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han mUnderecahndnn mesufö·et kabul edilmez. Cumhuriyetin ve Cümhuriyct csı?Tlermin 'bek('isi sabahta,., ~ıkar siyasi gazefeafr YENİ ASm Matbaasında basılmıştır •. 

Şarki Ak e iz 
Harbi en nazik 
Safhada ... 

ŞEVKET BİLGİN 

Girit hnrbmın neticesi ne olursa ol
IUn buradaki imparatorluk kuv\ etleri 
tarı:rından gi;stcrilen mukn\cın"tin bii
tiin şarki Akdcni7.de vnzi) etin inkişa(ııı
da milhim tesirler yaptığı muhakkaktır. 

Bu sa:\ ede ingilizlcr Kıbrıs adasında
ki müdafaa hazırlıklarını tak\İl"C edehil
lni ler 'e Iraktaki naho. 'azi~ eti kendi 
lehlerine revirecek tedbirin almı~lardır. 
))iğer farafüm Almanlar Giril seferin
de o knd:ır miithi za~ iata uğranuşfar- Irakta petrol boruları ııc Rutbah tayyare meydanı 
d.ır ki hı1 uı)iatın bıındnn sonraki hare- ·:·- - .-..~,......_..,_,_o... ~ .... ~._... ....... ~ ... ~-cı-•-·-·-cı-~-0-·-'"-...:. 
ketleri iizeriııdc kendini hissettirmeme tahsisat 
sine imkan s okhır. 

Abnnn bac;kumandanlığı Giridiıı zapb 
ile lrakm zaptı al ni zamana tesadüf edc
~ei{iııi iimit cdi.} ordu. Hn planın birinci 
safhası tahakkuk etmis (arı.edilse bile 
ikinci safha henüz hedefine Ynnnakfan 
Pek uzakhr. laanıafilı mih\•erciler ~u
ri~e ha\a me~danlnrını kullanarak 
baki ive taYynrelerh le lraka asker ı; e 
harp· mnl;emcsi scvketmck fikrinden 
henüı. ı:nz geçmemi lerdir. 

Alnımı tannrelerinin l\lusulu güzer
ııih ittihaz etmi oluıalan ilk hnmfode 
biitiin ı> trol h:l\'"Lnsııın hakim olmak 
tıis etinde olduklarını gö:-,tcmıe-.ğe kafi
dir. Bö\ lece Akdeniz harhının ikinci 
fi.'tfhası 

0

bir petrol lıarhına inkilfıp ctmis 
olacaktır. 

Milli Müdafaamız ıcın verilen • 

83 Milyon liralık f evkal
ide tahsisat icabında 

tezyit olunacak 
MemleJıetimizde lsflJıl.il ue milli biitiinlüJı ıuuru 

diğer her türlü düşüncelerin üstündedir ... 
Ankara, 31 (A.A) - Büyük Millet Vekaletine verilen fevkalade tahsisatın 

Meclisi bütçe müzakerelerinden sonra da arttırılması lazım gelmektedir. işte 
Milli Müdafaa Vekaletinin 1941 mali bu sebeple Maliye Vekili «şimdilik> 
yılı bütçesine 83 milyon liralık fevkalu- 83 milyon lira lüzum olduğunu söyle
de tahsisat i1avesine dair olan kan~n miş bulunuyordu. Fakat bir çok defalar 
layiha"ını ~üzak~re ve ~abul et~i~t~r. işaret edildiği gibi, Milleti temsil eden 
Bu 83 mılyon lıra, Malıye Vekılinın s·· .. k M'll t M 1· · b · ah · t 
b.. ·· k 1 · • k ·· l d"w · uyu ı c ec ısı u nevı t ııısa ı utçe muzn ere erını açar en soy e ıgı . . . .. .. 
nutukta «§İmdilik> kaydiyle bahis mcv- daıma ıstekle kabul etmektcdır. Çunku 
zuu olan rnikdardır. Harbin devamı, memleketimizde lııtiklal. ve Milli Bütün
Mill' Müdafaa tedbirlerinin de devamı- lük şuuru her türlü düşüncelerin üstün
nı icap ettirdiğinden, Milli Müdafaa dedir. 

inı:ilizlcr dii manlarnun asıl hedefini 
Pek fılu bilhorlar. Bu sebeple Irak i i
llin tasfh esİne en bih ük ehemmi~ eti 
\'ermislcrdir. Iraktn İngiltere ile bir 
harp imli ihda ctmi olan Rn it Ali Gc)
lani ve arkada farının irann iltica ettik
leri hakkındaki haberler doğru ise • ki 
bundan iiphc ctmeğc ınrıhal yoktur • 
'a2iyetin Girit harbındaki tali izliğinc 
l'ağmen ingiltcre lehinde mühim bir de
ğ" iklik arzctıncsi miimkündür. Bu hık
dirde İngilizlerin Bağdat \'C Musulu 
derhal işı:al ederek Alman planını kat'i · · - · - • ·-·-·- ·-·-·-·-·-
lrir muvatraklyetsizliic uğratmaları dü- Sovyetler paraşütçÜ
ltintlJe'lrilir. Filhakika Musul hava mc5 -
41 ılan Alnumlar elinden nlınır ve Irak- ) • 

a ~· a n .. 
ler yapıyorlar 

Ü in_ıtiltc e ile mıra1' muahedesinin hu
dutları ieinde iş birliği ;) apmaia hazır 
kuvı:etli bir hükümet teessüs cdcr-;e .Al
ınanlann Girit harbındııki tabyalarını 
Irakta ayni cesaret ı; e muvaffakıyetle 
tekrarlamağa t l>hiıs etmeleri "ipl·e- 'l'if liste qdı lıarartma 
lidir. tecrübesine ba.şlanıyor .. 
Düşünmelidir ki Girit lıarbuta i tirak Moskova, 31 (A.A) - Son gÜruer-

eden 1200 zil nakliye \'e bini savn~ tay- de Moskova mıntakaıunda para§Ütçüle
l'aresi olmak Uzere 2200 Alman tana- re ve hava akınlarına kar§ı günlerce 
?esinden en az dörtte biri kııybolmu - muallcm Sovyet askerinin iştirakiJe ya
tur •• Alınan paraşiit(iileri arasında za. pılan hazırlıklara benzer talimler Ukran-
l'iatm daha korkunç rakamlara vardığı [ Somı .j mel .~"hifede 1 
haber verilmektedir. Bütiin hunlar ~e- _,, ___ ·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-
biş Irak topraklan üzerinde bir seft re 
ıirişmek için ce nrctbalı olmıYan un· lrlandaya tecavüz 
surlardır. ----<>----· 

B ağc:Jadın alınması ı 
bir saat meseleıi 

Raşit Alinin Mu- 1 

sulda mukave
mete çalısması 

mu temel 

BlGDAT HARPSiZ INGl
LIZLERE VERiLiYOR 

--<>---

Raşit Alinin nerede 
olduğu bilinmiyor 

Beyrut, 31 (A.A) - Ofi njansı bildi
riyor: 

Son 48 saat içinde Irakta vaziyet U
ratle lrnk ordusu a1cyhine inkişaf et
miştir. Filistinden ayrılan motörlii lııgi
liz latnl:ın Bağdada yakla ~dır. 

Frnt \·e Ramndi e nehirlerini geçen 
İngiliz kuvvetleri Irak hükümctinin 
merkezinin varoşlanna ''amu Jardır. 
Raşit Alinin iktısat nazın Ba!dadı 

müdafaaya memur edilmişse de, milli 
komite Bağdadın harp sahnesi olması· 
m arzu etmediğinden Raşit Ali taraftan 
nazır yeni vazifesinden çekilmek mee
buri}·etinde kalını tır, 

Milli komite, hükünıet merkezinin 
kan dökülmeden te limi işini üzerine 
almıştır. 

Yan askeri ~enç Arap teşkilatı da 
teslim edilmi. ve silahlan teslime davet 
olunmuştur. 
Bağdadın diismcsi bir nnt meselesi

dir. 
Fallucada bulunan kral naibi Emir 

Abdullah bay Cemilin riyasetinde yeni 
bir hükümet teşkiline çabşmaktadır. 

Biikümet merkezini tcrkeclcn Rasit 
- SONU 2 ci SAYFADA -

Meçhul tayyare Fransızlann Suriye fevkalô.de komiseri general Dcııtz 
Lübnan hiikümet TeiBiyle kontt§tLVO" 

Bir derece te'rfi edılen Filistin ı <' Maverai Erdiındaki 1ngiliz ordulan 
ba§kıımandanı geneTal V lson bir tefti esnasında 

Bağdatta teslim 
hazırlığı 

Giritte vaziyet 
çok karışık 

Şehir eıralından emni- Müdafilerin yaziuetı cld-
uet komitesi kuruldu di, vahim aörünüuor 

Yarı askeri feşehhiJ.l. 
ler kaldırıldı, silah· 

lar toplanıyor 

JngUlz tayyareleri se ~ 
mereli faaliyette 

bulundular .. 
---0----

Londra, 31 (A.A) - Bağdata doğru 
ilerleyen lngiliz kuvvetlerine yardım 
için tngiliz bava kuvvetleri bir çok 
UÇutla.r yaplnlflardD'. Kalloçanın cenu
bunda Uilerin nakliye vaııtalan ıiddet
le bombardanan edilmiftir. 

Bağdadm yeni askeri valisi tehİı' eı
rafından mütqekkil yeni bir emniyet 
komitesi teşkil etmiıtir. Yan ukeri te
fekküller fesbedilmiı ve bunlar ıilabla
rnu teslime di.vet edilmitlerdir. 

Bu komite balkı aükWıet ve inzibab 
muhafazaya davet ederek asayiıi bo:3-
mak tqebbüslerinin merhametsizce 
butınlacağmı bildirmiftir. 

Londraya göre Suri
ye ve /rakı elde tut
mak Giritten mühim 

----o----

Jngillz Jıuvveııerı Sada 
Jıo)>unun arhına 

~efılldiler-----Kahıre, 3 1 (A.A) - Salahiyettar 
askeri mahfillerden bildirildiğine göre 
Ciritte Mnlemo civarında Almanlar da
ha çok tayyare meydanlarına malllt ol
duklarından Ciritte hava yoliyle takvi
ye kıtaatı göndermekte devam ediyor
lar dokuz günlük muharebelerden son
ra, muhtelif noktalarda vaziyet çok ka
nşık bir hal almıştır. 

- SONU 2 ci SAYFADA -

Yakın ve orta arkta bu son haftalar 
içinde felaketler birbirini takip etmiş
tir. Orta şark vaziyeti hiç bir zam:ın 
bugün olduL.ru kadar Girift bir manzara 
arzetmcmi tir. Birbirine halknlannus 
ıibi duran hadiseler gösterivor ki İngil
tere en aiır Tiızİ)•etlerde bile tahminle

ler Dubline bom· ALMANYA SUR iYEYE TED- J~PONYiSiYASETi'~fi-s: 
tNGILiZLERIN T AHRtP 
E1TtKLERt TAYYARELER 

Kahire, 31 (A.A) - lngiliz Havn 
kuvvetleri karargahının tebliğinde de

l'İ al'an bir muka\·emct kudretine Mla 
ınaliktir. Girit knybedil~e dahi Büyiık 
lıritanyanın şarki Akdenizdeki nzi ·e-- ~ 

balar attı RICEI SOKULUYOR! LA &EGIŞTIRMIYORIUŞ 
niliyor ki: 

Per§Cmbe günü lrakta Batuba tayy -
re meydanına kar§ı İngiliz hava kuvvet
leri tarafından muvaffakıyetle yapılan 
taarruzda bir mikdar ltalyan fiyat av 
tayyaresi ve diğer tayyareler kullanıla
maz bir hale getirilmiıtir. 

ti asla nevnıidane olnn;)'acaktır. 30 
Zira Almnnlar da f nırili7Jer ıtihi ko- • 40 KiŞiNiN OLOOGO 

BILDlRILIYOR .. laylıkla halledilcmiyecek bir çok mese
leler kar ısındadırlar. Görünüşe göre, 
Ciritten sonra Alman) amn ilk heddini 
Irak petrol ha""ZnSJ ve Piplinlerin niha
yet buldulu Hayfa limanı teşkil ede
cektir. ikinci hedef Siivcyşı zaptedcrt'k 
İJ1%iliz donanmasını Şarki Akdenizdcn 
'17.aklaştırmak olacaktır. Akdeniz baki
ıniyctini istihdaf eden bu muazzam plan. 
en harikah bir mukavemetle karşıla!)a· 
bilir .. fqilte.renin bu Alman rüyasını 
ıömmek için her fedakarlıiı kabul ede
l'e~inden siiphe edilemez. 

Raşit Ali ve taraftarlan oynadıkları 
fed oyunu kaybettiklerini .:öre Alman
~·a Irak seferinde ısrar ederse yalnız 
ln~lizlcrlc dövüşmiyecek, Irak milleti
nin ve dolayLıı;i;vJe bütilo Arap aleminin 
ınuka\"emctiylc de kar ıla acnktır. 

Her ey İngiltercnin bundan sonraki 
faaliyetinde çıban ba larını •. koparm~k 
hususunda göstereceği enerııye, azım 
'e iradeye tabi bulunacaktır. 

