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- i lmttvu sahibi : SEVK.l!."'I BİLGİN 5 
Başmuharrir ve umumi neşriyat mndOrO : i 

BAKKJ OCAKOOLU 5 

ABONE ŞBRAITt İ 
DEVAM M"ODDETI Türkiye için Haric: için E 

Senelik.·-····-- 1400 2900 5 
Altı aylık............ . 750 1650 :_= 

GfinO ~~mis nOshalar (25) kuniStm-
TELEFON:2697 -----1111111111rıı1111111111mmmımıııa111111111111111111tt111111111111111u: 

hAn mUnderenbndan mesulivet b1nd edi1meL 

S""11'$. SU" aüvcırileri bir v.UrUWfle 
IOoer~ooaoaoaoia ıaaaeaıeo a'aıa~aaaaaııaaaaaıaaaaaaanaı 

Sovyet-Alman Suriyede harp gittik-
. çe f iddetleni yor 

JfünaselHdı etıeafında 
lteyeCGllll ltaberleP 
dellflm ediyor-

---o---

Altay ve Altın
ordu mailôp 

Fenermer Altınordu 2 - 5 sayı ile, 
Gal:ıtasaraylılar da Altayı O - 3 sayı ile 

yenerek galip geldiler .. 
'l'AFSILAT 2 ci SAYFAMIZDA 
~ •t E&'e • 

il 

Sovyet • Alman mü-1 
naselJat-1. ne merkezde? 

LOndrada Sov· 
yetlerataarruz 
edileceijkana-

ah arbyor 
Sav yet/er kendilerini 
müdafaa edebilirler 

deniliyor 

Müttefiki& 
Şamı taihameıı 

iıv:al ettiler 

- -= i = = § Milli Şef Ya/ovaya § 
İ feref verdiler 1 
E İstanbul 21 (Yeni Asır) - Milli Şef bu sabaJi E 
E (dUn sabah) Derincede trenden inmişler husttd § 
ğ bir motarle oradan Ya1ovaya geçmişlerdir. i 
- = - -= = = a :11111111111111111111111111111m11111111111mm111111ım111nmı1111111nn: 

YENİ AS1R Mathuıınnda 1Hmlm1'fwr_ 

Inı:iltereye 
harp malze

mesi sevkivab 
artmakta 

lngiltere için stole ta 
hasır lanı yor 

Romanyada bır let>e 
_kalddelik giJrül'iJyor 

Ro~yaye-
.d !!L.1' menm..,..m 

Alman kuvvet• 
leıi mi ~eli~or? 
pek yalııntla lıat'I 
hddiaeler olacafın• 
dan bah•ediliyor 

Getıeral Va,,ell'm yeni bit- f'ftmt 

ıııır 11harallalırı 

Almanlar ken
dilerini zafer 
kazanpıış sa

yıyorlar 

V ..,.ı cephemisi yar 
matlı ılıyorlar 

Londia 21 (A.A) - De;vll 1ı1e71..- Berlln 21 (A.A) - Asbd mdliJle.I 
~ Vqlnstıoiı muhabiil J:dldlrl.Jıor. rhı miltaleuına gire, SoJlum mey 

Amerika· harl>iY. ~ tqiltere- muharebesi Afrika muharebesinin 
ye, Orta prka veya }Uzum ~ her btıyiik çuppnuı olmU§tur. llult.D!ıbe.I 
hllngl-blr yere ~ek bZere b8zır şiddet, çetinlik, kesafet ve keu 
bulundurulacalt her tUrlil harp ma1ze- itibariyle diler her hangi bir m11stemi 
mesi stoklarriıriı vUeuda gettri]mesine leke harbmın ilstUndedir. 
baılamJ§tır. :Meydan mF.-ebest. 1917 deki 

Bu stoklar, tiığiltereye mtıtemadiyen lar muharebe.sine benzemJftlr. Gen 
...__... .____..._ I artan mlkfarlarda ~ harp mal- [.S.ıı f. ci. Ş!&bJftM_ ] _......... ~ .-...........-, a- zemesincten Mşbm. 

~·f.t199t ... dı.pndald ......... 

f-L~:A~r.=~ 
rlyor. 

Bu akşam ~erden gelen son ha
berlere glSre, dli§manın a"-1 ~ 
karşısında şehir soka~ .lalP.:cUM 
külmesine mani olmak ilzere ıuta'Ian
mız Şam şebrhı1 terbtmışler ve tehir 
dşnda yeni mevdlerlne çekilmişlerdir. 

Iraktan gelen motörlü düşman kolu
na hava kuvvetlerimiz hücmn ederek 
büyük zayiat verdimıişlerdir. Bir tay
yaremiz geri dönmemiştir. 

Diler cephelerda,~.4d1wbf!.lst 
~ 
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Pembe alhn yapıyor muydu? 

Dtiffdündl Murat, nraz lleyle beraber sfllil'baz 
PenlJenln eulne gtımelı lıCIPCIPaa uerrnlştL 

WBHt ASIR 

ŞEHİR HABERLERİ 
lı ilatilallarını lıalletmelı için 

22 HAZiRAN PAZAR lt41 

Sovyet -Alman 
Müncuellatı etrafında 
fıeyecanlı ltalJerler 
devam ediyor .. 
~ 

HAKKJ OCAKOCLO 
Memnu av saha

ları tespit 
olundu 

Münıessil İşçi İntihabı ı aa~aratıı.cisahitede) 
t.Ua yoktur. Amerika,.. ber hWi8I 

müddeti hitam buldu =--~bu harbın _ı~ine yakfaşta. 
Y'amlU'ta foplaınaJı, d A'ft'8119 ...... dünya banim ht-
IHqında pasa auı, "'alı ..... .,,...," ~- au-

7 11~a-e•-" ,....,,_. .wtHw-a. -•- ı. ......, ... ....._ lh Atı•ı • Mldmi oı... Bitler, 
Sultan Murat bO.sbütün heyecana Onun altun imaline kadir olup olma- CiPi da yasalı.. uu. .. ,,. ..... ı--111.':"r• S ... ı-..... 115 ..... .,......., ı-·-• --..-~ libuelı Wr harpta Avrapevı 

diism"'s görllnPrek: dığını kendi gözümle görüp katı suret- Vali muavini B. Ehem Yalçınkaya- lel'f llcdıluada tafıflNda ~.. ~elde edilwesi •&el-
- Sen bu 8'hl.rbaz kadının erini bili- le anlamak istiyorum. nın reisliğinde alakadar daire müdürle- 1llttla llQ M. ... mml nmıiı-

yor mu.run' d'ye sordu, adı nedir! .. Ki- * rinin de iıtirakiyle toplanan av komis- İ§ kanununun 78 inci maddesine mils- Senenin muayyen mealmlerinde fu. - a1-M tarılme 1-ş vmmak mee-
min naidlr! Ne za.mandanberl bu isle yonu, av nesillerinin üremesini temin teniden çıkan1ııut olan c.if lhtiWiaruu liyette bulum TlltUn, tlzOm .incir w t.mb'etinWir. 
me .. sttd tılu,ıor! Sultan Murat ile F'ıruz bey arasında için her sene bir mıntakada av yapıl- udaştmna ve tahkim nizamnamesi> ne zeytinYlllı imallthane1eıl llbl it 7ederl Sovyet topraklan Aft'8pMUD Yecine 

Firuz bey sakin tavrını hiç boımıya- bu muhaverenin cereyan ettiği aynı mamaetnı kararlaohrmı§tır. Aiustos göre, işçilerle iş yerlerinde if verenler de her aesMt faaB,.ete 1-fWıkJan ilin- ahire ..ı..ndır. fptiat ...weler .._ 
rak: Unde; Pcnbe Samatyadald evinde kcn- 1941 iptidaandan 31 Temmuz 942 ta· arumda cıJmcak tek batlı '"78 tat>Ju den itibaren on bet g6n zarfında cmtl- lmnmdaa .. "°7&k ltir ka,awti ....... 

- tstnnbuldn bunu her kes tanıvor. disine mllracaat eden bir çok mUşteri- rihine kadar apiıda isimleri yazılı mm· iş ihtilanannda aracılık yaparak uyuş- messil ltçb leÇimi yapmakla mnlteilef Almmı'loa. ... ~ ,... ' n 
:Ach Penbe... Samatya U!rn"~r-.ncl3 . bir !erini kabul ederek öğleden sonra bil- taka dahilinde av yapılmua yasak edil- t?rmak hizmetini ifa için <mUmessil is- bulumnaktadlrlar. Bu sene faaliyete ge- yardna ......, ~. s..y~ 
yabcla etaruJor •. Erini her ne kadar bil- tün işlerini bltlrmlştL mittir: çılen secllir. Nizamnamedeki kayıtlara çen tUtUn it yerlerinden bir kacmın bu mesai .... W 8"7et tebiii ile Al-
mlyorsam da bunu bulmak o kadar güç Penbe .aın uzanarak yorgunlutunu A _ Ç1ftllk yanın adası: Ş.rkan göre daimt faaliyette bulunan iş yerleri mUkeDeflyeti vaktinde ifa etmediii muı- 1ll8Dyaem ....... edilebi1mesi tle ...... 
olmaz gibi geliyor kulunuza.. . Orada ~idennek a.er. bir kahve fçmele karar her iki senede bir Mart ile Haziran ara- taka iktısat mUdUrlüğilnce JdirillmtlJ ve hariclncledlr. 
kJme sorulmuş olsa g6sterirler sanıvo- verdi. Bban<'ıta' kahveyi yaparak ha- Çe,me Uza.. = fimalen '" cenu- sında cmilmessil lsci> ~imini yenile- bunlar hakkında kanuni takibat yapıl- Bın.eaaterfA llerlin evveli güzellikJe 
nım... nmıma sundu 99 bu sında odaya de- ~n d-t ile _ı_ __ t ~ada: B - mekle mükelleftirler. Mükellefiyeti masl muamelesine girişmekte o1dtıiu 1tlr lı Mıllli vlleucla ~tiimek i~in Sov· 

- Meşhur ata .a(Szildür: Hlç ummadı- mitti Memo llrdL erence uya. .. rKaD DaDU1 ova. pr- mOddetl udmda ifa etmlyen is veren- ~ilmiştir. J'ed9i U.. eabsanık, --..U.. eh-
lın taş bas yarar elerler. Belki ~ .. bu .. · - Seft2den aYnldıldan zamandan bu- ben Ddır. cenul»ea ~tan mevkii, ler hakkında muhtelif cezala~ tatbik * ...... ......_ blkısaaak, hu suretle ele 
htrbaz kadın uırlardanberi bircok alim- gilne kndar aradan bir çok seneler geç- '!limalen deniz ne mahdut saha c - edilmekte ve kmıun1 takibat yapılmak- müsbet bir netice ........ belki tchll-
Jerin aradıktan hnlde bir tUr1n kesf'e- miş olduğu için demirci Memo ile kan- ftdır m~ntakası: Şarkan Gerence. garben tadır. İzmir mıntakasmda bulunan dal- Kanuna .ıröre milmessil işçiler şu n1.t- bli bir IUl!el'aya atıım.lı .. P. r11ı: 
'demPdi\deri '!un't altun Y"pmak {''\resini sının şimdi oldukca ya"lanmış ve ihti- Udrr koyü ve çayı, cenuf>en Kadı ovacık mi iş yerleri 941 yılında yenilmekle mil- h t1er dahilinde olacaktır. nhileeektir. 
buJmUJtur. D01'(ln blr kerre Firuz' .. varhmış olmalan lhım ~eliyordu. Va- mıntakası, timıılen deniz ile ınahdut sa- keDef btıhmduklan bu lşt yapmışlar ve tş yerlerinde ~ 5Ö iJÇ1ye kadar Yubnla da bydettiliada ıl1li ~-
Böyle bir k~ temin edecelt netic kıa Memonun ~çı ve bıyıklan ağarmış. ha... ~ .yerlerinde ~san lşıçiler cmOmessil 2 asit, 4 vedek mUmelSfl. 51 bçlden CÜ ~~ çok teWWell elmMla ltenlter 
ne \Adar muau.am btr b olacak" .. BU- suratı binrl daha bunımm<rtu, fakat Bundan başka av neaillerimizi mah- ışcılerb seçmişlerdir. 200 ze kadar işçi calt!!a1' yerlerde s asil, eansiilikler karşısmda 'baş vuralahfle. 
tün cJft~. bftttln pac1fşah)Ar parasız sıhhatı ve Rilcil. kuvveti hala yerinde veden hareketlerden olan yumurta to~ Bnı l~ yer1Mi bu kanuni mükelrefi- 6 yedek mOmellll; 201 den bine 1aMlaf' cek bir tedbirdir. 
kalmalı: cleNmden kurtulacaklar .. Her idl Gf!lldJlhadeld no~i allrJ'Cl n lamak. Subatıında pusu avı. çalı avı gihi yeti henUz yapmaJnlf olduklarından i.$çi çalısan verlerde 4 astı ve 8 yedek, Ahı lJ'• mub....t için başba. 
mU~ldll'ln ça!'Ul 1nılunacak... şabet tablatlnl de el'ln kaybetmemiş hleB avlar da Ja•k ecliJmlıtlr. mıntaka iktısat mUdilrlUlfl gereken ka- binden fazfa amelesi olan yerler için de bnWa w ~ lAtlamıyorsa nihayet 

Fabt bu m.,le antmızda bir sır ha- b11lunmakta idi... --- nunl cezaları tatbik etmek için bu gibi beş asil ve on yec1e1c cmtlme.U lftb se- ftleeell karar J'8 ~ istı"ll hun-
llnde blmab ... ÇUn1rll dO~ıtnlanmız Penb~ gelbıee, falcı çingene kansı At{ f • b • • 1' yerlerini tesbite befLamıştır. çilecektir. lesine ......... wınfaat t. Sov1edede 
alltl"-a ~ elfmhdeın alabilirler. şimdi biraz sembleııımiş. bu yQzdn u- '! fZm grup irin• HHHIFHH llllllllHlllHllll HHDHllHllHHllllHllHllllllllH• ~ lmt. blıld eylemektir. AY• 

Ben 1>u«ltn 181'8Vdan bir tarafa ayrılma. reke,lerint1e~l!'pa~ afn"lık ve ~k- ciliJ1.i mü•abalıaları Bir ilati,,dr maznuna Valim;z valııntla =--=•Ol.:.,..~-=-~"~ .. 
Bu a~ birlikte Pftp sdmbu kah lik peyda olmuştu. 5 T " - • - ......... - ·~-
tle ~··· - B t TM E D t - baa.ın yanılıyor adliye ye verildi An6araya gidiyor ::.-::-=. eok mtqktildilr. BelEI .. 
lllHHHllF!IHllUllDllHIHllHHD 1 llHIHllllllllllHIHHlllHllFI e r' ftai1m1 l ll llafflllr l(iDcle ....... 

mı tııır ı Sogyet • Alman nn1n• JGm':: =-B=.=~r .. ~~= ..s~~~~. =~1me!'t~~ Vali B. Fuad Tubahn diyete alt ........ beklenen SovJef • Alim .... 
"' •ebatı ne merkezde? nlzJI. Isparta, Manlaa TC tzmlr bölceai ug .. - J- .... uı ..... ZI itler haklnnda atlkadar ..-ekU.elerle nwhatuun a1aaılr ......... mald-

.atletleriain qtirakiyle atletizm ....., hl- ylnnl kun11 olduğu halde kırk lnırattan temaslarda hlamaak bere Mr be; stl- denta Gzer:lncle tesiri olaeak Wr lqaııt 
rinciliii U..J..k ı. pı)acakm satmak 9Ul'etlyle ilıtfklr yapbfı iddiufy- ne kadar Anbran sfdeeeil ı..- ..._ lflıcle ed~ktir. 

