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Türk -·Alman 
Dostlulı muahedesi mili! 
po!itifıamızda en lıüçiilı 

ir inhiraf vücuda 
getirmemel:tedir .. 

---<l--

(1.\ KK l o~.'\KQ(;Lu 

Evvelki gün Aııkarada haridye veki
limiz Siikrii Saracofrlu ile Alman s~firi 
Fon Pap<'n arasında bir d<lstluk muahc
d.-si imzaL'llıınc;tır. 

Jlu anla•maya nazaran Tiirki~·e \'O Al
nıanya eski taahhütlerine tamamen sa
dık İ<almakla yalnız iki tara! birbirleri· 
nin ıruısuniyctinc ve taınauüycti mülki
y ine rjaycti, doğnıdan doi;ruya '-'C)'"a 

•• u 

dolayısi;}lc ~:ckdiğeri aleyhine miitc"er- Finlandiyanoı idare tıtPrlce-i HelS:nki-

•• 

Finlarıdiga kendisini ginej 
tehl:ke:le gör .. uor. 
Finlandiya da 

ihtiyat sınıflar 
silah altına 
c;aiırıldı 

Sovyet • Fin müza
kereleri kesildi 

--o---

a 1 
Fransızlara " Şa ,, ı 
vermeler; teklif olundu 
Müttef·k kuv
vetler dün şa .. 
ma karşı taar
ruza başladıla.r 

Beyrut yenıden bom
bardıman edildi 

cih her türlii hareketlen tcrnkki etme- den bir g&rünüş 
ii taahhiit eylemcktedirler. """"""'"""'"""'~"""""""'"""';S.<'~"""'"'""" İngilizler Finlandiyayı Fransız generali Dentz 

Buna ila,·eten iki memleket arasınd'- da ablofıa"'a tabi teslim talebine ce11ap 
ki nıü.terck menfaatlerin icap etlirdil{i Is" er. derı·tıe uenı· bı"r h ,, dostaııe fomaslann da yapılması t:m·ip 1\ 1 1 !--' - tutuyorlar.. 11erdl mi? .. 
olunmaktadır. va hu" cumuna ug"radı Berlin, 19 (A.A) - D. N. B. ajanııı- SuriyecUı VişicileT •4fındtı haryı eden Ft'4MIZ mü.ttemleke askerle- Londnı, 19 (AA) - Suriye İn~lis 
Anlosmanın esasını bu iki nokta te<;- nın Helsinkiden haber aldığına aöre rinden bir Jcı_..,.., başkumandanı general Vilson dün ıece 

kil eyliyor. Aland adalan hakkında Sovyet ve Fin· ""'""°""°""'""'""'""'"""'"""':::.<:::.<""":><::-"'><:>""°""°""°""'""'"°"'>"'>":::.<:::.<"""""""""""':.< radyo vasıtasiyle Vişi kuvvetleri baş-
Bize ııröre me\'cut \'aziyct ve mer'i mu- Jandiye hükümetleri arasında yapılan • AL • At AN p1•11 Jrnnıandanı ıeneral Dentze Şanı şehri-

ahedclcr bu iki noktayı temine kafi ge- Almanlara "!O··re müzakereler inkıtaa uğramı~ ve Fin- TUR~ - M PAKTI TUP,I • 1\ - nin bn sabah (Dün sabah) saat 5 buçuk· 
lecek kudrettedirler. 1' Sovyet heyeti faaliyetini tatil etmiştir. ta teslim o1mamıa dair bir teklifte ba-

Dcnccektir ki su halde hu yeni anlaş- FtNLANDIYADA FEVKALADE VE li' GILIZLER ıı~ AKiSLERi [Sonu 3. ,,;i <;ahif•de l 
maya nedm lüwm göriildii? Afrikada lnai- TEDBiRLER n 

Hakikati bütün çıplaklığiylc orta"a ,._ Helsinki, 19 (A.A) - Finlandiya 
koymak Jazmı gelirse Avnmada cer·-

1
• k biikümeti emniyetini korumak için fev-

yn;, eden barbın te\'lit eylcdi~i bnzı ha- iZ tan za- kali.de tedbirler almqbr. Bu tedbirler 
disclcr ve bilha<Sn muhfclif knv'lnklnr- meyanında olarak maneVT& için ihtiyat 
ilan çıkarılan bir çok haberler iki mcnı- • t k 
Jeket ara'1na biraz soğukluk soknııı<;tu. yıa 1 . "0 aınıflannı silib altına ahnıJhr. 

Normal siyasi mlinasehctlcrin dc,·anı ~ FINLANDIY A ABLOKA YA TABI 
eylemesine hatta iklısadi atıL'l<lnaların ---<>--- Londra 19 ( A-A) - Finlandiyada 
yapılmasma ve tatbik edilmesine ra~- İngiliz tayyareleri Def'• Petaamo~ ciden vapurlara ıeyriisefain 
men iki tarafta iün1at.;:1zlık lıa\.·w-.ı ı,a. MılıaatiyeJeri verilmesinin 14 Haziran· 
kimdi. ne ve Gazalayı şiddetle danberi kesildiğini bildiren iktisadi 

Bunun sebepleri de.şunlardı: bombaladılar harp nPzattti diyor ki: 
Harp baslaymca Türkiye. mc\'cudiyr- Londra, 19 (R. S. 9.15) _ Kalıirede - Rize gelen bir baMre ıröre Hozl-

tlni korumak ve harbı Balkan fardan vr İngiliz orta şark umııın karıırgfıhının ran b8'mda .. beri A iman l<ı•alan o ı.,.. 
AK'""°lz tutı ilk icln İı. ilt~rc buııünkii teb iıii : dar fazla mıktarda Firlandiypn gelme
"e FTansa ile lmrsıhkh yardım tJAktlan ACrikada askeri Jıarckata dair obnan ile b11"lamtfhr ki bunlann sadece m,.m
imzaladı. Bu muahedeler tamamen tc- haberlere göre Libyada vazi ette hi~ bir leketten l'eçmeyip orada mevzi aldJrla-
ilaiıil bir mahiyette idi. Hle bfr teeıvliz değişiklik yoktur. n .. ik~rdU". 
emelini istihdaf eylemiyordu. HABEŞİSTANDA 14 H1'zirandanberi üç Finlandiva va-

Berlin buna inanmadı. Türkiyenin Habeşistanda L•e, Goııdar bölgesinde punı tevkif edilmi~tir. fn<riliz hüküm••i 
ınütte!ikler sahnda barba girccci?i .. i İtalyan garnizonları Habes vatanperver- Finlandiya vaourlanna riıh•ative vPril
zannetti. Fakat vikıalar bıı zan ve şiin- !eri tarafından tazyik edilmekte ikı-n diği zaman kabul etmiş olduğu tartlara 
henin yennde olmadıj!ım ortaya koydu. _ SONU 2 ci SAYFADA - - <1f'1NH ? "; <1 ~ V<' ~ TlA -

Almanva ve Ro
manya Sov

yet ere taarruz 
mu ede~ekler? -

Amerikalılar 

paktı Sovvet
ler aleyhinde 

2'ÖrÜyorlar 
---<>---

ı iz er müz !ıerattan Amer·ııac1a he ecem.. 
muntazamen ha er· Bulqar 11e Rumenler 

dar edildifılerını mııa~ededen · çofı m<'.?nl• 
söyllyorlar- nan göriiniiyorlar-

Londra, 19 (A.A) - Alman • Tü?k Va,ı.ngton 19 (A.A) - D.N.B. ajansı 

Harbm inkisaf tarzı Tiirklyeyi de bazı 
şiipheler içinde bıralcmıstı. Gerçi Berlin 
Be Ankara arasındıı ne mazide ve ne de 
ljİmdi hiç bir lhtilô.flı mesele mecvut de
iildl. Hatül Türkiyenin Avrupada cur
pısmadığı tek memleket Almanva id; .. 
Bilakis ııeçen umumi harpta yapılan si
lih arkadaslığının iyi hahraları da mev

muahedesi İngiliz matbuab için hir bildiriyor: Türk-Alman dostluk paktı
siirpriz teşkil etmemiştir. Haftalardan nın akti Amerikada heyecan uyandır
beri Almanyanın Türkiyeyi tazyik et- mıştır. Nevyork Taymis diyor ki: Yeni 
mekte olduğu malümdu. Balkanlardaki muahede Vasington siyast mahlilll"rinde 
askeri barekitbn cereyanı bıı tazyiki de büyük alfu uyandırmıştır. Hükü
tcshil etmiştir. met mahfilleri Türk .~ ~lman ~ostluk 

Gazeteler İngilterenin bir müttefiki- paktını son derece mühım addediyorlar. 
[ Sonu 3. cü Sahifede 1 [ Sonu d r;; Sohif•dP 1 

Amiral Darlanın tara.ftarlnnnı aff,,.,tttği,. 
fakat k.....ıulnhı siddetle Cf!zalondınla.. 

cağıııı ıöylediği genemi Degol 

cuttu. 
Buna rağmen Almanyanın müttı-fiki 

olan İtalya, daima Akdenizin bir İtal
yan l!'Ölü haline JP;etirilcceğini iddia eyli
yor, bir cok emperyalist emeller ortaya 
ahyordıı .. 

Her türlü ihtimalleri ıö~ önünde bu
Jundunnai!n mecbur olan Türkiye bu 
yüzden biiyiik bir hassasiyet ve teyak
Jmz e:österınek mecburiyetinde idi. 

Miitckahil 11\Ünlı<"lerin menc;;elcri böv
Jece tosbit edildikten sonra hiidiseleriıı 
jnki~a[ınn bir göz atabiliriz. 

Almanya hir çok defalar Türkiycuin 
tamamiyet \'e emni ·etine lıünnctkilr 
olacai\ını temin eylt'mişti. Türkiı·e de 
miitekahilen bu harbm dısmda kalmak 
ve hi< bir suretle taarnızi hareketlere 
&Jet olmamak azmini teyit ediyordu. 

Be,,.elmilel vazivete hakim olan em
niyet~izlik kar.;ılıklı teminatın kı,-meti· 
ni muhafazava imkan bırakmıyordu. 

Hadiseler ·inkişaf cylcdikce ilci mem· 
Jeketin dli•Uncelerindeki samimiyet bli· 
tün cınlaklığiyle feznhür eyledi. 

Almanlar Balkanları istila ettiler 
OH DAKİKA 

Türkiye taahhütlel'İne sadık knldı. En • • • • • • • •••• 
kürük hasmane bir "aziyet almadı. 

Balkanlan istila eden Alman kuvvet
leri Türkive hudutlarına kad•r ııeıd•k- Tiirk • Alman mua· 
leri halde buradan ııcri döndiiler. Biz
den hic bir talepte bulunmadılar. 

Alman resmi ve van resmi ağızla•ı 
Türkivcnin sercf, haysiyet ve emniyeti· 
ni holeldar edici he• türlü harekattan 
içtinan ettiklerini bcvan ve baska ınev .. 
:rularda hile karar alırken daha evvel
den. Türkive ile her haneri bir sui tefeh
bümc nıeydan verici vaziyetlerden te
Tal<ki eı·lcdiklerini açı.kca imde ettiler. 

hedesi Temmuzun 

ilk haftasında Ber· 

)inde taati ediliyor 
~--

JlAtlic:~ler mihverin imdilik Türkiv<' 
alcvhin<le düşünceleri olmnılı!;nı teba- Ankara 19 (Telefonla) - Türk-Almon 
riiz ettirdi. dostluk muahedesinin tasdiki hakkın-

Tiirkivenin de mih,·er aleyhine hare- da hariciyede hazırlanan bir liiyihayı 
kete eecmek i<in ne bir dfü;ünc.esi "e . ."e hükümct yarın meclise takdim edecek
bir kar~~ !"evcut b?lunm:ıdıgına l!'.ıre tir. Layiha ve merbut anlaşma hariciye 
orfadakı ıtımatsızlık ı!i=le Ankar?da ~m- encümeninden geçerek kı~n zamanda 
zafanan dostluk mu•hede<;inin bt7e ııore . . . k . 
en hiivük kuvveti. filen mevcut ve ta- meclıs umumi heyetıne seYk~dılece tir. 
hak'kıı.k evlemi~ vaziyetlerin kaifıt u~~- Anfaşmanm . ~usaddak n~shalarının 
rinde tesbitidir. Yersiz bir itimal•l'-hk Berlinde teatısı Temmuzun ılk hafta
havn•ının iki memleket münasebetleri- smda yapılacaktır. 
ni müteessir eylemek endişesinden ko- ~ 
n1nmasıdır. 

B. Ruzoelt diyor ki: 

,,J: ürriyet if;İn 
harbe 2'İrn eie 

hazırız'' 
uBoyun eğerefı yaşa· 
mafıtansa ayafıta dura· 

rafı ölmefı iyfdir •• n 
Londra 19 (R.S. 9.15) - Amerika re

isicümhuru B. Ruzvelt bugün Harvard 
Amerikan üniversitesi tarafından yapı
lan bir törende Lord Halifaks tarafın
dan kendisine en yüksek şeref olarak 
Oksford üniversitesi hukuk doktoru un
vanının tevcihi münasebetiyle, bay 
Hudson tarafından okunan atideki me
sajı PHndermiştir: 

«Hür yaşamak için dünyaya gel
mişik. Hürriyete İmL'l ediyoruz ve 
hürriyeti idame için harba gir~me
ğe razıyız. Biz ve hürriyet bahsinde 
bizim gibi samimi olanlar boyun 
eğerek yllfllmaktansa ayakta dura
rak ölmeği tercih ecleriz.ıt 

Si yasetimr:zde bir değışiklik yok 

Tur -A muahede
sinin manası ve dünyada 

evlit ettiği akisler 
rürJıiye her tecavüzü sil hla Jıarşd131acalıtır. 

lngilterenin müttefiki ve Almanvamn dostudur. 
Her iJıisi aleyhinde de hiç bir harekette 

bulunmayacalıtır .. 
Ankara, 19 (Yeni Asır) - Cümhuri

~et Halk Partisi müstakil grubu içtima 
etmiş, Türk - Alman dostluk muahede
s; hakkında haricive vekili tarafından 
verilen izahab dinlemiştir. Müstakil 
grup bUkümetin hatb hareketini ittifak
la tasvip eylemiştir. 