ŞEVKET BJLGİH 
------
~J.r/J'"..<:~7..AO""fi!: ... ~~~~.'O""..Jl)'. 
- • U ._. _"I_ -·- DA - -1-R ·-·- W 

tcaaaaaaa~..O"~/~/~ 

Altınordu ve Altay 
Ankarada yenildi 

---<>----

MüsaJJalıaları Milli Şef 
hazıırlal'iyle 

,ereflendlrdUer •• 
Tafsilat 3 üncü sahifemizde 

---0---

Londra, 31 (A.A) - Yabancı tayyo.
reler Dublin üzerinde bazı hareketler
den sonra, şehre bombalar atmışlardU" .. 
Bir kac ev yıkılmış ve bazı mağazalar 
harap olmuştur. :tnSanca zayiat dera'Csi 
malfun değilse de, bir çok kimselerin 
enkaz altında kalmasından korkulmak
tadır. 

Hava dafi toplan tarafından tayyare
lere ateş açılmıştır. 

- SONU 2 ci SAYFADA -

(.. 

Suriyenin kon- L" çlü pakt zerre· 
trolü Almanla- ce zaafa u~ra
rın eline geçip mamış bu bilin- , 

ON DAKiKA 
duruyor meli imiş ••••••••••• 

HaJlıın hoşuna gitmelı 
için ylyec:efı ue benzin 

de uerlyorlarmıs .. 
Londra, 31 (A.A) - Müstakil Fransız 

ajansının Kudüs muhabirinin bildirdi
ğine göre, Suriyeye sızan Almanlar 
memleketin kontrolünü sistematik bir 
surette tanzim etmektedirler, kontrol 
bilhassa Halep mıntakasında aşikardır. 

Almanlar halkın sempatilerini kazan
mak için yiyecek ve bir miktar benzin 
dağıtmaktadır. 

Son günlerde Suriye hududunu geç
miş ve Fillstine gelmiş olan yüksek rüt
beli bir subayın ifadesine göre hür Fran
sızlar adına general Katrunun Suriye 
ordusuna yaptığı hitabı muhtevi be
yannameler büyük bir muvaffakıyet 
ka1..ann1Lştır. 

Bu beyannameleri elde edememiş 
olan kimseler bir kopyesini bulabilmek 
için otuz fr~a kadar para vermeğe 
hazır bulunmaktadırlar. 

---<>---
Cenap denizlerinde ıtm· 
dllllı hl~ bir emelimiz 

yolı diyorlar .. 

8. Cörçil Ameri
kaya mahrem 

mesaj i(Önderdi 

Orta ıark 1ng liz kuvvetleri bafku
tnandanı ge1ıcral Vavel bir kınna'll• 

danla konuştı,.ken 

Habeste temizlik .. Takyo, 31 (A.A) - Japon hariciye 
nazırı Matsuoka Japonyanın harici siya
s~tini gazeteciler toplantısında şu şe
kilde İ7..ah etmiştir: 
«- 'Oçlü paktın Japon harici siyase

tinin de~işmez bir temeli teskil ettiğine 
Amerıııa sefiri ingUte· Yeniden esir ve 

şüphe etmek bir hatadır.> 
B. Matsuoka bu su.retle üçlU ~ 

zaafa uğradığı hakkın-Oa Amerikada do
laşan şayialara cevap vermiş olmakta
dır. Matsuoka şunları da ilftve etmiştir: 

Hnln lltflyaçları ue bay k b ) ) 
Ress'ln ilticası halılıın· ÇO me ZU ma • 

da ınaıttrnat 11erlp I d 
döneceıı.. zeme a ın ı 

«- Eğer böyle bir suitefehhilm mev- --0---
cut ise ve böyle yanlış bir haber Ame- Nevyor~ 31 (A.A) - Amerikanın 
rikada şayi olmuşsa bunun bile bile ya- Londra büyük elçisi Vaynan hükilme
pıldığını sanıyorum. Jaonyn üçlü pakta tiyle temas etmek üzere Nevyorka var-
sadıktır. nııştır. 

YALNIZ BiR YOLDA 170 TOP 
ICTiNAM EDiLDi 

Bunu şu suretle izah ederim: Vaşington, 31 (A.A) - Amerika Bir- ---o---
1. - Japonyanm esas siyaseti çoktan- ~k d~':letleri~ Ne~orka plen bil- Nairobi, 31 (A.A) - Cenubi Habeşis-

berı sağlam bir temel üzerinde tesblt yük elçısı ııanıJdııma Pft B. Besa ~- tanda göller mıntakasında 15 bin kilo
edimlştir. kında sarih ve doinı mahimatla İngil- metre murabbaı saha düşmandan temiz-

• 2 .- 27/9~940 tarihinde Uçlü paktın ~n An1 ~tiyaçlan ~nda Çör~- lenmiştir. Buradaki kuvvetler de Amba-
AnaerlJıanın bir nama akdındcnberı Japon harici siyesett dal- 1in mahrem bır mesajını ıeürmektedır .. lagide olduğu gibi cenup ve şimalden 
raJı Nazbl teuıııı edildi.. ~a bu pakta ~~y~ıştır . .Japon hartc! Sefir, Rmvelt v,e K~l ı:ı~ ile gö- gelen iki kuvvet arasında kalmıştır. Dftş-

Nevyork, 31 (A.A) _ Amerikanın sıyaseti tezahurlennden sarih suret- rllştftkten eonra bll' kil( ıUn İ(İJMle Lon- manın geri veya ileri hareketi milmkOn 
bir numaralı Nazisi tevkif edilmiıtir. te belli olmaktadır. ılraya daneteltu. değildir. Habeş vatanperverleri de bım-

- ı. anın ü 1ü tan d~ıın lann muhasarasını tamam1amaktadırla1'. 
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ŞEHİR HABERLERİ 
I· ~~~~~~ ı:~~~ 
' Ekmek 

• 

- iKİNCi KISIH - Yazan: Sahin Alıdaman Güzel yalı ağaçlanıyor ihracat faaliyeti artıyor 
serv.esı 

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

Ekmek ıyidir, hostul", he 
ğımız niınetiır..:zdir aına, b 
cek kusuru vardır: Ekmek 
}anılmaz. Taı;~ ~nild\ği va 
ke~·ifli olduğu halde, ba~r~tl 
mesi güç olması da bir şey 
yeşil küf tutar, yenilmiyec 

•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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--Daima yanın ızda bulıııı! 
DtiPdiineii Murat, Firuz lleyden peJı floşlanmııtı 

Ona Dtlfal edlyopda.. 
Cellit Kara Ali feüni kendisine o kadar yakıştırmış idi 
_Aferin~ delikanlı .. Çok doğru ki bu suretle ~lliği bir kat daha ar

söyler görünUrsiln •• Bu yaşta bu kadar tan Firuz bey o parlak görünüşüyle '>ü
zeki ve kiyaset sahibi olmak büyük hır tün kadın zihinlerini celecek derececle 
şey!.. Daiına bizim v yanımızda buluna- bir letafet, bir incelik iktisa~ etmi.~ ~u
caksm.. Layık oldugun veçhile bizd~ lunuyordu .. Ve bu kadar guzel gorun
daima teveccüh ve mükafat göreceğine mesinin Gülendam için büyük bir t.ch-
emin ol.. like teşkil ettiği de, bu dakikada birden 

F'ıruz bey eğildi, yer öptü.. bire habra gele~: ~ 
Ve o günden itibaren Musa Çelebirun Evet ..• Osmanlı ımparatorlugunun 7.a· 

ölümünden beri saraycLt boş kalan mcv- if düşmesini icap ettiren sebepler ara
kiini Firttt bey işgal etmişti. smda mlihim bir lhnil daha göze çaruar 

Ayni tısı altında yaşıyan ki öteki tahripkar müessirlerden dah::ı 
·ell"t KarasaraymAll çab' lar ~d ta 1_ fazla bir tesir yapan bu ahlaki hastalık 

e; a • ll' zaman a e çı d . ~ . tima? b.. . . b 
gmlık derecesinde bir aşk ve a1ika ile lo evıırde ıçD"rdü ~yMemızıdısarmışd uk-

diği Gü] d b kndar unuyo u.. o ncu ura n a sar . 
~~'--·- ~ .• ~ Y~a ufarkeJ tan sirayet eden bu hastalıkla malul 
Y~l.Q 0 ~ ....... u ıyen e- yani anormal zevklere düşkün bulun-
meıruşti.. duğuna dair halk arasında b::r sayia do-

Bem demirci Memonun oğlu bunu laşmakta idi. Buna delil olmak üzere d~ 
nereden farketsin?.: <?~~dam erkek h- müfteriler hünkann Musa Çelebiye 
yafeti albnda benliğim .gizlemekte .• son karsı olan meclO.biyetini ileriye sürü
derecede bir maharet, bır ustalık goste- yorlardı 
rerek: sade Kara Aliyi değil, sarayda · Halbuki Dördüncü Murat böyle ba
b~~ her kesi ~ bunlar arasında yaği bir :zevke d~ün olmağa mUst.eH 
Dördüncll Muradı bile kandırmağa mu- bir şahsiyet değildi. Her zeki adam gibi 
vaffak olınUŞtu.. o da müm~ güzel ve zarif adamları 

Sultan Muradın aklından Firuz be- etrafınds. toplamaktan hoşlanırdı ve 
ybı bir genç kız oldu~ şüphesi hiç bil' onun bu hoslanması çok platonik bir 
vakit geçmemişti. Sahte delikanlının mahivette idi. Bu sebepledir iti hiç hi" 
kaytan gibi bıyıklan en dikkatli gözfori tehlikeye diicar olmıyan Firuz bey sa
bile aldatacak derecede bir ustalıkla o rayda hakild hUviyetini gizleme~e mu
gül rengindeki ince dudaklann ilstilne vaffak oldu. Mahvetmek istediği dils
ya~ bulunmakta tdJ.. manına karşı ilk darbeyi indirmek için 
· Bunun sahte olduğunu kim hatırına de el altından hazırlıklarda bulunınağ;ı 

geürebiJJrdi? koyulmustu.. 
Ayni zamanda delikanlı kı1ık ve kıya- - B t T M E D t -

IOCIClı:ıı:ıc:ıc:ıc:ıcıc:ıı:ıc:ıı:ıc:ıaı:ı~~-'~~~ 

Bağdadın alınması Japonya siyasetini as. 
bir saat meselesi la değiştirmiyormuş? 

[ Ba§t.anıfı l. ci Sahilede ] 
Alinin Musul civannda yeni bir muka
vemet ınmtakası teşkil etmesi muhte
mel ise ele bütün Irak askerleri Bağdat 
ve Mosul civarında olduklanndan Mu
ııulun müdafaası çok müşkül olacaktır. 

Raşit Alinin nereye gittiği malum 
değildir. Yabancı bir memlekete gittiği 
haberi ne Bağdatta ve ne de Beyrutt.a 
teyit edilmemiştir. Raşit Ali kaçmıs ise 
her halde kral ikinci Faysalı Bağdatta 
bıraktııtı, tahmin ediliyor. 

Vaziyetin bu şekli alması s:Jahlı mu
kavemetin sonu demek değildir. Silahlı 
Arap çeteleri çölde çete harbmda bulu
nabilirler. 

Kral naibi Abdullahın hükümeti na
sıl kuracağı ve İngilizlerin bunu nasıl 
telakki edecekleri bilinmiyor. 

Ticaretle uğraşanlar muhasamata ni
hayet verilmesinden memnun ve mesut 
olacaklarsa da bununla beraber müfrit 
gençliğin ve t~ aleyhtan muhalif
lerin hareketlerini de hesaba katmak 
J.A.zundır. 

[ BaştoTafı 1. ci Sahifede 1 
taahhütlerinde zaaf gösterebileceğini 
düşünmek tamamiyle imMnsızdır. 

4 - Bir çok defa teyit edildiği gibi 
cenup denizleri hakkındaki Japon siya
seti sulh perverdir. Maamafih enternas
yonal vaziyette beklenmedik inkisafiar 
bu hattı hareket gayri mümkün kılarsa 
Japonya hattı hareketini vaziyette vu
ku bulan değişikliklere göre yeniden 
tetkike tabi tutabilir. 

.,.---·----
Jrlandaya tecavüz 

[ Baştarafı 1. ci SahiftJde ] 
Londra, 31 (A.A) - Cumarte~ ~ünü 

Dublinin son bombardımanında 30 ~ 40 
arasında ölU vardır. Bir bomba Fönik 
parkına düşmüş ve park direktörünün 
evinin pencerelerini kırmıştır. 

Dublin, 31 (A.A) - Bugün akşama 
doğru yapılan tahminler Dublinin bom
bardımanı neticesinde 20 kadar ölü ve 
120 kadar yaralı bulunduğunu göster
mektedir. 

Ha gön llJı seanslarda 

Biri n c i [15] K uru ş 
Bagfjn matinelerden ltilJGPen 

ELHAMRA SJNEMASJN_~ 
ŞalteseP 2 muazzam filim birden 

. -1-
BEDDY LAMA&& 

SE EN KADI 
ROBERT TA YLOR 

-2-
NABSts KUMRU 

ZORLA TA YY A RECi 
SBANSLAa : SEVEN KADIN : Z.38 - 6 - !J.30 .. 

zaRLA TAYYARECİ : 4 ve 7.30 DA.. 
Cumartesi ve Pazar rfJnleri 11 DE B A S 1. A. R ... 

