
Biiyük 1ngili= tunkforı harp sahasında ilerlerken 

Amerika 
Umumi 
Efkarı 
Kapılarına dayanmış 
bulunan tehlifıenin 
azametini anlamağa 
başlamı$tır-__,__ 

RAK.Kl OC.\KOCoLU 

Darbın başlangıcından beri merikanm 
demokrasilere yardım meselesi cihan 
umumi efkllrmı en çok ilı:ilendirm bir 
dava halindedir. 

Amerika matbuatının nesriyatını, rci
• ii hm Rnzveltin nutuklarını ve nıP

•jlarmı talclp eyH,,-ter A,,.....,__ 
Jıemen bu barba müdahale edecej\"i iimi
dine dü mekte idiler. 

Matbuat tarafından da fazlaca iı&;l~
nen bu ümit aylar ve aylar geçtiği hal
Cle tahakkuk eylemeyince hayal sııku
tunun iizüntiileri baş gösteriyordu. 

Amerika barptan kaeımyor mu? Anıe
rıü demokrasileri aldatıyor ve avutu
yor mu? Diye bazı sualler bile hatıra 
geliyord1L 

Halbuki vaziyetin iç yüzii hi~ te höy
Je delildir. 

Amerik~ - Alm,.nna m·•
nasebatır.ın son safhasi 
Alman 2azete
leri Amerikayı 
esas düsman 
~österiyor 

Baz.ı Alman mahfil
l~ri hala Amerika ile 
anlaşmak ümidinde} 

Şayet İngiltereyi yener· 
ıerse Amerifıaya 
muhtaç oımamağı 
temine çalqıyorıar 

İktisat nazın doktor Fünk'ün nutku
Berlin, 16 (A.A) - Bir hususi mu

habir bildiriyor: 
Alman matbuah gittikçe daha fazla 

Alman • Amerikan miinasebe!leriyle 

Mısır hududunda örü!- 1 

n:emiş bir harp 
li.ücum tankları 
vezırhlı araba

lc: r birbiriııe 

~irdiler 

Almanlar lngiliz ta
arruzunun devam 

ettiğini bildiriyorlar 
---<>--· 

Kahire 18 (A.A) - Dün akşam Ka
hireye gelen haberlere göre Pazar günü 
Mısır - Libya hududunda Halfaya ~eçi
di civarındaki yarda hücum tankları 
arasında şimdiye kadar görülmemiş de
recede mühim bir çarpışma olmuştur. 
Hücum tankları ve diğer muharebe 
zırhlı arabaları kum bulutları kaldıra
rak şayanı hayret manevralarla hücum 
ve mukabil hücumlarda bulunmuslar
dır. lngiliz tankları Halfaya geçidinin 
cenubunda geniş bir hareketle sırta 
çıkmışlar ve Halfaya • Sollunı • Kaput
zo muharebe meydanı miisellesine glr
miı;lerdir. 

MISJRDA SEV1NÇ VE HEYECAN 
Mahdut mahiyette olmakla beraber 

bu harekat haberi Mısırda büyiik heye
can uyandırmıstır. Çünkü bu. Mısırlılar 
arasında büyük bir pre!'tiii olan gen.,_ 
ral Vavell'in aynı zamanda iki cephe 
üzerinde de hattkat idare edecek dere
cede kuvvetli olduğunu göstermektedir. 
Bu, aynı zamanda §UDU da gösteriyor 
kı, aylardan beri durmadan tneiltere-
d n. mpı·ikadan, llindistand • 

r S,.,.,,u ::t ("11 c-:,.J,ıf~,J,, 'T ..... 

Sııriııedek i harekata iştirak eden Avustura!ya!ı kıtalar bir §ehirdetı gererken 
~'><:::><'>-<Y<::><~"""""""""""":,..;: 

AlMA YA AMERI &YI SUGIY~DE vısı UKA-
PROTESTO ETTi VEMETI ARTIYOR 

Konsolosluk 
memurları ile 
ajanlar uslu 

duruyorlarmış 

Müttefiklerin 
Beyrut ve Şa
ma ıfİrmeleri 

bir ,ün meselesi --Almanyadalıi Amerilıan lngiUzler Fransız taar• 
alacalıları halılıında ruzuna ümitsiz fJlr 

tedbirler alımyor gayret sayıyOPltll' 
. ~erlin 18 (~) ?" J:?·N~. ~jaruı~ bil- Londra 18 (A.A) - Suriyede Vışi 

dinyor: Ame.nka bırleşık hilkumeti Va,- mukavemeti artmışa benziyor. Kan aJa,.. 
şingtondaki Alman maslahatgüzarına tılmasına mani ohnak için bizzat Fran-
16 H~zjranda tevdi ettiği. bir nota ile sanın nef'lne ..Iaralı: Jıa~lan mu. 
Anten n urazıı; el ıilin e unan dahaleye, Suriyedelr.:. müdafaa kuvvctle
kon..~orosıuk . .DMtD'I~· N~kıa rfnln mukavmneı etmeuıelm Jçfli ~ 
Alman lstıhb'.11"3t kutüphaı;ıesının v_e dilen gayretlere rağmen olduk §ldcJet. 
Transaseyan aıansı memurlanyle demır li muharebelerin vukuu önlenemeım,. 
yollar ajanlarının memleketi terketme- tir. 
!erini talep etmi5tir. Bu memurların Şam ve Beyruta müttefik kuvvetler 
muzır faaliyette bulunduklan iddia edil- yaklaşmış olmakla beraber buraların 
mektedir. Alman hükümeti haksız bul- işgali için daha bir müddet geçecektir. 
duğu bu iddiayı reddetmiş ve Amerika Çünkü müttefik başkumandanlığı insa
ile Almanya arasında imza edilmiş mu- nı usuller tatbik etmektedir. 
kavelelerle tezat teşkil eden bu garip FRANSIZLARIN UM1TS1Z 
hattı hareketi enerjik bir şekilde pro- GA YRETLERt 
testo etmiştir. Londra 18 (A.A) - Royter ajansının 

[ Sonu 3. CÜ Sahifede ] Suriycde Netola mmtakasmde bulunan 

n 
Surl re~e vazigete müt

tefikler hakim 

Merciayunun 
Fransızlardan 
~eri alındı~ı 
anlaş1lıyor 

Suriye •ahilleri açık
larında bir Fran•ız 

muhribi batırıldı 
-<>--

Kahire, 18 (A.A) - Suriyedeo ah
nan aon telgraflar Şanım cenubunda Vi
fİye ait :reni menilerin ııaptedllcltlinl 
bildiriyor. Ba mmeka.Ja mulıarebe d• 
ftlll etmektedir. Şimdi müttefikler ş.m 
OTUma hikim tepelenle baı...m.kta 
ve ağır ağır telüre doğru ilerlemekt-. 
clirler. Müttefik kuvvetlerin elinde ~ 
lunım Mercüayunda müttefik kuvvetler 
yazjyete hikimdirler. 

BiR FRANSIZ TORPITO 
MUHRlBt BATIRILDI 
Vişi, 16 (A.A) - Ofi aianama 

Beyruttan gönderilen bir telgrafa göre 
Suriye aabilleri açıklarında cereyan edeli 
haıekit eanumda bir Fraıuııı torplto 
muhribi babmftır. 

f Sonu 3. cii Sahifrde ] 

Amerika, Demokrasilere yardım mev- ~"'F ~ğa b~ım::;ı~.,.·1 ~t ~-souııda ııayet samimidir. Cilnkii bu, ha- nyAia ka h et "". e_.~nnhakın 
muhabiri bildiriyor: Top ateşiyle ara ııı- Brr Fra""1Z harp gemiainin toplıın 

~ ra inkıtaa uğnyan bir kaç gÜnlük bir ""''>'<::""""""'.<:::>.<:>~<::>-::::.<:::.<:::.<:><::,,..:::><::; • en! ti • . t b"' b" • b dır manyaya artı asman• YBZJY~ -
yatı m aa erının a ıı ır ıca ı · kında • efkarı h tamamİ ı 

Lüzumunda !ilen de bu barba atıl- d 1 ~~~d emen Y e 
-L<- ı· t dd""t ··sı · ktir ay m aunan.<a ır. m....... as a ere u go ermıyece . .. [ Sonu 3 CÜ Sahifede 1 

Fakat bunun nasıl ve ne zaman olabile- · 
eej":ini kimse tayin edemez. Çünkü Ame
rika, Demokrasinin en çok hiıkim bu
lunduğu bir memlekettir. Buradaki in· 
sanlar körü körüne sergüzeşte sürükle
nemezlcr. Amerikayı barba sokabilmek 
için her seyden evvel Amerikan millet
lerini tehlikenin azametine inandırmak 
ve hnrbm bir ncCis müdafaasından do
lan bir zaruret oldui{una kanaat getirt
mek liızundır. 

1939 eylülünden evveline kadar Ame
rika umumi efkiin, tamamen bir infirat 
politikasının en har taraftan idi. 

Bitaraflık kanunları para ile bıle mu
hariplere harp malzemesi verilmesine 
mü•ait bulunnuyordu. 

Bu halde bulunan Amerikayı birden 
bire harbın içine atnıak kolay bir iş ola
mazdı. Nitekim öyle oldu. 

itiraf eylemek lazımdır ki Nazizm el\'· 
nıokrasileri çok gafil avladı .. 1914 - 1918 
zaferinin mestisi ic;inde bulunan memle
ketler hasımlarının müthiş hazırlıkları· 
nı göremediler. Ve yahut kuvvetlerine 
çok emin olarak bu hazırlıkları istihfaf 
eylediler. 

Fransanın İ(indcn çürüdiiğünün ne 
bizzat Fransa ,.e ne de İnııilterc farkın
da olmadı. 

Cenubi Afrika Baş
vekilinin beyanatı 

"Ren üz hartın 
başındayız!" 

uDaha IJüyüfı imtihanlar 
lıarşısında bulunmamız 

ihtimal dahilindedirn 
Bu hnffn irinde mühim kararlar "erece

ği bildirilen Amerikanın meşhur 
kongre biruısı 

Amerikan yardımı 

Afrikaya tayya
reler hava yo .. 

lu ile 2ön
derilecek 

--0---

~ sükfuıetten sonra Pazar günü saat 

SOHDAKIKA 
••••••••••• 

Türkiye - Al
manya arasında 
dostluk mı· ahe
desi imzalandı 
illi ttll'af arazilerinin 
masanJyetini 11e mülhi 
tamamiyetlerini müte-
lıal>Uen tanıyorlar .. 

Ankara 18 (A.A) - Bugün 
(dün) Türkiye cümhuriyeti ile Al
muı Rayhı arasında bir dostluk mu
ahedesi imza edilmiıtir. 

Türkiye cümhuriyeti •e Ahnan 
Rayhı aralarındaki münasebetleri 
mütekabil itimat ve samimi dostluk 
esasına istinat ettirmek arzuaiyle 
her birinin elyevm mevcut taahhüt-

- SONU 2 ci SAYFADA~ 

~ 

15,30 da Suriyedeld V ışi lruvvetleri mu
[ Sonu S. cü Sahtfede ] 

Alman hava hücuma 

In2iltere üze
rinde tayya
re faaliyeti 

çok az ••• 
~ 

YENiDEN DORT ALMAN TAY· 
YARESI DAHA TAHRiP EDiLDi 

-0--

Londra, 18 (A.A) - Hava ve dahil! 
emniyet nezaretlerinin tebliği : Gece 
düşmanın hava faaliyeti yeniden çok 
büyük mikyasta olmamış ve bilhassa 
İngilterenin şark sahili üzerinde cere
yan etmiştir. Bir noktada bazı hasar ol
muş ve pek az mikdarda zayiat kayde
dilmiştir. 
4ALMANTAYYARESİDÜŞÜRtlLDÜ 

Nihayet felaket gelip çattı. Fransa kü· 
çiik bir darbe ile yıkıldı. İngiltere harp· 
tan sonra harp lıazırlıklanna başla~ı .. 
Demokrasilerin maruz kaldığı tehlikele
ri giircıı Ruzvelt hummalı bir gayretle TAYYARELER BREZiLYADAN ------

Londra, 18 (A.A) - Evvelki gece İn
giltere üzerinde dört düşman tayyaresi
nin düşürilldüğii şimdi tesbit edilmiş 
bulunıtıaktadır. 

miicadele~i kabul etti. GARBI AFRIKAYA GEÇECEK Bitaraflık kanununu uzun siircn mii-
nakaı;alardan sonra tadil ettirebildi. _..,_ 
Amerikad mevcut teanıiiller hili\f111a Nevyork 18 (A.A) - Nevyork Tay-
üriinci.i d~fa olarak reisiciin1hur intih;;p mis $!azetesinin Vaşington muhabirinin 
edilmek suretiyle iktidar mcvkiini elin- verdiği bir habere göre Ruzveltle har-
dc tuttu. Müteakiben icar ve iare konu- biye ve bahriye nezaretleri erkftnı dün 
nuyle bütün Amerikan menbalan pa· akşam beyaz sarayda Afrikadaki İngiliz 
ra"'z İnı:iltercnin yardımına tahsis et- Cenubi Afrika başvekili general Smuth kuvvetlerine gönderilecek Amerikan 
tirdi. Pretoria, 18 (A.A) - Cenubi Afrika bombardıman tayyarelerinin hava yolu 

Bir buçuk sene içinde elde edilen bu birliği başvekili maresal Smuts bir nu- ile teslimine ait meseleleri tetkik e!mi!j-
neticelerin ehemmiyeti ancak harptan tuk sövliyerek demistir ki : !erdir. 
ııonra ifsa oltmacak bir çok hakikatler- _ Harp sona ermiş değild'.-. Billikis Muhabirin zannettiğine göre bombar
Je daha iyi anlaşılacaktır. harbın basında gibiyiz. Söylenmesi acı dıman tayyarefori Morida~an Pri~iti 

Bugün artık Amerikada demokrasi!~- olmakla beraber daha büyük imtihanlar adalarına, oradan da Brezılya sahılle
re yardun meselesi miinakaşa mevzuu karşısında bulurunaklığnmz ihtimal da- rinde bir yere gönderileceklerdir ve bu
obnıyor. Bildkis Amerikan yardıml:m- hilindcdir. Cenubi Afrika dünyada en radan garbi A!rikada Ganıbuya ve Fri
M hız veribnesi keyfiyeti ve buna dair büyük bir gaye için dövüşmektedir .. Bu tavna ve nihayet te Mısıra sevkedile-

- SONU 2 el SAYFADA - gaye hürriyettir.. cekle.rdir. 