Japonya Sov
yetlerle yaph
tı maahededen 

ne kazandı? 

~ ilk~~ Y~ ~mak- •• ad~ tea11m edllmlşttt. mıım. HAKKI OCA.KOOr.U 
vaziye~ ~a":'~· =N~a :....~b;: ~~&IR::: ~A=:aaılntı 111111111111aa11nA1111ac•ı11cıt11H1111111111111 d1111111111alaaııııııaı Gitar,_._-.,,,... 
mahfillerde. Alman - Sovyet mUzalr.ere.. en lwvfttll atletlerl ittirak edecekleı-- • ay ve ınor u s- ................ . 
}erinin devam etmekte olmasma ve bu dir. 

E:"'kuvvelllnetice~-.:::: YAMARLAR tanbulda yeıiildilcr :;;: =:ı-ı 
---· KAMPI ACILIYOR Kaıilerlmfzden biri l&ı.derdill melr-• tupfa diyor ki: 

JladPldde ...aıaııatıar 
YAZAN: SADRI ERTEM M.mtt n (A.A) - fspanya hariciye 

San .....ıarda, umulmadık bir in- nazın B. Serano Sunner dün birbiri ar-
a eo.,ıet Rua,a 11e Japonya arasında dmca lnlilfz" Alman btiyiik elçilerini 
bir Wtanflak m......._. imzalandı. !Wu itaba! etmŞtir. 
..__ tarlG tarla tıe&irlere tibi tutuldu. --------------
Bir eak ıalercle de hA1l bu m~ de jMPOD)a b8yle bir denb kaybı kay. 
Din lf8de eUlll hakikatler Uzerinde mü- detmedL Avrupa memleketleri tahrip 
.......... c1nam etmektedir. sahası içinde ldL japonya b• salumm 

8"7et ...,.._ Cine olan yardmmıı 11ıtmda idL japonya mk ıuktakl Al
lesuıedıll ldn bu mualıededen Jar..on man kolonilerini baAhrdmtan eonra ~ 
8llbrt malııflJJed memnun değildir. Fa- ni, mikyasta iktisadi inkiJaflaT kaydetti. 
kat Japonyayı Ameribva brşa yapacs- Müttefiki f ngi1terenin uzak prlda tleari 
At harebt1erde serbP.st bıraktığı için bir münftkale irtibab ltesilmbti. Hindistan 
yandan mihftl' devletleri, bir yandan d:t olsun. A vuaturalya olsun lngiltere yeri
mlbverin Japonyadaki politikasını tem- ne jnponya il ticari münasebetlere si-
sil eden Prens Ko~ hilkümefüıi riıştilt-r. tnı?iltere fabriltalannın welme
memnun etti. Mihver devletleri mem- vrn mamulatnnn yerini. kurul n japon 
mmdur, ~ Japonya bu muahede fahrilralan iatib..l&b iftal etti. Alınan
tıe Pasifik 07.l!rinde Amerikaya ~lir vanın .e lngilterenin uz.ak şark ve Pa· 
askeri harekete maruz kaldığı zam~ sjfi)c paznrlan süratle japonvanın nüfu· 
Rusya bitaraflı~ı m~hafaza ~~ktir. 7.Una girdi. Büyiik Ham böyle bir tat' 
Japonya bu suretle .bir cephesmı ateş- ile j:toonyava yaver o1du. japonnnm 
~ kurtarmış. emnıyet albna almış san11yil~r-sf ve empervallst h<'r~~tl"-
bul~~· Ti.l'in t .. m .. Deri bövlece lrnruldu. 

Mihven memnun eden nokta )a- Bu~Un va71vet fam aksinedir. Fedn-
ponyanm daha serbest hareket ımkan!- karlık yanmak ve tahriplere maruz kal
nı elde etmiş olma.onndandır. ~una ra~- mnk imk~nı jap<>nya için mukaC!derdir. 
~en Ja~nya Past~e !1111enka ve _Jn- Hel bir Sovyet - Amcrlltnn anlac:;ması 
Jtı!tere ıle d<'rh:ıl bır mücadeleye gırer vukubulursa. 
n:ıı?. Alt~iz. ve ~tlan~ m~arebele- Sovvet - Jatxm b!tara01k muahede~· 
rınln neticel rıne ~orc bır vaw·et almrız iste SovyctlcrdPn r.Plc-cf:'k bu tehlike\'i 
m!? Onu aynca mUtalAa etmek lAzımdır. bertanı.f etti. · 

Prens Konove hUkümeti"li memnun * 
eden cih t, Japanvanın üclü pakta. ~:~- Bu mtuıhedenin Jnoonya için ifade et-
me~.le bir şey kuanmadı~ bi1a t•!; tiği kıymet ve muahedenin nılıunu an
tehlıkeve maruz kıtldı~nı iddia ('denle- lamak için iaoonya ile Sovyet Rusya 
~ ~~~ Matsuokan1n Mosko\•:ıdan ge- 2 .. nsınd:>. tPhlike unsuru olan bir nokta· 
tirdıgı ve-dbmın olduk~ tatmınk5:r bu- y•, hava sdAhlan arasmdakl farkı göz 
lunmasıdır. ;;nü!lflt' tutmak llzımdır. Japonyanın 

Sovyd Ru yanın b'taraflığını tenun h ··a ml~hı hir yandan coğrafi, diğer ta
etmek Japonya ldn Cine Sovyet yardı- raftan teknik ve ~ikolojik sebeplerle 
mı df'vam et e dahi bir ka7..ançtır. Ciln- S \ryet hava ltuw tleriyle boy ölçüşe
ki' üclJ Pllkbn hüktım1erlne Jtfiıre Japon- ':recek bir ll:ıJd dlr. Sovyet hava kuv
ya ~iit'efiklerine ~cavüz e<!en hcrhan- vetlerl uuk ~~~ktaki her hand ilsten 
J'f ~ ~vlete karşı barba gmnek mec- hareket ettilderl takdirde bit' kaç saat 
burivetindedlr. Bu devlet hemen hem~ içinde japonyanın bUyUk §ehlrlerinl ates 
harbıın içtnde olan Amerikadır. Aınen- albna alabildiği halde japonyadan kal
kanın yardım kanununu kabul etmesi kacak bu tayyarenin 'bir Sovvet ıehri 
barba bilfiil müdahale sayılabilir.. Ve bulmak için bir kaç gOn havalarda do
sayıldığı zaman da bunu teca'lilzden lasması lhım gelmektedir 
b ~~ hır .sekilde izaha ~ yoktur.. J'al>Onya dal" meufe 1c;i~de milteklsif 

Poyle hır hnl vukuunda Japonva uzak ıüflL"U, ~o•ryet Ru~a 21 milyon kilo
.et ne Alman} anın. ne de ltalyanın met!?. muTabbeı arazi Uzerinde mesafe

ya d11 ından istifade edebilir. Uzak nin ve d$ııtklığm vtbatlnl temsil et-
ark ve ı::~ifi1 işini ke .. ndi başına kend" T'l ~lttedir. Diğer tareftan 1904 harbin

J uvv tlcrı ile başnrmaga ve yardım al- denberi hlç bir tecrlibe geçirmemiş olan 
mamaya mahkumdur. Bu hal japonyanm japonya havaeıJık bakımından ne kem
Buyiı~ Harptek~ ~?lünün tamamen zıttı- miyet. ne de keyfiyet itibariyle komşu
d r ıııponya Buyuk Harpte harp saha- su seviyeınte çıkabilmlftlr. KotnfU dev
•ndan uzakb. Harp eahuı Avnıpada idL lelin hava tefevvuku imza edilen blta
AtlantU:: boyunca deniz devletleri müt- 1'8flık muahedesinin kıymetini japonya 
hiş den hilecek zayiata uiradıklan hal· için artınnaktadır. 

Çeşme kaplıca ve plijlan 
RASJ M PALAS O TELi 

28 Haziran 

fzmh. Verem MUcedele cemi,eti ta- - Cumartesi ve Pazar gtln(l peeleri 
rafından her sene a~lmakta olan Ya- İstanbul. 21 (Husus!) - Miltt küme bdNct DEVBB sut bfrd K aktan COzelyahya hare-
manlar kampı hazırhkJan bitmek üze- karşıJMtJla1an için şehrimize gelen İz- İkinci devrede Fenerbahçe takunmda e on 
redir. Kamp, bu yıl daha itinalı olarak mir talomlanndan Altmordu Fenerbah- mühim delişiklikler yaparak aaha.Ya bt eden bir tek lım:w&) arabasına 
hazırlanmaktadır. ~akadan Ya- çe ile, Altay da Galatasarayla Şeref çıktı. Bu defa kat, bl1dmiyeti a1maia ~~bah~~~ =: 
rnanlara ~yolun tamiratı bir hafta- stadyomwıda binlerce seyirci huzurun- muvaffak oldu. Altmordu k.aleclsl hari- yar. Bir izdiham.'* wdwtıuldr ld _. 
ya kadar ikmal ed:leccğinden kamp tem- da ~ yapmışlardır. kulAde kurtan~larla takımmm fazla .,1 ımmn.. 
muzun ilk gUnlerinde açılacaktır FENDBABÇE • ALTINORDU yemesine mini oluyordu. Bu devrede de Yaz mevshnfntle Mlhmı9a tatR «ftnt.. 

- -- Fenerliler 3 ve Altınordulular bir sayı rinde ~ mahaJlerlnden evlerine 
Elltınenler için ziraat İlk rnaı: Fenerbahçe 00 Altmordu am- çıkardıklanndan iDiM; 2. 5 Fenerbahc:e- d&ıenlerin pek «;ok olıllMI gayet taMl-
Aletlerl wollandclı smda idi. O\'UJ\8 Fe~lilerin VU!'U$UY· nin galibiyetiyle netX:elendl dir. Tramvay ştr1tetlnm q leferlm ylll 

., le~- tık dakikadan itibaren Fe- GALATASA&AY • ALTAY l\IA('I ihtfvaçlarma eenp veremez. 
Mekteprlz köylerde ciftçi köylilye zl- nerliler AltmoTd kales'ni sılaştınyor- Ga1atasaı'Q - Altay maçının birinci Şirketin 'bu va!!iveti nuan dfJcbte 

raat usullerini ameli olarak gösterec k lardı tık KOl fı bnı Fenerlilw kaleci devresf:nde .Galatasaraylılar çok üstUn alarak merlerl halkın ihtfyacma "91'9 
olan e~tmenlere verilmek Uzere Ziraat ile karıp kaJ"$1ya kalııımasma nılnım ve hAkim bı.r oyun çıkarmağa muvaffak tadil edec~ne muhakkak nazariyle 
vekAleti tarafından İzmir viwvelinc 3 l kaçırdılar. Fener bugUn iyi bir oYUJ1 oldular. Buna rağmen sayı yapmakta bakmaktayız 
pulluk, 15 •• c:almı ve on bA~ maka~ çıkaramıyordu. Çünkü bir iki dakika çok müşkülat çekiyorlardı. Ancak oyu- YENt AsiR _ Karihnizhı temenıü-
~önderilmistir. VilAyetim.ız ziraat ve sonra ikinci bir gol fırsatını daha kay- nun 20 inci dakikasında bir frikik vunı- sine biz de l§tiralr ederiz. 
Maarif mUdürlükll'ri vekalet tarafından betti. Altmordu ancak 15 inci dakika şuyle bir gol c;ıkarabildiler. Devre O - ı 
gönderilen bu ziraat Metlerini Ödemıs, dan sonra Fener tazyikinden kendisini Galatasaray lehine bitti. 
Menemen ve Ber~ kazalarındald kurtarabildi. Hamdi zaman zaman akın- tKtNct DEVRE Roman yada bir feı>-
0ğitmenlere tev?:I edilmiştir. lar yapıyor. tehlikeli yarmalar yarab- :ikinci devrede Altaylılar daha canlı. k l ı · ı.. l 

