
Sovyet 
Alman 
Münasehatı 

Yeni 'bir imtill n devresi 
geçiriyor-

---<>--
HAKKIOCAKOliLU 

Sovyet - Alınan miinasebatı elroCında J 
yeniden heyeranlı haberler gelmeğe bas- , 
lanııstır. Harbın basladı!(ı günden beri 
lıu iki menılcket arasındaki müna5.ebet
ler zanlnn zaman ('Ok dostane bir n1an- Orta ~ark lııqiliz kuvı~etleri başkunıan-
E:ıra arzeylemektc ve hazan gerginle,,- danı geneTal Vavell 
mis ribi ~öriinn1ektcdir. 

Fakat bu vaziyet dei!isiklikleri ekse
riya )·aban« kaynaklardan ıı:elcn haber
lerle ortaya konmakla, nmhteliC tahmin
lerle biiyUtülmekte fili~·at sahasında 
kıymet ifade edebilecek hiç bir hSdi<c 
ile karsılanmamaktadır. 

Jlfoskova \'e Berlin menfi haberleri 
tahrik eseri sayarak zaman zaman tek
ziplerle bastırmaktadır. 

Hakikaten propaganda kaynakları hif 
bir sey yokken bir tahrik vesilesi olarak 
mı bn sayialan çıkarmaktadırlar? 

Miinh"' ıran meselenin bundan ibaret 
olabileceği söylenemez. Cünkü att'ş ol
mıyan yerde duman tütmez derler. Bıı 
atalar sözü colı: yerindedir. 

Sovyetlerle Almanlar arasındaki mii
naııebetlerin kücük bir tarihcesi ~11{ııla
cak olursa ara oıra çıkan ~yiaların se
beplerini anlamak kolay lru;ır. 

AF iKA HARPtERI 

In2ilizlerin Ka
potzoyu iş!(al 
~tmiş olması 

muhtemel 
Sol/um - Kaputso 

Hayfaya müsellesinde 
• 
ı a 

Na7.i:r:m ı>rojlrtlmının b ına Sovy("t 
ve Yahudi düşmanlığını koymu~tur. --<>--• 
Bitler, iktidar mevkiine geldiği günden İngilizler taarruzları
itiharen Almanyadaki komiin.ist unsur- nın fıÜÇÜfı mifı"'ıasta 
lan yahudilerle birlikte ezmis, Alman - .1 
radyoları yıllarca Moskovaya hiicum Olduğunu bildiriyorlar •. 
eylemi.,tir. Kahire, 17 "(A.A) - Royter ajanaı 

Sovyet ve Alman radyoları 1939 yılı bildiriyor: Bu ana kadar teyit edilme
ortalanna kadar en basit nezaket kaide- mit bazı haberlere göre bir çok tankla
lerini de bir tarafa bırakarak mütekahi- rın iıtiriıkiyle yapılan tiddetli çarpJ§ma
)en devlet reislerine varıncaya kadar en lar neticesinde Libyada Kaput.o kalesi 
ağrı- ithamlarda buluD11mslar birbirleri- müttefikler tarafından itgal edilmiıtir. 
ne aihzlara alınmıyacak küfürler savur· Hala devam eden çarpqmalar Mı.sır -
mwıl~rdır. Bundan dolayıdır ki barba Libya hududunda Sollum - Kaputso • 
tekaddüm eden avlarda ve harbın ilk Halfaya müsellisi dahilinde cereyan et
ıünlerinde müttefikler Sovyet Rusyayı mektedir. İngiliz ve Hint kıtalan Halfa
tabii müttefik olarak tanıyor ve bu mu· ya geçidindeki bir yann cenubuna hü
aııam kuvveti kendi saflarında hesap cum ebnitlerdir. Bu yann üstünde ve 
eyliyordu. Halfay~m garbında çarpıtmalar de-

Amerıka - Alman ya 
münasebatı çok gergin 

a 
.... .. 
ımunase .. 
k • 

ı me-
pe yakın 

_ _.,..._ 

Amerika harici ye 

nıüsteşarının vazi ye
te dair be yanalı 

-<>---

İtalyan lıonsoloslulıla
rının da Jıapatllması 

diifünülmiyor 
Vaşington 17 (A.A) - Hariciye müs

teşarı Sumncr Vels Aınerikadaki Alman 
konsolosluklarının kapatılması kararı 
hakkındaki notayı Alman büyük elçi
li ği mümessilliğine tevdi ettikten sonra 
gazeteeikre beyanatta bulU'!larak demiş
tir ki: 

- Amerikan hükümeti İtalya ve sair 
memleketler hakkında buna benzer bir 
tedbir almağı düşünmemektedir. Böyle 
bir tedbirin ittihazı Almanya ile diplo
matik münasebetlerin kesildiği manası• 
nı ifade etmez. 

Alman konsolo:Sluklannın kapatılma
sının Robin Moorun torpillenmesi ile de 
hir. bir münasebeti yoktur. 

Bu tedbirin alınmasına sebep Alman 
kon..c:olos1uklarına mensup memurların 
ve diğer Almrn aianlannın Amerikaya 
zarar ver<>cek mahiyette faaliyette bu
lunmalarıdır. 

Amerikadaki Alman konsolosluklan
nın kapatılması AmPrikan - Alman mü
nasebetlerinin yeniden biraz daha bo

- C:Cll\TT"? ri <: •v-<'.\nA -

1 

Amerika mühim ka- , 
rarlar vermek üzere 

Almanya ya 
karsı yeni ted
birler- ittihazı 

bekleniyor 

Suriyede Franıızlar 
taarruza geçmif 

Vişi kuvvetleri 
Mercüayünü is
~al etti, esir de 

almışlar 

Fransızlar yakın n~
ticeyi biliyorlar 

Bekledikleri 
me t netice: 

muvakka
en kurtarmak 
Fransız.lor Degolei
lerin yegane iafe 
yolunu keamifler 

--O--

Vifidlere göre Degol 
lıuvvetleri a.slıeri 'bir 

hata işlemiş! .. 
Viıi, 1 7 (AA) - Ofi janamın as

keri muharriri yazıyor: General DentZ 
.kıtaları dün taarruza geçmişlerd!.r. 

-<>---- -<>--- Şimdi Oegolcu kollann muvaoala mih-
B. Ruzvelt bu llafta çolı Fransızlara göre İngi- verlerini tehdit ediyorlar. Bunlar Hav
bÜ"İilı elaemm""e .. ı· me lizl ... dad il i zanın yan çöl yaylasından Şam kapıla-

" 1.,. • 1 • er oaay an er ye rına kadar ilerlemiı ve Filiotindelr.i üs-
selelerle meşgul olacalı geçmemiş bulun1131or- !erinden 1 00 kilometre kadar uzaklaıı

mıı bulunuyorlardı. Oegolcu rüesa en 
kısa bir zaman askeri olmaktan ziyade 
oiyui bir muvaffaluyet elde etmeğe ça
lışmışlardır. Her halde müdafaa mih· 
verlcrini tek yol üzerinde uzanmı~ olan 
Oegol motörlü kuvvetlerinin •Üratli 
ilerleırif hattı, sağlannda bıraktıklan 
Cebeli Dürüz yamaçlarından gcçmelrte
dir. En sarp mıntakalardan biri olan 
Cehli Dürüz volkanın indifalannın bı· 
raktığı uçurumlan bunlar ellerine geçir
meği akıllarına getirmemişlerdir. Fran
ıız kumandanlığı ise bu mıntakada Ja.. 
talannı muhafaza etmişti, Şimdiden E... 
zan - Şebin hattı boyunca bu kıtalar tid
detli taanuzda bulunmalcta ve düşma
nın yeglne iaşe yolnu keamekt~dir, 

Vqington, 17 (A.A) - Umumiyet
le iyi haber alan V qiııgton mahfilleri· 
nin dün izhar ettikleri kanaate göre pek 
yakında, belki de bu hafta İçinde büyük 
inkişaflar vukua gelmesi pek muhte
meldir. Bu mahfillerin fikrine söre Al
man konsloalannın ve ajanlannm mem
leketten çıkanlması sadece münferit bir 
hareket değildir. Fakat bir seri tedbir
lerin ilkini le.kil etmektedir. 

Ayni mahfiller bu fikirlerini teyiden 
şu ciheti kaydetmektedirler: 

B. Rıızvelt sıhhi vaziyetinin tamami
le düzelmiş olmasına rağmen muhtemel 
olarak bütün zamanını büyük ehemmi~ 

- ~ONU~"; ~.\YFADA -

Vişi, 17 (A.A) - Suriyede 16 hazi
randa vukua gelen harekAt hakkındaki 
Fransız askeri tebliği : 

Cephenin mühlm bir bölgesinde kıta
lanımz taarruza geçmişlerdir. Diğer 
bölgelerde düşman kuvvetleri durdurul
muştur. Hermon dağiyle Cebeli duruz 
arasındaki mıntakada motörlü ve =hlı 
tcşekküllerimizle piyade kuvvetlerimiz 
düşmanın mevzilerine girmiş ve İngiliz
lerin işgali albnda bulunan muteaddit 
köye hücum etmiştir. 
Kıtalanmız Hermon dağının garbin

deki dağlık mıntakada da bir tepe işgal 
etmişlerdir. 

Sahilde İng'1iz kuvvetleri Saydadan 
dah~ öteye ilerle~e~er-:ın-. . r Sonu cil Sahifede ] 

Hava kuvvetlerımız Sunyede düşman ~ ~ 
asker ~ütlerini bir .;ok defa bom
bardıman e ' · . 

İngiliz filosuna karşı yapılan harekat
ta hava kuvvetlerimiz ve donanınava 
mensup tayyarelerimiz 16 haziranda ık! 
İngiliz destroyerini hasara uğratmışlar
dır. Üç İngiliz avcı tayyaresi düşürül
müstilr. 

MERÇ AYUNU VE ESi& ALMIŞLAR 
Beyrut, 17 (A.A) - Kuneytra mın

takasında Fransız kuvvetlerinin yapbğı 
taarruz! harekllt neticesinde 100 esir ve 
mühim mikdarda harp malzemesi alm
nııştır. 16 haziranda öğleden sonra çok 
siddetli çarpışmalar olmus ve Fransız 
kıtaları Mercüayunu geri almışhr. 

-------
Fransanın Şimalinde 
istUılıamlar yapılıyor 
Berlin 17 (A.A) - Belçikalı yirmi 

Suriyede tııaTTUza. geçen Fnm•ızlan" 
kumandanı ge'1C1"tıl Dentz 

Müttefiklerle Sovyetler arasında as- vam edıyor. 
keri ve siyasi müzakereler cereyan Umumi karargahının bugünkü tebli
ederken birden bire Sovyet • Alman ğinde yapılan taarruzun büyük mikyas
saldırmazlık pnktının imzası cihan umu· ta bir hareket olmadığı tebarüz ettiril
mi efkan01 hayretler içinde bıraktı. Bu mektedir. Halen yapılmakta olan mu
paktı Polonyanın taksimi, Balhktaki harebe Bingazi geri çekilişindenberi ce· 
ahalinin miibadelesi ilctısadi müzaheret reyan etmekte olan faal mücadelenin 
anlasmalan takip eyledi. devamından başka bir şey değildir. Müt-

Bu hafta i~ind• miihim kararlar vermesi beklenilen B. Ruzveltin riyaseti al
tında Amerika kabinesinin aktettiği içtimalanlan biri 

bin işçi şimali Fransaya gönderilıniştlr. 
Bu işçiler sahil boyunca yap1lan istih
kAmlarda kullanılacaktır. 

l 'GILIZLE~E GÖ~~ U~ 
RIYEDE HARP VAZiYETi 

Yıldının silratiyle vukua gelen bu ta· tefiklerin mevzU:u bahıs yar cenubunda
havvül karsısında yalmz İııı:iltere ve ki hareketi pek az mukavemet gihmÜş· 
Fransanın deiil. biitün cihanın ağzı ~(ık tür. Halfaya etrafında ve nisbeten mah
kııldı. dut mıntakalaTda hafif çarpışmalar baş· 

Bu defa baın mahfiller Sovyetlerle lamı~tır. ileTi hareketin inkişafı hakkın
Almanlann dostluldanm muvakkat fe- da şimdiden bir şey söylemeğe vakit 
lakki eylediler. Bu idd;a:vı ortava atan- henüz erkendir. 
Jar da çok haksız dej!'iUerdi. [ Sonu 4. cü Sahifede ] 

Zira Bitler kitabında deniz asın müs· - ---
' temleke davasını çok bahalıya mal olan 

bir iş telakki ediyor, Sovyet topraklAn· 
na isaretlc Almanyarun A vrupada miis
temleke bulabileceğini ileri sürüyordu .. 
Hattll Bitlerle senelerce haşhaşa calıs
mış adamların sonradan yautıkları ifsa
ata !(Öre Alman devlet reisinin noktai 
nazarı önce Avrupa milletleri ile ko>u
nu nnvlasn1ak. sonra drı Sovvetl<"rl" dön
mektir. 

Hadiselerin tecelliyatı bu ifsaatı v•· 
panlara hak verdirecek mahiyette idi. 
Sovvctler '.\irmi aya varan harp esnrı· 
smda kendilerine mahsus bir ı><>litika 
takip cylemi!'olcr. ne harba ~irmis1cr. ne 
Almanya ile kafi is birliği yapmıslat ve 
ne de SoYyet menfaatlerinin darbelrn
dit;.i nuntaknlarda se!i'lerini cıkannak ec
sn;etini P'iisferehilmi-;Jcrdir. 

Sovvetler üclii ıı~kt,. iltihak kkHllc
rini d~ siıldetle reddettikleri e-ibi Jl.1oln
tolıın B~rl;n zivarcti de cok nahoş bir 
lıava İ('İndc ("l'r<>,·an c,ılemistir. 

Balkan lıarck8h <'"'nas1nda So\ yctlrr 
Bultarlara ihtar ınalıiyetinde bazı hare
ketlerde hulunrnuslar. Yugosla\'\a ile.
taarruza tekaddiim eolen gece dostlnl< 
paktı imzalamıslar. pek az 'onra da Yu· 
gosla\' '.\·anın l\fo~kova sefirini tanımamıfiii· 
!ardır. 

Hülılsa Sovict ııolitikası o kadar b. 
lın e.-rar perdesi ile kapalıdır ki bıı hıı
su~ta tahıninlt"rd~ huln!lınak imkfn~ız· 

dır. 

ln2ilizler Şam
dan 1 O kilo met-

re uzakta 
Fransızlar Suriyeye 
yeni 'bir hava JJaşlıu· 
mandanı gönderdiler •• 

--<>---
Londra, 17 (A.A) - Resmen bildiril

djj!inc göre müttefik kuvvetler Şanıın 
16 kilometre cenubunda ~ladayı iı;gal 
etmiş olup on kilometre cenubu şarki
sinde olan Aksolaya da taarruz edil
mektedir. 

