle 84,' Çankırı 50: 216, Tunceli 26, Urfa 136, Van 52, den me\"ZUat )erine bu~n ingilter 
, ererek: olmaz... dır. İ Çoruh 42, Çorum 184. Denizli 80. Di- Yozgat 76, Zonguldak 194 çuval kah- parnsız hnrp Jcrnzımı vermeği e 

_ M dem ki niyet buyurdunuz, pa- Benim aklıma bir lf!)' g~yor. f.~t AL yarbakır 144, Edirne 142, Elazığ 106, ve alacakbr. den kanunlar ikame edilmiştir. 
h~d•~m~~~b~~-b~ ~~~ ~~~ru~ıb ff ~~~~~~~ &~~~i~~inM~~ 

lı n z. Yolunuz açık olsun. .. Bu tasav- surette temin edemem. Alsanc:ıkta Cavit oğlu Hilsnü. Meh- Yurdumuzun nimetlerinden istifade edelim.. sali Mdi ler1e o kadar kuvvet kes 
vu unuzu icradan sizi kim men edebi- Sultan Murat tepeden tırnağa kadar met kızı Şaziye ve HüsnU oğlu Thrahim _ cektir ki ynnn Vnşin~n sookalldaıl'lnl 
ı r ~ büyük bir elat ve heyecana kapılarak Özhanın evlerine müteaddit defa gire- harp nüma~ i )erine dair haberler a 

Sultan Murat o düjenceli vaziyetin- çnr çııbuk sordu: rek muhtelif c.şya çaldığı iddia edilen M ı k ğa ba, larsnk a ta hayret etmemek i 
de k,. rıdısıni gulümsemekten alamıyarak Onu çabuk söyle.... Süleymım oğlu Baln İbrahim yakalan- eyv a arı mızın ıyme- eder. Nitekim daha şimdiden gazete 
dedı kı: - Aklına gelen çare nedir}... mıştır. Mesruk eşyndan bir kısmı da b'..l- harp havasını cstirmele baslam.q 

- t te meselenin en can alncak nok- Firuz bey nereden söze baş1ıyacağını lunmustın.. Yarın hu han gen~ halk kitleleri 
ta ın 1 temas ettin. Evet. .... Bu tasav- tayinde tereddüt eder gibi görünerdc 'l Nİ tı• nı· bı· ıı· yor muyuz?. smda yeri ecek. mukadder netice 
vurumuza mani olan mucbir bir sebep bir lr.aç dakika dütündükten ve bu m- " hakkak eyli)·ecektir. 
bulunu) or.... Biz.im Anadoluya geçme- retle padişahın merakını bir misli daha DÖVMVŞLER Amerika İngiltereye bu barba 
miz ahaliden bir adamın yaptığı gibi artbrdıktan sonra dedi ki: Corakkapıda Sabri oğlu Suat Sözvar dırmak i('in o kadar ileriye ıi~ 
olabıür mn Maiyetimizdeki adamlar1a - Bilmem ne uereceye kadar doğ- ile İsmail oğlu Sahabettin aralarmda <:t- .. ı .. ,. t ,, h d Bü•u- •S- bu yoldan dönmesine imkan yoktur. 
H ınuhim bir kuvvei askeriye ile bura- rudur) •.. İstanbulda halk arasında ağız- kan bir münakaşa sonunda bi:rbirlernl ~eyve nsana aya a şe er. • .... .,... sene Bugün İ~lterenin yahm 
dan kalkıp gideceğiz... dan al!mıo bir yia dolllftYor ... Saınat- dövdüklerinden her ilôsi hakkında da meyuelerden isti ade etmelı yollal'un öğren· maddi yardımlarla bu barbt bzı~ 

Halka kendımtti 'bir tınltanalt dehde- ya tar:&nnda bir sihiibu kadın türe- muamele yaın~. meliyiz .. Ba o Jıadar güç IJir şey değildir.. ğma Amerikanın i--- <nnllr. Bu 
besı içinde göstermemiz icap eder. Bu- miş ... Bütün saklı o1an tcYleri. her kesin B R O!'OBVS'J'E YAZAN •• RE~ ÖNCEL ıut sanmhya uirarsa, Ameri 

· · k -..:'- k ·h · ld - -"'Li b tı k. r.a:.& harba girme- i için bir Amerikan v nun ıçın ço • p<;A ço paraya 1 tıyaç esrarını o ugu gau , bp • P ı~ına y (;Jflf ÇfKTI Ziraat anatlan m.iiteha • --·un daha ba.ı..._ .. ___ L_.._. __ :ı:.,_ 
var.. haber vermekle beraber ayni zamanda . . u•u ur.llllln!YDI lft:Aft:un.JI'."' 

Halbuki hazine tam takır ... Yeniçeri- sun'i surette altın da yapabiliyormuş... Mustafa oğlu '°för Yusufun ıdaresin- $u mevsimde bol bol buld:uğumuz kadar hoşlanır ve zevk duyarlar, buna ihtiyacı ohnıyat"aldır. 
ni. üç ayhk maaşını verecek miktarda Bana bunu anlattıldan vakit k.atiyen deki 490 sayı~ belediye o_to~~e ı;Jt- mcyvalıırdan evlerimizde neler yapılır? §Üphe yoktur. Binaeftaleyh Ameribnm harbe 
bil .. pam yok... inanmadım amma bakır sikkeleri altına soz borusu Cm.tepede valı konagı onUn- Bütün bir sene için meyvnlardan ucuz Hangi m\i!ruk anne muhtelif şekerli mek için Robin l\'.foor tahkikatının n 

Bu işe yetecek kadar para olmadık.- tahvn ediyor diye and içtiler. Ve ııöy- de p:ı• amış, bu yüzden mazot deposu ve kArlı bir surette nasıl istifade edebi- meyve püreleri yaparak kışın çocukla- cesini d~il. Avrupada devam eden 
tan sonra Anadoluya nam gidebiliriz} liyenler hunu kendi gözlerinin önünde ateş alınış ve otobüs yanmağa başlamıs- liriz" rmn yedirmekte heyecan ve zevk duy- tin mücadelenin Amerikan müdahal 
Bu se}•ahate çıkmak için en az bir mil- ynptığını iddia ettiler .. Doğrusu zihnim- sa da derhal sönrlUrlllmüstür. Biz önce bol meyva yemenin sağlığı- ınaz! Çok misarırpcrver olan T ürk ka- ne muhtaç kala'bilettği dakikayı be 
yon duka altının elde bulunması icap de bunu yapmak kabil olacağına dair Yolculardan kimse varalanmamıştır .. mız üzerindeki faydalannı araştıralım: dını misafirine bugUn bulamadı~ kah- diğine ş:Ü e edibnemelidir. 
eder . bir şüphe peyda oldu. Has:ır ciiz'idir.. Meyvn en mühim gıdalarunn.dan biri ve y erine, kendi eliyle hazırladığı mey- ff A.KKJ OCAKOCL 

Vallahı ne yapacağımızı şaştrtlk kal- - B t T M E D t _ BİR KAVGA sayılır. Gilneşin tükenmez bol ziyası ve şekerlemelerini, meyve suyunu ve 
~~~~cıcıı::ıı::ıı:ıı:ıı:ıı::ıı:ıcıı:ıı:ıı:ıo=ı::ıcıcıcı- Knrşıyakada Mehmet oğlu İsmail ile albndn yetiştiklerinden. mcyvalar yen- şuruplannı veya meyve likörlerini ik-
Mlllalıemelerde Kanber o~lu Ali Bozkır b!r aile mese- mesi lezzetli, hoş, serinletici olduğu rnm e tse her halde pek çok makbule Amerika hariciye 

müşfeşarı diyor ki: •••••••••••• 

Geceleyın 
Bayan 

Eı refpaşadaki 
ükerremi 

odasına 
yara ıyan 

girerek 
im? 

re.lilıcl Raındl De Münevverin ma· 
lıÔlıernelerine IJGflandı.. 

qref papda Hatay apkağmda bayan başka beni gören olınauut ta bunlar mı 
Mukcrremin evine girerek uykuda bu- yalnız gönn\iıler) qte yalan olduğu bu
lunduğu esnada mumaileyhi bıçakla lr.a- radan belli .. 
ba eltinden yaralamakla maznun ve Mahkeme heyeti. bıw p.hltleri din
mevkuf kohlfUSU terlikçi Hamdi ile bu lemlş ve gelmiyen diğer bir kısım şahit
iste ona yardımda bulunduğu söylenen lerin celbi için durupnayı bqka bir gü
Munevverin durupnalarma tchrimiz u- ne bırakmıştır. 
liye uza malıltemcsinde başlanmqtar. 

Ba31an Mükerrem. Hadiseyi. mahke- •••••••••••••••••••-••••••••••••••••••• 
me huzurunda f(iyle anlatmıtbr: : AllK RA RADYOSU : 

- Gece tahminen bir sıralannda : - • 
ı·dı. Den"n bır" uykuda •Len bir --:--:ıtü : R U G () N K Ü PROGRAM : 

ı&: fSu.1\U.. •••••••••• ······•••' 

duyarak uyandım. Kartımda tcrlik:çi 7.30 Program ve memleket saRt ayarı 
Hamdiyı gördüm. Henüz ne olduğunu 7.33 müzik (Pi.) 7.45 ajans haberleri 
anlamadan birdenbire üzerime hücum 8.00 mtızik (Pi.) 8.30/8.45 evin saati 
ederek beni )'U'aladL Feryadımı eY hal- 12.30 program ve memleket saat ayan 
kı işittığinden bepsi uy&nm11 .Hamdi 12.33 mUzik şarltı ve türkiller l 2.45 
rlaha fazla odada durmıyaralc pencere- ajan.c; haberleri 13.00 mllzik (Pi.) 13.15 
d en atlamak suretiyle k.açb. Bu MiineY- müzik ~arkı ve türki.iler 13.30/ 14.00 
vCTde ~apıda gözciı1ük yapmak auretiyle müzik (Pi.) 18.00 program ve memle
Hamdiye yardım etmiştir. Mesele bun- ket saat ayan 18.03 mnzlk . fuıl sazı 
dan ibarettir Suçlulardan davacıynn. 