------- yordu. Fakat Salt takımının vaziyetini daha enerjik bir oyun çıkarmağa mu- O dae lrc gfJriJ il yor 
Bir mahkamlyet kararı id:ıre i(in geride kaldığından gol çıka- vaffak olmuşlardır. Zaman zaman Alta- [ Bt!ŞMf'Oft 1 eı Stt1ıff~ 1 
Kemalpe~nm Dere köyünde Ömer ramı)'Ordu. Fenerliler 21 inci drJdkada yın tehlikeli akmlan heyecan uyandın- bslf bir ormuula......;... Prens lflbr 

oitlu Ahmet Yıldızı tek av tüfengile öl- ilk gollerini attılar. 23 UncU dakikad11 yordu. Bizzat oıyuneuJarm bu h~ecana laya ait Jtlasfvy malMaeırine ......... 
diirmek maksad.iyle yaralıyarak devam- Altınordulu Hüseyin 20 metreden attı- kendilerini kaptırmalan sayı yapmala- tir lt.omanya pml karmayı da ....... 
b surette znAfma sebebiyet vermekteın ğı gilze] şutla beraberJi~i temin etti .. 37 rma mAni olmakta idi. Galatasaray 25 ki ·Ahnan ıenel kmmayma nptetld-lş
~lu ayni k6yden Hüseyin o!lu Meh- inci dakikada frikikten Fencrbah~ 2 in- ine\ da1rikatJa sonra birbiri ardına iki tir. Dllft haberine ı6re. ......._ .... 
met Koca şehrimiz ağır ceza mahkeme- ::r yaparak devreyi 2 • 1 lehine ~ol da"9 yaparak maça O - 3 ~ ._.. Allwl lıtalml 'ROlnauyaJa pa. 
sinde 4 9ene hal'Se ve manevi tazminat ı L bitirdi. mekte devam ediyft 
olarl\k Ahmet Yıldıza yilz lira itasına .v.o:'!'ılıHcıı::ıaaaaııa=ını::ıaaıııcın nı111cr:tacı11::n1111aa11111111111111111111H Galas B~ nuntab1armtlma 
mahkam edilmi$lir. Sari yede harp gitti Açe J hti lutra mani ol- .ta pek (Ok" yat.k mammeı ıetlrihaei· 

aeıenıeıe, Gfdenfere ıiddetleniyor malt için ~~- dntl ,_ mııfhtım ... 
Konya mebusu B. Fuat Gökbudak, f Ba~taf'afı 1. ci Sahift'r1e l [ 'Battaf'afı 1. ci Sahifede ) altım ~tiıfı söyle~. 

Aydın mebusu B. Nazmt Topçu<>tlu, taarruzu geri ptlskt1rtülm0ştilr. Miltte- 7 - Perakende aza..ı ... flat1erlnla Romanya radyosu bOtfın l8n __, 
gQmri1k ve inhisarlar mUfettişi B. Me- fik kuvvetler yeniden terakkt etmişler- hesaplanışında kWıı&rabn SO eaatlme ..,._ marşlar ceJma1rta ft ~ • 
deni İnceollu İstanbuldan, ""·-·tlu dir. Merkez mmtabsmda v; .. ı mukave- ah"d ....1-~'--- -LL- irler ve yazılar okmnaktacbr. 
ka Ö 

........ ,... -:ı: ya v ı e )'UTllTUI~ m~-· -.J.~t ta peL yak-.:ıı- ~ ~---
ymakamı B. Aliettin zgelen Tur- meti yavaş yavaş erimekle beraber n- •unuwa -. wmıı ıuıu .-...... 
~ 8-l(llloa ~ B. Nl- zly tte az değişiklik vardır. 8 - Ba amet1e illa edilen fbıt ....._ Jerin vuku bulacalma teılmihler 711P-
~ Belpgden, İt BanbS' mldetlhh !NG!LtZLER ŞJDDE'I'Lt HAV.~ rlndea fazla klr temlaine öden •bcı- maktadır 
nnden B. Salt Sennen ve muavinle- Jr0rwn1ln- ... 'D'I' y·" nnPn'DT ... 'D lar aleyhinde miDt korunma bnuftU hil· ----· ----------

d ""u.m.unnı ru-uv~ kümlerlne ~Abn ceza1and ....... ize- Ja••l'8• 
rin en B. Fahnttbı S-hetç:i Mr'sa- Kahire 21• (A.A) - Orta prk İngiliz re kanuni takibatta l>ulunalMaia illa ---~-
dan şehrimize gebnişler, Nafıa veklletı hava kuvvetleri umumi karargAbmm olunur. 
sular m~fettiŞ B Necip Suveren Aydı- teblilf: 
na, Cazıantep emniyet mUdUril B. Nev- tngl)iz ve Avusturalya avcı ve bom-
zat Arma~ İstanbula, ticaret vekaleti bardıman tayyareleri diln Surtyede çok F ranııalara g6re 
iaşe mUfettı.st B. Se~man Kaptan oilu faaliyet göstennişlerdlr. Avcı tayyarele-
A-La-·- cn~Z-1 dir r Bnttta'f'trft '· cf Sahifede l ~..,. • .,..ıw ... er • rl Şam • Beyrut yolu üzerinde nrhlı 

•••••••• 

Bil' ıaldada ödemeL 

Ya.ztnı: !'C'ZACf Kl'lf ıtL K AK'J'AŞ 
aaVIŞ arahalanna ve bazı motörlü nak- Clyano ile B. Tnflk Rlıltü AY.. aruın• 
liye kafilelerine hUcum etmisler ve bil- da vuku bulan moıakattan baheettikten Bir defada toplu ve (akça para &le-

•wn• .a _.... •RJND a yilk miktarda araba tahrip etmlş.lerdir. sonra, Türk - Alman doetluk muahede- menin a~lıfını ifade ederken mesoll 
ZABITADA 

..,~ ~•Ya A Bombardıman tayyarelerimiz Şam sinin akdi haklcmda diyor ki: on bin lirayı bir tahtada ödedim, dftfz. 
ORMAJll y ANGINI mıntakasında motörlii nakliye taha!lşiit- ltalya ve Türkiye ıönnüşlerdir ki Ak- Bu tahtanın mnnası bugOn kalmam1'tlJ'. 
Urla kaP.asınm !dmali şarkisinde Kala- terine hücum etmişlerdir. denizdeki vaziyetleri biriblrlerine zıt Gençlerden birlsf •Bir tı>~tada ne cif... 

bak mevkilnde Hamza tepesinde btr Beyrut limanında vapurlar ve deniz değildir. Ve bu vaziyetler iki memleke- mek?• dedi ki bilememekte pek ha.\Jı 
orman yangını çıkmış. Hazineye ait "SO tayyareleri bombardıman. edilmiştir. da menfaatleriyle telif edilebilir. Tür- id1

• Eskiden para, altın ve sfimilş ma
dekar arazi dahilinde 200 kental pımar BUytlk menderelt i1z@rine dBrt tam lsa- kiyenin hıurnw bir nziyet almuuu denlerinden yapıldığı için, uzunca, k~ 
ve ~ yandıktan sonra jandarmn ft bet kayd~dilm!J ve denizalb oldu!u isteyen. demobuilerla tehlikeli pyTet• narlan kaf)alı, husus! bir tahta tızerlnde 
balkın yardmıiyle söndUrülmüştUl'. tahmin edilen bir gemiye de isabet vlki leri ldL Türklyenin hlc; hlr zaman hal- sayılırdı. Bir tahta füerine on bin llMt-
Yapılm tahkikatta yangının Zeytlna- olmuştur. yadan korkmasana mahal yoktur. yı sıralamak mümldlndU . Bu~n para 

~k~~~~M~~------------n·------------~~~~~~~~~M~ il 6 • işte bu tahtadır. 
Uzun e ayni k5yden Ramazan oğlu BU BAP!' A G 81 ı• Fil I' B f, E p O 1f HAdisat madent parı:ıyı ortadan kaldır-
KAzım Erhanm ve Rasim Erhanm bir ' 1 1 1 dıtı halde tahtayı aftz'IMdan çıbrarra-
an kovanından bal almak maksadiyle r A TT AREDB - • " dı. Zamana göre telmil- v~ ;zmAr, JWtrA 
duman ~kararak an]an kaçırmak için B ' yaktıkları a~n ge-'·liyerek etrafa si- D•••Pf• DIJRBıt..u- bahsinde geç kalmış d .. ~ldir 17. ıı~ı!\ 

U&q D.an • an-1n şahadet panna!umzın ueunu bas par-
rayet etmesinden çıktılı ~ ve maWnııza sürerek ı>8J'8 ~vma i$areti 
~ula!' yakalanarak adliyeye veıilniliJ- f f, il[ yapıyoruz. Baş parrnaltl_ dudaklar ara• 

lerdirİlaca'"-dan •arda A f K 1 sında 1$1atarak. llllramb·l kltıdı ovnar 
ı;as• .. ~bi .,... ..,.ma l~JP.ri yapmak dıt-

İkiçeşmelikte Maide.resinde İbrahim IU.'lbn!:U:a : tı.K AŞKI ha yeni yeni ~1ird1• Bir tMtada ö(t,._ 
ollu Mevl6t 1ebepm oı.rak Battp o1Ju lB. GECn.nf mek te yakıntfa hllfa<'.ak rledlf'tm jl!ibt 

-~_...__ ____ --.L.J1._._-...__.~~...a....s..--1tı.:ıı:..11:...L..L111..l..&.---~~-..ILL;:::.;:..::::.:.:::::..::.::;.:::=:..::=:=-:::::~:!:::.ll!l...._~-. ..... .a....a---...a.a.ıoiLIL&.i...R....l.mıl3Eli.JDıdl..ILIMııilıııa~-~~~_J~l.Jddı-t ~nutnA oiirA t~mih vantm~~-
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IAWUPANltfalMUAMMA 11 
: ANKARA RADYOSU : . - . 
: HllGÜNKÜ PROGRAM: 
•••••••••• ----- ••••••••• w 

8.30 P ~~am ve memleket saat aynrı, 
8.33 M• k pi. 8.45 Ajans haberleri 'l.00 
Müzik pi. 9.30 • 9.45 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayan, 12.33 
Milzik : Peşrev ve saz semaileri 12.45 
Ajan.• haberleri 13.00 Müzik : Oyun ha
valan ve tiirkUler 13.30 Kon=a( De
reden • Teped n ) .. 13.45 - 14.~0 Mü 'iL 
Radvo salon orkestrası 18.00 Program 
ı·e memleket saat ayarı, 18.03 Müzik : 

Leopold Muamması ! 
Ayın 20 si, 23 ii oldu. Be' lıülıiimdarı dünya eflııi· 
rı üzerinde bomba tesirB a acıdı oJnn miişte

reıı beyannamel!>rinden haber yofıtıı! Radvo caz orkes!rası 18.30 Konuşma : 
- 28 - Memleket PoStası. 18.40 Müzik : Radyo 

caz orkestrası 19.00 Müzik : Muht~lif 
AArkıh:ır 19.30 Menı!cket saal ayarı ve 
ajans haberleri 19.15 Müzik pi. 20 00 
Konu<ma (Yıırd •aati) 20.15 Müz:\< : 

tAZAN: JULES RCMA1NS 

Dostum c:ıı: .. • birdenbire saatine bak
tı. 

c- Aman, trenin haroketine kırk d; 
kika var, gitmiyelim .. • dedi. 

Kendisine hayırlı yolculuk ve muv,f
.fakıyet temennisinde bulundum. 

Ertesi Cuma günU dostum ..,. • d•r 
yani Belçika kralının milmessilindrn 
ilk mektubu aldJm. Kullanılan tahrir 
tarzı hakkında sizi tenvir icin bu mek
tubu aynen yazıyorum. siz karilerim 
bu işin evveliyatını bildiğiniz için mek
tubu anlıyabillrsiniz. Fakat yabancı bir 
kimse bundan hiç bir mana ~ıkaramaz. 
Kullanılan kapalı cümleler, her ne ka
dar siyasi bir şifre kadar mükemmel de
l!ilse de bizim işimizi görüyordu. 

21/1!/38 * 
Belçika ayan meclisi 
Azhlm Metr; 
BugUne kadar isler yolunda. Gelerek 

hafta için Londrada (N. Ch.) ile; Ko
penlıagta da Uç Skandinav naun ile 
randevll aldım. Berlindekl dostumu•.a 
yazdım. Londra ve Kopt"nha't al'8•ın~a 
onunla da gl!rilşecejHm. Yarın bir Hol
landalı ile bura da, bunu ta kih•n LA
hey' de ıı:Hrüşeeejtim. 
' Kopenhag mUUkatı (1 ve 8 K!nunu
sanide) muvaffakıyetle neticelenirse 
derhal mihverin iki kutbu ile temasa 
geçeceğim, şimal kutbundan başlamak 
şartiyle .•• 

Görüyorsunuz, mU!ezaylt bir ~Ural 
C!.aha doğrusu uçuş!.. Çün kil seyahnll,... 
rlmi hep byyare ile yapıyo,.,1m .. 

İcap ederse hariciye nezareti kalemi 
mahsus mUdilrll B. Le Ghalt Vllllltasiylo 
temas edehiliriı. Adres; 

BrUkoel Rene de la Lol No. 8 
Le Ghalt nerede bulundu~umdan ho

berdar olacaktır. Tııbil zarfa şahsi ve 
mahrem kaydını koyarsınız. 

Acele yaııyonım. size de aynı seya
hat temennisiyle se!Amlar .. • 

imza 
cx ..• 

tkıncl mektubu tam hareketim~en 
hil'at evvel aldım. İngilizler ve d·•~r 
beş diplomat ile her ~Pyin yolunda ~it· 
tll!inl, cBerlindeki dost ile• görllştül'.( • 
nn, fakat gerek •imal kutbund~. ıı . r0k 
eenup kutbunda biraz teahhür vukuu 
muhtemel olduğunu bildiriyordı1. 