Ya flatleri : Birinci 25 •• Balkon 30.. Koltuk 40 ... İlk Manslarda Birinci ı ; 
Balkon %0 •• Koltuk 25 .kuruştur .. Cumartesi Talebe MıaBB1an 11 kuruştur .. 
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Karını. Ev Kadını De~il 1 
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Erol bu itirafımı tebessümle karşıla

dı: 
- raıe ile tanıstığınız ve anlaştı~mu 

anla~ılıyor. Bundan dolayı sizi tebrik 
ederim.. Her hususta güvenilecek bir 
kızdır. Fakat, hu kızları annelerinin is
tibdadından kurtarmak pek kolay de
ğil .. Kadın onların şefkat ve zaMını sui
'stiınal ediyor .. Zavallı Lale ile benim 
bu yüznen neler cektiğimizi bilseniz!.. 

- Biliyorum.. Onun için ilkönce si-
7i nle görüsmeğe geldim .. Geliniz birlik
te b!.r tesehbili! daha yapalım .. 
Muhatabırı k rku ile kaşla.nnı J.:•1-

dıtdı : 
- Muazaı h' .. t ıu tekrar kar o:nı· 

il g ~t:ek olursa meflö.c bacaklarının 

y A.ZAN : ve Yll.DIZ -
kendisini mıhladığı yerden öyle çıBlık
lar kopanr ki bütlin mahalle ayaklanır. 

- O halde ben yalnız gid~rim .. 
- Niçin gittiğinizi açacak olursanız 

netice aynidir .. Ben her türlüsünü tec
tilbe etın;ştim.. Sonradan bütün cesare
tim kınldı .. 

Fakat bende mevcut olan kuvvetli si
lAh, para onda yoktu. Bunun için ben 
bUtün azmimi muhafaza ederek garaj
dan aYnldtm ve aldı~m adreste bildiri
len eve doğru otomobilimi sUrdUm .. Bu 
ııaatte Jalenin orada olmıyacağını EroJ
dan ö;?rennıic; hulunuvordum. 
Kapıvı Lale actı.. Güzel o]mamakla 

beraher ~vimli bir kıı>dı. r · tcdınimi 
sorar ıtibi durakladı! .. 

KurLtulan ba
taklıklara akas

ya dikiliyor 
--0-

Güzelyalı • inciraıtı yo• 
ıunun ifıl tCll'afına da 
ağaçlar diltilecelı .. 
~ 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 
Karfıyakada ~ocuk yuvaSJnı, fidanlığı 
He yol ve kanaliza!J'on faaliyetini tet
kik etmio ve Cüzelya1ıdaki te~cir faa
liyetini gözden geçirmi,,•ir. Karıııyaka 
fidanlığından alınan mühim mikdarda 
Akasya fidanı, Cüzelyah mmtakasının 
kurutulmuş ofan bataklık mıntakasına 
dikilmektedir. Bu fidanlardan turistik 
yolun Cüzelyalı - lnciraltı kısmının her 
iki tarafına dikilecektir. ___ _,_ __ _ 

Jnciraltı seferleri 
---o---

Her ~ün iki va
pur tahrik 

edilecek 
----0--

PllAJ BUGÜN AÇILIYOR 
f ncirub plAjlannın bugünden itibaren 

açılmuı münasebetiyle, Devlet deniz
yollan körfez vapurlannın fnciraltı ıııe
ferlerine de bugünden itibaren ba~la
nacaktn. lnciraltı ııeferlert bu defa iz
mir halkının ihtiyacına cevap verecek 
şekilde tanzim olunmuştur. Bundan ev
vel yalnız Konaktan hareket eden lncir
alh vapt!rları, şimdi Karşıyakadan baş
lıyarak Konak, Karantina ve Clizelyab 
iskelelerine uğradıktan sonra lnciraltı
na ~idecektJr. Vapurlar dönüşte de aynl 
iskelel,,re uğrayarak yolcularını bıraka
caklardır. 

Bugün ilk vapur Karsıyakadan 1. 30 
da hareket edecek ve Konaktan .8. 1 O 
dıo. hareket ederek İncirıı!tma gidecek
tir. 

Her gfu-Jcü İnciralh - İzmir seferleri
nin hareket saatleri '1JD]ardırı 
Ka~dan 7.SS de. Konak ialce

ı~ nden , 5 de, 5 eden onra 
yakadan 16,5 5 de ve Konak iskelesin
den 17.35 de hu vapur hareket "decek
tir. Daha fazla tııfsilat iskelelerde a"lı 
tnrifelerde vaTdır. 

---- ---
Opetmenlerln tatil 
emrl~eldL 
Maarif vekAletinden şehrimizdeki aH\-

1-adnrlnra gelen bir emirde. m~lckt 
tedris.at okullanndnki öğretmenlerin 15 
Temmuz 1941 tarihinde \'ıtzifele.ri başı
na &\'det etmeleri s:.n1iy1e, tatil mezu
niyetlerinin kullanılmasına izin verll
mi.~ir. Bölge sanat okutı larmdaki ate i
ye ö~retmenlerl işleri hacımda kalacak
l:ırdır. 

llk okul öwetmenleri de normal tııtil 
izininr'len istifade edeceklerdir. 

- ----
Gelenler, Gidenler 

Mardin mebusu ve Aydın C. H. P. 
miifettM doktor Ali Rıza Levent Anka
raya gitml~. Maliye mUfettlşlerinden B. 
İhsan Baç Manisandan şehrimlze gel
miştir. 

lngiliz ticaret birliği 
mümessili lzmirde 

ı,40141 maltsuJünden stoJı fıalmıyacalı 11111. İll
Pacat payı müzallerelePi devarn edlYo•-

Şehrlınize gelen İngiliz ticaret birliği sullerin tamamen satılacağı anlasılmak
Türkiye mümessili namına bir heyet. ltadır. 
muhtelif mahsullerin mübayarun için İHRACAT PAYI TETKtKLERt 
ihracatçılar birliği umumt katibi ile mU- DEVAM EDlYOR 
zakerelere başlamıştır. Bu müz."lkerele- Şehrimiz ihracatçılar birlikleri men-
rin her iki taraf için müsait bir şekilde suplan, ihracat pay tevzii talimatname
neticeleneceği ümit edilmektedir. si hükümleri üzerinde tebelltir eden 

Orta Avrupa memleketlerinden malı- noktai nazarları son bir defa daha tet
sul talep eden teklifler alınmıştır. Bu 

1 
kik etmek ilzere, yarın saat 16 da ü

suretle 1940 - !>41 senesine ait stok mah- caret odasında toplanacaklardır. 
~ ~...:::~ ....... ~=~~~ 

MAHKEMELERDE J Şehir Gazinosu 

BiR KATfL 14 SENE 8 AY PERŞEMBE GtJNü 
MAHKÜM OLDU ACILIYOR .. 

----o---
Uılada kardesi Abdurrahmanı öldür

mekten ve karısı Tevhideyi yaralamak
tan suçlu Mehmet Karadağ hakkında 

şehrimiz ağır ceza muhakemesinde ya
pılmakta olan duruşması hitama ermiş
tir. 

Suçu sabit göriilen Mehmet Karadağ, 
f 4 sene 8 ay 16 gün müddetle ağır 
hapis cezasına m!l.hkum edilınistir. 

---- ---
ZABITADA 

Tirede sarhoşluk yü· 
zün.den bir cinayet oldu 

Tire kazasının Kmca Avlu köyünde, 
sarhoşluk yUzünden bir katil vak'ası 
omu§ hır. 

Mehmet oğlu Veli Kıvrak, arkadaşı 
Mestan oğlu Ali Angmla birlikte icmi~ 
ikisi de fazlaca sarhoş olmuşlardır: tkl 
arkadaş yold:ı giderlerken, henüz an
lac;ılmıyan b:r seb~ten Ali Angın be
JindP taşıdığı bı~ağınt çekerek Veli Kıv
rağa .saldırmı~tır. Veli Kıvrak ta Na
gant taklidi tabancasını çekerek Ali 
Angına ate§ etmiştir. Çıkan menni, Ali
nin kafastn:l İsabet CQerPk derhal o1Ü
mÜni.İ intac ~tnistir. 

Veli Kn~k y~kalanml§tır. 

Cesıne Sahillerincle 
i,r r. se u .. 

Ceşme kazac;ının Çiftlik köyli mmta
l;asında Tekncbumu sahilinde bir ce
set bulunmuştur. Bunun bir hafta evvel 
bo~ularak denize atılan bir nım oldu
ğu anla-.ılm•ştlr. T,.,mnm.,'Z bir hale gel .. 
miş olan ces<>din U:!erinrlc siyah elbise, 
Pire limanında etrafa dağ•lan ve geçmi
yen paralanmızdan bir adet elti kuruş
luk bankanotla bir adet bin rublelik 
Rus parası bulunmuş, hUviycti tesbit 
edecek hiç bir kAğıda te.sadUf ed!lme
miştir. 

Bütçemizdeki münaka· 
leler tasdik edildi.. 
tzmlr memleket hastanesi munzam 

iaşe ve köy eğitmenleri ücretleri tahsi
satı için vilayet umumi meclisi ve daimi 
encUmeni faraflarından ~·apılan müna
kalalara ait mazbataların dahiliye ve
kaletindeki bütçe tetkik komisyonunda 
tasvip edildiği veHletten telgrarıa vi
layete bildirilmiştir. 1940 bütçesinde 
yapılan bu milnakalelere ait mazbata
lar yüksek tasdike iktiran etmiştir. 

Birinci kord';,ndaki ~ehlr gazinosu de
niz lokantası sahibi Bay Tevfikin ida
resinde önümüzdeki perşembe günü açı
lacaktır. Pazar günlerinde İzmirin lAtif 
bir köşesini teşkil eden bu glizel bah
çeye gayet kuvvetli bir orkestra da te
min olunmuştur 

Açılış münasebetiyle fevka1Me eğ
lenceli bir gece geçiri1mesi iç.in tartibat 
alınmaktadır. 

-------
Adliyede haziran 
maaşı veriliyor .. 
Adliye dairesi memurlarının Haziran 

maaşlannın Mayıs maaşları cetveline 
göre verilmesi hakkında emir gelmiştir. 

HASTANELER 
TEFTİŞ EDİLDİ 

lzmir sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürü doktor Cevdet Saraçoğlu dün 
ıehrlmlzde bulunan muhtelif hastanele
ri tefti§ etmiştir. 

--~,,.,.,..,.,- -
Giritte vaziyet çoh 

kaı·ışık 
[ BastaTa.fı 1. ci Sahifede ] 

Londra. 31 (A.A) - Ciritten gelen 
... ., .... _ .............. ıı-t. - ···
ne müdafMlarının karşılaştığı her an ar-
tan müşkülab meydana koymaktadır. 
lngilizler Suda koyunun p.rkma ~ekil
mek mecburiyetinde kalrll1'lardır. Di
ğer taraftan Alman kıtalan Kandiya li
manım ve tayyare meydanını ltgal et
ım.ıtt ve ltalyanlar da adanın tarlanda 
karaya çdmuştard... Artık Cirit TU11e
tinin fnblade vahim oldujuna ıüphe 
kalmamııtır. 

GtRIT KA YBEDILtRSE 
Londrada vaziyet hakkında gayet ba

riz nikbinlik kaydolunmaktadır. 
frakın kuiı>ling hükümetinin başlıca 

azası muhtelif memleketlere daiı1mak
tadır. Bu da cösteriyor ki artık şefleri
nin muvaffakıyetlerine itimatları kal
mamı§tır. Ciridin 7.İyaı eğer vuku bula· 
cnksa SuTiye ve Irak hakkındaki Alman 
planlarının tahakkuku takdirindeki aynı 
manayl haiz olamıyacakhr. 

IKt ALMAN TA YYARESI 
DOŞOROLDO 

DiKKAT 

Kahire, 3 l (A.A) - tnglllz Hava 
kuvvetleri karargahının tebliğine göre 
uzun mesafeli İngiliz av tayyareleri Ci
rit ile ıimaU Afrika arasında devriye 
uçuşları esnasında iki Alman bombardı
man tayyaresi diişiirmüper ve diğer 
düşman tayyarelerin! hasara uğratmış
lardır. 

SAYIN MU'ŞTERtı.ERDltzE 
KE.1\fERALTI llÖKÜMET CADDESİNDE 

R A r i C E r A ç ıtnyat JMğazası ve ..... 

ff A S A N l\fiistahzaratı yine Kemeraltmda ayni 

caddede daha merkezi ve sayın miaş terilerimizc daha ımholetli Sümerhank 
yerli pmo:an karcıı srrasmda 19 nu:mn:rah mağazaya nakletmiştir .. 

Bu münasebetle yeni getirttiği çeşitlerini bir kerrc daha gelip görmelerini 
.rica ecler.. TELEFON : 318 O 1-'1 (1!16) 

- Annenizi görmek isUyorum efen
dim. dedim.. 

Hayretle yüzüme baktı : 
- Fakat.. Ben sizi tanınuyorum. An

nem de her halde tanımaz .. 
- Bununla beraber kendilerini ~ör

ıneliyim.. Çok mühim .. 
Genç kızın cehresi sarardı : 
- Salan Jalenin başına bir fel~ket 

ıni ~eldiL Söyleyin Allah aşkına .. 
Gülümsedim : 
- Hiç merak etmeyiniz.. Hemşireıti

zin her vak!t gibi pürsıhhat ve neşe ol
du~nu Umlt ediyorum .. 

- Fakat, annem hasta bir kadındır .. 

5 

Biitün hayatı gözlerinde, ve biraz son
ra tecrübesini yapacağım gibi, dilinde 
toplanmısb .. Abus bir suratle beni bir 
sUzdUkten sonra : 

- Neymiş bakayım, ney~ böyle ha
patak gelis! .. Kimsiniz efendi ne isti-

b. d ' ' yorsunuz ız en? 
- Ben milli sıhhati koruma ceıniye

tinin mi.ifettişiyiın, bayan .. 
- Ne işim var benim Milli sıhhati ko

ruma cemiyeti ile ... Bak, hal~ da yerin
de duruyor. Haydi efendi işinize gı.Jl
niz .. Burada gevezelik edecek kimse yok. 