Vifi hükümeti pek 
memnun görünü yor 

Surive Fransız
larının Filisti

ne v:irdiii 
asılsız ••• 
-<>--

Vqiye lıalırsa m#tteflll 
UerfeyifinJ IJütün ceJl
helerde önlemqler

Vi.şi, 18 (A.A) - Ofi Fransız eian."I 
bildiriyor : Y alon şarkta muhasamatııı 
11 inci ve Fransız mukabil taarruzunun 
4 üncü günü salahiyetli makamlarda 
yapılan beyanat şudur : 

- Son haberler fevkalılde memıuıni• 
yet verici mahiyettedir. Filhakika di4>
nıan muvasale hatları her tarafta tehdit 
edilmektedir. İngiliz ve Degolcu kıtalar 
bütiln harp cephelerinde önlenmiştir. 
Bazı ınmtakalarda keşif kollarıımz 

düsrnan hududunun içine bile girı:ıis
lerdir. Mühim mevkiler istirdat ed'I· 
Dili; tir. r Sonu 2. ,,.~·Sahifede l 



SARJf'E 2 YElfl ASIR == LS - S 

Türkiye - Aln .anya ara-' 
sında dostluk n uahe

desi imzalandı 

ŞEllİR HABERLERİ 
Amerika 
Umumi 
Efkarı 

r Baştarafı 1. ci Sahifede 1 
leri kaydı ibtiraziıi tahtında bir mu
alıede aktetmeğe karar vermif ler ve 
ba maksatla murahhaslarını tayin 
~-Şöyle iri, Türkiye Reiai
cimhmu, lzmir mebusu ve harici
ye velrili Şükrü Saraçoğlunu, Al
manya Rayh şansölyesi de Ankara 
büyük elçisi Fon Papeni tayin et
miılerdir. Bu maksatla usulüne mu
vahk bulunan ıalihiyetnameterini 
teati ettikten sonra atideki ahkamı 
kararla§tınnı§lardır: 

Madde 1 - Türkiye cümhuriye
t! ve Alman Rayhı arazilerinin ma
suniyetine ve tamamiyeti mülkiye· 
ı;İne mütekabilen riayet ve doğru
dan doğruya veya dolayııiyle yek· 
diğeri aleyhine müteveccih her tür
lü hareketten tevakki etmeği ta
ahhüt ederler. 

Madde 2 - Türkiye cümhoriye
ti ve Alınan Raybı mÜJleTek men
faatlerine teallfık eden bütün me
selelerde bun1ann halli için mutaba
kah temin etmek üzere aralannda 
dostane temasta bulunmağı teahhüt 
ederler. 

Madde 3 - lmzaai günü meriyet 
mevkiine girecek olan bu muahede 
1 O sene müddetle muteberdir. 

FYühek akit taraflar muahedenin 
temdidi hususunu vakti merhunun
C:la aralannda kararlashracaklardır. 

Bu muahede tasdik olunacak ve 
tasdiknameler sürati mümküne ile 
Eerlinde teati edilecektir. Türk ve 
~lman lisanlarında her iki metin de 
aym veçhile muteber olmak üzere 
iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

• 'l'ORIUYE • ALMANYA 
Maafledesl Mecıts 
grubunda.. 

- Birbirlerine karsı vaziyetleri her 
vakit açık ve dürüst kalmış ve dünva 
had:satını asırlarca •diren temevviicatı 
esasında muariz ınevkıde bu1unma•uış 
olan Türkiye - Almanya metni bu~ 
neşrolwıan muahede ile dostluklannı E:!l 

sağlam temellere istinat ettirmekte ve 
atiyen de muariz vaziyete girmiyeceklc
rini teyit etmektedirler. Türk ve Alnıan 
milletleri bu muahede ile yeni ve kıt'i. 
bir emniyet havası içinde yekdığerıne 
bir kerre daha el uzatmış oluyorlar. 

Metinde görüleceği veçhile tarafeynin 
mevcut ahdi vecibeleri mahfuz tutul
makta ve böylece de bu vecibelerin mu
ahede münderiç mefhumlarla taarruz 
etmemekte olduğu teyit edilmektedir 

Tarihi ve mühim bir dostluk ves1kttsı 
olan bu muahedenin imzasını büyük b!.r 
memnuniyetle telakki eder ve bu mü
nasebetle memleketimizi iyi tanıv-ın 
dostum Fon Papen!n neticeye vusul için 
vaki olan kıymetli mesaisini bilhassa 
zikretme~i vecibe addederim. Muahede 
müzakeratın intacı üzerine Almanya 
murahhası ve büyük elçisi Fon Pape;:ı 
ile memleketinıiz matbu:ıtı ve ralvo 
servisleri, neşriyatınm Türkiye - Al
manva münasebatını tavsif eden do~nk 
ve mütekabil itimat zihniyeti dairesinde 
vuku bulması arzusunu izhar etme:k 
hususunda mutabık kaldık. 

* Fon Papenin beyanatı 
Ankara, 18 (A.A) - Almanya büytik 

ekisi Fon Papen Anadolu ajansı vasıta
siyle Türk matbuatına beyanatta bulun
muş ve ezcUmle dem~tir ki: 

- Bu muahedenin ehemmiyetini, 
devrimizin tarihi büyük hadiselerinin 
~erçivesi içinde de mUtalla etmemiz 1~
zımdır. Bu muahede avni zamand::ı Al
manvanın ve müttefik devletlerin Avru
pa& adalete dayanan yeni bir nizam 
uğrundaki mUcadelelerinde h~tikJAlini 
korumağı haric1 siyasetinde hakim esas 
ittihaz eden Türkiyeye Türk millet;nc 
sanlı uzun bir tarih!n mirası oları:ılc 
ve garp ile yakın şark arasında bir va
bıta teşkil etmek sıfatiy]e l~yık 0Jd11ğu 
mevkii ve nüfuzu temin eylemeğe az
metmiş bulunduklanmn da bir delilidir. 

:ımmımııımıııımıııııırrıııımıı11m11ırr111111;: 
~ 18 (A.A) - Cümhuriyet ;: :; 

Halk Partisi Meclis grubu bugün 1s. c. _=Eı Almanyada -~-
941 çarpmba gilnll saat 17 de reis vekili 
Trabzon mebusu Hasan Sakanın ret .. H- = = 
ğlnde toplandı. Ruznamede yalnız Al- ~-= mühim bir ya- ~-
ınanya de milzakeresi bu defa ikmal ve 
intaç edllmi§ olan dostluk muah~desi : b 5 

vardı. Bu maksaclla s5z alarak ltUrsOve ~=--- ancı yo mu ~ 
~elen harlclye vekili Şükri1 Saracoilu 
bu muahedenin bidayetindenberf geçir· - : 
mlş oldu!u mtızakere safahatına ait be!- s Berlinde teJrzibe -
yanatta bulunmuş ve fmza.-n tekarrilr ~ değer görülen bir :5: 
eden muahede metnini ok11yarak bu ve- _ • , 
sikanm mahiyet ve gayesi ilıerinde er- E solıalı fGyiCISI.- -
raflı mıhat vennlştir. Br çok ha- : Berlin. 18 (A.A) - Mühim bit Y'l-5 
tinlerin beyanatına ve sorduktan su- ~ bano dt>vlet adammm zjyare~ hak- § 
allere bizzat Başvekil Doktor Refik : kında çıkanlan şayialarla ~~dar ~ 
Saydam tarafından verilen cevaplar din- :: olarak somlan ~uailere hancıye ne- : 
lendikten 901U'8 muahedenin imza!! tek- E :zarctinin sözcüsli bun1ann sokak Şa· :: 
lill reye konulmUf ve umum! beyethı i yia1an olduğunu söylemi~ ve Alman S 
tam :ittifakı ne ve ~reklJ allmlarJa h- = zimamdarl:ınnın bnnlann hiç birin-= 
bul edilmi§tir. Ruznamede başka bir Eden haberdar olmadığını bildinniş-E 
madde olma<hğmdan saat 14 te celseye : tir. 5 
nihayet verilmiştir* ~ın111111111111111mı11111111111n11111unmn11111111~ 

Barldye Vefılllndzin 
Beyanatı.. 

:Ankara, 18 (A.A) - Türkiye - Al
manya muabede9inin imzası münasebe
tiyle Hariciye vekili Şilkril ~nnı.~lu 
rnatbuata beyanatta bulunarak demistir 
ki: 

B. Ruzveldn oğla 
Llzllonda.. 

Lizbon 19 {A.A) - Orta şarkta İn
giliz hava kuvvetlerinin nezdinde hava
cılık müşahidi olan yüzbaşı Ceymis 
Ruzvelt bugün tayyare ile buraya gel
miştir. 

Futbol birinci
likleri nerede 
yapılacak? 

-----o----
Mi• abalıaların f a,. 
esnasmdr..ı lzmil'de 
. 'apılma ı muhtemel 
Bu sene Türkive futbol birincilik1c-ri 

mü~abakalarmın İzmirde fuar rsnasında 
yapılması için Beden Terbiyesi Genel 
direktörlül:(ü nezdinde bir teşcbbtiste bu
lunulmu~tur. Müsbct netice alınırsa iki 
taraflı bir kazanç elde edilecektir. F\·
vela Türkiye birinciliğine iştirak etmek 
haklanı kazanmış olan bölgeler futbol
culan, Ti.irkivenin en büyük eğlence ve 
hareket günlerini bir araya getiren İz
mir Enternac:yonal fuarını görmek fır
satını elde etmek suretlvle Beden Ter
biyesi genel direktörlüğü tarafından ınü
kafntlandırılmıs olacaklardır. Saniyen 
bu hareket İzmir için de bir kazanç te~
kil edecek ve memleketimizin uzak kö
selerinden stclen futbolcularımızı Alsan
cak sahasmda vapacaklan mlisabakalnr
da zevkle seyretmek mümkiln olacaktır. 
Ayni zamanda yurdumuzun her kö e
sinden ve bir cok ecnebi memleketler
den fuara iştirak ve 7.iyaret münasebe
tivle gelen vüz binlerce ziyaretçi de 
Tiirki:venin en cazip spor hareketlerin! 
yakından görmek frrsatmı elde etmic:: 
olacaklardır. 

-------
Çekir2elerle 
mücade e iyi 

~idi yor 
Muhtelif yerlerde SE16 
delıar arazi dafdflndehi 

IJütiin çehirgeler 
fmfla o!ıındıı .. 

Bu sene v·layetimizin muhtelif mınla
kalannda zuhur eden cekirgelerle sıkı 
bir mücadele yapılmış ve bunların za
rar vermelerine meydan bırakılmamış
tır. 

Vilayet Ziraat müdürlüğü ta .. afınd:ın 
ittihaz edilen tedbitlı-rle merkez kaza
sında 263, Menemende 4750, Bayındır
da 650 ve Tirede de 183 ki ceman 5$46 
dekar arazi dahilindeki ç kirgeler tama
men imha edilmi 'ır. imdi bu sahnlar
da çekir elerin yumurta bırakmış olup 
olm~dıkları tetkik edilmcl<t('dir. 

Geçen sene cekirge zuhur etmis ol..m 
Seferihisar, Ödemiş ve Cumao' asında 
bu sene ~ekirge çıkmamıştır. 

-------
KIZ LCUL.LUDA 
orLAR y NDr 
Dün Kızılçu1luda genis bir arazi rla

hilinde bulunan otlar, heniiz anlaşılanu
yan bir sebeple tutuşmuş ve o civ:ırJa 
bulunan bir kaç bina yanmak tchVke
.,·ne maı:ıuz bulunmu sa da derhal ye··
tet ftfaiye .,..~ z:ahıta ~ tanıfm.. 
dan söndiirülmüştr. -------

( ölcük ote1i 
ödemifin Cölr.ük yay1a11ndaki otel 

di.inden itibaren açılmı!thr. Bozdağın en 
yüluek tepeleıinde muazzAm bir gölün 
kenarında bulunan bu sayfiye yeri da
ha şimdiden büyük rağbet görmeğe 
başlamışbı. 

Siper kazma faali yeti devam ediyor 
VWa 

Siperlere zarar veren
ler ağır ceza görecekler 
Haziran $Ommd dpef'I oJmr a,.dan 2J lira 

nalıdi ceza alınacafı .. 
Muhtemel hava taarruzlarına kruşı kanunundsı şiddetli müeyyideler konul

şchrimizde siper kazma faaliyeti her muş ve siperleri bozanlar hakkında da 
mıntabıda devam etmektedir. Şimdiye ağır cezalar vazedilmi.ştir. Bu kanunun 
kadar siperlerini hazırlamamış bulunan- 17 inci maddesine ~öre; pasif hava ko
tar da ay başına kmlı:ır bunları ikmal runmasına mahsus olan vey

8 
bu işe ya

etmek üzere h~raretlc cahsmak+~ıdırbr. 
· rıyan te!':isatı kasden tahrip edenler ve-

Bu ay sonunda 1 :ızılmıs olan bütün !'::- va hasara uğratanlar iki seneden sekiz 
pcrler, viltıyctce teı:ıkil edilecek tctldk seneye kadar ağır hapisle cezalandınlır
heyetleri tarnfındnn tefi.is olunacak ve 
siperlerde göriilecek noksanlar sahinle· lar. E~er bu zararlar failin ihmalivle 
rirıe bildirilerek bunlarm ikmali is1ene- vukua gelirse ceza altı aydan Uç seneye 
cektir. kadar hap:stir. 