Maumn Hamdi ise şöyle demilrir: 18.30 ziraat takvhnl ve toprak mah...Ul
- 1ukerremin iddialan tamamiyle leri borsası 18.40 mil7.ik mızraplı snlar

yalandır. Hadiseden eVYcl Mukerremin dan saz eserleri 19.00 konu,..cma (Meh
o -:.ıu ba ~n Münevvere ilci yumruk at- medin saati) 19.15 mtızik (Pl.) 19.30 
mı . kaTımın teyzesi olan Münevveri memleket saat ayan ve ajans haberleri 
dwa ctmes· için mahkemeye gönder- 19 45 müzik radyo caz ouestra.'n 20.15 
dim Mukerrem bundan dolayı muğber radyo azetes\ 20.45 mOzik bir halk tür
olar le bePİm aleyhimde bu davayı aç- küstl öğr<!niyoruz: Haftanın tUrktlsü Gi
t ı. resun kayıktan 21.00 kon~a memle-

Davacı ötedenbcri lr.ocasiyle darğın- ket postası 21.10 müzik solo şarkllar 
dır. Aralarında boşanma davuı bile 21.25 konusma (hoş beş) 21.45 müzik 
vardır. Bundun baıka bir çolr. davaları radyo senfoni orkestrası 22.30 memle
olduğunu da biliyorum. Kendiaini belki ket aaat ayan ajans haberleri borsalar 
kocası yaralamıştır. Ben geceleyin ka- fıaUeri 22.45 mthik (Pi.) 23.25/23.30 
r•\'I kırıp eve girerken bu ev ka1kından yarınki program ve kapanış. 

:·········:·················································· .. ·············,.·········· 
~ ~ UYUK I-.İKA YE i i . . . . 
: ......... ~ .........................•...................................... ,: ......... : 

ı -arıı Ev Kadını De~il ! 
YAZAN : VÇ YILDIZ 

-20-
- Sana bir haber vermcğe geldim, geç b.lmıJlı. Çabuk esasa geçmeli! 

Recai... övle sanırım ki bundan mem- Bafını eğerek sözün il bitirdi: 
nun olacaksın. .. - Şimdi artık bu değişecek ..• Arzu-

tlk adımı acaba o mu atacaktı? tşte lann yerine gelecek .•. Yakında, yak.ın
onun hesabına çok cesaretli bir hare- da kocacığım .•• 
ket! Beyec-ıınla ona bakıyordum. Yüzil- Tekrar çekingen bir tevakkuf, sonra 
me bakmPd"n bnnn sokuldu ve bir sır fideta belirsiz bir fısıltı ile: 
tevdi eder gibi: - Yakında bizim, kendimizin bir Ç"J· 

- Recai! dedi, bfiiyorum ki "1 son cu~muz olacak! 
7.amanlar pek mesut olmadın... LAle öyle Ant bir hareketle yerimden fır
yavnısiyle bize geleli beri, bu küçük ladun ki sendeledi ve az kalsın yere yu
mahlöka ne kadar hasretle baktığını varlanacaktı: 
n::..:; •• A .... ..-. Ron hl.- oı;9'l.ıool• ~lr I • - _ _ _ _._. .....,.,._,.. 

lesinden dolayı kavga etmişler, İsmai1 kadar besleyicidir. Meyvalarda bulunan gecer. 
ta n linin basını yaralannş ve tutul- A ve D vitaminleri bUnyemizi.n hUcre Bu yüzden aynı zamanda aile bütçe-

fP.aliyctini nrtbr:ırak bunun çoğalın~la- sinde ne kadar pua tasarmf edileceğini 
mu.f~l haltal'et iddiası... !"lna, ömrümüzün nrtmac;ma yarar. Cok hesaplamait saytn okuyuculanma terk 

n1<1~'9~:~er~1tle -:n'hhı!lt , el • nır. c ,..,,onun. 

--o---
( BnnaT'ftfl f. ri Seltif t>de ] 

tkiceşrnelik,!e Ah~et ecati oğ ~ En- kuvvetli ve gürbüz oluruz. En mUhim- EVierimizde yaphğnnız çe,itli meyve 
ver Canba7. oglu tUtün eksıx:rl: Salı~ ~ğ- mi, meyvelerin bizi bir çok hastalıklar- konserveleri Bftyesinde diğer mühim bir 
lu Cemil Terma hakaret ettiği idclıasıy- dan korumasıdır. meseleyi de halletmt oluru%. Barı 'kim-

Moor Amerikan vapurunun torpille 
mesinin bitarafana bir tablili.ni yapa 
şunlan söylemiftlr: 

le tutulmustur. Niçin çocuklnrn, h:ıstalara mütchas- seler, nekahet devrestndeki hasta1ar. 
- İkiçe..,cmıelikte Mustafa kızı 34 ya- 1 • _,_ k ı·hti•mrJar mn .. el• ..:.- elma ylyem--1,. ... 

- Bir Amerikan ticaret gemisi ha 
le biç bir alakası olmadığı halde Atl 
tik denizinin ortasında babnlımştır. 
}erinde kadınlarla beraber çocuk ta 
lunan Amerikan vatand&f]an vapu 
hukuku düvel kaidelerine ve beyne 
lel ahlaki ve insani düşüncelere ay 
olarak batırılması üzerine küçük ta 
siye sandallanna iltica etmek mecb 

hm vl sıs 31" meyve Y<'IU<'ğİ, mcy,·eyı :.utara ,,_ ..., & ~ 'l!Z.l~ 
şmda Salıne hakkında Mc et og u 1 d 1 • bunlar suyundan -pılmı"' bir ı"öleyi Te-dd" • suyunu içmeğl ısrar a Uıvsiye e er er!' .r - ı: 
$ükrU Gökmene hakaret ettiği i ıasıy- Çünkü mt'yvt:? l: iit "in ı ç 5.lctlerimizin, ya elma püresini ııüpheııiz daha iyi haz-
ll' kanunt muamele yapılmaktadır. mederler. Hele elma suyunu içmdcle el-

iki ihtikar iddiasr 
tetkik ediliyor 

lkiçcıımdik caddesinde bakkallık ya
nan Hüseyin oi!lu Hayri Keçeci, nafta
linin kilosunu 250 lcuruı gibi yüksek bir 
fiatle satmak auretiyle ihtiklr yaptığı 
· ddiasiy1e milli korunma kanununa ay
kın herd.ct ettiği nolctumdan mahke
meye Terilmlftir. • lldçepnelikte Asn eczane ortaklann-
dan $amoel ~lu Suhamlnin on 
kurusluk cLeokuplesb yapışkan sar
ğıyı Cevdet Ekrem KaYUkçuya on beş 
kurup aattığı ıtikayet edilmlştlr. Uzun 
gelen tahkik.ata başlanmıştır. 

Halep bombalandı 
r Ba!ltaTC!ft 1. ci Sahifede l 

bulunan yerlere buğday, pirinç, kahve 
ve kereste ithal etmeleri için müsaade 
vermektedir. 
BİR ırttR FRANSIZ GENERALi 
YARAT..ANDI 
Londra. 15 (A.A) - MUstakil Fran

sız ajansı $am mıntakasından bildiri
yor : General Löjantiyon Fransız işa
retlerini taşıvan tayyarelerin attıkları 
bombalann ~lariyle varalanmıshr. 

unutamıyacağun!. Yaralanmış ceylAn 
bakışı idi bu! 

- Demek, artık beni sevmiyorsun? 
Artık benden çocuk istemiyorsun? Sa
nıyordum ki ... 

Sesi o kadar kınk, öyle derin bir sa
mimiyet ifade edivordu ki müthiş bir 
utanç duydum. Hayır, bir komedya uy
nanuyordu .. Yalan sövlemiyordu .. Övıe 
sanmıştı ki bana bir çocuk vermekle be
ni yine kendisine çekecek, Ule ile Me
rihl unutturacaktı! Ablası için aşkımın 
hududundan, daha doğrusu hudutsuzlu
ğundan bihaberdi. Kendimi aldatılmı!I, 
bir tuzağa düşmüş hissediyordum.. Ka
rim.dan ayrtlmak imkAnsı.z bir şekil alı
yordu. 

Bu bir kaç hummalı saniye içinde ye
ni bir plln kurdum. J alenin anne olma
sını beklivecektinı. Çocuğunu alacak, 
ona malt tazminat verecek ve Ule ile 
evlenecektim .. Bundan başka bir care 
olmadığım Jale de anlıyacaktı!! Fab.t 
şimdi, hlmileliği dolayısiyle. en basit bir . 

bilhassa höbr 1 lE'rimizin çalışmasırıı 
tanzim <>der, yemeklerden sonra m"Y- manın hütün haıısa.lanndan mideleri yo-
ve h azmi çok kolnyla tınr. rulmadan istifade etmiş olurlar. 
Avrupanın bir çok yerlerinde meyve Bu ekilde bol meyve yerken tabii 

kürü yapılan sanatoryumlar vardır. fazla mikdarda ~eker de yemiş oluyoruz. 
Şck~rin ya~m!\mız iı;in yalnn: maddi 

Meyvclcrdt'ki b ir çok hassa hazım dı-i:il . aynı zamanda manevi varlığımı%. 
ile alllkadar guddel rimizin kıymetli neşemiz, sevgimiz ve bayanlanınmn gii
yardımcısıdır ve barsaklarımızm mü· zellikleri için en lüzumlu bir madde ol
kemmel çalışmasına yardım eder.. Çol- duğunu de unutmamal!dtr. 
meyve yemenin yorgunluğumuzu gi
dermesi de bundan ötürüdiir. 

Fakat, meyvelerin bu hassasından is
tifade etmek meyveyi yalnız buldu'Zu
muz zamanlarda gelisi güzel yemekle, 
lük~ bir şeymiş gibi kullanmakla mUm
kün olma7.. Meyveyi bir zevki tatmin 
icin değil, ekmek, et, sebze kadar lüzum
lu ve zaruri bir gıda maddesi oldu~unu 
bilerek yemeliyiz. Hem çok yemeliyiz. 

Bahçemizde mevsiminde bol bol yeti
şen meyvelerinizi kendi elinizle ağaçtan 
kopar.ırak yemek ne kadar zevkine do
yulmaz bir iş, hakı1d bir ~iir ise, aynı 
meyveleT şişe, kavano'Z, çömlekte ynp
tığını.z meyve konserveleri, marmelat, 
jöle, konfitür, m eyve şekerlemeleri, 
meyve sulan, şarap. meyve likö:-leri, 
meyveli kanyaklar ve snircyi bütün se
ne kendi kilcrinizde bulmakta o kadar 
zevklidir. 

* 
Meyveladea wjf.d:e --0 1.:' .... 

gerek sağlığımız, geTek. maddi iııtlfatle 
bakımından faydalanm Wı: ıkern 4Ma 
tahattur ettikten sonra sayın okuyanla
nma. lzmir ziraat mektebinde h.er yıl 
yapıldığı gibi bu yıl da pek yakında bü
tün bu isleri öğretecek bir haftalık kurs 
açılacağını müjdelerim. 

Bolluk diyan memleketimizin güzel 
iklimi, verimli topraklan üstünde yeti
şen baha biçilmez tabii servetlerimizin 
meyvelerimizin, kıymetini bilmek, on
lardan hakkiyle istifade etmek aynı za
manda hepimiz için milli bir borçtur. 

A P.rit a ıman aıe h
tarlığı aıevıenlgor 

yetinde kalmışlardu. 