* . TÜRK. ALMAN MUAHEDESİNİN 
DÖNYADAKİ AKİSLERİ 
Radyo gazetesine göre günün en mü-

-
C. H. Pnrtisi mii~takil (1Mıp~u Tei.ri 

B. Ali Rana Tarhan 

hlm Mdisesi Türkiye ile Almanya llr&· 
sında imza edilen dostluk muahedesidir. 
İki taraf mütekabilen arazilerinin maıru
niyetine ve tamamiyetine riayeti, doğ
rudan doğruya veya bilvasıta birbirleri 
aleyhine her türlü harek6ttan tevekld 
eylemeği taahhüt etmişlerdir. Ayni an
lasınaya göre iki taraf müşterek menfa
atlerine taalluk eden bütün me,elelerde 
mütabckati temin etmek maksadile dos
tane temaslarda bulul)IDağı da taahhüt 
eylemişlerdir. Gerek Türkiye ve gerek 
Almanya bu anlasmanın başında kayde
dildiği şekilde elyevm mevcut taahhüt
leri icin ihtiraz! kayıt knbnl eylemMer
dir. Yani bu muahede mevcut taahhüt
lere dolnınmAmaktadır. Mnahedenin 
imzosmı müteakip hariciye vekili Sara
coğlu da bu noktayı ehemmiyetle teba
rüz ettirmi tir. ihtiraz! kayıtlara rağmen 
Tiirk - Alman dostluk muahedeoi kıy
metinden lıic bir •eY kavbetmiyor. Sa
racoğlunun da iddia ettiği gibi bıı mef
hum iki tarafın eski taahhütlerile a•l!i 
tearuz etmemektedir. Türkivenin milli 
politikasının esasını doğruluk, dürüstlük 
ve samimiyet teskil eder. Türkiye etra
fındaki bütün ihtiraslara kar.;ı bitaraflı
ğını muhafR2a edecektir. Türkiye, ken
disine karşı her nereden gelirse gelsin 
en küçük tttavüzü siliibla reddedecek 
ve 1$)erine müdahaleyi asla knbuJ etmi
yecektir. Türkiye İngilterenin mürtefi-

[ Sonll 4. cil Sahifede ] 

/tal ya da bizden bir 
fey i•temiyormuş 

Bir ltalyan ya
zısı Berlinin 
nazarı 

tını 

dikka-
f;ekti 

---0--

Berlin. 19 (A.A) - İtalyal'I ııazetele
rinden Gazette Delpopolonun Mussoli
ninin nutku hakkındaki makalP.Si Berl:n 
mahfillerinin nazarı dikkatini celbetmiş
tir. Makale Türldyenin garp d~vletJ.e.. 
riyle yapbğı anlaşmalara rağmen kıya
•etli bir siyaset takip ettiğini, ne Alman
ya, ne de İtalyanın Türkiyeden hiç bir 
sey istemediklerini, Mus.•olininin de 
ltalyanın 1928 deki dostluk S:yaseünl 
takip etmek arzusunu tekrar ettiğini 
kaydetmektedir. 

B. Muuoliııi 



&AHIPE 2 

Mil.SAHABELER 
············-
Gözlerimiz neler söy

ler bilir n isiniz? 
RJslel'bnizi, düşiinceıerimizi söyliyen ve doğru· 
)'U. ejriyl, iyiyi, fenay'9 güzeli, Çİl'lıini gören 

gözlerimiz ne yazılı Jıi hendisini göremiyor 

Yüzünıüailn en kıimetli ve en mlnalı 
ın:vu gözlerdir. Oü..,ayı onlarla görüyo
ruz. Cüzeli çirkini, yakını uzağı. renldex 
uaınndald faı-ldan bize onlar gösteri
yor. Onlar olmayınca dünra biu :rmdan 
oluyor. 

Gözlerin bir vazifesi de fikrimize ve 
g3olilmibe tercüman olmaktır. Dütün· 
t:elerimi:zi YBkıa söde ifade ederiz, hal· 
buki gözler de eberiya ayni işi görür. 
Yani onlar da kotlllijmasını bilir, onla
rın da dili varc:IJT. Çok kem likırdmın 
ifadeden lciz olduğu şeyleri gözler bir 
hak"la ıınlatırlar. 

Gödıor eevpyi. nevaz!Ji, teemlrü, 
.merhameti olduğu gibi kini, gaza"bı, in
fiali. darcmlıis büyük bir kudretle kar-
11sındakine söyler. YüzümilJ:de en çok 
münakaplaza zemin olan gözlerdir. Bir 
ııllzelt ınetloederlten ııözlerinden ba,la-
1"1%. Zemederken de. ne olduğu gözlerin
den belli 1 eleriz. Biz Türkler, göz güzel
liğine v!lcut giizelliğinden daha çok by
met ....triz. Ddimlzde darbımeoeldir: 
Kaı göz, alt tarafı rözl derler. Şairleri
miz gazleı. için az mı dil dökmüşlerdir) 
Her gün işittiğimiz tulWann mühim bir 
kwnt gözleri terennüm eder. .. 

Vilı:tor HUco ....... içla cyürekten 
Beçetı ..,,.led glMtere" penceredir> dl
r<>T· Fabt çok ldmaeler!n hu pen<:erele
rl hazla eamlıdır, içi gôrünmez. 

Bakıılann kıymeti veya kudreti inra
buı o andaki haı..tl rulıiye•lne bağlıdır. 
Heyecaoım dlnkylct1erine tesir ettirmek 
için konferancılann en kuvvetli silahı 
ııCSzlerldlr, elerler. Halbuki bakışlar söz
lerden bir deifl bin kat tesirlidir oan>
hm. Ytıw onun lçla demezler mi ki. ail
k6t çolr. lr.ere ıollzden daha beliğdir. Du
daklar ouııunea gllzler lı:on..,r. 

BW kızdıran, utandıran .,..,,._ korku· 
tan bir fth b..,.mda göz kapaklan
mrz ollratle iner hJbr. Segill bir d°"tu 
g3rilnce wya t3nGl açıcı bir bavadlı 
dayıınca g3zlerimh parlar. Elem verici 
bir habe.le ır3derlmh bulanır. .. 

Yanu dünyaya g6zlerlnl açtıi> u
man g8nneyi değil, bakmayı bUe bilmez. 
Y alna<, bir ınndandan aydınlıia çıkan 
hu lnoan y&'l'nlMI dunnamımya ırözleri
nl lı:np19tııır. Hayatmm daha ilk ayında 
gllzlerllli dalma lflk gelen tarafa çevirir. 
Perde açılnca aydınlık onun gl!zlerlni 
mlknattr ı:ılbl çeker. Biraz büy{lyünce 
odanm lc;lncle gece bir ıtık gezdiril•e 
yavru onu bakııılan ile takip ed81". Gün
ler, aylar geçtikçe kırmmyı. ılyahı, da
ha aonra yeşili, nilıayet maviyi beller. 
Bu ba,ka ba,ka renkleri ayırdetmeclen 
3nce parlak $CYler onun gözlerini daime. 
memnun edeT. Bilhassa bu eşya müte
harrirk olursa yavnınun gözleri ona bü
yük bir hayranlıkla takılır. Amma ışığa 
alışmak ela çocuk için önce biraz zah
metlidir. Cöziine birden yaklaıhrılan 
kuvvetli bir ziyadan müteessir olur. Fa
kat tatlı ve mül&ylm t§lk onu memnun 
eder. Önceleri çocuğun en çok hoşlandı
ğı renk san ile k1rmızıdır. 

Oç yqınclan itibaren çocukların göz
lerine renk terbiyeoi verllebilir. önleı-1" 
ne konacak oyuncaklar, aırtlanna giydi
rilecek elbireler, hatıl oynadıklan veya 
yatbklan odalann dıvar ve tavanlarının 
ruıgi bir terbiye vasıtası olabilir. Yal-

\'azan : Selim Sım 'r ARCAN 

n12 çoclıkların çiy rerıklenl n hoşlandı
ğını göret'ek. iptida! insanlara mahsus 
olaa bu zevkin onlarda kök salmasına 
göz yummamalıdır. .. 

Şarklılar Ye umumiyle Avrupanın ce
nup ah.alisi parlak renlı:leri severler, çün 
kii o renkler kendi memlek•tlerlnin par
lark •emarı ile baicluır. Şimal alıami 
bilhassa lskandinavyıılılar san ve mavi 
renkl.,ri """erler, bu da n.nnederitn o 
mmtakada rllflY•n insanlann gözlerinin 
ve aaçlannın rengiyle hem llıel\\ oldu
ğundandır. .. 

Cöder ıekillerine. hakıılanna ve 
renklerine gôre lrim alırlar: 

Badem gözler, çekik gözler, yuvarlak 
gözler, patlak gözler, tatlı bakıılı. dar
gın bak14L, baygın bakıtb. mahmllr ba
kışlı, oert balt~lı. hain bal<1,1ı, süzglln ba 
k•~b gözler. Atetli. canb, heyecanlı, oö
nülı: ırözı..... Siyah gözler. mavi gö:ıler, 
eli gözler, aan aözler, U.clvert gllder. 
tahrlrli aözler. 

Cö:ıün biçiminden. renginden bak1t
lann ..,klinden bir lnaanın kar~lı:terinl 
ve irfan dereeerlni u çok ketfetmek 
mllnltündür. Bak.,lar fikrin Y'll kalbin 
tercümanıdar. 

Heyecanlanmızı, sevinçlerimizi, nete 
"" lı:ederlerimlzl, teerollr Ye hiddetimizi 
gözler U.anıhal ile ifade eder. 

Hayal perert, dalgın kimeelerin t3z
leinln üst kapaklan dUıüktür. M..!tmür 
bala~lı klm9Cler old dinlerken akılları 
ba•ka yerdedir. 

Uçlan yukan doğru çekik gözler ra
hibinin alaycı, müstehzi olduğuna ve 
münakaşadan zevk aldığına delalet 
eder. 

iri ve çok müteharrik gözlerin sahibi 
ekseriya kıskanç olur. 

f natçr1ann gözleri çok. açık ve çok 
parlak olur. 

Patlak gözler tenbelliğe ve rahata 
düskünlüğe alAmettir. 

Derin gözler, yani çukurda gözlerin 
•ahibi en ufak teYlerden alınır ve ko
IRyl•kla kimseye itlmat etmez. 
Gö~rin kartal ııibl bUNna pek ya

kın oluşu ahlganlığa, mücadelede in1af
sızlı~a delalet eder. 

Açık mavi gözler yumuşak başlılığa 
uysallığa, koyu mavi gözler derin clü
~üncellliğe ldeelbıliğe del&let eder. 

Yeşil gözler azimkArlığa. biraz da 
kendini beğenmişliğe alamettir. 

Siyah gözler sebatklhlığa, samimiyete 
"l&b1r ve tahammüle delalet edeT. 

... 
Şurası muhakkaktır ki, cahil bir in

sanın bakışlan ile münevver bir kimse
nin bakışları arasında da~lar kadar fark 
vardır. 

Hislerimize. düşüncelerimlıe tercü
man olan, iyiyi ftınayı, doğruyu ıgrıyı, 
vüzeli çirkini, hulba etrafımızda bütün 
olup bitenleri gösteren bu kıymetli uzuv 
ne yazılt iti kendisini gÖ'remez. Sunu bü
yiik vatan şairi Namık Kemal ne gÜzel 
söylüyor: 

Kitnoe t.ııfıdir edemn ale111de 
K..ndi m iyetini re:vi ile 
Münferit vastta'i rüyet iken, 
Göremez kendisini dide bile. 

Çeşme kaplıca ve plajları 
RASİM PALAS OTELi 

28 Haziran 
Camuteai giinii açılacaktır. En miikenunel iltirahat yeri ,..., ııhhi banyolar 
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Fakat yavrusunun ölUmü haberine 

tahamm!ll edecek kadar kuvvetlenip 
r.örfütüğü zaman ona söylediğim gibi 
bu fcdak~rhk ve biltUn hatalarımız ve 
J.!tıraplarımmn en büyük kısmı içtinap 
edilebilir srvl~rdi. Eğer blrbltlınlze kar
~ı daha fezh •e•k hareket etseydik. da
ha anlayı•lı davraMaydık ve daha fazla 
cesaret g~ster••ydik bu kayalıklar {!ze
rine vııvarlanmıyacaktık. 

- Doktorun sana ihtannı daha o va
kıt bana nedon bildirmedin, Jale? Güz•' 
seyahatimizden dön!l,te hel' şeyi •öyli
yPbilir~iJ. Neden benden gizli tuttun" 

- Hakknı var. kocacı~m; bunu",.._ 
nasız. bir şey oldu~unu •'~~· 

m ... Fakat ne apa> ·11 

bir çoeuğumuz olmasıru istediğinden 
bana o kadar çok bah.!etmiştin ki sana 
böyle bir d-.be indirmekten korkuyor
dum ... Ve bundan doloyı beni daha az 
sevmekten korkuyordum ..• 

- Ne diyor"m Jale, aynı kolmış ol
s~ydın. seni vın~ ıtyııı dereorde, hatti 
doha cok sevec•ktim!. Eğer d!!ıarıda boş 
r~l"'nC"PlP?" pPc;in~P koşmasaydın! 

- İşte bu da biraz senden dolayı idi, 
R~cai... Çocııklanmıt: olamtyaca2"ı ha
kikatine seni yav~ yavaş hazırlıyor
dum ... Ben sendan bir faaliyet ••hası is
•ivorclum... tşin~e •Pnlnle bHikte ça
, • ..,,.ıı., t 0 1<lif ediyordum... Sen bana 
~qima avnı $X?:lerle crvap veriyorciıın: 
cEv, evlat!> Halbuki evliİ.dım ohnıyaca-
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ŞEHİR UABERLBRİ 
Bazı mahsu
latta hastalık 

~örüldii 

l'omatıes ve .be"ıe 
m aıı olaH fi ,. ti 

rnlic dele ileeell 
--o---

Kat$1yıı.k'1 mmtakasında tomates ve 
hüberlcrde hastalık olduğu ve bir takım 
haşaratın bu nevi sebzeler üzerinde za
rarlar ika ettigi viHlyet ziraat müd11rlti
~ce tesb;t olunmustur. Bu luışereler
le mücadele için bahçe sahlnlerine :na
mı kolaylıklar gösterileceklir. 

Sebzelerinde hastalık zuhur eden balı
çe sahiplerinin lüzumlu tl!dbirleri vak
tinde alınalıırt için viliyet ziraat mü
dilrlUğ{ine mllracaat etmeler> Karşıyaka 
rıahiyesine blldirUmlştit. 

iki ihtikar maz
nunu tutuldu 

Fiat mürakabe homia yonun un kararları 

• 
Manifatura 
kar hadi rı 

ve 
ne 

tuhafiye 
kadar? 

2'o. an ve pera"hen e ı f# a ti,. be lerl 
Fiat mürahabe memul'lal'ı ~oğa!tı!acalı-

vı1~yet fiaı. ınürakabe komisyonu ta- larında yüzde altı k&r nlsbeti tayin 
r fından manifatura ve tuhafiye eşyası edilmiştir. Bu mallar il.zerindeki pera-
1<Ar nisbetlcrini'l tayin edildiğini Ya?- kende satış ka:r nisbetlerl de azami ola
m,~tı~. Runn ~ö:.e 1 .. Teşrinie~el 1940 rak yüzde yirmi beş, yerli çulaki ve şa
tarıbıne kadar gwnruklerden ı!hal edi- yaklar lçin toptancılara yilı!de 7 ve pe
len Avrupn m~lı erkek ve kadınlara rakendecilere de yiltde on beş klr bad
mahsus yünlll va koton menmcat .atış- di tc.llıit olunmuştur. 
larında yiizde elli ve pamuk men.sııcat 'I'UHAFtYE EŞYASI 
s~tışm~ın~a .ela yüzde kırk Ur haddi ta- Tuhafiye eşyası satışlarında toptancı-
yın edılmıshr:. .. ya yüzde 15 ki\.r ayrılmıştır. Lllkıı adde-
.. !p~k tul, tul dan~el, tul veya dantel dilen çeşitlerden kadın çantaları, eldi
u_zerı~e Brodeler.' sun !~!emeli düz ve venler, ipekli çamaşırlar, roplat, şapka
çıçeklı lamal•r, ıpek kadifeler, hariçte lor, tuv•let takımları hediyelik made-
yapılan emprimeler, sü•e ait sirelcr ve nt ve bilh'lr !akırnlan,' ylinlü trikotaj iı
!.am~h~ .. 1.oek .veya pamuk organtinler !eri, kauçuk kadın eşyası, esanslar ve 
uzrrme ışlemeliler ve mahiyeti itibariy- bunlara mümasil eşyanın pernkende sa
le bımlara benzer hiltün manifatura es- tısları için yUzde 40 ve diğer ııfolumum 
~ası. içi': ner~.ken~c sa\ıslarda yüzde el- tuhafiye cşyruıı 1111tışlıırı i~tn de yüzde 

----<>o-- 1ı kar nıshetı tesl-ııt olunmuştur. Meiru- 25 kar nl•betl tayin edllmiştlr. 
Fiat mürakabe bınlsyonunun test-it sata ai• nmıt~k kad!F;Jer, g~blen, e•t~- MORAKABE MEMunLARf ARTIYOR 

ettiği klr nlsbetl haricinde bir hurda-ı fe, ı;ıe~nl\k ?L~Z veya ;slemelı v_e •n:ı_Prı- Bu ayın son hafl••mda btanbuldaki 
vatçımn kalay ve b!ı- tuhaliye mağll!B· meli tüller ıçın de kar haddı yu?de tiat mUrakabe kurııundan mczUI\ olacak 
sının da yün sattıl!ı teshlt edilmiş, her. kırktır: kontrolörlerden bazılarıtıll' !zmire tavin 
iki dUkkAn sahJbi cllrmll meşhut yopı- Yerlı ~:ru;:ıcat kadın ve erke~l~re edlleceklerl haber alınmıştır. tzmir fıat 
!aralı: adliyeya verilmişlerdir. mahsus yunlu k11ma, satı~larında hırın- mürakabe bürosu kadrosu ta.1<viyc edil-

Çivi ve lastik 
da~ıtılıyor 

Vi!Ayet makamı, emrinde blllunan bir 
mikdar çivin.in hakiki ihtiyaç .lllbipleri
ne tevzi edilmesini muvafık gömıüştür. * Muhtelif acenteler tarafından şeh
rimize getirilmiş olan bir mik.dar oto
mobil lAstiğl, evvelce müracaatte bulu
nan ve ihtiyacını mııbaill belediyeleri
ne tasdik ettiren alll.kadarlar8 tevzi eilil
ıneğe baı;1anmıştır. 