Vt.ŞI KIT ALARINA VERiLEN 
EMiRLER 
Londra, 1 7 (AA) - Kudüste bir 

nüshası elde edilen bir emirde Vişi kuv
vetlerile görü~mek için ilerliyecek üni
formah eşhas Üzerine ateş edilmesi 
emir edilmektedir, Vişi kıtalariyle gö
rü~melcr..: teşebbiis edecek her şah~ın 
•ağ olarak esir edilmesine çalışılması da. 
emredilmiştir , 

GENERAL BERGERE HAVA 
BAŞ KUMANDANI 
Vi~i. 17 (AA) - Hava devlet sek

reteri general Bergere Suriye ve Lüb-

-
&OH DA..KIKA. 
••••••••••• 
Almanlar Belçika 
Krahnn esir mua· 
melesi vapıyoılar 

Belçifıa fıralı Almanlar• 
la anlaşmalı tekliflerini 

reddetti-
Nevyork, 17 (A.A) - Hollandada bir 

esir kampından cenubi Afrikaya ka<;ma
ğa muvaffak olarak şimdi İngiltereye 
gitmek üzere yolda olan firari general 
Dufren Belçika kralı Leopold un Brük
sel civannda esir vaziyette bulundurul
makta olduğwlU söyl~miştir. Kral Al
manlarla anlaşmağı daima reddetmiş ve 
memleketinin kanunlarına sadık "kal
nustır. Bu kanunlara göre Belçıka Al
man isgali albnda olduğu için kral 
memleketi idareye salahlyettar değildir. 
Generalin ifadesine göre bu vaziyet Al
manları kızdırmaktadır. Çünkü kralın 
is birliği yapması ve hiç olmazsa dü
şüncelerini izhar etmesi istenmektedir. 

Cenubi Amerilıadan 
transit mal almalı 
'üpfleli laarelıet •• 
Londra, 17 (A.A) - İngiliz iktrnadi 

harp nezareti cenubi Aınerikadan tran
sit mal alan vapurların şÜpbeli telakki 
olunacağı bild:rilmiştir. Amerika hükü
metinin de bu hususta İngiltere ile sıkı 
bir iş birliği yaparak kolaylık gösterece
ği 2annedilmektedir. 

F.n . on vazi,·ct tc sudur : 
- semti 2 ci SAYFADA - nandaki Fransız hava kuvvetleri bat!~~~~~~~~~~~~~~~ 

kumandanlığına tayin edilmiştir. l~ 

Parti meclis grubu dün toplandı Fransızlar ~eri
leriuıize SIZIDIŞ 
olabilirlerdi

yorlar 
---0--

Mülki teşkilat hakkın
daki sual takriri etrafın
da nıüzakereler oldu ingUizler merlıezcle 

Fransız ilerleyqinl mü• 
ilim 'bulmıyor 11e diğeP 

düzelmedikçe mülfıi yerlerde vaziyetlerinin 
--------,-------~-

Dünyanın siyasi durumu 
teşlıilat laalılıında tedbir alınması iyi olduğunu söyHyor 

mıwafdı görülmedi.. 
Ankara, 17 (A.A) - C. H. P. Meclis 

grubu bugün, 17 haziran 9U salı gü.'ü 
saat 15 te reis vekili Seyhan mebusu B. 
Hilmi Oranın riyasetinde toplanmıştır .. 
Ruznamede hüküınetçe umumi müfet
tişliklerin devamı, ilgası veya tadil: 
hususnnda ne fikir beslendiği ve Türki
yenin bir çok vilfıyetlere ayrılarak ida
resine devam edilmesi yerine, hususi 
idareler teşkilab baki kalmak üzere 
yeni teskilata lü2um görülüo görülme
diği hakkında Dahiliye vekaletine tev
cih edilen bir sual takriri vardı. 

Dahilive vekili Faik Öztrak bu mev-
2u ile hükümet:O öteden beri meşgul ol
duğunu ve bütçe müzakereleri sırasında 
ayni hususatın hükümet adına savın 
başvekil tarafından izah edilmiş oldui'(u· 
nu, bu izahata il3.ve edilecek bir fikr 
olmadığını ve dünyanın siyasi durumu 
muayyen bir vaziyete gelmedikçe hü
kümet tarafından bu hususta tedbir 
alınmasının muvafık olamıyacağıru i;ı.ıh 
etmiş ve umumi heyetçe bu izahat tas
vip edilmi_..tir. Ruznamede müzakere 
edilecek başka bir madde olmadıi(ınd!l1l, 
riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 

[ Sonu 2· inci Salıi;lede ] Dcıhili11e "ekili B. Faik öztrqk 

--0--

Londra, 17 (A.A) - Royter ajansı 
Kudüsten istihbar ediyor : Askeri söLCU. 
dünkU tebliğinde bildirilen merkez böl
gesindeki ~iddetli çarpışmalar hakıknda 
a<aiiıdaki tafsiH\.b vermiştir : 

- Vişi kıtalan Mercüayun etraimda
ki Arızalı mıntakaya oldukça kuvvetli 
taarruzlar yapmışlardır. Vaziyet karan
lık olmakla beraber Visi kuvvetleri ile
ri cüzütamlarının İngiliz kıtalannm 
arasından ilerliyerek bu şehre girdikle
ri zannedilmektedir. Beraberlerinde bir 
kaç tank olmakla beraber bunların cid
di bir taarruz kuvveti te<kil edip etme
dikleri belli değildir. Oldukça büyült 
imparatorluk kıtaları bunların etrafın
daki mevzileri işgal etmektedirler. 

Müttefik kuvvetler, Tulaytaya doğru 
ilerliyen diğer bir Viı;i grubuyle tema.~ 
halindedir. Müttefik kıtalar merkezde 
devamlı bir hat tutmamaktadır. Bu '"" 
beplc hasım kıtalarının müttefik kuv
vetler arasından gerilere sızmalan ııel< 
mümkündür. 

Diğl'T yerlerde imparatorluk kıtalan 
iyi vaziyettedir. Sahil boyunca Sayda
run üç kilometre ötesinde ve şarlonda
dırlar. Vezini mevkiini üç kilometre geç-

[ Sonu 2. ınci Salıifed• ) 



SAHIFE2 
:UZ E 

rEl.fl A..llR 18 Haziran Carsamba 1941 

narp ve ihtiyaçlarımız 

Dedi koduya karşı gel
menin çaresi nedir ? 

ŞEHİR HABERLERi 

iti-izi dalla lıiiyiUı ,,.,. aJfilıa ue çalışlıatmfıla 
günü giinible llitirmeğe ('cdqalım .. Bu bizleri de· 

dUıodııya ve fCIYfalal'CI lıarp lrir zırh gibi 
nudlafaza edecelıtir- Ayna ile fala fJalıan 111-

YAZAN : BURHAN BELGE ti ,w fl-L 
GeçUmebe olduğumuz devrin husu- yet mühim<lir. Çünkü umumi işlerde bi- ytfl'•Gl'lft nta UHeme• 

siyetlerinden birisi, hemen her gün id- le, mühim kararlar vermek vaziyetinde lerine başlanıldı 
rakimizi hayalhanemizin emrine verme- bulunanlar, mesela bir büro amiri, ya- Zabıta memurlan, Yapıcıoğlu yoku-
sidir. but bir vekilet umum müdürü, müstcşa.. şunda Kusbaş sokağında Emine ve Ah-

Her gUft t'eceill efu\ekte olan hadise- n. vekili, is hacmine tamamiyle temas met Konuk'u 1ki kişiye fal bakarlarkl".n 
lcr. öyle bir küllün parçası ve bu küllün! etmezler. Kendilerine, i~lerin yalnız uç- cürmü meşhut halinde yakalamıc:;fardır. 
safha safha tahakkuku o derece bizim lan, işlerin en mühim safhalan arzedi- Meşhut SU1;lar kanununa göre m"aznun
idrak ve havsalamızın dışındadır Ki oun- lir. Bu SUTetle bu gibilerln akıllan. kır- larm muhakemelerine dün c:;ehrimiı as
lan anlamak zarureti hadise hakkında tasi bazı muameleler içinde boğulmak- tiye ceza mahkemesinde b~1anıruştır. 
istihliarafsız o1an l>ızleri t'abiatile Bir. fu: ... tan kurtulur. Maznunlardan Emine mahkemede 
kım speK:ilrısyonlara, Oir takım faraziye- Keza, devlet idaresinde, en başta bu- verdF'ıi iradede bu isle aı tık bir kaç se
ve tdminlre sürüklemektedir.. Bu yfuııo;. lunana mesele elene elene getirilir ve nedcnbcri uğraqnadığım. evinde zah ,, 
den, ıJSGaTi&n akşama itada?'~ aro:mızd bu sayede üzerinde büyük mesuliyetle memurları tarafından P:Örülen kimsele
bin türlü konuşma ve münakaşaları aıdı hareket eden adam karannı en büyük rin mt<:;afir olduklarını sövlemic:;tir. 
arkası kesilmiyen dedikodu ve şayiaları isabetle vermek imkanını bulur. Diğer maznun Ahmet Konuk böyle 
sanki birer bakikat, yahut maltul mılh- İşte. bahsettiğimiz 1ayia ve dediko- islerle hiç me.,,rul olmfldıi"nnı iddia et-
keme irnis1cr gibi karşımıza almaktayız. dulaT için de aynen böyledir. Hepimiz, mişlir. -.. * teker teker alınınca, bütün bu söyleni- Ar::llarındn kadın ve erl:;Pk bulumrn 

Fakat bu sadece biz.im bir ıbünerimiz. !enlerin tamanunı jşitmeğe ve münaka- c:;ahitler vercl.ikleri .ifa.de-lerde, F.minenin 
değildir. Yani bu dPdikodu ve şayiaları ~ etmcğe ya v~t buluruz, ya bulama- avna ile foltıırma bakması icin evine 
yalnız bizler imal edip bizler biribirimi- yız. Vakit bulmamamız, dbette ki daha dttiklerini. fakat pofülerin kendilerini 
ze nakletmekte değiliz. Bunlann, büyük iyidir. Çünkü pazarted günü işitmemiş tutuo karakola götürdiiklerini ösylcıntc:
imalatlıa...dcri mevcotur. Bu imalitha- olduğumuz bir şayia snlı günü esasen lerdir. 
neler geceli gündüzlü ça1ısmakta ve hndı1.iğinden ve bir yalan diye tescil Reis, EminPnin tevkifine ve sab•kası
memleketin efkln umumivesin! eJlerine edilerdc vefat etmq olacaktır. Biz ise nın sorulmasına karar vererek muba-
~ istPdiklerl istikamette yürütme- ondan haberdar olmamışızdır. kemcvi bac:\a bir r,üne bırakmı-;hr. 
ğe <'2foanaktadır. Fakat bunu. yani günün bütün dedi- BUNLAR DA BAŞKA FALCTLAR 

Ba halin tehlikeli olduğuna fiipbe kodu ve şayialariyle kar!':ılaşmamak im- tkiçeşmelikte Namaz~ahtcı Zi.ibevir 
yoktur. Ancak. ,..pdan ha tertipler 'Te kam bize ne \.>erir? k!zı ()0 yaşı~da Em~e ve Mehmet Faik 
~ bu tertipli pyialar uasmda, it ve ifimizJe mcgul olmal. ():glu Ahmedın evlerınde falcılık vaptık-
Yatandapn hı-. yolunu b~ Burulan dolayıdıT ki, 'köyündeki çih- lan şikS.yet edilmi!}tir. Bunlar -zabıta 
rdt ~ ft,ribmette dütünebilir. çi. aranında en az l.a.ta otamdır. Mala- memurları tanıfmdan :vakalanmıslar ve 
Bum için. laarp la&dHe.i pati~ Yerdi- malt bire nazaran eksilt te oJsa idraki ve fa1cılık yaptık.lan iddiaııiyle adliyeye 
lindenberi lailkiimetin Tennq olduğu aktı selimi biziulkinden üstündür. Ne- teslim edilmişlerdir. 
ba1aab. ft Wr de ba memleketin kendi den') Çünkü işi gücü ile meşgUldür. -----..----
iıltikliline ae der-ece meıbut hultmdaia- Biz .şehirli Tatandaş]ar da buna itina A,, meoıim oe aekil-
llU hatmim eskarmamak. kafidir. etmeliyiz. Kulağımızı o!ana bitene karşı • 

Ra!bmum iMe bir aklı se-l:mi va'!'dır hhyua\ kaygumz ve lakayt olalım de- leri teabit olundu 

Fiatleritr ntlirolıabai isleri 
~ 

Gazino ve lokantaların 
zam talebi reddedildi 

Manifatura, tullaflye ue çay satqlCll'lllda 
nlslletıerı teslJlt olanda.. 

ViHlyef fiat mürakabe komisyonu dün kir nisbeti tesbit olunmuştur. 
vali muavini B. Ekrem Yalçın Kayanın Şehrim:.zin tanınmış gazino ve 1okan-
rei~1iğinde toplammştttı. ta sahiplerinden bazılan Belediye reis-

Bu toplantıda mürakabe bürosu me- liğine müracaat ederek, gıda maddeleri 
murlarınıh çarsıda yaptıkları tetkikler fiatlerinin artması sebebini ileriye süre
hakkında komisyona verilen rapor üze- rek yemek fiatlerine zam yapılmasını 
rinde göı-i.isi.ilmüş ve bu mevztı üzeıin- talep etmişlerdir. 
de daha derin tetkiklerde Bufünulinası Belediye reisliği bu talepler üzerinde 
kararlaştırılmışbr. dikkatle durmuş ve neticede şimdilik 