Afrikada •eyahatte iken bir müddet 
1-ıaber alamadım. Aldığım kıs• bir mek
upta nazarı dikkatimi bir nokl:ı c lbct
t Derhal Bonnet'ye "l<ılüm•t ve•dim. 
\f 'Je '-U idi: 

I>lo;l·1 kr2l.nm kanaotince bir knn
r-rans ·opla'l<l· ~, takd"rd• hava si!Mıla-
1run tohdia! ieinde, ıabdidatı:l m•v"'1' 

hava cı;ilahların1ıza gfire ol:T1ay1p. tekar
riir etHr:ltıı.~]r mü.oı;tC''kbel hi.r tarih•P va· 
sıl olaC':ıh1n1ız hava kuvvetll?rfrnizn rt~T'p 
trs.hit olunm~sına Almanya!'lr.1 n1uv"f;ı ... 
kati ... 

Romı.r1a vuk11'Jul<J.n r'emberlayn - T!a
lif·1'• - Mussolini - Ci·nn mülnkatından 
Belçika krahtıın tahmini ~hi. bir neti
ce cıkn::: dı~nı ~a7r>t('leırde oku-ium. 

KB.nunusa iılin y mt<::ı yakla-;hk"" 
<ıazoteleri ne buytik hir a\i\ka ilo takin 
tt1i~jmi t~h"1in edebi1ir10iniz. Avın yir
misi oldu. Y;nni ikisi oldu. yirmi ücil 
<>1'111, halii bir haber yok. 

Brry htikiimde\r1n Qifny, rfk:lrt unıu .. 
miyPsi üz.erinde bomba t,.'tirl vao::ıca~' 
-nil~terek b~yannamesi hal görür11'.
ynr, 

Bir yerde aksilik r•kmış ohı~st ihti· 
rr..alini dü.'iünJüm. Kôntınu.~::ıni ;ıyır.1n 
sonlarına. dnbru, Tunus C'Pnupla!"ın~a 
ve Liby~ rölüni.tn kars!sınd1\l<i mP<;htı• 
Na .... th hattı civ,rlerında dola;;mak~ 
oldu!!umdan. miihim hab~rlcrin nazorı 
dikl<atimden k•çm11 olması mııht~mel
di_ Tunusa dönel" dönr!'H'-7. ~ayet safiy~r.r 
bir tavırla valii nmumive sordum~ 

c- Roma mtilAkatı~dan sn~ra b•ı·
nPlmilel sahada mi.ihir1 bir h!\öiq~ ol'.'111 
m11?• 

V21il umumi hirıız dii~ilndiikten son
ra ~u cCl'vaht verdi! 
•- Hiç bir ~ey yok.• 
Şubat iptid'.l~ın..-1!\ Fr~n~ava dörrl.Ok. 

t~n •nnr:ı. d'lStum n: .. • den bir mektup 
"'E'ld.i. K1sa V«' miiohe!Tl!.~ Anlarlı~ıma 
öre k,..ıı~n !T':Um~.ı::~;H ve 1 rnlın kenrli .~i 

itslzli!!e dii<mem~e rayl't'l etmekle 
herab~r. b"'~an"1çta1<i itimatlan g•vŞt"
m~e başlam~tı. 

I""ralın miimes~Hini bir ay sonra. ıtö
rebildim. Muvaı:.ttlatını bana t~lı:ofnrıl~ 
hahor vPrdi. Siikuneı ieind" konusabil
mek icin oteli <"ivanndaki ~rsonlarının 
kett·miyeti ve husu•i salonwı ile moru{ 
hiı lokantaru vcmck y memiJ.i rica et
tim. 

-BlTMEDt-

Solo şarkılar 21.00 Ziraat takvımi ve 
toprak mahsulleri borsası 21.10 111üz!k : 
pi. 22 30 Memleket saat ayan ve ai•'.ls 
hah<>rlori 22.45 Aians sp<ır servisi 23.00 
Müıik pi. 23.25 - 23.30 Yarın ki proı::'°"nt 
,.e Kap:ıruş .. ---·---·- -..---tZMlR DöRDONCO tCRA MEMUR-
!.Ul'.:UNDAN: 

SA 'fUiA ÇIKARILAN GAYRt 
MF.UKULON NE OLoueu: 

K hramonlar mahallesinde 1 396 ncı 
okakta pafta 245. ada 1899 parsel 28 
kapı eski 29 yeni 5 1 taj numaralı 2600 
lira kıymeti muhammineli hanenin mül
kiyrti sabLğa çıkarılmıştır. 

Birinci arthrma 14/7 /C141 tarihine 
miisadif Pa21trteai günü saat 11 den 
12 }·e kadar 4n<::Ü i~ra daireeinde yarı
lac.aktır. Bu arthrmada yüzde 75 ni bul
mazsa müo;terinin teahbüdü baki kalmak 
i.izcrr satış on gün da.ha uzah1arak ikin
ci artt11ma 24/7/HI Per~emh• günü 
aynı '!Ün ,.~ 11aattf" vapılacaktır. Bu art

•ırmada da v<jzde 75 ni bulmazsa 2280 
~n. lu kan~r:.& ~Ö1"e e.atu, V,f"ri bsralul:ı· 
C'..aktır. 

tpotıok anhibl ı.laeakUarla diğer a!A
k.adrırlann ga,·ri menkul Ü7erindeki hak
lant'ı hu,u9iv1e faiz ve manaflara dair 
iddia1snnı cVTak1 müsbiteleriyle birlikte 
on b<"! g:in z"rfındr. h!ldirmeleri lAz1m· 
dır. "ksi hald, h klan tapu sicilince 
malum olma<lıkça payla"!ffiad•n hariç 
\cal1Tlar ıubş J'•~in p:\.Ta ile olup mü,te-
nden yolnı7. yüzde 2.5 dollôliye rfürumu 
al1nl'r. $aıt:ıam~ i1.1r tarihinden itibaren 
hcrke~e açıktır. Talipl,..ı-in kıymet\ mu
hamminenin yüzde 7, r; nisbctinde pey 
akca~ı veya milli hanlc.alann hiTinden 
itibar mektubunu hamilen '139/372 
do!'l}'a numarasiyle mt-muriyetimize mii
rı:u"'aatl~n il&n olunur. ·--------·--·-IZMIR SULH 
etNDEN: 

HUKUK HAKIMU-

Ddvacı hazınei maliye vekili avukat 
Sadık Boratav tarafından Ka~ıyaka Sli
leymaniye eob.k 5 3 savıda Rqat K iba
re lcftn!!U MakbuJ,, Kibare aleyhine 
940/'178 No. ile açılan alocek davıuıı
nın r,ıyabı muhakemesi neticesinde da· 
vanızın reddıne maa mese.rifi muhake

IOJ:x> a: 13 c c ı:ı cı:: = ~= .>CIC ~cor..;::-.::ıı:c:ııo:::ııo:::ı:ıc::ıc=ıı::xııııooıo'xxı:ıoı::ıı;:>ı:::>ıo,.:ı.,.oe.:>00-::ıo"'",.,.:ıcııc:>: c:ıc:ıı:ı:ıı:ı""'~~ 
me ve ücreti vekalet tah•iline 15 /5 /941 
tarih•nde karar ve-rilmiş olduğundan ı, 

bu ilinın neşr tarihinden itibaren sekiz RAr K.0$ESİ 
•••••••••••••• 

Karın 

Her insanın bir iklimi olduğu gibi 
mevsimleri de vardır. Normal halimiz
Cle vücudun mevsimlerini pek te çok 
ayırt etmez. Fakat hastalık gelinci" mev
lim farkı kendioini pek belli ed,,. Ro
ına.tizmalılann barometre gibi her mev
elmi ayırt ettikleri ötedenberi m•şhur· 
dur. Onlar en ziyade yaz meV!lıiminde 
rahat ederler. ilkbaharda ve aonbahnrda 
ağrılan artar. Fakat bu yd - gene gü
neş lekelerinin bir marif~tinden olsa r,e
rek - yaz mevsimi geldiği halde, ro
matizma sancılan Mil hafiflemedi. 

Karın ağn.s• da bir çoklarında m v
eim kollar, kendine mahsus hir takvime 
tabi olur. Bilhassa karın ağrııı. karın 
lçeminde belli baıılı uzuvlardan birind• 
bozukbktan ileri geliyoraa. takvimi ol
mıyan kann a~mın o belli başlı uzuv
lardan başka bir yerden ıı~lmesl pek 
muhtemeldir. 

Karın ağrısının vem~k.ten ht.men •on
ra yahut birkaç nat sonra gelen ı;eknı,.._ 
rı m'Aleden barsak1ara geçmesile alaJ...ıh 
olduklıınndan, böyl , y~mekten az ıon· 
ra yahct sonra g~len kann ağnlar1.1a tak
vimli ağrılar d~nilemez. 

Fakat, bazılsn muayyen bir takvim 
takip ederler: Kimisinin a~rılan ilkba
harda ve sonbaharda meydana çıkar. 
Öylelerinde, karın içerisinde belli baş· 
lı uzuvlann bir tarafında rahatsızlık bu
lunduğu hatıra gelirst"'. daha l'::İyade sem
pati siniTleri düşünülür. Hava şartlann
ôaki değişmeler o sinirler üzerine ve 
onlaTın vasıtasiyle bi.it'jn -.:-°jcuda tesir 
ederler. ilkbahard. h nd ·i elekt.ik 
dalga1annın ne knd T çnk olduğunu, rad
yonun .. e'.'li da]g:'\.l.annft k~n .. an paTa.zit

lerin de o mev-ı;m,rırdc çc~alma!lı V.Ö!\

terir. Sempati sinir].-rimizde, radynnun 
alıeı cih>z> gibi havadaki ~lektrik para
zitlerini his,eder ve kano ai'rılarını ta
zeler. 

Böyle takvime bağlı olan kann ağrı
lan a.ra-ıında bir de cüc gürlük karın aY.
n!I•> vardır. lnsan baftalat('B, ayl~rca 
kamında hiç bir ağrı hiq~etmrdif.oi halde 
bir v.Un birdenbh·e "[\V böğründe hir ağır
lık peyda n]ur. O ai?ıTlığı yolclamak Ü7e
ye oraya elle bas•hn<."a B~trl•L: bir ss.ncı 
olur. ilk rfinü sancı gittikçe artar. ikinci 
gün hafiflemeğe baıJlaT. üçüncü gÜn ya
vaş yavaş kaybolur Bazılarında üç gün
den ziyade, eekiz güne kadar devam et
tiği o1ur. Daha sonra bit varmı~, bir 
yokmuş, gen~ haft::ıl:!rca, B:) 111.rr... hiç 
bir rahatsızlık olmaz. 

t\u. "ic ('fü..,Jiik karın dğrr ;rh ... y<.-.u:k.-

gı.ln içind ~ muh.a.kemryc mün.cafttla tt-m

nın takv·mi 
yiz yoluna gitmediğini> takdirde hük· 
mHn kııtivet ko.sh~deceği tebliğ maka
mına kaim olmak Vf": bir nii!lha'1 divl'\n· 
h•ne~ e talik kılınm"k suretiyle gıyobi 
htik'~m il-:barname~i nan olunur. 

lerle hiç hir miinascheti yoktur. Yemek- -------------
ten ö~ce de. yemekten sonra da brın 17.1\-tİR 'l'İf"ARET 111AlfKEl\tE<;L '
ağTtSt hPlunur. Y aln1ı:, d.i.1 pa'lh ol 1uğu DJı"S : 
i ·in, mide bozuk gibi gorunur, onun )J'ahkcrnf' iZCP satılmasına karar \e
için, inq,n bu mide bozukluğuna Rhep rilen ~38 ~nesi ve Anadolu ınah..c-u
olar ... k karı~ık bir şev y~n1iı olup olma- lUnden t~bmincn 600 kilo mikdannda
dığın ı hndi ke,.dine dü,ünür. İnsan cok ki ıınason 27 /61941 günil sııat 11 de 
defa kan.ık yerli·q.,,ı,n, kahahati ken- '"' veril<>!'ek bedel haddi lay:kindcn ,f,
din,Je b"lur. Halbuki kan.,k yemiş ol- rülmerliği takdirde ikinci arttırma 
ma!\a da, ü:; giın~ük karın ağnsı gene RC- 30 'G 11!l-i1 pazartesi gl\.nU ayni saatte 
ll İznıirde zahire borsa=da 00""'1 usııiü-· r. 

ne tevfıknn sntılacai\ından isteklilerin Bu turH.i knrın a;'\nsiJ .. birlikte çok <le-
foJ. bulantı da olur. Bulantıd.'\o s0nrns1na ya'Zılı gün ve sae.tte borsada sab!i me-
tutulanlar da bL•lunur, Bu ellmetl~r üç ı mu.-lu'!u1-ı.ı müracaat etmeleri.,. nan olu-

.. l"k 1. - k ., h . nur 2292 ı?Un u Kann Ri:T1"1ntn. ·ar--ıc ~eır .a nt!IZ· ı- .. .:. 
lığmda::ı, Mfra yolunda bozukluktan ileri 1ZM!R BELED1YESiNDEN. 
geldiğini iyice anlatırlar. Zaten ir,1'an ay- Da mahane k:ırşısınd:Jd kahvehane-
na karfwı.da gözler'nin akına dikkat 1 nin önünde Belediyeye ait 160 metre 
C"dersf' orada hafıf bir sanlık ta görür. ın11rahha1ndnki yol fazl:tsının bir sene 

KoıraciCer normal itlerirj p;ördü~ü va- miiddetle kiraya verilmesi. yazı işleri 
kit muayyen 1Aati olduğu ııdbi, hastalan- mUciürlüğUodeki şartnamesi veçhile 
ınuının da bir takvimi vardır. Oç günlük 3c1k artbnnaya konulmustu.r. 
kl'nn ağrım k.ı.rariğer raha~sıı.lı:{ının a1iı- Senelik muhammen bedeli ican 100 
meli olmakla beraber, bn;aııl..,Ja çok l;ra, muvakkat teminatı 7 lira 50 lrunış
defa o günlere tesadüf eder. 7aı n o g;in- tur. Taliplerin teminatı öj\leden eı:vel 
!erin de muayyen bir takvimi vardır . f, Bankasına yatırarak makbuzlsrıyle 

C. A. i le tarihi olan 23/6/1941 pazartesı 

Fransı%. nazırı Suri. 
yeden Vişi ye döndü 

---0----
\'işi Fransızları 
Sııriye e cesa
retle dövüşü

yorlar 
~ 

Vişi, 21 (A.A) - Fransız hava na=ı 
general Berjare Suriyede yaptığı tetk:k 
sey atinden dün öiileden sonra tayya
re ile Vişiye dörunilştilr. 