Amerikanın alacağı vaziyet hakkın 

malfunat vermesi rica edilince Sunı 
Vels hadise hakkında mufusal ın 
mat almadan nihai mahiyette bir 
natta bulunmaktan iatinkaf etmek m 
buriyetinde olduğunu eöylemit ve 
rlkalılara tehdid teWdd ettikleri .. 
biç bir tesir yapaman demiftlr. 

Vels vapurda harp lr.açaiı CfYa 
lunduğunu kat'i 8Urette tekzip etmit 

Suriye ele vaziyet 

[ Baııtarafı 1. d Stıhifede ] 

ketine devam etmektedirler ve hal 
Saydanm hemen yakınında bulunm 
tadırlar. 

ALMANLARA ALEYHTAR, 
İNGILtzLERE TARAFl'AR VE 
PETENE SADIK! 

Evine, yuvasına bağlı bayanbr me
selA zengin bir beyaz çamaşır dnlabına 
malik olm:ıktan ne kadar hocı1 .. sa, 
7."ngin ve süslü bir ev kilcrinc1c~ d o 

Kudüs, 15 (A.A) - Kudüstekl 
sözcUniln bildirdil!ine göre Suri 
mUttefıklere teslim olan ve yahut m 
tefik1e.rin eline dil$en Vlşl hUkUm 
subavlan ve erleri Almanlara karşı aı 

[ Bııştamfı 1. ci Sa1ıi~cde 1 üp:ıtilerinl n~ıkca bildirmekte, İngUW 
ara"?tırmak ve bnbrmak için bahriyemize re karsı hasmane his.~yat ta.~mıı.dıkl 
e'."nir verilmesi. ' nı ifade etmekte, fakat mareşal Pet 

HiUer Atlantik hakimiyetini eline al- karşı sndakatJe,.ini Wıar eylemekted 
söylediysem unut! .. Zaten ne bağırdığı- mnğa çalıc;ıyor. Ruzvelt n32ilerin deniz for. 
mı ben de bilmiyordum. o kadar bek- hfikimiyetini ellerine almalanna korşı ~ 
1 ed'k b. d ki B k · · koyaca~ını son nutkunda söylemt!ltı· Bu- HAT DÖZELTİLİYOR enm ı ır şey i .. ana a sun o 0 ~ • h d ld .. • s -... _ ..... 
kadar ihsas etmi$tin ki .. Bir sade.meye nu halırlatm.z Diia il iri igıne rön uriyeac-
uwadım bu sebeple .. Fakat şimdi anlı- AMERtKADA YENt keri harekatın b~nkil safhası 
yorum ve sıhhatine itina edeceğim. Ken- TORP1TO MUHRlPLER1 dan • am" bdnr hattı ~Uzcltmek • 
d• "yl ı.._,_ 1 , Boston, 15 (A .A.) _ Fo..:c:t ve Fitch sıdır. Bundan dolayı dıi~r kollar 
ıne l lh!Ama ısın, vavrum... ..., .._,. ı ı d k ah ı..ı-'kl kol 
J ı b l dı F ı t · · d k" ni t · uhri ı · b ·· uıanm u e e er en s ı uc 

a e ir şikAyette bu unma .. a m dısın?1 e. ıd~~l "ştio1:PıtoBm uhp e;ıl ugbnin IAn beklemek anabadi le yerinde .tıı 
artık hiç b ir şeyin onu ikna edemiyete- enıze ın ırı mı r. u nı rıp er r ktad K" . kı el Burala 
ğini hissediyordum. Sözlerimin ic;lndcıki seneden daha a:E bir müddet içlnde inşa mab ırk. • 

1~~-~ • n •-nah hat 
halcik ti k ... ~: ... ı ş· di hallın1n cdilm. ür nu u ar ıye uu5 ...... ~vıren """ 

a apaçı . ~"" .. ~... ~ ış · keti neticesinde müttefik lruvvetler ~ 
ne ol~uğunu bilıyordu. Gözleri hudut· ·- şt kıtalnnnın ikinci mlklafaa hıtttına «'! 
SU% bır ıstırapla d?,lmuştu. • Almanlar memnun mi terdir ve halen .ı\dviyeye doin ile 

- Senin l(ın, oyle umarım ki gUzel lemektedirler. 
bir çocuk olacak .• LAienln çocuğu kadar f Ba$tarafı 1. cf Sn1ıi.fctde 1 Askert sözcU mukavemetin dahil 
güzeL •. vtSl:NtN DİKKATLE REDDETTl~t ~cUmle Şam etrafında daha ku..,e 

LAie ismini soyleyi?ce.• hınçkınklarla NOKTA... oldu~nu ka detml Ur. 
ağlamağa başladı ve yüzUnU elleriyle ka- Vişi, 15 (A.A) - Ofi ajansına göre 
pıyarak, odadan acele çıktı.. Artık ne Fransız hUkUmetl son İngiliz notasının tNGtLtZ RF.sMI TEBLICt rk 1 yapacağımı ne dilşilneceğimi bilenıl- telkin ettiği fikri reddehnektedir. İngl- Londra, 15 (A.A) - Otta P lh 
yordum!.. ' lizler, Almanlann Suriyeyi kendilerine giliz lcuvvetlerl unıumt kararg 1 

Ule hAdiseyl öğren!nce, blzl yalruı karsı bir hareket UssU olarak kullanma- tebli~l: • eri 
bırakmak ve Merih ile birlikte taşraya lanna mtni olmak i~n menfaatlerinin Surlyede mütt~ ~eriyle 
gitmek arzusunu iihar etti. icabı olarak tevessül ettikleri tedbirlere cephe boyunca ,, '' 
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l~VAUPANl@MUAMMASll 
Leopold Muamması ! 

Dostum diyoPda lıi : uBu esPar ha11asından dola· 
yı beni affediniz .. Vaziyet çolı ciddi-. Ben 
· Jıral tarafından göndel'ildimn 

-23-

YA ZAN: JULES RCMAtNS 
M/Birincikanun/1938 sa baht erken

den telefon çaldı. Beni çağıran zat, po
litika ile hiç bir a!Akası olmayan, sulhun 
çok hararetli taraftarı bir ressam dos
tum idL 

Şöyle bir muhavere başladı: 
_ B. cx .. > Seninle görüşmek istiyor. 

Fakat telefon numarasını bilmediği için 
benden rica etti. 

- Öyle mi?. Demek buraya ııeldi. Ta
bil kendisini görmek isterim. Fakat pek 
meşgulüm. Acele mi? .. 

- Sözüne bakılırsa bundan acele bir 
iş olamaz. 

- Ya!. Ne hakkında görüşmek iste
diğini bilmiyormu sunuz? 

- En kilçük bir mal(lmatım bile ~~k. 
- Peki, telefon numaramı vennız. 

Beni arasın. Bu sabah bir yere çıkmıya
cağ'ım. Kendisine bir randövU verdim. 

Bir kaç dakika sonra telefon yine çal
ru. 

cx .. > n seıt, fakat samimi sesini duy
<lum: 

c - Parise sizi ziyaret etmek maksa
diyle geldim. Vaktim çok dar .. • dedi 

c - öğleye doğru vakt'.!ıiz müsait ise, 
yemeğe beklerim .. > cevabını verdim. 

c Mükemmel.. Mersi.. Fakat bir ŞPY 
sorsam kızmazsınız, dPC!i1 mi?.. Ba~ka 
kimse bulunacak mı? dedi. 

Refikamla hizmetçilerden başka kim
senin bulunmıyacağını, saat on ikid~ 
gelmesini; saat birde yemek yiyeceği
mizi, taınamiyle baş başa görüşebilece
ğimizi söyledim. 

Dostum cx .. • Fazla muhteriz davranı
yordu. Fakat tabü bu davetimi kabul 
etti. 

Gayet ciddi hir adam olan dostumun 
beni ziyaret için Parise kadar gelmesi, 
ve bu kadar ihtiyatkfırane hareket etme 
si, işin ehemmiyetini gösteriyordu. 

Hizmetçiyi çağırarak öğleye do/!ru 
bir dostumun beni ziyarete geleceğini, 

ismini sormasını, yalnız, Mösvö J ulcs 
Roumainsin muntazır bulunduğu zat 
sizmisiniz? .. Peki demekle iktifa etme
sini tenbih ettim. 

-B1TMED1-

Bu nasıl müsta- Şimal denizlerinde ha-

k·ı K d .. ? vaya lngilizl-.r hakim 
ı ara 82; • ( Ba•tarnh 1.,., Sahifede] 

MüstaJıil Karadağda 
tıaıya Jıomberf ve 
lolDtl l(İIM4CDq D~fDJJ 

--o---

ateoiyle bik:um etmiılerdir. 
Bir bombardıman tayyaremiz bu 

gündüz haerketlerinden dönmemi,tir. 

YENi A.SJR 

Doyçe Oryent 
DRESDNER 8 ANK 

t Z M t R 
Merkezi : BEKLiN 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı7ı,5qo,ooo Rayfasmarrı 
Tllrkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIK 

Jl.tısı.rda şubeleri : KAHiRE VE ISKENDl>KIYE 
Her tllrlil banka nıuamelatıru ifıı ve kabul eder. 

Emniyet amam müdürlüğünden: 
Zabıta memurları için azı 5400 çoğu 5600 çift getir 2/7 /941 tarihine mü

sadif çaroamba günü saat 15 te kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Bir çiftine 8 sekiz 1ira fiat tahmin edilen getirlerin nümune ve p.rtnameıdni 

""QT"..., .. k istiyenlerin umum müdürlük satın alma komisyıonuna müracaatlan. 
Miinakasaya gireceklnin 3 360 liralık muvakkat teminat makbuz veya ban

ka mektubiyle beraber 2490 sayılı kanunun 4 cü maddesinde yazılı belgelerle 
komisyona vermeleri. 16 21 26 1 2101 (1347) 

İzmir GümPüfıleri Başmüdüf'lüğünden : 
160 lira kıymet mubamineli bir adet elmas taıılı pantatlfin yapılan müzaye

desinde alıcısı çıkmadığından .satışın 3 O Haziran pazartesi gÜnÜ saat 15 te ku
yumcular içinde yapılacağı ilin olunur. 16 24 2189 ( 1348) 

İSl'AN UL BELEDİYESİNDEN: 
Ortaköy mezarlık yolunun makadam şose olarak inşaası derenin tathlr ve 

tahkimi ve köprü in.,as1 kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 15 O 1 7 lira 2 6 kuruş ilk teminau 1 1 26 lira 30 kuruştur. 