Dünkü müzakere esnasında m.anifa- zam yapılmasını icap ettirecek hiç bir 
tura ve tuhafiye e.s}rasırun kir nisbetle- sebep görmemiş ve zam teklifini kabul 
ri de tayin edilm!ştir. etmemistir. 
Çayın perakende satışı için evvelce Belediye reisliği bundan başka Gazi-

tesbit edilen kar nisbetlcri son tetkik- no ve lokantacıların müşterilerine pors
lerden hasıl olan kanaat üzerine tadil yon olarak verdikleri meyve ve emsali
edilrniş, toptan çay satışlarında yüzde nln fiati l!stelere adet tasrih etmek su
on ve perakende satışlarda da yüzde 20 retiyle yazılmasını emretmiştir. 
~~~~~:ıaı::ıc:ıı::ıı::ı~ı::ıı::ıı=!:»OOOCX 

Fuar yaklaşıyor 

Romanya hükümeti Fua
ra resn.ı.en iştirak edecek 

zamanı 

Paar meuslmJnde tzrnlPde zengin spore faıdtyeti 
olacalı • ~Uciyet pavyonu dalaa güzellqffPlllyore 
1941 1zmir fuannda İzmir viliyet Güreş ve tenis mUsabakalan tertibi 

ki önüne ko.pcağm>sz bir alay dedi\o- m.iyonım. Fabt, işimiz ne iac onu daha 
41udan haldkab ayırt edebilir. sert, dah..ı büyük bir a!iika ve çalı§kan

Bütiin baalardaa başka hepimizi aii- l1kla, 0 gün hitinneğe çalışalım. Bu, biz-
kanete ak.in d;;.m.....;e go-tiireca bir ..... - leri. dedikoduya ve sayİalara kartı bir 
çare dd:ı Yardır. zırh gibi muhafaza edecclttir. Bu suret-

t..hniz gO.cftmih; ile meşgul olmak.. le. c!edikodu ve şayialar. kendiliğinden 
• elenmiş olacak ve geri• kalanlar üzerln-

Vali muavini B. Ekrem Yalçınkava- pavonunun geçen senelerdekinden üs- için de federasyonlara milracaatlar ya
nm reMi~nde toplanan av komisyonu tün olarak tanzimi muvafık görülmüş pılmıştır. Güreşler TU.rkiyenin her ta
b!r ~k mukarrerat ittihM etmiştir. Bu ve hazırlıklara başlanmıştır. Vilfiyetin rafından gelecek yüksek kabiliyetli gü
toplantıda ezcümle av hayvanlannd"ln geçen bir sene zarfmda elde ettiği ve- reşiçler arasında icra edileceğinden mü
bir kısmının tuzak 1iunılmak suretiyle rimli neticeler pavyonda gı-aFi.klerle s<ıbakalann ehemmiyeti büyük olacak
vurulmaması, bazı küçük ve ziraat fai- ~österilecek ve isti.hsalit rakam1arla tır. 
deli kuşların hile ile tutulmaması kil- ifade edilecektir. Fuann açılış günü olan 20 Ağustosta 

lf 'ft " mibi olmak bizatihi bir mü- de aklımız daha iyi düfiinecektir. 
afaa tedbhidir. iş saMbi Ve çalı-ikan Bu suretle, bir de,, işler göriilmüş ola
adam. çok konupağa esasen vakit bu- c:-aihndan memleket ve memleket müda
lamaz.. faası utihıde etmiş olaca.km. Zira. ilave 
B~ oldu mu, ~teef'ği, üzerl..,,ae du etme~e lüzum var mw:ltt ki, memleket 

racağa 'Ye aklım ta1ısi9 edeceği dedikodu müdafa.amun esuı. her yerde olduğu 
ile "1~· esasen yüzde ona inmi~ de- ı;ihi. bizde de işlerin daha tamam ve 
mektır. Nisbedn im h.dde düşmesi ga- daha süratli olarak görülmesiclir} 
'°°"~== ı ı: 111 l I 1 1 llDDllllZlll DS ıaa:ca ı; : : •••• BDI 

Aa:erilıa .. Alman ya Amerika mühim ka. 
müna•ebah çok gergin rarlar vermek ü.zere 

c Bqtanrfı ı. ci Salüfea ı 
zul~ g6stermektedir. 

tNGlLtZLERE OORE 
Lonclra 11 (A.A) - Royter ajansı 

~ n~ingtondan istihbar ediyor. 
Alman konsolosluJdannm kapahlma

sından had olan ilk intıöa bunun birle
şik devleıtlerle Almanya arasında diplo
matik miinasebetlerin kesilmesine doğ
ru büyük bir adım teşldl ettli'•l keyfiyF>
tidir. Hatt~ Almanytmm buna cevap ofa
rak Vaşingtondan diplomatlarını ff Pri 
çekip çelaniyeceği ve A:lmanvadaki 
~erlkan diplomat!armtn da 'hareketle
rini talep edip etmiyeceği soruluyor. 

Atlantik oltyanoırunda karakol hare
kltmm Vslsl gibi Almanvanm kendi 
prestijine vurulan darbe}~ mukabele
siz kabul edebileceğini tecriibe ispat et
ıni§tir. Bu vaziyet dahi birle.sik Ame.ri
Jı:a devletleri tanfm~ım atman ~&irin 
'.Alman davasına ciddi bir darbe vuraca
Jmı g6stennektedir. Hariciye mUstesarı 
B. Sumne .. Velsin Pazartesi günü D.N. 
B. ajammın muhabirinin dahi bulun
auğu gazetel'Iler foplantı.-ı1nıfa'ki beya
natı bir bomba gibi patlamı<;tır. Derhal 
biitün gazeteclJer 'telefon oda1anna koş
m:ı"'a baslamışlardır. 

tsTUIBARAT KtiTOPHANEStNtN 
KAPAm.MASINDAKl 
EHEMMtYET 
Alman ıstihbarat kt.itüphanesinht Al

man propagandası için en esaslı mer
kez1erinde:t birini te!'ıkil ettiği hl!!' k~ 
(' ı.:hn°n bir l1akı1rnUir. Bunun ltapa-

--0----

r Brıştarah 1. ci Sa1ıif <>cl.e l 
yette met!eleleTe tah.iı için bu hafta için 
kabul ettiği davetlerin hemen hepsini 
~ri almqtır. 

RUZVELTIN MOHtM 
MOLA.KATI.ARI 
Nevyonc, 17 (A.A) - Asosyeted 

Prewin veTdiği bir habere göre sıhhi va
ziveti henüz memnuniyet verecek dere
cede düzelmemiş olan Ruzvel Havdpark 
ve Bostona yapmak tatıavvurund~ oldu
ğu seyabatini talik etmiftir. Ayni men
baa göre Teİ9icümhur lngiliz büyük el
çisi Lord Halifaka. harbiye nazın Stim
:;onu. donanma kurmay baskanıru Te 

tuğgeneTel Amantuyu kabul etnıiltir. 

tılm~sı ıfa konsolosluklartnın kapatılma
sı <:V.bi halk kiltlelerinin çoktanberi iste
diği fodbirlerden biri idi. Bu tedbir A1-
manları ve AlmanlaTa ~empatileri olan
ları, yani yeni vatanlarından zivade es
ki vatanlanna yakm blmıs ~lan Al
man aslından kimseleri teşkilatlandır
mak ve bunlara para verm!'k imkanın
dan bu merkezleri rnahn1m edecek
tir. Alman teşkilAtı bu yolda artık faa
liyette bulunamıyaca1r-tıT. Geri kalan 
diplomasi memurlarının gPnis Alman 
ajanları teşkilatı olmaksızın bu vola de
vam edebilecekleri samlmamaktad1r. 

LAT!N AMrn!KADA 
Vaşingtondaki müşahitler Latin Ame

rika memleketlerinde de buna milsabih 
tı-dbirler alınırsa btma l-ıa~ etmiye
cekfonlir. 

:·········:·································································~·········: 
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rarla.ştınlmış ve av mevsimi de tesbit Pavyon, dekoratör bulunur bwun- saat 8 de güreşlere başlanacak ve erte-
edilmiştir. tnaz hazırlanmağa başlanacakhr. si günü de dc\•am edilerek geee yansı 

Buna göre av mevsimi 15 ağustostan SPOR PROGRAMI bitirilecektir. Bu güreşlerde derece alan 
kanunusani sonuna kadar sürecek, lö- Fuar mevsiminde ge~en senr:?lerdeki bölge ve güreşçilere mutat olan İzmir 
küşe, ördek ve kaz gibi gel:p geçici gibi c:ehrimi?:de zengin bir ~or faaliyeti fuan hatıraları verilecektir. 
hayvanlar mart ortalarına kadar avla- olacaktır. Bilhassa milli küme talimat- ROMANYA lŞTtRAK EDiYOR 
nabilecektir. namesi mucibince milli kümede birinci Romanya hükümeti, İzmir belediye 
Muzır bayvanlann her mevsimde • .,_ ve ikinci dereceyi alan takımlar Alc:an- reisliğine gönderdiği bir mektupta 1941 

lanm8S1 tabD "9'e mU'nlfık ~lmUş, d- ~ ~munda karşıla~ca1'1Rrdır. lzmir ententasvonel fuarına ~
raate milfit olan kuşların kafesler içine Bundan başka Ankara. fstanhul ve tz- titak edeceğini. bilrtirmiştir. 
konularak sablmaıanm men'i de karar mir şehir muhtelilleri de fuar kupası Fuarda mevcut Romanya pavyonu bu 
altına alınmıştır. müsabakaları yapacaklardır. Bu husus- sene zengin bir şekilde tanzim edilecek 

ta federasyon nezdinde şimdiden teşeb- ve Romanyada istihsal olunan maddeler 

Ekmekler hamur ha
linde cılıarılı yor 

bilcıe geçilmiştir. teşhir olunacaktır. 
c~=~occcc~=====o=~======ca~oocacıcccaaaaaaaacıooo°'aaaaac 

• 
Son gUnlerde ekmeklerin bazı fırın 

!arda hamur halinde çıkarıldığı görül
milşt6r. Bu hususta Belediye tarafından 
icap eden tetkikler yapılnıal..-tadır. 

Parti meclis grubu 
dün toplandı 

-o--. 
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Ankara 17 (Telefonla) - Ciimhuri-

ı - --- yet halk partic:i Meclis grubu yann (bu-
l yeıtlePfnde ltet' giin) saat 17 de Meclis toplantısını mü-
mııeleye dafeeelı Salla teakip tekrar içtima edecektir. Galip 
iş kanununun tatbikahm gösteren iş bir ihtimale .. g~e bu toplantıda dış işler 

emniyeti nb:amnameslyle her bir işçinin h~ıd~d? i~et grukptirazalarını ten-
cıd~lı yerin sabaSt en az ild metre Vll' e ıcı at verece . 
murabbaı olması icap etmekte ise de 
bunun nisbt bir esas olup her işçinin fi
len iki metre murabbalık bir saha üze
rinde ve birbirinden bu nisbette ayn 
olarak çal11tırılacağı şekl!.nde telakki 
.,_dilmemesl llzım geldi~ allkadarlara 
bildirilmiştir. 

Bu nisbt esas ancak iş yerinin umumi 
mesahei sathiyesine na7Jlr8Il çalışabile
cek azamı isçi adedini tayin için kulla
nılacaktır ki bu da işçinin normal hava 
alma5ını temin eyliyecek hususattan 
biridir. 

Gelenler, Gidenler 
İzmir C. H. Partisi müfettişi B. Galip 

Bahtiyar Göker İstanbuldan ı,ehrim!ze 
gelmiş, Tunceli mebusu B. Abdurrah
man Sami Erkmen Manisaya, Ege mın
takası polis müfettişi B. Emrullah Ksı
rado~ ve Ticaret odası mO.fettişt bay 
Muhlis İstanbula gitmişlerdir. 

artık bilmiyorduk.Bütün bu şeyler kor
kunç, ~k acıklı şeylerdi. 

N'ıhayet doktor girdi. Çehresi gen1-
miş, rPngi uçmuştu. Hayatinda bunca 
doğumlar yaptırmış ihtiyar bir cloktoru 
bu derı>ee mUteew etti~ne göre, do
~m son derece müthiş olmu.' ofacaktı! 

Bir söz söylemeden ayağa kaP.dım. 
Bana, sert bir sesle: 

- Belk:l yaşıyacak! dedi... Belki! 
Kısa bir vakfeden sonra ilAve etti: 
- Çoculu kurtaramadık. Bu. insan-

Mistere Gerinin güzel 
lllP harefıefl.. 

Geri tütün kumpanyası umumt mü
di.il'ü Miefur Geri Amenikadan ı1ehırimize 
gelitıiı:ıtiıc: Nnster Gert s&1te1> memut-Ui
rından askerlik vazifesini ifaya gidenle
r;n ailelerine mUe.c;s1Y v:irthmna liul\ın
ması için icap eden emirleri vermiştir. 

Memurlar adına kendisine te~kkür 
eden müntehip heyete kar~ da •Vat.an 
vazifesini ifaya giden memurlarımın me
nafünl korumak ta benim vazifemdir• 
demek kadirsinaslığıııda bulunmuştur .. 
Şayam imtisal olan bu hareketi biz de 
takdirle karmlanz. -----· ... ·---

4$ santigram esrar 
İkiçeşmelikte Namazgahta Fahri oğ

lu Mehmet esrar sattı!ı esnada -mbıtaea 
tutulmuş ve Uzerinde 45 santigram es
rar bulunmuştur. 

reket ettiğini-zi iddia edecek değilsiniz 
ya! 

- Fakat ... Çocuk do~rmakta ka
dınlar için, hemen hemen mutat olan, 
bir teh1ike daima mevcuttur. Bunu bili
yorum! 

Doktor kollarını bağladı: 
- Nasıl, size bir şey söylemedi. de

mek? Ah, bilseydim! 
- Fakat ne demek istiyorsunuz, an

latınız artık! 

lngilizlere göre Suri
yede harp vaziyeti 

---0-

r B~taroh 1. ci Sahifede ] 
mişlerdir. Daha şarkta müttefikler mev
zilerini sağlam tutmaktadırlar. 

tNGtLtZLER lLERLtYORLAR 

Londra 17 (A.A) - Suriyede mUtte
fik ordu1an muntazaman terakk! edi
yorlar. Şimdi :Samın 10 kilometre kadar 
cenubu garbisinde bulunuyorlar. Bu 
mıntakada bilhassa hür Fran..Cll7.1ar ha
reket etmektedir. Bir kaç gün evvel ol
dukça ağır yaralanmış olan general 
Lojantiyon'un tekrar kıtalannın ku
l'f.~ncfasını ele aldığı bug{ln. memnuni
yetle öğrenilmiştir. Mütehassıslann ifa
desine göre Şamın Suriyenm en iyi mü
dafaa edilen noktası o1du~ına ~Uphe 
yoktur. Fransanm teslim oldu~ tarih
tenberl hu şehirdeki garnizon çok kuv
vetli idi. Şehirde nra sıra şiddetli kan
şıklıklar çıkmıştır. 1leri hareketinin a~ 
gitmesine hayret etmemelidir. Htmı
sivle ki hür Fransızbr kan dökülmesi
n~ mımi olmak istiyorlar. Ve müzakere
ciler göndermeğe devam ediyorlar. 

Bunlar hazan kar§ı blraf hatlanna 
varmadan taamın u~nyorlar. 

Royter ajansının bildirdiğine göre sa
hilde mütteüklerin kcıradakl Heri hare
katma müzaheret eden İngiliz hafif de
niz kuvvetlerinin harekltı az çok de
vamlı olmaktadır. Ba7.t haberlere ~öre 
bunlar ara mra darbele~ uğramışlar
dır. 

tNGtLtZ RESMt TEBLlOt 
Kabl~ 17 (A.A) - Orta şal'k fngiliz 

umumi karargAhının tebll!f: 

Fakat şeytani küçük b:t ses otomobilin sarsmtılariyle örtfl altında hk kudretinhı fevkinde bir şeydi 
içinden fısıldıyordu!_ •Bu bir blöf- titriyordtL Hasta bakıcılar onu klini~ Lale bir çığlık kopardı. Doktor ona 
