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Amiral Darlan 
l'ürlı milli izzeti nefsine 

dil uzatabileceJı bir 
adam değildir- 2'ürlı 
ihtilôli yalnız TürJı 
milletinin eseridir •• 

---<>---
HAKKl OCAKOCLU 

Vi i bukiimctinin l\farc.,.al Pctcndcn 
S()nra en snlruıiyetli de\ Jet adamı olan 
Amiral D:ırlanm diinkii sayımızdaki bc
Jnnatını oku~ anlar. hayretten hn~ rctc 
düşmekten nen terini lnn1aramrunışlar
dır. Fran ız nıniralı Almanya ile ıkı bir 
:iş birliği siya eti takibine karnr vermis 
"Ve bu knrnrın tatbikine de gc<'mi hulu. 
•ayor .. 

Fransız \atanpencrlerinin muhalcle
tini önlemek zaruretini duyan Darlan 
tlü iik politikasını müdafaa sadedinde 
lngilizlere (atmakla işe başlamıştır. Dar
lan& bakılırsa Büyiik Britan a imımrn

torluğu Fr nsayı d i u istisn ar cylc
Jnİ'7 as'kcri vecibeleri y8lrus FransaDUJ 
fizerinc bırakmış ve kendisi namuslu 
komiSl onculuk yapmış! .. 

ln~Ütc.re iJc Fransa arasındaki nıiiı1n-
1ebetler uzun boylu tetkik mevzuu oln
ftk kadar derin ve şiimullüdiir. Bu söz
lerin üzerinde aynen duraeajbz.. Fnknt 
Darlan İngiltercyc hücum ederken ga
yet ıarip \'C garip olduğu kadar dn gii
lfinç bir iddia ()rtaya atını fır. Darlan di
yor ki : 

• - İngiltere daha geçen sulh yapılır
ken bizi dar bir muahede ile ba~lamıs 
-.e bir çok haklanmızdan vaz geçirmiş
tir. Ayni zamanda Tiirk ordusunu Kilik
yava saldırtnnştır .. n 

Fransız amiralınm si.izlerine bakılır :c 
Türk ordusunu istildal mücadelesi sıra· 
)annda Fransızların iiz<"rine ~nldırtım 
İn.ıriltcre imi !!.. . • . 

Böyle bir iddia ortaya atabılmek ı~m 
Türk istikliıl mücadelesinden haberdar 
olmıvacnk kadar j.!nfil bulunmak vcy:ı 
~m;dan mahnını kalmnk lazmıclır. 

Türk istikln1 miicndclcsinde en kii 
çük ecnebi talırikatı bulunmadığı J!İlı: 
yabancı yardımı da aslii mevcut değildi 

Türk ihtilalinin biricik mesnedi Tiirl 
milletinin kalbinde 'anan "e asla son
nıiven istiklal ateşidir. 

Milli harekat esnasında 'l'ürk millı'li 
yalnız Fransa ile carpısmnmı<ıtır .. Bütiin 
ltir dünva hu umetine karşı dumms. tek 
basına Bih ilk Britanya inıpnratorJullı
non da ;!l&nlımma mazhar olmus ordn
Jarla döviismiistiir .. Hasımlanmızın saf'
)annda Bli:\•ük Britnn;\ n da buJunu~·or
du .. Her hanıti devlet olursa olsun, Titri; 
vafamwn biitiinlüğünü bozmak, misakı 
miTii hudotlannuz icinc a<;ker soknıak 
hatasını islemis ise Tiirk müuhitleri on· 
lara siinıriilcrini tevrih eylemekte tered
düt ,,östermemi terdir. 

Adana \'C havalisini isgalleri altıno 
al.:ın Fransızlar İnı-i1~ tahriklitiyle (! ... 

lil. bizzat kendilerinin irtikap eyle<lili
Jeri hafnfar yfüün<len Tiirk mücahitl<•
rini karşılnnnda bulmuşlar ''e oıılaruı 
hnk ve ndalcti müdafan eden silahlan 
öniinde de yurdumuzun bu parçasını hn
JriJri sahiplerine iadeye mecbur kalını~
lardır. 

Tiirk milli hukümcti ancak kendi kab 
.raman (lrdıısunun kuvveti SB'.\'esinift' 
Fransız. t~alvan. Yunan ve Büyük Bri
tam a jo;;flla ktıv\·ctJcrini \•atan hudutla
rının du~ına crkmai!a mecbur etmis \'e 
im.an muahedeaiyle de ham mel danla
rmdn knz:ınd•~ı zaferlerini sİ'.\'8Sİ snhatfo 
1>iitiin cfovletlere knhııl etHrmiş \C pti
rüzsiiz bir j.;tiklfı!e sahip olmuştur. 

Darlanın bu mukaddes mücadeleyi fn . 
~ltrrenin fnhrikfıhna hnğlamak i tenıc
si Tiit·l< milletinin milli izzeti nc{c;ine 
tevcih erlilmis bir hakaret savılabilir. 
Tiirk milleti bu haknrcti şiddetle amiral 
Darlana i:ıde eder. Ti;rk milleti hu mii 
ca~<'lc""" ctnlav1 takdir ve tebcile la. 
yılctir. Tarihin hi.irmetJe anacai!ı. büfüıı 
dünvn millrtlerinin öniinde hüm1etlc 

Yeni lnS?iliz 
hücumları 

AKDENIZDE MIHVERCI-

Vişi işi azıtı
yor 2İhi ! .. 

GENERAL DEGOLE Yl-
LERIN YENiDEN 7 TAY- llNDA SllAHLI TtA? -
YARELERI cüşürüLDÜ RUZA HAZIRLA:~IYORLAR 

--o----

Gir itteki tay yare mey. 
dan/arı ile Bingaz.i 

bombalandı 
---0-

Habeıte de İtalyan nalı· 
Bye vasıtalGl'ı ve 
~adırları yalııldı 

Kahire, 2 (A.A) - İngiliz hava 
kuvvetlerinin tebll~i : Akdenizde İngi
liz tayyareleri azma günü butthı gün 
müdafaa devriye uçuşlarına devam et· 
miş1erdir. Bu esnada yedi dilşmnn tay-

- SONU 2 <'i SAYFADA -
-------

Mih,'erirı ;ki bafı 
yine buluştular 

Bitler ve Mus
solini dün mü
lakat ettiler 

Göl'üşmeıere llıi taraf 
hariciye nazırları ue 

Genel Kurmay reisleri 
de iştlralı etti .. 

Brener geçidi, 2 (A.A) - O. N. B. 
bildiriyor: 

Hitler ve Mussolini bugün Brenerde 
bir kaç saat süren bir mülakat yaparak 
siyasi vaziyeti görü~müşlerdir. 

Mülakatta Fon Ribbentrop ile Kont 
Ciano da bulunmuştur. 

En samimi dostluktan mWhem gö
rÜ(lme ilc.i müttefik memleketin hükü· 
met reisleri arasında tam bir görilş bir
liği mevcut olduğunu göstermiştir. 

Berlin, 2 (A.A) - Yan resmi bir 
kaynaktan bildirildiğine göre bugünkü ı 
Hitler - Mussolini görüşmesi beş aaat ı 
sürmüştür. Bu görüşmelere iki hariciye 
nazırından başka Alman baş kumanda
nı ile ltalyan genel kurmay bqkanı da 
iştirak eylemişlerdir. 

Bu fırsattan bilistifade iki kumandan 
samimi silah arkadaşlığı zihniyeti iç:nde 1 
memleketin askeri sahadaki işbirliği 
\izerinde görüşmüşlerdir. 

Mülakatta bu zevattan başka Alman
lardan matbuat şefi, parti sekreteri, Ro-
ma maslahatgüzan ve Roma ateşemil-
teri, İtalyanlar tarafından da Berlin se
firi Oino AHey.eri. genel kurmaydan 
bir general, Berlin ateşemilteri ve bir 
protokol şefi hazır bulunmuştur . 

Bu görüıımeler mihverin Akdeniz .e 
ııiınali Afrikadald muzafferane harekat 
havasa İçin de cereyan etmif ve bugün
k!i 1_1.mEU~ ye İtalyan tebliğlerinin bil· 
dırdıgı Gınt muharebesinin nihayetlen-
mesi müzakerelerin merk"zinl teıkil ey
Iemiılir. 

• Rad:•o r~etı.::.i. B::y H=tıer!e Ba: 
'\1~ollr.in bar~ e._n·.d ~ il-=.nca U 
~:.."r.:'a evni !erde ~;::-=~.:~erini hahr
!at~!:t:ın scr...:.:ı ac:·fo c!:;-0!": 

tı:!l:-::r.;r ,.:::..ibr..:!:=b> bi: bkım ,. .. , .... 
':~:.-=.n b:~~~e y_e bir t -.!;-m veni '-•
" k:!brU. h:-2bc.Q~ ~ .. 1j1,u... t:M• 
":~:keti l:i!ı:--t'.:tir; ,ı;.,,...fi veni f. ... ek ... •
' :: • e nereler "'' .. "'"'~ J. .. ~kmdr 
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Şimali Afrika ve Sa
ri yede Vişive karfı 

aleyhtarlık var 
---o--· 

Almanya ııe iş lllrJlği 
için he• mulıavemetl 

lı,,.,,.alı istlYOl'lGI' 
Londra 2 (A ) - Milstakil Fra 1z 

ajansı Fransız hududundan bildiriyor: 
Evvelki giliı Pariste Fransız naurlnrı
nın amiral Darlanın reisliğinde yaptık
tan toplantıda Almanyanın Vişi hükü
metine yaphğı teklif müzakere edil
misür. Bu teklif şudur: 

Mütareke üzerine Fransadan al1nan 
siltihlann bir kısmını iade ederek Fran· 

- SONU 2 ci 8A YFADA -

··-,----·--·----··----=---·--•--ı --• ....... --
Trakyadan 
Anadolu ya 
2'e1ılrdağlılar da And· 
dolaya parasız sevlı 

edlleceJıler-
1stanbuı, 2 (A.A) - Tekirdağdan 

meccanen gidecek vatandaşların nakil
leri için tertibat alınmaktadır. Bu nakil
ler 4 haziranda başlıyacak ve 15 hazi
randa bitecektir. Muhtelif iSkc1elere çı
kaca.k olan Tekirdağlıların nakli için 
hükümetçe Tekirdağına altı vapur av
rılmıştır. Bunlann 4, 6, 7, 9, 10 ve l 7 

· da hareket edecekleri bildiril-

AMIJAL DARLA 'A VERi-~ 
LE lflGlllZ CEVABI 

Taymis diyor ki: 
Fransa bitaraf 

de~ildir 

Fransız karasularına 
giren gemilere taar

ruz edeceğiz 
--o---

Londra, 2 (A.A) - Amiral Darlanm 
İngiliz aleyhtarı nutktnıa g~ b:X yer 
veren T.aymis gazete.ğ diplomatik mu
harririnin kalemiy}c aınira:e cevap ver
mektedir. Taymisin diplomatik muhar
riri yazısında şöyle diyor : 

•Bu isnada Amerika \ie İngiltere ay
ni zamanda cevap vermişlerdir. İngiliz 
hava kuvvetleri geçen hafta Sfaks li
manında Fransız vapurlarına değil, mü-

himmat yüklü oldukları öğrenilmiş olan Kerküktcki petrol kuyularından birin'11 
:b:ııo ve Florida is!mli iki İtalyan vapur- muhafızı 
lanna akın yapmıslardır. $imdi Vişi hü-
kümeti soruyor: İngiltere niçin mihver ··-·-11

-·-·-·-
0
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devletlerine ait vapurlarına bulunduk- Darlan 'ın nutkundan 
ları diğer bitaraf limanlara hilcum etmi-
yor da bizim limanlarımıza hücum edi- cıkarılan mana 
yor? Bunun cevabı basittir : Fransa ne ' --o---hülonen, ne de filen bitaraf değildir de 

on;:\risi hükümetiyle asHi bir kavga Mihver deniz ti-
peşinde dejtiliz .. Fakat Fransız kara su
larının bitaraflığım ihlal eden düşnıan 
gemiler!.ne taarruz etmek hakkımızdır. 