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

~EVZİPAŞA 
Bulvarı açılıyor 
Gümrük önünden Basmahane isfas

yonuna kadar uzanan Fevzipıışa bıılva
rına rastlıyan binaların lst'.mH\k i.~1 so
na ermiştir. Belediye reisliği bulvarın 
en kısa bir zamanda aı;ılnıasuu teınjn 

edecek tedbirleri almış bıılunınaktadır .. 
Belediye dalml encUmeni Fev>:lpasa bul
vannın teııvlyesl ve yolun parke olar~k 
döşenmesi işini müteahhide ihale ebnis
tir. 

ZABITADA 

Birb~uıma 
Ödemiş kazasının Birqi nahiyesi.ede 

bir boğulma vak'a<t olmuştur. 
Çiftçt Alim of(lu Süleyman Akdil is

mindeki şahıs Cilmhıtriyct mnhalleoin
cinki evinin önüncle bulunan mL<:>ır tar
la.<ını sulamakta iken sar'a hastalığı 
nüksetmiş ve su arığının içine düşerc1t 
bo!'.rulmak suretiyle ölmU$tilr. 

p .t..!ıl rJN U 
.MA llLILllli!...n 

Menemen kazasının Ali ağa nahiyesi
ne bağlı Karakuzu köyü yakınında ve 
Cukurköy ci'larında Sarrro1sak tepe 
mevk'inde onn!ın yangını çıkmışsa da 
derhal yetiı;en jandarma kuvvetlerile ci
vy köyler halkının yardımivle kısa bir 
umanda sönclürülınüştür. 12: dönüm d.ı
ltilindeki fundalıklar tamamen yanmış
tır. * Kemalpaşa kazasının Ahmalı köyü 
ile Ören köyU hududu ar2~ındald tarı.
Jarda yangın çıkmış, yüz d!!nUm arazi 
dahilinde 4 dönüm buğday ve 6 döntim 
kadar biçil~ ve barına" rdilı"-'ş arpa 
ile o civarda bulunan muht~ 1 if cins aj!rıç
lar yandıktan sonra jandarma ve halkın 
el birll~yle si.lndUriilmiiştilr. 
Yanııuılann kuru otlara atılnn yanık 

siııaralardan çıkbğı tahmin ~dilmekte 
ve tahkikat yapılınaktadır. 

ğını biliyordum ... Eve gelince, buna is
tidadım yok. Ben Laleden ba~ka çe~it 
bir faaliyet eeviyorum .. S•n bunu hesa
ba katmak i.!temedln ..• 

- Zavallı yavrum! Simdi ne k•dar 
hodbin ve anlayışsız oldd<umu ~arn
yorum ... Ben senin tamamen enim t•
hayyUl ettiğim gibi oT!"aru ı,..k}iyOl", 
karakterini tetkik etmek z::hmo ·.,e ka'
lanıruyordum... Senin salon Jr.ıı.dmı ve 
hnfifme..,.ep olınanı lst1'111iyordum. Hal
buki ben d• köhne fikirl•r• saı>1•nm•• 
kalmı~ım. Bunlar sana lrendi dair•!l'do 
iş vermeme mani olo:17ordtı . . unun 
üzerine, nevmit olarak ve irhe yük 
olan ınm iınutmak icin, sı-n salon ha
yatına atıldın... i 

- Evet, tamamen böyle ... S·n~ her 
••yl itiraf etmo!!e bilsen n• kadar he
vesim vardı! Fakat <1 kadar U"W!> za
man antıemin lııtibdadı alhnda ·~.et 
ve korku içinde va•am•<+ıın ki MMlml 
rılınak itiyadını kaybe!"n'l•t•m • Zoman 
ııeclikç" sen benden u.:ı k lr •·•·or ve U
t eye yalda"1Vordun ... O va ·• tPkrar 
sl'r>!n aşkını h7~nm~k !-in .;..;\ ça
renin bir NJrıık olrln~11n11 •A' l'm ... 

-B1TMED1-

e! el toptıncıya vUzde 15, pamuk men-- dikçe fiat mürakabe komisvonu karar
sucat sntışla.rında yUzde 9 ve yarı top- !arının rnllApet n.hadıı. tatbiki azami 
tancıların aynı mallar U%arindeki satış- hadde çıkarılınış olactlktır. 
pır. ··-~~:o=Q~....o:aac c =cı~oo=::=r=a~ıcıc: aocc~ccc:caeac:: ece: c=ccceıc 