tttr. Vaktiyle annesi gibi $İmdi o <la birinci katma çıkarırken şu ilmitsiz d5ndii: 

Suriyede müttefik kuvvetleri her ne 
kadar sahil bölgesinde muntazaman iler
liyorlar ve Ki:ive mıntakasmda miite
addit yeni düsman mevzilerini işgal et
miş bulunuyorlarsa da Vişi kıtaları Mer
cü Ayun ve Kotanyere kısımlarında şid
detli mukabil 1:2arruzlar yapmışlardır. 
Şimdi bu iki yere müttefik kıtalan sev· 
kedilmistir. Şiddetli muharebeler de
vam etmektedir. 

mcı hamet hislerini istismara kalkışı- sözlerle 'V'eda etti: - Bu hemşireniz kl kocasının kaba-
yor. Bütün bu oyun seni tutmak, esir - Allaha ısmarladık Recai! Seni se- hatidir!. Benim elimden bir şey gelmez-

1 
Sovyet 
Alman 
Münasebatı 

Yeni fliP lıntlftcm dev!re~i 
g~lf'iyore .. 

----o---
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Alman orduları Romanyadan Poloıı
ya_n kadar Sovyet huautlarmda toplan
maktadır. 

Romanyada seferberliği andıran bir 
manzara vardır. 

Sovyet ordulan ren~ mikyasta ma
nevralar yapmakta, bir bum ihtiyatla
n da silih altına ca~nms bulunmakta· 
dır. 

Almanya uzwı sürecek bir harp 
içinde So\'Yetlerin ~eniş mikyasta yar
dımma muhtaçtır. Bugünkü şartlar da
hilinde Almanya Rusyadan istediji mik
darda yardnn görememekte ve yahut 
Sovyet istihsal kabiliyeti Almanyaj-ı 
tatmin eyliyememcktedir. 

Mazideki husumeti, Alman tekniiinin 
Sov.yct menahiinden a1abi~ceii kıy
metli :vardımları göz önünde tutanlar 
Almanların sarkta bir hareket yapacak~ 
larma ihtimal vcrmct.~dirlcr. 

ı.akin bu da kolav \,ir iş değildir. Al· 
m::ınya İngiltere gibi muazzam ve yenil
mez bir kuv\•etle miicadele lıalindc iken 
Sovyctlcrle hasmı vnziyctinc düsmek 
istemez. Henüz Bitlerin plinlannda yer 
alan islerin tamamınm tatbiki icin za. 
m:m gelmiş değildir. 

Nitekim So,·yetler de Alman tahşida· 
tını kendilerine ha...c;mane bir hareket 
saymamakta bu talışidatm ba!!ka hedef· 
leri oldul;mu beyan eylernektedi!'ler. 

Tnymisin diplomatik muhabiri de bir 
So-.yet - Alman harbmt henin; ihtimal 
dahilinde ıtönnemekted.ir. 
Doğrusunu söylemek limn~ıse Al

man ordulannm daha iyi ve daha kolay 
beslenmek için şark yayla1armda iıll
nhata ~i$ bulWMl~mıa da mn
netmek Wru mü.Şlrilldür. 

Binaenaleyh bir taarnn mewuu'büls 
dc!ilse, Alınan tahsidalmm sebepleri 
1Öyltte tahmin edilebilir: 

1 - Almanlar yeni bir i.stibmelte ye. 
rıi ve ıeni~ bir taarrma ıiri~klenlir. 
Nnarlan başka taraflan celp için Sov
yet hudutlarında toplanmaktadırlar. 

Z - Bütiiıı tebiplere rağmen Alman
ya So\'Yctlerdea. buı metalibatta bula
nacakm. Aiır basmak için de askeri bir 
nümayiş yapmaktadır. • 

Yakm hadiseler bu esrar penlesinl 
YJriara1rtır. Sovyet - Alman münaseba-o 
tının yeni bir imtihan devresi geçinnek· 
te bulunduiu muhakkaktır. 

RA.KKIOCAKOOLU 

ZABITADA 

inhisarlar barat de
poları dün büyük bir 

tehlike geçirdi 
---0---

Dün Kokluca civanndaki kuru otla
nn tutuşmuş ve bu yüzden İnhisarlar 
idaresinin barut •potan bUyUk blr teh
like atlatmıştır. 

Tahkikata J(Öre, meçhul bir yolcu ta
rafından atılan yanık bir sigaradan ot
lar tutusmu$ ve 8teş kısa bir zamanda 
tevessü ederek İnhisarlar idaresinin ba
rut depolanna doıtru süratle ilerleınele 
baıılamıştır. Ateş barut deposuna yak
laştı!tı esnada itfaiye ve zabıta kuvvet
leri yetişmişler ve yangın derhal sön
dürülmüştür. 

Zarar ve ziyan yalnız otlardan iba-
rettir .. 
2'~d...,.., 
ağır yaralandı.. 
Mustafa oğlu Mustafa isminde b!ri 

Göztepeden Konaı'ta doğru gitmekte 
olan vatman Mehmedin idaresindeki ıa 
sayılı tramvay arabasının sahanlıjbndan 
Karantinada atlamak istemiş. yere düş.· 
mü~. ifade veremiyecek derecede aiu' 
surette ba$ından yaralruımıştır. 

Yaralı hastaneye kaldırılınış ve hadi-
se hakkında tahkikata baslanmaştır. 

107 llPası olan ı.ı. 
dllencl tııtaıda .. 
Çorakkapıda Basmahane önünde 

Mehmet oğlu Dramalı Ethem isminde 
biri ötekinden berikinden para dilenir
ken zabıtaca tutulmuş, üzeri aranmış ve 
ceplerinde 106 lira 92 kuruş para bulun-
muştur. 

DENİZDEN 
Bire ceset çılzCll'ddı 
Bayraklı ile Salhane arasında dUn bir 

ceset görülmüş ve sahile cıkanlmıştıl'·· 
Tefessüh etmiş olan cesedin ilzertnde 
bulunan nüfus cüzdanından ma~ru~· 
Aydının Yeni mahallesinden İbr~~~ 
oğlu 325 doğumlu Ramiz olduitu anUPIA· 

mı~tır. Al 
Bir kaç gün evvel Karş•yakadan • 

sancda gelen körfez vapurlann~~~!:!:' 
nize düşen şahsın bu olduğu uuu~ ..... 
olunmaktadır. 

etmek içindir .. • viyonım! Bunu saııa son defa söyli~ di! 
Doktor Jalenin ihtiyaten doğumdan rum! Son defa! Apta11nsarak doktorun suratına balo-

evvel kliniğe nakledilmesi icap eden Doktor gelinceye kadar bir saat geç- vordum. Ke!'ıicl bir sesle devam etttm: 
tarihi tesblt etmişti. Fakat bir hafta ti. Önilmden ba!if beş ~le d~- - Zevcenl2e, çoktan beri, bir do~
Ciah • velden ~ da LAi ka- dan geçti. 'O'zennde cetin bır işe ~ mun gerek kendisi, ~erek~e çoctl'k için 

- Söyliyeyim! Zevceniz bundan tak
nôen iki sene evvel, bal ayı seyahati
nizden dönUşünüzde bana muayeneye 
gelmişti. Atlattığınız bir k:Uçük otomo
bil kazasını hahrlıyorsunuz ya'? Onu 
muayene ettim ve duçar olduğu dahilt 
sademenin Mmileliği ltendisl için pek 
tehlikı>li bir hale koyduğunu anlattım. 

LAie ve ben, hayretten donakalarak. 
bakıştık. Şimdi J alenin daimi korkuşu
nun sebebini anlıyorduk. tstedi~im ço
cuğu bana vermek için hayatını tehlike
ye koymuştu! Ben i..-;e, ondan şüphe edi
yordum! Ah. ne utanılacak şey! Ne ka
dar körmüşüm! Zavallı kadın kendini 
feda ettiği halde neticede. benim btr 

Çeşme kaplıca ve plaj arı 
RASiM PALAS OTELi 

pım~ ::ıdı: · v~ e ~ ~n bir adamın sert ve asabt :;~. bir tehlike olaca~nı haber ver-

d. - CabUk, ça~ Recai! Vakıt eeJ- LBle ve ben kliniğin küçük bir oda- - Ona haber mi vermMiniz? Nasıl? 
ı! Hı:tı;tar P ara 1 çaitırmız! sında bekliyorduk. Yanyana, birbiriml- Ne vakıt? Bu sözler ne demek oluyor? 
Evden klinii!e kadar bu seyahati h;ı,: 7.P cok yakın, bununla bc-r.:ıbr>r birbiri- Drılctnr. hayretle geriledi. 

unutamıyaca2'tm. fale mUthiş sancıla.ı mizden son derece uzaktık. - Rpraf be n 71 
:...!-.S • -

28 Haziran 
C.-rteıl ılh'6 9Çllacaktır. En mibmmel istirahat yeri ve sdıbi banyolar 

RASiM PALAS OTELlDtR. 
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IAVfiUPANltfQ)MUA~ASI 1 
F rsıanzlar yakın ne

ticeyi biliyorlar 

............................................ 
: A.llKARA RADYOSU : . - . 
: BUGtlNKO PROGRAM E •••••••••• • ••••••••• 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede] 7.30 Program ve memleket saat ayarı, 

Leopold Muamması ! 
D:,: bir taarruz ilerleyişi de bu mu- 7.33 müzik: (Pl.). 7,45 ajans haberleri, 

vasala Ljihverinin sol cenahında inkipf 8,00 müzik: (PL), 8,30-8,45 Evin saati. 
etmektedir. Bu taanuz Hennon dağla- 12,30 Program ve memleket saat ayarı, 
rından Kunaytere istikametinde, Şam- 12,33 müzik: Hafif şarkı ve türküler, 
Safed yolu <izerinde vuku bulmaktadır. 12,45 ajans haberleri, 13,00 müzik: Rad
Sol cenahtaki mukabil taarruz Mercii- yo salon orkestrası, 13,15 müzik: Hafif 
ayunun şimal mıntakasından haşlıyarak sarkı ve 1ürküler, 13,30-14.00 müzik: 
cenuba doğru imtidat eden üçüncü bir Radyo salon or1ı:estra"1, 18,00 Program 
har•ket teskil etmektedir. ve memleket saat ayan, 18,03 müzik: 

2'asavuuP ediniz, euuela bir hraı ile, bunu mii· 
tealrip beş hiilıiimdaPla miittefilıan dünya su.I· 

hunun muhafazası uğrunda çaJışacalıtnn! 
- 25 -

>'AZAN: JULES RGMAINS 

.. Netice ?e ~!"""• ?!.san, bu harekat Kemençe, Keman ve Nısfiye ile saz 
d~ş.m.anı hır mud~et ıçm Şama kal'fl ~: eserleri, 18,15 Ziraat takvimi ve toprak 
yikini cl_urdu?""ga mecbur etmek gıbı mahsulleri borsası, 18,25 konuşma: 
me•'!t hır_ tes.ır Y";Pacaktır. (Dış politika hadiseleri), 18,45 Çocuk 

Asrımız, sinema, filim, radyo, muaz- sevk ve heyecanla hareket ed;yoruz. KHvenın _ ış~almden som-a Deıı:oku- saati, 19,30 memleket saat ayan, ve 
zam propaganda, beyecanaver mitingler Fakat oocuk de$li7, tepe üstü mL'Vnffa- ~er .bu'.'dan ıot.ifade. ederek daha" zıyade >ians haberleri. 19,45 müzik: Kadınlar 
asrıdır. Reiskarda bulıınanlar Ü7erinde kıyetsizlii;• dii«mek istemeyiz. Çiinkü ıler'. uı~ememışlerdır. Buı:ad~ du~'..':"n.m faslı, 20,15 radyo gazetesi, 20.45 müzik: 
icrayi nüfuz ve onları her hangi bir yo- bu takdird• gülünç mevkie düş ·riz. İse Y<;.nt hır taaTruzu kaydedılınıı de?'ldı~. Bir halk türküsii öğreniyonız _ Hafta
la imale etmek yalnız fikir cereyenhn re<:niyet şekli verm 0 den hıı k<ebbii>ün Lübnanın garp yamacmda da yenı hır nın türküsü: Giresun kayıklan, 21,00 
yaratmak gibi bati usullerle kabil ola-f IT'uhatabı olacak ohn Çrmberl0 yn. Da- ~~ J'.oktur. Sahil mıntaka~mda ~e konu"'Tla: memleket p0.!!la"1, 21.10 mü
mıyor. Bunu sizin defatla söylediğiniz !adiye, Hitler ve Mussoliniyi istimzaç ~ral. w:ennde de Sayda ve Ebuk~alın rik: Mozart _ serenad, 21,25 mü:>:ik: Ri
için tekrara lüzum görmiyorum. Halkın etmek Hl.zım ... > ı.tgalinden sor.ra Degolculer terakki et- vaseticümhur bandosu 2210 müzik 
hissiyatı ve kuvvei tahayyülesi üzerinde c- Bu takdirde kac.ınnıak istech~iniz memi<lerdir '--! ' ' · ' • Solo ~arın ar, 22,30 memleket saat aya-
bir sademe tesiri yapmak mecburidir. usullere miiracaat etmiş oltmyor musu- ---- rı, ajans haberleri, borsa fiatleri, 22,45 
Sad•menin azami te•ir göstermesi mat- nıız? .. > İftaiiJtereye yapılan müzik: (Pi.), 23,25-23,30 yarınki prog-
Hlp i.9e. nagihant ve ı\nl olma"' ll\zmıdır. c- Rwır. Devlet kanallarından mak -. son hu·· cum.. ram ve kapanış. Böyle bir tesebbiiııe uzun. resmi nota- kalaca~"· En dört devlet adamiyle şah- ---------------
lar, hükümetler. arasında t•atii efklr •en temas ettiğimiz uımen. ilk ricom1' Berlin, 17 (A.A) - Alınan orduları 
tekaddüm ederse, teşebblis yapıldı\;,ı za- bu t...;ebbii•ü son dakiko~·a kadar m"h- baskumandanlığmın resmi t~bli~ : 
man matlup şevk, heyecan ve tesir kal- rem tutmoları iein namuslerı üzcrino Alman hava kuvvetleri Ingjlterenin Karşıvaka 
maz. Hadise kimsede alil.ka uyandırmaz, sÖ7 verm•lerini istem 0k olacaktır. . cenubu şarki ve cenubu garbi sahilleri- Bostanlı sahil nihayetinde üÇüNCü 
kimse işin ciddiyetine iman etmez. Yapacağımız te~ebblislin mahiyetine le İskoçyanm şark sahillerinde mütead- YENtŞEHtR Atl.E GAZtNOSU açıldı. 

Kral, gizli fakat süratle hareket edil- gelince; bu dört devlet adamına şu su- dit limanları bombardıman etmişlerdir .. Ucuz ve nefis ickiler ve ilaveten Cu
mesini istiyor. Bu teşebbüsünden ne ali te,·cih erl•oeğiz: Dün gece Alman bombacıları müteaddit martesi Pazar günleri cazband btılun
hükümetini, ne de hariciye naZJn mös- c- Size yazılacak bu mealde bir mek- İngiliz meydanlarına taarruzlarda bu- durulacaktır. Sayın müşterilerimizin bir 
YÖ .Speack'i haberdar etti. Paris sefiri- f •bu h'is~U kabul eıfocek misiniz• .. • lunınuşlardır. PJ:mut civarında 300 ~on- defa teşriflerinde memnun kalacakları-
miz de haberdar ~ldir ve habr~dar B·Jnlar. v~pılacak bu ilk tcm,.ta ya- luk bir vapur bombalarla imha edilmir nı arzcderiz. (1368) 
da edilmiyecektir. TeJehbüs YJldırım ı,ancı üoiln°rii bir şahıs bıılun"nıynr:tyın- tir. İ•kocyanın sark sahilinde bir vapur --------
şiddetiyle yapılacaktır. Şu &nda yalnız rhn cevanl"rını serhect'e vor,bilirler. ,.;ddi hasara uib'atılmıstır. 1ZM1R SULH HUKUK HAKtMLt-
üç kişi bu işe vakıftn; ,.imdiye kadar Unuhrnv;ruz ki Hitlrr ve Mussolini bile İNGİLİZ RESMT TEBLİ(;..i (",tNDEN: 
kral ile ben. son b~ dakikadan beri de hir barba seve seve gh-ınezl.r. Fakat Londra, 17 (A.A} - İn<ıiliz hava ve Hazine tarafından dördüncü Sultani-
slz! .. • ıneYkilcrinin tezelcülünden. yahut ha- dahill emniyet ne'Zaretinin tebliği : ye Cimen tepe mahallesinde ikinci Ha-