FRANSIZ NOT ASI VE İNGILizLER 

Londra. 2 (A.A) - Sfaks limanında 
bulunan bir vapura hUcum editdiğı 
hakkında Vişi htikümetinin Maclritteki 
İngiliz bUyük elçisi vasıtasiyle tevdi et
ti~ notayı İngiliz hlikümetinin k:at't 
olarak reddetti~e dair Vişiden veriJen 
haber burada resmen tekzip edilmiştir 
Londrn aMül ri..de v· i hükümeüne 
henüz hiç bir cevap verilmed:ği söylen
mektedir. Meselenin hakikati şudur ki 
Madritteki İn~iliz. büyük elçisi Sir Sa
muel Hora Fransız büyük elçisi B. Pi
zetrin!n vermiş olduğu nota henüz Lon
draya gelmemiştir. 

-------

careti sahasın
da pek sıkışık 

bir halde 
,,......,_.Alıd ....... 
AflHflnların Atıantıır 
haPbına benzettilıleıei 
llfr tarama yapıyorlar 
Londra 2 (AA) - İngiliz lktısadi 

harp nezareti dün akşam bir beyanna
me n~de.rek amiral Derlanm İngilte

- SONU 2 ci SAYFADA-____ , __ _ 
Son Alman ha- In~ilizler Ham
va hücumu hayli bur~u harabe-
şiddetli oldu ye çevirdiler 

MOTEADDIT YANGINLAR 
ÇIKTI, iKi ALMAN TAYYA· 

RESi DOŞOROLDO 
Londra, 2 (A.A) - Hava ve dahilı 

emniyet nezaretlerinin tebliği: İngiltere 
üzerinde bilhassa şimali garbide duıma
nın büyük bir hava faaliyeti olmuı ve 
müteaddit hadiseler vuku bulmuştur. 
Bir mıntakada ~iddctli bir taarruz inki
pf etrniı ve müteaddit yangınlar çık
mııtar. 

INGILIZ TAYYARELERiNiN 
ALMANYADA YAPTICI 

BOYOK TAHRiBAT 
--0--

Londra. 2 (A.A) - Hamburg, Em
den Hafen ve Manhaymda tayyareleri
miz tarafından iras olunan tahribat hak
kında şu malümat verilmektedir: 

Taarruza uğrayan yerlerde yapılan 
tahribat çok büyüktür. Fakat Almanlar 
yalnız Berlin ve Londradald hasaratı 
mukayese etmekte, diğer taraflardaki 
haaaraltan hiç bahsetmcmektedider. 

HAMBURGDA 

GIHIDIN zır Al VE IRAITA 
KAZA 'ILAI ZAFER 

ln~lizler Giridi 
neden tahliye 

ettiler? 
Amerikan gazeteleri 
Irak zaferini daha 
mühim gö1üyorlar 

---0--

Nevyork, 2 (A.A) - Amerlkaa ":.. 
zeteleri yürüttükleri mütaliıalarda ıra 
ta İngilWerin kaı.aııd.p m\}valfıa)oyetiıa 
Girittcki "aziyetin tesirlerini biçe in~ 
diğini l azıyorlar. 

Nevyork Hcrald Tribun başmakale. 
sinde Irak muzafferiyetinin Giridin U.. 
yamdan daha büyük bir ehemnıil eti 
haiz olduğunu yazmaktadır. 
GİRİT NEDEN TAHLİYE EDİLDi? 
Kahire, 2 (A.A) - Askeri makamlar 

Girit vaziyetini şöyle hülfisa ediyorlar : 
Girldi tutmak icin bazı fedakarlıkla"t"a 
hazırdık.. Fakat icap eden fedakhlık 
Ciridin tutulmasına verdiğimiz kıymeti 
aşınca oradan çekilmeğe karar verdik. 
Askeri makamların mütaH\asma göre, 
Giritteki imparatorluk kuvvetlennin 
parlak mukavemeti olmasaydı İngilizle
rin Orta şarktaki vaziyeti çok daha Ie
nalaşabillrdi. Bu mukavemet Irak ve 
Suriyedeki vaziyetle alakasız de~ildir .. 
Giritte yaralı ve ölü olnrak u~adı~ 
zayiat tabiatiylc ağırdır. Fakat düşme. 
nın ağır tazyiki altında on beş bin aske
rin tahliyesi başlı başına bir muvaffakı
yet teşkil eder. Askeri maknmlann bU.. 
dirdiğinc nauıran Giritteki kuvvetlere 
kumanda eden general Flayberg krtala
riy le birlikte sağ ve salimdir .. Ve Girit 
muharebesinden alına~ dersler azami 
ehemmiyette faydah olacaktır. 

lngiltereden Ameri. 
itaya mühim, gizli 

bir haber gönderildi 

Nevyork 2 (A.A) 
NEVYORK JUR
NAL AMEIÜKENE 
V aşingtondan gelen 
bir tel~a «Öre 
Amerikanın Londra 
büyük elçisi Vay
nan Londradan fev
kalade mühim ve 
ıiz1i bir haber ge
tirmektedir .. 

•••ldlr• ••••••••••• 

B.VAYNAN 

General ,-ey

,and Vişiye 2itti 
Vişi 2 (A.A) - Hüklimetln Afrl'ka 

umumi delege.si general Veygaııd bu
gOn öğleden sonra Vışiye gelmiş ve saat 
17,30 da Mareşal Petenle bir göril§lııe-

FRANSIZ SAHIU AÇIKLAIUNDA 
Londra, .2 (A.A) - lngiDZ hava ne

zaretinin tebliği: Sahil müdafaa servisi
ne mensup bir tayyare dün bir devriye 
~çuıu esnasında Franaanm hah sahili 
açıklannda bir düıman avcı tayyaresi
ne tasadüf ederek bunu düşürmüıtür. 
Ayni servise mensup diğer bir tayyare 
devriye vazifesinden dönmemiştir. 

Hamburgun uğradığı hasar çok b\i- de bulunmU§tur. 

iKJ TAYYARE DOŞOROLDO 
Şimdi tesbit edildiğine göre dün Bri

tanya üzerine yapılan gece akınlan es
nasında düımanın iki bombardıman 
tayYaresi tahrip edilmiıtir. ......... ..._.,_._,_ ... ~,_..-1_ ---. 

yük olmuıtur. Almanyadan gelenler, aı t .k . t f. 
Hamburgun acınacak bir halde olduğu~ ı~ıayıs O l 1 ara in 
nu ve Almanyanın bu ikinci büyük IC- ka '1b•ttı"kl•ri tayyare 
birinde hasara uğramamış tek bir bin? T ~ ~ 
kalmadığını söylemektedirler. Londra 2 (AA) - Mayıs ayı zarfuı. 

Ke,if uçuşları esnasında ıtlınan foto- da lngilizlerin 151 tayyare zayiatına 
iraflar, 36 büyük fabrikanın tamamiyle mukabil Almanlar 574 :tayyare kaybet
harap olduğunu veya hasara uğradığı mişlerdir. 
Vt diğer müesseselerin ·de niıbeten da
ha az hasara uğramıı olduklannı göster-
miştir. - SONU 2 ci SAYFADA -

Jngiliz ha1'cı bombardmı.anlarmdan 1ıc tcı uğramadık bir binaaı 1calmadıgı bildirileA Almanlanta ikmd biiyik 