Hürmetle basımı eğdim .. Fakat hcıkl
katte bu çaçaron karıyı tokatlamak iş
tihası içimde kabarıyordu. 

GENERAL vtLSON 
TERFi ETJ1 
Londra, 3 t (A.A) - Yunanistan 

harbindeki kuvvetleri tdıue etmiş ve 
son :r.amanlarda FiUstindekl kuvvetl~rin 
kumandanlığına tayin edilmlı olan Ce
neral Vilııon Orgeneralliğe tefri ettlrll
mistir . 

CtRtTI'E ALMAN 
KAYIPLARI 
Londra, 31 (A.A) - Londrada te

baTÜz etthildiğine KÖre Glrltteki vazi
yet, yeni haber gelmemiı olmakla bera
ber, güçtür. 

GJrit harbinin neticesi, ne suretle te
celli edene etsin Girit harbi fU iki ba
kundan mühim olmu,turs 

Evveli, AJmanlann itina ile bindirll
mİf gizide asker n mGbim miktarda 
malzeme uyiab nrdw? 

Saniyen, Girit harbi batka taraflarcla 
vuiyetlerimbl WMa etmek imkinmı 
vemıifdr. 

Ekmeği, bayatlamadan, 
fırından çıknğı gibi yumu 
muhafaza etmek m~ün o 
dünyanın iktısad1, belki d 
büsbütün başka olurdu ... 
İnsan oğlu, şüphesiz, en 

olan ekmeği bayatlAmadanı 
:mklaıncık caresini henüz 
da, onun yerine peksimet • 
etmiştir. Bu da ekmek kon 
la bilir. 

Peksimctln ne vakit icat 
ğu bilinmezse de, insanla 
veya yelkenli gemilerle de 
yolculuğa çıkmıya başladı 
denizde taze ekmek yapanuy 
peksimet yapıp onu komany 
miye yükletmek hnbrlarına 
ğu pek muhtemeldir. Nitek 
nanlılarda peksimet ancak g 
nilirdi. Gemilerde peksimet 
şairlerin dediklerine ba 
larda peksimet taze ekmekt 
zetli olmuştur. Ancak bu le 
metten mi, yoksa deniz hav 
ği üıtahtan mı geldiği şimdi 
ke.stirilemez. 

Eski Romalılar da peks' 
gemilerde yenilecek bir gı 
olarak tanımışlar, adını da 
nıeği• koymuşlardı. Fakat uı 
ordular göndermeğe başlad 
gemici ekmeğini karalara 
ınişlerdir. Eski Romalılarda 
zamlarla önceden tesbit edil 
kerler verilecek peksimet! 
- ipe geçirilmesinde kolayl 
ye - delik bulunmasa bile 
muştu. Bizde de yakın vaki 
galetalann ortalannda küç" 
likler yapılması eski zam 
leriııdeki deliklerin bir 
gerektir. Eski Romalılar ar 
da peksimet ~·apt.ı.rırlar, fal 
bahat isliyenere ceza olarak 
Bu türlU ceza U!':ulUnUn pek 
ğundan şüphe edilemez. An 
de cezanın insanları islAh e 
ten yarayıp yaramadıl!ını g 
riht bir kayıt yoktur ... 

Eski Romalılardan sonra, 
hut ~imd:ki ajans haberlerin 
Ortaşark'ta) uzak yerlere ha 
acı1dığı vakit peksimet ya 
ra~bet edildi~. ~ki islfun de 
!eri arasında ekınei:in mi, y 
-.un mi .ı..ı... ~ 

dair münakaşalardan anlaşılı 
meği seven hekimler peks · 
güç hazmedildiğini iddia e 
'büyük İbni Sina peksimetin 
hazmedildiğini :söyleınls ve 
böylece kestirip atmıştır. 

Avrupalılar, o büyük hek' 
rinl altı yüz yıl tam hakikat 
dıktan sonra, onlar1 unutma 
ziyade gayret göstenniş old 
simdiki Avrupalı hkimleıde 
pcksimetin ekmekten daha ~ 
di?di~i ve pekc;imet yem 
müddet devam edilirse bar. 
zulacağını iddia eder1er. Fak 
rmı isbat icln fence deliller 
mişlerdir. Onun için. uzun m · 
simet yenildW vakit barsakla 
nıa~ı peksimetten midir, yoksa 
palılar peksimet! ancak harp 
zamanlarında yedikleri için 
verdiği sıkıntıdan mıdır, ayırt 

Peksimetin gllç hazmedilm 
er. bir sebep hatıra gelemez. 
dişl.-rle çiyn~ek ekmek ci 
hiraz daha güç olmakla bera 
ni fikirlere göre, kah vemekl 
kuvvet ve cilA verir. Peksim 
binde de su ekmektekine nis 
ell! daha az oldu~ndan bu 
nın kolaylaşm"lsma \ie midey 
mesine sebep olur. Zaten pek 
ha, hele slit eorbası iç:nde ye 
mckten daha sulu ve ondan d 
U olur. 

Yalnız peksimetin uzun m 
zulmadan ve küflenmeden !& 

önemli bir meseledir. Onu da, 
leri yaptıracak olan Toprak 
Qflc;inin iyice bildi~inden şU 
mez. 

,, 

Salih Pal -· STÜDYO SALONL 
AÇILIYOR 

31/Mayıs/941 Cumartesi 
saat 23 ten itibaren birin 
orkestra (Mozarik ve arkad 
biltün !zmirin kendilerini 
kibar ailelerini davet ederler 
neşe. caz. dans. ve eğlen~e .... 

KötürUmdUr .. Onunla ne ~örüseceksi
niz? Heyecanlı hiç bir mübahas~ye ta
hammiilü yok .. 

- Merak etmeyiniz bayan .. Anncni7i 
sıh:ıcak bir mUbahase olmıyacak .. Bi1~
kis .. 

- Estağfurullah efendim.. Bendeniz 
iyi bir maksatla .. 
.Kadın yerinden kalkabilse, nerede i~ 

boğazıma sarılacakmış gibi bir tavırla 
gözlerinden Ş'İm!'lekler <:aktı : 

Deniz Gazinosunu 
Samimt ta\•ırlarım kıza itimat verm!: 

olacak. .. Beni annesinin vanma aldı : =? 

- Anne. bu bav sizinle görUsınek is
til:or.. Miihim divecekleri varmış .. 

Ihtiyar karlın bir koltuğun irine ~ö
mülmüş, hareketsiz duruyordu.. Yilzii 
ttn~iz, yanakJan ~arkık, vücudu mU
lchhemdi.. 

- Bilirim ben o iyi maksatları .. Ev
de genç kızlar yok mu, onları görmek 
iı-in vesile bunlar .• (Lltleya bakarak) : 
Sen de ne diye kapıyı açıyorsun böyle 
yabancılara .. Ah, ne malsınız z:ıten ~iz
ler .. Haydi, <'tkar bakayım bu davct!iiz 
misafiri .. 

-BlTMEDl-

. Yazlık kısımları açılmıştı 
Temiz ha•a, güzel servis, iyi yemek, emsa 

lzmll' §aPabunu se]iretrnelı yalnız 
DENiZ GA INOSUHDA .. 



1 HAZİRAN PAZAR 1941 -
IAWUPANlmiMUAMMASll Dünkü milli küme maçları - .. 

T. C. Ziraat Bankası 
Gamelin Muamması! 

General Degol'ün söyledflıleri doğru, onu çit
l'iitmefı için Veygandın mesai arfıadaşı tal'G· 
fUldan yazılan mafıalenin )'anlq olduğunu 

Altay ve Altınordu An
karada mağlup oldular 

Kurıııuş tarifli : 1888 
Sermayesi : 100.000.00 Tbk lirası.. 

Şube ve ajan adedi ~ 262 
Zlnıf ve ticari bef nevi Banka mnamelelerf 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Milli Şef Müsabakaları Seyrettiler ~lı>e•I bankasında l<\ımbarah .,. lhbeıınz tasarruf hesaplarında en u (50) 
lirası bulunanlara senede ' defa çekilecek kur'a ile apğı.daki pllna göre lk
ramlyıı dııtıtılal:4ktır : şimdi anbyoPUm 

-14-

______ ..., ____ _ 
YAZAN: JULES ROMAtNS 

Neticeler : Masfıespor 4, Altay 2: Harbiye 6, Altı· 
nordu 2 gol yaptılGP-

6 Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 
' • • . 500 • 2.000 • 

Sin tahdidi hakkındaki usulü bu ka· 
dar hüsnü suretle kabulü şayanı takdir 
idi. Halbuki vücudu zinde idL Ve bir 
Çoklannın daha otuz ya,ında iken kay· 
bettikleri zindeliğe ve çevikliğe henüz 
h\alik bulunuyordu. Hayvan üstünde 
tııutad otuz kilometrelik gezintisini ya
Pabileceğinden şüphe yoktu. 

Ve bu fikirle ki aynldığımız zaman 
tendi kendime şöyle düşündüm: 

c- Şayanı hayert, general tam ça· 
İbnda, mükemmel. Aksi bir miralay ta
rafı yok.• Buna rağmen şu mülahazada 
da hulunmak:tan meni nefs edemedim' 

«- Allah verse de, süvari zihniyeti
ni haiz olmasa.> 

Bu tabir kendi hususi istil•hımd•r. O 
•nda bu düşüncede bulunmakla, 191 4 
harbinde Almanların korkunc topçu ba
rajının ,tddetli bir süvari hücumu ile 
:YarılabileceğL'lden emin bulunan gene
rallere bir telmihte hulunuvordum. 

Bu tesadüften bir müddet sonra bir 
ziyaret kabul ettim. Müteakip hSdi•eler 
bu ziyarete yeni bir ehemmiyet bahşet
.tiğinden, son aylar zarfında o ziyareti 
daima hatırlar, üzerinde dururum. Ya
nılrnıyaroan 19 34 senesinin ikinci altı 
ayı içinde idi. 

Teşebb!ieüm olmamakla beaher, ei
}'aset sahasında bütiin genç unsurları ca
mi bulunan c 9 Temmuz harekatı • na
mındaki teşkilatın reisi bulunuyordum. 
Doğru veya yanlı,, bir çok kimseler hu 
teşekklilden büyllk işler UII''Jyor, yahut 
bunu lstlso:ar edllmivecek bir te•ebbüs 
ad.lediyorlardı. · 

Bu esnada Genem Veygandın hll<us! 
büro şefi Kolon~l Didelet te.•adllfen zi
Yaretime geldi. Ruvue Heddomodoire
de henüz lntisar eden bir m•kalesini 
~Hsterdl. tler!d~ bu hususta belki •öy
ltyecelı: bir sllzllm olabilir mtıl~hazasiy
le münakaşa ettiği mevzuu tetkik etme
rni bllh1Wa rica ettt 

MeV'ZU •Yeni Ordu, idi. Cok <'iİ?.el 
Yazılmış ve zahiren iyi dU•UnillmUştU . 
Makııodın ne oldulhınu ancak şimdi sn
lıY3blliyorum. 1934 sene•lnde GenProl 
Oegol meshur eserlnl ne,retm!stl. Her
k.,. gibi ben de o zaman henUz hu k!
taotan haberdar değildim . 

REN'DE KAÇffiILAN FffiSAT 
Gamelln ile ne vakit tanı~tım• Bu 

suale kat'l bir cevap veremem, resmi 
bir ziyafette tanı5mış olmam muhtemel
dir. Bir müddet miiı:ıha.<rran resml ziya
fetlerde karsılasmakt. devam ettik. 

Harp tehlikesi etrafımızı sarmakta de
vam ettikçe, benim gibi harp ve sulh 
meselelerine lakayt kalamıyan bir kim
senin, bir harp vukuunda mukadderatı
mızı elle•·ine tevdi edeceğimiz bil' adam
la alakadar olmamasına imkan yoktu. 
Nazır arkada•lanrr> Genel Kurmay Bas
kanının buhran günlerinde verilecek 
kara~!ar üzerinde oynıyacağı rol hak
kında beni tenvir etmi~le~di. Mesela Hit 
ler Ren mıntakasını işgal i~in asker 
sevk ettiği zaman Fransız kabinesi tu
tulacak hattı hareket hakkında ittifalt 
edememişti. 

Müdahale. yahut intizar şıkları iize
rinde durulmustu. Genel Kurmev Bas
kanının serdetti.iti askeri bir rnü1ahoza, 
intizar lehine karar verilmesine A!r.il 
olmu~tu. Gen•! Kurmay Ba~1<am ~öyle 
söylemişti~ 

1 
- «Reni i,gal etmemi istiyorsanız 

umumi seferberlik ilan edilmelidir. 
Elimde gönderecek bir kovvei seferiye 
olmadığı gibi, bunu yarataclık imkiln
larada malik değilim.• 

Bu kadar basit bir zabıta işi ui?runda 
beş milyon insanın silah altına alınma· 
sına kn'bine karar verememisti. 