Pazar günü büyük atle-
tizm müsabakaları var 

~~~~~~~~~ . ...,.,..~~~~~~~~~ 
M~sabcl~alare saat 17 de başlıyacafı 19 da bitecelt 
ÖnU!1'üı~ekı .P:ızar gilnü Al<ancak için değil Türkiye aHetizmi icin iyi ne-

stadyoll'ıınrla şınıdiye kaılar şehrimizde ticeler bekleruncktedir ·· 
hiç göriilmemi• obn bUyük atletizm mil- Müsabaka programı ·§Udur: 
salıakaları yapılacaktır. Geçit resmi saat 17 de, 110 • giille • 
Mil•aba~alara Aydın, Burdur, Deniz- yüksek . saat 17,15 te, 100 - uzun • 

H. Balılt~"';» tsparta, Manisa bölgeleri saat 17,25 te, 800 • Disk • saat 17,45 te, 
atletleri ışl.rak edecektir. 200 - üç adım • saat 18.05 te, 1500 • Ci-

tzmiri tem•ll ea0~ck atletler arasında rlt - saat 18.25 te 400 • saat 18 40 ta 
~ 'ıa Aksoı. Sürevya ı\r ııibi beyne!- 5000 - saat 18.50 de, balkıın l:ıayr:tlcları 
milel ,ıı~tırrimi• vordır. Bolıkeslr. Ay- saat 19 da. 
d_ın ve Mnni•.a , trınlr i"in büyiik rakip- Sayı hesabı 'jiiyle olacaktır: 
tır. ı inci 5, 2 inci 4. 3 Uncu 3, 4 Uncu 2, 
Di~er b•ilgelerd n de İzmir atletlzm fi inol 1, 6 ıncı O. 

m··raklılarım sevindirocek sürprizl~r Hakemlor de sunlardıf: 
ı,,•. 1 .~cbilir Rasim. Sadi, Hiiseyin, Fehmi, Hillhl, 

Sureyyadon. S,•hadan valnız fzrııir Alaettin, Mesut Sait Be•im Cevat. 
""!",-..... ~:~:c-~ ... r-= ::~ ... O'f.._..~ t::'!'·~~~-=-~çcr~C-:o:~_,,.~,.,.~ 
lsk6n"err" .. " j i hir h .• Finl!ndL,a kon isi 11i vi-

va hilc,·muna tiradı ne tehlikede görO:ror 
( Rn tornf1 1. el S, ı 'lede 1 

Brilanya kuwellPri D»bra Tnbor füHi
'10 ilcdemei\c devam ediyorlar. Cenup 
bölge• indP hnrcMt memnuniyet veı ·c· 
bir •"kllılc dcvnm ed1.yor. 

AI.'7ANT 4.RA GÖRE iNGİLİZ 
ZA 'İATI 
Berl 111, l!J ( A.A) - D. N B. ajansı 

b;Jdiriyor : Gelen hnborlere göre &l
h•ın harekatında İngiliz zırhlı kuvvetlc
cinia zayiatı evvelce tahmin edildiğin
den fazladır. Muharebe m~ydanı tcnıiı'r 
lendil\l sırada 200 kadrır tahrip edilmi$ 
İnıtrnz tankı blllunrnuştur. 
tsKENDERİYEYE YENİ BİR 
HÜCUM 
Bertin, 19 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor · SalAhiyetli bir menbadan öğ
renildiğine göre, mliteadd!t Alınan tay
yareleri İskenderiyeye hUcum etmişler. 
t:man t~sisatına ve gemilere büyük çap
ta bombalar atmışlardır. Bu harekatta 
Alman tayyareleri iyi neticeler almışlv
dır 

iNGtLtZ RESMİ TEBI f(;t 
Lon<ka, 19 (R. S. 9.15) - Surly!! ha· 

rekatına ilftve olarak Kahlrede Re'<rolu
~an hava tebliği : Sirenaik:ıda Brltan
ya ve cenubi Afrika hava kuvvetleri 
gorp oölünde devriye faaliyf'tlerine alel
Osul devam etmişlerdir. Bom baı·dıman 
tayyareleri Deme ve Gazalevi b~mlx>r
dıman etmişlerdir. Yerde ht;lunan tııy
yarelerden biri imha edilmistir. 

MALTAYA YAPILAN HÖCUM 
Düşman iki kerre Maltaya taarrw.a 

teşcbbii< etmi'!Se de Britanya hava kuv
vetleri düşmanı önliyerek buna mani nl
muşlar ve bir düs.man tayyaresini di\
şünnliş, diğerlerini de fena b~ltl• sak• t
lamı.,lardır. Suriye, Malta ve Llhyad·1 
t~kınil bu hareMta iştirak eden İngHiı 
tayya~efı>rinden dördü üslerine avdet 
etmemirur. 

tNGtL!ZLER tLK HAREKFl' 
MEVZtLFRfNDE 
Londra 19 (A.A) - SalAhiyetli men-

f Rn•lnrnlı 1. rl .'!nlıifPde 1 
uymağa arhk Finlanıllya hilkUnıetini 
nııık~edir bir vaziyette tel!kki etme
mektedir. Geçen •on baharda Finlandi
ya hiikilmcll Alman kıt:ıl:ınna Norve
fc gitmek iizere Flnlıındiyadan ge~mck 
mÜ'!;ıadcsiai vermiştir. ------
tstiyenlere Kıbl'ıstan 

lıaslıa yere nalılediliyor 
Lefko~a. 19 ( A. A) - Kıbrıotan ken

di arzularile çıkmak istiyenlerin nakH
leri yapılmakt>dır. Adayı ferketmek ls-
tlyenler nrv<ında Polonya harekltı füe
ri~e oraya iltica etmlt olan 500 Polon
yalı vo.rclır. Bunlar hükümet lı~sabına 
nakil edilmektedirler. Bazı lngiliz me
murları da ailelerini ba.ıka yere gönder
mişlerdir. 

-----·---
JAPON 
Donanmmı ftere~e? 
$arı~hııy, 19 (A.A) - Elliden tana 

Jepon harp gemisinin Amoydan cenup 
isükame· 'ne detıize' acrlilıkTa:rt Mldi:til-
tnel. c .,'1-r, . 

balardan bildirild" ğitıe göre garp ~ölün
doki İngiliz kuvvetleri Almanlann elin
de \,ulunan Sollumuıı ~arkındaki ilk ha
reket mevzilerine çekilmişlerdir. Diiş
-nanın bir hücum hazırladığın(! del~let 
eden sarih malfunat yoksa da kuvvetle
rimiz düşmanın muhtemel bir tecavü
•ünU ka11ılamak için daha evvel hare
kete geçmişlerdir. 
HABfl~tSTANDA VAZİYET 
Habe~lstanda devri:Ve faaliyeti devam 

etmektedir. Lakentinin 25 kilometre 
garb nda bl:r düşman mevzii işgal edil
miştir 
Düşman burada 160 ölü ve 150 esir 

vcrrrıiştir. 
Dört top 20 mitralyöz alınmıştır. 

Şehir Gazinosunda 
HER AKŞAM 

Miilıemmel Orkestra, Yemekli Dana 
TELEöN": 4007 

Türk~ Alman 
Dostlult nmalledesi mHH 
fJOliti"hamızda en Jıiiciilı 

ir inhiraf ricudti 
getirrtteme1ıtedir----HAKKI OC.\KOOLU 

f Bo•torafı l. ri Snhifode 1 

Tiirlriye bu muahedeyi imtalamaklır 
milli jl<>lltika.•ından asla inlıiral eylemi 
de~illfiı.. . 

Dahli mu:ıhederil ll 9'ifttlanlıda lıf. 
ıı11tere ile olan iftltakntıffi hiilcümj rl 
l!tab(uz tutıılmuştnr. 

Türkiye yine nereden ve kimden ge
lirse ıı:elsin her türlü teeavüzlere 1mf5l 
kovmak kararındadır. 

İkhsadl, siyasi Ye askeri i~lerlınize yi
ne hariçten gele~k en küdik müdaha· 
leleri reddetm~k n:mıimiz her ır;Undett 
daha kuvvetlidir. 

Bizim için en ntulmdde. lıir mefhum 
olan istiklalimizi konunak~ namus ''e 
şerefimiz olan sözümüze sadakati üs
tiin tutmak milli politikamızın temeli 
olmakta berdevamdır. 
MemlcketiınM bug(ine kadar harb•n 

dısmıla tulmağa muvalfak olan milli 
politikamıza daha biiyük bir sadakatle 
bağlı kalacairımızda kimsenin şüphesi 
olamaz. Biz o politika>un salabet ve isa
betine topyekUn inanmış bir millefu. 

BuJriin yaptıihnuz i~ &rlinln bize 
uznthlit san1\ml dosUıık elini ayni sam\. 
miyctle sıkmış olmaktır. 

Bu el l:ıize sı111ı tenılnnbnı veriyor. 
Türkiyenin de en biiyUk düsün<e-ri sul
hun tnulıaf:ızasından İbaret d~I midir? 

Harp felaketinin imkan dalıllinıl !e· 
cayiini tahdit etınelı:, her nerede olursa 
olsun sulh eserine kuvvet vermek milli 
politikamızın tabii icabıdır. 

Türk . Alman dostluk muahedesi de 
bn icaplaı:nt lılr lladeıriıl.lr. 

HAKKI OCAICOCLV 

;: • ıı 1111ııınıııııııoı111111111nı11111111111ııııı111111 • = 
~Askerlik yapmamış 1 
§ 312 - 336 doğumlu ~ 
~ gayri müslimlere i 
= --0--- -

~ İZMİR YERLi ASKERLİK ŞU· İ 
§ BESİNDEN ı ii 
:; 1 - 336 j]j 31Z dahil gayri müslim- il 
§ lerden hiç lllikerlik yapnııyanların § 
;: eevkedihnek üzere 23/0/1941 paur· ii 
§ !esi giinü sıtııt 9 da ,ubede bulunnıa- j 
=Itırı.. !I 
: 2 - Yukarıdaki 1 inci maddeye i 
§ bedel vererek biç a•kerllk yapmı· § 
§ yanlar dahl dahildir. § 
§ 3 - Elindl?, ııskcrlilt ynpıp ia vesi- il 
;: kası olrnıyAnlarm vıui ellerini t ! 
§ hih i~in keza ayni ıründe tubeve i 
;: tnlir•<aatleri ilan olunur. !I 
5 4 - Gelmlyenler hakkında ukeri 1 
~ nıtlkcllefiyet kanununun bu huııııs- i 
:; tnki <eza maddeııi tatbik edilecektir. ;: 
E 6 ay hizm~t edenler ıuto er oldu • j 
§ j!uııdnn bu Celbe icabet etmiye«1l<- i 
;: !erdir. i 
§ 1-3 1 = 111111111 il""' il il il 111111111 1 il 111 il 1111111111111111 il ı-

Gelen er, Gidenler 
Nafıa vekAleü eu lılcri mıntaka rtıU· 

Iettişi '.IJ. Necip Suvctl!n ve iŞ dairesi 
müfettı~l B. Tevfik İııtanbuldal\, nıllna· 
kalllt v~kAletı nıU:lettişl B. Cahit okrar 
Aydından şehrimize gelmişler, Aydın 
mebusu doktor ŞUkrü Şen4rf' S6keye, 
Ankara sulh hllldmi B. Haydar Soysel 
Aııl<araya. CUmhurlyet Merkez Banka
sı milfcttiı;l~r!hdM B. İzzet ve Limanlar 
umum müdür muavini B. Hrun.l Sara
~oğlu İ!!lMıbula gitmişlerdir. ---Bil' yolcu t 1 
parçalandı._ 
Sofya, 19 (A.A) - Bükreflo Sofya 

arasında işliyen bir yolcu tayyatesi .ı. 
~aktan uçarken clüşmllı ve parçalanmış· 
tır. 12 yolcu ve 3 tayyareci ölmü,ıür. 
Yolculardan dokuzu Alınan. iki..! Bul· 
gat ve biri Rumendlr. 
ıü 

K S'ACA 
-······· 

Cırcır böceği 
---o----

Yazaıı: l':CZACT KEMAL K.t\KTA.) 

Gecen p"7""1" günü dostlarımdan biri
sinin mryve bahrcslnde dolap keyfi ya
pıyorduk. ll~otör çak, cak işl<>d"k:;e sıı 
çekiliyor, bütün bahçe sulanıvordu. 
Yn~<ın tarihte henUz motör urnun1ileoı4 

reemi~kcn gözleri kapalı ya~ıranlara : 
~Dolap bcyf!ir~ gibi önilnü görmivor. bl.,. 
peçtiği yerden bir daha geciyo•• ıle•· 
)erdi. Hnl~ikafen o z:ımanlRr Rö71eri l>a~ ... 
lı ağır bir hayvan dolAha koşulur. rrıH
barek knpslı gözlerle bitmeı tuken"Tle7 
bir yol tutturur, döner dururdu. 

Simdi motöre baktıkca o eski dolan
ların m~ten1 'kaides:ne br>nz.iyen ha~ehi 
gıcırtılarını duvar gibi oluyorun1. 

Çoluk çocuk bir havli yemi~ yedik. 
güldük, oynad1k. Ktılalclarımızdn tempo 
tutmus bir cırcır böceği birdenbire dur
mu.c:;, avni zamanda hepirniz sakin, ıssr& 
bir boşhığıı düsmüş gibi durulmuştuk. 

Evet, böcek · muttasıl ve yekahenk 
öt&rken kulaldarırnız.daki tempo bizde 
bir tesir yapmıyordu, böceğin susma<;t 
ise üzerimi-ıde mahııüs bir tesir yntım1"• 
tı. Bazan susmak, söylememek ne ka• 
öar çok yerinde söylemek oluyor! Sü• 
kil.tun altm, sözün gümüs olusu da bıı 
manaya gelse gerek.. 
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IAVAUPANltfmMUAMMA~I 
Leopold Muamması ! 

Son ve m11azum fJif' 9ayPet göstef'!frnediği taf:· 
dirde alı illetin f elcik et olacağı fikrine Fransız 

hCi!Piciye nazırı da iştirarı ediyordu •• 
- 26 -

l'AZAN: JULES RCMAINS 
SlYASt BtR KöR Dtl'ôtl'M 

Düşünmek sırası ona gelmişti. Başı
nı sallıyarak: 

<- Buna lüzwn var mı? Ziyaret et
tiğim uman teşrifat memuruna hüviye
timi bildirmek mecburiyetinde kalaca
ğım. Belki tanıdıklardan birine tesadüf 
ederim. Bu ziyaretim !!zerine tahminler 
yürlltebillrler. Sitin D~ladlye ile yapa
cağınız mahrem bir ınnlllkat esnasında 
söylediklerimi kendisine anlatabilirsi
niz. Bence mllhlm olan cihet, bir cevap 
alarak nihayet Puıırtesi akşamı bura
dan hareket edebilmektir. Sizden şu ce
vabı istiyorum: 

Mutabıkız.. lşe bıı.şlayıntt... Bu ce
vap kral ve benim için kAfldlr ... dedi. 

Bu sllzler ~erine, bu sefer ben dU
şUndilm, ve şu cevabı verdim: 

c- Bakınız, Daladlyeden derhal bir 
rnntAkat istlyeceğlm. Fakat hariciye na
kın ile isti§areden evvel b!r cevap 11ere
ce~ zaıınetmlyoruın. J'orj Bonne ile 
mevcut sıkı dostluğumuzu biliyorsunuz, 
evvelll keodisiyle görilsmedi~lme hay• 
ret edecektir; halbuki Dalııdlyeden ev· 
val Bonneyl görsem, bize çok kuvvetli 
bir mllzaherette bulunabilir; ve ben Da
ladiye ile görllşeceğiın zamana kadar 
Bonnenin onu ikna etmiş bulunacağını 
zannederim ... • 

Dostum, bence en münasip şekild• 
hareket etmemi. bu işin milmkün mer
tebe mahdut kimseler taratından bilin
lruıllni tercih e~ini sllyllyere k §U söz
leri illve etti: 

c- Unutmayınız, henü.z Speak hile 
malllınattar deı'!I} ... Madam ki Jorj Bon
neyl tercih ediyorsun.uz, llyle olsun. 
Hangi saatlerde ote1de bulunacağımı si
ze bildiririm. Bir şey öl!renince derhal 
bana telefon edersin!%. Fakat söderini
ıı:e çok dı1clı:at etmenizi rica ederim ... > 

Bu muhavereyi müteakip sevki tabii 
ile, Kokteyl icmek Uzere bitişik salona 
geçtik. Aslen Ftıımıın olan dostum cx .. > 
i'luvarıla asılı levhalar hakkında salfthi
yetle beyanı fikir etti. J ori Bonneye bir 
müddet mahrem g!lrUşmek istcdi!'iıni 
telefonla •öyledim. 

Frıınsıının oldu~u kadar, başka mil
letlerin de mukadderatı tekarrUr etti
rilmiş bulunan Kedorsey sarayının 
muhteşem ııalonunda Jorj Bonneyi zi. 
:varet ettim. Hariciye nazın, bir memur 
çağırarak şu ernri ..... rdı: 

·c- Ben haber verinceye kadar ge
lenlere me~gul olduğumu söylersinlz. 
Telefon çalıınsa ııbı cevap verini1' .. • 

Memur dışan çıktı. Bonne bu gibi 
'Vazivetlerdek:I mutat tavrını takındı. 
Sandalyasını bana doğru bir zaviye te~· 
kil edecek şekilde çevirdi. Masanın dı
ler tarafında ben oturuyordum. O da, 
ııandalyasında dimdik oturmuş, başını 
bir tarafa eitınif, dikkat kesilmiııtJ. 

Önüne kalem ve kağıt çikararak, kı
aaca beni dinlediğini söyledi. Söze baş
ladım: 

c- Pekal~ .. • diyerek kllA"tt ve kale
mi bir tarafa i ttl. 

c- Gerek sizin. rerek basvekil'n en 
yakın müşavirleri bilt- haberdar edllme
mell. Bu nokta ilzerinde ısr.r etmek cü
retlnde bulunuyorum; çUnkU •Öz ver
dim• dedim. 

Kendisinin de söz verdiğini bana te
min etti. Vaziyeti kendisine nakletUm. 
Son ve muazzam bir gayret göstermedi
ğimiz takdirde akıb~tin felaket oldııilu 
hakkındaki kl'al Leopoldun kanantini 
söylerken sözUmtl kesil: 

«- Evet... Ben de aynı kananttc
ylm .. > dedi. 

SISzlcrlml bıtırdim· proııranıı luh et
tim. 

Bonne, her sözi.lınü tartmı. ve deruh
te ettl~I mesul!vrtin a!nmctini müdrik 
bir adam tavrlvle su ceva bt \•erdi: 

c- ~ah!en ~evabım mi!.'!pottir. ~rım
sa, bayle bir te~ebbüse l~lirakl reddcde-
ıneı.> 

•- Daladiye de muvaln kat eder 
mi? . .> 

Diye sordum_ 
MuvAfnkatlndeıı. ht't surette emin 

bıılundu~ınu söyledi. 
Heyecanlı bir ümJde dtL•mUslüm. 

'!!zerimize çllken tehlike işorotlerinin 
zail olduğu zehabına kapılıynrdıtm. 
Hilsnü nlyet li&lıibl bir ka~ Mhsly•tin 
tesebbüsU ile Avrupa mukadderatının 
salııha döndüğünti, ve bunun ne kndar 
kolaylıktı temin edildiğinden bi!ahara 
kendimizin de h8yret edeooj14mlzi cİU•il
nüyordum. Unutmayınız ki fenalığa ol
duitu kadar lyllll!e doğru da bir tema
yül mevcuttnr. 

Sözlerime <İevam ettim~ 
c- Hio bir ihtiraz kaydı aklınıza ge

liyor mu? .. 
Konferansta mUzakcre harici kalmh• 

•mı iatediğimiz bir bir mevıu var mı?.> 
Bonn• cevaben dedi ki: 
-c Hayır, zannımca bu iyi bir hattı 

hareket olamaz. tlerlye sllrece~imlz ih
tiraz kavıtfan, dostlanıııızın aynı meal
de şartlar dermevan etmelerini mııcin 
olur; konferans felce ut!rar. Kat't bir 
ca~ei h•I bulm•k, ve sulhu tcm;n rtmek 
istiyorsak, biUlkls blltlln mMelefot' ~or
best görU•lilmeli, hor yara doşllorok te
mizlenmelidir.• 

c- Tahdidi te~1\bat m~sefosi de mi?.) 
diye sordum: 

«- Tabii. Bıı mesrl•ıfo lster<enlz ~u 
noktayı ileriye s!lrob!li..,Unlz: 

Bu hususta kat'! bir •ort VP kaırt •~k
l!nde olmarMkh berııh•r halen tatbik 
mevkiinde bulul\r.n te•,f;Jı•t ııro"raml•· 
rını konferansın no1arı dikknt~ alınn~ı>. 

Ben devam ettim: 
•- Dnladiyenln cevo1ıını siz.in VMı

tanıı\a da al!nm olur. Fak t krala hiir
meten ve meselenin ch~mmlyetiııo bi
naen halın ınüm~ssilln• ben •n ce,·ohı 
~öttlrmek istiyorum: Bizzat ba7Yekil
den aldıfnm talimat iizerine muvafnkn
tmı size bildiririm .. > c- Söy liyeceklerimi yalnız siz ve 

Daladlye bilmelisiniz. Şimdilik kat'ı bir 
ketumiyet zaruri ... • - B t T M E O 1 -
.,Qc:ıc:Gc~,a:=:ccccc...-::c:: ==~.occce:cc•~=o=:o=-....oc:ı: :r.,.~-:ı?""""~!'r.Cr~~ 