ı 

ilde 



• CELLAT 
ARA ALI 

- iKiNCi KISIM - Yazan: Saflın AJrdarnan 
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--Yeter ~ayri münafık herif! 
~~~~~~--.,,,,,.,,.~~~~~-· 

Saılrc1Ztllfl Reeep JNlfCI, ajl1' llfıt telıdlrden SOlll'CI 
iple IJoğalal'Cl1I cezasaa ............. 

Pad~ acaba ne demek istiyordu?.. taslit etmenin cezası ne olduğunu şim
Topal vez.ir lsilerin.. saray kapısına da- di görüp anlarsın .•• 
yanıp ıeltzadeı.ri görmek istedikleri sı- Ve bu sözleri söyliyen hUnklr lafuıı 
rada pa~.ıut abdest alarak dı,.nya bitirmesinin akabinde, Uç defa el çırp
çıkmasını tavsiye ettiğini birdenbire tı ... 
hatırlamıştı. 1t cep paşanın bu tavsive- Recep paşa kendisini mUdafaa etmek 
sini MrdOndl Murat unutmamqtJ Pe- için hiç bir harekette bulunma~a mu
mek şimdl tası tam gediğine konduru- vaffak olamamıştı. Cellat Kara Alinin 
yordu... attığı bir çelme tonal veziri boydan bo-

Recep pasa bilyUk blr tehlike · inde ya yere sermişti. Kara Ali yere serdi~i 
bulunduğunu anlamakta gecikmemic;•i. ştkarınm üstüne bir kaplan çevlkP•iyle 
Ve bütün benliğini derin bir korku atılarak boynuna yağlı ipi geçirdi ve 
kapJıyarak canını kurtarmak i~ padi- çok kısa süren bir umsmadan aonra 
şaha zelillne bir vaziyette yalvarma~a R~ ~anın işini bitirdi.. 
koyuldu: Kösem validenin elinde bir Alet hU'k-

- Aman padişahım... Ben zorba ba- milnde olan gaddar Ve7İr çevirdiiti ent
§1 d~. .. Sana ve devletine sadıka- rlkalarmı ikmale muvaffak olamamuı 
ne bir surette h1zmett n başl<a bir dü- bUtiin ihtiraslanna ve kafasını doldu
ıunc~e aklımdan geçmez... ran menfaat ve ikbal d. c:üncelerine ve-

D6rd0ncl1 Murat Reeep paşaya sözü- da ederek cellAt Kara Alinin ya ·tı ke
nn yanın b!l'1lldm1ı . .. Odanm ~lu- m neli ile boğulm:ık sure'ivle fec1 b·r 
tunda çın çın 8ten bir s~le: surette can vermişti Dördüne"! Mu 

- Sus ... Yetl'r gayri münafık herif! rat bu baş dtlsmanırun can acısivle ver
diye haykırdı. Senin ('.evirdiğin dolap- de çuı>mmasını. ml"!'aklı ve gUzel bir 
lan benim farketmedl~e mi r.ıhip- manzaraya bakar gibi gOlilmsiverek de
aln1 .. Şa~anm aenht. aklma ... Biz senin rln bir sevinç ve yUrek ferah]J~ kinde 
hlyanetıne ~ktanbm vakıf bulunmalt- sonuna kadar seyretti ... Sonra tonal ve
ta idik. .. Fakat cezam tertip hususunda zlrin artık 1amı1damadı~nı ve sıfın tU
ace1e etmlyerek mftnaslp b1r Z!!Tlm\m '\:ettlllnl g&erek yeniden el ~rpb ••• 
hu16lilne hıtizar eder dunmfuk tşte içeriye giren hizmetçilere emretU: 

YElıfl A..llR 

ŞEHİR. HABERLERİ 
Amiral Darlan 

---<>----
'l'liltlı mHli izzeti nefsine 

dU azatalllleeelı ı.ır 
adam değildi,." ftrlı 
ihtııtuı ycıın~ 'J'ürlı 
milletbtln eıericllP .. 

MALI YltBAŞI 

De~işm~miş 
kadro memur
ları maaş aldı 

a~ ayldılar verl!fyor .. 
Kasa ıneoaıt!arı tesllit 

edildi .. 

ı 1 Ha:ıiranda meriyet:.., giren yeni vergiler 

j Kimler ve nasıl beyan
name verecekler? 

---o--
[ Btt~fıtrafı 1. l"f Snhtft>de J 

iltiyeq Darlana 1-twlatmak İatefiz ki 
Türk milleti sine.inde kfadili ıibi mil· 
letinl yabancılara satan devlet adamlan 
\ulWMlurmamalda mtiltetdnliı. 

Yann tarih ~ mln.thaJ AMfnl 
Darlan ribi (OCUkiar JC~ ... 

Ne""" yallar, ıeııere rnanıııJcttı, lıundlll'a .....,,... layı tayip .-.1rt1r. 
latı, lıala1e De çq 1~ lleyanncane uePllecelı ıı!:n:ne et1::''~:= ..!::ü:1: 

Bir kısım vel'JCf ve resimlere fevkalA- mele vergisi içine dahil olunmuttur. rinde yer alan ve ita Avnıpa harhaHla 
de. vaziyet sebebiyle zam yapılnuwna Memleket dahilinde imal olunan JAs. fdl vazife deruhte ede.. nihayet ll'rn
daır 3828 sayılı kanuna ek kanun llyl- ük ç!zme. ~n ve kaloşlarla ök~ler- ~ın burUnldl Wlletladen meatd '"'• 

Kadrolan ü:r.erinde değişiklik yapıl· hası Maliye veklleünden Defterdarlığa den kilo başına 15 kU!"UŞ istihlak ve-ili kule bulunmua lap eyUy.-, Andnl 
mamış olan daireler memurHmna ha~\- tebliğ edilmişt!r. 1 Hazirandan itibaren alınacaktır. Geçen sene serbest m::iek Darlan burUn vataııuu du.manlamun 
ran peşin maaşlarının gecen seneki kad· meriyet mevkiine giren bu kanunla ke- erbabına yapılmış olan yüzde elli ve emrine vermekte ve eakl mUtteftldne 
ro üzerlııdcn verilmesi lüzumu Maliye pek. yerli nebatı mahıullerin tiıir ve gayri safi varidat üzerinden yapılmıı ihanet ederek dlqmularfyle omm oana• 
\'ckfilctinden Defterdarlığa bildirilmiş- tasfiyesinde istimal olunan zeytinyağı, olan yüzde 25 kazanç vergisi zammına • (alı mayı bbıil etınektedJr. Bls (Ols 
tir. susam ve ay çiçeği yağlan, pir:na, keten bir mbli daha ilave olunmuştur. Beynn- eminiz ki mllyon1area l'ran111 vat....,. 

Bu kabil memurlara dün haziran pc- bezir ve saire yağlan, memleket dahi- nameye tAbl olanların ruhsat tezkerele- ".er! F~m ha fMI ftllyete • ...._. 
in maaştan tevzi edilmiştir. linde eekerden imal olunan lokum. aki- rlne y!nni lira zam yapılmqtır. Kahveye nnı ıonn~ he ..,..... .... lal 
t)c AYLIKLAR DA VERİLİYOR de eekeri. bon~ıı. karamela. reçel, ınar- kilo başına 25, çiya 40, çimento ton be- yummRyı tercih edehillrlmll. 
Mütekait. yetim ve dullann da ü~ aY- melat. fondan_ Jile şekeri. ~erleme. şU- ına 200 kwıq 7.am konulmu~ur. Nak- Darlan takip ettlll Nfll politib • 

1 
k 

1 
d . d . ib .

1 
• rup ve emsalı terkibinde yüzde ondan liye vergisi kesri vahide irca olunnuq, ~ vataaperverlltflMt de bn Mw 

~a l~::uş~~;. Un en ıti aren verı mcgc fazla eekerl muhtevi. olup ta şimd!ye mütedavil evrak ve senetlere damga leke sürmektedir. Randa W.,. • 
kadar muamele vergisinden muaf tutu- resmi binde ikiye ibllğ eclilmift:r.. 11 m1dır lrJ vatan ve htildAI .......... mah· 

KASA MEVCUDU TFSBIT :EDILD1 lan maddeler Amilleri ellerinde mevcut kuru tan yukarı sigaralara bir Irunq ve """ Amini Darln mllU mftt"ade._... 
r>un hUki\met da=relerindekl vezne- bu gibi maddeleri. üç gün içinde be)·ıın- daha a ~ fıatle satılanlara da yinnı zhı h~klld ~ini UYJIY............, 

lerde, Posta merkez ve subelerinde ve name ile maliye dairelerine bild.lrecek- para. likör. konyak ve rakılara şitelerin ~· drl uzatmak diret " Mbtülp 
bankalarda kasa mevcutlan. mail yıl lerdir. Tahnn helvası funilJerl, bevannn- bUyüklüğilne ~öre 4, 8 ve 12 kuruş. şam- lfMtenneldedir. 
ba$1 mUna~hettyle husns1 heyetler ta- me ~eı:me~le mUkellef deRild~rler. panya ve viskiye şişe başına 75 kuru, Fran~ya Darlınnn bu beyanatmd"8 
rafından teshit edil~ir. Lastık çızmc, şason, kaioş, ökçe ve her saraba ı:tre başına iki kuru~ zammolun- sonra hır kcrre daha •CIYoruz. Zaval. 

Rüftttrneı ııonaOımn 
esaslı ,,,,,.,,.atı 

Mtmelı tlze11e-

ne'l:i çimento, sun'i ipek, sun'i ipek ipli- mustur .. Kibrit 2,5 kuruşa çıkanlnuştır Frama kimlerin elinde kaldı!.. 
ğ;, her nevi kahve ve çay için de beyan· Tesviki sanayi kanunwıdan istifade HAKKI OC:A.KOG.Lll 
name verilecektir. Husust müskirat e<lenlcrden ahnan müdafu vergısine 11111• 

!milleriyle tütün ve müskirat bayilerı yüzde elli ilave yapılmıstır. Binalardan 
6llerindeki sigara, kibrit ve müskiratı 3 buhran veraisi kadu anüdaf aa vergisı 
gUn icinde İnhisarlar idares!ne bildire- alınacaktır. Gilmrliklerde kutlanılaB flmdl mncnat saat ve dakikası geldi... 

Yentçeılyl llfal edip bizim lherimne 
..,, aaaaaaaaaaaa=aaoaıaaoaaıııa 

Dar/anın natlıundan 
çıkarılan mdna _ B t TM E D t _ HilkUmet kona~n tamiratı ilerle- ceklerdir. Ellerinde 250 kilodan fada müdafaa veraiısi pulları bir misli fazla-

~11,5 ~ """91!tai e a ss911 melde ve her taraf ~ı boya ile bo- bulunanlar pereembe günü ak'8mana lQtınlmqtu-. Mektuplarda 1 kunq, tel- r Bn,ta,.atı 1. ci 3ahffede 1 

lnl(İliz ta vyare1eri 
Giridin tahliyesinde 
yararlık gösterdiler 

llLEIO YE llllOIYlYI Dl 
ttOCUM EDiLDi 

................... - .................. yandııtındaa bina, yepyeni bir manzan kadar İnhiınarlar idaresine beyanname JCraflarda 54t kuruta kadar 5, 100 kurutll re aleyhindeki pddetll •• ~ 
E AJlfKARA ADYUU ! almaktadır. vereceklerdir. Çek, tediye, irsal. teslim kadar 10, iki yQz elli kurusa kadar 15 nptkunu mlh.-er ~ 4ealz tl
i K 

11 
r. O N K O p a 

0 
G it A M 5 Evvelce dairelerde yakılan soba bonı" ve tahsil emirleri mektup ve telgraf ha- ve daha fazla o1anJara 29 1nırue mcıtt.'. careti uh....,.,• ~ıklan milfkil

.......... - ......... • lanndan sızan kirli sular cephe duvar- valelerlyle mektup .,wıan ve eJektrr.k faa verıdıf ıuve olunmuttur. Telef.an l~ta a~etmektedir. Beyannamede denl-
7.36 Program ve memleket saat ayan. lanm boyamakta ve ~rkin bir şekl~ sok- istihlak resmt arttırılmıştır. Seker hak- milka1eme iicretine yüzde on zam icra lıyor ln: 
7.33 Jıliizik ı>l 7.45 Ajans haberleri 8.on mak~ idi. Bundan b5v1e hükilmct dai- kındaki kan\Ul da Defte darlı~ tebliğ edilmic;tir. bıracat ta müdafaa~ Son gUnJerde sahd muhafaza teşkil&.. 
Milzlk pi. 

8 30 
_ 

8
_
45 

Evin saati l2 .. '40 relerınde soba yakılmıyacaktır. Mevcut olunmuştur. Ticari ithal primleri, mua- 1tbl tutulmıqtur. tımııa me115up boınbardıman tayyarele-
Program ve memleket saat ayan 12.33 kalorifer temat1 ıs1lh edilerek ~enlt1e· >0000==ııcu2a:ıcHıı:ı:a~a:a"~>:r~JOOGV"~~~ ri tarafından ~mal ve Mal)f denlzterin-

TU k ilki 13 30 14 00 M ı 1arda Yft\1den bölmeler avrilmakta ve r D Harbm başmdanberi ıs May1S tarthl-
r ~ 'P ar . - . ilzik p. buraJ.ra l(eOie antreler yaptmlmakf.a.. . . . .. ~-f!"?.rnJı f. ~~ s,,hif de ı 1 Rll$tnnt· 1. cı ~ahıfrrle 1 ne kadar geçen zamım lçlnde mihver 

:ı;ı!= ~:~~~.~~5A~~ :,,~kol:n!:~:::ru:~~~:;;~~ Yııı ır~alliı hBIUIDl&rı l vı,; İIİ azıtıuır illi! :as~n~:~aret vapurlanıun batanl-

18
8 
o
0
o ~-•o Te memleket saat tll'lll"1 dır. varesı duşur;ı1muş ve d·ger bir çoğu sız mllsteınleke kuvv~erfnl sillhtan- devletlerine alt il ınil D tonnatoiuk 

.Kahire 2 (A.A) - tngiliz hava kuv- 1 · 3 M~: Fasıl san 1830 Ziraat ta1c- _ da hasara ugratılm~r. Tun~usta S'aks dırmak ve h\lr Fransa ımparato;rluğuna ticaret vapuru ro~sacıe:=' edilm 1 
vetlm orta pr1c tebliğl: vimi ve top .. ak mahsulleri borsası .. 18.40 t zfy limanında evvel~e } ucun:ıa 11":.ıyan t~al- taarruz eylemek. batmlmı~tır. Deniz nakliyatı m'!s:ı:.. 

Akdenizde tngWz ve cenubi Afrika Müzik pi. 19.00 Komı""a (Yuva saati.) HAL r 4 yan vapuru yemden mıtralyoz ate ıne vışt KUVVET GöNDERMEôE ni hal için mihver devletleri vaz'ı ecl 
1ıa .. bnetlerlne memup avcı tayya- 19.15 Miizik : Radyo salon orkcstra<;ı... rVRKKAN GELDi tutu~mustur. DE BAŞLAMIŞ edebilecekleri gemile mubt 

7 

nlerind~ bQyll]t ~kküDer dün bD- 19 30 Memleket saat avan ve ajans ha- TaıMJ ve Kadastro umum .müdürü. ~IRiTTE Londra 2 (A.A) - Milstakil Fraımz Akd nizd nı :re dm~· 
tiln gün Girit tahllyeshıJ yapan tngüiz berlerf 19.45 Müzik : Radvo salon or-h~ bay Halit Ziya Türkkan f z- Ciritte tayyare rnt-ydanlan bombar- afa~ının fsviçrede ~in bir kaynalrtan milerine ka e :"ın;~z!en:e tekrar~ 
harp gemileri ve ticaret vapurlan Uze- kestrasmm devamı. 20.15 Radyo~- mir ve mülhakatını teftiş mabadı1e İz. dıman edilmi$ v~ üc dÜ$"1'a..., tayyaresi aldıgı nUllumat amiral D.rlaaın hür yn hareke( Ahnantar tarafından At-
rlnc!e Mmaye uçuştanne denm ~'ş- .... .-...._. ....,__._ 1 ' mtf'e J<db"'Ptft. ııekı'•-• • ~ ~ ~ Wır....... ' 
lertffr. sı 21.00 K~uşma : Memleket Postası.. Mıntakanuz tapu ·ve .kadastro müfof. AFIUKADA ruz "Zırla"t~ız:a daır b~ a men ı2~r- bir A d~i! iite-~,,esi te l _ 
~ tanareferl 1rir ~k dm h- 21.10 Müzik : Saksafon eololan.. 21.30 tbl bay .Refik Enwen de .şehrim' -~ Lıbyada 30 • 31 ı~yıs g~ ~m- dan , .o1nan m~1umatı teyı! etmektedir, :kt edilmektedir. 

lemnlf w bir çojuna hilcum edilmirur Konusma. 21..45 Mnzik : K1kik: f)J'Og- mittir ıze ~e • hardırr.an t y arc' rı n Bıngaziye tıU· Dakara ve hur Fransı.ı ımparatodu.tu Amiral Dar1an hıgilıere,t T9J WD tea-
tkl dU~an tayyaıai dthftl"U1mlhtlb-. ram.. 22.30 Memleket saat ayan. Ajlil\S · _ <."llt etmi fordır. civarındaki hudut kara kuvvetleriae luk Fran.s~ va urunu mtbadere etYnf 

C!rltte 311Nl7'!1 ı Hazit- ba~lıyan 'haberleri, borsalar &atJeri.. 22.45 Mil.tik ZABrrADA Habec:i~nda °""ubt .Aftika hnmbttr- takv,ve 'kıtaatı ,ooderildiği M1'er alın- olmakla itham J> derk and J 
gem alır bombudunan tayyarelerimi7. ı>l 23 ~ - 23.30 Yannki 1X'Oll•n ve ka- dıman tayyareleri Sunm dvannda nak- nustır. itiraf etmiştir 'de bun!a.en ·~·~ona: 
Ma1emo .. KandlJa ı..a meydanbn.. tJBntŞ.. Bf dffıtıat fzJflı nı liye vasıt.nlanr,1 ("adı lan ve binalan DARLAN ALEYHTARI.J(';I tosu hür Fransız!ann ın d dh' 14S bu; 
na hGemada Wı N 1t,1şlardıT. Ma1em008 ------ ,. s e bombardunan etmq1enfu- Dadının Almanya it birliği ayaseti- tonilatosu fngift . e: dn ~1 ~dl 
yerde dBrt c18p11n. tıQyaıeıl tahrip edff- DR. NlllAT REfAI' zeı,dn ağaraa yafıtl .. Tayya~Jerimizden dördU üslel'inL nl~ Fransız halkı tarafından asla tawip hur RuzvelUn =~e e A~eri1tan 1;: 
mit w .,nea Atmlroda da bir miktar ŞERRJMIZDE Bayındır kazasımn Ankbaşı civann- dönmemi.ştlr. edılm .melde ve cençllk huna tamamen manlarında durdunıt kt d Dop 
tanue tahrip olamn•....._. B,_.ııı __ .._._ L--~ -ı ·--ol- da c1ikkatsizlik yuz·· Unden hır" omıan muhalıf bulunmaktadır. Şimali Afrika- d d A... &'t 1 ma La ır., 1 

..,,...... ~ llJU' ...... 5\oU& .. ,,......... ..-~ l ·ı · I u L d k. b 1 d d . . an 015• uya n. man ann ıı;ontro n a tın-
~ Jıılmayeden ~ tayyare1e clu~uz veçbite doktor Nihat Reşat yancını ~kmıştır. ngı ız er nam["'urgu İeyıh::rı:~. apr ek":.~ktua :.~~-~ı~sestın da olarak civar .sahil1erde i }iyen vapur-

ritllb m8ufait kıtaı.rmm:a ınhh! ma1n- Belger iki stmden beri şehrimizde bu- Ahmet oğlu Veli İlkan, zeytin b::th- la b . d .1 . d b T" r. ~~~ıuuuı u- lardnn 88 bin tonnato batınlmıftır 
me w Jbmk le almqtır. lunmaktadır_ ~Je .. inde harman sürmekte iken ~iğ: 010 eye ÇC!Vtr I er rıye e u ce~yan ~a~a zaıftır .. Her hal- 10 Mayısta V1şi btı'ldimetinin ,-~ 

Rat !l ILn!a Camına mmtabsmc111 1Mık ~earcıV1 kuru ot!ann ilzerine at- { n_ , 1 I ~-,, ı~- l de DarJanın sıyasetını az çok blJ" muha- 'tf-r u.ıM .. nt --'- . 1 • .. B ._ "' ' nu cı ..- ' nıe tefe•'- ka ılas d b'k -~ . ı ı-"" e ...... ;;.ne gore, m a~enın :nzuı 
d{Şman mMlye katrTet1erl ~ kttılimı ELED• l( .E REiSİ mış ve othır biraz .sonra ate$ almıştır.. M - ;wıda 1 ... , ... , .... ....._ m . '" r§tm k.matı taat tal t 1 ~~ csnrunnda A1man lsgati a1tında1d Fran-
bom1-htmmş 'V'e mitralyöz at~e tu- J'Mlılh1 ...... ,_..., .. _... Silratle büyllyen yangın. muhtelif kim- t.t p ...,. cı' /ı•. a.. 'ıııelsa-. ..,.nı 2 ?nnc e 8 a ı 0 ~r. sız limanlarında ZSÖ bin tım!uk Fransız 
t\lb~. sx•~ c•w selere ait elli uytin a~aca ııe lk1 dön.tim _..._ L.L.....IL._e__ &..L..:- .,.., •...c.. Hl- Parıs matbuatı gençlenn Darfaa aley- ti t &•--- ta af ... __ 

B ı...ıı..- --1.:: d kto o-'L- U d ~ ___. -. -- ..... . hl , li . 1 . . care vapuruna rum#MJ7A ~ mwua 
e ~7'"' .-- o r ~ı .z, Un arpa tad11sdl yaktıktan 90nra, köylilaün cmlMIM Wr bf ... ..-. -C- ..,,__ n: _oıan n .mayi§ ~nı ~·~ etmek vaz'ı yed edttmlftlr. 

Belediye Daimi 
Eneömenl toplandı 
Belediye Daim! Endlmeni diln. ~ğle-