Haziran sonuna kadar s:per kazdır- Bundan d;ı anlaşılacağı üzere vücuda 
mamıs ol:mlnrclan yirmi beser lira ceza ~etirilen müşterek ve umum1 siperlerin 
ı:ıl'naraı~tır. · · hiç bir S\lretle bo'Zulmasma meydan ve-

Halk tarafındın vücuda getirilen si- rilmiyecek ve siperleri bozanlar hak
pcrlerin muhafazasını temin için 35(}2 kında en siddetli ceı .. alar tatbik eıiile
sa:rılı hnva tıo:ırruzlarına .knr ı korunrra cektir. 

~ ...... ~...:-:=~ ...... ~5"~~~~~11'!'1~-ooı!"ll!:lı!!"!ıl~'!llı!~!'lfl!~-CJ>~~~~~ 

ZABITADA 

Ev i adamlaırın 
tabii • 2'ayril 

marifetleri 

KomşıılaPına tecavüz 
eden ya3lı başlı 

adamlar tııtııldıılar .. 
Kemalpaşanm KızılüzUm köyünde ev

li ve dört c::ocuklu Abdullah oğlu Hü
seyin Dem!dn ayni köyden Mehmet kızı 
15 yaşında Sultanı zorla kaçırmak iste
diği ve ı>t1·aftan gö'"en komsular tarafın
dan buna ınnni o1undugu zabıtaya he.
her verilmiştir. Hüse!Jin Demir yaka
lanmıştır. * Kemalpaş;ı kazasının Yiğitler !< :;
yünde evli ve 3 çocuklu Ali oğlu Ab
dullah Karataş ile yine cv1i ve 5 çocuk
lu Oc;man oğlu O<:man K:rpirin ayni 
köyden 36 yaşında bir havanın e\ ine 
pencereye mPrdiven clnv""mak suretiyle 
girdikleri ve bıçakla tehdit etmek sure
tiyle nl\musunu kirl tt.ikl ri iddin edil
mi~tir. İki mnznuıı ela tuhılmu~ ve ad
liyeve verilmişlPr<li!" 

lnciraltı plajı 

da inz,bat 
işleri 

-

Adaba mugayf P ve isti· 
rahatı bozaea vaziyet· 

ıe,.de ~ahsi şllrciyet 
1Jefıfenilml31ecelı 

--.o-
Vali B. Fuad Tuksal, evvelki gece İn

cir'altı plajında ve civarında t.eftişlerde 
bul ınmuştur. 

Bu s('ne mevsim ve sıcaklar dolayısi
fo plaja halkın fazla rağbet göstermec::i 
orada daha esaslı ve etraflı inzibati ted
biı·ler ittihazını icnp ettird:ğini nazarı 
dikkate abn valimiz bu hususun temi
nini al5kadar dairelere biJdirmi~tir. 

'9·--
Kapdarına dayanmıı 
bulunan tehlilıenin
azametini anıamağa 
.baflanaqtır-

--<>--
HAKKI OCAKOOUI -[ Btlsfcrtdfı 1 ~ ei ıfh if e<U 1 

ahnması Nttm tedMrlerfn 4'.ha tllh.eli 
bir sekilde tatbiki mese1esi dfüilttülü· 
yor. Ru, az bir tahavvül sayılamaz. 

Amerika bu mUcndeleyi ve bu feda
knrlıklan yalnız insani düşüncelerle ve 
İngiıtcrenin hatırı için ıöze aldırmt$ de
ğildidngilterenin yakıbnuı ayni 7.SDUln· 
da Amerikanın <;ökmesini hiç değihe za· 
ôfa uğrnınasım intaç eyliyccektir. 

Mihver zaferi Amerikanın hayati men
faatlerini darbeliyecej{i gibi bu meollc
kctin mukadderatını ela birçok tehlikele
re maruz bırakacaktır. Binacnale,\·h 
Amerika, İn 'ltereye yardım elini mat
makla dünya hürriyetitıi kurtarmak ba
kımından cok muknddes bir divanın c;e

refli bir mlidafil olmakta ve ayni za
manda kendi mevcudiyetini saran teh· 
likelere karşı koymus bulunmaktadır .. 
Bu hakikati Amerikalılar artık anlamış
lardır. Her Alman uf eri Amerikal•lara 
tclılikenin azametini hiTm: daha yakın
dan nnlatmı:ıkta ve umumi erkin h~·c· 
c9.n ve endic;e iı;indc htrakma'ktadır. 

Son wmruıl::mia bMta reisicümhur ol· 
mak tizere hariciye, maliye, maarif, 
hnhri~·e ve mi11i mtidafaa nazırları, ofo· 
riter cah"iyetler, matbuat gayet sarih 
bil' ııekilde dUnya hürriyetiyle beraber 
r.ok kıymetli olan kendi hürriyetlerinin 
de bUy(lk bir tehlikeye manız buldu~u
nu ifade eylt'ınekte, harekete g~cın.ek 
zamanının J!"ldiğiııf ıizlemeie lüzum 
görmemektedirler. 

Esen bu hava her giin biraz daha 
Amerika ile mihver devletim arasmdn· 
ki siyac::i ~erginliği arttınnaktadır. Mih
ver alacaklarına ambarıo konulın8S1, 
Alman kons~1osluklarınm kapatılınası, 
Robin l\foor hadisesi hep Amerikada 
esen havanm sid~tmhl ifadesidir. 

Yimu iki aylık bir mesai ile eWe edi
len hu netice az ı?;öriilmemclidir. 

Fakat mtlhakkak olan cihet sudur l i 
hakiki vazivet bu kadar aarih bir ~kil
de anlımlıp Jı-.nvramldıkfon sonrn da da
ha fada ıı:ecikmek c;ok hatalı bir hare
ket olur. 

Amerika umumi etkarı başı uamda 
çalan tehlike rllini duymuştur. Gee kal
mamnk iein de bütün pyretini sarietle
cektir. Cttnlrii ba divanm daha ~ka 
fürlü hal <"aresi yokbn. Miistak'bel 
dünya llİ7lmn Amerikanm ıöstueecği 
lliirat ve. tı.sinıte 1wııılbıı!lmt. 

HAKKIOCAKOGLU 

K~.D'N Y.tf':t'"JJ.,wDEN 
AOIR YARA.LAMA. 

Plajda bilhassa Maba mugayir ve 
halkın isfü:ıhatım sclbedecek mahiyet~e 
harekette bulunanlar olursa <>ah<>l sikft
yct bcl<leni1meksizin bunlar hl'lkl~nda 
zabıtaca doğrudan doğn.ıy;:ı tahl-'kat ve 
tal<lbata geçilmesi ve nıevcuden meşhut 
suclal' kanununa göre mahkemeye ve
rilmeleri esası dalına ~öz önünde bu
lundurulacaktır. 

-------- : ıııımmmııı•ı:m•ntmrttttt1mm"""''"m"! 

t~- ~ Askerlik vapmamıf ; 
§ 312- 336 doğumlu 1 
~ ga_yri müslimlere i 

Tire kazasmın Pa<m ~sme mevkiinde 
bir yaralama hadisesi olmustur. 

Denizlinin Kocabaş köyünden Tireye 
amelelik yapmak iizere g:den İsmail oğ
lu Kerim Babadağ ile avni köyden Mwı
tnfa oğlu İs'kender Gezer nrasında bir 
kadın mcselec;inclen münakaşa çıkmış 
ve K T"im Babada~ tabancasının çekerek 
arkadnşın:-ı ateş etmiştir. Çıkan kurşun
lar kasığı a isabet ederek lcıkenderin 
ağır surette yaralanmasına sebep olmuş.. 
tur. 

Yaralı Tire hastanesinde tedavi altı
na abnmı~ ve mıçlu tutularak adliyeye 
teslim edilmist.ir. 

Fena bir hareket 
Corakkapı Servili sokakta Arif ~u 

Emin ÖZcnnm, 16 yaşında bir kızın iffe
tini kirlettiği kızın ebevevni tarafından 
poli~ ~iklyet edilmişti.T. ÖZcan hakkın
da tahkikata başlanmıştır. 

Yo ve köpriil~r 
mir ediliyor 

Vilayetimizin muhtelif mıntakalann- : ---<>-- ! 
da .scylaptan zarar gören ve hasa,.a ul"- § İZMİR YERLİ ASKERLİK ŞtJ- i 
rıyan yollar ile k<1prillerin peynerpcy E BESİNDEN : 5 
tamiri için ihf\lcler yapılmakta ve bun- E 1 - 336 ila 312 dahil gayri mii.diJla- ~ 
tarın kısa bir zamanda vesaitin tehlike- E lerden hiç aKerlik y111J1D17anlarJll :5 
sizce geçmesine elveri§li vaziyete geti- :: sevkedihnek ibere 23/l/lMl .,.--; 
rilmeleri +emin olunmaktadır. Bu me- § tesi ~Ü ... ı 1 da şubeıle ..... .....,.. § 
yanda vilayet. daimi encGmeni Men,._ : lan.. 5 
men - Bergama yolunun 42 ve lf~ l1ncll ~ Z - Yubndaki 1 iaci ...ı•• il 
küometresinin 980 metre tulünde bir 5 Mdel wrttek ~ ..-rlik .,.,...1 
muh:ıfaza duvarı in"as1 kin 9554 Ura S yanlar fthi dahildir. . 5 
bedeli kes!flP- münaka~a acılnuunnı ka- 5 3 - Elinde., askerlik J1IPl'P P vesı- ! 
r:ırlıı:ltırm'ıştır. · S kası obmyanlann nziyetleriıııİ tas-! 

Urla - Badetnler yolunun ikinci ve i hilı İ(İa k~. 11Y11İ •• "1~ :! 

BURAF!'A 
2'AYYAREDE 2 BOgOk Film 'J'ELEFON 

3'·46 
MARIKA ROKK'lin 

IUrBARAR 
GECELERİ 

DEANHA DURBİN'ln 

i 1. K 

Şehir Gazinosunda 

beşinci kilometresindeki menfe7. ve kop- : mfiracaatl~ ıJin ohmar. 1 
rüntin tamiri 1640 liradan, geçen kı!) ~ 4 - GehniyenJer haldanct. _._; S 
seyl~ptan hasnra uğnyan ödemiş - Ça- :: mükellefiyet kanunu~ ~ ~ a 
tal yolunun 3 üncü kilometresindeki § tal<i ttıa maddesi tatbik eiileeektır. = 
Rahmanlar köprüsünün tamiri de 21~8 § v 4' ay hinnet ~ltt mt9 ~ oW.o~ $ 
liradan münakasaya çıkanlmı~. 5 gundan bu celbe ıcabet etmijecd ! = lertlir. = .......................................... 
: ANKARA RADYOSU i = 1-3 = Eınıııııımn111Hmtuı•11&1mu111111mn11N1ıHı~ 

BU AKŞAM 
• • • • 
: BUGt)NKÖ PROGRAM : .......... . ........ . Gelenleıe, Gidenler 

AŞ J[ 1 
MATINELEB : iLK AŞKI :ut - ue - •.ı• 

. lB. GECELERİ 5 - 8.. 
Cmnartesi, Pazar giinled % de t. B. GECELER~ başlar .. 

Perşembe E~Iencesi 
Mükemmel Orkestra , Yemekli Dana 

TELEON; 4001 

7.30 Program v.e memleket saat ayarı, 
7.33 Müzik pl 'l .45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl 8.30 - 8.45 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 

• Müzik : Hafif şarkılar 12.45 Ajans ıı.. 

Aydın mebusu doktor B. Şakir ~ 
Ankaradan. Sulh hAkimJerinden B. 
Haydar Soysel Foçndan şehrimize cel
miş ler, Ödemiş kaymakamı B. ~ 
Kutay Ödemişf' ve Merkn bankası ınii
fettişlerinden BB. Vehap ve Cemal t. 
tanbula gitm.i~lerdİr. ~------------- ---.ım:ıı+ıızıc!ll+llllvcı:pw:.rı:••------... herleri 13.00 Mihik pl. L'U5 Müzilc Ha-

:·········:···················· .. ········································•••\••·······' . . .., . . 
i ! BUYUK {iKA YE i 5 
• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karın» Ev Kadım Detll ! 
YAZAN : O~ 1f'll.DJZ 

-23 -

Biiyük gözleri, yalan .söylt-yit> söyle
~ anlamak ister gibi, bana di
kildi. Titrek bir ses.le sordu: 

- Yavrumuz gUzel mi? Hoşuna gidi
yor mu? 

- Evet, evet! Mükemmel bir çocuk. 
Zavallı yavrucak hakikati anlıyacak 

kadar kuvvetli değildi. .• 
- Bir ottan, ~ mi? 
- Evet Jale, evetr Son deTece ı;evim-

U! 
Sonra kendimi daha fazla tutamıya-

blr şey ka7.aıımam.ıştı! Sbnc1i de. hiç şOp- essir olabilir. rak: 
hesiz. beni serbest bırakmak için. ölme- Hararetle temin ettim: - Sevgilini! dedim, biricik sevgilim 
le ruı olacaktı!- - Bunu yapacağım, doktor. ben.im! Ne kadar ıstırap çektin? Ben 

Doktorun eline sanldun: ~ de, coşkun bir uimle tekrar et- haksız, deli, zaltın idim! Beni affet! 
• - Doktor, rica ederim, kanını gör- ti: - Affedilecek bir py yok, kocacı-
meme mtlsaade ediniz. - Bunu yapaeakbr. ~ Ben de ••• 

- Fakat... - Öyle ise geliniz. Sizi omm yanma O kadar zaif idi ki 96z0ne devam ede-
- tnanm12 bana, bayatı buna ballı- götilrecelfm. ml"dl. Ona doğru ya1vann.k gö:dmmi 

dır! * ka1drrdım: 
Beni ciddt b!r tavırla sfizdil. Sonnı: Beyaz odaya girdiğim valat Jale ha- - İyi olacağmı bana vM .. t! tyi ol-
- Rasta1ıkta manevt uımınm ehem- iıf~ bqmı ~ Karyolan yanmda mak, kuvvetli olmak, Karadeniz !13hi

nıiyethri fnkAr edenlerden değillml Bi- diz çUktftm ve ~ı örtilcıilne daya- linde tanıdığım Jale olmak l5zımdır! 
Jllds, çok defa bunu teerObe ettim: Bir dun. Göz yaşlan yanııldamnı yakıyor- 1'fası1 bulustuğumuzu hatırlıvor.run. de
arada, sevinç tufaniyle öliim halinde du. ği1 mi sevgilim? Fırtınayı hahrlıyor 
olanlar bile kaJJanabiJirler!. ~ zev- - .Jale, sevgili Ja1eci~m~ diye fısıl- m\L"1.ID! 

ru dtm. Seni .... orum! Sevi nım se- Belimzce tebessnm etti: 

tık bitti!. Hayatımızda artık f ı.rtına ol
mıyacak, sana vftdediyorum!. Duna mu
kabil iyi olacağını b~ma yemin et! Seni 
seviyorum, seni yanundl! görmek isti
yorum! İyi olacaksın, değil tni? 