Fransızlara " Şam,, ı Kıbrıs açıkl : rı r.da f~. ısır 
vermeleri teklif olundu vapuruna taarruz e~ildi 

( Bıışta•alı 1. ci Sahifede l 
lnnmU4(ur. Bu teklife cevap verilip 
verilınedlifne dair Londrada henüz ba· 
ber yoktur. Aksi takdirde 9İvll hallan 
bayah ve mülkü tehlikede kalarak ,~h· 
re SQn ve bt'i hücuma başlanacağını 
tıeneral Vllson bildirnılşfu. Mlittef;k 
kuvvetlerin şimdi taarruza geçmiş ol
dııklan ta.hmin edilebilir. 

Kudlls, 19 (A.A) - Şaıiıın 4: mil ııar· 
bmda olan Mezzenin hür Fransız kuv
vetleri tarafından. işgali üzerine mütte· 
fik kuvvetler Şama taarruza başlamış
lardır. 

Amsterdam 19 (A.A) - D.N.B. ajan
sı bildirivor: Londra radyosunun verdi
ği bir habere göre general Dentz gene
ral Vil."l)n tarafından veriltıı ültimato
mu reddettiği cihetle !ngillzlar bu sabah 
Şama taarnıza başlamv;lardır. 

İNGİLİZ RESMi TEBLi(;t 

Lefkoşe, 19 (A.A) - Alm"'n tayya
releri Kıbrıs açıklarında bir MıSll' va
puruna mitralyöz ateşi aCmL'jhr, V J!m 
bulan hasar ebemmiyetsizdir .. Yaralılar 
tedavi edilmek üzere buradaki hastane
ye yatmlruışlardır. 

-------
Avusturalya harıt gny• 
retlerini arttıracak 
Kambera, 19 (A.A) - Avustu!'l1lvn 

başvekili B. Menzi.sin salı gilnU , öyledi
lti nutuk hakkında parlamentoda •ÖZ 

alan işçi lideri demiştir ki : 
- Harbı kazanmak için tehlikelere 

göğüs vermeliyiz. Orta şarktaki kuvvet
lerin büyilk ın.ilcyasta tayylll"eye ihti• 
yar, lan vardır. 

Bunun üzerine söz alan hava na7ırt 
b11rekete iştirak edecek ı;c'<ilde talim 
tayyarelerinin Amerika ve İngiJt.,rcckn 
getirilmesi derp~ edildlğini, bu maksat· 
la yeni elemanların ela silAft altına da• 
vet olınıaeaklarını söylemi$1ir. ------
PARİS'l'E 
ALMAN MEKTEBİ 

YENi Jl$1R 

Tü.rlr • Alman pakta 
ı·e lngilizler 

( lJa tarafı 1. Ci Snhifede 1 
ııiıı ,ll.ınnya ile dostluk muahedesi im
zasına ınecbur kalınaı;ını bittabi teessür
le karşılamaktadırlar. Fakat müzakere
lerin cereyanından İnı?iliz hilkilınetinin 
muntazamen haberdar edildiğini kay
detmekte ve Brilanyanın Tilrkiyenin 
müşkil vaziyetini müdrik bulıındui\mıu 
tebarüz ettirmektedirler. Bu zorluk 
Fransız lıeılıneli üıcrine 'l'ilrklyenin tes
Jihatım tıınıamiyle ikmal edememesin
den neset elınişllr. Buııtı11la beraber tn. 
gilizler · Türkiyeyi! imkan llisbetinde 
lıarp malzemesi \'ermekten geri kalmR
n~ı~l~rdll". Bütün gazeteler muahedenin 
11 lrnaıı iddi•lorınııı epeyre dununda ol
dı );'llnıt kavdclmckle ve T!irkiycnln ü~
fö pokfıı iltihal< e!ıncme•i "ebcbivle ıı;ii~
ie•J;~; mukavemet yüziinden Almnnln· 
r?n miH:1vhn davranm:ı'c methuriy~tin
de koldd:.larını tebarüz ettirmektedirle-. 
Tiirklcr tooraklorınılan Alman lat~hn
nın gcrn1csini miiınkün kılarak bir hük
miin m11nhedeyc konmasnın müsaade 
etmemişlerdir. 

Bı•nunla beraber İngiliz umumi etk5-
rı Almanvanm malum olan uspllerlnı> 
sadık kalarak daha esaslı m,J,satlar Pl
d~ etmek isliyece&e kanidlrlcr. İki 
memleket arasında halli icnı:ı eden 'ne
selelerde dostane fikir teatisi icap e':fo:t;i 
hilkmllne istinaden Almnnlar bu lıılen 
!erini !leriye •i.ireceklerdir. 

SOVYETJ .ERE TAARRUZ JlW? 
B .. rlin • Anl<ara muah•d••I Alınnnya

nın Sovyctler hirliği hnkilMeti ile mil
ı::kercleri ile münasebettar sayı!mnk•n
dı•. Bu sabahki razeteler Salkanlardc 

.......................................... 
: ANKARA RAD1'0SU 5 
• • 
E BUG0NKÜ PROGRAM E •••••••••• • ••••••••• 
7 .30 Program ve memleket saat ayan, 
7.33 MUzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pi. 8.30 - 8.45 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayan 12.33 
Milzik : Oyun türküleri 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 Müzik pi. 13.15 MUzik: Saz 
semaileri 13.30 - 14.00 Mtizik pi. 18.00 
Program ve memleket saat ayarı .. 18.03 
Müzik : Fasıl sazı 18.30 Ziraat takvimi 
ve topı·ak mahsulleri borsası 18.40 Mü
zik : Radyo sving orkestrası 19.00 Ko
nuşma (İktısat saati) 19.15 Müzik (pi.) 
19.30 Memleket saat ayan ve ajans hıa· 
berleri 19.45 Müzik: Klllııik progtam : 
Koro .. 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik 
Saz eserleri 21.00 Konıışmıı (Memleket 
postası) 21.10 Temsil 22.00 Müzik: ~:ı.d
yo salon orkestrası 22.30 Memleket saat 
~yarı, Ajans h&berlerl, borsalar fiatlerl.. 
23.lS MiWk pL 23.2!1 - 23.M Yarınki 
program ve kapanış .. 

4 --·- .....,,,,.-=------... 
Mühim bir fırsat 

Çeşme ılıcalarında ve deniz kena
rında ka!n 54 oda ve altında bilyUk 
gazino ve iki dlikkılnı ha\ff va sıhhi 
•ttlarlyle mebzul kendl kaynaklarını 
havi Karabina oteli nemiyle maruf 
büyük Tilrklye oteli varislerlnln 
muvafakati ile acele satılıktır. Ta
lipler !zınird• hastane caddesinde 
Dumlupılıar okulu karş,.maa tuha
fiyeci Emin Çetinöne. ve Çe§mede 
Karabina ev1itlarına milracll~tları. 

1-4 (1381) 

dolasan ve lıeniiz tecyyiit etmiyen h•zı tZM!R BELEDtYEStNDEN: 
snviabrı büviik ba•lıklm·!n ne~relnıi~!Pr- İnffıltı cad<lesi Gii2elyab mevkllnde 
ılir. Bu ~aylalarft ııli•e !manya ve Ro- '1r. Behe&t tfr. parkı HnUnden TayYAre 
ı'lany9 Sovye!lcre taarruz ettnck Uzerr 1.angarlnn ilerl•lndeki turistik yo1una 
lmlunııyorlor. JfoUi bir rivayete ııiirr 'rndar olan 6593 metre terbihıdeki ııa· 
bu tnnrruz •İmılidcn ba"bmış buhm- ket ta$18rt ile döşeli sahanın sökUlerek 
maktadır. Bir Alın"" - Sı.wyet hatbını >Jkacnk iyi taslar kullamlmak ve noksan 
mflmktltı !!'.Öten noldal nnzıırıt ı:llre Al· kalanlan da yeniden ikmal edilmek su
man • Tllrk muııhedcı;I btt horııta Al· retiyle esaslı bir şekilde tamiri, fen İ.$
manynnm Bolknn cenahını hlıııBye1e lerl müdUr!Uğllndeki keşif va ııarıname
mııttıf bir ııevi 9etlr bııri'ketldlr. Nite- si veçhile kaoalı zarflı eksiltmeye ko
klın Mosknvaya kn.rı;ı harıı a~ılmn~ını" nulınu.•tur. Ke$1f bedeli (Y-ınni sekiz 
l(ayc•i de İnıtiltercye IMrrııt csMMtıd~ bin be9 yllı yetmı, bıtş lira yetmlıı beş 
sarkfon gelerek tclıli!.:oye l:arııı Alman kuruş) muvakkat teminatı 2143 lira 18 
cennhını masun bir vruılyetc •"kmıtldır. kuruştur. İluılesi 217 /1911 ~a~ba gü· 

Moskovaya karıa har0 ayni zam:ın~o nü saat 1630 dadır. 2490 sııyılı kanunun 
Avrunad, ve diğer kıt~larda koın!lnist tarifah dahilinde hazırlnn~ tel<!if 
al~vhtarlarım Hıthrc ba~hyacok ve ve- nı~ktupl'11'1 ihale gUııü azamı •aat 15.30 a 
ni kurulacak .,ıan A vruna sıilhunun t.,.. kı.dar encUmen riya•<rt.ine verilir. 
esstlsUnU kolayla~tırac:ık bir h•t"ket 15 - 20 - 25 - 30 219~ f1340\ 

savılıyor. 1 K k 
CazetPler RusyaVa kar~ı h•r1' ~·.v a- arc:.ıya a 

!arının İnıtiltcreye knrsı taarruvı gız~": "ıf 
mel!e matuf hir <leslse de ~Jnbll~oP~ıru Bostanlı sahil nlhavetinde tl'ÇONCtl 
batırlMmaktodırlar Bundan bıı~.b YENtŞEHtR A!LF GAZ!NO '!J ıçıldı. 
[{remlinin SovyPt'1rln ziral ve iktısadi Ucuz ve nefu içkiler ve llAveten Cu
menabilnin AlmAnların bir dereceye ka- martesl Pazar gilnlerl caı>1>and bulun.
dar kontrol "tmclcrl hakkınJa ilcrıvc durulacakt•r. Sayın m!lft"rllerlmlzln bir 
s.ürdükleri taleuleri prunsip itibarl~,ı~ d~Ia te•riflerlnde meD"nun 1tnlıcakları-

. ................................................................................... .. . ~ 

i Devlet Demir Yol/arından i • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(MAHSUL SA'l'IŞI) 

D. DEMtRYOLLARJ 8 - NCt iŞLETME KOMiSYONUNDAN ı 
ldarec:ıWn A1aancak ve Baomane emtia aııbarlarında toplantıdan birikti

rllmit {Hurda incir, Kumdan, Arpa, Bakla, Palamut, Susam, Kuru Faeıılye, 
Nohut, Pamuk, Anaoon, Pamuk çekirdeği, Buiday ile demir çenber ve ıiclm 
Mupmba parçaları 30/6/94 ! tarihinde saat 14,30 da Alııancakta ifletme ı.ı. 
nasında komisyonumuzca açık arttırma ile ayn ayrı aattlacakhr. 

Mecmuunun muhammen bedeli ( 1010,33) lira olup iıoteldilerin (75.77) U
ralık M. teminat makbuzlaılyle muayyen vakitte koıniıyona gelmeleri l&rım
dır. Şartnamesi işleıme kaleminde görülebilir 

14 11 20 25 2173 {1330) 

Baııııesll'de Mahdut meaaHyetll GaPp Linyit• 
feri isletmesinden : 

4 Haziran 941 tarihinden itibaren muteber olma.it Üzere Linyit kömürleri 
ecnaaının iktiaat vek&letlnce tesblt edilen Soma, Tavşanlı ve OeğlmU.az i.
tasyonlarında devlet deıniryolları vagonlan içinde teslim beher tonun oatışı fi
atlan aşağıda gösterilmiştir. 

Parça 
Ceviz 
Tozlu Fındık 
Rekompoze: % 40 perça ve % 60 cevir; 

775 KurUf 
625 • 
300 • 

den mütetekkil 685 c 
Relc:ompozf"nin bu nhpeti mUşterinin araueu U.erine 
değiştirilebilir şu ta.ktirde, fiat Rekompozlhin ihtiva 
edeceği parça, ceviz yüzde n!Jıpeleri ilEerinden teııbit 
olunur. 

Bundan böyle ılparitlerln bu fiatlar llaerinden kabul olunacalı Uan olu-
nur, 18 19 20 2234 (1360) 

İSTANBUL VAKIF.r..A 
Cin.ı Mikdal'ı Tıııan 

U Kt. -
MVDÖRt.VO,/NDEN: 

Muhammen bedeli 
ilk teminat 

L Kr. 

Beyu 36000 Kilo 21600 00 60 K.r. 1620 ()() 
Karaman eti. Kapalı ıarl. 

Gureba hutahııneslne 941 mıüt •~n•.t için lüzumu olan yukanda ı:lnsl " 
mikdan yuılı heyu Karaman etl ek.ıJtmeye konulmuştur. lhaleol ~0/6/941 
Pazarteııi gllnü aut 14 de lsıanbul ,,akıllar mlldllrlü~ l.tnaeında top!aııaa 
komioyonda yapılacaktır. Şıırttıameler her g(in levazım kaleminde ııllrillel>lllr. 

Kapalı urfla yepılacaAı için 2 490 .ayılı kanunun tarlA. Y~ı1e taliplerin ı... 
:ıırlayaeal.ıan teklif urflarlyle teminat akça11 malcbıWınıu lhale ııtlnO saat 11 
ye kadar komiııyon riyaııetine tudl edlİmlş o\mııl.art tarttıt. PMtada olacalc ıııo-
cllı:melerden mıııullyet ko.hul edilmtt. 1 S, 20. 2173 ( l "8) 

ısranfJlll Befedl'1eslnden : . 
Beıil:tat Dolmabahçe ile Maçka ara11ndald 1aruldun h .,.lt Nedim .oado 

iletiyle fh1amur aaromda~ Nllzhetiye caddelerlnlll •l)ee wı ad! lı:aldınm •
atı kapalı :zarf wıullyle eksiltmeye konu1muşt\lt. K .. if bedeli 19987 llra 66 it,.. 
tuı ~ ıık teminatı 1499 lira 7 kunıştıır. Mukt.Yele, ekılltm11, barındırlılt ı.tert 
ıren.el l.ımul Ye fetınl tartnıımelerl Ye buna mUtehınl dJiar t1Yralı: 100 kunq 
mukabillnde belediye fen işleri Mlldlltlülünden Y*rilecektir. T 

ihale 27 /6/941 cuma g(lnll nat I' te dalrnt encUmende yapılacaktır. .. 
liplerln ilk teminat maltbW! nyıa mektuplan ihale taril\lndtn ~ ırün eYYel ı,.. 
J..d.iye fen itleri müdilrlüiUne mütacaatla alacaktan fenni ehliyet ...., 941 :rt
lına alt ticaret oduı veılkalan imzalı tartname veoalre ıı.. 2490 numanlı ka
nunun tarlfatı çevresinde lıuırlayacaldan telı:lif mektuplarını ihale günü saat 
14 • kadar daimi encümene vermeler! lizımdır. 12 16 20 24 211!> (131S) 

· Camaltı 'l'mıası Müdürlüğünden : 
Tw1am12 iç.in S ill 1 O yaf arastndll araba •e yük tq&mak için 6 adet tıq. 

gir pa.arlıkla satın alınacaktır: _ 
lsıekülerln hayvan1arlyle bitlikte 30/6/941 par.art.,! ... at 14 ta mtldurlil

§ilmünle müteıekkll komisyonda huıt bulunınalan. 7 14 20 2084 ( 12 79) 
simdiden kabul elm'.~ olması ihth,.,,oli :ıı nrı:~deriz. (1368) 
nazarı dikkate alm;1'a1ctndır. ZA.' Y _t_,____ zm!r iat ÜPG a Ko d : 
Tı\YMtSttN FİK~~ ERİ . . . Fili hizmetimi 17 aby 9 tabur ve lITT. 1 -1 /teşrlnlevvel/940 tarihine kadar ııiimrüklenlen !!Lal edilip toptan~ı 
Tavmisin di.,Jom:ıl.ik m_ uh.ahırı dıyor hc';lu"l•. ll·Iuinizafer ba!.ıryasında lfa ettiği- veya bizzat iıhal etınİI perakendeci elinde buluııan mallan lstanbul flat Mll-

dd 1 kn - - Labe 1·o-'•yonunca naair olunan 24 numaralı U.tedeltl htalar toptan satı!& ki : Tiirldcr Alınanlan" ı ıo arı :sı- ""i gösterir terhis tezkoreml l<a1aen ıayl ,.... "' .. ~ ~ 
smda biJvük hlr m;1k:\'VMTH?t «Ö4~.,T1tlls .... ıt•1,;+-·dcn ven1~tnt :ılmalt üze~ men- esastır. lm b 

1 l '·"itil • ted'kl · • el ~ · '· A) Bu llst• ınuhı-~yatından olup perakendecl tüccara satı ıt Yeya u ta-in ve A nı•n 1\1' "' n ıs ' crmı • <un oldul>um İzmir a•lcrrU1t "'· ıbcs!ne c en la k d 1 
1 d. F 1 t k lıkl · " rihten e-··I perakendeci tarafından bizzat ithal edilmiı olan ta pera en ec de cdomMlli' er •r. 'a -, ar"~ 1 ı•- -u···arAat eW~lmden esld.dnln hUkmtl .. ~ ti 50 

1 1 '- kıtı J_,_. h"k" Al- nlon• '" ' " ıt• hıı' 'ı ol•-k erke' Ye ita 'ın ...ı 1 nlülerinde Ye keten mensucatta yll:ı: e • pa-t •nre er an nurun t• um '"" " '·almadıf,ı malftm o1mnk U•~nl Rn KJ< •• 0 ıt " ,~ 
ıli!!er bazı ta"izler t>ldt> oinıeğe kalktsa- olunur. muk mensucatta yüzde 40. 
raklıı~mı ıı:östel"lııcktcdir, Bmııın!a bera- İzmir Gilzrlyurt mahalle ve o. ta 25 B) Bu listenin ba.r!clnde kalan ipek tül, tlil dantel, tül veya dantel üzerine 
her Tilr'·lerin İngilkrcye kıır.ıı haltı •ayılı evde Muse o~lu Ya•ef Ir.ina. brodeler, slrn lılemell dü:ı: ve çiçekli lameler, ipek kadifeler. hariçte yapıl~ış 
haffket1cri dliriistlü~i.iuü mnl'tıfaza et- .. ___ .. __ emprimeler, süse ait s~re ve limeler. ipek "RY• pamuk oraantinler il~erlne ııt-
ıııi fir. İZMtR 2 inci 1CR°4. MEMURLU· lemelilet Ye mahiyeti ltlb~tlyle bunlara benzer bUtün e,yanın perakende satı-

l ,,nd•sdaki kr.nantP ~To Tllrk ordu- ~>UNDAN: •ına yüzde 50. 
unun .ıı imanların Türki:vedcn ask_er hmirde AJ..ıncakta Dilktş•t sokak · Mefruşata alt yün ve pamuk kadifeler, goblen estofe, pe>elik düz veya İf-
'<'YR m'ihim nıiktforda •idi aian gcçır- ?O numarada iken hal n ikametırôhl. n !emeli ve ,.mprlmell tüllere yüzde 40 kli.r haddi tayin edllmlltit. 
mı;k teı-chhii<)erlne mutlak sıı~dlo mh• '"ecbul bulunon Hnmdi kal'l.!ı Noıifr 2 _ 2/teşrlnivveİ/94.0 tarihinden ıonra ithal edilen manifatura •tY~sma 
b•·cmci edeceğinden şiiplıe edılııırmek- Hamdi oğlu Mn3affer. Fettah. Hayati ait toptan kar hadleri ticaret vekMetinln 6 Nıı.lu slrklllerlılde .!Ayin edilm1' 
tedir. . ve Hamdi laroflnrına. bulunduğundan toptan satışlarda bu nhb•tkrin aynen kabulune: . 

Alman propagandası tabii paktın 11:"" Em!Ak Ye evtam ben.kası İzmir {Uhe- Perakendecil"1'e hirlnci maddenin A fıktuında tayin edilen klir nabetı ayni 
zMmı azami drecede istismar edccektır. '"'" T.L. 31-12-~40 tarihine nazaran olacaktır. 

Deyi! Heralıl Alman1Rl'tn Tiirklerd~n ~65.05 horclıntı7.dı n dolayı nnınınıuı ~·- 3 - yerli Menıucat - ipekli kumqlar hariç • 
dH(er' ınrnfaatlrr elde tıtmck için M•eb- hnhın ödem~ emri ikamet~ttlıınızı ter- A) Kadın ve erkek yünlü kumaılar: I. cı el toptancıya yüuie 1 S 
bUste bulunncakları.ııı tahmin etmekle kevlemenl7. has~blyle 1ıilA teblli\. iade 8) Pamuk menınıcatıa: 1. ci el toptancıya ytlıd• 9 
ve övfo dem~kted!r : TUrkforln muka· od;Jmiş zabıtaca aranılmPnıza ragmen Yarı toptancıya yüzde 6 . 
"rmcti tnıı'lizlerln askeri mukavsııet lıulundu~ıınuz yer öğrenilmPmiş oldu- A Ye B fıkralarında toptaıt Ur hadleri gösterilen mallanı ait kar haddi 