~~~=~-=:eti~~~ ~ lttincltkOlınt\ştUr .. Veli hak- ttl.WS Wr :p-. ı wa -.. .eti- su; ~jim;;.;ı~~os~~A'ft Binaena1eyh ancak 211 bin toni1ato-
~atını tefti1 ~. . Kn a tahkikata baııa:-tır. iW ele lshı6. Franuz pcJisi•in GHtapct _,'.L,iade luk .~~~z vapurunun İngiltere eJıne 

GJ'ISlftl De Haynana• th" • • kU ~ ' ~eçti.li aoytenebitır. Buna JDtıkabil 

aen aonra topI.nnıq. şehrin muhtelif 
yerlerinde ,.enlıı!en ""'"JM'ak yal w ka
nalizasyon inşaatını mtıteahlıitlere ihale 

.ıK•-"• O #m •-• ._....._ te u çı ~mnıyet teş . Atı sur.etinde 1en- Fransa şhıı.att Afrika&a n diler Fran-
Jllp 2'.,.. ntflfefllfl ... ...,.,.._...._ .._ ..-r- ... ~ siki do,llatı1meKtedtt- ve btt hltft1t~e Ust 1 k r n1 aa 
Şeflplftllzde.. ~ Calal yol mahaJJesinin ?AF· ,,,,,,,..,,.,,,, ..... .ı ..... Fra~sa~a aleni Wr mukaYemet dsteril- ~= :1ara~m~ W ım~n~:'ı!ııık P~mı 
T 

_ _.~ bek Ali~ Veli oğlu Hasan CfJlıC 5r&1 .. -..d A-"I_., me• güç olacaktır Fakat bD.r F,..... et !....__"-' d -~t z ,._ 
apU ve x~ miıfetti$1 lJ. Muzaf- alev! ~ yüz.ünden brHI 17 --- ,......,.. ...... ~ lara karsı yapılacak taarruzun hir çok car . V&PQl'UnU '!.'•~• ır. u • .,. art!ıt• 

fer Ayvalıkta ~ ı1ehzıi$tir. ~ Seime üe bia vaUdesi BaJri- Loadn. z (A.A) _ llawa ~ .engellere tığrıy.aca~ ,,,uhakkaktır~ hm~~.onu~u13 emriyle bu n~eket~ Je-
,-----------~-----------· ~~ft~~~~W~~~~~~~~m~-~~~~~~~~~ Je ~, der orta .-k fııgiliz kuVftt1eri •• pt fŞ BtRLtCI Se edn1z ıntlQa'kale yo11annuı Alınaa 

fR COCVK fiın .. •1m11wlenbtma ea,m eıfi1mit w Afrikadt bir '°k MJl,ay "Ye -.skederi. kentrol~ altınaa 1mlwa•Pltmıu ~ et.-

et ı:ıw-. 