Halbuki General Degol lki sene ev
velki eserinde daimt bir kuvve! seferi
ye lüznmuna iqaret etmic;ti. Aynı eser
de, böyle bir kuvvetin •demi meveudi
yeti yüzllnden Fransanın dalma hare
ketsizliğe ve atalete mah'dl.m kabcağı, 
sulhun yavaş yavaş oarçalanmasını şa
hit olacağı ve en nihayet en l(ayri mü
sait şartlar altında umt•mt bir harbe 
süri;kJeneceğl pek vazih bir şekilde te
barüz ettirilmisti. Faket Genel Kurmay 
1:-u milta'aMarla ne al~kadar olmuş, ne 
de Ren hMisesi kendisine bir ~ersi ib
ret !eski! ~tmi~ti. Bu hadise geçtiktPn 
sonra böyle bir kuvve! seferiye teşkili 
için alell\c~le hazırlar.an plnn hakkında 
hiç bir .•ey isltilmemi' oldııitu g;bi höy· 
le lıir pliln hakkında da Parlamentoya 
hiç bir teklifte bulunulmadı. Bdunul· 
savdı ParlIB1ento bittabi red et.niye

Ankara, 31 (A.A) - Millt küme maç
larına bugün 19 Mayıs stadında Altay
Mı1.•kP•ı>ur ve Altırordu - Harbiye ta
kımları arasında devam edilmiş ve her 
iki maçı da Ankar& takımları kazanmııı
tır .. 

Tenis kortlannda yapılan tenis le,vik 
ınUsahakalarını şereflendiren Millt $e
limiz Reisieilınbur İsmet İnönü, karşı
laşnıaları bir ınUddet seyrettikten son
ra, futbol maçlarının yapıldığı stadı 
teşrif etmişler ve sahayı dolduran bin
lerce halkın candan ve içten alkışlariy
le karı;ılanmrılarclır. 

ALTAY - MASKESPOR 
İlk müsabaka Altay - Maskespor ara

•ında yapılmıştır. Maçın birinci devresi 
1 - 1 beraber bitmiş, ilk golü maskeırpor 
ikinci dakikada sol içleri vesıtasiy)e 
kaydetmiş, İzmirliler 42 inci dakikada 
sağdan yaptıkları bir hücumla beraber
lik l(olUnU yapmıslardır. İkinci devr<·de 
maskesporlular 22 inci dakikada kinci 
ve üç dakika sonra hakemin verdi[t! l'<l
naltı ile tiçllncU sayılarını kaydetmeğe 
muvaffak olmu,lardır. Fakat Altaylılar 
yılmadan enerji ile oynamışlar ve Mas
kespor kalesini bir mUddet çenber içine 
almışlardır. Nihayet hu tazyik semerP.. 
sin! vermiş ve Altay ortadan yaptığı bir 
akınla sağ tein ayağiyle iklncl golü at
mışsa da Maskesporlular 35 inci dakika
da 4 üncü bir gol daha atarak maçı 2-4 

Yeni In~liz ha
va hücumları 

lngiliz ta)'yareıera Iralı· 
ta, denizde ve HalleıisJ 
ta,,da muoa:falıı;yetıer 

Jıazandıfar .. 
--<>-

Kohlre, 3 ! ( A.A) - lngilt. Hava 
kuvvetleri Orta "'ark hava tPl">liği: 

Irakta dün kıtalnnmıza aık.ı müzahe
rette bulunmı.k üzere hava. kuvvetlerine 
menrup tayyareler ve Ehru;~ ve Raşide 
ve Kadinnyandaki düşman mevzilerine 

Fakat kitap askert mahfillerde nazarı 
aikkatl celbetmekı ..... halt kalmamı.tı 
Son zamanlarda Genernl De,..oliln kita
bını okuduktan son,.a General Veyııan
dın yakın me!al arkıııfaşı bulunan Ko
lonel Dldelet !andından yazılan maka
lenin Genemi DegolUn fiklrlerl aleyhine 
rnatuf oldu!hınu ve mUnhasımn mllte
hassis efnıttan mllrekkep, son derece 
nıütek&mil ve kuvvetli silAhlarla mii
cehhez, mlislakll cUzUtamlar halinde 
dö~ecek profesyonel bir ordu vUruda 
getirmedeki tehlike h•kkında e!k~n 
Umumlyeyl tenvir etmek ıı:ayesiv1• ka
leme alınmış olduğunu şimdi anlıyo
l'Um. 

c•kti. 
_ B ı T M E D ı _ karşı ağır bombardıman hücumlan yap-

---··------------ı mı~lardır. 

Tayyare 

İl. MAL DERSAHESK 
z fı:mziranda a.;ılıyor 

Dersler, geçen eene olduğu gibi Al
sanc•k 2 inci Kordon 294 numarada 
nEVR!M OKULU binasında verile
cektir. ikmale kalan ilk - orta • lise ta· 
!ebeleri yatlştirllir. 

Kayıtlar başlamıştl!. lsteklilerln hU
viyet cüzd:ın~ar1 ile okul '"'irekör1Hqüne 
mUracaatlaı ilan olunur. ( 1 190) 

Sineması Ti: 3646 

Müdüriyeti BU HAFTA Sayın mü!Jterilerine 
MELVYN DOUGLAS • J'OAM BLOMDELL 

Tarafından yaratılan kuvvetli, neşe, kahkahalı .. 

ı -- t Özel Kızlar Parise 
VE 

2-- Gan~sterlerin itirafı 
isminde iki güzel filmi takdim eder .. 

MA'rtNELER : G. İTİRAFI 3.30 - 6.00 - 8.45 G. K. PARİSE : 4.30 
7.10 - 9.45 .. Cumartesi 2 de Pazar 1 de ilive Seansı~ 

Devlet Oeoizyolları lzmir şubesinden: 

T &m tafsilat honüz alınınamı'8a da 
hücumların büyü'' muvaffakıyetle te
tevvüç ettiği ilinmektedir. 

AKDEN!ZDE 
Akdenizde avcı tayyarelerimizin 

yaphğı keıif u'uşl~n eana.ında bi:yiik 
bir dü, m>n te~ekkülii ile te: ,ıaş edi\mi~
tir. Birisi bir Hür Fronoız filosu tarafın
dan olmak iizere iki Henlkel 3 tipinde 
düşman tayyaresi deniz~ dü~ürülmüştür. 
Çok büyi;k mikdarda başka düfman 
tayYareleri de hasara u "•ratılmıştır. Dü~
man derhal kaçmağa tetebbüo etmipe 
de bir çoklarının liBse dönm.edikleri pek 
m•ıhtemeldir. 

29 /30 Mayıs gecesi ağır bombardı
man tayyarelerimiz Karpanto tayyare 

1 

meydana hücum etmişler ve yan
gın çıkarnuıılardır_ Ayni gece Na

l polide Katenya t.ayynre nı~ydanı d;ı 
bombardıman edilmiştir. Fakat tafsillit
h neticeler mii}ahede olunmamıştır. 

HABEŞlSTANDA 

Merkezi Habetietanda: Azuzade. 
Kepyada ve Şelga ile Condar araııuıda
ki düomaıı mevzilerine bir Hür Fransız 
dizütamına mensup layyareler tarafın

dan hücum edi!mi'!, cenul>i Afrika ve 
lngiliz hava kuvvetleri de Deba11 ve 
Deyanda diifmanı bırpalamışlardır. Bü· 
tün bu harek8.ttan bir tayyaremiz dun
ın.emiıtir. 

lzmir körfezi dahilinde çalıtan Bayraklı, Sur ve Efes vapurları böfelerl 
1 /Hazlran/941 tarihinden 31 /Mayıs/942 tarihine kadar bir sene için kiraya ;: lllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllf:O 
verilmek Üzere Mayıs/941 tarihinde arttırmaya konulmuttur. Mezkilr böfe- -=== Devren s!ltıııır i== 
lerln sabık aylık icar bedeli ( 17,5) lira ve muvakkat teminat akçası ( 15, 7S) il 1, := 

liradır. :; ı ;: 
Açık arttırma ~/Haziran/941 tarihine mÜ•adif Perıembe günil oııat on bet- l§ BAKKAL YE OÜKKANI § 

te devlet denizyollan lzmir şubesi binasında ve komisyon huzurunda yapıla-ı;: B h 1 d T . d E 
ktt = asma ane c va.nn a Ukilık ca - :: 

ca Şar. ı k .. f z vapurla n-- · d . . T tı l . §-test ilz•rinde 794 sayılı •ok l•lek § rtnames ~r e _ n !e ıgın en parasız verilir. a p erın k1tnunt = . . ".. · = 
vesikalariyle birlikte muracaatlarL 1997 (12! 4) ı =b·~· hkkaliye d~kkan~ bütun tefer·;: -----------::--------------------- = rıı::ıtı ve eş:yalarıyle bırlikte devren = 
-- EW 1· ~~cretle 20 B k i 1 S••hlıktır. § ıra 11!1 e ç a ınacaktır- = tstiyenlerin bakkaliye sahibi Hacı ~ 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalara Müdör· ~ Bahtiyar oğlu Sadettine müracaat· ~ 
lüğtinden: §!eri. 1-3 (1191) §: 

Aylık elli lira ücretle. aşağıda yazılı ıartlarla mliesseaemlze 20 de.ne bekçi .., •tııııı111111ııııııınıııııııııııınıııııı111111111111ııı,-
alınacaktır. 

1 - Türk olınak. 
2 - Ya:ıı elliden fazla bulunmamak. 
3 - A•kerliı;;ni yapmış bulunmak. 
4 - ilk t•hsil de.rocesinde okuyııp yanıta bilmek. 
5 - Ashrlikte Başçavuı, Gedikli çavuf, ÇavUf Onbatı jandarmalık yap

mı. veyahut evvelce zabıta memurluğu veya bekçilik yapm14 bulıın· 
mak. 

6 - Mahkumiyeti olmamak. 
TALiP OLANLARIN: 

1 - Nüfus cüzdanları. 
2 - A•kerlik vesikalan. 
3 - Hizmet vesikaları. 
4 - Poli• i•i hal sahad~tnameoi. 
5 - 2 adet hoy ve 6 adet v~oilc• fotoıı-rafı u~ birlikte mektnpla ve:va hiızat 

Karabiık'te Demir ve Ç•lik fabrikalan m;:.,,,,.eıi müfliirlü"iine 

Karşıyaka 
MAKBULE KEBARE 
Biçki-dikiş ve şapka-çiçek yurdundan 

yine b;rcok bayanlar mezun olarak m .. -
rif mlidürlüğünden tnU!addak diploma 
alını~lardır. Hakikaten bu müeMese beş 
ay gibi kısa bir zamanda modanın hUtUn 
sanat inceliklerini öj!reterek bayanları
mızı yetiştirmekle iftihar duymaktadır 
Yaz devre•i için kayt mul\11\elesl a~ıldı. 
3-6-1941 de twi.•ata b•~lıuıacaktır. Yal
nız bu dPvre için ders ücreti yüzde 25 
tenzil Atlı dır. 

Adres: Ktır,ıyaka Yemişçi pa.•a .ııka~ 
10:>2 

kazanmışlardır, 
ALTINORDU • HARBiYE 
Bundan sonrıı Altınordu - Harbiye ta

kıınları karşılaşrruıılar ve maç 2 • 6 gibi 
nıırmal olmıyan bir netice ile Harbiye
nin lehine nlhayetleruniştir. 

Oyuna İzmirliler oanlı hilcumlarla 
başlamışlar ve kombine bir oyıınla Har
biye kalesini sık sık tehdit etmiııl.erdir. 
Top Harbiye kalesi önlerinde iken Har· 
biyeliler ofsayttan ilk ve bir daklka s>n
ra da ikinci gollerini atmışlardır. Otu• 
zuncu dakikadan sonra hücumlannı 
arttıran A~ .. nordu bir korner atışından 
birinci ve 36 ıncı dakikada d8 ikinci ve 
beraberlik sayısını çıkarmışlardır. Be
raberEk uzun müddet devam etmeden, 
top ortaya gelir gelmez hemen hücuma 
geçen Harbiyeliler üçüncü gollerini de 
kaydebıiliılerdir. Devre 2 - 3 Harbiye
nin lehine bitmiştir. 

İkinci devrede O.Yllil zevksiz cereyan 
etmiıı ve Harbiyeliler sırasiyle 15, 35 ve 
43 üncü dakikalarda daha Uç gol atarak 
maçı 2 - 6 kazanmışlardır. 
YENİ ASm - İzmir takımlannın, 

bilhassa Altınordunun Ankara takımla
rına sayı farkiyle yenilmeleri normal 
bir netice addedilemez .. CUnkü İstanbul 
takımlarının Ankarada aldığı iyi netice
lerden sonra fstanbulda ayni takımlar
la karşılaşan takımlarımız bu derecede 
fena netice almamışlardı. 

···················~··················· S ANKARA RADYO.SU : 
: -- : 
: 8UG()NKÖ PROGRAM: 
~......... ------ ....•.... ~ 
8.30 Program ve memleket saat ayarı, 
8.33 Müzik Pi. 8.45 Ajans haberleri 9.00 
Müzik pl. 9.30 • 9.45 Evin saati.... 12.30 
Program ve memleket ııaat ayan 12.33 
MUzik : Hafif şarkılar ve şarkılı oyun 
havalan 12.45 Ajans haberleri 13.00 Mü
zik: Hafif şarkılar ve şarkılı oyun ha
valan 13.30 Konuşma (Dereden - Te
peden) .. 13.45 - 14.30 M!izik : Radyo sa
lon orkestrası 18.00 Program ve rnemle
kat saat ayarı 18.03 Milzik : Radyo caz 
oı·kestrası 18.30 Ziraat takvil •1i ve top
rak mahsulleri borsası 18.40 Müzik : 
R~dyo caz orkestrası 19.00 Müzik: Fasıl 
sazı 19.30 Memleket saat ayan ve ajans 
haberleri 19.45 Müzik pl. 20.00 Konu -
ma (Yurd saati) .. 20.15 Müzik : Üç so
hst okuyucu 21.00 Konuşma : Memleket 
postası 21.10 Müzik pl. 22.30 Memleket 
saat ayarı ve ajans haberleri 22.45 AJ!lll> 
spor servisi 23.(IQ Müzik pi. 23.25 - 23.30 
Yannki program ve kapanış .. 