Mukav.Je. eksiltme, bayındırlık itleri genel, hususi ve fenni şartnameleri 

proje kesif hü1asasiyle buna müteferri diğer evrak 76 kuruş mukabilinde be
l~diys fen işleri müdürlüi;ünden verilecektir. ihale 19 /6/941 parıembe gü
nü saat 15 te daimt encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 8 gün ev
vel belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet, 941 
yılına ait ticaret odası vecıikaları. imzalı şartname ve saire ile 2490 numaralı 
kanunun tarifab çevr~sinde hazırlayacaklan teklif mektuplannı ihale günü 
saat 15 e kadar daimi encümene verilmeleri lazımdır, 4188 

4 7 11 16 2005 (1240Y ---------------- -·--·------· 
CAMALl'l l'UZLASI MVDVRLVOVNDEJl: 

Şart-;,amesine tevfikan 129 metre mikap kereste açılı: ekailtmeye konul
mu,tur. 

Beher metre mikabının muhammen bedeli 60 lira, muvalı:kat teminat 581 
liradıt. 

Şartnamesi her ı<\in müdürlüğümüzde ve lzmlr haı müdürlllğünde görül:.-
bilir. · 

l•teklilerln 18/6/941 ~arşamba günü saat 14 te müdürlüifüm!lıde toplana-

Budapeşte, 15 (A.A) - Peşter Loid 
muhabirine göre Karadağ tekrar müsta
kil bir devlet olacak ve Karadağ tabtırııı 
eski hanedandan bir prens getirilecek
tir. 

Dün gece bombardıman tayyareleri
mız garbi Almanya üzerinde uçarak 
Kolonyada endüstri hedeflerine taarruz.. 
da bulunmuşlardır. Birçok yangınlar çı-
karılmışsa da alçak bulutlar tam netice- -------------------------------

cak komi•yonda hazır bulunmalan, 4 16 2036 ( 1246) 

Roma, 15 (A.A) - İtalyanın Karadağ 
fevkaJAde komiseri Pazelli eski Karadaıt 
subaylarını toplıyarak İtalya kraliyet! 
harp bayrağının müstakil Karadağın da 
harp bayrağı olacağını söylemi.şiir. -----
Uzak şark boğuşması 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede ] 
mevzilerine hücum etmişlerdir. 
HAV ADAN DA HÜCUM ETMİŞLER 

Tokyo, 15 (A.A) - Çin denizlerinde
ki Japon filosu kumandanlığının tebliği: 
Donanmaya mensup tayyareler Çunkin
ge karşı tekrar şiddetli bir hücum yap
mıştır. Mühim askeri hedeflere isabet
ler vakit olmuş ve ondan fazla büyük 
yangın çıktığı görülmüştür. 

tzM!R BELEDtYEStNDEN: 
Belediye zabıta kadrosunda mUnhal 

bulunan zabıta memurluklan için 17-
6-941 günü müsabaka imtihanı yapıla
ca:ktır. 

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

İsteklilerin imtihan günü zabıta mü
<lürlilğüne müracaatlan illn olunur. 

11-14-16 2135 (1309) 
- 1 - Kü!türparkta Ulııaparktaki 

Şeytan dolabı ki.şesinin yaptırılması işı, 
Fen işleri müdürlüjiündeki keşif ve şart.. 
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 450 lira 21 kuruş. 
muvakkat teminatı 33 lira 80 kuru~r. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel İş 
Bankasına yatırarak makbuzlarile iha
le tarihi olan 23/6/1941 pazartesi günü 
saat 16 da encümene müracaatlerL 

lerin müşaht:desini imkAnstz kılmışbr. 
Bu harekB.tta hiç bir tayyaremiz zayi 

olmamıştır. 

-------
Af rikada hava harbı 

f Bnştarnfı 1. ci Sahifede ] 
Wiliniş, diğer bir çokları kullanılmaz 
bir bale ,:ıetirilmiştir. 

RODOSTA 
12 - 13 haziran gecesi Rodosta Galato 

üzerine hücum edilmi.<;, tayyare mey
danlarında yangın cıkarılınıştır. 
HABESİSTANDA 
HabesL~tanda. merkez mıntakasında 

cenubi Afrika hava kuvvetlerine men
sup tayyareler haHi İtalyanların el'nde 
bulunan bazı mevzileri bombardıman Pt
mişler, motörlü nakliye kollarını mit
ralvöz ateşine tutmuc;;lardrr. 

Bütün bu harekattan iki tayyaremiz 
üslerine dönmemiştir. 

EMNİYET UMUM Mtl"DtlRL"U
ôüNDEN: 

Zabıta memurlan için azı 2400. ço~ 
2600 adet ııri renk kaput 30-6-941 tari
hine müsadif Pazartesi günü saat 15 te 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bir adedine 20 yirmi lira fiat tahmin 
edilen kaputların niimunc ve şartname
sini görmek istiyenlerin umum müdür
lük satın alma komisyonuna müracaat
tan. 

Münakasaya gireceklerin 3850 lira
lık muvak"k~t teminat ma"kbm veya 
banka rnektubiyle beraber 2490 •ayılı 
kanunun 4 cü maddesinde yazılı belge
lerle birlikte zarflarını münakasa gUnl\ 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri. 

11-16-21-26 2104 (1306) 

11 1111111ııı1111111111111111 111ıı1111111 ım ı ııı ıı ıııııı 1111.!: 
~ Bif' genç iş arıyor.. ~ 
§ Türkçe, Fransızca, Rumca lisanla-: 
§ nna Aşina her türlü iş muame!Mına ~ 
E vakıf a•kerlikle alfil<ası olmıyan bir:; 
E Türk genci iş aramaktadır. E 
E Arzu edenlerin (A. $.) Rünmzıı?e;: 
§ Yeni Asır idarehanesine mUncaat- § 
~!eri rica olunur, TELEFON 2697 E 
E (1334) E 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı 1111 

2 - Yamanlar ını.yu .menbalarında 
bazı Arızaların tamiri işi, fen işleri mi1-
dürlüğiindeki kPşif şartnamesi veçhıle 
açık eksiltmeye konulmuştur, Keşif be
deli 1857 lira 64 kuruş, muvakkat temi
natı 139 lira 35 kuruştur. Taliplerin te
minatı öğleden evvel İş Bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
23/6/1941 pazartesl günü saat 16 da en
cümene müracaatleri 

3 _ Eşrefnaşa caddesinden ayrılan :•ııımııı•ıııııııııııınıııınıııııııımıınııımıııııı: 

558 sayılı sokakta 100 metre boyda ye- E B J § 
niden kruıalizasvon yaptırılması, Fen i.<;- ~- a çu Va ~
leri müdürlüğündeki keşif ve şartname-

t tanbııl Be?ediwesinden : 
Be•ikto, Dolmnbahe.e ile Maçka arasındaki yaruldun ve sair Nedim cad

desiyle lhl•mur aar.ındaki Nüzhetiye caddelerinin fOSe ve adi kaldırım İnşa
atı kapalı zarf usuliyle ehiltmey• konulmu•tur. Keşif bedeli 19987 lira 66 ku· 
ruş ve ilk teminatı 1499 lira 7 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık i~leri 
genel. hususi ve fenni şartnameleri ve buna mütefeni diğer evrak 100 kuru~ 
mukabilinde bel,..diye fen İi!!lf"ri müdürlüğünden verilecektir. 

ihale 27/6/941 cuma günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. Ta
lirl,rin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 gün evvel be
lediye fen iş:leri müdürlüğüne müracaatla alacaktan fenni ehliyet ve 941 yı
lına ait tfcaTet od-un vesika.lan imzalı •artname vesaire jle 2490 numaralı ka
nunun tarifah çevresinde hazır1ayacaklan teklif mektuplarını ih:ıie Ş!'Ünil Nat 
14 e ka.lar daimi encümene vermeleri lanmdır. 12 16 20 24 2 \l 9 l 1315) 

r. c. Z raat BanJıası Ödemis .Su.besinden : 
Rankam1za boçlu a~ağıda isimleri yazll1 müıtelc.rizlerln gayri menkulleri 

3202 •ayı)ı ziraat bankası kanunu hö;kümlerine tevfikan açılı: arttınna auretiyle 
mlizayedeye eıkarılm1~hr. 

Arttırma 26/4/941 tarihinde başlamak ve 12/6/941 tarihinde bitmek 
üzere blr buçuk ay devam edecektir. 

Muvakkat ihale 12/6/941 tarihine müsadif pe11embe gunu saat 11 de 
ve T C. Zhaat bankası ödemiş ,ubesinde yapılacaktır; daha fazla ma!Omat 
almak iıtevf"nl•rin ziraat bankası öd.emi~ ,ubeslne müracaatla aç11c arthrm.a 
k~imesindeki cıeraiti okumalan nan olunur. 
~enet llorçlu Cinsi Satılan gayri menkulün 
uo.su Mevkii Miktar 

267 AbduOTahman aüt incir hah-Bayraklı 29440 • (lnönü M. den) çesi Karaağa~ 
23 lbrahim zorbilmez Tarla Cerenli 13785 < 

(Bozkurt M. ) den 
103 A•:bgümeli Ali oğlu Tarla Kuyu 

Mustafa Karadut 8730 • (Turgut M. den) kuyu 
26 1 12 16 

Tapunun 
Tarihi No. 

34/127 

936/36 

936/97 

1542 (951) 

T. C. %fPaat Banlıası 0deml$ SalJesinden: 
Bankamıza borçlu aşağıda isimleri yazılı müotakrizlerln gayri menkulleri 

3202 aayılı ziraat hanlı:"'' kanurıu hükümlerine tevfikan açılı: arttırma aure
tiyle müzayedeye cıka-rlımıştır. 

Artbrma 1 /5/941 tarihinde batlamalc 16/6/941 tarihinde bitmek üzere 
bir buçuk ay devam edecektir. 

Muvakkat ihale 16/61941 tarihine müsadif pazarteai günü aaat on birde ve 
T. C. Ziraat banka"' ödemiş şubesinde yapı)acalı:tır. Daha fazla maHlmat al
mak istiyenlerin ziraat bankası ödemit ıubesine müracaatla açılı: arttırma kai
mesindeld seraiti okumaları ildn olunur. 

. aatılan gayri menkulün 
Senet No. Borçlu Cinsi Mevkii Miktan 

357 M•.hmet ka"lı Fattna incir hah-
"(Turgut M. den) çesi Kaaap kuyu 9190 M. 1 

57 Muııtafa kızı Fatma Tarla 
(Meşrutiyet (M.) Kabal. lıö~n 5744 c 

332 Muhacir HU.eyin kızı incir 
Hatice gezginci bahçesi Bayraldı 3217 • 

332 c c Ka.raa~t: 
Kara M~hmet 6663 • 
kın 

tapunun 
tarih ve No. 