General Berjare g~l•r l'elmez başve
kil muavini amiral Darlnn tarafıoc1:ın 
kabıll .,dilmi.< ve Suriyedeki askert va
ziye t hlik 1' tnda kendi•ine mufa<sal iza
hat vermiştir. General Berjare cereyan 
etm~lrte olan muharebeler hrudooda ıy; 
intibalarını bildinniş ve bilhassa şid
de!li sıcaklara rağmen Fransız kıtaları
nm hava ve deniz kuvvetlerinin de mü
T.aheretiyle pek bUvük bir cesaretle 
harp etmek\• oldukİarına amiral Dsrla
nıa nazarı . 

"anU saat 16 da encümene mUraeaatle-
rl.. 8 - 14 - 18 - 22 (1288) 

1 - f~adifekale gazino!ltuna yaplla
cak ilılvei İn•aat, fen işleri rnüdürlüğün
<leki keşif ve prtnameai veçhi.le açık 
~k•iltmeye konulmuştur. Ke,if bedeli 
1266 lira 62 kuruı muvakkat teminatı 
95 lira 2 5 kuru~tur. Taliplerin teminat. 
öğleden evvel iş bankasına yatırarak 
mokbuzlariyle ihale tarihi olan 2 7 /6/ 
941 cuma günü saat 16 da encümene 
müracaatlan. 

2 - Dolanlıkuyu mahallesi 7 46 oa
vılı sokakta 220 metre uzunluğunda ka
nalizasyon yaptınlması. fen işleri mü
dürlüğündeki keşif ve şartname.! veç-
hile açılı: eksiltmeye lı:onulınuştur. Ke
•if bedel' 1601 lira 63 kuru, muvakkat 
teminatı 120 lira 15 kuruştur. Taliple
rin tt"minah öğledt"n evvel i~ bankas1na 
'''""~nıık makbuzlarivle ihale attihi olan 
2 7 /6/941 cuma günü saat 16 da encü
men,. rnürac.'1atlan. 

12162226 2146 (1318) 

::: ============ : :co ::1:c::uc 

Karşıyaka 
Bostanlı sahil nilıayetinde tl'('t}NCO' 

YF.NtŞEHtR .A1LE GAZtNOSU açıldı. 
Ucuz ve nefis içkiler ve i!Aveten Cu
mart•<t Pazar gUnlPri cazband bulun· 
dnnıheaktır. Sayın mUşterilerimizin bir 
i!efn tesrifierinde m•mnun kalacakları-
nı arzederiz. (1368) 

J,ühim bir fırsat 
Çeşme ılıcalarında ve deniz kena

rında ka!ıı 54 oda ve altında bUyUk 
gazino ve iki dUkkSru havi ve sıhhi 
sulariyle mebzul kendi kaynaklarını 
havi Karabina oteli namiyle maruf 
büyük Türkiye oteli varislerinin 
muva!akaü ile acele satılıktır. Ta
lipler İzmirde hastane caddesinde 
DumJuryınar okulu kar,ısında tuha
fiyeci Emin Çetinöne ve Çeşmede 
Karabina evi.atlarına müracaatları. 

1--4 (1381) 

IZMlR DöRDONCO lCRA MEMUR· 
LUCUNDAN: 

SA TL5A ÇIKARILAN GA YRt 
MENKULON NE oınueu' 

Kahramanlar mahalleoinde 14 1 1 nci 
s<ıbkta pafta 245 ada, 1900 panel 25 
numorada mukayyet 1200 lira kıymeti 
ınuhammeneli 7 1 numaralı hanenin mül
kiyeti aahlı;ia ç1k3.rılmışbr. Birinci art
tırmaoı 14/7 /'141 tarihine müsadif Pa
zarte~l günü sa.at 1 O dan 1 1 re kadar 
dördüncü icra dair6inde yapılacaktır. 
Bu arttırmada yüzde 75 ni bulmazsa 
mü,terinin teahhüdü baki kAlmalc üzere 
satış 1 O !'Ün daha uzatılarak ikinci art· 
tırma 2417/941 Pel"lembe gunu aynı 
mahal ve aynı saatte yapı]acakht'. Bu 
arttırmrı.da da yüzde 75 ni bulmazsa aa
bf 2260 numaralı kanuna göre geri bt
rakılacaktır. ipotek sahibi alacaklılarla 
diğ""r alF>.kad11.rlann gayri menkul Üze· 
rindeki haklannı huSU5İyle fajz ve mu.
raflara dair olan iddialarını enalcı müa
biteleriyle birlikte 15 gün zarfında bil
dirmeleri lazımdır. Ahi halde haklan 
tapu siciline" malU.m olmadık.c:.a paylq
madan hariç kalırlar satış Petin para ile 
cılup mü~teriden yanlız yüzde 2,5 dellii.
liye rüaumu alınır. Şartname ilin tari
hinden itibnren herkese açıktır. Talip
lerin kıymeti muhamminenin yijzde 7 ,S 
nisbetinJe pey akçası 'R:ya milll ban
kalann birinden itibar mektubunu hil· 
milen dairemizin '.19 /2 14 sayılı dosya• 

n:ı ınürac.aatlaTı ilAn olunur. 

TiRE S!CILLt TiCARET MEMUR-
LUCTJNDAN': Sayı: 319 

Tescil edilmiş olan (All ve tbrahlm 
Urt'aocıoğlu ve Hayri Yörükoğlu kol· 
loktif şirketi) ne ait 25 Nisan 1941 ta
rihli mukaveloname ticaret kanunu hil
kiimlerine pöre sicilin 319 numarasına 
kavt ve' te.•cil edildiği ili'ın olunur. 

Tire sicili ticaret me'T!urluı;t. resmi 
mühür ve üzerinde C. Çağlar imzası. 

Sirket mukavelenamesi: 
Tirede mukim Ali Urgancıoğlu . 
Tirede mukim thrahim Urııancıoğlu. 
Til't'de mukim Hayri YörUko~lu. 
Arasında aşağıdaki sartlnr dairesinde 

bir kollektif tiC11ret !rirkett akt ve tesis 
•dilmiştir. 

1 - Sirketin um"ll.Dl: 
Şirketin unvanı {Ali ve İbrahim Ur· 

l!nlloıo~lu v~ Havri Yörükoğlu kollek
tif sirkeli) dir. Bilumum sirket muam.,_ 
1Atı~da ~irketi tem•il eden şeriklerin 
zati imz3Jan ile beraber bu ticaret un
vanının d• istimali mecburidir. 

2 - Sirketin nev'i: 
Şirketin nev'i kollekti{th, Şerikler 

düyun ve taahhüdR•ı şirketten dolRyl 
·11üstereken ve müteselsilen mesuldiir. 

3 - Şirketin şerikleri: 
Şerikler Ali rı:ancın~lu. tbrahim 

Urr,ancıoglu ve Hayri Yörl'ıkoğlundan 
ibaret olarak üç ki idir. Şirketin başka 
bir şahıs veya şirketle aıaka..ı yoktur. 

4 - ?.ruamele merkezi: 
Şirketin muamele ınorkezi T'ırede 

ipekçiler mahallesinde Kahrat cadde
sinde 13 numaradadır. Başka bir yerde 
51·besi yoktur. 

5 - Sirketin mevzuu: 
Ş;rketin mevzuu zeytin yağı, pamuk 

ve un fabrikacılığı ve bu maddelerle 
zeytin tanosi. pamuk kozası ve çekirde
ği ve buğday alım satım ve ticareti ve 
kMıio;yonculuğudur. 

6 - Sermaye: 
Şirketin sermayesi 45.000 Türk lira

sır.dan iharot olup her üç ş•rik tan>fın
dan müsavi mikfarda on bMer bin lira 
olarak nakten ve tama.'?len "vazedilmiş
tir. 

7 - Kar ve zarar: 
Sirketin klr vıı zararı her Uç şerik 

rra•ında müsavi surette taksim olunur. 
8 - Sirketin idare ve temsili: 
Seriklerden Hayri Y-ôrükoiilu hasren 

ve tah.'li!ı n şirketin idare51 ve teknis· 
Yl!'l 'slcrile ,,eşgul olacaktır. Bununla 
be-.tbe• her üç şerik te mUnfrriden şir· 
h• t•.nsile salıihiyettardır. Şirketin 
\ '1 .. Ja göst ·rilen ticaret unvanı zi
rin~ mevzu şeriklerden her harıt\ biri
sin münferit şahsi imıa.<n şirket! 11-
zatıı. ~del'. 

9 - Müddet: 
Şirket bir Mayıs bin dokuz yüz kırk 

bi · tarihinde ba~lıyara k otıız Nisan bin 
nokuz yüz kırk altı tarilı'ne kadar 5 sene 
devam edecektir. Bu nüddetin hitamın
dan bir ay evvel serilderden her hanıd 
girinin tahriri muhalefeti ve itirazı ol
. adığı takdirde aynı müddet için tecdit 
edilmiş sayılır. 

10 - Fabrikanın i~arı: 
Fabrika Ali ve İbrahim Urgnncıoğ

lundan seneliği (3000) Türk lirası üze
rinden şirket namına kar edilmiş olup 
mukavelenin müddei mucibtnce hUk
m:i caridir. 

11 - Tanzim tarihi: 
Bu şirket mukavelesi 25-4-941 tari

hinde Tirede tanzim ve imza edilrnlş
tir. 

T'ırede Dere mahallesinde mukim Ali 
Urııancıoj!lu imza 

Tired" Dere mahallesinde mukim 
Musta.fa ol!lu tbrahim Urııancıo~lu imza 

Tirede Kurtulu~ mahallesinde mukim 
Ahmet oğlu Hayri Y-örilkoğlu imza 

Hariçten tanzim edilip dairede oltu
nan ve manası enlatıl~n bu mukavele-
nar ' ğısındaki imzalar şahıs ve hil· 

SAHiFE J 

Böbrclı.lerden idrar torbasına kııclar yollardaki hastalıkların mikroplannı kö
lı:Unden temi1Jemek l~n HELMOBLÖ kullarunız 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır .. Kadın, erkek idrar zorluklannı, eski 
ve yenl belsoğuk.luğ'unu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak " 
bozarken yanmak baUerini giderir. Bol idrar temin eder. 

ldral"da kumların, mesanede taşlonn teşekkülüne mani olur. 
DlKKAT : llELMOBLÖ idnnnızı temizliyerek mavileştlrlr. 

Sıhhat Vekaletinla ruhsatını blizdir- llER ECZAN1':1JE BULUNUR 

ORDU RASr I! BAIC.ICI HEMŞİRELER OKULU· 
HA Atr BAZI İZAHAr 

Ve ofıala fıayıt ue fıabal şartları 
1 - Ordumuza hasta balı:ıoı ve hemıire yetiştirmelr. üzere Anlı:arada M. 

M. V. tarafından 1939 aeneainde açılın" olan haota balı:ICJ ve h~mıireler oku
luna bu aene de SO talebe alınaca.ktır. Okula girmek arzu edenler, bulundulı:
lan mahallin valiliiine. lı:aymalı:amlığuıa 'R:ya ukerlik rubelerine dilekçe ile 
müracaat edeceklerdir. 

2 - 34 3 3 aayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacalclar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar alh ..,nelik mrcburi hizmetlerini ordu hastahaneleri... 
de yapaealı.lar, ondan aonr" arzu ederleroe memleketteki bütün aıhht t....,klı:ill
ler kendilerine açık olacakm. 

4 - T ah.ıl müddeti 3 1Cne olup, bu müddet içinde okurlara a.yda bet lira 
harçlılc verilecek. iate ve ilhaslan tamamen olı:ula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa göre 20 lin. ult maqtan 
batlamalı: üzere mA8f alacaklar ve ha miktar gittilı:çe çoğaJ.calttır: ba zama11 
dahi !ate. giydirme Ye barınma orduya ait olacakbr. 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedrt.ata bqlıyacalı:br. 
7 - Okula kayıt ve kabul tartlan ıunlardır: 
a - Türkiye cümhuriyetJ tebauanda.a olmak ve Türk irkmd.uı bulunmak 
b - Sıhhatı yerinde olınalt ve durumu her iltlimde nzife görmeye mOoalt 

bulunmak (bunu har hangi bir hastahane ınhlıt heyeti raponı ile te.blt ettfr. 
mdc ve evraka bai!amak lhımdır). 

e - Okurun ya~ı on altıdan a.,oiı ve yirmi ikiden yultari olıwyacaktır. 
d - Kendlll, ana ve bsbaaı iffet .,bJinden olmak (bu vazl,.et poıı.ce -

aik ettirilerek evralı:a bağlanacakbr.) 
e - En az orta olı:al bıhsiliol blt!•mlt olmalı: (eleme imtihanlannda -

vaffalı: olmak tarttu) Yeya bu d4'recMe ıahail ırördüill ı.bat etmek (tucf&. 
name ve,.a hunun tudilcll bir sureti muameleli evralı:ına eltlenecektlr. l 

f - EYll Yeya nltanlı b..luıunamalı: (eYYelce eYl.enlp bop••nlada kocam 
ölmfit olan kaba! edilir) buna alt medeni hali bildirir milol>lt evrak lı:eza ek
lenecektir. 