- Çalışacı:ı~ını, diye fısıldadı. 
Başı yastık üzerine diiştü. 
Hasta bakı'!t kapıda gözüktü. 
- Zevcenrôn istirahat etmesi lazım

dır. bay Rec;ıi! 

fif şarkılar 13.30 - 14 .. 00 Müzik pl. 18.00 
Profu'am ve memleket saat ayan 18.«i /ı 
Müzik: Fam sazı ıs.ao Ziraat takvimi Vifi hükümeti pe 
ve toprak mahsulleri borsası 18. iO Mü-
..,jk: Radyo caz orkestrası 19.00 Kon~ . memnun gÖrÜnÔ yor 
ma (Dertleşme saati) 19.15 Müzik: Rad- [ Ba ... t4.,atı J. ci Sahifeü 1 
:vo caz orkestrası 19 30 Memleket saat "' 
~yarı ve ajans haberleri 19.45 Mnzık : MÜTI'EFİl\LER İLERLlYORLAB 
~urddan sesler 20.15 F.adyo gazetesi~. Kudüs. 18 (A.A) - Diin ak$a.rn Ingi-
20.45 Müzik pl. 21 00 Konu~· Mern- liz askeri sözcüsü fn(:(iliz kuvvetlerinin 
leket postası 21.10 Müzik : Solo şarkı- Şam istikametinde yeni terakkiler kay
lar 21.25 Kona.sına (Sanatkirlarumz dettiğini bildirmiştir. 

'- b kl *d d dn~n- kon~ .. ) 21.40 Müzik : Radyo sen- FİLİSTfNE GiRtLDitt YALAN tf 
Kllçil& e ·eme 0 :ı.<nna ön un......, foni orkestrası 22.30 Memleket saat aya- Askeri sözcii Vışi kıtalaruwı Filis -

vakıt Liile orada değildi. Bir memur, n, ajans haberleri borsalar fiatleri 22.4!l u Prmıeğe muvarrak oldukları ~-
:.ılelaceh• karaldığl bir mektubu bana M~L pl 2l.25 23.30 Yarınki daki cı.•yialan en kat'i bir surette tebip 
verdi. M"'"İh ile 'hir müddet icin hare- UU& - Pf'OIU8D\ ..-