DiKKAT 
S&TDI Jdtt'IBidr.ERDdZB 

YD'D 4 L'll llClroMET CADDESİNDE 
HATiCE l'~C lln7lltmatrmn-
B A a A N • ' ' +41 Jim Kr altlllllla .,m 

ataWe nha merkezi ve saym mftş teriledndze ıhhlı lllhaMll Mmedııank 
,.. ~ .. l'ŞI --- u ...... ~-~-

Ba 111hasehet1e yeni ptirttiii ~eşitlerini bir kerre ..._ _, 11rmeted"1 
daa ehr. TBLEl'ON: 3180 1--t (mt) 

:•••••••••:••••••-••••••n•••••••·----••••-••••••••••M•-•••••~-•wa91 

i ~ l·~IKA YE ~ i 
• • • • .. ,.......... .......... . ... .......................................... : ......... : 

Ev Kadını Deiil ! 

_. ... 'I .a llPU , ._ n _..., _.. u uhdesine mUYaJdtaten hal~ ....,......, elinde bulunan c:illtblan alımı -01.uı bir mek~. . ............ »" Ya.........,.DI ıiltheli ~ Orta tıarkta w,_ idarenin hür Frans.ıilara taamız etmek Ş"J&liUli istt am)fa1 Dailana bu ...,,_ 
a....-Tmabey ıuballes" +bir hava~ ı..,.... fnC1iz han teş~ blmı ~üpheJI 1>iı' btnbı lada deniz .mU.Oakı'(' ~nannı şerbmt 
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J H A Z i R AN S A L 1 1941 YENi ASIR 

lZM!R BELEDlYEStNDEN: 

-E 

tZMtR S!CtLt TlCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Gamelin Muamması ! 

1 - Tamirat milteınadiye suretiyle 
dö eme, !Ağım ve park i · erlnd• 
116 941 tarilıind•n 31/519 t~ tarihine 
kadar bir sene mliddetl 1 115 10 adedi 
aras· tabavvUI etmek Uzrre gilnde 
vo•atl ~ tek yük arabasiyle liirnmu ha
linde ve yalnız Uç ay için 1 ila 4 ııd•di 
arasında olmak Uzcre ıı:Unde vasa!I l 
krtmvon calı!'tırılması i~i, yazı isleri tnii
dlirliiğündeki ke•if ve . arlname'i mu
cibinoe knrnılı zarflı ehiltmeye konul

! mustur. K"sif hedoli 5643 lira mnvalt-

T•scil edilmiş olan (Doyçe Oryent 
bank Dresclner bank şubesi İzmir) in 
öd'inç para vorme isleri ile işti a 1 ede
cp&ine müteılair beyanname 2279 ve 
3399 numaralı kanunlar hükmüne göre 
sicilin 3028 numarasına kayt ve tescil 
odildif:i ilan olunur. 

!zmlr sicili ticaret memurluğu resmi 

Q fla GameUn f(iyle d~iinayo du : H p vı hu· 
llJı a italyaya Jıarşı şiddetli bir taarPUZa ge~· 

rnefı, ba suretle Almanyayı yandan vurmalı! 
-16- 1 

kat teminatı 4 3 lira 2S kuru•tur. 11. J•. 
'i 16 '6 '1~41 Pazorte•I gUnit saat 1R.,n 
d8dır. 2490 saı•ılı kanunun t'rif•tı dahi

j linde hazırlanmı• teklif mektuoları iha. 
fo gllnU a•~ml •"2! 15.3? a hdor •ncil-

m!lhril ve F. Tenik imzası. 
1: Beyannama 
t•,,,ir vil veti vlibek makamına, 
2279 sayılı ödıİnç para verme i<1eri 

lrı;ınun11nun 2 inC'i maddl"!':İne ve mezkO.r 
kanunun bazı hiikilmlerlnl tadil ed•n 
3399 sayılı kanununa tevfikan ı,bu be
yannameyi S nll ha olarak tamim ed~vo
ruz. 

YAZ AN: JULES RCMAtNS 
ORDU HAZIRDIR 
Coerlng bir müddet evvel Vuilleml

JÜ BerUn"e davet etmi•ti~ Coering'in 
llıaluadı aldatmak, Alman hava kuvve
tinin hamlığı hakkında k•ndi•İni iğfal 
etınek olmayıp, her şeyi revillayn )!iir
llıesine fırsB.t vermek suretiyle Vuille
l'rıinin gözünü yı1dırmak, tethi, etmekti. 

Kabinenin Mayıo lçtimaında Vuille
tnfn Umit'IİZ bir tavırla kollarını havaya 
kaJdırmıt ve cHarbln llı:incl hafı ·nda 
bir tek tayyaremlz ltalmıyack> demı ti. 
~Ylillde de daha ürnitvar de~ldi. Haki
ki olclu.tu kadar yilrek pan;alavıcı tat,i
lot bile vermişti. cBitıabi düşürülücek
leri için evvela ihtiyat pilotlanm1zı sar
fetmeliyiz. iyi pilotlarımızı iyi tayyare 
tedarik edinceye lı:adar saklamai!a mec 
bul'Uz,> aöz1eti yine onundur. Bunlara 
l'lı.ğmen 1938 ~f"nesinde Fransanın harp 
için o kadar gevşek davranmasına hRlA 
hayret edenler bulunabilir. 

Gamelen ise Mayıota olduğu gibi F'.y
lüld~ de yanında oturmakta olan dilin 
iki kumandana bakmak.ızın, manidar 
bir teb-ümle fU cevabı verml~tl' cOr
du hazırdır.:. 

Bir alin G.eorge Bonnetye tu ııöılerl 
llOylemlştlm: 

cHava kuvvetimiz yolunu" amma 
Ordu tıımamiyle haE1rmış. Çok vüzeL 
takat orduyu Siegfried hattına taarnız 
•ttlremeylz. Acaba Gamelenin bir pl&
tu var mı):. 

c- Var diyorlar:., cevabını verdi. 
Bundan baıka maHlmnt alamadım. 

Bonnet'nin de bundan daha kat'i bir 
~Y bildiğine emin deii'ildim. cSükutb 
lakabından ııerek Caınelen. ııerek Da
ladiye müsavi haklarla istifade edebi-
livorlardı. Baııkumandanın Daladiyeye 
bile dUşUncelerini ve sırlarını tevdi eıti
ğ; cok ,Uphelldlr. 

Şahsen, Camellnln p!Anını şöyle tah
llıln ediyordum: 

Alman ve ltalyan hükümet merkez
lerinde bUyUk bir velvele ile !Un edi
len Roma - Berlln mihverinden l•tlfade 
etmek, ltalyanın ve AlmanyAnın mukad 
deratını birbirine bağlamak, ve bir harp 
.,,kuunda ltalyaya ka,,. şiddetli bir ta
arruzla Almanyayı yandan vurmak .•. 
Bu fikrimi kendlslpe aılyledlitim zaman 
Borın~t bana fU cevabı verdi: 

c- Faraılyenlz Mayısta bbill tat
bik olabilirdi. Şimdi IR eylUI ortas1nd .... 

EMN1YET UMUM MüDtlRLtl'ô'ON
DEN: 

l - Bu yıl İstanbul pofüı mektebine 
bir miktar polis stajyeri alınacaktır. 

2 - Orta mektep mezunlan imtihan
sız olarak kabnl edilecekleri gibi tahsi
lin devamı milddetince mektep ma<rafı 
kesildikten sonra polis memurluıtu ma
aşı kPndilerlne Ucr•t olarak verilecek
tir. 

3 - Tahsile bir Eylül 941 tarihinde 
has!anaca/tından kayıt ve kabul şutla
rını öii,renmek i.tiyenler şimdiden bu
lunduklan mahallin emniyet mildlirü 
Veya Smirliğine müracaat etmelldlr. 

2 el MINTAKA TAPU StCtL MU
lIAFIZLiôlNDAN: 

Bornova Pına•başı köyllnde köy içi 
tnevkünde ve arsa olmak üzere 15 par
~a gayri menkul Pınarbaşı kHy muh
larlıl!ının Bornova nahiye mUdUrlU~ü 
ve tzmir vilayeti vasıtasiyle gelen 31-
3-941 tarih ve 33 sayılı yaz1.<iyle Pmar
ba,ı kllyUnUn şahsiyeti mnnevlyesl uh
desinde b!IA senet bulundu~ ve köy 
sandılh ve heyeti ihtiy>rlyece idare 
edlldl/.11 bildirilmiş ve tapuya ba~lan
rnası L•tPnilmlştlr. 