Dosturnun :ı&lerini he!'ı;c~a dinli- sı.mlarma "'üınaşatkar görünmekten ih- Dün l(eceki düsman hava faaliveti kü- 0 ı Mevlut perakendesi 606 sayılı sokak-
yordum. Hakikaten fikir ıyı ıdı. Acaba tiraz ederler çük mikyasta om;_uştur. İngilterenin bil- ta 29 eski ve 5 yeni tajlı evdı> oturmak-
bunu genç kral kendisi mi dü~iinmüs.- c- Demek ... > bassa şark sahilleriyle gar bine ve cenu- ta iken halı>n yeri belli olmıyan arabacı 
ti!! Yoksa dostum cx .. > mı krala telkin c-Evet. Bı . fikri siz pek cazip buldu- bu garbisine bir kaç bomba atılmıştır .. Hüseyin aleyhine 941-438 numara ilı> 
etmişti? Her ne olursa olsun, ikisi de nuz. Madam ki öyledir evvela Fransa- Bir ııehirde bir mikdar basar olmuş ve açılan ecri misil ve tahliye davasında 
şayanı tebriktt Ben de böyle bir imkSn nın muvafakat cevabını' alınız.> bir kaç kişi yaralanmıştır. ınüddeialeyhe gönderilen davetiye bili 
tehayyiil etmiştim. Fakat tahaJ:kukunu Düşündüm ve dostuma sordum: Dlf(er mahallelerde hafif basar olmus. tebliğ iade ed.ilm.iş ve zabıtaca da adresi 
d!lşllnmej\e kendimde cesaret bulama- •- Sizi Daladiye ile görüştüreyim insanca zayiat olduğu bildirilıneıniştir .. bulunamadıibndan mahkemece i!Anen 
ınıştım. _Bu, romanımda ileriye sürdü- mi? .. > Dün !(ece üç diişman tayyaresi düsiirül- davetiye tebliği iizerine de gehnedi~-
ğllm fikirlerden daha rnuhaJTVel bir ~ey- - B t T M E D 1 - miiştür. den bu kerre hakkında gazete ile i]A-
di ... Tasavvur ediniz, evvelA bir kral ------------------------------ nen gıyaı:> karan Yerilmiş v~ mtıhalı:e-
ile, hunu müteakip beş hükiimdarla TelgPaf ma?ır!bePe 'bilgi.si olan Uh mehte me• me de 26-S-941 tarihine mi!gadif Per-
müttefikan diinya sulhımun muhafazası ~embe günü saat 10 a talik edildiğinden 
uğrunda çalışacaktım!. Bu teşebbüste ZDftU ntf!ftHlf' Gfınacafı.. müddeialeyh.in yevmi ve vakti mez"k<ıY-
bana da bir vazife tevcih edileceği il.şi- tzMtR P T. T. MVDCRLOl:ONDEN : da bizzat ispatı viicut etmesi ve yahut 
kftrdı. 1 - idaremiz münahallerine ilk mektep mezunu ve. telgraf muhaberesine tarafından bir vekil göndermesi aksi 

fyi ve makı'.U bir program hazırlan- vakıf olmak şartiyle alınacak maa~lı veya ücretli memurlar için müsabaka im- takdirde gıyabi muhakemeye devamla 
ınış olduğunu dostum et .. > a söyledim. tihanı yapılacktrr. karar verilece~ lüzumu tebliğ makamı-

Bu, kısır muhayyelelerin basitliği se- 2 _ Mlisbakada kazar.anlann teklif edilecek her hangi bir mahaldeki na kaim olmak ve bir nüshası divanha-
bebiyle tahakkuk ettirilemiıren ciiret- memuriyeti kabul etmelen lazımdır. n•ye talik kılınmak suretile ilan olu-
kArane dll;!lncelere benziyordu. 3 - Müsabakada kazananlara 365 6 sayılı teadül kanunu hükümlerine nur. 2244 (1361) 

c - Şimdiye kadar buna benzer bir göre maa1' veya ücret ver;]ece.ktir. 
teşebbfuı ya,ıılnuş değildir. Bu, her 4 - idare dahilinde miisabaya işıiTak edecek bat baş bakıcısı ve baş mü
blpte heyecan uyandıracak müstesna vezzi. bak1CJ ve mÜvt"zri!erin otuz ya~ndan evvel idareye intihap etmiş ol
bir iş olacak. İşte, muvaffakıyetle neti- malan muktezidir. 
ııelenınesi icap eden bir hamle .. > dedim. 5 - idare haricinden müsabakaya girmek istiyenlerle halen idare dahi-

Dostum er .. ,. şu cevabı verdi: 

c- Amerikada ve bütün katolik ille
minde uyandıracağı tesir sebebiyle çok 
11ınitvar bulunuyoruz. Papa ve Mösyö 
Buzveltin buna iştirak etmeleri bile va
ridi hatırdır . .> 

c- Diğer dört hü1ı:Umda:r haberdar 
değil mi?J> 

c- Olmadıklarını söylemiştim-.> ce
vabını aldım, 

c- Bu işe müzahir olduklarından 
emi1'\ misin.iz?> 

Sualime do.otum cx..>: 
c- Hemen hemen muhakkak .. > 
Dedi. 

linde bulunan muvakkat rremın ve muvakkat müvezzilerin 788 No. lu kanu
n~nun 4 cü maddesindeki prtJan h"i't' cl.malar1. ve devlet mel'Duf'iyetine ille 
defa ahnacaklann otu:o: ya"1Jlı geçmemi, bulunmalan icapeder. 

6 - Halen idarede miistahdem olanlardan müsabakaya girmek istiyen
.krin 22/6 /9 41 günü akşamına kadar bir istida ile ve idare haricinden ginnek 
istiyenlerin de 21 /6/941 ahrunına kadar istida veya aynca evrakı müsbite
leriyle birlikte müdü.rlüğümüze mÜTacaatl~n mukezidir. 

Müsabaka lzmirde 23/6/941 pazaresi günü umumi bilgilerden ve 24/6/ 
94f aalı günü ele muhahereden icra olıınacakbr. 18 19 2239 ( 1359) 

İZMİR DEFTERDA.!U.IG,H'DAN : 
S..tı.t 
No.ou 

Mnaham.men B. 
Llra K. 

729 Kunıçay M. bahçelı sokak 1377 ada 16 parsel 47 M. M. 
taj 20 ""' l 00 00 

730 Toraman M. 828 No. birioci yüksek sokak 422 ada 70 
36 00 

E ı nuı ınn 1111 ın nn ı u ı u 11111n11ın111!111 unnHu ·§ 
~ Ki ALKEV ~ 
§ Giizelyalı 54 iincü sokak (Nuri bey§ 
:: sokağı) 6 numaralı .Güzel manza- :; 
~ mh konforlu 5 odalı bir ev kiralık- § 
= tır = 
~ . Her gün öğleden evvel ayni eve ~ 
§, f 1111 r,,fü°!f.,~~ Üiı ı ı f 11111111111 111111 ııı ı il"'""'~ 

tZMIR BELED1YEStNDEN: 
Basmahane ka'"'11Smdaki kahvehane

nin önünde Belediyeye ait 160 metre 
murabbamdaki yol fazlasının bir sene 
müddeti!.' kiraya verilmesi, yazı ~ 
müdürlüğündeki şartnamesi veı;hile 
acık arttırmaya konulmuştur. 

Senelik muhammen bedeli iCarı 100 
lira, muvakkat teminab 7 I:r,. 50 ~ 
tur. Taliplerin teminatı öğleden evftl 
t~ Bankasına yabraralt makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 23/611941 pazartesi 

SAll.tf'E J 

içimi gayet Jezze(li, mevsimin 
en glizel 

GAZOZLU MUaHll. 
LİMONATMI 

olan 

PURGOLİN 
Piyasaya ~dınııştır_ 
::1ER ECZANEDE BULUNUR 

UMUMi OEPOSU : 

C A N 
LABORATUVARI 
tş BANKASI ARKASINDA 

No. 5 .. İ.STANBUL 

Devlet Denizyolfarı işletme Umran MtidürlU· 
ğünden: 

idaremizin bir oenelik kömür aktarma tahmil ve tahliyesi işleri için kapalı 
zarf usulüyle yapılan eksiltmeye- talip çıkma~ığından pazarlık suretiyle eksilt
mesi 20 Haziran 941 tarihlne müaadif cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 Ayılı kanunun tarif ettiği- esaslar ile ve 10680 lira kat't 
teminat ile alım 9"bm komisyonuna gelmeleri. Şartnamesi her gün komİ!!Yon-
da görül•bilir. 4251 4 9 13 18 2004 ( 12 39) 

iz1tıiP Hn1'u!Jat Bafıliyat 11e yağlı tohumlar 
lhracat~ılfll'ı Birliğinden : 

17 hazirau J!Ml tarihinde meriyete giren Mgari ihraç fiatleri ve fon hadleri--
Fob İstanbul Bu fiate dahil Bu fiatin fevk:ind<-ki 

asgari ih.ra~ fiati maktu FON sabşlarda fark üze-
rinden alınacak 

T. L. nisbl FON 

Kuş yemi: Tonu 95 
Kum darı: Faq Tonu 120 

Beyaz Tonu 130 
Akdan : FAQ % 5-5 Tonu 100 
Bakla : Tonu 110 
Nohut : Tonn 130 
Sasam: San % 3 

31 temın= 1941 
tarihine kadar Tonu 400 
ı •ğustos 1.lM1 t.rL 
binden itihan!n Tonu Gil 
Şark malı siyah 
sıısamJar kiloda 2 
kuruş w Mersin, 
Adana. Ceyhan, Os-
maniye mallan kllo-
da yirmi para noksan 

Keten tohumu : % 5 Analiz 
31 temmuz 1941 
tarihine kadar Tonu 410 
1 ağustos 1941 tari-
hinden itibaren 410 

10 
10 
10 
ıı 

50 

100 

50 

uo 

% 75 
% 75 
% 75 
% 75 
% T5 
% 50 

% 50 

% 50 
(1370) 

'l'ürlılye Zeytinyajı oe nelJati yağlar ihPa
eat~darı Bfrliğinden : 

17 Haziran 19U tarihinde merlyete konan asgııı1 ihraç fiatleri ve fon Hadleri... 
Bu fiatm fevki.n
kind.elı:i satışlarda 

Bu flat.. dahil fark üzerin- Fob ,.... 
Fob asgıırlmakh:ı Fon den alıoacalı: halli 
ihraç fiatl nisbl Fon -Ze7fuıyııı : % 5 asitli 

çıplak Kg. Kr. 
30 ikinci teşrin 1Ml 62 12 % 50 
tarib:ne kadar 
1 birinc:I k1nun 19il 
tarihinden itibaren 65 :! " 50 İzmir 

Pirina yağı : Çrplalı: Kg-Kr. 
30 2 teşrin 1941 
tarihine kadar 36 8 % 50 İzmir 
1 B. kanun 1941 

İzmlr T. itibaren 39 8 % 50 
Klispe : Tonu T. L 130 48 3 50 İstanbul 

(1369) Bundan sonra aram12daki muhavere 
şu şe1ı:ilde devam etti: 

c- Fakat muvaffak olmak için esrar 
perdesini biraz açrnalıınntt..> 

panel 89,50 MM. 48/ l tailı arsa 
731 Kültür M. M<icahitlcr <okak 111 6 ada 8 parsel 2 7 M. M. 

21 ıajh hane 100 00 
~ü saat 16 da eneü.mene miiracaatle- Vilayet Daimi Enc:iiJn eninden : 
ri.. 8 - 14 - 18 - 22 (l288) Uda • Bademler yolunun 2 Ye 5 inci kilometrooundaki ahşap l ..-e 6 Dı<:t· 

c- Evet, evet... Fakat en mübrem 
huııasatta ı><r.ılıiliriz. Ben bizzat meşgul 
olacağım. Bütün iş, en .seri ve en mah
ttm mecraları talı:ip edecektir.> 

•- Demek dört hükiimdar, kral Leo
polda yavıcak, öyle mi? .. ,. 

c- Kral bunda musır değil; bilakis 
muhtelif sebeplerden dolayı kraliçe Vil
helminin. o olmazııa İsveç kralının inti
ha hını istiyor. 

Fakat bu vazifeyi hiç biri deruhte et
mezse kendisi üzerine almakta tered
düt etmiyecek.. Ben bu cihı>ti düşünmi
:vorum. Asıl mesele şudur: Hepimiz 

Yeni Neşriyat 
····-······ 

732 Çorakkapı M. 12 75 Firket sokak 1525 ada 19 panel 
6 7 M. M. 3 3 tajlı hanenin 1 O hissede 8 hissesi 

733 Kar~ıyaka Baharr.r~ M. l 716 ıneı yemişci paşa sokak 
280 00 

164 ada 13 parsel 1 30.5 O M. M. 30, 32 tajlı hane ve düilln 1950 00 
734 Karşıyaka Ü•man 7ade çıkmazı sokak 111 a.da. 9 par.el 

166 M.M. n taı1ı hane 100 00 
735 Karşıı<aka Donanmacı 1724 üncü yıldmm Kemal sokak 65 

ada 36 panel 29, 25 M.M . 7 / l tajlı arsa 58 50 
736 Kaışıyaka Bahariy• M. 1869 üncü karakol sokak 17 4 a.da 

11 panel 1966 M M. ( / 1 tailı arsa 491 00 
737 Kıu11yaka Alayb,.,y 1683 üncü yıldız sokalı: 20 ada, 2 parsel 

29 ( .SO M. M. 16/3 tajlı arsa l 40 00 
7 38 Karşıyaka Alaybey 1682 inci selamet sokak 28 ada 8 

parsel 100,50 M. M. 36 taih hane 
739 Kar11yaka Alavbey 1683 Üncü yıldız sokak 30 ada 5 

parııel 90,50 M. M. 16/ 1 taih ana 
740 Karşıyaka Alavbey 1672 inci mirat sokak 20 adet 18 

parsel 15 12. 30 M. M. 17 / 4 ıajb sebze bahçeal 
741 Kal'}ıyaka Alaybey 1682 inci selamet sokak 202 ada 22 

parsel 1 12, 5 O M. M. 9 tajlı arsa 

300 00 

4S 00 

1512 00 

57 00 
ARKİTEKT <MİMAR) _ Bu aylık 742 Kartıyaka Alaybey 1682 inci selamet sokak 28 ada 7 

yeni meslek! derginin 121 _ 122 inci sa- parsel 92,50 M. M. 34 tajlı arsa 45 00 
12 yılan intişar etmiştir. 743 Kaqıyah Alavbey 1693 üncü Mimarsinan sokak 41 ada 

parsel 1 36 M. M. 35/1 tajlı arsa 65 00 
1zmir halkının na,.,..- 744 KarŞ>yalr.a Donamnacı 1696 uıcı Hengam sokak 55 ada 15 

-~• parsel 87,40 M. M. 14 tajlı uoa 
dikkatine 745 ikinci karatlna iskele caddesi 733 ada 15 panel l 10 

88 00 

Eski kı>rerte ve kiremite ihtiyacı olan- M. M. 46 tajh hane 1000 00 
lann 1"evzi t,. •~ bıılt'lln çukur handa 146 Orhvular l 1 No.lu aokak 1887 ada 3 parsel 12384 

KT.IRP tı. GO'RL:F:RE miiracaatları M. \1 bili. No. z•ytlnlik 1200 00 
1!>-18 (1346) Ynkanda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile 14/6/941 tarihinden 

itibaren l 1 gün müddetle miiıayedeye konulmuştur. ihaleleri 30/6/941 ta
AKRtSAR BELED1YES1NDEN: rihine müsadif pazartesi günü oaat 15 dedir. Taliplerin muhammen bedelleri 
Akhisar Belediyesi tanzifat işleri mü- üzerinden % 7,5 depozito alı:çe.oi yatırarak yevmi mezkurde milll emlilt mi.i

teal\hitli~ 9500 lira bedeli mtılıamroeni düdüğünde müt•şekkil sabf komiayonuna müracaatları il!n olunur. 

fizerinden yeni baştan kapalı zarf usulü --------------------2-0_6_4 _ _:<_1 _35_7_:) ____ _ 
ile ebiltmeye konulınuştur. 

28/fi-'941 tarihinde saat 11 de ihalesi izmif' Vafnff(ll' Mitdüf'lüğiinden: 
yamlaca1' olan hu ise istekli olanların Maa tah•ilat 
tmratı l· 0 nuniye vechile Akhisar Bele- Şehri vazH.,.; 
diyesin!' ~•.iracaatleri iJA.n olunur. L K. 

15 - 1° - 21 - 2t 2179 (1345) 

!ZMtR strtr,t TiCARET MEMUR
LTJ(;T'NUAN: 

tzak N~"'"" ttca.,.,t unvanil<> fznıirdo 
M!mar K"TllPl"'iin roddesinde 24 ntıma
rıda kazm!r t;e-ı..-.,!iyle i~ir.al enen tzak 
"-T~va.-orun ~hn til~arı-1: unwın• ticare• 
kanunu hükümlerjnp ~öre si"H;n ~rı<:tfl 