h d.l d · ve kaı:ıtUU$.. etmiştir. 

~~~~~~ a~~~~ •••••••••••••••~•••••••••••••\ Tevi benim on~"n d:ıha iyi t~davf ede- ..ı 
c~;me. kani olrln~nu söyliyordu. 

Bu hiç ş!tph0~7. hi7~en U7akla~:tk 
i<'in bir vesi!~ idi. Rnnu sütnlnPfle ka
hnl ettim. Ufonin h:"ıkkı vardı. Bnyle 
nlrn:\sı daha iyi fdi. Dırygulanmda bn
yiik bir tehavvül olmn~tu Jrucnin fe
cbkh1•1'1 a~kmın dernliğine gözlerimi 
aemtştı. Kalbi""lin iclnde ona \:..,~ e~ki 
hi!'l0 rimin birden bire canlannığmı gör
dllin. 

Çeşme kaplıca ve plijlan 
RASiM PALAS OT ELİ 

28 Haziran 
Camuteai. _.. ·~· Eı. mike.-..1 utinlııat y.; " ..W.i bu1olar 

RASiM PALAS OTELlDlR. 



19 Haziran Persembe 1941 

Büyüklerimızin Basın birliği Ankara 
mıntakaıı kongresine cevapları 

Ankara, 18 (A.A) - Türk Basın 
birliği Ankara mıntakası kongresinin 
toplanması münasebetiyle reisicümhur 
İsmet İnönü gönderilen thim telgra
fına aşağıdaki cevabı vermişlerdir : 

Muvaffak Menemencioğlu 
Ankara Ba= birli~ ınıntaka 
kongre reisi 

ANKARA 
Kongreye başarılar diler ve temiz 

duygularına teşekkür ederim. 
Toplantı vesilesiyle konııre adına re

is Muvaffak Menemencioğlu tarafın
dan gönderilmiş olan thim telgrafla
rına aşaltıdald telııraf cevaplan alın
mıştır : 

Basın fürliği Ankara mmtaka kong
resinin toplantısı dolayısiyle izhar edi
len hissiyata teşekkür ederim. 

B. M. M. Rebi 
ABDÜLllAJ.İK RENDA 

Basın birliği mıntaka kongresinin 
toplantısı münasebetiyle aayın aza tara .. 
fından hakkımda izhar edilen duygulara 
teşekkür ederim. 

Başvekil 
Doktor Refik Saydam 

Kongrenin samimi duyr.ularına teşek
kür eder aayğılarımı sunarım. 

C. H. P. 
Genel sekreteri Erzurum mebu!llu 

Doktor Fikri Tüzer 

Adanada yardım sev?nler iş? bcı~laJıl~r 
--------...... ---~----

Adana, 18 (A.A) - Yardım sevenler Valinin bir nutkundan sonra açtlan 
cemiyeti Adana kola kadınlanmızın iş- içtimada büyüklerimin• gönderilen td
tirakiyle halkevinde toplanrrı;ştır. İdare gr:ıll.ıırla yurd kadınlarının saygılan bir 
heyeti seçilerek fılca işe ba.•laomıştır. daha teyit edilmiı;tir. 
l'!IC:'aCiC!U!!CClc--'J.)-....O~~/.r~~~..ıC""~...-.J"'~:a=oor~ 

Muharebe dört 
seneden fazla 
n..ı sürecek? 

Harp azivetle
rine dair lnai

liz ieblii!:i 
-----.·>---

Amerflıa harbiye nazırı l.ibyada Alma !Gil" ajır 
melıusan meclisinde zayiat verdiler, İn!fil"z· 
be_yanatta bulundu.~ ler de geri ~elı"Jıli ... 
Vqington, 18 (A.A) - Amerıka Kahire 18 (A.A) - Orta sark In~i-

lıarbiye nuın B. Stimson, dün mebuaan liz ordul~ umumi kararnihın~n tebl·~i: 
meclisi harbiye enciiı_?eninde beyanatta Libyada dün müteaddit dü11Dan ııii
bulunarak, harbın dön- seneden fazla cumlan püskürtüldükten •nnra dfu;mın 
sürmesi ihimalinden bahsetmiı ve de- yeni kuvvetler getirterek iltri mevıile
mlıtir ki: .. . • . rimize karsı bir çevirme te.ebbüsilnde 

- U.- ~ek bır ~ derpıı edı- bulunmuştur. Düşman kuvvetlerini gr
yoraunuz. Dort senede bıteceı._ olan rl çektirmek ve ağır zayiat verdirm~k
Sen Lovr.,. .nehri teılub l~ltereye ten ibaret olan gayretlerinde kıtaatımız 
cephane oevlciyab yolunun hır kumun muvaffak olduklnnndan tedricen ifori 
b"ffye e::~ktir.d _,_ . ki mevzilerimize çekilmi•lerdir. Bu lıare-

azır. ~velen e....,.tır ": kit esnasında yüzlerce Alman e•iri 
- Fikrimce çok uzun ıurecek buh- alınmış ve bir çok tank ve top tahrip 

ranh bir devreyi beklemek lazımdır. Bu edilmi•tir. 
devrenin daba kısa olması iiınil edilebi-
lir. Fakat buıtın lrUJıiaftılums vuiyel- SURİYEDE 
le böyle bir limlde dayanmak ihtiyatlı 
olmaz. 

Mısır hududunda gö
rülmemiş bir harp 

[ Baştarafı 1. ri Sahifede 1 
Avusturalyadan ırelen m•lzeme ve teçhi
zat §İmdi hakikaten kAfi dereceyi bul
muştur. 

Berlin 18 (A.A) - Halen cereyan et
mekte olan Sollum muharebesi Afrika 
harbının en milhiın muharebesi olarak 
tel&kkt edilmektedir. İngiliz taamızu 
fiddetl! tarzda devam etmekt~dlr. F•
kAt Alman askerl mahfilleri nikbinlik 
göstermektedir. Eğer İngilizler Tobnı
ka varmak projelerinde muvaffak ola
mazlarsa Alman mukab•I taarruzu Mı
ıı.ır için çok tehlikeli olnbilecektir. 

Roma 18 (A.A) - 377 numaralı tıal
yan tebliği: Şimalt Afrikada Sollum 
cephesinde muharebe dUn biltlln •idde
tiylP devam etm~tir. İtalyan ve Alman 
zırhlı kuvvetleri mukabil taarruzlarda 
bulunarak düşmanı çok büyük zayiata 
Ul!ratmışlardır. tık gün zarfında tn~fü
lerin 60 tan fazl• tankı tahrip edil!nl<:
tlr. İtalyan - Alman hava t~ekkülleri 
kara kuvvetleriyle faal ~ birliği yap
mı.lardır. Bir çok dilşman makineli va
aıtaıan tahrip edilmiştir. 21 tnmliz tay
yaresi dilşUrülmUşt{ir. 
Dllşman Blngazlde bir kaç yere bom

balar atmıştır. 
Şarkı Afrikada Galla ve Sidema mın

takalannda kıtalanmız derpı, edilen ha
reketlerine devam etmektedirler. Bun
lar fena havalar ı•ilzünden milşkülata 
maruz bulunuyorlar. 

---- ---
Sari yede Visi muka

vemeti artı yor 
[ Baştarafı f. ,.; Snhifede l 

kabU taarruza ııeçmlşlerdır. Vişi topçu
su Hasp~ya gldeıi. yollardan gelerek 
Mercll Ayuna ,ld~etll bir ates açm1"hr. 
Tanklarla ve mitralyözlerle takviye 
edilmiş piyade kuvvetleri bazı noktalar
da muvaffak olmu<lardır. Viş! kuvvet
lerinin bu hareketleri mukav•m•t yo
lunila Umi~lz son bir gayret olabi!U:. 

Hasp•va yolun~~ milılafaa eden fn~i
liz kuw~tleri Mercii Avunun 8 kil.
metre şimalindedir. Bu kıtafara kuman
da eden İngiliz binbaşısı &ğlardan mü
temadiyen •h• se.ler! ııeldilflnl sövfomi• 
ve demMlr ki: " ' · ' 

- öyle sanıyorum ki daj!larda ol
dukra mühim kuvvetler ıtiz]enmistir. 
M!'teaddit defalar ileriye zırhlı k~sif 
kollan gönderdim. Fakat Vi•i kttalan
nın at~•ine manız kaldılar. · 

V!şl kıtalarının mukabil taarruzu de
vam etmekte iken imparatorluk kuvvet
lerinin diğer cüziltamlan Lübnan dağ
larının öte tarafında yeni terakkiler 
kaydetmişlerdir. Saydanın şarkındaki 
Cesr(ye şimdi müttefiklerin elindedir. 

BUGVN LALEDE 
3 $AIIE.SER FtLtM BİRDEN 

J • Tilrfıçe stizfil şarfıdı 

MAVİ TUNA ŞARKiSi 

2 • 2'iirlıçe sözlü ıarJııır 
MEM1Ş GELİYOR 

J • Ci NAYE'J' MEKTEBi 

Suriye sahilinde yeni terakkiler kay
~edilmistir. İleri devriyelerimiz Bevru
ta takriben 30 kilometre mesafededir. 
Samın cenubunda Visi kıtaatının sid

detli mukavemeti kar<ısında y ni iler
leme kaydedilmi•tir. Merkez kısmında 
Merci Ayun ve Kunayterede muvakka
ten yerlesmig olan Visi unsurlarına kar
şı siddelli taarruzlar devam etmekted'r. 

Erzada azimkfır biı· F..ansız mukabil 
tnarrl'ZU muvaffakıyetle tardcdilmi tir. 
Vişi kuvvetlerine mensup hir çok asl·er
lcr esir edilmiş Ye bir c;ok zırhlı otomo
bil iğtinam olunmuştur. 

IIABEŞlSTANDA 

Habı-şistanda Dortenek mıntakasınc'ı· 
İtalyanların bir kalesine karşı ba•km 
vapılmış ve ~nrnizona yüzden fazla te
lefat verdirilmistir. Daimi olarak is~a\i 
bizim icin bir kıymeti htıiz olmadığın
dan kale, ~,kılarak terkedilmi•tir. 

K:ılıire. 18 ( A.A) - R.,.,men hildiril
di)iine ııüre. İn~iliz avcıları. dün ııarp 
cöliinde 20 düsman tayyaresi dü~ünnüş· 
!erdir. 

Sari vede vazi vete 
müttefikler hakim 

[ BasteTaft 1. ci Sahifede l 
Kahire. 18 (AA) - Kamerun vafüi 

Kamerunda ikamet eden Suriye ve Lüb
nanlıların Suriyede hareki.ta iştirik eden 
hür Fransız kuvvetlerine on bin frank 
teberrüd.! bulunduklannı ayni zamanda. 
da F ranaad \ harp ctrnek üzere silah al
tına davet edildikleri taktirde icabet 
edecelkerini bildirrr.i'I olduklarn1 beyan 
etmiştir. 

Londra, 18 (AA) - Radyoda bil
dirildiRine göre Fransız hava nazırı ge
neral Bergere Suriye cephesine vermış
tır. Orada rransız hava kuvvetlerini tef
tiş edecektir. General Bergere general 
Dentze ile görüşmüştür. 

------
lngiliz filosu Akde

nizde faaliyette 
Londra, 18 (A.A) - Royter ajan

sinin Ak deniz filosu nezdindekl hususi 
muhabiri, lngiliz filosunun Surlyede 
ve g'\rP çöliinde lngiliz kıtalanna faal 
surette müzaheret ettirin! haber ver
mektedir. ___ , __ _ 

TASHİH 
İzmir ihracatçılar blrl'ğ!nfn dilnkli 

nUshamızın 3 ilncü sahifesinin 4 ve 5-
incl sütunlarında kus yemi nisbl fon 
yüzde 75 yazılmıyacok yerde sehven 
yazılmıştır. 

Aynı llAnın Ak darı yüzde 5-5 sehven 
çıkmıştır. Bunun doğrusu yilıde 3-5 
olacaktır. Tashih eyleriz. 

BUGVN TANDA l flJfrn 
1 • RENKLi MIK1 
! - TÜRKÇE ŞAHANE bir filim 

DENiZALTI • D. J 
Amerika donamnamım 1$tfnkfyle 

yapılan filba.. 
J ·GANGSTERLER 

AZ R A11.I 
Bü;t1ülı Avantür f iUm •. 

YENi ASIR 

merik • Almang mü
nasebatının son saf hası 

[ Baştarafı 1. cl Sahifede 1 
nun da i•bat ettiği veçhiyle bazı mahfil
ler V qingtonla bir anlatma ümidini mu 
hnfaza etmektedirler. 

ALMANLARA GöRE INGIL TERE 
VE AMERiKA 
Doyçe Alleğmanye Çaytung yarı res

mi bir makalesinde hilA Va~ingtonu 
mukavemetin merkezi telakki etmekte 
ve ln~ilterenin Amerika birleşik devlet• 
!erinin 49 uncu devletini teşkil ettiği 
fikrini serdetmektedir. 

AMF'tlKARY A KARŞI iKTiSADi 
HAZIRLIK 
Ru suretle İn~iltereye karşı kazanıla

~ak muhtf'mel bir z;:ııferden sonra kıta 
ekonomik harbile kar~ıla•mak fikri ile 
~mnİyf:t peyda edilmektrdir. Bunun için 
n yonal Cartungun yazdığı ve~hiyle 
,\im n diplomasisi yalnız •ilahla de~il. 
ayni zamanda ,..konomik ıartların icabı
na dayanarak bir Avrupn tesa.ı üdü kur
mak için t:avretll"rde bulunmaktadır Kıta 
Avrlıptısının iptidai madde imkanları 
tetkik ,.diln1rkte<lir. Romanya petrolle
rinin i!ı:tih~al.Btı 6 mi1yon ton ohıp pek 
vnkında Volga ve Ukranya ile Tlirkiyf!· 
de yeni keıfedilen sahalardan 18 milyon 
ton istih1n1 <'d:ıecektir. Al,.minyon, 
Man;ı:ar.ez. krum ve bakıra gelince bu 
mndcnlc-r Avrupanın ihtiyaçlarına kafi 

e-lecek miktarda mevcuttur, 
--------

Alman va Amerikayı 
profesf<> etti 

r n,. ,,..,. f r r C! ' ·r .. ,1e 1 
/iL 1ANT.A'RIN '.fU'' ~:"T.'"1: 
BIT,MISLt 
Amerikan hiikiimcti 11 II •İran fari

l : 1 .. Re"sicümlıurun lir e'ltimame.sivle 
Alman tebaasının Amerik3dtkl alac;k
larını bluk ettirdii!i cihetle Alman hil
klimeti derlu,l meriyete ııirmek füere 
Amorikahlann Almanyacloki alac•klon
na karşı Jawn gelen tedbirlerin alınma
~anı emrPtmicııtir. 

Mr•tıı'1~ir'ehen~ nahli 
Opt>ratör 

Arif Yurcu 
Askeri Ha bnesi operatörü 

l\luayenehnneo;ini İkinci Beyler 84 
n~nnar~va na'kletmiç;tfr. 
TL. Muayenehane 3452. Evi 4042 

Sa.ğhf(ın k:ıvaetinl takdir eden Ba
vanları, Adet umanlannda seve se
ve kullanacağı ırukropsuz, ufak. vu
mu~ık ve !'nhht en birinci mahrem 
tuvalet ~lerıdir. En ince elbiseler 
altında bile belll olmaz. 

IZMiR SiCiL TiCARET MEMUR
LUCUNDAN ı 
lzmirde küçük kardiçalı hanında 26 

No: da dahili ilim komisyonculuğu ile 
İştigal eden Mazhar Y alay filim ve te
cim evinin 3 1 /5 /94 1 tarihinden itiba
ren terki ticaret ettiğine mütedair be
yanname icaret kanunu hükümelrine gö
re sicilin 3040 No. suna kayt ve tescil 
edilmiş olmakla esaa kaydı terkim kı-
lındıiı i!An olunur. 225S ( 1372) 

EMNtYET UMUM Mtl'Dtl'RLUCttN
DEN: 

Zabıta memurları için çoğu 15,000 on 
bes bin metre kışlık gri kumaş 27-6-941 
tarihine müsadif Cuma günü saat 15 te 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bir metresine 725 yedi yil% yirmi be~ 
kuruş fiat tahmin edilen kumaşın nü
mune ve şartnamesini görmek istlyen
lerin umum müdi!rlült satın alma ko
mi1'vonuna milraca.atlan. 

Münakaaaya gireceklerin 6688 liralık 
muvakkat teminat makbuzu veya ban
ka mektubiylc beraber 2490 sayılı ka• 
nun 4 Uncü maddesr.de yazılı bel~eler
Je birlikt~ mUnaka"" günü <aat 14 de 
kad:ır 7arflar1nı kornisvnna vemı~leri. 

10-14-19-25 °2103 (1293) 

E 'ı 1111111"'1" 1 1•1ı1 f Pt•ı1111 ı rı u rn11r11111n111ı11n E 
§ Kİ r.! V § 
§ Gilzelyalı 54 ilMü sobk (Nuri bey E 
§ •okaih) 6 numaralı •Cüzcl man7.a- § 
E ralı konforlu 5 oıblı bir ev kiralık E 
§tır § 
§ H.?r gün ö~lcden evvel ayni eve § 