Fihrlstlerlmiz üzerinde yaılan tetki
lı:atta bu gayri menkullerin kayıtları 
bulunamadı/tından ıenctslz taıml't'\lfatn 
kıya"°n mahallen bhklk ve te.•biti için 
ilAn tarihinden !•ibaren 10 ncu günii 
mahalline memur gönderilecektir. Bu 
ga;·rl mcnkullPr üzerinde hrr han~I bir 
h•k ld~la.,nda bulunan var ise ~dile
cek ~Uno kadar mı~takamıza veya tah
kikat ~iniinde .'ll!l:ıhiyetll mem'1rumu
za vcıtika1ari. •le birlikte rniiracaatl:ırı 
)iJzum' ·ı~~ olunur. 2001 (1226) 

BAYINDIR ASLt'YE lITJKUK HA
}{fl\'IT. tôtNDEN: 

yız; Alp geç•tlerinin kapandığını sôyli- men !'lyo•etine verilir. 
yorlnr.> 2 - Karın :ıka 1700 .-yı1• caılced 

.. mf'vcut lrordon1ar!n ~öki:lC'rek yrnf eoo_ 
1938 :t0n bahannda meeliı reial Her- vlvr rp röre ve f~1f·•·!ri1m""k ~nır~fiYlP 

riot ile birlikte Qaui d'Orıı::av civarında rP1'-il:ne~i ve- nn'k nl"-rın•n jt~m:ıl', Y"'7ı 
g~zi ·e>rduk. Şu söz1"ri söyledi: fc:lnri miir'lirli: ~·in.4p!ti lı;:psjf ve ~En1n~-

c- lt~lya)"l hepimiz oldukt;a eeve- m .. (!; vrrhH~ :ır•~ p\r.-:ltmry-e konulmu~
riz. Fakat önünde: rcv~rans yapmak !\U- tur. Kcıı:"f h~d p :??M 1:r mu,rı.1skat t" 
retiyle müzaharetini kazanabilec i;imi- minah 2i7 l'ra 50 kı•rwt•ır. Taliolerln 
ı:e in tunak aefdil"'ne olur. Meov~·i ik· te.Min'ttı f','Slpd n evvrl :ı; ~n\.11ıt1na v ... 
tidarda ikm bütün gayretimi arf•tıim. hMrak makb" Jarh•I• il al• tar'hi oh., 
Maalesef hi bir netice elde .. dem,.c•im. 1~ ·c11911 Cuma r.Unü saat 16 da encti
Bundan ba ka 1tn.1x-anın O\'nıyabıle~e~i M -ne nrnC'a::t. arı. 
en kötü oyun bitarnflığını ilin t"tmtsi· 3 _ Fe i p;ıc:a bı1l •art liZf"'":ncle T{•1. 
dir. Bu suretle Almanya büylik bir .sı- zı.·o~lıı h~:ıı jc-i"tle ,,, Prlf! 1'>1 n~rc: l 

kıntıdan kurtuldu. İta}ya mihverin en \'P r!4 !"ril c:v1·al-tn 3l1 LH~::\ }!) Uil?'e!"'l Vf 

ıayif parça!ndır. ~~1 Pdn :1'!1i, 5, !''i J""'T""~,lerda n,. r1U1r 
ltalya, itina ile m"hafau ~tmekliği- ı "''" en1·nrı mlil~~hhirllr• •lt 01,,.,,ı, 

miz. icahedıen bir rt>hln~dir,ıı ı;z,.re •11<. 1 tmec;ı vP rnolr.ı-ıl"''"'n!n ""''-~J· 
Kendi!Üne şu cevabı vt:rdim: i«l ~ıaıı i 1•rl rn"•r1i1r1i.l;,O"rl Ki k"'~1F V"' 

«- ltalyada hükümett~n zivade cf- -:~.,.ın~mesi \•flt·hil ... 8 "1k ,.ı.-.. iftm 0 t•P krı. 
kiin umum.iye rol O}nftr. Söyll"'dikleri· nPlm1•cttP'. I\ cif "'~,t-..1: 7,l lira f.0 kurı\11' 
nfz İtalyan cEkAn umumiycsine unuttu- rrıu•;a'4.1. :ı t • .,.f!ıntı 6 li,. ıl1r. T:ılinlrri:ı. 
rulnıamalıdır. Genel kurmayımız bun- •en in.,tı 0fl d~!l evvrı] fc; h.,,nk;ıc-t1"a \t;, • 

la:rı l.3.y1k oldu~u t>hPmtniyetle te mmül tır"'ra'lc rnr -:.ızl9"'lvln i'.nlr +'l.Tlhi nlı,.. 
rdiynr mu acaba? Me.,.,lA Koı-slkadaki 13 ·r, n 1 C'ıl!11' rıtnii '"st 16 do en~'i
hAzırhklarımııın müessir ol3cak derece- '"' .. .,,.. c- ;;, a"' ati rı. 
de tam olduğunu %annetrnivorum.• 4 -·- \.~"'cıı1.. \'Uv"'cııt,ın c::"nelik :\2Al\ 

Heniot yüiünU e-k itti, ba~ın1 ıalla .. kllo kov11n etl i}n, 2?.0 kilo "llVtln ri:"'>'~r· 
dı ve dt>di ki! ve 10 kilo lı(lov:n .c-.,tın alırım'."'ı:::t. yaı:ı ic::~ 

c- Biliyonunu:r:. Game-le-n cüretkffr T~ri rrü-i•irt:;;ıı,11nd ... kf ~ırtn~m~ı:::i VP"'lıi. 
değildir. Hatta fazla dene<:ek derecede I• a~ık ~lcsiJt,,.,Pv" knnıılmu•tur. Mıı· 
mütereddit ve karoroııdır.• h•mn:ı•n h•·l li ?~SR lira muvol<kat t•· 

Bu vaziyeti bu kadM •alahiy•ttar bir mlnatı 1511 l'r~ 60 kıın,.tur. Tallnlorll" 
aiızdan birinci d~fa olarak iş\diyor- teminıft Öjll,1.:.(l"n rVVP} f.ııı b ~1cFtt:'1"1\ '\'n· 
dum. tır;ı.ı·"'{ rıın~bu~larivle ihale tarihi n1 n 

Ai:lustos 1938 de harbin il5nına ta- 1~ 'G/rn4t Cm"' PUnU saat 1G el~ encU
kaddüm eden haftl.yı hükümetlE" <"'n foiıkı m"'tıc 1Tifir.!lro:ıatlnrı. 
bir tem•• halinde geçirdim. HPpimiz j !'i - Coctık yuva.qınn 9•nrllk 7000 1d1o 
ıul.lıun m•ıhafaza edlleb!lecei?lnl ümit 

1 
inrk ,nıtı nltnma•ı. ye•ı Meri 1'1llnlh ln. 

ediyorduk. Georges Bonnet büyük bir ğ'Unrl!:>kl ~:ırtnameıı:ti vrıor'1lle l'"tk rk•ilt_ 
inat ve israrla bu yolda çalı!uvord•ı. Fa-1 '""""V(lo knnulm1 •chır. M•ılıanımı:nı '°'"~"1 
kat gayretlerlml7 daha ziyade eskerl ı 700 l!rn m.,v,1-kat tem!notı 52 Hro 5~ 
tııaOu .. lar arzetme-kten hali kRlmıyordu. k' 1 n1ıııtıır T;'.)l'olerln trmt!l\\ft öXil,.f!,,,rı 
t'Camelen ııc düşünüror?• Suall da.h=" e-vvel ict hın ·;ıs•TH\ vatır~T'!'I\ m .. ~\.ıqz 
"k soruluyordu. larlvl• ihale fadhl olan J~IG/1911 Cu-

- B t T M E D t _ m •"1lnil •t 16 da encUmene mUrn-
---~ . t>P~tl.'.lrı. 

YENi HESRİY A'l' 
-··-········ 
ENDtJSTRİ (l"en v Sanat) - İ. p,,,_ 

tev Endüstri tarafından çıkarılan ve İz
mlrln iftihar e Pbllecel\I bir varlık cılan 
bu mecmu nın 26 ıncı 1! 9 uncu sayısı 
fald"ll mUndcrecatla (ıkmıştır. 

iKMAL DERSANESt 
2 azi anda acılı. ıor 

Dersler, ~n -ene oldu~ ııtbI Al
sanc;ık 2 inci Kordon 204 nunuroıl.ı 
DEVRİM OKULU binasında veri!erck
tir. İkmale kalan ilk - Orta • Li tale
belf'.d yetiştir:Ur .. 

fi - Coouk vuva!'lna s•neH 2?. hl•nı 
f'1'7"k s~t1n elın111:'lst, V:t7.1 fc-TPri mlir1li'"· 
lil"'Und'e- 1 !'arhıemr~t v .... ııne arık ,.ı:: • 
~iltn,,.VP lronııl.,.,ııc:tuı-. Mı•hrt""'lnı"'n n~ 
c1Pll 4'\ı:;? lira ıo kun.ıtııı. mı, .. rlrl(.:ıt tcrtli~ 
nalı 326 Jlro 41 kurmt"~ T•liııl•ri!1 t•
mlnotı ö~l·~·n •vv•l I• hn"k"''"~ valı-
1"1'r1tk rnAk'1u11arivle ihale taTlhl nlnn 
131!1/l'IAt CmM .. unn Mil! 16 dl\ enen .. 
m""e milTf'!""'ı.tl~rı. 

7 - Coruk vııva'lna •enellk 9160 
nd,.t tPk Hn rkmek nl 1 nıııa~t. Y".'l'!1 i~T~r' 
ınilrlli.,.li\~i1nd .. kl ~'"'rtn.Am,.•t vP~ltU·' 
ec1k f'ktıııl'mavp kf'ntıl,,.,1ıqt11r ~1'11hnm
ınon brileli 11 '~ llrn 20 kunı.. "'"""lt
kat t•min•tı 81 l!r~ ?5 knru•hır. T;lin 
le-rin ö:ıııJetJ,.n f'\~,.l tPtnin~h lıt }.l"lnk"c:'
nR vahrft••P''<' rrınlchuzlnTh•lP ih\"11~ t"'r;l.:~ 
ohn 1~ 'fi 'lM1 c .. .,.,, "llnll seP.t ır. d• 

1Q1l '"n• 1 kinde aşal!ıdaH şart1or 
dairesin~• borç para vereceğimizi bt"
vrın ec1Prİ7: 

1 - Yrni yaıı•lacak ödUnç para ver
me i~1°rinde: 

A) A~1k k •rli seklindc'lti muım•l•-
1~,.de-n il,. ay~ı b; t"<-bit v" ?.na n~r~va 
"flve erlilme1< ;ı .... en çok ~enede yüz
-le 12 (vlizde on iki); 

B) Di~er ikra7"t mıı•mel~lerinilen 
.\~nı ~ .. "':.it d:"ire~inde Pn cok ~rn""nP 
vllzd' 8.1 /2 (vUzd• sekiz buçuk) faiz 
ı .nacaktır. 
2 - ~3n9 "'lv•lı kenıınun merlvetin

-trn e'~el y~ptı~ı""'1"" mukav,,lııılprfn f~ ... 
iz ınikt.rına taallf•k eden hükiimlP?i. 
., •zk(lr knnun•ın m-.ivet tarihind•n iti
haren üç seneyi t 0~vüz etm~mek Uıere 
rnuknvr1ol•r;n d•,.nmı milddetince ay
nr-, tnt'-P: e ·trccktir. 