derecesine ~öre YA kuvvetlenecek vaya "undan il~ncn tr,bligat ıI-aı:ına karnr ~e- perakendeciler için ıızıu:nl olarak )'Üzde 25 tir. , 
zalfllveceldir. rllınişt!r. T.ırlhl ıl~ndan itıbaren lO gt\~ 4 - Yerli çulakl ve taYaklard"' toptancılara yüzde 7, perakendecilere 

Niyuz Kronik! gazetosiftln meşhur iqinde mezk11r l'ıorcu Memeniz v~ di- yüzde 15 kir haddi verilmiftir. . 
dlnlnm&tik muharriri ~unları yazıy?r.: \/ecei!inl aynı mUd~ette •!fahen. vı.yıt ya- S - lzmire, memlelıı.et dahilinden getirilen eşyalara nıık!iye 11esalre za• 

Türklerin Alınan topraklarını ıstil~ zı ile memurlyetlmıze dosyfl No.22152 ye nıri maaraf kartılığı olarak tilccann kar nisbetlerina aynca yüzde ,,; ilave
ctmclr. aı-zu.ın:ıda olıtıadıklan o kadar blB!rme!>ıen\z rehinin parava t:evrl1- •i muvafık sörülınüıtür. 
acık bir hakikattir ki \ıu hus\IJ'lun tanın- mest yolu i'c lcra1a dMTam -.lilece!!l ili- 5 _ TuhaS,.e etyast 1 
m11S1run hic bir oheınmiyetl yok~r. Al: nen lhb•r Yr teblığ olunur. A) Tuhafiyeci toptancılara yüzde IS, vadeli satı~larında ayrıca yüzde bet 

T .. ki h.. tı~"·ecP!l:i _______ .._ ___ ,_.....,~~':=" 111 k b~~• d'I 1 ·•~ 
lllalıyanm. ~ ;-c"Je . uc'?'ı e ·~ İW tZMIR 2 !ııci tCRA MEMURLU- vad~ hakkuıın Hr nUıbetlerlnll Vesi a .... e ı m şur. 
vadi.'lin de b.r chcınmı.vetı ~·oktur;. • (;TJNDA N· B) Tuhafiye cşy.-ından lüks addedilen çeıitlerin yani • kadın çan~ala'.'• 
hWdimetin zuhur e~erek meselelerı do~~ !zmirc!e Kamla, Tesviklye sokak 8 eldivenler, ipekli çamaıırlar, roplar, fapkalar, tuvalet takımlatı. hedıyelık 
tane göri.i<ecelt.!Pri ha~<kın~akl. v~~:,;d, numoracl·. iken halefi nerede bulundu- m1'dent ve billı1r takımları, yün1U trikotaj iıleri, kauçuk hdın eşyalan: e•anıı
lince bu Çembe~lavn ıle Hıt~e~ aMün\h- 'ju b:1inMiyon L:on ı:;er,n<> tarafına. lar ve bunlara mllma.i\ e$Yanın p~rakende k~r haddi yü2de 40. geri kalan 
aleme tesr~ yanmak maksadiy e zcmel.:- F:mlak v~ ı<:vtam ba:ıkası İzmir subt>- bil'umum tu!ıafiye eşyAsına yi;><fe 2S tir. 
te imza edılen paçavrayı"1· rlok ~~•tıı ti' •ine T.L. 238~.45 borcunuzdan dolayı 1 - Yukanda kir ni,betleri tayin edilen manifatura ve tuhafiye •!IY•-
t -" Hitler mUıneS" ıy e """" · YP. 1 "d • •1. , ll al • --· '- .. h lm k •. ewr. dl- nam1n1za çtkarılnn o eme em.n J~::ımel-- tının vadeli •tıılannda vade m veren rtıagaza.ıara rnwı a.str o a uzere 
TUrk ':'u;ııh'haslal'l atasıııdtı 1.İe~~etl~- n~hıtıızı mkevlemeniz haselıiyİe b;Jli kii.r nisbetlerine yüzde b•• varfe hakkı ilave olunacaktır. 
len İk!igilı: . ~r ort; $ar~ A!':p t.altınaitı tebliğ iacle edilmiı zabıtaca da aranıl- 8 ·- Bu kararla ıayln edilen nisbetlerin eşya üzerinde fial euketlenıorı• 
nin nıt ••. ere 0 an ma '111 

8
' Al- ır,.nıza •aibnı>n bulunduğunuz ;ver öğ- itleri nihayet 30/Haziran/941 ak.,..mına kadar ikmal edilecektir. 

lstihı'af etmektedir. Eı::;r T~!1~'e ede- •·enilmcmiş oldu~undan ilfuıen tebligat 22 76 ( 13 76) 
man kıtafarının ıı~ı;mes e m . a hem· ;fasınıı ka•or vttilml<;tfi'. 1-------------------------------
cck o!s~lardı Surıye ıy,11harııbesl e ıa Tarihi iltJ"lan ifibaren 10 gün içinde B d 
miyetı~ .~aybcdnrdl., Frkat bıı teh <e mezkı1r borrn )d•,..,eniz \•eya diyeceği· ! Jı 1.1~ ;YtCltn Onfıa ın an : 
varıt gor'ıl'T'emekted:r. . • ''<'cletto şifahen veva yatı ile 1 - lzmirde lklç•§melllı: 776 eı •okakt« 61 No.lu e.l.ıı enkazı 200 iki 

Londra, 19 (R. S. 9.15) - Kahir<>de 
Orta şark İngiliz kuvvetleri umumi ka
rarı;ôhının tebliği : $amın cenubunda 
diğer miihiın bir mevki zaptedilmlş vt 
salıil boyunca kıtalarıınızm Uerle'"isi 
devam etmiştir. Merkez ııımlakastııda 
ırıüttefik Tatalan Kunayfarayı tekrar iş-
11.al ettikleri Kibi bazı V"ii kuvvetlerini 
de muhasara etmişlerdir: Şamın takri
ben beş kilometre garbında bulunan 
Mene şehrini müttcfilderin dün işgal 
eltikleri öğrenilmiştir. 

Dryl Meı·l ~imdi llitlerin Staline knr· ~~~~7inı;z., dosya No. g754 e bil- yi!E llra kıymetle himen ve p~ln bedel ile 25/6/941 Çarşantba gÜnli saat 10 
şı tnviki nrttırabilecei:ini y:ızmaktad~. dirıne•.•"hİ7. "el.inin paray:ı çevrirmesl da bankamız binaoınd• açık arlhrmaya konultnuştur. 

Berlin, 19 (A.A) _Alınan makamla- Stıı!in!e bir anlıı'm"ya varmak arn ~u yolu ile ic"~ya d•vnm edilece~ il~nen 2 - !•tekli olonl•rın tlepozito akçesi olan 40 kırk lirayı veznemize yatıra-

n ~~A~~~-~~~~~-·-~ili~b;ar~~~~~b;li;•~o~~~u~ri.-~~;M;7~~(~U~7~7~)~•ra•k-~~tl•ır•m•a~y•a•g~i=rm-el~e~d-=•••••••Z•2•6•0-•(•13•8•0•)----~ 

Hava tehli~i : Britanya ve Avustural
ya tayyarelerinden müteşekkil bir ha
va kuvveti müttefik kıtalannı Şam '8h
ri yakınında oyahyan düşman ~evzile
rine hücum etmişlerdir. Beyrut limanın
daki gemilere de taarruz edi1ere re b<"" 
balar bir muhribin pek yakınma dt.is
mtıstür. 

Süveydada iki Fransız tayyaresi dü
sürülmüştür. 

Kudüs, 19 (A.A) - Resmi radyo mu
harriTi yaptığı neşriyatta Avustımılvn 
kıtalarınm Merdi A Vl'" ınmlaka•ıt>da 
icra ettikleri hareklltta R 0 vl"ltttan 24 ki
lometre mesafede h11lım•n Mamur şeh
rine l"irdiklC"rini hi1dirmiştir. 

karar vemıİ!!lerdlr. bıışlanıak üzeredir, 4 
~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ 

İZMİR DEFT , DARLIOINDAN : . . 
Enver T ekandın MiUi Emlak aatış bedeli borcundan dolayı haeız edilen 

Alsancak Atatürk caddesinde kain 364 sayılı ve 17500 lira kıymetindeki ote1 
binası 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. Taliplerin 1 S Temmuz 941 
salı günü saat 15 te v-;ll.vet idare heyetine müraca.at1an. 

20 21 3 ıo 2110 (1374) 
-------·-----

İzmir lnJai.. r ar Ba~ Miidiirfüğünclen : 

Bu Hakikati Herkes il 
RİOGENİ~ en birinei ka» kuvvet, işfiha yarataıı ve tesirini derhal gl!steren bulımnuı~ bir ilcvadu.. • 
Grip, nerl~, etdl<ıl'n.z.a, sıtnıa ' gibl hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan ft d~rmım baplanyle 

slgortala;!'lmz.. lan ··ıan 
t ,.., d·ı'-· Jıam tauleTi. p kuvvetlendirir hahızU~ lflderlt, hariçten gelettk her tür_lii mikrop o. • 

B OGEN.u~ u- • •-• -"•---ltir B 1 """" d mi ,......,~-rllr. Taib bir ti~ temin eder. Siniı ve adaleleri sa lamlaı;tmr, zeııwyı ,......., .. e gevşe....,;• "" a e ... .,,.... 

nn en birin«İ devtısJdırw al d -· • d ··1eess1r lınazlar 
BiOOENISE, ktıllananlar kat'lyyen kardan. kıştan, IMJ!'ulıtan ve hav anıı. egışmesın .en mu o · · • 

Çtlnkü rilendu her zamaa ,.~ ve ~ bulundurur Ye bu sarede mölthls ilk~heilcrle netı~~!enen GRİP, ~e, eflo. 
ema, sıtma ;bl lıastalıklardan kcıtur, Bu ba<faW.f..,.dım korunmak idn bllyükler sabah, ogle, ~anı'. .h~\~"~ 
va.,ııdan ii•tiın .,,.•ııklar yalıtd sabah, akşam bll'er BİOG~:NİNE almalıdır. 1Iaslıl olanların kurtulması ıçm e 

Bq müdürlüğümüz ve lr'.mlr ütün fabrika•ınca 941 mali yılında yapılacak 
mam6l ve yaprak tiiıün 9andık ve balyalariyle makine aksamı, boı zuruf ve 
sair eşya nakliyatı 917 /94 ! tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te ihale 
edilmek Gzere yirmi 1?iın mUdc!etle pazarlığa konulmU<ıtur. ltubammen bedel 
tutarı 19463 muvakkat t~minatı 1461 ,23 liradır. isteklilerin tayin olunan 
gün ve saatte b&- ...... :~.1:; .. 1::;;.iimüzdeki komiavona müracaat1an. 

• 20 24 2217 ( 1375 J 
4 mikdar ıuı!ın!n> lodır HER ECZANEDE BULUNtJa.. ı 



SAHIF'E"4 

·Siyasetimizde bir 
değişiklik yok 

---<>--
[ Başta rafı 1. ci Sahifede ] 

kidir. Onun için İngiltere aleyhindeki 
harekattan tevek.ki edecek ve Almanya
mn dostu bulunması dolayısiyle de onun 
aleyhinde hiç bir harekette bulunmıya
t'aktır. 

Almanya Avrupada Türkiyenin silah.
fa cm-pışınadığı tek memlekettir. Türk
'.Alman münasebatı çok eski olmamakla 
beraber inkişafa namzettir. İki memle
ket arasındaki münasebetler 19 uncu as
nn sonlarına doğru başlar. Almanyamn 
tekrar ihyasını Türkiye cok yakından 
takip eylemiştir. Türkiye ile Almanyn 
arasında hiç bir ihtilaf mevcut olmadı
f!t halde harp başladıktan sonr::l bazı an
Jasmamazlıklar vi.izünden araya soğuk
hık düsmüstü. Bir cok hadiselerden son
ra Almanya bize dostluk elini samimi
yetle uzabyor. Biz de bu eli ayni sami
miyetle sıkıyoruz. Bu muahede Tü.!'k 
Alınan münasebetlerinde yeni bir devir 
:açıyor. Türk milletinin samimi duygu
ları bu devrin havırlı olmasındadır. 
İNGİLTEREDEKİ TELAKKİ 
Biitiin diinya radyoları dün bu mese

le ile mes~l olmuşlardır. Londra r.Jil
ydsu muahcdcnin metnini aynen verdik
ten sonra Tiirk - İngiliz munlıedesi hii.
Jriimlerinin mahfuz tutulduğuna işaret 
etmiş ve B. SUkrii Saracoe-Iunun beyc
natmı tekrnr1amıstır. Londra radyosu 
Almanyanın TUrkiyc üzerinde siyasi ve 
askeri bir tazyik yapabilecek bir V!\7İ· 
yete gelmiş olmasına ral!mcn Tiirki}·e
nin faahhütıerine tam bir sadakat gös
termic; olmasını memnuniyetle ifade ey
lemistir. 
ALI\fANYADAKİ AKİSLER 
Alman radyolan diin sabah ve öğle

yin emisyonlarında muahedenin metin 
]erini verrpişler. akşam emisyonunda dr
iki taraf arasında imzalanan radyo w· 
matbuat anlaşmalarının tam metinlerini 
verm'slcrdir. 

Bedin matbuatı üçüncü taraflann te
sirlerinden §zade olarak iki memleketil" 
dostluğa dönUsünü gayet müsait seköl
de tefsir etmektedirler. Bu mümısebet1e 
gecen umumt harpteki silRh arkadaşlı
ğı hatrrlatılmakta, Kemal Atatürk Vf' 
İsmet 1nönünün iyi anlayıc;ivle iktısadi 
münasebetlere inkişaf verici idarelerin
(ten memnuniyetle bahsedilmektedir 
Harp vaziyetinin bu doc;tlui!u müteessir 
etrneciöini. balkan harekAtı bao:lamadarı 
evvel Türkiveye verilen samimi temina
tı Türkiyenin de teyit evledijiini teba
rilz ettiren siyasi mahfiJler reaJlc;t J?Ö
rüc;Jü Türk devlet ricallnin bu neticeyı 
istihsale imkan vermis olrn:ılarmı miita
le?lı>rına iltlve etmektedirler. 

Roma radyosuna göre de bu muahe~ 
«ıenin ehemmiveti Jtavet biiviikti.ir. Ro
ma radvosu divor ki: Türkler Alman
yndan daima hürmet görmektPrlirler 
Kemal Atatürk ve İsmet İnönü Alman
yada cok savılan saluıivPtlerrlPndir. 

MACAR VE BUI..r.A ı:tI ... ;.A.1l A Gf'.IRr
Macar radyosu da Tilrk - Alman dost 

luk muabedestntn mihver devletlPri ta
rafından da co'k iyi karsılnmmc; olcTum1 • 

nu. ,reçen harnte yanyana dXatisen ik: 
milletin yine elele vermiş bulunmaları
nı memnunlvetle ifade evlemicrlir. 

Bulı?ar radvosu divor ki: Türk - Al
man muahedesi Türk - tnınliz paktın
<lan daha az ehemrnivet tasıroamı\kta
dır. Almanvanın Türkiveve teminat 
vermesi, Alman 'knvvetlerlnin balkan
lardan çekili~I ve Surlyede Alman a!:
ker]er.inin bulunmavısı bu muahedcnirı 
tahakkukuna yol acnm:tır. 

Stefani aiansı da Berlinden aldt~ı ma
lumata atfen yeni muahedenin Alman
yada umumi memnunivet uyandırmı<
olduğunu haber vermekte ve bu mua
hedenin Alman ve mihver diplomasi.si
nin yeni ve büyük bir zaferi oldui;,'1.ıntı 
sövlı>mektedir. 

Moskoa radyosu dün sabah emisyo
nunda yalnız muahedenin metnini ver
miş, hiç bir miltaleada bulunmamıştır. 

-------
TÜR- - AIJIA" PA~

TIWIM AKiSLERi 
r Rnııfn'l"nft 1. ('t ~,,J,;fp(lP 1 

Nevyork 19 (A.A) - Royter aiano:• 
bildiriyor:Nevvork Tavrrıis gazetesi ba""
makalesinde Türk - Alman muahed"""'· 
nin tn'!i]tereve karsı olmaktan ziyaılr 
Smrvetler birli~i aleyhine müte\•ecci} 
olduğu noktai nazarını ileri sürüyor 
Radyo muharrirlerinin çoğu da aynı fi
kirılPdirler. 

:RTTLG ARLAR MEMNUN 
Sofya 19 (AA) - Tiirk - Alman dost. 

hık paktının imzası Bulı?ar efk5n urnn
miyrc;inde derin bir tesir yanmı~ır. JJ:o
ber dün akı:am ~ec valut ~fvacfa v1M· 
rım süratlvle yapılmı~ır. Mu:ohed" B"'I'· 
ltn ve Ankara ~mıc;ındald mlln:ıo:e.betl0-
ri hvdeden ihti1M sivaspf;nın htr mn
vaffa lnveti olarak hın·aretle sel~mlan
maktadır. Ru yeni anlac;ma cenubu sar
k! AvruT>::ufa son karışıklık unsurum· 
lt:al .ı 'l"llll stır. 

B•ikrec; 19 (A.A) - Türk - All"'I"'" 
palrhnm im7nsı Rıımen sivnc;! mııhfHlı>
rlnd,., rlorin bir tPc;ir vınmııc;tır Ve umll
mt pfkl\r t,, .. ..,f,ndan da harnN>tlo k::ıro:•. 
lınınııc;tır. 1Nlr~rı umnmive l-,,11.-:ırıhr..lr 
silkline>ti ilı 1~1 il'in }ncrilb: ~lnlrı.,.,::ısiı::i 

nin foo:ohl-ıii<ı1'>rlne io:tinat ettirrH~i !:<ır 
tPmf'l tı:ıo:•n•n krılrlırıl.=lı~' 'lr::ınaat;nrlp,::ı;,. 

'Oni~rs<ıl cl;vor ki: Ru h~rll<:e ~ar'lc9 Av
nınad::ı ı::ivııc:i vaziveii avrlmbtm,,'ktarlır 
Temnııl ı::unlnrı Vıt7.ıvor: Bı1 }ı;1.::lic:e ~,, .,_ 
si,. C'~lıc;;ı., ve mü-ıhet netir•plor eMe edpr 
Alın.," rH ... 1rıtna.si.sinin büyUk bir mu
vafftı bvetidir. 

Rorlin 19 ( A.A) - Börsen Zavhırt,... 
ya7Pfru:inin dio1omatik muharrhi Tiirı. 
'.Alman paktının imzasındAn bahisle h11 
nun iki memleket arasında ticari mHnı>
sP.bf>tl.-ri de arttıracaiuıı yazmaktadır. 

Aakeri vazi.)'et 

Şamın alınması 

artık bir ~ün 
işidir 

SURIYEDE fNGILIZLERIN 
VAZ~YETI GiTTiKÇE 
MÜSAITLEŞJYOR 

---O--· 
Radyo gazetesirte göre askeri '':ıziyet 

şöyle hülasa edilmektedir: 
Suriyedeki harekat hakkında K:ıdüs

ten verilen malUmata göre İngiliz k1ta
ları Vi§iye mensup askerlerin oldukça 
!{eni.5 mikyasta yaptıkları varma hare
ketini durdurmuslardır. Kunaytra ve 
Erza tekrar müttefik kuvvetlerin eline 
geçmistir. Mercü Ayundaki Franstz kı
taları da müttefikler tarafından muha
sara edilmiştir. 

Beyruttan verilen haberlerde keyfiyet 
teyit olunuyor. Vişi, Kunaytra ve Erza
nın hala ellerinde bulunoupnna drıir hic 
bir şey söylememektedir. Düne kadar 
Vi!?i taarruz hareketi tn~ilizler icin bü
yilk tehlike arzeylemekte idi. Visi kuv
vetleri Şam önünde çarpıı:an müttefik 
kuvvetlerin muvasala vollarını tehdit 
ediyordu. Takdir edilir ki cephede c1ö
aü.;enler arkadan iaşe ve di~er Jevazim 
vollarından mahrum kalırlarsa muvaf
takıyetle harbı devam ettiremezler. Eö-Pr 
Vişicilcr giriştikleri taarn.ızu bir müd
det daha devam cttirebilmis olsalardı 
'l1Üttcfik kuvvetfor geri çeltilmeğe mec
lJur kalırlardı. Bu vaziveti bilım ~ene
"aı Vilson tnkvive kıtalaıivle Visi as
lı-erlerini muvao:ala yollarından uzaklac:
+mmstır. !ngiJi7for için tehlikenin fa
rnamcn izale edilmis bulunduğu sövle
"lemezse de evvelki 'güne na:r~ran daha 
'YlÜsait bir durumun mevcudiveti mu
\.ıakkatır. Vaziyete nazaran Visi 1-uvvPt
lerinin ~enis harP'kPtleri baı::aramıyacak-
1an nnlasılmaktadır. 

Sam mıntakasında müttf'fikler Mezre
vi is~al etmio:lerdir. Me7.redn mfihim bir 
ta..,,-vare mevdanı vardır. Bundan sonra 
artık müttef;klnrin Sııma girmeleri bir 
""aman mc.o:eJesidir. 

T..ondradan gelen h:ıherlerde bi1dM1-
-limne göre gener:ıl Vil<:on Surivedeki 
Vişi ordusu bno:kumandanı ?-enf'.,.rıl 
Oentze haber p,nncJ,...rerek cıellird0\::i Vi-
i kıtalnrı cekilmediP.i fo kıfürle di.in sa
~ah .c;afakla heraber kııvvetJPrirıin .cıeh