C - Olcw ""hl aebepler dqinCla olculu kendillilnden terlı: ettlii. evle
ouretl ile veya difer lnzibaıt sebepleri" oltuldan çıbnldıiı. alh ecnell.lt m
burf hizmetini J'apmadıiı veya ta~nılamadıiı. ve yabut ıııhM aebcpter d,. 
tmda olı:udan çılı:anldtft takdirde tahaltkıılt ettlrll.,..elı: mektep -raflımni 
tamamen ödeyeceğine ve gÖstMd~ vesikalann tamamen doiru olduğuna 
dair noterlikten tudikll Ye kefilli bit taahhütname ve~ektlr. 

6 - Y ulcandald ~raltl haiz olan oltur, okula lmtihanm: olaralı: kabul edi
)ec.,ktlr. 

9 - Yukımdald maddeler muciblnee enakÜıin muamelesini bitlrenleı
den, v!liyet, ...,,.. lı:a:aı, merk.,zlerlnde oturanlar bu makamlar •f!Y& ult.,... 
lilc oubeleri vaoıta11 ile evralclannı ,ı.,irudan dofruva Anltara merkez hasta
hanesi bq tabibi •e okul mGdürlü~ııe gönderileceklerdir. 

10 - Müracaatların Ağuatoı 1941 nihayetine lı:adar eona eidlrl!meal ~ 
lı!:ımdır. 

il - Okurlann kabul edildikleri Ye mektebe baerket etme tarihleri ayni 
makamlar tarafından lı:endilerlne bildlrileceltth. 

12 - Kabul edileeelı:l.,rin okuluı> bulundııiu Anlı:araya kadar gelmek n 
okulda tekrar yapılacak ınhht muayene neticesi hutaLlı:lan teheyylln eden
lerin memleketlerine gltmelt için mutaf edeccltleri yol paralar. kendilerine 
alı olcaktır. 

Ankara Merkez Hastahancri Baş Tabibi ve okul müdürü albay 
Dr. Saban Barutçu 

17 20 23 26 29/Ma;rıe. 1 4 7 1 O 13 16 19 22 25 28/Hazlran 
Ye 1 <f 7 10 13 16 19 22 25 26/Temuz ve 1 <f 7 10 13 16 19 

22 25 28 30/Ağuatos/1941 180·1 1111) 

iZ İR DEFrERDARLICINDAH : "" 
Mustafa kızı Müne...verin mllll emlllı: Atış bedeli borcundan dola,1 hada 

edilen Kartıyaka Alaybey M. Mektep aolı:ağmda 1 aayılı ve 360 lira lı:rymetin
deki evi 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıthr. 

Taliplerin 8/Temmuz/941 Salı günü saat 15 te vilayet daimi cncilmenine 
müracaatları. 15, 22, 2'1, 6 2171 ( 1342) 

64 sa • • oPnOva r. K. Kooperatifi tasfiye fıa· 
ralundan: 

64 Ayılı Bornova T. K. Kooperatifi muamelJ.tının 31 /S /9<f 1 tarihinden 
itibaren taafiyeaine başlanılmıtbr. Mezk\\r kooperatiften alacaklı olanlann bu 
ilanınmız tarihinden itibar4'n en geç altı ay lçlnd~. yedlerindelı:i vcoikalariyle 
birlilı:ta Bomnvadakl merkezimize müracaat etmeleri lüzumu illn olunur. 

6 l<f 22 2061 (1270) 

.Kaoaı. zarfla eıısııtme ııam 
rıre efedlye Reisliğin en : 

1 - Belediyemiz müessesesi elektrik santralı ile mezbaha ve ölU nakliye oto
mobillerinin 941 mali yılına ait mevaddı müstelle yajt ve stupl ilıtiyacatı 11/6/ 
941 tarihinden 1/7 /941 tarihine kadar 21 giln mQddetle "" kapalı zarf usultıy. 
le eksiltmeye konulmuştur. ' 

2 - Eksiltmeye konulan iheyacatın : 
Muhammen bedelleri .Mikdarlan Cinsleri 

Lira Kuruş 

6525 
2100 

22 
680 

00 
00 
00 
00 

45 Ton. 
3 Ton 

100 Kilo 
2 Ton 

Mazot 
3 ve 4 sıfır makine yalı 

Caz 
Benzin 

93?.7 00 Yekön 
3 - İh 1esi 1/7 /941 salı giJnü saat 16 da yapılacak olan bu ek!<iltmenin umu

m\ V1! fennt şartnarnelcr\yle mukavelename projesini ııörmek ve bedelsiz olarslı: 
almak iıstiyenlerin eksiltme mnddeti icinde her gUn Belediyemize mUra~at et
meleri ve eksiltmeye l(ire<'l'klerin de 2490 savıl1 kanwı ve şartnamesi tari!atına 
11öre tanz;m .,d~cekl~ri tekllfnamelerini 1/7/941 ,;alı gUnU saat 15 e kadar mak· 
buz mukabilinde >ıeledlyemlze tevdi eyi rmcleri !Uzumu ilftn olunur. 

viyetlerini fanıılığım Tirede dere ma
hallesinde otur~n Mu ta!ıı oğlu Ali Ur
gancıoğlu Ve yine D>l'P mahal!Psinde 
oturan Mustafa oğlu İbrahim Urgancı
oğlu ve T'ıre K•1rtulus mahallesinde 
oturan Ahmırt oğlu Hayri Yörükoğlu
nun olup işbu mukavelename aşağısın
daki imzalan kendi elle•ile yanımızda 
koyduklarını beyan ve şahadet ederiz. 

25-4-941 
Sahltler: 
Tirede T.C. Ziraat b~nk.aı;ı ajanı me

m\lru Sabri Gür:ıy imza. 
Tirede P.T.T. idaresi m\lılUrü Kudret 

Aksu imza. 
Genel "8.yı: 848 
Ö2el "'1yı: 1/165 
Bin dokuz yUz kırk bir yılı Nisan ayı

nın yirmi be.inci Cuma günü tarihli bu 
mukavelcna.....,ft a~ı:ığı~nndaki imzalar l'!3-
lus ve hüvi••••l·ri 1".rede Del't' mahal
le~indeı otur~n Mu.c::t~f'.'\ rı~111 A.1; TTrıtan
cto,..hı vr ,.,~ ... fa f'~1 ~1 frr~hlm TT-~"'

CJOğlU ile Tirede Kurtuluş mahallesin-

22 - 26 2226 (1395) 

de oturan Ahmet o<ılu Hayri Y-orilkoğ
lunun olduğunu yur..arıda yanlı ~a.lüt
lerin ifade ve tariflninden anla•ılmakla 
tasdik kılındı. Bin dnkuz yUz kırk bir 
yılı N"ısan ayının yirmi hr,inci Cuma 
günü. 25 NL""° 1941 

Tire Noterliğinin rc•ml mUbUr 
ve i'Tl7a!{t 

Genel sayı: 484 
İşbu mukavel•name sureti hari~len 

tanzim edilen v• do•.,.de tt1Sdik •dilen 
25-4-941 tarih v• A$~ gonel <3)11 ile dai
rede do~~~ındı. ~:ı1r1, aslın'n aynı oldu
iiunu tru;dik ederi~ "in dokuz y!iz kırk 
bir yılı Niq'-'n ayının yirmi !=eKi1inci Pa-
7artesl ,l?ilnil. 
Kırk lrnnı•luk h•rc pulu üzerine Ti· 

re not•rliğinin 28-4-941 brih ve resın! 
m\ihril. 
Kırk beş l<>ıMı<l"-3: dam~a pulu üze

rind• Tire not•rliği,,in n>!'m! mUhrll ve 
im7qc:1. 

P·t113r asıllanna y~ ... -- .. ·,.ılrt'1~•· ... 
2305 (1397) 

• 



$AHIFE4 

SİY ASI VAZİYEr 

Atlantik n;.uha
rebesi en nazik 

safhada 
--<>--

SotJyet. Alman harbı 
varit görülmüyor 

--<>---
Rdd} o gazttesıne göre, Türk ~ Alman 

dostluk muahedesinin akdi etrahndaki 
neşri)·~t devam etmektedir. Alınan rad
~·o1arı .... e gazetelerl eski dostluk bağla
riyle merbut bulundukları 'fürklerle tek
rar samimi dostluk bağlannm tesisi mü
naaebetiyle memnuniyetlerini ifade et
mektedirler. Bu memnuniyetin kart".'ılıklı 
olduğunu söylemeğe lüzum bile yoktur. 
Türkiye de hiç bir zaman Alman düş
manlığı yoktu ve dostluk muahedesinin 
uyandırdığı samimi akisler hunun en 
büyük delilidir. 

DENiZLERDEKi HARP 
lngiliz Başvekili B. Çörçilin Alman

yanın meydan muharebesi adını verdi
ği ve hakikatte abloka ve mukabil ab
lolı.adan ibaret olan lngiliz - Alman 
boğuşması inkişaf göstermektedir. Ma
yış ayı zarfındaki lngiliz ticaret gemisi 
zayiatına ait istatistikler bütün dünyada 
alaka uyandmnıştrr. Dün akşam neşre
dilen rakamlara göre, lngiltcreye ve ln
giliz hizmetinde çalışan müttefik ve bi
taraflara ait ticaret gemi.si zayiatı Ma· 
yıs &Yl içinde 461 bin tona baliğ olmuş
tur. Mihver devletleri i..e Mayıs aYl zar
fındaki lngiliz zayiatını 860 bin ton 
olarak göaterır..ektedir. 

Yani İngiliz ve Alman rakamları ara
mnda yüzde yüze yakın bir fark vardır. 
İngilizler de Mihver devletlerinin ticaret 
gemisi zayiahnı Uç yÜz bin tona yakın 
olarak göstermektedirler. Mihver dev
letleri kendi gemi kayıplan balı.kında 
malömat neşretmemişlerd.ir, Mihver 
devletlerinin gemi zayiatı hakkında ve
rilen bu malômat karsısında tebarüz 
eden vaziyet tudur ki Almanlar ve ltal
yanlar da denizlerden utifade ediyor
lar. Gerçi bu nakliyat ekseriya dar de
nizlt-re ve ıahil boyuna inhisar etmek
tedir. Falı.at lngiliz deniz hi\kimyietinin 
cenubi ltalyadan şimali Afrilı.aya asker 
ve harp malzemesi nakline mani olama
dığı meydandadır. 

A TLANTtK HARBt E.'11 
SIDDETLt SAFHASINDA 
Bu denizaltı harbi ıimdi en şiddetli 

devresine girmiş bulunuyor. lngiliz ra
lı:amlan doğru olarak kabul edildiği za
man bile aylık zayiat yarım milyon ton 
rakamı etrafında durmaktadır. Bunun 
ehemmiyetini lngı1iz ve Amerikan dev
let adamları gizlememektedir .. B. Ruz
velı geçenlerde aöylediği bir nulı:utta 
bu zayiatın lngiltere ve Amerlkada ya
pılmalı.ta olan yeni İnşaat tonajının üç 
misli olduğunu bildirmiştir. Yani lngi
liz ve Amerikan gemi inşaatı üç misli
ne çıkarea ancak o zaman zayiat karşı· 
lanabilecektir. B. Çörçil de Avam Ka
marasındaki ıözlerinde Aılantik meydan 
muharebesini.& inkişafı hakkındaki en
dişelerini gizlememiştir. 

B. ÇöRÇIL DEMtŞTlR Kt: 
- Aılantik mubarbesi devamlı bir 

harekettir. Ve bunun ciddi mahiyeti 
mesele ilerledikçe vukua gelmiş olan di
ğer her hangi bir ıeyle hiç bir suretle 
bertaraf edilmemiıtir.> 

Aılantik muharebeoi halı.kında aleni 
müzakere davetini B. Çörçil kabul etme
mi§tir. Aleni müzakereden çek.inmesi de 
m .. eleni" ehemmiyetine delilet eder. 

Esaaen lngiltere de aon aylar zarfın
da kabul edilen bazı tahdidat ta Atlan
tik meydan muharebesindeki harekatın 
gittikçe tesirini arttırdığma delalet et
mekte idi. Mesela geçen hafta lngiltere
de elbise mühayaasının vesika usulüne 
tabi tutulacağ- haber verilmiştir. lngil
tere 19 1 •: harbinde tehlilı.eyi iki tedbir· 
le atlatmıttı. Birinci•İ batın1an gemile-
rin yerlerine Amerikanın yarduniyle ye
n.ilerini inşa etmek, ikinci.si de gemileri 
denizaltı gemilerinin tahribatına karşı 
daha müeMir bir tarzda korumak sure· 
tiyle. 

lngiltere ve Amerika bugün daha bü
yük bir tehlib kar,ısında denizaltı tah
ribatını aynı tedbirlerle kar~ılamağa ça
lışıyorlar. Ne derece muvaffak olacak
lannı zaman gösterecektir. Ancak neti
cenin büyük ölçüde bun,_ bağlı olduğu
nu söylemek mübaliğalı olmaz. 