nırmara<ma kayt ''e t•scil ..dilrli$ ilan 
olurııır 2228 (131".6) 

19 50 .Bostanlı camii imam ve hatipliği 
1 S c -c Müezzin ve kayyımlıği 
15 Şadırvan carnli birinci müezzin ve kayyımlığı 
1 S Şadırvan camii ikinci milezzin ve kayyımlığı 
Yuk&nda yazılı camilerin imamet ve hitabet ile müezzin ve lı:ayymılık va• 

zifeleri mürihaldir. Mii.sabska lrntiham 5 /7 /941 perJcmbe günü CSğl.den son
ra •a&t l 4 d• yaptlac:akbr. Talip olaıılann imtihan gününden evvel bir dilek
çe. oıhlıat raporu. hümühal kilğıdı, mektep şahadetnameei nüfuı tezkeresin• 
den ibaret evralcı müsbitelerlyle birlikte vıı.kıflar müdürliiğünde mliteşekldl 
komisyona müracaatlan ilin olunur, 2235 ( 1 )64) 

1 - Mezbaha idaresine bir adet relik menfez ve köprü tamiratı l640 lira 6 kuruş ketif bedeli ile 18/6/1941 
amonyaklı lrumpresör ve teferrüab:nm ıarihlnden itibaren 15 gün müddetle açık ebiltmeye konulduiundan istekli· 
satın alınması, yazı işleri müdürliiitün- lcria 2490 sayılı ,,_ bükiimlerine göre hazırlayacaklan teıninatlan ile blıı
deki ~rtııamesi veçlıile bir ay müddet- likte 3/Temmm/1941 peqembe günü saat 11 ele ...;Myet daiml eneömenine 
le pazarlrğ'a bırakılrnışbr. Muhammen b alan. 2243 ( 1367) 
bedeli 12000 lira, muvakltat teminatı I--"'-vurm-------------------------
900 liradır. Taliplerin teminatı ~leden 
evvel iş ban kasına yatmırak makhuzla
rile pamrlııla iştirak için 25-6-941 tari
hinden (4-7-941 dahil) tarihine kadar 
!ıaftaıun Pazartesi, Çar,amba ve Cuma 
ııünleri ...at 16 da encümene mUracaat
lan. 

lsfanbul Güm,.ükleri Başmüdürlüğünden: 
.Satış müdürlüğii!tde sahipsiz eşya satılıyor 

Miktan Değeri Teminatı 
Kilo gram U,,. kmut Lira kımıt qya cinai. 

1365 000 1301 41 00 9800 00 Sıı.fi ipe.lı:: mensucat 
10/6/941 günlü politika (lstanbul) Ulu., (Ankara), H. Sesi (lzınir) ga• 

zctcleriyle ilin edildiği üzere ,...bnda evsafı yazılı eşya 27 /6/941 saat 1 J,10 
da 1549 sayılı kanun mucibince Ye 2490 sayılı kanım hükümleri dairesinde 
açık artbrma muli ile oahlacalttır. lsteliilerin pey akçelerini ihale günü öğle-
ye kadar vezneye yatmnalım l&z:ımdır. 2095 { 1358) 

2 - İtfaiye otomobillerine senelik 
1150 teneke dökme benzin satııı. alın
:nası yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi vec:hile açık eksiltmeye ko!lul
'11UŞtur. Muhammen bedeli 4975 lira, 
muvakkat teminatı 373 lira 15 kuruş
tur. Taliolerin teminatı öi!leden evvel 1-------------------------------
;hale tarihi olan 25-6-941 çıır~~mba gü- lstanlluf C. M. V. fiğinden: 
nü saat 16 da encümene mür<>00•tlan. lstanbul ceza ve tevkif evinin 941 mali yılına ait 250,000 kilo elr.mek il.. 

1~14-1 ~24 ( 1291) tiyacı bpah zarf uouli ile eksiltmeye konulmuıtur. 
Varidat servisine seri daktilo yazma- Muhammen bedel 32225 lira olup muvakkat teminat 2416 lira 87 kuruf'" 

smı bilen bir memur al ,.,acriktı?'. Orta tur. 
tahsilini bitirmis ve askerlik!~ alakası Elı:siltme 7 /7/941 pazıute&I günü saat t 5 te İstanbul Sultan Ahmetteki 
bulunmam,. olmak sartivle taL~lerm ceza ve tevkif evi müdürlüğünde yapılacaktır. T alipkr buna ait ıartnameyi ta· 
müsabaka imtihan iünü olan m-6-911 ti! günlerinden maada her giin mesai saatleri dahilinde mezkur müdürlükte 
c,l"r.a günü saat 15 tc bcl2diye ri•;asoti- göttbilirler. istekliler kanuni vesikalarını bavi kapalı zarflanm ekaı.1tme sa-
nP milracaat eylemeleri ilan olun•Il". atinden bir saat evvelıne kadar mezkılr müdürlükte toplamıcak komisyon re-

224~ (13'l2) isliğine numaralı makbuz mııhbilinde vermeleri. T qradan gönderilecek ta• 
ahlıüılü mehuplann posta gecikmelerinden bir mes'uliyet kabul edilmeyecf>-

UMUMt MAl'iAZALAR T. AN'ONL'.r iii ilan olunur. 18 21 26 30 2200 (1356) 
S1RKET!NDEN: 

Esa.! mukavelenamemizin 10 !lDCU 

maddesi mucibince şirket sermaye•inin 
viizde 12,5 umum hissedarfardan tale
bine idaı-e meclisinin 10-6-941 tarihili 
53 CÜ içtimaında karar verilmis olduğun
dan sayuı hissedarların hisselerin .. isa
bet eden miktan şirketimizin TUrkiye 
iş bankası Ankara şubesi nezdindeki 
car! hesabına tl!Vdl buyurmalan llAn 
olunur. 2224 (1365) 

Z A Yt 
İzmir ithalllt gümrüitünden 24-12-940 

tarihinde almı$ olduğumuz 19016 sayı
lı emanet makbuzunu zayi ettı1c. Yeni
sini alacağlmı.zdan eskisinin hfikmil 
kalmadığını ilAn ederiz. 

Vito Ye şürekası 

Baldıesirde Mahdut ınesuliyetll Garp Linyit• 
leıoi işletmesinden : 

4 Haziran 941 tarihinden itibaren muteber olmll Üzere Linyit kömürleri 
ecnasıııın iktisat vekaletince teobit edilen Soma, Tavşanlı Ye Değirmisaz ı .. 
tasyonlannda devlet demiryoilan vagonlan içinde teslim beher tonun satışı fi. 
atlan a§aiıda gösten1miştiT. 

Parça 
Ceviz 
Tozlu F ındılt 
Rekompoze: % 40 parça ve % 60 ceYİz 

775 Kurut 
625 c 
300 • 

den mütctekkil 685 c 
Rekompozenin bu nispeti miiJterinin arzusu üzerine 
deiiiftlril.ebilir "1 tak.tirde, fiat Rekompozinio ihtiva 
edeceği parça, ceviz yÜzde nispeleri üzerinden tesbit 
olunur. 

Bundan höy.k oipariş.lerin bu fiatlar üzerinden kabul olunacağı ilin olu-
lllU. 18 19 20 2234 ( 1360) 



SAHIFEI 

SİYA.ti VAZiYEr 

Suriye harekab 
hakiki bir harp 

manzarası 

alıyor 

Beyrut ve Şamın düş· 
mesi pek yakın gibi 

-0---

Almanlar şarlıta mı, in, 
gil:ereye lıarşı mı hare
lıiita g~ecelıler? • Ame· 
rilıanın lıararı Alman· 

yada asabiyet 
uyandırdı.. 

Radyo gazetesine göre günün siyası 
manzarası şudur: Beynelmilel mücade
lenin ağırlığı §U noktalar i.izerinde top
lanmıştır: 

Evvela Suriyede bir taraftan İngiliz
ler ve hür Fransızlarla diğer taraf tan 
Vişi Fransızlan arasındaki mUcadele. 

ikincisi, Almanyanın yapacağı hamle
ler etrafındaki tahminler, üçüncüsü de 
Amerika ile mihver devletleri arasında
ki mücadelenin gerginleşmesi... 

SURtYEDE V AZtYET 
Suriye vaziyetinde son 24 saatte kay

dedilen bir inkişaf, Vışi Fransızlarının 
mukabil taarruza geçerek evvelce İngi
lizlerin eline geçen bazı yerleri istirdat 
etmeleridir. Filhakika Fransızlann Su
riye işini gittikçe daha ciddiye almakta 
o1duklan anlaşılıyor. Fransız kaynakla
n şark sulannda Fransız harp gemileri
nin faaliyetinden bahsediyorlar. Gelen 
bir habere göre Fransız hava nazırı B. 
Berjer Suriyedeki Fransız kuvvetJeri
nin kumandanlığına tayin edilmiştir. 
Fransız kuvvetlerinin mukavemet et
memekte olduğunu İngilizlerin iddia et
miş olmalan Vişide iğbirar uyandırmış
tır. Bu iğbirar radyo neşriyatından an
~ılıyordu. GörUlUyor ki bunu fiiliyat
la da tekzip etmek istemişlerdir. Ancak 
İngilizler Vişinin mukabil taarruzundan 
endişdi görilnmiyorlar. Londradan ge
Jen bir haberde bu mukabil taarruz ne
ticesinde Vişi Fransızlannm Mercü 
Ayunu aldıklan itiraf edilmekle bera
ber burasını alan kuvvetJerin ihata ecli1-
4fiği de iddia edilmektedir. Her halde 
Londra bu mukabil taarruzu ciddi te
JAkld etmediğini sarih olarak bildirmiş
tir. 
Diğer taraftan .sahilden, yani Savda

nın şimalinde İngiliz kuvvetlerinin Bey
l'Uta doğru ileri hareketlerine devam et
tikleri anlaşılıyor. Beyrutun tahliye 
edi1miş olduğu da haber verilmektedir. 
Mercü Ayundaki mukabtı taarruza ra~
men İngiliz kuvvetlerinin Samı is~al et
meleri de Londra haberlerinde bir kaç 
günlük bir mesele olarak gösterilmekte
dir. 

ALMANLAR VE SURİYE 
Almanyanm Suriyedeki vaziyeti de

iişmemiş olmakla beraber Beyrut açık
larında Alman tayyareleri İnr!iliz deniz 
kuvvetlerini bombardıman etmi~lerdir. 
Ancak Berlin bunun Suriye muharebe
.sine iştiralc manasına alınmılmAsı lazım 
geldiğini bildirmelctedir. Berline göre 
Beyrut clvanndaki hareket her nerede 
görülürse İngiliz kuvvetlerine taarruz 
politikasının tatbikinden ibarettir. Yok
sa Almanya Suriyede Fransa ve İngil
tereyi haşhaşa bırakacaktır. 

HAKİKİ HARP MANZARASI 
Diğer taraftan İngilizlerin Suriyede 

Fransızlarla muharebeye girişmemiş gö
rUnmek istemeleri neticesiz gibi görü
nilyor. ÇünkU Fransız mukavemeti ~it
tikçe artmaktadır. İnstilizler Fransızlar
la dövüşmek mecburiyetinde kalmakta
dır. Surivede hakiki bir harp manzarası 
vardır. Ve Fransanın İngiltere ile harp 
halinde bulunduğunun belki daha bariz 
bir de1i1i de Fransız gazete ve radyola
nnın siddetli neşriyatıdır. tn~ltere aley
hindeki bu neşrivatta Fransızlar mihver 
devletlerinin matbuat ve raovolanndan 
bile daha ileri gitmektedir. Hü1!sa g~ 
rek propaeanda sahasında gerek siyaset 
ve askerlik sahalarında İngiltere ve 
Fransa arasında hakikt bir harp manza
rası vardır. 

İşte İngilizlerin kaçınmak istedikleri 
ve Almanyanın ihdas etmek istediği va
ziyet le bu idi. 

BEKLENEN ALMAN HAREKETİ? 

Almanyanın yakın bir istikbalde ya
pacağı yeni hamle bah~ne gelince bu 
hususta kat'i bir şey sövlenemez. Alman 
askerlerinin son yıi?ınaklarına bakılacak 
olursa c:arkta hir harekete gecmelerine 
hiikmetml'k lazım~elir. Maamafih buna 
ihtimal verenler azdır. M selede en çok 
alakalı olan devlet evveJki günkü res
mi teblii!ivle buna attla ihtimal verme
diğini bildinnistir. Almanyanın fn~lte
re ile hııro halinde iken baska bir dev
lc.tle ihtilaf <'ıkarmaktan çeldnece~i de 
söylenmektedir. $u halde şark cephe
sinde yapılan yıihnak bir fnııiliz .ı?azete
sinin tahminine göre Alman ordusunu 
iaşe bakımından daha rahat bir bölgeve 
toplamaktan ibarettir. Almanyanın ya
prıctıi!ı h. mle hakkında ikinci bir ihti
mal lnniltl're>ye karsı cfoğnıd~n doi!ruva 
laarrı 71 <>rml'c:idir. Bu ikide bir tek
rar edil n bir ihtimaldir. Almanlar da 
bu taarru1.a Pirişeceklerini bir kac defa 
iH\n f>f'Tlislerdir. 

Hatta ~ecenlerde Alman propagar.da 
nazın Göbels bir gazetede intişar edeıı 
makalesinde aşaj'b vukan şunları sövl~ 
melde idi: Cirit harbmı bir silkdn devri 

Amerika ve Almanya 

Bir Amerikan 
~azetesi hükü
mete şiddet tav

siye ediyor 
--0--

Gemimizin batırıl
ması harp ilanına 

muadildir diyarlar 
---<>--

Nc\•york 17 (A.A) - NeV)lork He
rald Tribün gazetesi Amerikan bandı
ralı Robin Moor vapurunun torpi11en
mcsi gibi hadiselerin tekerrür etmerri:si 
için şiddetli tedbirler alınmasını talep 
etmektedir. Bu gazeteye göre Robin 
Moor 'hadisesi bundan evvel riayet edi
len ananelere göre harp ilanına muadi1 
bir vakıa teşkil etmektedir. 
Aynı gazete şunlan ,ilave etmektedir: 

Denizlerde &sayişi yeniden tesis menfa
atimiz iktizasıdır. Bunu temin etmek 
hususundaki kararımızla bu asayişi ih
lal etmek isliyen korsanları imha husu
sundaki azmimizi açıkca bildirmeliyiz. 

CASUSLUK VE BOZGUNCULUK 
Vnşington 17 (A.A) - Amerika bir

leşik devletleri hariciye nezareti tara
fmdan ayan meclisi adliye encümenine 
takdim edilen bir rapora ıröre birleşik 
devletlerde casusluk ve bozgunculuk 
faaliyetinde bulunan kimseler bu yıl 
geçen senedekine nisbetle daha fazla
dır. Encümenin Am~rikaya giren ve çı
knn yabancıları kontrol icin Reisiciim
hura salahiyet veren bir kanun projesi 
ni tetkik etmesi münasebetiyle bu key
fiyet Hşa edilmiştir. 

-------
Kanadada 45 37asma 
lıadar olanlar aslıer 
Ottavn, 17 (A.A) - 18 ile 45 yaş ara-

sındaki erkeklerin askere alınması mu
amelesine ~lanmıştır. Yalnız yirmi bir 
yaşından kırk yaşına kadar olanlar de
niz aşın memleketlere l{Önderilecekler, 
diğerleri ana vatan kıtalarında vazife 
göreceklerdir. 

-------
Amerika ve Jaoon va 

.Japonyaya ait 
benzinin ihracı 

men edildi 
Vaşington, 17 (A.A) - Amerika da

hiliye nazın B. Ayt J aponyaya terk edil
miş olan bir milyon l!tre benzinin ihra
cını durdurmuştur. Mumailcyhin en ya
kın mesai arkadaşfanrun bildirdiğine gC.
re bu tedbir şark mıntnkasında bir müd
detten beri lüzumu kadar benzin bulun
maması dolayısiyle alınmıştır. B. Ayt 
adına söz söylemeğe salfihiyettar bir zat 
bu tedbtrin entemasyonal bir siyaset 