935/35 

935137 

932/232 

918/8 

si vec;hile açık eksiltmeye konulmuştur. :; A :;: 
Ke,if bedeli 7!11 lira 59 kuruş, muvak· ==~ g" amemnUQ ==~ --------------·-------------
kat teminatı 5q lira 35 kurustm. Taliı>-
ıer·ın tPminah öğleden evvel +_ Banka- = J } = 

1 '2 16 1543 (950) 

sına yatırarak ~kbuzıariyle iliaıe tari- E ı ıca arı E 
hi olan n/6/941 panrtesi ııünü saat § Şifabahş sulariyle müştehir Bal-~ 
16 da encümene müraoaatleri. E çuva Ağamemnun ılıcalan 10 Hazi- § 

8 - l2 - 16 - 21 (1287) § ran 941 tarihinden itibaren küşat E 
1 _ Kadifekale gazinosuna yapıla- ril -

cal: ilavei inşaat, fen işleri müdürlüğün- §olunmuştur. Muhterem miişte · ere :; 
deki ke•if ve şartnamesi veçhi!_ . e açık_ § berayl mal(lmat arzolunur. § 

K--" 'bed 1 5 Müsteciri: Bey hancısı 5 ek•iltm~ye konulmuştur. """' • e ı - lı -
268 kk t temınatl 5 tsmail Karakız 5 1 lira l\2 kurus muva a - _ 

95 lira 2 'i kuTu•tur. Taliplerin teminatı 5 1-5 (1313) 5 
k : llllllHH il il 11111111111111111111111111111111111111111111= 

öğledf"n evvel İq ban'kasanft yahrıırııra 
makbıo?loriyle ihal~ tarihi olan 2 7 '6/ 
941 cuma f!Ünü ""'at 1 f\ da encümtT\C 
mÜJ"&caatlan. 

2 - Dolanlılı:uyu mahallesi 7 46 sa
y,}ı 90kakta 220 metre uzunluğunda ka
nalizasyon yaptırı)ması, fen i!lllcri mü
.Jü-rlüii;ündeki keşif "fe §Brtnamesi ~ 
hile acık elı:ailtmeye konulmUJttır. Ke
şif bedel" 1601 lira 63 kuruş muvakkat 
teminatı 120 lira 15 kurustur. T•liple
tln temina'1 övleden e"n"el it ba"1caoına 
vatınorak makbuzlariyle ihale atrihi olan 

Diş Te dit etlerin muhafll%&st aneak 
-obah ve gece yatarken Rida düı suyu 
ile fırçalamak ""e akabinde gargan.mıı 
yapmakla kabildir. 

27 16/941 cuma günü saat 16 da encü
m~"· mürac.a;ıııtlan. 

12 16 22 26 2148 (1318) 

Kendinizde 
mzda 

uklan-vey ç 
S?Ördüiünüz 

RaWzlilt. Kansızlık Hazımsızlık. Knnn a!nları, Karnı ~mıelerl. Burun 
makad k11$1ıı.m•sı Oburluk, Daıı dönmesi, Salra akması, Sar'aya benzer 
sinir halleri, ~ korkulan. Görmede, isitmede bcznklıık, cım P:rri 

tabii haUer; 
Bunlar· vevfp lı:flen ııevlerin temi% "" sal nlmarııasındaıı dolayı banak

larda yetQ!p Ureyen ve kanlanmızı emen oolucanlann tesiridir. Bunlard,111 
kurtulmak için eczaneden bir kutu &nta alınu: .. Ve içlndelı:I tarife mucibio-

• ce ul1anın.ız.. Derhal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURuŞ'l'UR .. 

8anta, 
o 

ismine 
Dikkat 

.SAHiFE J 

ORDU HA.Sl'A BAKiCi HEM IREl.ER OKULU· 
NA Aİl' BA.ZI iZAHA!' 

Ve ofıula lıayıt 11e lıabul şartları 
- Ordumuza hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. 

M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan basta balı:ıcı ve b~mşireler oku· 
!una bu sene de 50 talebe alınae•ktır. Okula girmek arzu· edenler, bulundulc
lan mahallin valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik ~ubelerine dilekçe ile 
müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaldardır . 

3 - Mezun olanlar alh senelik m~cburi hizmetlerini ordu hastahanelerin
de yapacaklar, ondan sonra arzu edorlerse memlekettek t bütün •ıhbt teşekkül
ler kendilerine açık olacaktu. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içind• okurlara &yda beş lira 
harçlık verilecek. iaşe ve ilbaııları tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lin aali maattan 
bqlamalı: Uzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; bu zaman 
dahi ia,e, giydirme ve barınma orduya ait olacsktır. 

6 - Okul 15 Eylül 194 1 de tedri.ata başlıyacalctır. 
7 - Okula kayıt ve kabul ~arılan şunlardır: 
a - Türkiye cümhuriyetl tebaasından olmalc ve Türk nkındar, bulunmak. 
b - Sıhhatı yerinde olmak vo dummu her iklimde vazife görmeye müsait 

hulunmalc (bunu har hangi bir hastahane sıhhi heyeti raporu ile tesbit ettir
mek ve evraka bağlamak llizımdır). 

e - Okurun yaşı on altıdan .,ağı ve yirmi ikiden yukar. olınQ.acalcbr. 
d - Kendisi, ana ve bsbası iffet ~hlinden olmak (bu vaziyet pollaee te1'· 

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e - En az orta okul tahsilini bitlrrniJ olmalı: (eleme imtihıınlarında mu

""affalı: olmak şarttır) veya bu derecede tahsil gördüğü isbat ehnelı: (tasdik
name veya bunun tasdikli bir sureti muameleli evrakına eklenecektir, ) 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evl~nip bo14nanlarla kocaa 
ölmüş olan kabul edilir) buna ait medent hali bildirir müshil evrak keza ek
lenecektir. • 

g - Okur sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terk ettiği, evlenme 
sureti ile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı, altı senelik mec
buri hizmetini yapmadığı veya tam,.mlamadığı, ve yahut ınhht sebeplor dı
şında okudan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilerek mektep masraflarını 
tamamen ödf"yeceğine ve göst~rdiii veeikalann tamamen doğıu olduğuna 
dair noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhütname verecektir. 

8 - Yukandakl şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul edi
lecektir. 

9 - Yukandaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler
den, villyet, veya kaza, merk~zlerincle oturanlar bu makamlar veya aake ... 
lilı: ıuheleri YUıtası ile evraklannı cl"~dan doğruya Ankara merkez haota
banesi bas tabibi ve okul müdürlüii;ürte gönderilecelderdir. 

1 O - Müracaatların Ağustos 19 41 nihayetine kadar ıona •rtlirilmeai l.l.. 
21mdır. 

1 1 - Olı:urlann kabul edildikleri ve mektebe haerket e-e tarlblerl aynİ 
makamlar tarafından kendilerine blldlrllecektlr. 

12 - Kabul edileeelcler!n okulun bulunduğu Ankaraya kadar gelmek ve 
olı:ulda tekrar yapdacak sıhht muayene netlceol hastalıktan tebeyylln eden
lerin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paralar, kendilerine 
ait olcalı:tır. 

Ankara Merkez Hastahane.! Baş Tabibi ve olı:ul müdüril albay 
Dr. $aban Barvtçu 

17 20 23 26 29/May1ıı. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28/Hazlran 
ve 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28(Temuz ve 1 4 7 10 13 16 19 

22 25 28 30/ Ağusto•/ 1941 180~ 1 111) 

sızı ln'IRAPl' AN 
KaPtaPıP 

ROMA TlZMA, BAŞ, DtŞ, SiNiR, 
ağnlari ve GRJP, NEZLE, SOOUK

ALGINLIKLARI, DERMAN laf&
lerile derhal geçer. İQlbİnda günde 

1-3 K9'fl alinir. Her eczanede bulu-

nur. 

El'IBANK MAffRVKAl' BVROSUNDAN : 
Müessesemlzle mÜ•teriler arasında yapılmıı olan mukavelelerden müte

vellit bilcümle haklarımızı 1 /6/941 tarihinde kurulan ve merkezi Anltarada 
bulunan cTI.lRK KöMOR SATIŞ ve TEVZi Mtl"ES.SESESh ne devrettlğimW 
Ye mütterilerimize kaf!ı olan vecibelerimizi de bu mtlessesenln tamamen te
kabbül eylediği ilin olunur. (3006) 3 4 5 9 16 23 2024 ( 1234) 

Gtıf'p ı.ınyttıerı tştetmeslnden : 
MüellSetlemlzlc müıteriler arasında Linyit kömürü satışlan hakkında yapıl

mıt olan mukavelelerden mütevellit bil"cümle haklanmm 1/6/941 tarihi,.. 
de kurulan ve merkezi Ankarada bulunan cTORKIYE KöMOR SATIŞ VE 
TEVZi MOESSESESI• ne devrettliiınlzl ve müşterllcrimlu b,... olan veci· 
belerimlzi de bu müessesenin tamamen tekabbül eylediği illn olunur. (3005) 

3 4 s 9 16 23 2023 (1235) 

EPeğll Kömürleri tşletmesfnden : 
Müesseoeınlxle müıteriler anısında taı kömürü, kok kömürü, brilı:et ve talt 

maddelerinin satışlan hakkında yapilınlf olan mukavelelerden mütevellit bil
cümle baklanmm 1/6/941 tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan 
cTI.lRKIYE KöMOR SATIŞ VE TEVZi MOESSESESt. ne devre~zl ve 
ınüıterilrrimlze kaqı olan vecibelerimizi de bu müesaeıoenin tamamen tekab-
blll eylediği ilin qlunur. (3004) 3 4 5 9 16 23 20-22 ( 1236) 

El'İB UMUM MVDVRLVOVNDEN: 
a) Erei!i kömllrleri ifletmeti. Zonsuldalı: 
b) C.rp Lln)"itlerl iıletmeal. Balıkeoir 
c) Mıılmıkat büroou, Ankara 
d) Ereili kömilrleri itle-eol 

Kok ve ihraklye oervi !eri. Ankara, latanbul. lzmh, Merala. Ereill 
(Karadeniz), 

Y ukanda müeuese ve ıoervialerini.n. laf kömürü, Linyit, kok, Briket Ye talt 
maddelerinin alım ve ıabmından mütevellit bil'umum me•eudat, teahbüdat 
ve matluhab bütün hukuk ve vecalbile yeniden teşkil eylediilmlz 

MAHDUT MESULIYETLt 
TORKtYE KöMOR SATIŞ VE TEVZi, MOESSESESI 

Fimıaaına devredilrniftir, 
Alikada:rlann 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren: 
1 ) Her cino taf kömürü, kok. briket ile tali maddeleri için Fo1t obnk 

yapılacak talepler müeueııenlı> merkezine: 
Adru: Atatürk bulvarı 21/23, YeniJehir (MGhendlaler birliği binuı)" 

ANKARA. 