Rcisicümhur Ruzveltin kongreye me
eajı da bu mesele ile alikalıdır. Mesajın 
gönderilmesine sebep Robin Moor Ame
tikan vapurur.un bir Alman denizaltısı 
tarafından batınlmaaıdır. Amerikanın 
bu mese~ede tahkikattan sonra Alrnan
yaya bir protesto notası göndereceği 
tahmin ediliyordu, Fak at bunun yerine 
B. Ruzvelt kongreye bir mesaj göndere
rek bu hareketi takbil- etmi~ ve Amerj
kan vapurunun batırılmasını denizlerin 
•erbeatiıine kr.r,ı indirilnıiş bir darbe 
tel5.kki e•lijini ve bunun i<;in tazminat 
isteneeei_. ini hildirm~tir. Mes~jın lisanı 
kuvvetlidir Fakat B. Ruzvelt kongre
den bir teY istemiyor. 

Amerık n 'gemilerinin himayesi için 
her hang bit tedbir almak niyetinde ol
duğuna dair hiç bi delil d~ yoktur. 

SURiYE HAREKATI 
.Suriyr.dc askeri herek&t devam et

mekt•di. lngilizle · pek yava~ ilerliyor
lar. ~1atti bazı yer!erde Franmzlar mu
kabil taarruza geçmişlerse de .. bunların 
tardedıldiğl bild!rllmlştiı-. Anlaşılan bu 
hareki.ta yaln1:1: siyasi mahiyet vererek 
harp manzarası almasınr. meydan ver
mem•k hu•usundaki lnailiz teııcbbiiaü 
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An:erika - Mihver ara. 
sındaki münasebetler 

Amerikanın geni kararı Sovget • Alman münase. 
s 

Petrol mamuli batının m&higeti ne? 
B. R1azveltin 

kon~reye mesa
jı Almanyaya 
da gönderildi 

tının ihracı kon- Bir habere ~öre Almanyadan ticaret heyeti geliyor 

trola tabi Almanya Sov- Heyete en mühim fabri
kalar mümessilleri dahil 

---o-
İtalyan sefirine fıonso· 
fos 11e ajanların ıs tem· 
muza lıadar Amerifıa· 
dan gitmeleri bildirildi.. 

---<>---
Vaşington, 21 (AA) - Amerika 

Birleşik devletleri hariciye müsteşarı 

B.Sumner Vels Robin Moor vapuru hak 
kında B. Ruzveltin kongreye verdiği 
meaajın Alman hükümetine de gönde .. 
rilmiş olduğunu bildirmiştir. 

lTALYAN SEFtRINE 
YAPILAN TEBUGA T 
Vaıington. 21 (A.A) - Amerikan 

hülı.ümeti lıalı'Bn Büyük Elçi•lne tevdi 
ettiği bir nota ile Birle ilı. Amerikadaki 
1 tal yan konsoloslukJarının kapatılmasını 
ve memurlannın en geç 1 5 Temmuza 
kadar Amerikayı terk etmiş olmasını is
te~tir. 

Amerikan hükümeti, Vaşİngton Bü
vük Eldli<;i li•riç. bütün ltalyan ajanla
riyle te?1kilitının kapatılmasını dtı iste
mi. tir 

Son askeri vaziyet 

Müttefikler ni
hayet Şamın 
dış malıallele-

• 
rıne 2irdiler 

--0--

ingllizler Suriye 

laarefıatını artılı 
süratle bitirmelı 

istiyorlar .. 
Radyo gautesine göre, hür Frans12. 

ingiliz ve Hintli kıtalnrının $amın etı 
dı, mahalfoleriııe girmeğe muvaffak ol
dukları yabancı bir kaynaklan bildjr;J. 
mcktedir. Şt-hrin ba>.ı meskı"ın yer\,,ri 
top(tı ate$İy1c boml~ıman edildiği ,-İ· 

bi makineli tüfcnk ateşine de maruzdur. 
Şehir halkı 'c şehri mildalaa edrn 

Vi i kıta!arırun coğu sehri tcrkcdcrck 
sim.~lc doiiru çckilmcl:c bn lıınıı<lardır • 
Şimdi şehirde ancak ardcı bir vazife •le 
terkedilmis olan zaif kuvvetler milda
faa vaziyetindedir. 

-Yalnız İngiltereye, Mısı· 
ra 11e garp ~arı lıürresi· 

ne ihracatta 
bıılanıılabilecelı •• 

Va~ington 21 (A.A) - Ruzvelt, bü
tün petrol mamulatını ihracat kontrolü
ne tabi tutmuştur. Petrol mamulatının 
şark sahillerine ihracı, ancak lngiltere
ye, Mısıra ve garp yarı kürresine yapı
labilecektir. 

Tokyo 21 (A.A) - Gazeteciler top
lantısında hariciye vekaletinin salahi
yettar sözcüsli Nankin hükümet reisinin 
Tokyoda resmi temaslar yapıp yapma
dığı hakkında gazeteciler tarafından so
rulan suallere chayın cevabını vermiş, 
petrol ambargosu hakkında Amerikada 
yapılan teşebbüslerin ne netice verdiği 
sualine cevaben de c Vaşingtondan hiç 
bir cevap almadığını> söylemiştir. 

-----
Vi.$i lıülıümeti İngiltere· 
yi yeniden proteso~ etti. 

Madrit 21 (AA) - Ofi Fransız ajan
sı bildiriyor: 

Fransa büyük elçisi B. Piyetri İngil
tere büyük elçisi Sir Samoel Hoor ba
len cereyan etmekte olan hadiseler hek
kında yeni bir nota tevdi etmiştir. 

lngiliz hücumları 

KieJ, Dünkerek, 
Bıılonu bomba
landı, bir gemi 

batırıldı 

Alman tebliği si'Uil 
haıııtan biF milıCar 

za,,iat ollfuliıunu 
bild~rJyor .. 

Londra 21 (A.A) - İngiliz hava ne
zaretinin tebliği: Bombardıman servi
sine mensup tayyareler gece kuvvetli 
gruplar halinde şimali garbi Almanyaya 
eeçmi.~lerdir. Bunların esas hed~fini Ki
~1 teşkil etml.,tir. Dunkerk ve Bulonya 
havuzlan da bombardıman edilmiştir. 

Cuma günU ııündüzün aynı servise 
mensup tayyareler Helder açıklannda 
düşmanın bir karakol gemisini bombar
dıman etmi.~ler ve batırmışlardır. Bu ha
rekattan bir tayyaremiz dönmemiştir. 

ALMAN RESM! TEBLlôt Yine yabancı bir kaynaktan Şaının 
bugün ve yahut yarın teslim olmasır.o 
intizar ed'ldii':i bildiriliyor. Bertin 21 (A.A) - Alman başku-

MereU Ayunu zapteden V~i kıtala- mandanlığının tebliği: 
rına karsı müttefik kuvvetlerin taar
ruzları devam etmektedir. Her iki tsı
rafta cok kanlı muharebeler cereyan et
tijtt bildiriliyor. 

Vişi tebJ:.ğine göre, 19 haziranda Mer
cü Ayuna taarruz eden müttefik k..ta
lannın hücumları geri piiskürtülmüstür. 
Fakatİn<!ilizler bunun aksine olarak se

hirdeki Fransız kuvvetlerinin muhasa
rasının tamamlanmakta oldu9;unu bil
dirmektedirler. Kanaatimizce bu muh:ı
rebelerln neticesi şimdilik her iki taraf 
icin de karanlık ı:ıörülmektedir.. Fakat 
Samın sukutuyle beraber İnııifuJer le
hine bir değisme beklenebilir. 

Cünkü San>ın her iki taraf için bu
<tiinkü strateiik ehemmiyet'nden ziya
de manevi bakımdan ro\U büyüktür. 
Samın sukutuyle Suriye halkında ve 

dolayısiyle Suriyede muharebe edw 

İngiliz bava kuvvetlerine mensup 
münferit teşekkilller simali Almanya
nın sahil mıntakasında bazı noktalara 
yan"ın ve infilak bombalan atmışlardır. 
Sivil halk arasında bir miktar zavi.at 
kaydedilmiştir. tkametgfilı olan mahal
lelerde fazla olmıyan bazı ha!arlar ol
mustur. 

Gece avcı tayyarelerimiz bir İngiliz 
savaş tayyaresini düşürmüşlerdir. 

( iritte bırakı-
lan esirler 
ne kadar? 

Fransız lotalnrında bilvük aksülaıneller ---<>---
mümkündür. Almanlar JJJ2J lngUiz 

Sahil boyunda cereyan eden harekata ··e 5L08 Yunan es·r· 
'?elince İngiliz ileri hareketi gayet ağır ., 11 I I 
inkişaf etmektedir. Müttefiklerin bura- afddılarsnı söyfiyorlar •• 
da gerek arazinin harekata mUsaadeıtlz- Berlin 21 (A.A) - Alman başkuman
Jiği, gerek Vişi Jotalannın mukavemeti danlığının bir rırporunda Giritte alınan 
dolayısiyle çok büvük müsküllerle !<ar- esirlerin 10,700 İngiliz ve beş bin Yu
sılaı;tıkları anlaşılıyor. İngilizler zail nanlı olduğu bildirilmektedir. 
kuvvetlerle Suriye harekatına başlamış 
olmaktan mütevvelit hatalarını tashih 
ederek harekatı süratle bitirmek için 
mütemadiyen Mısırdan F:Jistine takvi
ye kıtaatı ve bu arada motörize kuvvet
ler celbetmektedirler. Bunların harekat 
sahasında muharebelere ~tirakindPn 
sonra serl netice almaları muhtemeJd;r. 

muvaffak olmamıştır. lngilizler Suriye
nin her tarafında kuvvetli Fransız mu· 
kavemetiyle kartılaımakta ve hatta ln
'-i1iz kaynakları aüngii aüngilye muha
rebelerd~n bahsetmektedir. Esa•en ka
ra muharebesinin en fiddetlisi timdi 
Suriyede F ran~z ve tngilizler arasında 
ynpılmaktadır. 

ALMANYA VE SOVYETLER 
Sovyet - Alman münasebetleri hak

kında gelen haberler Berlindeki Sovyet 
Büyük Elçisinin Alman hariciyesiyle 
tema"larına devam ettiğini bildirmektc
tir. Bu temaslar hakkında Alman ve 
Sovyet kaynakları hiç ma1Umat ve:Tmi
vorlar. Ancak şark hudutlanna doi!ru 
Almen tahşidatı devam etmektedir. Di
~er taraftan Romanya ve Finl8ndiyada· 
iti hareketler hakkında mUtemmim ma
hlmat gelmemiştir. Romanva seferbor 
vaziyetteclir.Finlandiva da dün 45 vaşına 
kadar olan efradı silih a.ltına çağırmıt-

D.N.B. ajansının sal&hlyettar bir men
badan öğrendiğine göre, o vakıttanberi 
Girit dağlarında yapılan temizleme ha
reklltı neticesinde esirlerin sayısı daha 
fazlalaşmıştır. Nihal rakamlara göre alı
nan esirlerin miktarı 13123 İnııiliz ve 
5608 Yunanlı olmak üzere 18731 dir. 

tır. Diğer taraftan Sovyetlerin Moslı.ova 
Lelingrat fimendüferiyle şimale doğru 
askeri nakliyat yaptıklan bildiriliyor. 

Maamafih biitiin bu bazırLklara rağ
men Alman - Sovyet münasebetlerinin 
bir buhran arafesinde olduğuna dair gö
riinürde biç bir delil yoktur. Gerek Ber
lin rerek Moskova müheyyiç taYialar 
knrııısında süki•tu muhafa7a etmeklP 
ve Sovyet Büyük Elçisinin bu bir kaç 
gün içinde Hitlerle rörü~eceği bitaraf 
kaynaklardan haber verilmektedir. 

Diğer haberlere göre Almanya 1 ngil
terf"l:ye karşı tiddetli bir taarruza geçe· 
cçlctir. Bu sebeple Sovyetler Birliğin! 
harbın sonuna kadar bitaraf bırakm~k 
maksadını istihdaf etmektedir. Bahsetti· 
ğimiz kaynaklar bir Alman - Sovvet 
carııısmasını vaı·it görmemektedir. Yal
nız Almanyanın Sovyetlcrden ıktısaili 
menfaatler ve bitaraflıl:ı hakkında temi
nat l.stivecel!i sövlenilmektedir 

yetlerle harp 
istemiyor 

B Hit'e~ yalıında Almanlar mühim milıcllarda m:übayaatta buluna· 
B~rli~delıi ~ollyet el~isil . calılar • Alman11adan tıbbi ecza getiriliyor .. 
il b• .. ,-._ a. latanbul, 21 (Yeni Asır) - Bug,jn- Alman heyeti piyasamızdan vasi mik-

e ır mı• aKmta uıılıı· )erde Almanyadan ııehrimize bir ticaret darda mübayaatta bulunacaktır. 
nacağı bildirili~or.. heyetinin gelmesi beklenilmektedir. Harpten evvel Almanyaya aipari.J 

·-O- Heyete Almanyanın en mühim fabrika· edilmiş olan mühim milı.darda tıbbi ec-
Zürih 21 (A.A) - Roytcr ajarunnın !arı mümeoaillerinin dahil bulunduğu zanm da yakında şehrimiu getirilmesi 

bir İsviçre gazetesinin Bcrlin muhabi- bildirilmektedir. beklenilmektedir. 
rine alf en ~öy lcd i~in e göre, Almanya '1111111 rııııııt ı lllllltttt llllllllt ııııııııı ıımıııı1111111111 ıımıııırııı11111111ııııı ı 111ıııııııı111111ııııııııı1111111• 
Sovyetler birliği He harp yapmak iste: M b e ı ı 1 k 
memekte, fakat Sovyetler birliğini ya o 1 ya 1 ev er 1•raya 
yeni imznlanmış ve yahut imzalanmak 
ilzere bulunmuş bir pakt ile barbın de-
vamı müddetince l<at'i surette bitaraf ı • 1 k? 
bir vazivete koymağı arzu evlemektedir. nası verı ece . 