Yeni Neşriyat 
••••••••••• 

MATEMATİK 
Yardımcı ders kitabı 

Orta mekteplerin bütün, ve liselerin 
birinci sınıflan için Matematik !Sğret
menl Bay Tarik Girişken tar2fından 
yazılmı~ olan, talebelerin imtihanlara 
hazırlanmalarına ve der.ıleri en basit 
~ekilde kavram•larına yar~yan bu ki
tap talebeler için şayanı tavsiyedir. Ki
tabın içinde bulunan bir çok misaller, 
örnekler ve çözülm~ roblemler bilhas
sa talebelerin çok işine yaramaktadır. 

Hüsnü tabiat matbaası tarafından 

t • 150 • LOOO • 
48 • 1()0 • • t.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • 441 • t.800 • 
160 • ZO • S.200 • 
DiKKAT: Hesaplarındaki paral&t bir sene içinde şO IJradaıı aşağı dUşml· 

yenlerp ikramiye çıktıllt takdirde yihde 20 fazla.siyle verilecektir. 
(Kur'alar oenede 4 def~. 11 Haziran 11 Eylfil. 11 Birincikanun 11 Mart 

ta.iblerlnde çekllecektir.) 

ORDU HA.SrA BAKiCi HEMŞİRELER OKULU· 
HA Air BAZI tZAHAr 

Ve ofıula fıayıt 11e lıallul ıanları 
1 - Ordumuza haıta bakıcı ve h•mtire yetiştirmelı:. üzere Ankarada M. 

M. V. tarafından 19 39 oene•inde açılmıt olan hasta bakıcı ve hrmtireler oku· 
luna bu sene de 50 talebe alınarutır, Okula girmek arzu edenler, bulunduk· 
!arı mahallin valiliğine, kaymakamlığıua veya aakerlik ,uhelerlne dilekçe ile 
müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibin~e bu okuldan mezun olacdklar, memur 
olup tekaildiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar alh senelik m~burl hizmetlerini ordu haıta!.anelerin• 
de yapacaklar, ondan sonra arzu ed~rleroe memleketteki bütiln eıhht teşekkül
ler kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara a.yda bet lira 
harçlık verilecek. la,e ve ilhaslan tamamen okula alt olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar. barl!Jrl kanununa ı!lre 20 lir .. aall maaftan 
başlamak üzere maaı alaca.klar ve bıı miktar gittikçe ço~alııeaktır; bu zaman 
dahi ia..,. giydirme ve bannma orduya alt e>lacoktır, 

6 - Okul 15 EırlUl 1941 de tedri•Ma başlıyacakbr. 
7 - Okula kayıt ve kabul lltlrıları ıunlardm 
a - Türkiye cllmhurlyetl Uıbaaotndan olmak ve TUrk ırkından btJluıunak. 
b - Sthhab yerlnde olmak v~ durumu her iklimde vaztfe g5nneye mlhalt 

bulunmak (bunu har hangi bir hastahane sıhht heyeti raporu ile tesblt ettir
mek ve evraka bağlamak lhımdır), 

c - Okurun Yllfl on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukari olrulvacakbr. 
d - Kendisi, anıo ve babuı iffet .,Jılinden olmak (bu vaziyet pollsee tev· 

şik ettirilerek evraka bağlanacakbr.) 
e - En az orta okul tıJısilini bWrmiıı olmak (eleme lmtihrınlarında mu

vaffak olmak prttır) veya bu derec .. de tahoil gördüğü !abat etmek (taııdlk
name veya hunun tasdikli bir turetl muameleli evrakına eklenecektir. ) 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip bo~nanlarla koeaaı 
ölmüş olan kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müshit evrak keza ek· 
lenecektir. 

g - Okur sıhht sebepler dışında okulu kendiliğinden terk ettiği. evlenme 
sureti ile veya diğer inzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı, altı senelik mec
bur! hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığ~ ve yahut sıhh.l sebepler dı· 
şında okudan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirileek mokup masraflannİ 
tamamen adeyecefine Ye v,8st,-rdiVi vesi~alann tamamen dofru olduğuna 
dair noterlikten tasdiki! ve kefilli bir taahhiltname verecektir, 

8 - Yukandalti şenut\ haiz olan okur, okula imıllıanm olarak. kabul edl· 
lecektlr. 

9 - Yukarıdaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler
den, vilayet, veya kaza, merk,.zlerlnde oturanlar bu makamlar veya asker
lik şubeleri vuıtan ile ewaklanm ,foi'rudan doğruya Ankara merkez hasta• 
hanesi baş tabibi •re okul müdürlüğii"e gönderileceklerdir. 

1 O - Milracaatlann Ağııııtoo 194 l nih,.yetlne kadar aona .rdirllmeııl Jl. 
%tmdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ''e mektebe haerket etme tarihleri ayni 
makamlar tar~fından kendilerine bildirilecektir. 

1 Z - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Anka.aya kadar gelme!. ve 
okulda tekrar yııpılacak ..hht muayene netlceal hastalıkları tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek için maoraf edecekleri yol paralar. kendilerine 
alt olcııktır. 

Ankara Merkez Hastnhane.I Baı Tabibi ve okul müdürü albay 
Dr. Şaban Barutçu 

17 20 23 26 29/M.yio. 1 4 7 10 13 16 19 22 ZS 28/Ha:rlran 
ve 1 4 7 10 13 16 19 22 2S 28rremıu: ve 1 4 7 10 U 16 19 

22 2S 28 30/Ağustot/1941 180~ 1111) 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

t Z M t R 
Merkezi : BERUN 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 175 şubesi mevcattar .. 
Sennaye ve ihtiyat akçesi n_c~redimL~ir. Çıltır kitapevinde ve bil

cümle kitaphanelerde .atılınaktadı. 
----- 171,500,000 Rayhsmarfı 

T 5.- Tflrldyecle fUbelerf: ISTANBUL ve IZMIR 
nan Mısırda ~ubeleri : KAHiRE VE ISK.ENDERIYB 

Gazetemizin 29/5/941 tarihli nüsha- Her tliJ'lü banka muamelibm ifa ve bbal eder. 
sının !içüncü sahife.,indekl T. C. Ziraat!' ... •-•••••••••••• .... •••••••-••••" bankası İzırir şubesine ait gayıi menkul 
satl§ ilanında Hüseyin Oğ. Çizmeci Yu· Odemiş c. Müddeiumumiliğinden: 
• fa ait gayri meıUulün bulunduğu ödemif cezaevinin 941 mal! yılı için bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf 
köy, (Karşıya!'•) olacak yerde sehven ıı.ouliyle l /5/941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmllflll 
(Narlıdere) diye tertip edil.rniştlr. Tu- da llıale tarihi ol~n 16/5/941 gilnü talip zuhur etmediğinden eksiltmenin 
lülı olunur. 1 O gÜn temdidine karar verilmlı ve ihale günü 2 7 /5 /941 Salı olarak tenıılp 

lZMtR BELEDl.YES!NDEN: 
- Ba•mah~nede Tepecik otobüsleri 

-:lurak yerinin bir sene müddetle kiraya 
verilmes~ yan işleri mildürl!iğUndekl 
'1artname.B! vec;:hile açık arthrmava k.o
nulmuatur. Muhammen bedeli 84 lira 
">Uvakkat teminatı 6 lira 30 kuruştur. 
T,.Jiplerin temlnotı öğleden evvel it 
bankasına v•tırarak makbuzl•riyle lha· 
le tarihi ol•n 13/6/941 Cuma günil 
ıaat 1 fi el& encümene mGracafttlan. 

28, ı. 6, 11 ( 1189) 

edilmişse de yine vaktine kadar talip çıkmadığından yeniden eksiltmeye 'l'U 

edilmiyerek pazarlık suretiyle bir ay içinde ihale edilmeairıe karar verilmiş. 
ıh. Beheri 960 gram olmak üzere günde ikinci neviden 187 il& 230 adet ek• 
mel< verilecektir. 

lııtekli1er her gün meni saatlerinde fartnameyl müddeiumumilik ve cazaeTi 
dairelerine müracaatla görebilirler. 

Teminat mlkdan 770 lira olup teıpit edilen bugijnkü gramlık ekmeğin ra
yici 12 kuruı 24 ıe.nılmdir. 

lııteklilerin gösterilen mikdar ürerinden bir •enelik ekmek taahhüdünü ifa 
edebilecelderlne Cla.ir ticaret odasından veııika ihraz edeceklerdir. 

ihale tarihi 26/6/941 Pef§embe günü aaat 1 S de olup isteklilerin o günü 
vak.tinden eVYel ödemit adliyesi cümhurlyet müddeiumumililc dairesinde ha· 
zır bulunmalan ilin olunur. I, S, 1 O, 1 S 1980 ( 121 S) 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BtOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, lştiha yaratan ve te5irini derhal ııösteren bolunm112 bir devadır" 

, Grip, nezle, eıılloeıl28, sıtma Jibi bastalıklııra tutulmamıılı: için sııilıiuuzı BİOGENİNE kan ve dermıuı baplariyle 
•ıgortıılayuuz" 

. BfOGEN1NE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten gelecek her lilrlti ınikroplan &idil· 
rilr. Tath bil' iştiba temin eder. Sİllİl" ve adaleleri sajtlıınılaşbrır, zekiıyı yükseltir_ Bel gevşekliği ve ademi ilrtida· 
nn en birinci dev11111dır" 
Bi<!_G~NE; kullananlar bflyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden mllteessir olmazlar .• , 

Çünku vürud~ .her zaman ırenç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş Bkibetlcrle neticelenen GRİP, nezle, eflo
enza, sıtma gıbı hastalıkla.rılan korur. Bu hastalıldardan korunmak için büyükler sabah, öğle, ~. birer, sem 
yasından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE almahdır. Hasta olanların kurtuln ""' iç" a de bn bir 
mikdar ıırttınlm:ılıdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. 
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r 
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SiYASi VAZİYET ~ Irak harbi l;;gilİZ erin Raşit Ali ve arkadaş· 
• o-Al 1 lehı'nde bı'tı·ııor ları "Tahran,, da 

Girit adası mihverclle
rin eline geçigor ln~ilız - man ıı u 

mücadelesi ya
kında Suriye-

• ye ~eçıyor 
-<>---

Amerıka deniz nakli-
yatı işinde himaye
den de ileri ye gitti 

Almaıılar Irak 
mukavemetin
den ün .. itlerini 

kesmediler 

Giride yerleş
'reyşe ve lraka mek Almanlara 
başka bir yol mu çok bahalıya 
arayacaklar ? mal oldu ... 

Almanlar Sil-

----0--

IRAN RESMi BiR TEBLICLE Raşit Ali Berline çağırıl· I I I I Almanlar ı2 bin lıişi 
mı.ş, fafıat bu daveti RAŞIT Al N N L T CA· lıaybeni. İngiliz. Yunara 

--O- reddetmı,.. SiNi BıLDIRDI zayiatı az •• 
Gil'itte harp bitiyor.. Londra. 31 (AA) _ Royter Ajansı Tahran, 31 (AA) _ İran gazeteleri Lonclra, 31 (A.A) - İngiliz matbuatı 

lrafı ordtıSU mütarefıe bildiriyor: Irak bawekili Raşit Alirun, kabinesi er- halen son '3flıasma girmiş olan Girit 
., b 1 l d SaJoL· mahfiller, İngilizlerle kanınm Ye bir kaç Irak subayının Tah- muharobel~ri hakkında hayale kapılma-istedi • .. er est r an a- auıyettar maktadır. 