meselesi teşkil etmediğini söylemiştir. 

TOKYODA BİR MÜLAKAT 

Vaşington, 17 (A.A) - Birleşik dev
letlerin Tokyo büyük elçisi B. Grun 
dün aksam Japon hariciye nazın B. Mat
suokayı ziyaret elntlşfa. Mülakat Birle
şik devletlerle Japonya münasebetleri
nin heyeti umumiyesi Uzerinde cereyan 
etmiştir. 

takip etmiştir. İngiltere b!lmelidir ki 
bir stikUn muvakkattır ve Almanya için 
bir nefes almadan ibarettir. Nefes al
madan sonra kuvvetli hamlelere sıra ge
lir. Giritten alınan derslerden sonra lıı
gi1terenin istilası teşebbüsüne girişile
cektir. 

Göbels böyle yazmıştı. Fakat gariptir 
ki bu makalenin çıktığı gazeteyi Alınan 
hükümeti toplattırdı. Ancak bu. taarru
za geçileceğini ispat etmediği gibi ge
~ilmiyeceğini de ispat etmez. Almp.nya
nın böyle bir hamle yapacağını İngiltere 
nazırları da son bir kaç hafta iç!ndcki 
nutuklarında tahmin etmişlerdir. 

Filhakika bu daimi bir ihtimaldir. Fa
kat Almanyarun böyle bir hamle ya~
cağına delllet eden müsbet bir emare 
de yoktur. 

MİHVERİN SULH HAMLESİ 
Almanyanın bir harp hamlesi yapa

cağı gibi bir sulh hamlesi yapacağı da 
tekrar edilip duruyor. Ancak şu kadar 
var ki bu sulh hamlesi İngiltere ıle ak
dedilecek s\ılh manasına alınmamalıd1r. 
İngiltereyi dışarıda bırakacak bir Av
rupa sulhu. daha doğrusu Avrupa niza
mının kurulduğunu resmen ilan etm,.k 
suretiyle yapılması beklenebilir. En 
muhtemel görülen hamle de budur. 
HatUi bu meselede Almanya ile Sov
yetler birliği anısında da müzakereler 
yapıldığı Amerikan kaynaklarından bil
dirilmektedir. 

Al .. MANY A VE AMERİKA 
Amerikadan çıkarılacak Alman kon

soloslarının sayısı 24 tür .. Bunların aı a
sında bilhassa Filipin ve Panama konso
losları bulunmaktadır. Bu kararın Al
manyadn asabiyet uyandırdığı bildirjl
melctedir. Ge~i konsolosların çıkanlmn-
51 Almanya ile Amerika arasında siya.o;;} 
münasebetlerin kesilmesi değildir. Çün
kü Amerika ile Almanya Berlin ve Va
singtondaki büyük elçilerini geri ca
ğırmıslardır. Fakat iki devlet öyle bir cı
;:tır üzerinde yürümektedir ki yakın'la 
belki bu mUnasebetlerin kesilmesi de 
bir zaman meselesi olmak aerektir. 

YENi A.llR 

llREŞll PETEI DÜI 
BiR NUTUK SÖYlEGI 

ihtiyar Mare
şal Fransızları 
etrafına ça-

"' !ltrıyor 
uHer halde vaziyetimiz 

bir sene evvellıinden 
feci değildir-n 

Son aaker.f vaziyet 

Mihver kuvvet
leri bütün Mısır 

arazisinden 
çıkarıldı 

Suri yede İngilizler 
müşkül vaziyette mi 

bulunu yarlar ? 
Vişi, 17 (A.A) - Mareşal Pcten bu- --<>--

gUn saat 13 tc iktidar mevkiine gcçisi- Radyo gazetesine göre Suriyede as-
nin yıldonümü münasebetiyle radyoda keri vaziyet hakkında alınan haberlerde 
bir nutuk söylem:.ştir. Mareşal 17 hazi- Vişi kıtalarının bazı tank ve motörlü bir
ran 1940 ta Bordoda söylemiş olduğu likler aralarında olduğu halde sahilde 
nutku plakla tekrar ettirdikten sonra Sayda §ehriyle Şam arasında takriben 
demiştir ki: 20 kilometrelik bir cephede Mercüayun 

- Bugün sesim daha kuvvetlidir. istikametinde Britanya kuvvetlerine kar
Çünkü Fransa sağlnmlaşmaktadır. Fakat şı mukabil taarruza geçmiş olduklarını 
bir çok Fransızlar bunu kabulden imti- bildirmektedir. En son haberlere göre. 
na ediyorlar. Bunlar mukadderatımızın bu taarruzu yapmış olan Vi§İ kıtalan 
bir sene evvelkinden daha mı feci o 1- Filistinin ıimal hududundan 1 O kilo
duğunu sanıyorlar? Ekseriyetiniz yuva- metre mesafede bulunan Mercüayuna 
larınıza dönmüş bulunuyorsunuz. Gerci girmişlerdir. Bu vaziyete göre Britanya 
harp esirleri henüz dönmemiştir.. Ka- kuvvetlerinin cephesinde 20 kilometre 
dınlar mücadele ve ıstırap içindedir. İa- genişliğinde ve 25 kilometre derinli
şe fena oluyor. Bu haller bazılarını si- ğinde olmak üzere oldukça mühim bir 
nirlendiriyor. Bir çok çocuklar doyun- yarma, yani öteki tabirle bir cep husule 
caya kadar yemek yemiyorlar... Fakat gelmiş bulmaktadır. Vişi kıta1annın mu
Fransa yaşıyor. Evler, köprüler, fahri- vaffakıyetle neticelenmiş olan bu yar
kalar tekrar kuruluyor. Bana inanını7 .. ma hareketini daha çok genişletme\: için 
Elem ve üm:tsizlik zamanı gelmemiştir. Mercüayunun cenup doğusunda bulu
N e satılmışsınız, ne ihanete uğramışsı- nan Konayere istikametinde de taarruz 
ruz, ne de tcrkedilmişsinizdir. Bunu s?y- etmek istedikleri gelen haberlerden an
Iiyenler yolan söyliyorlar. Meşum bir laşılmafctadır. Kahirede askeri sözcü bu 
kanaate atılıyorlar .. Erkek olduğunuzu harekôttan bahsederken Kunaytere isti
cski ve şanlı bir milletin erkekleri ol- kametinde hareket eden Vişi kıtalariyle 
duğunuzu hatırlayınız. Kendinize geli- temas temin edildiğini bildiriyor.. Vişi 
n!z, cndiseleri atınız .. Bana ge1iniz. Müt- kıtaları Kunaytere istikametindeki b
hiş se~zeştten beri istikbaliniz daha rekatta ufak ta olsa bir inkişaf kaydnt
mı karımlıktır? Kurtulacağız.. tiği takdirde Kunaytere yoluyle ~m 
FRANSA YA YENİ ESİRLER GELDİ istikametinde evvelce ilerlemiş olan İn

~iliz kuvvetlerinin gerilerini tehdit .. -de
bilir ki öy 1e bir hal İngilizlerin Ş:.mcliyc 
kadar Suriyede elde etmiş oldukları mu
vaffakıyetlerin mühim bir kısmını sıfıra 
indirebilir. Yalnız böyle bir harekete te
şebbüs kin Vişi kıtalannın kuvvet du
rumu müsait midir.. Bu hususu tabii 
bilmiyoruz. Her halde hafif kıtalarla 
böyle bir harekete teşebbUs etmek çok 
hatalı olur. Cünkti yarma hareketlerinin 
cephesi genişledikçe Vişi kıtaları dağıl
mış ve her tarafta zaif bir vaziyete düş
müş olacaklardır. Bu takdirde ise Bri
tanya kuvvetlerinin tekrar mukabil ta
arruzda bu1unmalaı-ına imkfuı vermis 
olurlar. Bu hareketi yapan Vişi kuvvet
lel".inin hakiki mikdar durumlarını bil
mediğimiz için baslamış olan hareketin 
hundan sonra nasıl inkişaf edeceği bak
landa ,eimdtdıen iat., bir htıkUm yih1lt-

Vişi, 17 (A.A) - İade edilen harp 
esirlerinin ilk kafilesi pazartesi günti 
Liona muvasalat etmiş ve resmi makam
lar mümessilleriyle halk. tarafından sa
mimi bir surette karşılanmıştır.. Lion 
askeri kumandanı Praye mareşal Peten 
namına esirlere hoş geldiniz demiştir. --------

lngiliz hava akın: 

Almanvava hü
cum edildi, Manş 

temizlendi 
Londra 16 (A.A) - Bir tebliğde l:iil

dirildiğinc göre avcı tayyarelerimiz 
Manş denizi üzerinde muvaffakıyetli 
bir temizleme hareketinde bulunmuş
lardır. Pazartesi günü öğleden sonra 
Bulonyadaki hedeflere yapılan bir hü
cumda avcılarımız bombardıman tayya
relerine refakat elmi~ler<lir. Tam tafsi
lat alınmamışsa da müteaddit düŞMan 
avcı tayyaresinin düşüriildüğü ve bir 
kaç lngiJiz tayyaresinin de üslerine 
dönmediği bi1dirilmektedir. 

İngiliz hava kuvvetlerinin Pazartesi 
günü Manş sahilindeki limanlara karşı 
yaptıkları gilndüz hücumları hakkında 
aşajbdaki mütemmim tafsilat alınmıştır: 
Akşama doğru alınan taarruz hare

katı hakkındaki mütemmim malOmata 
göre sahil muhafaza servisine mensup 
tayvarelerle bombardıman tayyareleri 
Bulong demiryolu istasyonuna ve bir 
büyük depoya isabetler kaydetmişler
dir. Bomhardıman tayyarelerine avcı fi
loları refakat etmistir. Düsman avcıla
riyle çarpışmalar ol"rouştur. Sahil muha
faza servisinden iki tayyare kayıptır. 
İngiliz hava kuvvetlerinin geniş mik
yasta harekAtı neticesinde dilşman av
cı tayyarP1eriyle bir çok çarpışmalar ol
muştur. Bunlar da üç avcı tayyaremiz 
kaybolmussa da bunlardan birinin pi
lotu kurtulmuştur. 7 düşman avcı tay
yaresi düsiirülmüştilr. 

Londra 17 (A.A) - Londrada öğre
nildiğine göre ln~liz hava kuvvetlerin<' 
mensup bombardıman tayyareleri Pa
zartesiyi Salıya bağlıyan gece garbi AJ
manvadaki hedelJere hücumlar yapmış
lardır. 

Londra 17 (A.A) - Hava nezareti
nin teblf~: Dün gUndUz bombardıman 
tP.sekkü]]erine mensup tavvarelerimi7 
Hollanda ve Almanya sahilleri açıkla
rında düşman gemi kafilelerini bombar
dıman etmiş ve ml\teaddit taarruzlarda 
bulunmuslardır. Bunların bazılannın 
neticelerini mUşahP.de etmek imkansız 
olmakla berabf'r iki gemiye tam isabet 
J?Örülmüc:tiir. Bunlar tamamiyle kayhe
dilrrıiş telakki edilmektedir. 

Dlin ı?ece bombardımım teskilatı Rur
da ve Rende. bilhassa Kolonya. Diissel
dorf ve Duisburg mıntakalarınd~ki he
deflere taarruz etmişlerdir. İMiliz tay
ya~1eri ayrıldıkları vakıt bir çok yan
*1nl~r devam ediyordu. Başka tnyyare
Jı>r Bu]ogn doklanna hücum etmisler-
d

. . 
ır. 

Bombardıman te~kilatımız hiitün bıı 
harı>1<et1C'rde yPdi tavvare kaybetmiştir. 

DUn gece sahil miid~faa te~kilatı ile 
birlikte hareket ı>den bahrive tavvarc
l<'rimiz DunkC'rk lim:m ve dokları~ ta
arruz etmi~ll'rdir. K--ndileri hic bir za
vi:-ıfıı u;fr:ımıımı.,lardır. 

ALMAN RF'.SMt TFRLtCt 
BerJin 17 (A.A) - Resmt tebli~: 
İn~iliz tavyarelerinin gündüz Alma?' 

1<örfezi ve ismıl altındaki ara~i iizerlnrl ... 
•ıt•us te.,nh'hfü;leri ağır zaviatla tardedil
'llİmr. 15 f ngiliz tayyare~i hava muhıı
rebelertn~e ve tayyare dafi bataryaları 

mck mümkün değildir. Yalnız harelrfi
tın bugünkü inkişaf safhalanna göre 
hüklim vermek icap ederse vaziyet Bri
tanya kuvvetleri için endişeli bir hrıl 
almış gibi te1Akki edilebil!r. Londradan 
~elen haberlere göre .sahilde Bevrut is
tikametinde ilerlemekte olan Britanya 
kuvvetleri ilerleyişlerine devam etmek
tedir. Gerçi bu ilerleme Merci Ayunu 
istikametinde yapılmış olan Vişi kıta
lonnın harekatını sureta tehdit mahi
yetini arzebnekte ise de bu kuvvetle
rin sahil yolundan ayrılarak oldukça 
ciaha sarp dağlık araziyi aşmak sure
tiyle sağ cenahlariyle temas etmeleri 
kanaatimizce pek mümkün olmıyan 
bir keyfiyettir. Britanya kuvvetlerinin 
bu yarma hareketine mani ohnak idn 
yapacakları belJi başlı bir hareket ~ 
dır. O da Şamı bir An evvel elde ede
rek Zahle istikametinde bir i1eri hare
ketidir. Görüsilmilze göre böyle bir ha
reketin gi.iclilkle vuku bulabileceği an-
1aşı1ıvor. Cünkü hür Fransızların iki 
üç günden beri Sam varoşlarına varmış 
olmalarına ra~men İngilizler henüz Şa
ma girememişlerdir. 

Kanaatimizce hareklt tasavvur edildi
ği ıtibi süratlc inkişaf edememektedir. 

Suriye Frarnnz tayyareleri de !i<>n 
günlerde faalivetlerini arttırmış bulunu
yorlar. Buna başlıca sebep Fransız ha
va kuvvetlerinin Fransanın diğer kısım
larından takviye almalarıdır. Geçenler
de bir bombardıman tayyare filosunun 
Fransız şimali Afrikasmdan uçarak Su
riycye geldiği bildirilmişti, O zamandan 
beri daha bir çok filoların uçarak gel
miş olmaları muhtemeldir. Ayrıca Fran
sız av tayyareleri de Sic!lya ve Ege ada
larından istifade ederek Suriyeye gt-ç
mPleri mümki.indür. 

Suriyede esaslı bir mukavemet gös-

tarafından düşürülmüştür. 
Dün gece garbi Almanyanın mütead

dit yerlerine düşman tayyareleri van
gın ve infilak bombalan atmıstır. Miite
andit sivil ölmü~ veya yaralanmıştır. 1s
kAn mahallelerinde bir miktar ev harap 
olmuş veya hasara uğramıstır Bazı en
dilstri ve simendUfer tesisatı da mUtecs
sir olmustur. Gece avcılarımız tarafın
dan doktız İngiliz tayyaresi düşürtil
müstü r. 

13-16 Haziran arasında düsman ce
man 53 tayyare kaybetmistir. Bnnlann 
48 zi hnva muharebelerinde Visi do
nanma foıreketivle tahrip edil~istir. 
Avnı devrede 22 Alman tayyaresi tah
,.ibe uğramıstır. 
termcğc karar verdikleri anlasılan Fran
sızlann her tlHti imkflnlardan istifa,J-. 
ederek oraya fazla tayyare pefi'recekle
rini kabul etmek lAzımdır Alman tay
vareleri sahil harekntında fnttiliz harp 
o;remilerine ve K1brıstaki !nı:ıiliz tavyPl"e 
~1eydanhırına taatTUz etmiı=lerdir. Bu 
c:uretle Fran•nz tayyarelerinin taarruz 
0dece~ hedefler 82almal<tadır. Hiç ol
l'l'lazsa bu hareket Fransız tayyarelerin1 
Kıbns tayyare meydanlarına taarruz 

. ıs Hazbe.en Carsamlla 

SON HABER 

Nafıa vekilinin beyanatı 
~~~~~~~-tWW~~~~~~-~ 