2 ( Linyit kömürii jçin yapılacak müracaatların eokiai gibi; cGarp Lın

yitleri işlctmeoi> Balıkeolr, adresine 
3 ) Mahalli ihtiyaçlar ile (Tat kömürü, Kok kömiiril. Linyit) ihnkiyelik 

kömürler için o mahaldeki ııube Yeya acantalanmıza (lstanbuL !mili: 
Zonguldak. Menin, Ereğli (Karadeniz) de ıube ve depolanma: old ... 
ğu gibi muhtelif ~hlrlerde aaotalar Y&rdır) 

4 ) Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap ed.ilmit ve mukaveleol 
henüz hitama ermemit acantalanmlJO ile diğer müstehliklerln Ankara 
merkezine 

S ) T .. kömürü. Llnyit, Briket, Kok Ye tali maqd.elerinin ihracatı itlerine 
ma-Ilik husuoat ~in An.kara merkezine 

Yukandald adr...Ie.-e mGracaat etmeleri rica olunur. 
Merlı:n. fQ.be Ye depolanmmn telgraf adresleri : Mahrnltat. 

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

-
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Havalarda üstünlük Amerikadaki Fransı.zlSON AtllAI HÜCUMLAftl Şam ve .Beyratta •ıi· 

ıef iri hayrette! ... künet hüküm sürru~or 

• 

SÖN HABER Amerika In~l
tereye çok tay-

• yare ver-ıyor 
---o----

G<.'çcnlerde Lordlar Kamarasında 
Amerıkan tayyareleri meselesi görüşül
düğli sırada Lord BC'averbrook demiş
tir ki: 

< _ Anı •rikan motörlerini mevcut iyi 
motörler kadar mük<'mmel buluyoruz. 
Aın ı ıka imdıy<.' kadar bize büyük tcs
Jımnt yapmıştır. lngiJiz hava kuvvetlc
rın<.' bin<' :'>akın Amerıkan ve Kanada 
mamulfıtından tayyare iltihak etmiştir. 
Bunların uçmağa ve harp etmeğe hazır 
olan çok güzel tayyareler olduğunu söy
lemiye m~unum. 

Y ('ni üç tip avcı tayyarcmiz vardır. 
Bunlar Beaufighter, Fulmar ve Whiri
wind modelleridir. Yeni üç tip de bom
bardıman tayyaremiz vardır. Bunlar da 
Sterling. Hallinks ve Manester modı:?l
leridir. Sahre, Vulture. Nainer ve Rolls 
Rovce modelleri dahil olmak üzere hiz
mete beş tip yeni motör alınmıştır. Da
ha başka motörler üzerinde de çalışı
yoruz. Bunlar dikkate değer ve kudret
leri bakımından hayret uyandıracak 

modellerdir. Sahre motöril fevkaladedir. 
Belki de şimdiye kadar yaRılanların en 
mükemmelidir. 

Tayyare imnU1t merkeı.imiz gayet ge
niş bir saha üzerine taksim edilmiştir. 
Bundan çok memnunuz. Alman radyo~ 
ııize tayynrclerlmizin ve tayyare fabrı
kalarımızın hasara uğradığından bah
setti. Bu doğru değildir. Çünkü imalAt 
merkezlerimizi bombardıman ıınhaların
dan daha evvel çekmiş bulunuyorduk. 
Vaktiyle bir yerde bulunan bir f~brika 
şimdi beş muhtelif kontlukta 42 imal~t 
merkezine taksim cdihniştir. Bu fabn
kayı tahrip etmek için düşmanın bu ima
lat merkezlerinden bir çoğunu keşfet
mesi JAzımdır. İmalatı bu suretle 
geniş miktasta aağıtırken bir taraf tan 
da her ihtimali göz önünde bulundura
rak her parçayı çift olarak imal etmiye 
başladık. 

Gene tayyare fabrikalannı dağıtırken 
tayyare imalabnda kullanılan ham mad 
de mevcudunu ve ham maddeler üzeri
ne çalışan imalathaneleri de ayni sistem 
dairesinde takaim ettik. 

o---

Vaşinv:tondaki 
Vişi el~isi ha
yal inkisarına 

v 

u~ramış 
--o----

Alacafıların IJlofıe edil· 
mesi Alman • ita yan 
mali ifle - i A ernlta 
lıon rolüne lıo31 31or .. 

Nevyork, 15 (A.A) - Vişinin Suriye 
meselesindeki vaziyeti hakkında Ame
rika hariciye nazırı Kordel Hull tara
fından yapılan beyanattan bnhse
den Fransanın Vaşington Büyük Elçisi 
Hanri Hey Suriycde hiç bir Mihver 
kuvveti bulunmadığını tekrarlamış ve 
Hullun yeni tefsirlerini hayret ve haya] 
inkisariylc knrşıladığını bildirmiştir. 

AMER1KADAK1ALACAKLARIN 
BLOKE ED1LMES1 
Vaşington, 15 (A.A) - Almanların, 

İtalyanların vesairlerinin Amerika Bir
leşik devletlerindeki bütün a1acaklannı 
bloke eden kararname hakkında Beyaz 
Saraydan şu beyanatta bulunulmuştur: 

- Bu tedbir filiyatta Alman ve İtal
yanların iştirak ettiği bütün mali mua
melatı hükümetin kontrölü altına koy
maktadır. Mihverin alacaklannın kont
rölünü kolaylaştırmak için ı;u kararna
me Avrupa kıta.sının bütün diğer mem
leketlerine de kabi1i tatbiktir. Fakat 
Finlandiya, Portekiz, İspanya, İsveç, 
SovyeUer Birliği ve 1sviçrevi 1isanslnr1a 
müstesna tutmak için tedbirler almış 
bulunmaktadır. Bu istisnaiyat rnezk\tr 
altı memleket hükümetlerinin mevzuu 
bahis bu umumi lisansların kendileri 
veyahut tebeaları tarafından kararname 
hedeferi aleyhinde kullanılmıyacağı 
vaadini ihtiva eden kafi teminat verme
leri şartiyle muteberdir. 

·-------
lng-iltere lrakı 

tecavüzden 
koruyacak 

Inıriltereya son 
ik. ~··nde hava-
dan ika edilen 

zaviat az 
Londra, 15 (A.A) - Dahili emni

yet nezaretinin dün akşamki tebliği : 
Bundan evvelki tebliğin neşrinden 

sonra öğrenildiğine göre cumartesi ak
şnmı ingilterenin cenubi garbisinde bir 
noktaya bombalar atılmıştır. Bu bomba
lar az mikdarda insan zayiatına sebep 
olmuııtur. 

İngiliz hava ve dahili emniyet neza
retlerinin bugünkü tebliği: 

Cumartesi ~ Pazar gecesi düşmanın 
bir kaç... tayyaresi ingilterenin garbında 
pek az yerlere bombalar atmışlardır. 
Hasar azdır. Ahaliden zayiat miktarı 
da azdır. Bir düşman tayyaresi düııü
rülmüştür. 

---ıww>---

\-işinin Suriye
ye dair verdiii 

haberler 
Vişi, 15 (A.A) - Fransız askert mah

fillerinde öğleyin beyan edildiğine göre 
düşmanın Suriyede cumartesi günkü 
faaliyeti mahdut olmuştur. İngiliz iler
leme teşebbüsü her tarafta durdurul
muştur. HattU bazı mıntakalarda İngi
liz kuvvetleri dağıtıldıktan sonra İngiliz 
kumandanlığı dünkü günü kuvvetleri
ni yeniden toplamak ve yeni hareket 
noktalan elde etmekle geçirmiştir. Ba
zı münferit hareketler vuku bulmuştur. 
Bu münferit hareketler bilhassa Merci 
Ayunu mıntakasında olmuştur. 

Her şeyden evvel Fransız hava kuv
vetleri bütün mıntakalarda ve bilhassa 
Lübnan sahilinde İngiliz harp gemileri
ne karşı muvaffakıyetler kazanmışlar
dır. Beyruttan bildirildiğine göre 14 ha
ziranda sahil mıntakasında daha şiddetli 
muharebeler olmuştur. İngiliz filosu 
Snydn mıntakasının bombardımanına 
devam etmektedir. 13 haziranda zırhlı 
t'ngiliz kuvvetleri Saydayı müdafaa edetı 

TAYYARE tHTiYATLARI 
Dominyonlardan akın halinde gelen 

pilot ve hava mürettebntiyle takviye 
edilen hava kuvvetlerinin artması, ihti
yat tayyare stoklnnmız vaziyetinin m~ 
nuniyet verici olduğunu göstermektedır. 
Halen hizmette bulunan ha§lıca beş mo
~el tayyaremizin mevcudu kadar şura
da ve buradaki depolanmızda ihtiyat 
stokumuz bulunmaktadır. Her bombar
dıman tayyaresi hl%mete alınınca eşi 
olan bir bombardıman tayyaresi de ihti
yata aynlmaktadrr. Bununla beraber 
gene memnun değiliz. Memnun olmak
tan çok uzağız. Çünkü lngiliz hava kuv
vetlerinin vasfı yüzde yüz değil, yüzde 
iki yüz, hatt&. üç yüz ihtiyatı bulunmak
tadır. Tayyare imalllt nezaretinin hedefi 

Fransız kuvvetlerine taarruz etınişlerse 
lngillzlerce lralıın istilı· de bu taarruz oldukça kolay bir şekilde 
laline l'iayet ve l'ef allı tardedilmiştir. 14 haziranda öğleden 

tedbı.,.lerı· ~, • .___ sonra taarruz tekrar edilmişse de bu da 
Ha. ~ evvelki gibi tardedilmiştir. . 

edilecelı.. Fransız deniz ve hava kuvvetleri In-
Bu dat, 15 (A.A) - lıı •\ltcrc:ı had- glUz fllosunn ~ l>lr ~ harcko-c 

ciye nazın Eden Irak hnriciye nezareti- ti yapmışlardır. 
ne bir mesaj gönderek lngilterenin Ira- Düşman Merci Ayunu mıntakasında 
kın istiklaline Tinyet etm«:k niyetinde mUhim hava kuvvetleri kullannuştır. 
olduğu hakkında teminat vermiş ve Ira- Hareketlerinde az muvaffakıyet elde 
kın refahını temin edebilecek bütün etmiştir. 

ve maksadı bu olmalıdır. 