Irakldarı ayıran anlaımazlığın nihayet rana geldikleri hakkında resmi bir tcb-
yı bombalayan Alman bulduğunu tebarilz ettirmektedirler. li~ neşretmislerdir. Taymis gazetesi, ilk defa olarak AI-

tayyareleri!.. Şimdiden dünyaca sabit olmutlur ki BAŞKA YOL l\IU ARIYACAKLAR? man kayıplarının yarı resmi hesabını 
--<>-- bu İngilizlerle Iraklılar arasında bir an- Londra, 31 (A.A) - Deyli Telgraf vermiştir. Ciritte Almanların kayıpları 

be lmil 1 ı 1 k d ""I t ili 1 ı Alın nJ gazetesi Irak hadisatından bahsederek : 12 bin ki~idir, bunun yedi bini ada üze-Radyo gazetesine göre, ync e ıqmaz ı egı , ng z er e a ar rinde ölmH<tür. 
allka iki nokta üzerinde toplanmıştır ... arasında bir anlaşmazlıktır. •Rasi! Ali fi~·askosu Almanlann Süveyş ...., 
Birincisi Giritte İngiltere ,.e Almanya Kıtalarunızm Giritteki mükemmel kanalına ve Irak petrollerine karşı lıa- Adaya 30 bin kişiik iki fırka bütün 
arasındaki boğu~madır. İkincisi de lr•k- hattı hareketleri Irak harekatına büyük reketinin mutlaka baslıa bir zamana hı- levazımiyle çıkmıştır. Hava yoliyle nak-

. ki rakılacağı demek değildir• demektedir. !edilen bir fırka, ve deniz yoliyle nakli-
ta Jn~lizlerle Raşit Ali hii "in1eti ara- bir tesir yapmqtır. ne teş~bbüs edilen iki alay imha edil-
sındaki milcadeledir. Raıit Ali Alman efendilerinin Berli-

Gelen haberlerden anlaşıldığına ıı:ore ne viki olan davetlerine icabet etme- = ;111111n111nnn1111111111111111111111n11111111111111•: I mistir. 
İn ki § , § İngilizlerin ve Yunanlıların kayıple-

lounların birincisi gltere aleyhine i n- mi, ve trana kaçmıttır. =_-fspan ya nrhayet ka· =- ı ri .. Alm. anların kayrnlariylc mukayese 
eisi ise inl(iltere lehine inkisaf etmekte- Raşit Ali ile beraber kabine azası. :: • :: edılenııyecek derecede azdır. 
dir. sözde Naip Şerif Şeref ve Mihver kon- § rarını verı yor mu? § 1 İngiliz harbiye nezareti. hakkında 

solosları da kaçmışlardır. :;: :;: · mihver kaynaklarından bir takım sa. yl-
Gı.Rl"""E HARP BİTİYOR B · h b" ... d 

AA u vazıyet, mu asamatın ıttıgı e- ::_ :;:_ · alar çıkarılan Girit milttefik kuvvtleri 
Dun.. nesredilen Alman teblig"i, Girit k d "'ld" A b k d 1 f k • me egı ır. rap a ımın an meııe e :;:_ ran onun rJ• _:;: kumandanı tteneral Fre.,ber« hakkında 

harekatını oca"'- yukarı nihayetlennıi' d ı d kı· ş d b · d. k" ~ , h ~ ~· ay ın anmış eme ır. u a arız ır ı ;: :;: şu tebiği nc"1"etmiştir: 
gibi cöstemıekte idi. İngiliz kaynakları Almanların yardım. gayri kafi olm~tur - -
harekatın nihayetlendiğini kabul etme- E yasetı• altın• ;: •General Freybergin sağ ve saVm ol-

ve gavri kafi olacaktır. Binnetice, Iraklı- § E dul!unu bildirmekle m1>mn11ııuz . .> 
mekle beraber muharebenin inkişahnın !arın Emir Abdullahı muhabbetle kam- ;: § YllNAN KRALI tNGILtZ 
'.Almanlara elverişli olduğunu itiraf et- lıyacakları muhakkaktır. ;: da ı•çtı•malar :;: TOPRAKLARINDA 
mektedirlcr. Almanlar Suda limanını i~- ALMANLAR H 'L • OMı· TVAR - -

A " E ;: Mısırda bulunan Yunan kralı ikinci 
•al etmi ler ve Kandiye şehriyle taıya- B li 31 (A A) Y ' b" - -
re meydanını da ele g~irmişl· erdir. tal- k kı b"Jd· ili" fü" ,. er n. · - arı resmı ır ;:_ J :;: Corç simdi •-·iliz topraklarında bıılun-

-, ayna an ı ır yor: ;: yapı ıyOr : maktadır. Kral harekat sahasına daha 
yanlar da adanın şarkına asker çıkar- Siyasi mahfillere göre Almanya Bağ- § § vakın bir yerde bulurunağı tercih etrniş-
mışlar .. Binaenaleyh Ciridin tamanıiyle dadın tehdit altında bulunmasına ve ha- ;: ;: tir. 
mih~er devletlerinin eline ı:~mesi 1,ir k' ·h b ı ·· ·· · - Müzalıereler gaz" il -re atın nı ayet u muş gorunmesıne = :;: Yunan hükümetinin altınları Alman-
giin. ''e belki de hatta, hir saat mesele- rağmen, Iraklıların şiddetli mukavemet- § tutuJmaJıta!.. § !arın eline geçmemiştir. Yunan ihtiyat-
sidir.. !erini nikbinlikle telakki etmektedir. § Madrı"t, 31 (A.A) _ ispanya E ları halen Nevyorkta bulunmaktadır. 