;: mürııcaat.. :: 
-11ııuu11ı11 ~"Hı ı!t 1 ıu11111111r·11111111rr111111ınuı: 

7. rffi RET.EOtYESİNDEN: 
Mezh2ha idaresi <enelik 120 ton mo

torin satın alınması, yaıı isleri müdür
lii~ündeki AArtnamesi veçhile kapalı 
zarflı ek<iltmev• konulmu_•tıır Muham
men bedeli 15480 lira mttvakk"t temi
natı 1161 liradır İhalesi 30-6-94\ Pazar
t0si günü aat 16.30 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilind.- hazırlannu, 
teklif mektunları ihah günü azarr.1 s'18t 
15.30 za kadar encümen rivasetine ve-
riUr. 15, 19, 23, 28 2192 (1141) 

NOT: Yukarıdaki il~n 15 Haziran 
941 tarihli nilshaıruzda İ'>;mir beledive
sinden b~şlığı altında neşre~ilmesl 

0

!&
ıım gelirken •ehven İzmir defterdarlı
i'tından başlı~ altında lnfüar etmiştir. 
Düzeltiriz. 

Fcvzipasa bulvarının 895 s~yılı so
kaklar.. itibaren 430 metre boyıla kana
liza.-·on ve 361)() metre murabboı gr;ı
nit parke ta~ı ile dfi-:eme ve ~00 metre
tul boyda korclon çekil'llesi isleri, fen 
i•l•ri müdilrHlğilnder> 70 kuruş muka
bilinde ted>rik edil •cek kesif ve •art
namPc::i vı:oçhil~ k:-n~lı zarflı eksiltme-ye 
ı onulmuştur. Keşif b•deli 27961 lira 27 
kuru~ muvakkat fominotı 2007 lir~ 10 
kuruş!ur. İhalesi 7-7-~11 Paz rte,;1 gU
nU <aat lG.M dadır. 2490 sayılı klnuntı" 
tarifatı dahilinde hazırlanmış tekli! 
m plan i le g11nn a1arnl sr.at 15.30-
za kad.ır cnr:-0'1tm. :riyaM-tlne vt"ri11r. 
t..ın parası mütayeMye cıkarılaca ar
sa mukabilir,de ödenecektir. 

19-25-30-5 2258 (1373) 

!: '1111111111111*'0' l fi' o'" ı ı • u ı ı ı• ı ı ıu• ı 1111 :1111111' ! 
§ Dtş T tBt ~ 

FEMII. VE BACI ğ FERİ!' CEMAL VCER ~ 
r .. eo::anede. kadın berberlerinde S Muavenehanesinl İldnci Bevier ııo- E 

ve tuvalet mdf.7.alannda bulunur. S kak No. 72 ve n•kletmo<:tlr. § 
...................... mm .. •~ 3 TELEFON:434.9 : 

.... .... • =j 111111111111111111111111111ı11111111111111 ıuı n1111u111= 

Ambar inşaab 
IZMIR KOOPERA Tlfl..ER BIRLlô.INDEN: 
lzmirde Alııancakta St~dyÜm kar ısında birllğlml2e alt arsada inşa edile

cek keşif bedeli 149.411 lira 60 kuru,tan ibaret k&r[<ir anbar inp.abnın 
20/6/941 Cuma gü~il saat on bette vahidi fiyat etası dahilinde kapalı zarf 
usuliyle ~ksiltmesi yapılaraktır. 

1 - Eksiltmeye alt bilumum evrak lzmirde birliğimiz merkezinde veya 
lotanbulda mıntaka ticaret müdürlyetlnde a!Akadarla: tarofından tetkllı: edi
lebilir. 

2 - Ek•iltmeye lttirak için muvakkat teminat mlkdan l 120S lir~dır. 
3 - Telclif mektuplannın eartname ahkamı dairesinde ihaleden bir saat 

evvel (lrmlr incir ve 0%Um Tarım Satı, Kooperatlnerl Birlllft ek.lltme lı:o
misyonuna) tevdi edilml, veya varmt' olman liizımdır. 

5. 10, 19 (12SS) 

Telın h ohulu Satın alma fıondsyonu baş1ıan· 
tığından : 

Cinai 

Da ·ııç eti 
Kuzu eti 

Mftan kilo 

30000 
sooo 

Tahmin bedeli 
Ura 

20400 
31SO 

23,550 
lstanbulda Be~iktat Yıldızda bulunan Teknik ohlunun 1941 Mali yılı ihti

yacı olan yukanda cins ve m!ktariyle tahmin b~dell yu:ılı dağlıç ve kum ~ti 
..,rtnameaine ııöre 30/6/941 tarihine rastlayan pazartesi IJÜnÜ aaııt 14,30 d 
lhaleıi yapılmak üzere lstanbul Takalm Gümiifıuyu ,.Ulcsek Mühendi• mekt•hi 
muahatebeaind• toplanacak olan komloyonumU%da kapalı zarf uı.ı!iyle ek.Ut
meye konulmUftur. 

ilk teminatı 1766 lira 25 lı:uruştur. lıteklilerin .-rtnameyl ıııörmek ve ilk te
minat yatırmak lizere ekıiltmedon bir ırün evvelhe !tadar Yıldızda bulunarı 
okulumuza Ye eksiltme ıı:ünii de Cilmü,ıuyunda yük ek Mühendiı m~ktehl 
muhasebeıindıs toplanacak olaıı komiayonumuza 11•lrnelerl. Teklif mekturl~
nnın eksiltmeden bir saat evveline !tadar makbuz mukab:linde verilmiş bulu'l
ması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabııl edilnıez. 

14 19 24 29 2163 (1331) 

IZMtR DEF'l' , DA 1.101 : . 
Kepek, yerli nebati yağlar ve ..,kerden nnm(ı! ..,atfd lttle !ıet türJ;ı ıtriyat 

ve tuvalet maddeleri im!l etmeleri doloy1'iyle 4n1n vıl fe,,l-allde 7 f'l'I lca 
nt.•nu muctl:rince muamf>le vergisine tlbf tutulmu" nl•n ~,,. .... f rnlie~ft.-,.lCTdr1 
götürü vergi ıartlannı haiz olanlann kanunun ne•rl t rlhı~.ı ., ltlbıren bir ı• 
içinde yazı ile talep ettikleri takdlrd... 1941 nıall ,_.ı-,,,ı~., l•ih•••" -t!Stü..U vef 
giye bağlanacaklan me7kllr kanunun 14 neli madıl•.!~rl U!..-llı ~Al!ml,tlr. 

3843 sayılı ka~unun 27 nci maddesi nıuc!b!nce nı t'! "t<' .,),ı}.; de dahfl ol
duğu halde ;,...,i sayısı ırinde onu ve ınuharrllı: "'""'"' • ·tloMnl "la muharrik 
kuvveti beı be.,glrl ~e~mlyen ııınaf müe95eseler r.;;.;;.;; vh~i ·~lehinde buluna
bileceklerdir. Rhıae11al.ylı yeni kanunla muam .. 1• v••--l trı~ f lı! ıuıuı.,,.,~ olan 
yukarıda nnai müeuesel~rden hu 8Sttlan haiz ol-ıtnl"n"" l".>41 mali yıl'"' an iti
baren talep ettikl•rl takdirde vergileri tötürü ""uld• al•nabllec~·ınde" hu "' 
le göre vergiy~ t&bi tutulmaiı uteyenlerln lca,.11nım n•••I tarihi nhn '115 1<14: 
tarihi nelen itibaren bu ay zarfında yani go 16 ıo41 t•·'"'"• lı:adar Al .. nc•l<h 
muamele Ye isti'-ll\k n.,,nerl tubeol tahakk' le :ıeOiğlne b•yar """"' il• mür--
caatıa bulunmaları ilen olunur. 22S 7 ( 1371) 

SAHiFE J 

T. C. Ziraat Bankas~ 
KUPııluş tal'ifd : J888 

Sermayesi : 100.000. Türk lirası.. 
$ube •e ajan adedi ~ 267. 

Zinıl ve ticari her nevi Bmka uaıııelelert 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LlRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat hlnh1111cla kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 

lirası bulunanlara senede ' defa çelı:ilecek kur'a Ue aşaCıdald pllna göre llı:
ramlye dağıblacaktır : 

' Adet LOOO Liralık 4.000 Un 
( • 500 • 2.000 • 

t • 2:\0 • LOOO • 
tO • 100 • 4.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • '0 • t.800 • 
160 • 20 • 9.200 • 
DİKKAT: He98planndald paralar blr sene içinde 50 Unıdan aptı d~ 

yenlere ikramiye çıktı~ takdirde ylb.de 20 faı.lasiyle verilecektir. 
(Kur'alar senede 4 defe, 11 Haziran 1 J Ey!Ul, 11 Birinciklnun ] 1 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 

ORDU HASTA BAKiCi HEMŞiRELER OKULU· 
HA AiT BAZI İZAHA!' 

Ve ofıula Jıayd ve Jıabul şcnetları 
- Ordumuza hasta bakıcı ve hemşire yetittirnelı: üzere Ankarada M. 

M. V. tarafından 1939 senHlnde açılmış olan hasta bakıcı ve lt•ll\flteler oku
luna bu ••ne de 5 O talebe olın•caktır. Okula girmek arzu edenJ..r, bulunduk
ları mah•llin valiliğin•, kayma.lı:amlığına veya ukerlik fubelerıne dilekçe Ue 
müracaat edeceklerdir. 

2 - 34 3 3 sayılı kanun mucibince bu okuldan me:wrı olacaklar, memıa 
olup tehüdiye alacaklardır 

3 - Mezun olanlar alh senelik mttburi hizmetlerini ordu hutahanelerin
de yapacaklar, ondan sonra arzu ederlene memleketteki blitün aıhht tefekltCil
ler kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil mUddetl 3 Kne olup, bu mliddet içinde okurlara qda bet lira 
harçlılı: verilecek. la~e ve ilbaaları tamamen okula ait olacakar. 

S - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa ı&re 20 lln ull maattaa 
ba,lamak Uzere maaıı olacaklar ve bu milr.tar gittilcçe çojabıeakbr: ha ııaın D , 

dahi la•e. glydlm>e ve bannma orduya alt olacaktır. 
6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedrl•ata başlıyaeakttt. 
7 - Okula kayıt ve in.bul şartlan ıunlardır: 
a - Türkiye cümhuriyell tebaa•ından olmak ve Türk ırkında.rı. bnlunmalc.. 
b - Sıhhab yerinde olmak v• durumu her iklimde vazifa gllnneye mO..ıt 

bulunmak (bunu har hanır! bir haatahane rıhhl heyeti rapora U. teeblt ettir
mek ve evraka bağlamak lazımdır). 

c - Okurun yaşı on altıdan a .. ğı ve yirmi ikiden rılı:ari olmiyacalıttt. 
d - Kendisi. ana ve b>buı iffet ehlinden olmalı:. (bu vulyet poU- le.

sik ettirilerek eT?aka bağlanacakttt) 
e - En u orta olı:ul t .. h.ilini bitl'""'1t olmak (eleme lrntlhı.nlarında mB

vaffok olm•lı: "'rttır) veya bu derec..-de tah•ll g&rdG~ !•bat etmek (tudik
:ıame veva bunun taadi)cli bir sureti muameleli evra.k1na ekleneuktit. )' 

f - Evli veya n\eanlı bulunmam•k (en-elce evlenip b,,.ananlorla lı:ocat1 
ölmü• ~ı.n kabul l-dilir) buna ait m•deni hali bildirir müsbit evrak hza elı:
lent"cektir. 

g - Okur sıhht sebepl•r dı,inda okulu kendiliiHnden terk etti~ evlenme 
ıureti ile Yeya diğer lnrlhatl sebepleri• okuldan çılc•nl.Jıı:t, altı •enelilc meo
burt hlrmetlnl yapm•d•ğı veya tam,mlamadığı. ve yal-ut s•hhl sebepler dı
,ında okudan çılı:anldı.ğı takdird,. t3hakkuk ettlrile<'ek mektep maorananni 
tamamen &deyeeeR-ine ve gBst_.c:ı;:ı vesikaların tamamen dofru olduğuna 
dair not•rlikten tasdikli ve kefilll bir taahhütname verecektir. 

8 - Yul<Arıd ki şeraiti haiz oları olı:ur. okula imtihansız olarak kabul ecil
!l'Ce tir. 

9 - Yulı:andakl maddeler mucibince evrakmın muamelesini bitirenler
den, vl\5yet, veya kaza. merk•zl~Tlnde oturanlar bu "1akamlar Yey& asker
lik ıubeleri vasıta" ile evıaklarını c!··Jrudan doğruya Ankara merkez lıuta
hAn.,ı h•1 tabibi ve okul müdiirlü~l,,e ırönderileceklerdir. 

1 O - Müracaatlann Aiu-tos 1941 nihayetlne kadar ıona nditilmeo! ll
:rundır. 

il - Okurların kabul edildikleri •e mektebe haerket etme tarihleri aynİ 
makamlar tarafından kendilerine bil-llrilecektir. 

12 - Kabul edil•ceklerin okulun bulunduğu Anka ... va kadar ıı:tlmek ve 
okulda tekrar yapılacak sıhht muayone netlceıi ha tal.klan tebeyyiin eden
inin meml~ketl~rlne gitmek i~in m:vtaf edecekleri yol paralar. kendilerine 
•it olcaktır. 

Ankara Merkez Hastahane•! B .. Tabibi ,,. oltul mildütG albay 
Or. Şaban Barutçu 

17 20 23 26 29/M.,..._ 1 4 7 10 13 16 19 22 n 21!/H.ttta" 
ve 1 4 7 10 13 16 19 22 2S 28/Teıauz ve i 4 7 10 13 16 19 

22 2' 28 30/~to•/1941 180~ 1111) 

'l'elpaf mulı eıoD IJH§! ı oıa lı me e me· 
zanu memur alınacaıı .. 

IZMlR P. T. T. MUDORWCONDEN ı 
l - idarem.iz mUnhallerlne !lir. mektep mezvnu ve telstaf muhabeTnine 

vakıf olmak tartlyl alınacak mu lı veya Ucratli memurlar için ıoilsabaka im
tihanı yapılackbr. 

2 - Müsbakada lı:azananlanrı teklif edilecek her hanııt bir mahaldeki 
memuriyeti kabul etm .. lerf l&zımdır. 

3 - Müsabakada kazananlara 3656 •ırtlı teadiil kaaıınu hükGmlerlne 
göre maaş veya ücret veriJecektlr. 

4-ldare dahlllnde mUsabakaya tıtirlk edecek hat hat bak1C111 ve bat mO 
veı:zl. balı:ıcı ve müvezzilerin otuz yatından en-el idareye lntlııap etmft ol• 
maları muktezldlr. 

~ - idare harldnden mlhabakaya gl.mıelı: btlyenlerle halen idare dahi
linde bulunan nıuvaklı:at memur ve muYalr.lı:at mlivezıdlerln 788 No. lu lrana
nunun 4 cO maddeılndeki fllr!lan haiz olmaları ve devlet menıurlyetln• illi 
defa alınacakl&l'il\ otuz ya_<ıru yeçm•m~ bulunmalan lcapeder. 

6 - Halen ldar!!de mGstahd•m olanlordan müsabakaya girmek lstiyen
lerln 22/6/941 günO AkşaD"ına kad•r bir i•tida ile ve idare haricinden f"il'D'lek 
btlyenlerln de 21 /6/941 ıdı,amına kadar lıtlda veya ayrıca evrakı nıU.blta
lerlyle birlikte ınOdOrlfijfümüze mGr caatlan mukezldir. 

MllMbaka lrmlrd" 23/6/941 p~t~resi gilnli amuml bllgilerderı n 2416/ 
'141 salı gll11ll de muha~reden len. öltmacakhr. 18 19 2239 (13S9) 

tzınir vilAyeti daimi en .. e den: 
Turistik yolları mıntaka ınüdürl~U iç;n Knmyon alınacaktır. Satmaia ta

lip olanlar ellerindeki k:ımyonlarl'l ev111f, model ve fiatını göıterir teklif 
mektuplarını 26/6/941 tarihine kadaı Turistik yollar mıntaka müdlirlüğüne 
vermeleri. 17, .19 2218 ( 1352) 

Bafılıeılrde Mahdut mesulfyetli Garp Liny ft· 
lerl $1etmesltıden : 

4 Hazltatı 941 rarihinden itibaren muteı...r olmak Uzete Linyit kömUrletl. 
~cnaaıııın lktlsat vekAleti""e te.blt edil~n ma, Te anlı ve De~lrrni!IA% ı.
taryonlatındll devlet denılryolları Vdgonluı !cinde t~•lıın behn tonun eaıı,ı fi· 
atlan af!lfıcl1 ... ıs.terllnıl tir. 