ı - Mii•ter' •r adın~ ilenohnmnil• 
M'll M'"lı"'fV7"SI ml!::\TO.Pl~tı ile de iıı:tti<T;\1 
.. ,.tqE'""~:rt..t~n, bu yii"."".lrn mUtev .. lVt . i
norta, adlve. ekspn ur .. tleri ıı. b•k
~ilik. lıammalivo, •ta iirretleri ılP ay
-ı mH~tPri] ... rd"'n ... ıITt"raktır. 

$3vgılorım·zb. 
Do•ıçe O~·enthonk Dl.'<.'•dner hsnl· 

t'iUh"ci: fzmir. t~i imza okunamad1 
· 15 kuru,luk dam"'a ve 1 kt,,.11,J11'' he. 
va kurumu nulu ilıerlnde M M•vl! 1941 
tarih ve Doyce Oryentbank Dre.sdner 
honk ,uhe•i f,.,,ır damııast 

~ lCRA MEMURLUCUN
DA!'!': 

Bir bon-un temini Mifaııı zımnında 
hhtı hacze alınan MenemPnln Hannon
ı:blı kth·U hrnir c'dd••i namı dH!ori köv 
•lvarmda k!i'" bir ılö-,iimU 919 M.M. 
hr••hlle ~O lira kwmetl mukaddereli 
40401 M. mı•ral':ba; tarla •çık arttırma 
•uretile p•raya revrll•rektir. 

l inci •rthnn••ı 1'1-6-941 tarihin• 
'T1ii••1i' Pel"'•mbe günü saat 11 de ya
.,ıl•oaktır. Bu arttn·nı•d~ kıvrnetl mu
knddrrenln \''1zılo 75 ini bulma7'a on 
~iln mHd~·tle terrodit edilerek 2 lnd 
artt•nııa ~O-f.>.911 ta•;hine mll•odif Pa
za•to•I gilnU •a•t 11 de icra eıWec•ktlr 

Rıı kerre en cok arttırma ihale! katl
,·rsf ·n~ılacai'!ındoın tcıtf'kli1Prln yUT.ftP. 
7 b'ır-•k pev akrn•iyle mUnp~i veya da
irrm'ze ml'racaatlan. 

t bu gayri menkul 07.erinde ın\;lkivet 
veva bir halt iddia ed•nler "•••iki mU!!
bltfl•rlyle blrHkte lılribi !l~nd•n itib~
r n 20 ııUn !cinde dalr•mize milt'llrP•'
ları aksi takdirde h•khn tapu •İrtli:'l• 
muka •yet olınoılıkc~ n>r~nın payl•şm11; 
sırnan hcriç 1'a1aoaklorı. 

8nrfna'1' 0 2-'l-9 '1 tarihinclen iti'-aren 
horke•e Arık bulıını;!unıhcaktır. Doh'I 
h7la m•lOmat almak istiyenler 940 ~9 
D. No. ile memurivetimizo "'iiracaatla-
rı 11~-, olunur. 2006 (1228) Kayıtlar başlamıştır. İsteklilerin hil

vivet cilzdanları ile okul direktörlügüne 
mUracaaUeri illn olunur, (1190) E'nrflmPn• miil'ı\CP'ltl~rt. Z A Y t 

8 - 9-11 rnal! vılı follda<> ' " !l~:? v•- Menem•n askerlik şube•lnden almı• 
tZMtR 4 Uncil iCRA 

(;UNDAN: 
MF.MURLU-

Satılıl!a çıkarılan Ravı·i m•nkuller: 
1 - Faikpasa mclınllesinde Pski Ra

na ve yeni 1270 inci •oka kta k fin 15.14 
ada ve 24 pa!'el ve 77 e•kl ve R~ yeni 
kapı No.lu 800 ll•a kıymetli hanenin 
24 hisseden 14 hlS!lcsl. 

2 - Abmeta~n mshalle!I d1hilinıle 
ve eski Kemeraltı ve yeni Anafartalar 
raddesinde kain 280 ada 50 par.el ve 
163 eski ve 243 yen' kapı No.lu bin lira 
kıymetli dllkkAnın 24 bl'!Se itibarile on. 
dört hl .. •esl. 

3 - Ka"'ıyakada Alaybey mAhalle$l 
dahlltnde rskl ahy emini ve yeni lr>93-
üncü sokakta k!\in 44 ada 31 parsel ve 
c•ki 3 ve 3/1 v~ yen! 3 ve S kapı No lu 
bin lira kıymetli hnn~ ve ah•ap dükkl'ı
nın tamamının mülkiyeUerl bir borctan 
dolayı 2280 'Ryılı konunA göre •atılığa 
ç;kanlmıştır. 

Birlnol arttırma 24-6-941 Salı ~ünil 
saat ondan on bire kanar dördilncU icra 
d3iresinde yapılacaktır. Bu arttınııada 
kıymeti muhaınminenlr.. yüzde 75 ni 
l:ıulma1.sa mU~terlnin taahhUdU baki 
kalmak ~artiyle satı~ daha on ı?tin uza
tılarak ikinci açık arttırma 11-7-!\41 Cu
ma günü ~ynı saat ve mahalde yapıla
cok ve bu arttırmada da yüzde yetmiş 
l:ıeşi hulmadığı takdirde satış geri bıra
kılacaktır. 

1ı Mo·:1" ~.,. •ine k '" h l iye me- ~Mui!um ashrl vesikamı k.ıaen uyl 
mur ve miistahrlC"mle-riy]P, fukRravr1 vo... ('ttim. 
dl•c•k r•r t•ler Uıerlne 11~~ •atın •lın- Yenisini çıhrt•cağımdan e•kl!foin 
m•"· v•ıı ı.l•rl ınll•lUrlillltındekl •art- bir hUkmU olmadıi!Jnı ll~n f'dorl"I. 
namo•İ vrçhilP lrnnalı 7arflı ehiltnı•vr Scycll köy Cftv mahalle•tnde 18. S. 
l·o.,ulmu•h·•. foh"""'"Pn hrd<li MM rvde oturan Mahmut O. ı~rn d~~·ıml11 
Jil'3. mı,,.•lclrnt t•mlnntı ~00 liraılı· Na•if. 199' (l:?:ın) 
!hal•. l rnısn!l41 Pa1arte•I ırUnU "'"' • 
16.~0 d•dır 2490 •avılı koı .. ını:n t•rlfa~: 
dahilinrle h 1 1 rf::ı,,~1~ tı>'klif m 0ktur-ı1nrı 
istnnen ve••i1< ile hlrlikte iho1e <!!inil 
a•lmt •aat 1 ~.30 • knd r encilmrn riy•· 

tınRuy 

~e1·ne VPrtHr. • 
9 - Kndlfekalr, ve Ci!mhuriyet koru

lulluna korımnk !i1ere 153 •ılrt k•na1* 1 
van!ır 0 1"1a'1, yazı ı,Jerl ınli~ilrlMUn·lr
kl ktşif v •ortn>'""'' vcc. il• açık .ı,. 
•lltmev konuhnu•tul'. Kpqif b•<leli 
1950 lire. mtıv>kk~t trmlna•ı 147 lira• 
ılır. Tııllplf'rirı temln•tı li&l•drn ""'"' I• 
b•nka•ına vatırol'!' ,,...ı,ı,.,rJarlvle l!t'· 
le tnrilıl olnn ln '611941 Pa1~rt""I r,:tnh 
saat 16 ıla rncümen• milra~a. tlll?'I. 

10 - 1941 Fuan irin Ktı!IUrpark ~PT
cl hlnll!lının bir kı.mında ~O ~t•nd yan· 
tırılmuı, yazı l.Jerl mlldilrllU!Und•1" 
keıtf va ar1naın •I v•chile •rık rl< il'
mev• lcrınulmuştur. Ke~lf bedeli 2~7G li· 
ra •~ kuru•, muval<k t teminatı 193 F
ra l!5 kıını•tur. T•liıılerln temlna ı X~
leden evvel I• banke•ına vnhrarak ,.,..ı.:. 
hu•larlylo !hal tarihi ohn l R tR 11.!)11 
P••arte•l gilnll at 1R da rno!lmenr 
milrorsnt!arı. sn. 3. 7, 12 (1? ~) 

Beledi ·e meıhahuındA 60 lira avlık 
\lorotll makini•! muavini!~! .,,ıınlıaMlr 
Bu işe alınmuını ı.tlyenl•r v•sDlklyl• 
birlikte hemen mer.kilr lıl•r•ye mUrııc~· 
atlan. (1238) 

lz111irin bu meşhur lrolonyaaınt 
Hilal ecuhaneıinden alaolnınm. 
Çünkii eeıacı Kemal F' Aldat ya
par. 

Tllrlriyenln biltGrı ...nklnl kencfl. 
ılnde toplam" bir pheeerdir. T akli
di Yoktur. Cünlrii yapılamımılrta
dır. 

Mil.Al ECZAHANF..Sı 

!i::U:::L! 

:····················································································· 

~ Devlet Demir Yollarından ~ 
.................................................................................. , .. : 

BALAST Al.IHACAK 
D. D. YOLLARI 8 NCI IŞ~TME KOMiSYONUNDAN : 
Muhammen bedellerile miktarları aşağıda ıosterilen iki yerd n toplama 

veya ocaktan çıkarma suretile ihzar edilecek balast işi kapalı zarf uoulile 8Yf1 
ayrı ekailtmeye lronulmuştur. ihaleleri 16/6/94 l pazartesi ıünü saat 16 da 
yekdiğerini müteakip Alaancakta iıletme bina ında komlayonumuzc11 yapıla
caktır. 

isteklilerin M. Teminnt makbuzlarile kapalı zarflarını ayni gün ıaat 15 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şarıname•I ltletme kaleminde 
ıörülebilir, 

Mevkii Miktarı 
Metre mik&.bı 

Muhammen 
bedeli 

M. temi-

Ura 
nat 
Lira 

Morali - S8ke (KLM: 1 13. ) de 
Turan - Kal'fıyalı:a (KLM: 7+300-12) 

6000 
4000 
30 3 5 10 

9000 
6200 

1956 

675 
465 

( 1200) 

İzmir VafııflaP Müdürlüğünden : 
Ahmet ia mnhall•ııinln Cönhane sokağında kain 183/ 122 numaralı ki

ralık deponun icar1 ıeneliıi 5 O lira üzerinden müıayedcye konulmuttur. lha .. 
leai 4/6/941 çarşamb11 günü aaat l O dadır, 'Ialip olanlann vakıQar idare-
ıine müracaatlarL 26 29 3 ( 1167) 

1ZMtR DEFrERDARLIOINDAN: 
Şeker ve Glikozdan alman l•tihlak verıdsinln arttırılmaoına dair olan ka

nunun 31 /5 /94 l tarihinde neşir edlldlğl hakkında 2/6/!14 I tarihinde yapı
lan ilanın 3 ncü maddesinde zikredilen glikoz tnbiriyle glikoz lmalltında de
ğil glikozu imalatında lptıdal veya tali madde olarak kullnan ıınal mÜ••...
aeler kastedllmlt olduğu al.ikadarlarca ma!Om olınak üzere keyfiyet tashlhan 
ilan olunur. 2016 (1227) 

İZMİR DEF'l'ERDARLIGINDAN : 
Fevlcal&de vaziyet doll\yısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 

olan 3828 aayılı ve 17 /5 1940 tarihli kanuna ek 4040 1a7ılı kanunun 
31 /5/94 l tarihinde netredildiğl hakkında 2/6/941 tarihinde yapılan ilanın 
3 ncü maddesinin cD> fıkra11nda yazılı lastik çizme ıu on, kalot ve ökçeden 
batka gösterilen cher nevi çim•nto> mezkur ilanın E fıkraıma dahil olup bu 
·fıkra mucibince gümrük ithalat tarifesinin 469 / A. B pozisyonlarına giren her 
nevi çİm•nto olduau ve yine bu ilanın C fıkraaında zikredilen tekerli madde
ler % 1 O dan farla tekerı ihtiva edenler diye göoterilmit iae de bu madde},.. 
rln % 50 den fazla aelce rl ihtiva eden maddelerden ibaret bulunduiiu alika· 
darların ma!Unıu olmık üzere keyfiyet teahihcn ve tavzihan illn olunur. 