ı:e yiiri.lyeceklerini bildirmistir. Bu ha
l-ıcr dnll.ru ise miittefik kuvvetleri di.iıı 
":tbah Sama girecekti. Eı?er müttefikler 
Vic;i kıtalar:ına faarruz etmicı1erse ve bii
vük mikyasta bir mukavemet görme
"Tlişlerse dün akc;am veva bu .cınbah Şa
ma girmiş olmaları muhtemeldir,. 

----
Yeni lıava hücumları 

Rremen ve Hres
te yeniden hü
cumlar yapıldı 

INGILTEREYE ALMAN TA· 
ARRUZU HAFiF GEÇTi 

----0--

Londra, 19 (A.A) - Hava nezaretinin 
tebliği : Britanya bombardıman tayya
releri dün gece şiddetli taarruzlarını şi
mali garM Almanvadaki bahri üsleri<' 
Umanlara ve Samhorst, Gnayzenav ve 
Prens Öjen Alman harp gemi1erinın 
vattıklan Brest limanına tevcih ebnis
lerdir. Brest bahri üssü başlıca hedef
lerden birini teşkil etmistir. Alman li
manlanndan Bremene biJhassa şiddetli 
bir taarruz yapılmıştır. Bu taarruzlara 
istirak eden tayyarelerimizden dördü 
üslerine avdet etmemislerdir. 

ALMANLARA GÖRE 

Berlin, 19 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor : İngiliz tayyareleri çarşamba 
Perşembe ~ecesi A1manyanın şimalinde 
U(arak münhasıran meskfuı yerlere 
bombalar atmıştır. B!r hastanenin sarih 
o1an haç isaretine rağmen İngiliz tayya
releri mezkur hastaneyi bombalamıştır. 

ALMAN JTÖCUMU 
I 

Londra, 19 (AA) - Hava ve dahili 
emniyet nezaretlerinin teblii?i : Pers~m
be gecesi pek az mikdarda düşman tav
yaresi sahilimizi geçmis. İngilterenin 
sarkında bir kaç yere ve Midlandda bir 
vere bombalar atmıstır. Hasarat azdır. 
İnsanca zayiat yoktur. 

16 ALMAN TA YYARESt 
DüŞORtrLD'O 

Londra 19 (A.A) - tn!?iliz. hava ne-
7_aretinin istihbarat bü.,.oc:u tarıtfın'1an 
heyan edlldiğine ıınre Salı J?iinü Mans 
r:ıhillerinde ve is~al altınfl "ki tonra Kl~r
da 16 Alman ta"yyaresi düsürülmüştür. 

----
lsvec fe kuooetlen. . 
meğe çalıfıvor 

Stokholm 19 (A.A) - lsveç parla
'"llentosu 31 milvon kronluk harp ma1ze
'Tlesi siparişi tahsisatını kabul etmiştir. 
Bu para ile tayyare ve harp malzemesi 
alınacaktır. 
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BEYBUTA DOGRti 

Müttefikler pek 
az mukavemet 
,örerek iler

lspanyol ihtarı 

lspanyollar 
Fas bizimdir 

diyorlar 

SC>N HABER 

Türkiye - Almanya dostluğu etrafında 

Almanlar paktın imza-
~ ~:1:;~~~ :::~RT3ıH~::: sını tesiri muazzam bir 

Fransızlar esir ve mü,., BIH EDiYORLAR 

liyorlar 

aı'::::,:::: :::e:~;~p Mo.k...,, ı;-;;.i· _ T .. ajann hadise addediyorlar 
Kudüs 19 (A.A) - Askeri sözcü Vişiden bildiriyor: tapanyada çıkan -----------------

Şam yolu üzerin<le bulunan Kuneytra- Ar.iva gazetesi Fraıısanın Fası muha- B r flfUI i, s 
nın dün saat 21 de tekrar 7.aptedildiğini faza ebnek azmini takbih eden yazısın- er ~n ma er ouyetlere lıarşı fena niyet 
teyit eylemistir. Erza da bundan 6 saat da diyor ki: beslenildiği haberlerini manasız bulQOl'lclP-
evvel tekrar işgal edilmiş bulunuyor- Fransa hiç bir hakkı olmabJZID Fa- Ankara, 19 (AA) - Berlin hususi risi demiştir ki: 
du. !l ele geçinnistir. Bugün de muhafaza muhabirimiz bildiriyor: Türkiye ile Al- - Bu senenin en iyi haberi budur. 

Müttefik kuvvetler sahilde Sayda ile tın •- ed" Hukuk F t 1 · e etd ır. an as spanyaya manya arasında dostluk paktının imza- Çünkü Türk hükümetinin sözüne itimat 
~~ı:ı{ arası~~.a~~y~~un ~çt.e b~ 

1
ka- aittir. Belki bunun maziye kan§r:mş ol- aı Almanyamn her tarafında ilan edil- edilebilir. 

~ ıs er ve. uçu . ır ne rı geçmış er- uğunu söyliyebilirler. Fakat İspanyollar diğindenberi en büyük bir heyecan tev- SOVYETLERtN V AZtYETt 
dır. Bu nehir gcçılirken müttefik kuv- ve Faslılar böyle d~ünmÜyorlar lit etmiştir. Haber dün akşam Berlinde Yabancı muhabirler bu haber '--ı-
vetleri mukavemet nörmemişlerdir. · --ıı 

FRANSIZ !DD1ALARI -------· bir bomba gibi patlamıştır. Haber pek smda biiyük bir sürpria içinde kaınut-
Vişi 1!) (A.A) - Beyruttan gelen ha- Fı·nıand1·ya ve büyük bir hızla derhal yayılmış ve Al- !ardır. Çünkü bunlar daiına pek yakmda 

berlere göre Fransız tayyareleri Sayda man-Sovyet paktının imzasının uyan- anlaşmazlıkJar çıkacağım ve A1manJarm 
mmtakasında dfüman kıtalannı bom- dırdığı heyecandan çok daha büyük bir Türklere hücum edeceği pyia1anm ak-
bardıman etmislerdir. Romanva~a ya heyecan doğurmuştur. Alman makamla- settirmi~lerdir. Şimdi de muahedeyi 

Fransız motörlü kuvvetleri de biri al- ..,, · • n bu pakhn ehemmiyetini tebarüz ettir- Sovyetlere kU$ı bir birleşme iıarefi gibi 
bay olmak iizere 10 kadar subay ve 500 1 k A mek için her seyi yapmışlardır. tefsir ederek Türklerin vakaJara istinat 
esir almıslardır. Aynı zamanda mühim Pi an as erı Dün akfam Berlinde bulunan 150 eden hareketini Almanya ve SoVY.eter 
miktarda harp malzemesi iğtinam etmiş- yabancı gazeteci hariciye nezaretinde arasında bir anlapnazhğa müstenit gibi 
!erdir. h J kJ fevkalade bir toplantıya çağrılmıştır. gooennek suretiyle tamamiyle çoal'. .. 

BEYRUT BOMBALANDI 8ZJI' ) ar Bu tarzda fevkalade toplantı harbın ip- ca ve manasız bir faraziyeye istinat et-
17 - 18 Haziran gecesi düşman tayya- o- tidasındanberi 4 üncü defa olarak vuku mekP.dirler. 

releri Beyrutu üç defa bombal"dıman bulmaktadır. CAZETELERtN NESRJYA Ti 
etmi<:lerdir. Hasar ehemmiyetsizdir Al- Afm<fl.ı asfıerlerfnl'8 B. RIBBENTROBUN' tZAHA Ti Alman gazeteleri rei.s.icümhur ismet 
tı ölii ve beş yaralı vardır. IJaMiunduğa Pets~ Hariciye nazm For.ı Ribbentrop derin f nöntinün büvük bir portresini nem-f:d~ 

----·--- · limanı lıa--*-'fiı._, bir süklınet içinde baam mümessillerine rek bütün birinci sahifeledni pakla tah-
A mer,'ka-•a bıitJt,,.. _,.-- muahedenhı akdini manevi, siyasi ve 'is ehni lerdir. Hic bir zaman Alman 

U u * ıı Radyo gazetesine göre gUnüıı en mü- •1rtr d,, k' ı · •- b 
hirn meselesi I'Urk - Alınan dostluk mu- ı sa ı a ıs en (OK iiviik muazzam matbuatı hiçbir habPTi bu derece :::asaa bahri ye ihti "at/ar.ı dvaai tmnulu haiz bir hadise olarak bil- ile ilan etmemi!'ltir. En tanınmı-ı dinlo-

, ?1:ed4:5idir. DUny~ .meseleleri arasında dinni~tir. Alman siyasi mahfilleri pak- matik muhanirlerden Megerl--h Börsen 
ya/unda alınacak ikıncı gelen en mühinı mesele Romanya tm imzaamı sürprizle lmrfılamqlarda Zavtunı:? ~azetesinde diyor ki: 

ve Finlandiyada alınan fevka1Me askt>- Ba muahedenin mevcvt vmyeti teyit 16 Haziran mesut bir gii.,dür. Türk
ri tedbirlerdir. ~manyada askeri h&•r- ettiği, zira aylarJanberi T'mkiye ve Al- Alman muah .. desi sarihtir. Bu pakt eski ----.o---

Vaşington, 19 (A.A) - Bahriye ne
zareti bütün bahriye ihtiyatlarına hita
ben neşrettiği bir emri yevmide hazır 
bulunmalarını bildirmiştir. 

Bahriye nazırı albay Knoks ~eçen 
hafta aHikadarlara gönderdiği bir ta
mimde ticareti bahriye subaylarının do
nanmada faal hizmete çağırılabilecekle
rini haber vermiştir. ------
ArJantinde bir suifıast 
meydana ~ılıarıldı. 
Boynes-Ayres 19 (A.A) - Kritika 

gazetesi sağ cenah partileri tarafından 
hazırlanan bir suikast teşebbüsünün mey
dana çıkanldığını ve bir çok tanınmış 
adamların tevfik edildiğini yazmakta
dır. Re.mt hükümet makaınlan hu hu
susta hiç bir §ey söylememektedirler. 
Kritika gazetesi bitaraflık perdesi altın
da Nazi propagandası yapılmakta oldu
ğuna ehemmiyetle nazarı dikkati celp 
etmekte, Ariantini harid dostlanndan 
ayırrnağı istihdat eden bu hareketi şid
detle takbih evlemektedir. 
~..ıeoo.cıaoooooc 

Makineye 
''erilirken 

Burun Bügük El çim iz 
Reisicumhurumuzun 
fahsi bir mektubunu 

B. Hitlere verdi 
---0----

Berlin 19 (A.A) - D.N.B. bildiri
yor: Führer yeni başvlkfilet binasında 
bugiln öğleden sonr~ Türkiyenin Ber
lin büyük elçisi B. Hüsrev Geredeyi 
kabul etmiştir. Büyük elçi Fillırere 
Türkiye reisicümburu İsmet İnönünün 
şahsi bir mektubunu tevdi eylemi~. 
Kabulde Almanya hariciye nazırı B. 
Von Ribbentrop ta hazır bulunmuştur. 
Almanyadaki Amerikan 

konsoloslakları 
kapatıbyor 

Londra 19 (A.A) - Berlin radyosu
nun bildirdiğine göre Alınan hükUmeti 
Almanyada ve işgal altındaki arazide 
bulunan bUtün Amerikan konsolosluk
larının en geQ 15 Temmuza kadar kapa
tılmasını emretmiştir. 

Libya, Habeşistan ve 
Suriyedeki son askeri 

vaziyet 
Kahire 19 (A.A) - İngiliz orta şark 

umumi karargahının tebliği: Libyada 
kayde değer mühim bir şey vokhır. 
Habeşi$nda vatanperver kuvvetler 
müt~madiven Gondar bölgesindeki İtal
yan garnizonu üzerinde tazyikjni yap
ını~. Bizim kıtalarımız ise Tebrata
bora ileri hareketlerine devam etmek
tedir. Cenup mıntakalarında hareket 
şayanı memnuniyet bir tarzda devam 
etmektedir. hakta hic bir değişildik 
yoktur. Surivede sahil mıntakasm~a 
yeniılen terekkiler elde edilmiştir. Ş;:ı 
mın hemen cemılmnda baska mühirn 
mevziler de zanfe<lilınist!r. Merkez bU
gesinde 'miittefik ku~etler Kunevtra
v: muvnffakıvetlc yeniden isgal etrnis
lerdir. Mercü A vundaki kuvvetli V:si 
kuvveti de şimdi muhasar~ edilm:ş bu
lunmaktadır. 

Kahire 19 ( A.A) - Buıriin bur:ıy~ 
gelen haberlere göre müttefik kuvvet
ler Sam kanılarına vaklaşmaktadır. 

!ıklar devam ediyor. ü be 1 • d stluk __ n... d l ... i .ı 'k. l k .ı Fin1 di ad d sefe berl:.ği andıran man!a m nı1se w ten_ <! • l!üUilastna o~t uıı:u yen nıon ı ı mem e et arasrrtnıl 
an Y a a r ıirmif bulundugu, Türkıyenın ve Al- tPsis i<'in vanı1rnıs bir H1m"t nald11hr. 

h~ırlı~ar mevcuttur. Lon<lı:' . radyosu manyanm karşılıklı ıiyaı.etlerinde itima· n'l""flıık A lmı:ınlar ve Türı.ler ar:ıc;ında 
Finlanbuldıyaddaw Alman as~erleldrmın mev- dm yeniden tesis ettiğin: tebarüz ettiril- c;iJt\h arkadac;l1~mın ivi ve kötıi fli.i.n ar-
cut un ugunu ve şuna e Petsarnu ki ·~!f et1·1m· • . ı...J!!n • ,_ d 1 w • h 1 • J .• 
limanının da kaı>atrlmış olduğunu bit· m~. ~ ı~u n ı •c;~!'·~erlin ll!a~Illen l("a ac; ıt•ının atıra ::my e yPrıi..,0n can-
dirmektedir. Dijer bir mesele de Alant 1'!1;ıı"~.m~.ur İsmet İnonuyl~ h.arıcıye ve- lanmaktadır. Almırnlar Atatiir'l.-.ii., eserl-

d 1 üzerinde Sovyetlerle Fin1 di kili Şükrü Saraçoğlunun hakimane ve ne h::ıvrandırlar. Harici kııvvetl"r iki 
a a arı an ya --'- .. • tin 1___ b!!-!!I. l k d w, h• .ı arasında ya1n1an müzakerelerin inkıtaa ıuza& ıroren aıyase e a.nrfı en uyur. mem 0 et arasın a esasen c;anııım 'r LC--

uğramış bulunmasıdır tebcil hisleri ifade ebnektedir. Muahe- mele davallmıvan bir emnivet~j,,lllc kov-
___ ,,_,.· de, iki memleketin münasebetlerini bul muc;lerdı Tiirkiyenin anlııc:m:l71ı~a sii-

1 )andıracak malıiyette ve çok defa mana- rüklenm~sfni. yalrıız sıılh h:tiven bıı 
Almaft Gff IJUtün Yanan l1Z olan yabancı pyiala.11 bir darbe in- memfoketin fed~ P~ilrnesini ic:tivdrlardı. 
tİitÜ'8ferfftl Gfl)10PfGr dinnekle kalmamakta ayni zamanda 'T'ür'kive sivac;eti Tiirldvenin t:ımaıl'live
Berlin, 19 (A.A) - Yunanistanla Tiirkler ve Almnnlar arasmdaki anane- tine ve bayati menfaatl0 rine daima lıiir

ticari muamelat yeniden başlamıştır. vi do~hığa yeniden hayat vermekte ve met etmis olan acık A1man sivn..,ntini 
Yunanistanın hariçteki alacakları Ber- her türlü suitefehlıümü ortadan lıaldır- ko1aylastmmştır. Almanvanın baJl-sın-
linde takas edilecektir. Bütün Yunan tü- maktadır. larda hiç hh- arazi mPnf.ıati voldur. Yal-
ünleri Alınanlar tarafından aabn ahn· HARARETI.I TEFSlRLER "117. olan bitenin tescili ile iHHa etmek-

Radyolar muahedenin imzası haberi- f .. dir. Almanva vRlm-ı JneilizlerJP milea-
mışır. 

"''" 
ni gece geç vakit vCTmİ§ olmalanna rağ- dele ediyor. Şi~di Tiirkler ve Alınanlar 
men bütün Berlin yalnız bundan bahs&- -ırasında itimat yeniden teessü.<; etmiş• 

Darlanın bir hitabı diyordu. Tiyatrolar, sinemalar ve kah- tir. 
velerde habCT etrafında hararetli tefsir- tT ALY ANIN. V AZtYETl 

Deirol 
)arını 

taraftar· 
kandır-

mak istiyor 

DEGOLCULlRI AFFE HAZIR 
BULUNUYORLARMIŞ 
~ 

Vişi, 19 (A.A) - Başvekil muavini 
amiral Darlan Suriyede harp eden ge
neral Deg<:\l taraftarlanna hitap ederek 
bunlara mütarekeden sonra düştükleri 
hatayı izah etmiş, bütün vaziyeti kavra-
yamıvarak vazifelerini ifa etmiyenlerin 
mesul o]duklannı aöylemiş ve şunları 
il&ve etmiştir: 

- Dego} te.raftarlanna Almanya ve 
ltalyaya karşı muharebeye devam et
meleri lazım geldiğini söylemiştir. Hal
buki öz Fransız vatandaşlarından başka 
hasım olarak karşılarına kim çıkanldı) 
Dakarda, Gabonda ve şimdi Surivede 
ke.rşdarında tek bir Alman veya ltalyan 
var mıdır) Degol taraftarları kendileri
ne yapılan vaitler hilafına munhasnan 
Fransızlara karşı mücadele için kullan
mışlardır. 

Bundan sonra amiral, Degol taraftar
larını Fransız bayrağı etrafında top]an
mağa davet etmi§ ve mareşal Petenin 
Degl taıaftarlarının hatalarını af etmeğe 
he.zır olduğunu s6yliyerek bu aftan yal
nız şeflerin istifade edemiyerek kanu
nun bütün şiddetiyle cezale.ndınlacak
lanm ilave etmiştir. 

Fran ızlar Cebr.H•tı!3rı• 
d!t fr~c• m etmemisler 
... Vişi 19 (A.A) - Cebelütt~rıka ya
pılan bir hava hiicumunda Fransız tay
varel,.,rinin de düşürüldüğü hakkında 
Londradan verilen hılberler burada tek-
7İp edilmf"ktedir. Fransız tayyareJ ... ri 
Cebelüttanka yali'ılan hücuml hiç 
birisine işirak etmemişlerdir. 

----
Mısırda her radvo 

riinlendmiyecek 
--<>----

Vasin,gton 19 (A.A) - Asosycted 
Pres'in ald1ğı habere göre Mısırda ya
bancı radyo ne!:rivatını dinlemek yasak 
edilmistir. Mısırlılar yalnız İngiliz ve 
Filistin radyolarını dinlivebileceklerdir. 

lerde bulunyorlardı. Alırlanyanın, efkarı Almanyantn bu .siyasetini B. Musso-
• d · d lini son nutkivle teyit etmistir. Musso-

umurniyenın aıma say ığı ve sevdiği 'ini İtalyanın Türk doo:tlu.!'.!unu a1'1'.lmak 
hit" memleketle dostluk tesis .:tmiş ol- ııiyetini göstermi~. Bu surPt1e hütlln 
ması mesut bir lııidisedir. Bilhassa ge- on~eller ortadan kalimm:tır. Ve Türle • 
~en harpte Almanyanın müttefiki bulun- .o\.lman dostluğunun faydala,.ından istl
muş bir memleketle her türlü a:.laşma:...- fade edecektir. Bunlar büyük fayda1aT• 
lrk tehlikesinin bertaraf edil.nış olmasın dır. Alman mi11P.ti dalına sundan emin 
dan dolayı memnuniyet hissi umumidir. olmuştur ki Türkiye müstekar bir kuv
Bir çok eeki • .auharipler kahvelerde ve vettir. Ve boğazlann bekçisi, büyii]c bir 
sokaklarda Türkiyede umumi harbe ait Avrupa devleti sıfatiyle biiyük bir rol 
hatıralannı anlabyorlar. Bunlardan bi- oyn1yacaktır. 
•Hnm ı ı ı ı ı mı ı ı ıı 11111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111ıı11111111111111111111111mm1111111111111 

Kahve tevzii hakkında yeni talimatname 

Her 8ileye '' 450,, gram 
kahve tevzi olunacak 