Parça 
Ceviz 
Tozlu r:'ın<iık 

775 Kuruı 
62S c 
300 c 

~ekompoz": % 4() puça Ve % 60 ceviz 
elen müteşekkil 68' c 
R.ekomp-ozenin hu nfsp t • Üıtt"rinln ıl.nuru ÜZfl'rine 
clr~iıtiril•hilir 'u taktirde, f»t R.kompozinin ihtiva 
~dKefi parça. c:evJz ·~zdff nispelcrf 0.2'erfnclen tesblt 
olunur. 

Bundan f.öyle oiparitleril\ bn flatlar ü .. rinden kabul oh•nacaW. ilin ol~ 
ıs 19 20 2234 cı~6o> our. 



SAHJFEI 

SJYASJ VAZİYET YENi GiZLi SiLAH 
Amerika ve Ja- ln~ilizler tayya
ponyanın harbe releri haber ve-
~irmeleri çok ren bir şua 

mu yakın? keşfetti 
Romanya Sovyetler

den Besarab yayı geri 
almak mı istiyecek? 

-<'--

Yeni silahın temin 
edeceği faideler ..• 

--<>--

YENi ASIR 

surigede Müttefik ilor
ıeuişi devam edigor 
Vişi kuvvetleri 
~irdikleri yer
lerden çıka

rılıyor 

Fransızlar Suriyeye 
yeniden tayyareler 

göndermişler 

ASKEEİ VAZIYEt 

Manş üzerinde 
şiddetli bir ha
va muharebe

si oldu 
---<>--

lngilizlerin Suriyede 
vaziyetleri nasıl? 

19 Haziran Persembe 1941 

.. S _ON ·. HA 13 ER 
. . . " ... 

Büyük Millet Meclisinde 

Belediye memurlarının 
tekaütlüğü görüşüldü 

Fransızlar İngilizlere 
ııarşı aslıeri fıudretle· 
rinden baltsedi~orlar! 

İngiliz adalarına 
taarruz meselesi .. 

Bütün İngiliz sahilleri 
ue gemileri yeni 
siltihla mücehhez 

Radyo gazetesine göre İngilizlerin icat 
ettikleri yeni silah artık kat'iyetle tat
bik mevkiine girm!~ ve gizli olmaktan 
çıknuşhr. 

Londra, 18 (A.A) - Royter ajansının 
salahiyetli makamlardan öğrendi~ine 
göre, Suriye sahil mıntakasında mütte
fik kuvvetler Saydanın simalinde 8 kilo
metre ilerlemişlerdir. Keşif müfrezeleri 
Beyrutun takriben 20 kilometre yakı
nındaki mevzilere vannışlardır. 

Mısır hudadundaJıi son 
harplar haldıında ilıi 

Köylü mallarının lıorunması, muJıaıaa ue icare 
teynJi gayri menfıullePin V alııfla alcifıala•ı Jıe

silmesi li.iyihaları da dün müzafıere olunda.. 

taraf ne diyor! ~eclisi bugün reis vekili Refet Canıtc-
R d . .. d b . zın başkanlığında toplanarak köylü mal-

a yo. gezetsınc gore. pa~ar an eni larının korunması kanununu müzakere 
Sam şehrıy1e Sayda şehırlen arasında t · ı· B" · · dd d ıl ·· • . . . e ?Dl§ ır. ırıncı ma e e yap an muza-
başlamış ola Vışı ~uk.a?ıl .~arruzl.~ı kereler neticesinde bazı fıkraların de
devam etmekte ve bıldırıldıgıne gore ğiştirilmesi hakkındak" takrir] k bul 

Ankara 18 (A.A) - Büyük Millet ve teadüli.ine ait kanuna ek kanun la
yihası ile mukataa ve icraeteynli gayri 
menkullerin vakıfla ilişiğinin kesilmesi
ne ve belediyelerle belediyelere bağlı 
müesseseler ve belediyeler bankası me
murları için bir tekaüt sandığı teşkiline 
ait kanun lA.yihalarmın birinci müzake-
releri yapılmıştır. Müzakere edilen ka
nunlar arasında Erzincan yer sarsıntı· 
sından zarar görenlere yardım hakkın· 
daki kanun Iayihalan <1a vardıi:. 

Radyo gazetesine göre timali Afri
ka ansızm yeniden Alman - İngiliz mü
cadelesine sahne olmuştur. Yazın bu im: 
gm ım:ağında burada bir harekete geçi
leceğine ihtimal verilmiyordu. Ve taar
nızun tngilizler tarafmdan yapılması da 
hiç beklenmiyordu. Bu İngilizlerin git
tikçe kuvvetlenmekte olduk1anna de
JiJdir. Habesistan tasfiye edildikçe ora
daki kuvvetlerin bir kısmı Lı"byaya gön· 
derilmektedir. Cenubi Afrika f"talan
nın dahi Mısıra getirildiği İndliz1er ta
rafından bildirihni,tir. hıgiliz1er kendi
lerini km derecede kuvvetlenmi, ı-ör
mÜf olacaklar ki taarruza geçıni' bu
lunuyorlar. Taarruz hareketinin nasıl in
kişaf ettiği henüz pek sarih deiildir. 
ttalyanlar bunun neticesiz kaldı~, 
batta tndliz kuvvetlerinin bir aralık iha
ta edildiğini ve sonra bir gedik açarak 
çekı1diklerini iddia ebnektedir1er. tn
cilizler de harbın kendileri için müwt 
inki'8f ebnekte olduiunu ve gittikçe 
daha fazla geniılediğini ve hemmiyet
lqtiP.ini bildiriyorlar. ' 

Dün akşam İngiliz nazırlarından Lord 
Biversburg bu yeni silah hakkında Lon
dra radyosunda izahat vermiştir.. I!u 
izahata göre Radyolokaşoyom adını ta
şıyan bu silah bir nevi şuadır. Bu şuaı 
pek uzun mesafelere neşreden makine
ler bütün 1ngi1iz sahillerine ve gemileri-
ne konulmuştur. Bu şuam intisar saba
sına bir düşman tayyaresi girince der
hal şuaı neşreden merkez bundan ha
berdar olmaktadır. Bu suretle tayyare
leri aramak ve yaklaştıklarından haber
dar olmak için devriye tayyareleri kul
lanrnağa lüzum kalmamıştır. Böyl~ce 
mühim mikdarda tayyare ve benzin ta
sarrufu yapılmış olacaktır. Yeni silahın 
mucidi Robert Aleksander Vorset is
minde bir zattır. Harbın başlangıcından 
dört sene evvel başlıvan tecrübeler son 
senelerde tam muvaffakıyetle neticelen
miş ve yeni silah tatbik sahasına kon
muştur. Yeni teçhizat için mUhim per
sonele ihtiyaç vardır.. Bunun terrln 
edilmek üzere olduğunu yine Londrn 
radyosu bildirmiştir. 

Cenubt Suriyede müttefik muvac;ale 
hatlarına karşı motörlü vasıtalarla taar
ruz <!den Vişi Fransız kuvvetleri Ezra, 
Mercayun ve Kunaytcreyi işgal etmis
lerdir. Fakat müttefikler Erzayı geri 
almı.Şlardır. Askeri makamlarına bildir
diğine göre; Mercayun ve Kunaytered·.m 
de Vişi Fransızlarmı çıkarmağı istihdaf 
eden harekat devam etmektedir. 

Vişi lehinde bir inkişaf göstermektedir. dil k dd .. 
1 

• e~Jmja t' 
Y . . .. e ere ma e encumenme ven ş ır. 

.~rma. ce~hesı evvelkı g~ne . n~zaran Diğer maddelerin müzakeresi de teah
dun bır mıktar daha genışlemıştır. ln- hür etmiştir 
gilizler bele~~ş olan bu .~ehlikeyi her- Devlet m;murJan aylıklarının tevhit 
taraf etmek ıçın başka bolgelerde har-
beden kuvvetlerden takviye kıtalan alıp •mnııı11111111111111111111111mım1111111111111111111111mıınmıııı111111mı111111111111111111111nınm11111111111n 

cephenin bu kısmına sevketmişlerClir. o·· f" . d . d ı 
Hatihazı~da. va~yet. ln.gili~I:r iç~n ol- r 1 1 are yenı en a tı 
duk(a cıddı telakki edılebılır. Bır ha-

SURtYEDE 

Makin eve 
''erilirken 
SJI Mili Ml!IMtlil~ 

YENİ FRANSIZ TAYYARELERİ 
GELMİŞ 
Vişi, 18 (A.A) - Suı·iyedeki hılre

Mtta hava kuvvetlerimizin şimall Afri
kadan ve ana vatandan takviyeler al
dıkJan bildirilmektedit-. 
FR-AN~IZ Tı\YYARELERİ 
F AAI,İYETTE 
Bcvrut, 18 ( A.A) - Ofi Fransız ajan

sı bildiriyor : 17 haziranda Suriye Fr;ın
qz kuvvetlerine mensun b;ıı· tayyare fi
losu İneilizlerin şiddetli mukavemetine 
rağmen. Savda civarında motörlü unsur
ları muvaffakıyetle bombardıman et
miştir. -------
Malta:vı bombalanuslar 

Roma, 18 (A.A) - İtalvan resmi teb
liği 1 7 haziran gecesi Maltada V aletta 
deniz üssünün bombalandı,rını bildir
mektedir. -------

berde Vişi kıtalarının Filistin toprakla-
rına girdiği bildirilmekte idi. Kahirede- d h t 1 
ki İngiliz askeri sözcfüü bunu kafi o~:-- ay a a uza ) ıyor 
rak yalanlamıştır. Şamda ve Sayda bel-
gesinde mühim bir hareket olmamıştır. 

UBY ADAKi HAREKAT 
Libyada Sollum bölgesinde her iki 

taraf kuvvetleri arasında ~ok şiddetli 
muharebeler devam etmektedir. İngiliz
ler bu harekata cok miktarda tank ve 
motörlü vasıta ile iştirak etmektedir. 
Almanlar da taarruzu durdınnak için 
bir kaç defa mukabil taarruzlarda bu1un
muştur. Londradan bildirildiğine göre 
bu taarruzlar püskürtülmüştür. Fakat 
Alman ve İtalyanlar da yaptıkları mu
kabil taarruzlarımn tamamen muvaffak 
olduğunu ve Britanyalıların geri çekil
me~e mecbur kalclıklannı bildirmekte
dirler. 

Ankara, 18 (Telefonla) - Muayyen tezkere ile Meclise bildirecektir. 
bir mıntakada tatbik edilmekte olan ör- Hükümetin bu tezkeresi Mecli
fi idare müddetinin altı RY daha temdidi sin cuma günkü toplanbsmda oku
hakkında verilen kararı hüktimet bir nacaktır. 
11111111 llllll l IHllll l l l l lllll l l l l lllll l l ll l llHI l l ll 111111 lı il l l I tllll 11111111111111111111111111111111111il11111111111111111 

Şinıal memleketleri ile ticaret 

Yakında ihracat ve 
halita başlanıyor 

it-

' • 

Suriyedeki vaziyete gelince; İngiliz
lerin bütün iddialanna rağmen harekat 
bir lngiliz - Fransız muharebesi şeklini 
almaktadır. Fransızlar Suriye işini ciddi 
olarak ellerine ahmş ~ibi görünüyorlar. 
Fransız deniz kuvvetlerinin bir kısmı 
lngilizlerle dövüşmektedir. Fransız ha
va kuvvetlerinin de takviye edildiğine 
dair haberler gelmektedir Mercilayu
nun istirdadı ile neticelenen mukabil 
taarruz hareketinin muvaffakıyetini tn
gilizler itiraf etmektedir. Maaırıafih ln
gizlere göre bu harketin muvaffakıvetli 
inli"af1 İngilizlerle hür Fransızlann Sam 
ve Beyrut üzerine i1erleylslerine mani 
olamamuıt1r. f ngiliz kaynaklan sahil k1-
talarının Beyruta 12 mil yaklaı:ıtığım ve 
Şamın işgalinin pek yakın olduğunu bil
dirmektedir. 

Suriue harekatı hakkın- lngiliz hücumları 
1T AL YAN F.slRLERtNIN SA YJSI 
BildirilCliğine göre Afrika harekrunın 

bidayetindenberi İnigilizlerın aldıkları 
İtalyan askerlerinin sayısı 244 bine var
mıştır. Bunların yalnız 66 bini yerli Af
rikalıClır. 

Almanya llüfıiimeti malların transit olaralı geçf94 

•ilmesinl lıallul ettL 

Fransız mukabil taarruzunun muvaf. 
fakıyetle inkip.fı Franoda dövilşmek 
arzusunu yeniden uyandırmış gibi görli
nÜyor. Fransız gazetleri ve radyolan 
Fransanın askeri kudretinden yjne hah
ae ba~1amışlardır. Fakat bu defa Visi
nin Fransız milletine isaret ettiği düş
manı İngilteredir. Suriye harelı:atının 
BTkasındaki politika manevrası budur. 
Anlaşılan Almanlar bu i~ kanşmamak
la bunu istihdaf ediyorlar. Alman
ya Fransanın yıkılmasından bir sene ııon
ra kendisini lngiltereye karşı Fransa ile 
birlikte ayni cephede görmektedir. Fil
hakika Fransa bir sene evvel mütareke 
istem isti. 

FRANSIZLAR VE tNctUZLER 
B. Reynonun utlfasmı müteakip ikti

dar mevkiine gelen mareşal Petenin ilk 
işi Almanyaya baş vurarak muhasemata 
nihayet verilmesini teklif etmek olmuş
tur. Dün bu tarihi yıl dönümü münase
betiyle mareşal Peten radyoda bir nu
tuk söyliyerek. bir sene evvelkine naza
ran F ransanın bugÜn çok daha kuvvetli 
vaziyette olduğunu bildirmiştir. İngiliz
ler bunun doğru olduğunu kabul etmek
le beraber Fransanın vaziyetindeki kuv
veti Almanyaya karşı kendi mukavemet
]erinde görüyorlar ve diyorlar ki: lngi}
terenin Almanyaya mukavemeti olma
saydı Fransanın Almanya ile imzalıya
cağı sulh şartları pek a~r olacaktı. lngi
Jiz mukavemeti kuvvetlendikçe Fran
aanın vaziyeti de kuvvetlenmektedir. 
Binaenaleyh Vişinin Almanya ile biTlik 
olarak lngiliz mukavemetini kınnağa 
çalışması, üstünde oturduğu Clalı kesme
si dem .. ktir. 

ROMANYA VE BESARABYA 
Almanl·amn Avrupa kıtasındaki mfüı

takht-1 tesebbüsleri hakkında yeni müs
het bir haber J!elmemiştir. Bu mevzu 
üzerinde birbirini nakzeden beyecıın 
verici savialar ve rivayetler ortada do
lasmaktadır. Roman:vanın Besarahyavı 
geri alm:ık fec;ebbüsünde bu1unacağ1 ri
vavet edilmistir. 

Romanyada askeri idare yeni bir ta
kım tedbirler a1mıstır. Bükreşten ~elen 
bir h;ıl,ere göre ~eneral Antonı>sko Ba
nat Oltenva tarafbrında bir teftiş seva
hatinc cıkmıştır. Macar radyosu şunları 
.!lch•lemistir: 

da Vişinin tebliği 
-<>---

Londra l8 (A.A) - Liyon radyc,su 
tarafından dün aksam neşredilen Vişi 
tebliğ:!ne göre Cebeliduruz ile Herm~ 
dağı arasındaki 'lnıntakada ve cenubi 
Lübnanın dağlık lasıxımda mukabil ta
arruz harekatı devam etmektedir. 

Berut-18 (A.A) ....- DUn gece a\t.ı tay

yare Berutu bombardıman ederek yer
liler arasında altı kişinin ölınesine be'> 
kişinin de yaralanmasına sebebiyet ver
mislerdir. 

Berut 18 (A.A) Fransız müfrezeleri 
kendiler:Ue verilen taaruzi keşif vazi 
felerini ifa etmişler ve hasımla teması 
muhafaza etmekte bulunmuşlardır. Bil
tUn cephelerde vaziyette dei:'.,tişik1ik yok
tur. 

Kudüs 18 (A.A) - Salahiyetli bir 
menbadan öW-enildiğine göre mtittef:k 
kuvvetler Kueytrayı tekrar zaptetmiş