~orupa tren münaltalatının iadesine doğru 
. l_stanbul, 17 .<Yeni Asıı·) - Nafıa ve- dut'Wlu, pek yakında trenlerin işleme

kilı gen~l ~lı Fuat Cebesoy Ankaraya ğc başbyacağını bildirm•~ ... 
avdet etmıştir. Beyanatında, Avrupa Ue aq~ 
şhnendi!cr münaknlatını temin edecek Vekil, hazırlanan büyilk su progra· 
olan Uzunköprü - Sivilingrad ara- mından da bahsederek projenin Heyeti 
sındnki köprtinün tamir edilmekte o1- Veki1eye arzedildiğini söylemiştir. 
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lstanbulda kahve tevziatı baslı vor 
istanbul, 1 7 (Yeni Asır) - Şehrimizde kahve tevziatı h~ırlıklan bitiril

miştir. Perşembe günü tevziata baslanılması kuvvetle umuluyor. 

Tersustan lstanbula üzüm f!Önderildi 
İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Senenin ilk üzum mahsulü Tarsustan şehrimize 

getirilmiş ve piyasada satılmağa başlanılmıştır. 
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Hapiahaneler hakkında yeni bir layiha 
Ankara, 17 (Telefonla) - Hapisha- mahkumlara ait mektuplann ve kendi

ne ve tevkifhaneler.n idaresi hakkında- lerini ziyarete ge)enlerle konu§Jnalan• 
ki kanun~n taclillne dair layi~a Meclis nın ve hariçle muhaberelerinin tanzim 
ruznamesıne alınmıştır. Bu tadılden mak ve kontrol edilmesi esasının de illvesi• 
sat hapishanelerin idare tarzını alaka· dir. Bu suretle mahkumlann namlanna 
~ndıran muhtel~f ~~susl~r hakkında bir gelen veya harice gönderilecek mektup
nızamname ~ımını ~r _bulunan m~d lan ve kendilerine vuku bulacak z.iyaret
deye ceza evının emnıyeti bakımından ler kontrola tabi tutulabilecektir. 
~.ı0aaa~~ıc~aaaanaaaaaa00:1aaııaaaaaaaa~aaaaaaaaaaaaaaaaaaacıc 

Makine~re Robin Moor 
''erilirken 
Saydanın zaptı 
hakkında. Roy
ter muhabiri-

nin verdiii 
malumat 

Londra, 17 (A.A) - Royter ajansının 
Saydadaki imparatorluk kuvvetleri nez
dinde bulunan hususi muhabiri bildiri
yor : Saydanın zaptı hazırlıkları o ka
dar mlikemmel yapılmıştır ki şehre gi
rerken hiç bir sokak muharebesi olma
mış ve pusu ateşi açılmamıştır. Bütün 
nskeri hedefler topçumuzun iki gürı sü
ren şayanı dikkat derecede isabetli bom
bardımanı neticesinde tutulmaz bir ha
le getirilmiştir. Sayda öğle Uzeri teslim 
olmuş ve akşama doğru mağazalar tek
rar açılarak çarşılar yeniden canlanmış
br. Ahali sokaklara çıkarak mUlklerine 
veya mallanna bir zarar olup olmadığı
m anlamağa çalısmakla meşgul olmu:c-
tur. Umwn1 hayat tabii seyrini alınış 
bulunmaktadır. Bazı evlerde tek tUk ha
sarlar ancak görülebiliyordu. Sokaklar
da tahrip edilmiş harp malzemesi ve ha
sar~ uğramış tarassut mevkileri göze 
çarpıyordu. Siviller arasında ancak üç 
kişi ölmüş ve 12 kişi yaralanmıştır .. Bir 
cok Fransız subaylarının Fraimde bulu
nan ve yahut Almanlara esir düşen ak
rabalarına fenalık yapılacağı korkusu 
ile harp ettikleri söylenmektedir. Vişi 
hükümetine muhalif olan diğer bazı su
baylar da eğer general Dentz cuma gü
nU bu cepheye gelerek askerlerin kuv
vei maneviyesini yükseltmeğe muvaffak 
olmasaydı Saydanın muharebesiz teslim 
edilmiş bulunacağını söylemişlerdir. 

Sayda son günlerde abloka neticesin
de bUyUk bir yiyecek sıkıntısına maruz 
kalmıştır. 

___ ..,. __ _ 
AUIAY llHOF-~'UH 

Gazetedlerln saaJlePI· 
ne verdl;JI cevap 

Montreal, 17 (A.A) - Gazeteciler 
Amerika bahriye nazırı albay Knokstan 
İngilterenin Alınanların karşısında da
vanıp dayanamıyacağını sormuşlar .. Al
bay Knoks ta kat'i bir ifade ile bu mu· 
hakkaktır, demiş ve şunları ilAve etmiş
tir : Amerikalılar Akdenizin İngilizler 
tarafından müdafaasının ehemmiyeti 
olduğunu tasdik etmekle beraber bunu 
hayati bir lüzum addetmemektedir. İn
e;ilizler İngiliz adalarını müdafaa etme
Jidirler. 

!taJyada Amerllıan te
baasının cdacalıları 
halılıında emirname 

Roma, 17 (A.A) - Bugünkü resmi 
gazele İtalyadaki Amerikan tebaasının 
alacakları hakkında bir emirname neş
retmiştir. Bu emirname hükümleri mu
cibince İtalyada ikapıet eden İtalyan '\ e 
yabancılar yediem!nler de dahil olduğu 
halde Amerikan tebaalarına tediyathı 
bulunmıyacaklardır. $imali Amerika 
cüm.huriyetleri tebaalannın f talyadaki 
alacak ve emlAkleri üzerindeki tasarruf 
haklan hi.ikmen iptal edilmiş bulunmak
tadır. Emirname bugünden itibaren me
riyete konulmuştur. 

külfetinden kurtarmakta ve İngiliz harn 
C1emilerine karşı yapılan taarruzlarda 
Fransız hava kuvvetlerinin tesirini art
tırmaktadır. 

Libya harekatına gelince: Britanyalı
ların Solluma karsı taarruz harekatı de
vam etmektedir. Libya hududu dahilin
de Kaputzo kalesi tekrar Britnny~lıln
rm eline geçmi~tir. Simdi hareknt Sol
lum, Kaputzo, Sidi Ömer müsellesi ara
'Sında vuku bulmaktadır. 

Bir habere göre mihver kuvvetler; 
Mısır arazisini tamamen terkedereJr 
Libya topraklanna çekilmişlerdir. Fakat 
henUz bunu teyit eden baı::ka malnmat 
elde edilmemi§tir. 

Kaptanı vaparunan na· 
sd batırddığım 

anlatıyor_ 

Capctovn, 17 (A.A) - Robin Moorun 
kaptanı B. Mundy buraya muvasalAtm
da aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : 

- Sabahın ilk saatlerinde kaptan köı>
rilsündc nöbette idim. Bir ara karşımız
da işaret verildiğini ve gemimizin hilvf· 
yetinin sorulduğunu gördüm. Vapuru .. 
muzun Amerika ve f6minin de Robin 
Moor olduğu cevabını verdim. Yine işa
retle bir sandal göndermekliğimiz iste. 
nildi. Denizaltıya yaklaştığım vakit g~ 
miye ve hamuleye ait evrakın gösteril
mesi talep edi.ldi ve denizaltının kuman
danı bana şu suali sordu : Haınuleniz 
arasında memleketimin düşmanlanna 
ait malzeme vardır. Yirml dakikaya ka
dar vnpurunuzu batıracağım. Dcni.ulltı 
kumandanından mühletin 30 dakikaya 
cıkarılmasını istediğim zaman kuman· 
dan vapurumun mevkiini tayin ederek: 
kurtanlmnklığımız için civar vapurlara 
telsizle imdat işareti verece~ini vadetti. 
Robin Moorun tahlisiye sandallan de-
nize indirildi. Denizaltıdan vapurun 
tam hedef teşkil ederek olduğu yerde 
bırakılması ve vapura alt 'bUtthi eft'iı1a.n 
teslim edilmesi emredildi. Mütc:U<lben 
denizaltı hedefe bir torpil ve 33 obüs 
attı. Robin Moor 17 dakika içinde battı. 
Denizaltının kumandanı tels:.Z vasıtasfy. 
le sanda11arımızın bulunduğu mevkii 
civar vapurlara bildireceği va&ni tek: 
rarlıyarak bize bir mikdar kara ekmek: 
ve tereya~ kutuları verdi. Aşık kemi
ğimden yaralı idim. Denia.altıdan bana 
bir sargı verildi. Denizaltı milretteba: 
tından biri müstesna olmak üzere bepsı 
iyi İngilizce konuşuyorlardı. 13 gUn son· 
ra bir İngiliz gemisi tarafından kurta
rıldık .. 

AınePllıa ayan ınecllsl· 
nln tasdllı ettiği proje ... 
Vaşington, l'l (A.A) - Ayan meclisi 

sevkülceyş bakımından ehemmiyeti hi
iz büyUk bir yol şebekesinin inşasına ait 
kanun projP.sini tasdik etmiştir. İnşaat 
250 milyon dolara mal olacaktır. Proje
ye nazaran 400 yerde yollar harp tayya• 
relerinin foebileceği kadar geniş olacak
tır. 

Afrika harpleri 
---o---r Rnıttnrafı 1. ci .~nhifede l 

Londra, 17 (A.A) - Orta tukta 
ukeri harekat mütemadiyen tiddetlen
mektedir. Sollam civannda tekrar bat
byan faaliyet senit bir hareketin ...,._.. 
O'ICI oluna buna hayret etmemek Jban
dd'. 

Berlln, 17 (A.A) - Alman ordula
rı baı kumandanlığının resmi tebliii: 

Şimali Afrikada Sollum cephesinde 
.,aşlıyan muharebe devam etmektedir. 
Her iki tarafında en kuvvetli tqekkUl
leri çarpışmaktadır. T ayyarelerlmiz ka• 
ra muharebelerine faydalı oekilde mll
dahale etmektedir. Şitokalar düşmanın 
kamyon kollarına. kıtaat teceınmület~ne 
ve tahşit teşekkülerine savaı ve tahrip 
tayyarelerine taarruz etmişlerdir. Hazır
lık halinde bk tank teşekkülüne hilcıun, 
edilmiştir. Düımanın tank zayiatı Pek 
çok arlmıfbr. 

Kahire, 17 (A.A) - o.ta ~ İn· 
giliz umumi bıwPlmun tebilti: 

Libyada kıtaJarımız Kanutzoya .~~ 
bir bulon yapm11larclB". Diipnan T uunm 

mıntakasına aleJacelo takviye kuvve._ 
teri göndenniıtir. Diitman tarafmdan 
vapdan uimkirane mukabil taarruz 
kendisine ağır zayiat verdir_ilerek pUa-
1<ürtülmüştür. Harekata devam edilmek
tedir. 

Habeşistanda 15 Hazira~da şiddetli 
bir çarpışmadan sonra Afrıka kıtalan
mız Lockentinin J{arbında düşman düm
dar kıtalarının bulunduğu mevzileri iş• 
~al etmiıılerdir. 200 esir alınmış, dört 
top ve 20 mitralyöz iğtinam ediJmiştiT. 
Aynca muharebe meydanında 1 SO ölii 
1:>11akmıştır. Assap mıntakasında evveJ. 
ce alındığı bildirilenlerden başka daha 
-ıltı subayla 180 er baş teslim olmu~ 
tur. 