Muhabir. ln . .;Jterenin lstilasiyle neti-
ceyi alamadığından Almanyanın İngilte-
reyi mücadeleyi bırakmağa mecbur ede
cek vasıtalar aramakta olduğu fikrini 
ileriye sürmektedir, 

Bina ue eşyanın fıiraları ayrı ayrı lıesapınacafı 
Gazeteci, Almanyanın sırf Ukranya 

buğdayı için SoYyetler birlii?ine karşı 
h•rp edeceği nazariyesini reddetmekte
dir. 

Anlı.ara, 21 (R. G.) - Koordinu- koordinasyon karan mucibince alınması 
yon kaıarı mucibince lcanunun tatbiki-
ne tekaddüm eden sene zarfındaki kira- )5.zım ~elen icar, ikincisi mobi1ye icBrl. 
!ardan fazla kira alınmaması hoklı.ında- Mobilyelere mahalli belediyelerce 
ki tedbirin bazı gayri menkul sahiplerin- kıymet takdir edilecek ve bu kıymetin 
ce evlerini veya apartmanlannı mobilell beıte biri senelik icar addolunacal.tır. 
olarak icara vermek suretiyle hükümsüz Mesela boş olarak ayda yÜz liraya icar 
birakılmasına karşı yeni bir karar ittihaz edilen bir apartmana Üç bin liralık mo
edilmlştir. Bu karar mucibince mobilyeli bile konulursa üç bin liranın beşte biri 
olarak kiraya • orilen ev ve apartmanla- olan altı yüz lira senelik icara ilave edil
rın kiraaı iki uıı:,urdan terekküp edecek- mek suretiyle apartmanın aylık. ki-.,_ı 
tir. Birincisı mobilyesiz, yani boş olarak 150 liraya çıkarılabilecektir. 

B. HtTLER. SOVYET SEFlRINt 
KABUL EDECEK 
Stokholm 21 (A.A) - Royter ajansı 

bilrliriyor: 
Dagens Nihter ı:ıazetesinin Berlin mu

habirine ı"Öre, muhtemel ohrak pek ya
kında Hitlerle Sovyetlerin Berlin bilyük 
elt!i"i arasında bir j!ÖrÜsme yapılacnktrr. 

Berlin yan resmi mahfillerince bir ti· 
caret anlaşması icln Sovyet-Alman mü
zak~releri yaoıldığmdan haberdar ol
madıkları beyan edilmesine rağmen 
Sovyet büyUk elçisinin Uç defa hariciye 
nezaretine gitmiş olduğu bildirilmekte
dir. 
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Coğ,rafya kongresi dün 
mesaisini sona erdirdi 

Mlls1r mulıa
ıreheler! 

'J'ürlı Coğrafya lııırııınn Iesis edilecefı, mim Şef 
Kurumu yülıselı hJmayelerine alacafılor 

Ankara 21 (Husw!) - Birinci Türk yetlcri vardır. 
coğrafya kongresi bugün öğleden evvel Müzakereler sırasında müessisled 
ve öğleden sonra Maarif vekili Hasan kongre azalan olmak üzere (Türk co+ 
Ali YUcelin baskanlığıncla üç celse akt- rafya kurumu) namiyle bir teşekkül 
etmek suretiyle komisyonlardan gelen vilcuda getirilmesi hakkında blr takrir 
raporlan tetkik ve müzakere ederek okunmuştur. 

--<>--
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ifPde 1 
Vavell Alman cephesini yaramamıştır. 
Hal!ıııki muazzam kuvvetler l<ullanmış
tır. Bu muharebenin neticesi Alman ga
zetelerinin tebarUz ettirdi!ti l'ibi bü)•ük 
bir zafer olmııstur Bu netice biltUn Ak
dcnizde kendisini hüısettirecektir. Simdi 
sahit olmuştur ki bugüne kadar Sollum 
ceohesindc kararsız olan vaziyette vU
zuh hasıl olmu, ve İtalyan - Alman cep
hesi istikrar ke~betmiştir. İngiltere Lib
ya i~in tehlikeli olmaktan cıkmıştır. 
Tobruk te•lim olacaktır. Vavell ordusu
nun uğrar1ığ'ı zaviattan maneviyatı bo
zulmus oldu~undan mukabil Alman ba
reketi.;,in mühim ve çok tehlikeli ol

mesaisine son vermiştir. Teklif ve te- B. Hasan Ali Yücel böyle ilmi bir t~
meruıiler arasında, coğrafya Higatı ya- şekkUlün kurulması keyfiyetinin daha 
pılması, pras!mlerinin kat'! lüzum ol- evvelce derpiş edildiğini ve Reislclin>
madıkça de~~tirilınemcsi ve değiştlril- hur tsm t tnönünün bu tesekkUlil vUk
diği takdirde evvelden mütehassısların sek himayelerine almak vlidinde b~lun
fikirlerinin alınması, resimli coğrafya duğunu bildirmlş, Maarif vekilinin bu 
mecmuası neşri, bir taksim sekiz yUz sözleri harareUi alkışlarla karşılanmıı;
bin nisbetinde jeolojik harita yapılma- tır. 

ma...ı muhtemeldir. 

sı, bundan başka Türkiyenin nahiyele- Kongre akşam saat 17-10 da Maarlf 
rini de ihtiva eden mUlld idaresine alt vekili Hasan Ali YUcelin kongre mesai
bir harita ne§ri, okul ders ltitaplannda sinin neticelerini tebarüz ettiren çok he
fazla tafsilAttan içtinap edilmesi keyfi- yecanlı bir nutkuyla kapanmıştır. 
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lstanbıılda kahve tevziatı baş'ı vor ALMAN RESMİ TEBLtc'.:t 
Berlin 21 (A.A) - Alman başkurnan

danlı.ğının teblijji: 
Savaş tayyareleri 20-21 Haziran ge

lstanbul, 21 (Yeni Asır) - Her ail~ye 450 gram heaabiyle ııehrimizde kah
ve tcvziabna Pazartesi günü bao]anılması muhtemeldir. 

cesi tskenderiye İngiliz ils.5ünü borobar- ========c.,coJ~o:1:=:oc:ı::::o::cccc):z. "'"'V""1:>oı:ı~a::cccc:~c::u~:ıcc:c:aot 

dıman etmişlerdir. 
Şimali Afrikada tahrip tayyareleri 

Bubbuk mıntakasıncla İnıtiliz kıtalannın 
ve otomobillerinin tahşidatına hücum 
etmişlerdir. 

Makineye 
~'eril~ ken 

Tobruk civarında tayyarelerimiz ba
rakaları ve bir benzin deposunu bom- 7 ürk-Alman paktı 
bardıman ederek yakmışlardır. 

HABESiSTANDA YENİ hakkında Alman ga-
MUV AFFAKIYETLER 
Londra, 21 (A.A) - İngiliz orta şark zetelerınİn neşriyatı 

umumi karargllhının tebliği : Berlin, 21 (AA) - Alman gazetcle-
Libyada kayde değer ehemmiyetli ri Türk _ Alınan paktına birinci sahife-

bir şey yoktur. !erini tahsiste devam eylemekte ve rel-
Habesistanda İtalyan kuvvetlerine hü- sicümhur i=et İnönü ile B. HJtler ve 

cunı eden kıtalarunız bunları ırmağın B. Saracoğlu ile 13. Fon Ribbentrop aı·a
öte tarafına sürmüşler<JiL-. Dil.şman in- sında teati edilen telgrafları ve Türkiye 
sanca ve malzemece ağır kayıplar kay- reisicUınhurunun gönderdiği husus! 
detmistir. mektup hakkındaki haberleri büyük 
İsJıenderiye yeniden puntulu başlıklar altında neşretmekte-
bombardıman edildi dir. Yabancı memleketlerden gelen inti-

Berlin, 21 (A.A) _ D. N. B. ajansı 1 halara da ııe.niş bir Y"; a~~ bulun
bildiriyor : Giritteki yeni üslerinden ha- ~dır. Gıornale D İtalia run dostane 
reket eden Alman bava kuvvetleri 20-21 sı.ya;;et hakkındaki İta_lyan .. arzusun:" 
haziran gecesi İskenderiye şehrini bir bil~en ve şarki Akdenızd: Turk em~.ı
daha muvaffakıyetle bombardıman et- yetinin fazlalaşını~ bulundugunu te~arw; 
mişlerdir. Liman tesisatı ve gemi tez- ettiren yazısı. bılh~a nazarı dikkati 
gShlan, depolar üzerinde bombardım'lD celbetm.ektedı;. Folkişer Beoanbahtaktınıner g:ı-
r;ok müessir olmuştur. Alınan tayyare- zetesl dil'.?' kı . Türk -.~ p .. 
!eri birbirini tak'p eden dalgalar halin- imzası dunyanın en ~yük ha:rıdk" .. 
de liman üzerinde uçmuşlar, yangın ve De:Ul;'ch~ ~gemanye en~g . şma ~
infilıık bo bal tınış) dır B" "k lesını reısıcümhur İsmet İnonüye tahs:s 

1 mbo anb da ar : .• _.u1:1'.~'. etmekte ve kendisinin üzerinde Türk 
yangın ar m ar ıınanın mue..,ır 11(1- nf ti . . ukiın ld • hakiki b' · .. t rmiştir me aa erırun mı o ugu ır 

l"'n~leizJer· ,..e B"nq-"'i .. e siyaset takip. etmiş bulunduğun':'. .~~y-
..,,. &:ı s ..., ., deylemektedir. Gazete İsmet İnönunvn 
Musrata-yı lıombaladı eskerl'k hayatının ve milli inlolaptaki 
Kahlre 21 (A.A) - Orta şark İnıti- rolünün büyüklüğünU tebarüz ettirın~k

liz hava kuvvetleri umunıl karargfilıı- le ve söyle demektedir : 
mn teblii':i: - İnönü meydan muharebesindeki za-

Libyada 19 - 20 haziran gecesi Binga- fer, inönünün Lozanda~ diploınatik r<>
ziye yeniden hücum edilmiştir.. Keşif lü gibi knt'i olmuştur. ismet Inönün:in 
karakol hücumları yapılmıştır. Musra!a siyasi faalivetine daima derin ve fani 
civarında yerde bulunan tayyareler bir ıahsiyet hakim olmu~tur. 
Marilnrid tayyaremiz tarafından mitrnl- - - --
yöz ateşine tutulmus, bunlardan ıiçü ya- 'lmıtP. OYl~()t mii .aSP. 
kılmış, diğerleri hasara uliratılmıştır. M '.I ~&.! le 

Tayyarelt"'rimiz ayrılırken bir duman b ti . h kk d t f • t 
sütununun yükseldii:ini görmü~lerd}r. e erı a ın a e s:rıef --------
Bır1.,G~~ J('~A .t 
SOFXAYA OONDÜ 
Sofya 21 (A.A) - Yabancı memle

ketlere seyahat eden kral dün öğleden 
sonra gelmistir 

Londra, 21 (A.A) - Times gozetes' 
Alman - Sovyet münasebetlerini tahlil 
eden bir yazısında hü11isaten diyor ki : 
Bir ittifak muahedesi imza olunabilir .. 
Sovyetlerin ismen bitaraflık muhafaza 
ederek kendi memleketlerinde iaşenin 

Alman hava 
~i:cumları ha

fif ~ef;iyor 
---o----

Londra 2 (A.A) - Gece az :m.ikt&l" 
da Alınan tayyareleri İngiltere üzerin
de uçmuşlardır. Bunlar birbirinden uzak 
münferit noktalara ve şarld İskoçya<ta 
bir mıntakaya bombalarını atmıslardır. 
Zayiat ve mühim hasar yoktur. 

Londra 21 (A.A) - Amirallık dalt'<'
slnin tebliği: İngiliz balıkçı gemisi Ka
puston dün bir Alman bomba tayyare
sini dilşürmil§tür. 
Dü.şman tayyaresi yakın mesafede gö

rülmilş ve derhal üzerine ate~ açılarak 
tahrip olunmuştur. j 

ALMAN RESMl TEBLlCt 
Berlin 21 (A.A) - Alman baskuman

danlıijının tebliği: Şimali Atlantikte de
nizaltı gemilerimiz ceman 52.600 tonila
to hacminde altı İngiliz ticaret gemisini 
ve tayyarcli bir muavin kruvazörü ba
tırm1'1ardır. 

Dün ııilndüz ve gece savaş tayya,..,Jc
rimiz Humbers nehri mansah1nda va
purlara muvaffakıyetli hücumlar yap... 
mışlardır. Altı bin tonluk bir silebi ba
tırmıc::lar ve iki büyük ticaret v?ourunu 
ciddi hasara uğratmı.lardır. Miihim bir 
iac:e ]imanı ,]an Gro~biye, diöer bir li
man Ü$İ.<atına, merkezi ve 1arkl ln'!:il
terede tayyare mey~anlarına da ha•ka 
T"Üessir hava hücumları tevcih cdilın.i;;
tir. 

tskoryada madenler rnıntakasına hil
vi.ik çapta bombalar atılmı<. at ]yeler 
tahrip edilmiştir. 

r1 'l""~lınas1 baha~na <lnhi Alrrı;:tn1 ~ra da
ha fazla malzPme g;inderme/\i kabul et
m<"lttri "'urctivle bir komnT"eıni d(" vn\:ua 
"elchili~. G~rek hu fak,.lirile f!ı•re llfo<
kovn - Bcrlin ittifakı takdirinde Al'1'"11 
kıtaları tahsidntı kork>1tmn va"'t"'-' ro
lünü ovnamı!=I olacak]nrdtr, Mi 1 ·.,k 1iıı 
olen Uçüncü ihtimal de biitün fe<l.k5r
lıkların ve 0nlasmaların baska A1"1an 
tnlenlf",..:!ne yol ecacaiTı.nı ,:!Ören Sov~et
ler birlil!inin her ne bahasına olul'S<I ol-
5un mukavemete karar vermi~ bulu:ı
ırıasıdır. 