lerdir. -------
Amerikadaki Alman 

konsoloslukları 
Şikago 18 (A.A) · - Amerikadaki 

bütün Alman konsolosluk1arının en <tc>c 

10 Temmuza kadar kapatılmaları hak
kında B . Ruzvelt ta,afından imza edi
len emirname üzerine buradaki Alınan 
konsolosluk memurları b:tılerce evrakı 
yakmağa başlamıslardır. 
Vaşington 18 (A.A) - Bahriye ne

zareti tarafından tebliğ edildiğine göre> 
henüz silah altına alınmamış bahriye 
ihtiyat bakayasına hazır bulunmaları 
emredilmiştir. 

ruz meselesi de _çıkarılan şayialar ara
sındadır. Bazı Amerikan kaynakların~ 
göre Almanya tarnfından A vnıpa kıta. 
sında vamlan tahsidat ve Romanvadak; 
hazırlıklar !nviltereye karsı ~irisilecc'k 
bir hareketi gizlPmei!e matuf sac;ırtme 
hareketlerinden ibarettir. Hatta İnıtiliz
lerin sim:ıli Afrikada basladıkları taar
ruz ile tnı?iltere:ve yapılıı.cak taarru7 
arasınrla münı:ı.sebet pörenler bile var
dır. Yani !nqiltere, Almanyanm kend; 
adasına karsı taarruza gecece<tinl anla
dıt\'ından Alman tavv~re kuvvetleriniıı 
bir kımnnı simı:ı.li Af rikada mesırul et
mek icin Mısırda taarruza geçmeğe k'a
rar vermiş .. . 

AMF'lı1KA VE JAPONYA 
R A.RBA GtRfYORLAR MI? 
Almanvanm Amerika ile mlina<;ebet-

Bir AJman va
pur. kafilesine 

. taarruz edildi 

~LM M GE t ERi m~TRAl· 
YOZ, TOP VE BOMBA YAG· 

MURUNA TUTULDU 
---O--·· 

Londra, 18 (A.A) - İngiliz istihbarat 
bürosunun bildirdiğine göre sahil muha
faza teşkilatına mensup bombardıman 
tayyareleri Denheter açıklarında Lir 
Alman torpido muhribi ile diğer bir ge
minin refakatinde bulunan dört bin to
nilatoluk bir iaşe vapuruna hücum et
mişlerdir. Atılan bombalar vapurun gü
vertesi üzerine düşmüştür. İngiliz tay
yareleri dört iaşe gemisi ile birlikte tor
pido muhribini ve diğer gemiyi top ve 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. ----
Felemenıı Hindistam 

.Japonya münaselJetleıel 
pefı IJozulmuş det)iJ 

Batavia, 16 (AA) - Hollanda Hin
distanı ve Japon heyetlerinin mü:~terek 
bir tebliği Batavia radyosunda neşredil
miş ve şunlar ilave edilmiştir: 

- iki memleket münasebetlerinCle 
değişiklik yoktur. Son zamanlarda ihta
ri mahiyette olarak yapılan müzakereler 
maalesef memnuniyet verici bir netice 
vermemiştir. tki heyeti murahhasa bun
dan müteessirdir. Fakat iki memleketin 
miinasebetlerinde bundar. dolayı hiç 
'l:>ir değişiklik hasıl olmıyacağım ili.veye 
lüzum yoktur. 

MERAKLI ŞEYLER 
·······-·····-

Yepyeni bir ceza 
Nevyorkta hakiu. Havik, şimdiye ka-

dar görülmemiş bir ceza vennistir. 
Suanson namında biri, kızarak çocu

ğunun oyuncaklarını kırmış, buna mani 
olmak istiyen zevcesine de ağır küfür
ler savurmuştur. İş mahkemeye akset
miş, Suvanson yaya olarak iki bin kilo
metre katetrneğe mahkUm edilmiştir. 
Şu şartla ki her 350 kilometrede bir uğ
rayacağı kasaba ve köyden hakime bir 
kart postal gönderecektir. 

MANSTA Sil>DETLi 
HAVA HARBi 
Hava harekatnıa gelince: Alınan baş 

kumandanlığının dün sabahki fevkalade 
tebliğinde evvelki gÜn sabahı Manş üze
rinde yapılan bir hava muharebesinde 
20 fn~iliz tayyaresinin Clüşürüldüğü ve 
bir Alman tayyaresinin k.aybolduau bil
dirilmektedir. İngiliz bombardıman tay 
varelerinin hedeflerine varamıyarak geri 
Clöndiikleri de ilave edilmektedir. Buna 
mukabil evvelki akşam cereyan eden 

Ankara, 18 (Yeni Asır) - Şimal rnem- lerine gönderilecek TUrk ticaret eşya• 
leketlerlyle Almanya üzerinden ticari sının kendi topraklarından transit ola
muameleler yapılması.için temas ve mü- rak geçirilmesini kabul etmiştir. Yakin• 
zakerelere başlanılmıştır. Bu meyanda da bu memleketlere ihracatımızın baş-
Finlandiya ve İsviçre i1e de müzakere- laması beklenmektedir. Si.mal memlc
ler vuku bulmaktadır. ketlerinden TUrkiyeye lilzuınlu madde.. 

Almanya, şimali Avrupa memleket- ler ithal etmekte mümktin olacaktır. 
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Yedek subaylar ve aıkerf memurlar hakkın~ 
da yeniden bazı ahkô:m vazolunuyor 

bu hava muharebesi hakkında Londra Ankara 18 (Telefonla) - Yedek su- yaşlara kadar hizmete eelbolunurlar. 
,adyosu şu mal6matı veriyor: Evvelki baylar ve askeri memurlar hakkındaki Bu yaşlar dahilinde bulunanlar ile dere
l'lkşam üzeri Mant denizi üzerinde lngi- kanunun 2 maddesinin değiştirilmeslııe celi ve derecesiz malfilen tekaut edil
Iiz ve Alman hava kuvvetleri arasında dair layiha Millet Meclisi ruznamesine miş ve edilecek olanlardan sıhhfye he
çok siddetli bir hava muharebesi olmuş- alındı. Bu tadilden maksadın birincisi yetlerinin raporlariyle ahvali sıhhiyele-
tur. Kuvvetli avcı tayyareleri himaye- fevkalade ahval dolayJSiyle staj için ri kıta hizmetlerinde istihdama mUsaif 
sinde olarak Alman şehirlerine ve sa- hizmete çağınlan yedek askerl memur- olmıyaıılar ordunun hafif sabit ve geri 
hildeki mühim askeri hedeflere taarruz ların hazer ve seferde muadilleri rütbe- hizmetlerinde kullanılırlar. Ancak se
etmek üzere İngiliz sahillerinden şarka deki yedek subaylar gibi terfi edebil- ferin icabı olarak lüzum görUldüğü tak• 
doğru giderken kuvvetli İngiliz bombar- meJerini temin eylemektir. dirde deniz subayJariyle tabip, veterf· 
drman kollan Manş denizi üzerlnCle !kincisi yaş haddi müsait küçük rüt- ner, eczacı, kimyaker ve diş tabiplerini 
Alman avcı tayyareleri kollariyle karşı- beli deniz subaylarından tabip ve bay- binbaşı ve daha aşağı rütbelileri 50 ya
laşrnış ve iki taraf avcı tayyareleri ara- tarlar gibi geri hizmetlerde bir mUddet şma kadar diğerleri temdidi sin kanu• 
sında şiddetli bir hava muharebesi baş- daha istüade edilebilinmesidir. Bunu te- nununda yazılı yaşlardan beş sene fazla 
lamıştır. Bir saatten fazla sür~ bu mu- ınin edecek olan 22 inci madde encü- yaşlı ihtiyat subay ve memurlan "le hat
harebede her defasında 40 - 50 den faz- menlerde şu şekli almıştır: ta ahvali sıbhiyesi mUsait olanların en 
la Alınan avcı tayyaresiyle karşılaşıl- İhtiyat subay ve memurları hazer ve gençlerinden başlıyarak orduya alınır: 
mıştır. Bu muharebede 13 Alman tay- seferde şimdi sin kanununda yazılı lar. 
yaresi düsürülmüş ve on İngiliz tayy a- . 11111111 nnmııı ımnnı 11111111111111111111ı111111111111111 mu~ımnmıı ıııı1111.1111111111111111111~ım11111111mı 
resi kaybolmuştur. Devlet konservatuoarı ıle güzel san atlar 

Kuvvetli Alman avcı muhalefetlne • 
rağmen İngiliz avcı tayyareleri bomb;u-- akademisinin _yenı mezunları 
dunan tayyarelerini hedeflerine kadar 
~ötürmüs1er ve dönüşte de yine hima
ye vazifelerine devam etmişlerdir.. Bu 
lıarekılt esna~ında işsıal :ı ltında bulunan 
Fransız sahilleri bir çok hedefler 
bombardıman tayyarelerimiz tarafından 
şiddetle bombalanmıştır. 

ALMAN SANAYİ MERKEZLERİNDE 
İngiliz tayyareleri Alman harp sanayi 

merkezlerine taarruz etmişlerdir. Taar
ruzun siklet merkezi Kolonya ve Düs
selrlorf üzerine tevc!h edilıniştir. 

Bir kısım bombalar Rotterdam, Os
tand, BuloWı, Şerburg doklarına isa
bet etmistir. 
AFRİKA VE SURİYEDE 
İngiliz bombardıman tayyareleri Bin

gazi, Deme ve Gazala tayyare meydan
larını bombardıman etmişlerdir.. Gelen 
haberlere göre İngiliz tayyareleri Suri
yede de büyük bir faal!yet göstererek 
harekat üzerinde çok mühim bir rol oy
namaktadır. Böylece Rayak tayyare 
meydanına ve Kunayteredeki Fransız 
kuvvetlerine taarruz edilmiştir. 

-~~~~~~--,._,,.----~--~--~ 

Ankara 18 (A.A) - Verilen maHi- konservatuvarı tatbikat sahne.si stajyer 
mata göre, devlet konservatuvan 1940- artistliğine tayin edilmişlerdi:r. 
41 ders yılı imtihanları bitmiş ve tiyat- İstanbul Güzel sanaatlar akadernisf.. 
roculuk şubesinden 8, mlizik şubesin- nin mimari şubesinden 14, resim ~ube
den 18 talebe mezun olınuştur. Bunlar- sinden 12, tezyini sanatlar şubesmden 
dan tityatı-o şubesi mezunları devlet 25 talebe mezun olniuştur. 
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Halk türkü ve oyunları derlenecek 
Ankara, 18 (A.A) - Ankara kon- arasında yapılacaktır. Derleme heyeti 

servatuvarı her sene olduğu gibi bu se- bu ay nihayeinde mesaisine baıbyac~ 
ne de halk türkü ve oyunlannı derliye-
cektir. Bu derleme Kayseri, Niğde ve ve çahşma1arı temmuz sonuna kadar ~ 
cenup vilayetleriyle bilhassa aşiretler vam edecektir. 
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Denizcilik bayramı parlak olacak 

İstanbul 18 (Yeni Asır) - 1 Temmuz denizcilik bayramı bu yıl şehrimh~e 
her zamankinden parlak bir surette tesit edilecektir. Kat'i programın tesbıtl 
için bugiinlerde valinin riyaseti altında bir toplantı yapıJacakbr. 
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Basın birli~i Adana mıntakası 
kon~resi toplandı 

Romanva 11avet mühim harp tedbir
leri almaı-tadır. Bu ciimleden olıırak 
um11mi bahcelerin tenviri menedilmis 
ve Biikrec:te umumi ve husuc:i hin:\hr
da lSlkları kararf'lla tedbirinin tatbiki
ne bııc:l::ınmıshr. RPm:in ic:tihl~kin"1 tah
dit Pcl'Jmr'i.İ. ic:c:i7l<>rin entemE.' edilmesi 
de k~rerhıc:tırılmı"tır 

leri gitti)<ce p,:ı>l'"inlı>c:mt>ldedir. Ameri
kı:ıda alın:ın tı>dbirlPr btt memJı:ı\~tirı 
baro ~rrefoc:mrlP bulun~ııı'>-u intibmn• 
V:('rmeld.,dir. 1t<ıluı:m rııdyosu bu me.se
lndı> sunları .sövlomi<:tir: A mnilrıırın"' 
harba mrmc<:ini .Tanonvanm da h"lrba 
c:ıirmec:\ taldu PdPcı>k ve bövlece Am"
rika iki ePnhı>ri<> harp etmek mecburi
,.,.tind" k:ılacaktır. 

Bu nt'srivat pıil-ıver ort,,lcları arac:ın
-la ,J'anon"ava rlii-:Pn va7itnn1n. Ame,.; 
!r-anın h:ı,.lm ı:ıirmP<:ine mani olr>ıak ol
.1 .. ~ınıı bir ri· lıa ff(l"tC'rmic: olnvor. 

Suvanson geliri ile geçinen bir adam 
olduğu için, iki bin kilom~tre yolu yü
TÜrken calısmamak mecburiyetinde ka· 
lacağı cihetle ailesi parllSlzlığa ve sıkın
tıya dücar olmıyacakbr. 

Hakim kararı tebliğ ederken Suvan-
sona sunlar1 da söylemiştir: 

cBu cezadan iki suretle istifade ede
ceksin. Evvela gergin olan asabın yatı· 
qacak, saniyen karından uzaklaşacaksın. 
içten onun hasretini çekeceksin.) 

AKDENİZDE AI .. !IAN FAALİYETİ 
Alınan radyosu şarki Akdenizde Al

man hava harekatının cok şiddetlendiği
ni bildirivor. Alman hava kuvvetleri 
bilhassa İngiliz deniz kuvvetlerine taar
ruzlar yapmakta ve Suriveve denizden 
sevkiynt yapılmasını ve İnıziliz harp re
milerinin kara harekatını denizden hi
mave etmelerini menetmeğe çalışmak
tadır. 

------~-
ı.ontırndald Jnttıon elçisi 

roıı:voya ~i~i~or .. 

~--~~-~---NWW·~---~~~~--

Adana 18 (A.A) - Türk basın birli- sonra yeni idare heyetiyle haysiyet di
ği Adana mıntakası kongresi 17 vilayet- vanı azası ve umumi kongreye gidecelt 
ten gelen azanın ve Seyhan valisi ile murahhasların seçimi yapılmıstrr. 
parti baskanının ve mebusların iştira- Kongre umum! heyeti Mi11! Şefe, 
kivle halkevinde toplanmıştır. Meclis reisine başvekile ve partı genel 

·Ebedi Şef Atatürk için tazim sükutu sekreterine t~ telgrafları çekilmesini 
yapıldıktan sonra reis secilmiş ve dilek, ittifakla karar altına alarak toplantısı
hesap encümenleri intihabı yapılmıshr. SOVYFTT 'FR VE A Ll\{A NY A 

Almanvn ile SovvetJrr birli~i ara~m
da b\r tnkım p'"riic:.,,,.1Prin yaoılrn:ıl{h 
<>Mıı<İtı fln c;avi:ı olarak devPr1n etmek
tedir. Bütiin bu ~ayi:ı ları Sovyr> 1 lı>ril" 

Macar r~rlvoc:unun h;l·lird;~ine göı·r 

Taoon J?:t>nı>l kurm:ıvı 

+ 
Pas ai!rnsına ilAç? 
Macaristanda başı ağrıvan cocuklara 

cok defa Haç vermezler de, ilaç yerine 
undan a ılan bir kapla su içi-

Londra, 18 ( A.A) - Roytcr ~ıiansının 
öğrendiğine göre, Japonyanın Londra
daki büyük elçisi $i~emitsu ~endi .talebi 

tdare h eyeti raporu tasvip olunduktan na son vermişi:f.iıııııımııııımıııııııııııımm 
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/tsanbulda kahve teıJzıatı af a ı 

lanılmıt" 