Amerikaya Merlin 20 modelinde tay 

yareler siparitı ettik. Bu modelin imali
ne yakında ha§lnnacaktır. Amerika hü
kümeti Sahre motörünü Amerikada 
kendi heaabına da imal edecektir. Fakat 
biz kendi istihsalatımızı mümkün olan 
süratle arttırmak zaruretindeyiz. Kcn~i 
istihsalabmız birinci derecede ehemmı
yeti haiz olmuştur. Ve olmalıdır. Ame
rikanın bize bu kadar ilicenabane mua
mele etmesi ve geni§ mikyasta yardım 
etmesi bizi mümkün olduğu kadar ken
di isühsalutıınızı arttırmağa teşvik et

tedbirlerin alınması ve yabancı bir mü- Suriyenin cenubunda harekAt olma
tecavize kargı lrakın müdafaa edilmesi mıştır. Sam ve Beyrutta sükfuıet hilküm 
hususlarında fngiltcrenin iş birliği yap- sürmektedir. Beyrut her gece hava tn
mağa hazır olduğunu bildimıiştlı. arruzuni! u~ramak~~~Cl:IC)CCll:ICIOı:ıı:ıı:ıı:ıc 
~===0====.t}";~r;:ı:ı;açlar 

-----~~~~---llNW>--~~-~~~~~~~ 

Beşiktaş Milli Küme 
birinciliğini alacak 

--~----~""""'11--~~-~~~ 

melidir. 

* d'~' Li Amerikanın lngiltereye ver ıgı « -
bcrator> tayyareleri cSterlin~ tipinden 
daha sürntlidir ve daha fazla bomlia 
taşıyabilmektedir. Bunlardan başka 
Amerikadan tngiltereye Tomahawk, 
Catalina ve Glenmarein tipinde de tay
yareler gelmiştir. Ayrıca bir de cBrew~ 

İstanbul, 15 (Hususi) - Milli kilme Fakat Galatasaray defansının v~yete 
maçlanna çok müsait hava içinde de- hAkim oldu~ ve 58;!1. ~tı vermıy.ece: 
vam edilmiştir. On bine yaklaşan bir ği aşikfır ol~ g?r?,Iuyo~~u. 34 Uncti 
kalabalık maçları seyretmiştir. İlk maç dakikada İsmetin silrük~edıgı top orta
Fener - Beşiktaş B. takınılan arasında landı. Farukla Adnan hır çıkış ya~r~ 
olmuş ve zevkle seyre~. Oyun birbirlerini bozdular. Aralarından suzu-
1 - l berabere neticelenmiştir. lerek geçen top, önünde hiçbir mini ol-

mıyan Süleymanın ayağına geldi ve Sü
GALATASARAY - ISTANB~POR ley:man yakın bir vuruşla beraberlik sa

ter Buffnlo> modeli vardı ki cdonanma- A. talamları arasındaki maçların bi
sı bu tayyareden çok memnun kalmış- rincisi Galatasaray - İstanbul,spor ara .. 
tır. Hudsonlara gelince, bu model de sında yapılmıştır. Maçı Şazi Tezcan ida
mükemmel iş görmektedir. re ediyordu. Oyuna Galatasaraylılar 

Son gtinlerde Amerika 1ngiltereye ye- başladılar. Rüzgar İstruıbulsporlulann 
nidcn 95 tayyare, 355 tonluk motör ak- lehinde idi. Vaziyetten istüade edeı:k 
samı ve 326 motör teslim etmiştir. Ame- Galatasarayhlan derhal sıkıştınnaga 
rikanın tayyare teslimatı sürntle art- başladılar. İlk beş dakikada İstanbul 
maktadır. spor hücum ederek Galatasaray müdn-

Tcslimat Teşrinievvelden beri hava faasını çetin bir mücadeleye mecbur 
yoliyle yapılmıştır. Bu tayyarelerden etti. 6 ıncı dakikadan sonra Galatasaray-

• biri Amerika sahillerinden 1ngiltereye lılar oyunu fstanbulspor nısıf sahasına 
yedi buçuk saatte gelmiştir. Diğer bir nakle muvaffak oldular. Galatasaraylı
tayyare de Kanadada bir tayyare mey- Iar ekseriyetle soldan inişler yapıyorlar. 
danından 1ngilteredc bir tayyare mey- Dokuzuncu dakikada Mustafa bir kafa 
danına dokuz saatten az bir zamanda vuruşuylc topu İstanbulspor ağlarına 
gelmiştir. Hava yo1iyle yapılan bu tes- taktı. Bundan sonra fstanbulspor can
limat esnasında yalnız bir tayyare yo- landı. Arkadan esen rilzgar hücum va
Junu saşırmış ve ağaçlı bir mıntaknya ziyetini kolaylaştınyordu. Bu sebepten 
inerken parçalanmıştır. Galatasaray müdafaası sıkışmağa ve 

tngiJtereye teslimatın. hava . yoliylc hat"tU scrtleşmeğc mecbur oldu. Üç da
yapılmasına devam edilecektir. Avcı kikada Galatasaray aleyhine üç defa fri
tayyarelerindcn bazıları yakında, bom- kik verildi Üçüncüsünde Sadık b!r şüt
bardıman tayya~clerinin tak~~ ettik~eri le topu ağiara tnkarnk bern~liği . tc
yoldan ba ka bır yolla gctinlecektir. min etti. Oyun yeniden sertleşti. İkı ta-
YENİ TİP BOl\tBALAR raf ta vaziyeti lehe cevirecek bir sayı te-

Yeni model bir bomba ihtira cbnektc mini için enerji sarfcd:yordu. Fakat Gn
olan bir subay imal ettiği büyük bir ]atasarayhlnrın dnha az muvaffak o1-
bombayı bir tayyareye yükliyerek Em- dukları görü1üvor. Bu sırn?~ ~ehrr.~t 
dene otiırmüş ve orada şehir üzerine Ali bir şütle Galatasara~n ıkıncı. golu
atmıs, eld c-ltiği teknik neticeleri bil- nü ynpaı;ak takımını yemden galıp va
dirmi tır. Bu bomba şimdiye kadar bir ziyete gecirdi. 
tayyared n ıtılan bombaların en büyü- İstanbul Porluln~ rü~gô.rla beraber 
ğU olması itibariyle yalnız Almanyada oynadıklarından hır nebce elde etmek 
değil, tngüız gazetelerinde d~ bü~ük bir için bütün gayr~Ueriylc çabalıyorlar. 
alaka uyandırmı tır. Bu tecrubeyı yapan 
subay hava filosu kumandanı Gardner- penceresine ııiderek bombaların infilaki 
dir. Diğer bir hava subayı olan ve bom- neticelerini görmek istemiştir. Ma:ılesef 
lm jmaline alUka gösteren Komodor vukubulan bir infilak gözlerini kör et
~ 'uskisson bir gün Alıılanlar tarafından miştir. T.cdavi neticesinde Komodorun 
l.v ıdra üzerine yapılan akın esnasında gözleri belki tekrar a9ılacaktır, 

yısını temin etti. Biirnci devrede iki ta
lom 2 - 2 beraberlikle sahadan ayrıldı
lar. 

lkiııci devrede daha canlı ve rügm 
arkasına alan Galatasaray bir netice el
de etmek ümidiyle oynıyor. Galatasa
raydan Eşfak 27 inci. dakikada uzun bir 
şiltle gol yaparak takımını 2 - 3 galip 
olarak sahadan çıkardı. 

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ 

Son maç mevsimin en ehemmiyetli 
karşılaşması olan Fener - Beşiktaş ara
sında oldu. İlk dakikalarda Fener daha 
ziyade ağır bnstı. Beşiktaş müdafaası za-
man zaman bocalıyordu. Rüzgarla bera
ber oynıyan San lncivertliler iyi netice 
verecek bir avantaj tesisine çalışıyorlar. 
16 ıncı dakikada kale önünde b~ kan
şıklıktan istifade eden Niyazinin ayaği
le top ağlara takılıyor. Bu avantajdan 
Fenerin canlanacağı ümit edilirken bü
tün iş bundan ibnretmiş gibi Fenerlile
rin gevşedikleri görülüyor. Bilakis Be
şiktaş canlanıyor. 30 uncu <lak-ikada· fil. 
yah beyazlılar üc dakika içinde Şakir 
ve İbranimin nyaklariyle iki gol çıkara
rak galip vnziyetc geçtiler. Oyunun de
vamı Fener nleyhinc tecelli etti.. Fener 
hücum hattı son zamanlardn itiyat edi
len hareketsizliğiyle devrenin 2 - 1 Be
şiktas lehine neticclcnınesini mümkün 
kıldı. 

İkinci devrede rüzgarla beraber oy
nıyan Beşiktaslılar hakimiyetlerini ida
me ettirdiler. İbrahim 31 inci dakikada 
kuvYctli bir şüt1e topu ağlara takarnk 
takımım 3 - 1 galip vaziyete geçirdi ve 
bu Suretle Beşiktaş ıiıilli kiline birinci
liğini garanti etmiş oldu. 

Suriye ve Lüb
nan başvekil
leri beyanna· 
me neşrettiler 
Her iJd ba.şvelıil hallıa 
soğulllıanlılıh tavsiye 
edi~or • Şamıııarın çoğu 

dağlara lıaçtı •• 
Şam, 15 (A.A) - Suriye Fransız fev

kalade komiseri bir emirname neşrede
rek devlet memurlarının tahriri emir al
madan vazifelerini terketmemelerini bil
dirmiştir. Şamda ve Beyrutta tam bir 
sükunet vardır. Şehir ahalisinden birço
ğu Şamı terkederck dağlara çekilmiş
lerdir. Jandarma ve polis müfrezeleri, 
geceleri, ışıklan tam karartma nizamı
nın tatbikinden dolayı, çıkabilecek kan
şıkhk1an önlemek için sokaklarda dev
riye gezmektedir. Şimdiye kadar hiç bir 
hadise olmamışbr. Bcynıtta da halk sa
kindir. 
SURİYE BAŞVEKİLİNİN 
BEYANNAMESİ 
Şamda SUriye başvekili aşağıdaki be

yannameyi neşretmiştir : 
Şimdiki nazik şnrtlar ve hAdise1er da

hilinde hilkümet halkı soğukkanlılığını 
muhafazaya davet etmektedir. Vaziyet 
hiç endişeyi mucip değildir. Hükümet 
vatandaşların şahsi emniyetini ve mal
lannı korumağa ve dahili intizamı mu
hafazaya azmetmiş bulunmaktadır •• Bu 
ilJte vatandaşlardan yardım bekler. F.c
nebt tebaalarına namwnm. icap ettirdi
ği mürüvvetli muamelenin temin oluna
cağı şüphesizdir. 

Beyrut, 15 (A.A) - Başvekil muavi
ni Ahmet Dav su beyannameyi neşret.
miştir:. 

•Bu müşkül anlarda hükümet vazire
sini yapmaktadır. TelAşı mucip bir se
bep mevcut olmadığı hususunda halkı 
temin ederim. Kumandayı eline alan qe 
Lübnanlılara her kesten daha iyi bak
masını bilen :fevkalfide komiserin sözle
rine itimat etme1iyiz .. :ı 

YARALILARA NİŞAN 
Lübnan başvekili Alired Megaşe as

keri hastaneyi ziyaret ederek Lübnnıilı 
ve Suriyeli yaralılara Lübnan liyakat 
nişanını verm)ştir. 