~~~---~--~-~----~ 

.!stanbu~ 19 (Yeni A_sır) - İaşe 'j mış olan kahve tevziah durdurulnıut
musteşarlıgı kahve tevzıatı hakkındaki tur. 
talimatnameyi postaya vermiş ve key- ı Haber oldığıma göre, talimatname 
fiyeti bildirmiştir. Talimatnamenin gel- mucibince her aileye 45 O gram kahv~ 
mesine intizaren, dün şehrimizde ba~!a- tevzi olunacaktır. 
111111111111111111111111ilm11il1mil1' ı 111 il 111il111111 tll t '" 1111ilil111111111111111ilil11111111111111111111111 lllHHllD 

Asker. ii!elerine yardım işi 

Belediye resimlerine ya
pılan zam başlıyor 

Jstanbul, 19 (Yeni Aıır) - Asker nakliyenin birinci mevkilerinden fazla 
ailelerine yardım için belediyece kabul olarak bir kuruş alınacaktır. Tiyatro Te 
edilen yeni zamlann tatbikine yakında ve sinema fiatlerine de yüzde on sam 
başlanacaktır. Yeni şekle göre vesaiti yapılacaktır. 
11111111111111111111ımıııııı1111111111111111111111111111111111111111ııııımııııı11111uııı1111111111111nım1111111unn 

icra Vi!killeri Heyeti dün toplandı 
Ankara 19 (A.A) - lcra veki1leri heyeti bugün saat 16 da başvekil doktor 

Refik Saydamın riyasetinde mutat içtirnaını yapmıştır. 
111111111111111ı11111111ı••ı1111111111111111ımm•ıııı1111111 m11111ı11111111111111nıı11111111111111111111111111111111111 

ı-:ububat satışları hakkındaki 
~ 

bir karar kaldırıldı 
Ankara 19 (Telefonla) - Tacir vasfım haiz olan ve olmıyan bilurn91 haki

ki ve hükmi şahıslar tarafından yüz kilodan fazla arpa, buğday, çav.d~r ve Yu
laf satışlarında mahallerine ve nevilerin göre azami satış fiatl tesbıtı hakkın
daki koordinasyon kararı ilga ediJmis-tir. 

11111111ıı111111111111111111111111111ırınn1111111111mı111, ıu 1111ı11111ı111111111111111111111111111111ıımımıı111111111 
Zallranboluda bü vük bir Jıa•ır11a 

Zafranbolu l9 (AA) - Dün çok şiddetli yağmurlarla birlikte mtıt.hi§ 
bir kasırga olmuş, bir çok minareler yıkılmış, bir kısımlan da hara~ ~~UI\ 
Bir çok meyve ağaçlan devrilmiş, kalan mevve ağaçlarının meyvesının d<Srtie 
üçü dökülmü§tUr. 