İngilizler Giritteki nıağlôbiyetlerini • -
Alman tayyare kuvvetlerinin üstünlii- - § kabinesi General Frankonun riya- § -·---

~~~~:te;~~ekt~ti~le~,!"!:~=~:~: SULH HA' KIMDA INGILIZ- ~==== hm.:ı.~ş·t~ı-~.edato~~an~:ş~~~ ~~z:~-;;::~ ~===_= SOM BÜYÜK DEKIZ HAR. 
yedi adadaki tayyare meydanlarına ııek .. .. M , • 

:~ı~!~ai~~ıın:.:.= :v::!: AMERILAN GORUŞU = de~~i~:ı:c;ı:~e müzakerelerine = BiNA DAiR TAFSiLAT 
daki hafif kuvvetlerle Giridin müdafaa- ~ ·ııııı11111111111111111111111111111111111111111111n11111E 
Si milınkün değildi. Binaenaleyh Giridi v d k. h Hood ve Bıos .. 
artık kaybolmuş tclıikki etmek lazımdır. ersay a 1 a-
lki~ı::k~:!:!. ~~~~:~e:,uinzi:=iş~fJ~~~ Soveetler paraşütçülere 
larını iddia ediyorlar , Evveııı, Alman- tala. r tekra.r kar'I t<lıı·m gapıııorlar mark zırhlıları 
lann zayiatı pek ağır olmuştur. İsken- y il ı; 
'deriyeye gelen İngiliz yaralılarının ifa- edılmemelı --<>- nasıl battıı? 
delerine göre, Almanlann Giritteki 7.a-

yiatı 10 - 15 bin kadardır. Ad· va inen AMERIKAL---<>-fllff 8 EDENiN yanının t~aBa;ta"(,1' :e~n~~hif~de ING l Zl--<>-----R 8 
kuvvetler, ilk günlerde 1500 para5(itçü A , mıştır. Diğer binlerce asker de müşterek • ' 

kaxt:~er~;din işgali için bind<!n NUTKUNU TAMAMEN TASViP :::a~: ~=~~l~~~:~ ~ş~:::ı~~:ı::1e~~!'. HAVA TORPiLi iSABET 
fazla tayyare kullanmış ve bunların EDiYORLAR Velbltça eyaletinde binlerce asker, ETTiRDiLER yüzde 25 i tahrip edilmiştir. Asker za-
yiatı da büyüktiir. Gerçi, miicadelenin Vaşington, 31 (A.A) - Vaşington paraşütçü ve asker kuvvetleri ile hava Londra, 31 (AA) - Alınan zırhlısı 
kadrosu göz öniinde tutulacak olursa, Star gazetesi lngiliz Hariciye Nazırı B. kuvvetleri tarafından yapılan mefruz Bismarkla yapılan deniz muharebesine 
milyonlarca askerin hizmet gördii~ü Edenin harp hedefleri hakkındaki nut- bir ~üsmana kar ı ~ehri müdafaa etmiş-

1 
§8.hit olan subay Varlerin beyanabna 

böyle bir muharebede bu zayiat mühim kunu tasvip ediyor ve diyor ki: lcrd!r. göre, Bismark zırhlısına 8 - 9 torpil lsa-
bir yekun tutınıyabilir. Fakat zayi edi- Edenin derpiş ettiği serbest iktisadi Yakında H~rkof mıntakasında da bu- bet etmiftir. Bu esnada mürettebat si-
len askerler alelade askerler değildir .. işbirliği sistemi, nutkun en alaka uyan- na benzer talimler yapılacaktır. ah noktalar halinde güvertede toplan-
Bunlar tayyare ve paraşilt harek:Atı için dıran kısmıdır. Bu kısım, sulh ün iktisadi !!ffiste. kara':~ ~ecrübeleri yapılma· :,, bulunuyordu. 
hususi olarak yetiştirilmiş a•kerlerdi. veçhelerine geçen harp sonrasında ol- sı ıçın emır verilmıştır. Düşman şecaatle harp etmiştir. Su-

Burıların yetiştirilmesi uzun zamana duğundan fazla ehemmiyet verilmesi - baylar, tayfa ve m!irettebat gemilerinin 
mütevakkıftır ve bu suretle Alman or- hususundaki lngiliz noktayı nazarına ta- Habeşte temizlik batınıyacağını ve karadan imdat göre-
dusunda yetiştirilmiş askerlerin ınlkda- mamlyle uygundur. Şimdiki nazil< an- ceklerini ümit ediyorlardı. Son dakika-
n da pek çok değildir. !arda lngiliz hariciye nazınnın karmaka- --<>- ya kadar kendilerine 200 tayyarelik bir 

İkincisi, Almanyanın Girit teşebbü'ü nşık bir kıtada sulhün ne gibi esaslara [ BaştaYafı 1. ci Sahifede ) kuvvet gönderileceği bildirilmişti. 
Suriye ve Irak hareketiyle münasebetli dayanması lazım geldiğini açıkça söyle- Cenup bölgesinde yedi bin esir aldık. tngiliz gemileri civa.rda denizaltıları 
olduğundan, Gi.ritteki gecikme Irak işi- mesi cesaret verici bir şeydir. Eğer ııe- 27 mayısta alınan esirler daha çoktur görüldüğü bildirilince buna göre vazi-
nin tasfiyesi için İngiltereye vakit lra- lecelı: sulh konferansı böyle bir noktayı İğtinam edilen malzemeyi tahmin et- yet almışlardır. 
undırmışlır. Bu suretle Almanlar plAn- nazara istinat edecek olursa Versayın mek pek güçtür .. Yalnız bir yol 1.lzerL'l- Bismark teslim işareti vermemiş ve 
!arını dU.şündükleri gibi tatbik edeme- en büyijk hatalarından içtinab edilmiş de 170 top iğtinam edilmiştir. Bu nunta- batıncaya kadar sancağını dalgalandrr
mislerdir olur. kadaki İtalyan kuvvetlerinin heyet> mıştır. Bismar'kın toplan son ııalvolannı 

ALMAN PLANI NEYDİ? 
İn~lizlerin iddialarına göre nisan ayı 

lı;in Almanların hareket plfüu şu idi: 
Yugoslavya üçlü pakta girerek mu

kawınet etmiyeeek, Almanya bi.r ham
lede Yunanistanı yere serdikten son~• 
o hızla Ciride atlıyaeak ve bu sırada 
Bağdatta çıkacak isyana yardım lı;in, 
tam vaktinde yetişecekti. İngilizler Ba~
datta Raşit Ali hareketinin 3 nis!lnda 
yapılmış olmasını bir tesadüf olarak ka
bul etmemektedirler ve bunu, şarka va
yllmak için hazırlanan geniş bir plAııın 
bir safhası saymaktadırlar. 

Bu plfin, Yugoslav mukavemetinde 
birinci engelle, Ciridin mndafaasınıla 
ikinci engelle karşılaşmıştır. Irak hare
ketinin, Balkanlardaki Alman teşebbii
siine bağlı olup olmadıi\ı bugün için ma
lilm değildir. Her halde bu hareketin 
artık tasfiye edildiği İngiliz kaynak'a
rından ı:elcn haberlerden anlaşılmakta
dır. 

IRAK l\IUTAREKE İSTEDİ 

-------
Tobralıta Jıeşif 
faaliyeti arttı.. 
Londra, 31 (A.A) - Tobrukta ke:;if 

faaliyetleri artm~r. Faaliyetlerini art
tırmış olan Almanların dört tayyaresi 
diiı;iirülmUş ve diğerleri de hasara uğ
ratılmıştır. 

ler bildiriyorlar. 
Londradan gelen haberlere göre Ha

lep tayyare meydanı Almanların elle
rindedir. Bazı Almanlar, İngilizlere gö
re, Bulgar pasaportu ile Suriyeye ~eç
mİ$1erdir. Yani Almanlar Vişi hUküme
tinin müsamahasiyle Suriyede yerleş
mektedirler. 
Diğer taraftan İngilizler de Filistin ve 

Irakta hazırlanmaktadırlar. Her hklde 
Suriyenin yalanda Almanya ve İngilte
re mücadelesine sahne olacağı anlaşıl
maktadır. 

mecmuası 24 iincü tümene mensup 1 l)OC sarfcdinceye kadar mukabelede bulun-
kadar askerden ibarettir. muşlardır. 

Bunlar da sağ kalabilmiş iseler, Mar· Groenlô.nd muharebesine iştirak eden 
gerenta göliine doğru çekilrnişlerdir. bir subay da ıımlan söylemiştir: 

Bu hareket, bir askeri tenezzüh ma- - Bismark, Prens Ojen ile birlikte 
hiyew;ıde olınamıştı~-. ~Uşmanın muka- hareket ediyordu. Fena görüş prtlan 
vemeti, haftalarca siirm~, ~u mukave- düşmanın ateşi altına düşmemiz tehlike
met Dük Daustanın tesliminden sonra si yaratmıştı. Gece lı:aranhk değildi. 24 
değil, biraz evvel kırılmıştır. Mayısta t1aat beıten bir az ıonra uzak

böyle bir teşebbtisii bir harp hareketi 
telakki edeceğini bildirmişti. Fakat ııe
len haberlere bakılırsa, Amerika nakli
yat meşelesinde himayeden de ileri git
mİ$tir. 

tan bir duman karaltısı gördük Hod ate' 
açmıştı; Bismarkın ateşine mukabele et
mekte idi. iki dakika sonra Hood berha
va oldu. Prens Ojen muharebeye bir 
müddet devam etmişııe de nihayet uzak. 
laşmt§h.> 

Deniz harbinde Hooddan b~a diğer 
lnglliz gemilerinde 2 7 Cllü ve 1 3 yaralı 
vaTdır. 

Londra, 31 (A.A) - Amirallik dai
reeinin tebliği: 

Filonun Biemarka karşı giriştiği son 
harekatta Hooddan mada diğer lngiliz 
gemileri 2 5 ölü ve 1 3 yaralı vermişler
dir. 

DARLAN MEYDAN OKUMUŞ 
Tunusta Sfaks limanına iltica eden bir 

İtalyan gemisinin İngilizlerce bombardı
man edilmesi Vişi hükümetiy le Ingiltere 
arasında yeni bir ihtilaf çıkmasına se
bep olınuştur. İhtilfif Sfaks bombardı
manı hAdisesinin şümulünü de aşarak 
Fransanın bitaraf devlet haklarından is
tifade edip edenılyeceği gibi bir mesele 
halini almıştır. Fransa, İngiltere ve Al-
manya arasındaki muharebede bitaraf -
bir devlet olduğunu iddia etmekte ve o Yugoslavya, Hırvatis• 
yolda muamele görmesini istemektedir. tanın ttaıyaya ilhakını 
Halbuki İngiltere Vişi hükümetini bir 
bitaraf devlet olarak tanımıyor. protesto etti.. 

Amiral Darlan gazetecilere beyanatın- Londra, 31 (A.A) - Yugoslavya 

1 HAZtRAN PAZAR 19.:tı 

Coğrafya toplanacak 
~----~-_.,...... _______ _ 

Coğrafya program ve 
kitapları da değiştiriliyor 

---------
Lise coğrafya öğretmenleri de 6 Haziranda 

kongre ye davetli toplanacak olan 
------------

Ankara, 31 (A.A) - Coğrafya pro
gram ve kitapları üzerinde çalışmak 
üzere bir coğrafya kongresirun toplan
masına karar verilmiştir. 

Kongre 6 Haziran 1941 cuma günil sa
at on dörtte toplanacaktır. 

progratn1arına göre hazırlanacaktır 
Genel kurmay başkanlığından. iktl• 

sat, ticaret ve ziraat vek3ctlerine me~ 
sup murahhaslar, başveki!lik meteoro
loji ve istatistik umum mildürleri. lstan· 
bul ilniversitesi ordinasyon profesbr 
ve doçentleri, Ankara dil, tarih ve co~ 

Kongreye Maairif vekili riyaset ede- rafya fakültesi doçentleri ve lisc)Priını
eektir. Coğrafya program ve kitapları zin coğrafya öğretmenleri kongwYe 
veterimleri bu kongrenin miizakere VE iştirAk edeceklerdir. 
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k.ahv2 hakkında yeni bir karar 

Kahve tevziatı vekalet
çe kontrol edilecek 

-----------------
Ankara, 31 (Yeni Asır) - Ticaret fından idare edilmekte olan tevı.bl ti· 

vek8leti yeni bir karar vermiş, kahveyi caret vekaletince kontrol edilecektir. 
vekAlet tarafından kontrol edilecek mad- İstanbul gilınrüklerinde bulunan 1500 
deler meyanına ithal etmiştir. Bu yeni çuval kahvenin bugiinlerde çıkanlar~ 
şekle göre, şimdiye kadar İstanbul ve tevzi edilmesi için lazım gelenlere eınır
İzınir kahve, çay ithalAt birlikleri tara- !er verilmiştir • 
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ithalat ve ihracat işle-
dair bir karar • 

rıne 
.......---------~-

Ankara, 31 (Telefonla) - İthalat ve müteessir edecek mahiyette hususi ıak
ihracat rejimine ait mevcut metinlerin yitler koyan veya anlaşmalarda yazıl• 
tevhidi ve aYni zamanda ithal imkanla- taahhütlerini ifa etıniyen memleketler 
rının tevsii maksadiyle yeni hiiküınler hakkında ticaret vekAleti ihracat ve it• 
vaz'ı suretiyle hazırlanan bir koordi- halat bakımından hususi tedbirler itti-
nasyon kararı neşredildi. hazına mezundur. 

Meriyete konulan kararın esaslarına Ticaret vekaieti, yeni teşekki).I eden 
göre Türkiye ile ticaret ve tediye anlaş- komitenin •Muvahlo mtitalAası üzerine 
ması bulunan memleketlerden ithalat lüzumlu görülecek maddeler ithal8t~ı 
arılasması hilkiimleri dairesinde ve ay- mütekaddim madde usulüne tAbi tuu.bı· 
rıca umumi mevzuatın milsaadesi n!<ı- lir. . .. 
'b.:.t.in.do MP:'beı.t.tlr Bunu t için :i et,,_ vek.6.J tl ınu 

Türkiye ile ticaret ve tediye anlaşma- teşannın reisliği a m a dış ticaret daı
sı bulunmıyan memleketlerle ticari mü- resi reisi ile Maliye vekaleti nakit işleri 
badeleler hususi takas yoluyle veya be- ınnum miidiiründen ve Türkiye Cilm
şinci madde hükümleri dairesinde ser- huriyet Merkez bankasının bir mUrnPS~ 
best dövizle cereyan eder. silinden miirekkep •Ticari tediyelerı 

Türkiye ile ticaret milbadelelerini tanzim komitesi• teşkil edilmiştir. 
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T if tik müba yaaıı hakkında sa/ahi y~t 
Ankara, 31 (Telefonla) - Ticaret vek§Jetinin lüzum göstereceği ahval ve 

mahallerde doğrudan doj!ruya milstehsilden bizzat veya milll ve resmi milesse
seler ile anlaşarak tiftik mübayaa etmek ve bu suretle satın alınacak tifti)deri 
ihraç eylemek üzere ticaret ofüine sal!lbiyet verilmesine dair bir koordinasyon 
karan neşedildi 
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Yeni ver2iler bı-~ün başlıyor, 
Kibrit fiatı 100 para 

Ankara, 31 (Yeni Asır) - Vergilere bir miktar zam yapılması hakkındaki 
kanun resm! gazetede intişar etmiştir. Kanun yarından (bugünden) itibaren 
tatbik edilecektir. Bu meyanda kibrit kutularının beheri yüz paraya satıla· 
caktır. 
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Mereıal Smak tarafından ıöylenecek natkun 
radyoda dinleneceği aaatler 
~-~----~---------~ 

Ankara, 31 (A.A) - Mareşal Smark 
31 mayıs günü Tiirkiye yaz saatiyle sa
at 22.20 de ana vatan servisinde radyo
da bir nutuk söyliyecektir. Nutuk 1 ha
ziranda Tiirk!ye yaz saatiyle saat 6 da, 
ve 7.15 te 25.53, 31.32, 31.25 metre üze

25.53, 41.96, 13.93 metreler üzel'İnden, 
saat 23.15 te 25.53, 31.25, 19.66, 19.80 
metreler üzerinden; 2 haziranda Tlirki
ye yaz saatiyle saat 8 de 31.55, 19.82, 
19.66, 31.25 metreler üzerinden tekrar 
edilecektir. 

rinden, saat 17 de 19.82, 31.75, 29.92, 
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Makineye 
Verilirken 

Irakta miıtare· 
ke imzalandı 

Bir mikdar liman tag. 
uaresi ıraktan çekildi 

ı ~anterede elbise ıeslka 
tiSUlüne tabi tutulacak 
Kumaş,ayalılıabıue 

dolıuma yünleri de 11e• 
sflıa ile wrUeeelı. 

Londra radyosu Irak hükümeünin mü
tareke talep ettigiru bildirm!w;tir .. Raşit 
Ali Geylani, vine bu İngiliz haberlerine 
göre. Tahrana gitmiştir. Kendlsine ye
ni naip Serif Şerefle Alman ve İtalvan 
orta elç;Jeri de refakat etmektedir. Baıi
dat şehrini belediye reisinin rivaseti al
tında dört kisilik bir komite idare et
mektedir. 

AKDENİZDEN EVVEL ATLANTİK 
Amerikanın İngi!tereye gönderdiği 

büyük ölçüde Yardımın bir parçası da
ha İngiltereye varmıştır. Gıda maddele
riyle harp malzemesi, tayyare ve di~er 
bazı eşyadan ibaret olan bu maddeler 
büyük bir kafile ile gelm.'ştir. Bismark 
zırhlısının bu gemi kafilesini karşı la
mak için denize açılmış olınası muhte
meldir. Bismarkın babnlmış olması İn
giltere ve Amerikanın Atlantikte nakli
yat meselesini kolaylaştırdığı Londra ve 
Vaşingtondan gelen haberlerden anlaşıl
maktadır. İngiltere ve Amerika Akdeniz 
milcadelesinden ziyade Atlantik mil~a
delesinc ehemrruyet atfetmektedir. 

da İnld}tereden şikayet etmiş ve Fran- yeni kurulan Hırvat devletinin İtalya 
sanın haklarını tanıtma yolunu bildiğini tarafından kapalı bir tarzda ilhakını İn- -<>---
söylemiştir. g;Jiz hükilmeti nezdindeki Londradaki Kahire 31 (A.A} - Irak asilerinin 

Londra, 31 (A.A) - Boyler : Bn pa· 
zar sabahı elbiselerin vesika usulüne ta. 
hi tutulması planı İngiliz halkına bildi· 
rilttektir .. Bu plinın hazırlanması b• 
ina kadar tamamiylc gizli tutulmuştu. 
Bu sebepten bu haber bir sürpriz teııkll 
edecektir .. Vesika usıılü elbiselere lru· 
maşlara ayakkabılara ve dokuma yiinle· 
rine şiiınildir. 

SJRA SURiYJ:.'DE 
Simdi Surircnin Alman - İngiliz mü

eadelesinc sahne olacağından bahsedıl
mrktedir. Ru memlekette vaziyetin pek 
naı.jk oldni{u ~nlasılmaktadır. Suriyeli
ler arasında Alman ve İnı:-iliz taraftar
ları olduğu ı::ibi Fran"zlar arasında da 
hür Fransız ve Peten taraftarları var
dır. Visi hükümetinin Alınanyanın Su
riye~i hareket üssii olarak kullanm:ısı
na mın·afakat ettiği görülüyor. Almoıı
lann in\di Suri. ·eye ~!tiklerini İnıriHz-

Amerik~ bu nakliyat meselesini, Bay 
Ruzveltin son nutkundan anlasıldığı ~i
bi, ilzerine almış bulunuyor. Yalnız nak
liyatın nasıl yapıldığı hakkında gazete
ler malilmat vermemektedir. 
Amerikanın ticaret gemilerini donan· 

masivle himaye etmesinden endişe edi
liyordu ve Alman donanmasının baş
kumandanı amiral Ricder Almanyanm 

ffiLANDAYI BOMBALIYAN Yugoslav elçisi Subotiç vasıtasiyle pro- mütarek~ talep etmiş oldukları Kahke-
ALMANLAR testo etmiştir. de teyit edilmektedir. Asiler Irakta her 
Diğer taraftan Londra radvosu şu ç·Jk Yugoslav notası, Yugoslav devletine yerde ~arpışmnlann nihayet bulnıasını 

garip haberi de vermiştir : İngiliz • AI- alt araziden biiyük kısımları İtalyaya ve miitarekenin resmen iJAıı edilmesini 
man mücadelesinde şimdiye kadar bita- terkeden ve 16, 19 mayısta Romada im- istemişlerdir. Raşit Alinin firannı mü· 
raflığını muhafaza etmiş olan Jrlanda zalanan anlaşmaları hatırlatmakta ve teokip dört kişilik bir komitenin yar"!
üzerinde Alman tayyarelerL uçar:ık şöyle devam etmektedir : mı ile Bağdadın idaresini deruhte etınış 
Dublin şehrine bombalar atmışlardır. cBiltiln bu kararlar haklan ve hayati olan Bağdat belediye reisi ıni!letn m!i
Bazı evler yıkılmış, altı yedi kişi de öl- menfaatleri derin surette mtiteessir olan tareke şartlan taayyün eder etmez naip 
müstür. Irlanda bitaraf olduğuna göre milletin hiç bir iştiraki olmadan ve hiç AbdnliIAhın Bağdada girmesini ve Ira. 
bu bombardımanın neden yapıldığı an· bir fikri alınmadan, Hırvatistanı işgal ka yeniden sulh ve istiklfilini betirmek 
!aşılamamıştır .. Alman kavnakları Dub- eden dtişman kıtalarının yardımı ile üzere meşruti bir hiikümet kurmasını 
lin bombardımanı hakkında süktitu mu· gaspolunarak iktidarı ele geçirmiş bulu- istediiini bildimılştir. Bağdattaki İta!· 
haraza etmi&lerdir. nan avni saluslar tarafından alınmıstır.• yan elçisi ve e)(llik memurları da Raşit 

Vesika usulünün hedeflerinden birisi 
tahliye dolayısiyle halkın yer değiştir. 
meleri neticesinde eşyanın fena tevzii. 
nin önüne geçmek teşkil etmektedir. 

Ali ile birlikte İrana kaçmL•lardır. 
Kahire 31 ( A.A) - Öğreııll•ğin• 

göre Raşit Alinin İrana lirannı mfttea· 
kip bir mikdar Alman tayyaresi Jrafı. 
tan !feri ~ekilmiştir. 

Bajtdat, 31 (A.A) - Bugün saat on 
sekizden beri meriyete girmiş olan bir 
mlitareke imzalanınıstır. 