-----~----

HABEŞİS'J' ANDA 
Cimnanın muhasarası 
tcunantla1tayoP •• 
Londra, 15 (A.A) - Orta şark İngi

liz kuvvetleri uınum1 karargAbınm teb
liği . 

Libyada kaydedilecek bir şey yoktur. 
Habeşistanda mühim mikdarda Habeş 
vatanperver kuvvetleri Cimnanın mu
hasnrasını tamamlamaktadır. Bu arada 
imparatorluk kuvvetleri şehir üzerine 
şarktan ilerlemektedir. 

MERAKLI Ş~YLER 
•••••••••••••• 
Gribe tutulmadan 
öpüımek yolları! .. 
Amerikanın Kansas City şehrinde son 

aylarda bir nevi grip salgını görülmUş
tür. Belediye, bu salgının öpti.şmelerden 
ileri geldiğini zannetmiş veya buna za
hip olmuş bulunacak ki şöyle bir be
yanname neşretmiştir : 

1 - Havası sık sık yenilenmiyen 
umumi kapalı yerlerde öpüşmek yasak
tır. 

2 - Öpüştükten sonra gargara yap
malı, dudakları alkollu pamukla silme
lidir •. 

3 - Daha ihtiyatlı hareket etmek is-
tiyenlcr öpüştükten sonra cereyandan 
snkınmalıdır .. 

4 - Öpüşürken dudaklar hafüçe te
mas etmelidir. Derin buseler tehlikeli
dir. 

Fransızlar da odundan 
yün yapacaklar .. 
Fransa, harptan evvel Almanyada 

başlamış olan odundan sun'i yün imala
tına iştirake karar vermiştir. Bu mak
satla on beş müessesenin iştirak.ile bir 
şirket kurulmuş ve Alman sun'i yün 
müesseseleri ile sıkı iş birliği şartları 

.. . . . ' 

Milli Şef Hipodromu 
şereflendirdiler 

Halkın COfkun alkışlarile karsılandılar 
~ 

Ankara, 15 (Telefonla) - Bugünkü atış yarışları çok heyecanlı olmuş bin
lerce seyirci Hipodromu doldurmuştur .. Milli Şef İnönü Hipodromu şeref
lendirmişler ve halkın coşkun alkışlnriyle karşılanmışlardır. Yanşlar büyük 
bir alaka ve heyecanla takip olunmuş tur. 
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Trakyada mahs 1 çok iyi 
~---------------~ 

Şeker fabrikası bir ay 
sanra işe başlıyacak 

Ziraat velıaıeti ınalasulün fıaldırdınası l~n rraJı• 
yaya malıineler gönderlyoP-

Edirne, 1 S "(Yeni Asır) - Trakya- I vekaletinin orak ve harman maldnele-. 
nm her yerinde orak iııleri başlamıştır. I rile de yardımda bulunmak üzere tecf.. 
Yeni yıl mahaulümuz çok iyi ve ı;;ok be- 1 bir almakta olduğu gelen malG,nattaıl 
reketlidir. ı anlaşılmıştır. 

Vaktinde yağan yağmurların topra- Hayvanların kııılık yiyeceğini kargı• 
ğa verdiği tavdan istifade eden Trakya }ayacak olan otlar da biçilerek balya 
köylüsü kışlık mezruat noksanını çok yapılmaktadır. Hayvan yiyeceği olan 
fazla miktarda yazlık ekmek suretiyle yulaf ve yonca gibi §eyler de fazla rnik• 
telafi etmiıı bulunmaktadır. tarda ekilidir. 

Yazlık olarak ekilen BTpa, susam, 
fasulye, pancar, mısır ve bostanların ŞEKER FABRJKASI 1ŞE 
geli§me ve yetişme vaziyetleri ümit BAŞLIYOR 
bahotır. Hele pançBTlar çok iyidir. Alpullu şeker fabrikası yeni yıl pan-

VEKA.LETtN MAKiNE YARDIMI car mahsulünü işletmek üzere luwrhli-+ 
Bu yıl Trakyada bereketli §ekilde ye- lara başlamı tır. Gelecek ayın ortasın

titcıt mahsullerin biçilmesi ve vaktinde dan sonra fabrikanın faaliyete geçeceği 
han.1an edilerek kaldırılması için ziraat anlaşılmaktadır. 
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Malul gazilerin kongresi bittı 

Malôller de icabında or
dumuzda hizmete hazır 
Dünkü i timada merkez idare 

heyeti ve haysiyet divanı 
intihabatı tamamlandı 

ı.. 

t 

Ankara, 15 (AA) - Ordu malfilleri DR. OSMAN ŞEVK! ... 
birliği merkez kongresi Konya mebusu ULUDA(;IN NUTKU ' 
Dr. Osman Şevki Uludağın riyasetinde Ordu rnnlu11cr birliği kongresi bugün 
bugiln UçilncU toplantısını yapmış ve da- mesaisine kongre reisi Osman Şevki 
hiU nizamname müzakeresinden sonra Uludağın nutkiyle son vermiştir. Kong
haysiyet divanının raporunu tasdik et- re müzakerelerine baştan nihayete ka
ml§tir. Bunu müteakip yenı idare heyeti dar hakim olan samimi havaya işaretl~, 
umumi merkez hayslyet divanı, mUra- Osman Şevki Uludağın böyle bir kong
kabe heyeti intihabatı yapılmıştır. reye riyasetten duyduğu şerefi bildirmiŞ 

h isli Mala ve demiştir ki: 
Merkez idare eyeti re' 'ğine t- _Kimimiz Atatürk emrinde Çanak· 

ya mebusu Mahmut Nedim Zapçı, reis kalede, kinıımiz bugünkü reisicUmhuru
vekilliğine Gazi Antep mebusu Bekir muz İsmet lnönü emrinde istik!Al har-
Kalalı, azlllıklara Erzurum mebusu Ze- d 
ki Soydemir, Giresun mebusu Fikret binde, diğerlerimiz de ba~ka yerler e 

memleket uğrunda ordu mal1l1U şerefli 
Atlı, temyiz muhakemesi raportörii Os- sıfatını kazandık. Reisicümhur İnönü 
man Ertugrul Eroluç, maliye vekAleti basbuğumuzdur. Onun bir işareti mev
seferberlik şubesi müdürü İsmail Hakkı cut kalan znyıf kuvetlcrimizi uyandır
Knratay intihap edilmi§lerdir. mağa, bizi ordu rnensuplariyle yan yana 

Haysiyet divanı mürakabe heyeti re- yürütmeğe kafidir. Dinç ve asker bir 
isliğine Zeki Karaman, katipliğe parti milletin mal(J) nskcrleriyiz. MalQl de ol
gencl seferberlik muhasebesinden San- sak yine askeriz. İmanlı ve dinç bir or
dettin ören, azalıklara Manisa mebusu dumuz vardır. Onunla ayni hisle kalbi 
Tevfik İnce, Milli Müdafad hususi ka- çarpan Büyük Türk Ulusu vardır. Ma
lem müdUrü Selami Kolon intihap edil- Hll de olsak, vazife uğrunda ölmeğe kud .. 
mişlerdir. retimiz vardır. \ 
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Matbuat mensupları arasında 
ölüm vukuunda yardımlaşma 

müddeti 1· zatıldı 
tesbit olunmuştur. Almanlar gayri meş- ıww'--------
gul Fransada büyük bir sun'i yün fab- Ankara, 15 (A.A) _ Türk basın Bir- son müddet olarak Haziran/1941 tari-
rikası ve buna iptida! madde yetiştlre- liği azası ve birlik dışında kalmış un- hini tayin etmişti. Fakat geçen bu bir 
cek olan bir seJlüloz müesseses1 açacak- surları arasında ölüm vukuunda yar- ay içinde her tarafta basın birliği kong-
lardır. dımlaşma iç.in 16/Mayıs/1941 tarihine releri iktisadl birliklerin başlıca me~ 

İstihsal şekli umwniyetle şudur : kadar akdedilecek mukaveleye memle- guliyetinı teşkil ettiğinden iştirak müd-
Odun sellüloz haline getirilmekte, ketin her tarafında meslekdaslar büyük detini 15/Temmuz/1941 tarihine kndar 

bundan bir nevi iplik çıkarılmakta, bu bir alaka göstermişler ve birlik umumi uzatmağa ve müntesiplerin mmtaka bir-
iplik ile de k~r dokunmak.tadır. katipliğine müracaatle iştirak beyanna- liklerlnc müracaatla beyannamelerini 
Kahve telvesinden yağ melerlni ve hisselerini vermişlerdir. almalanna umumi merkez karar ver-: 
ıkarlyorlar Birlik umumi merkezi iştirak için en miştir. 
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Harptan evvel Almanyada başlamış k t •• ı. JJ fJ • 

~a;ni~~~s;~~v~;;f:u~u:~fı::;:;~= To at a spor muKe e erı 
rede de bnşlanılmıştır. Bun.u temin için t 1 b )adılar 
İsviçre şehirlerinde vücuda getirllcn 8 iŞ ara aş 
teşkilfitın memurları haftada bir defa 
knpı kapı dolaşarak knhve telvesi ve 
tortusu toplamaktadırlar. Bunlard::m ('ı
kanlan yağ gerek Almanya ve gerek 
İsvicrcde münhnsırnn snnnyidc lmllanıl
mnktadır. 

Halis kahvede yüzde on beş nisbeti:l
de yağ bulunduğu tesb!t edilmiştir. 
Simdi halis kahve bulmak pek milşkUl 
bir şey, kahve diye içilen maddcler?e
ki yağ nisbcti de pek düşükse de yıııe 
telve ve tortudan yağ çıkanlmasınn de
vam edilmektedir. 

~-----------~--~----~--~ 
Tokat 15 (AA) - S or mükelfof leri bugün poligonda atışlara başlnmış

lardır. Bu vesiyİe ile yapıfun merasimde kalabalık bi·· halk kütlesi bulukd:-ı~ 
ve gençlerin kısa bir devre içinde elde etmiş olduklnn muv<ıffakıyet1er ta ı11-
le karşılanmıştır. lllllllllllllllllllllllllll 
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Elazıkta atletizm çalışmaları aş a ı 
--~-~~--~--~~-~~......,~~ 

Elazığ, 15 (A.A) - Yeni atlezim birincilikleri çalışmnlanna başl~. 
Seyhan, Jçel, Hatay, Antalya, Oıyarbn kır bölgeleri bu müsabakalaro ıııtır&k 
için seçilmi~tir. 