2017 ( 1223) 

ETIBAHIC MVVAIUCAI' BtlROSVHDAN : 
Müeascoemizle müoteriler araoında yapılmıt olan mukavelelerden mOte. 

vellit bilcümle haklarımızı 1 /6/94 l tarihinde kurulan ve merked Anltarada 
bulunan cTORK KöMOR SATIŞ ve TEVZi MOESSESESI:. ne devrettli!mW 
ve müıterilerimize kartı olan vecibelerimW. de bu müesseıenln tamamen t.,. 
lr.abbül eyledijH lıin olunur. (3006) 3 4 5 9 16 23 2024 ( 1234) 

infalsarıar tzmlr Baf Müdürlüğünden : 
1 - l 1 kuruttan a•aifı 20 adetlik sigara paketlerine 20 par11 
2 - 20 adetlik ikiz sigarası peketlne 20 para 
3 - 11 kuruştan vuksn ıatılmakta olan bil'umum tiıuıılamı 20 olcu,... 

!ık beher paketine bir kuruş. 
20 gramlık pipo tütün, en &il tiltün, Bafra tütün ve ZS ıırıunlık tÖm· 
beki ve enfiye paketlerine birer kurut • 

~ - Puro ve ıigarillosların beher adetine bir kuruş. 
6 - 25 sigarayı muhtevi tiryaki ince ve çeıit aigaraaı palı:etlerlne bir ku

rut on P•rL 

7 - 1 1 kul'Uftan -*' 2S sr-mlık tatlı aert tütünün beher paketine alt-
mı9 para zam edilmiıtir. 

iÇKiLER: 
6 - Ş raplann beher litreaine iki kurut. 
9 - 15 ve 25 .. nıilltrelik beher tiııeye b.., lı-

1 O - 35 ve SO aantilitrelik beher tl:ıeve aekiz kurut 
11 - 5 O .ant•litreden yukarı hacımdaki beh•t ılteYe 12 !nm.t 
12 - Viski ve f&mpanyanın beher ıi.tesine 75 lıuruı zam yapılmıttır. 

3 4 s 2020 ( 1225) 

Garp Lllf3'ltfe..I iıletmeslnden : 
Milell9Csemlzle müıteriler ara11nda Linyit kömürü ıatııları hakkında yapıl· 

mıı olan mukavelelerden mütevellit bll'cümle haklanmızı 1 /6/941 tarihin• 
de kurulan ve merkezi Ankarada bulunan cTORKIYE KöMOR SATIŞ VE 
TEVZi MOESSESE.Sb ne devrettiğimiz! ve mÜJlerilerlmize lr.artı olan veci• 
belerlmlzl de bu müessesenin tamamen tekabbiil eylediği illn olunur. (3005) 

3 4 s 9 16 23 2023 (1235) . 

EPeğll Kömürferaf tıretmeslnden: 
MüeHesemizle müşteriler arasında tat lı:ömGril, lı:olı: lı:iSmGril, brllı:et Ye talt 

maddelerinin aatııları hakkında yapılmış olan mukavelelerden mGtevelllt bi].. 
cümle haklarımızı l /6/941 tarihinde kurulan ve merlı:al Ankarada bulunan 
cTORKIYE KöMOR SATIŞ VE TEVZi MOESSESESI> ne devrettiğimlzl" 
mütterileriınize kattı olan vecibelerimizi ele bu rnlle-in tamamen telr.ab-
bül eylediği ilin olun11r. (3004) 3 4 5 9 16 23 2022 ( 1236) 

El'IBAHlC VMVM MtlDVIU.VOVHDEN: 
a) Ereğli kömürleri işletmeıi, Zonculdalı 
b) Carp Llnyltleri ltletmesi, Blllıkesir 
c) Mahrukat bürosu; An kan. 
d) Ereğli kömürleri ltl~tmesl 

Kok ve lhraltlye aervillerl, Ankara. İstanbul. l=ıir, Menin, Ereili 
(Karadeniz). 

Yukarıda müeaseae ve ıervislerlnln, tat kömürü. Unyit.. lıolı:, Brilı:et ve talt 
maddelerinin alım ve aatımından mütevellit bil'umum mevcudat, teahhüdat 
ve ınaılubatı bütün hukuk ve vecaibile yeniden tetlı:il eylediğimiz 

MAHDUT MESULIYETU 
TORKIYE KöMOR SATIŞ VE TEV:U, MOFSSFSESI 

Flrmamna de,,..,dllmlttir. 
Allkadarların 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren: 
1 ) Her einı tat lı:ömilril, lı:olı:. briket ile tali maddelarl için Fob olank 

)'&pdaeak talepler mll-aenln merlı:uinc: 
Ad- ı AtalUrlı: bulvan 21/23, Yeniıehlr (Mühendiller blrllil blnaa): 

ANKARA. 
2 ( Llnylt lı:öınilnl !ııln ,.apılııcalı müracaatların eskili gibi: cGarp Un

ylılerl lt)etmaob Balılceelr, adresine 
J ) Mahallt U.tl,..çlar ile (Taı kömürü, Kok kömürü, Unylt) lhrakiyelik 

lıöınOrler için o mahald•kl tube veya acanıalarımıza ( lıtanbul, iz mir 
Zonıruldak, Menin, Ereğli (Karadeniz) de şube ve depolenmız oldu
fu ı!bl muhtelif tehirlerde acantalar vardır) 

4 ) Mahrukat kanunu mucibince .,,velce intihap edilmiş ve mukavelesi 
henilz hitama ermemlt acanıalarımız ile diğer müstehliklerin Ankan 
merkezine 

S ) T .. lı:ilınOril. Un)'it, Briket. Kok ve tali maddelerinin ihracatı işlerine 
müteallJk husu .. t lçJn Ankara merlr.ezfne 

Yukarıdaki adrmere müracaat etmeleri rica olunur. 
Merlı:ea. .,ı.. ve depolanmıEln te)sraf adreolerl ' Mahrulı:at.. 

3 4 s 9 16 23 2021 (1237) (3003) 

Dava~ı Bry•ndırın Yen:~e mahalle
•lnden H~"3n kızı Fatma İmren tara
fınd•n koca!! kurt maha!1 .. ınden Vr
~·i• oj!lu k••np Ali tınrcn aleyhine açtıi!ı 
boşanma dovMının yanılan muhalceme
slnde mUd~rlolrvh Ali "0-5-941 Cumo 
gilnü için il~n~n vaki tebligata ral!men 
muhakemeye gelmemiş olduğundan 
hokkında ınyap kararı verilmesine ve 
~ah!tlerln dinlenmesine karar verilmi< 
olduğundan duruşmanın bırakıldığı 30 
H:azlran 941 Pa•artesi gilnU saat ondo 
muhakemr~e ıı:elm•diitl veya bir vekili 
k.nıınl ile k•ndl•lnl temsil ettlmıedl~i 
takdirde bir dah:ı. muhakomeye kabul 
edllml~·ecel!l ve gıyap karannın bir nU.
ha!lnın muhakeme divanhanesine talik 
kılındı~ı tebliğ makamıM kalrn olmak 

İpotek Mhibi alacaklılarla diğer ala
kadarlann hu l'•yri menkuller Uıerln
-!ekl haklarını htL•uslle fai• ve murafa 
dair ol•n iddialarını evrakı mUsbit~le
rilo birlikte on be• ııUn zarfında bildir
meler! lAzıındır. Abl halde haklan ta. 
pu slcillnce malOm olmodıkça payla,_ 
ınadan hariç kalırlar. Satı• P'! in para 
iledir. MU,terlden yaln!! yUıd~ iki bu
çuk dellAllye r~ml alınır. Şartnameler 
tarihi ilAndan itibaren her ke•e açık 
bulundurulacaktır. Taliplerin kıymeti 
muhammlnenhı. v!l·de yedi buçuk niıı
betlnde P•Y akcr•ı veya mlllt b:ınkalar
d•n birinden itib~ren mektubunu b&
milen !139-1259 ılo va numarıımııla me
murlyetlm!T~ mllra• •tları llln olunur. 

Mezhıha Maresin~ hir adet •monı•ak
lı l·oTI"""""ıı;Cr ve tcferruatın1n SAhn 
alınnıA'I "" ı.ı ri mtl~llr]fll'ilndr1d 
,arln ,,., •• ; v•chilP kanolı .,r{Jı P ·~llt
m•v• nnulmİ••tu". Mııh "'"'"n hrılell 
12000 lira mm••lı: at trminAtı ııon tını-
dır. lhnle•i 4-~ 94t Caııamba gll:ıl1 ,aat 
lG.30 d •·~~ s.ı,.ılı kan•ınun tarifotı da-
hilind• """•lar>..,.,,, teklif mektuplar· DiKKAT 

ii•ere il~n olunur. 2007 (12:12) 

DEYi.ET LiMANLAR! iŞLETME UMUM M. iZ 11 
MODORl.OCONDEN ı 

2018 (1224) 

ESi 
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ihale j'ilnll a••roıl ••at 15,30 a kadar Pn
cümen rivı.~l!tin" vttrllir. 

Z AY t 
t mir ~·' rlik •uhesind n aldıl!ım u

kr•''k t•-"'• v••ikMmı z•vl •ttlm. 
Venlslnl ~hooJtımd•n •skl•lnln hUk

rrn f'1.....,.,,~.""'"'' i15n ,.,,ler;m. 
Tono1tı 701 n•'l solrılr ~~ Nro da l\'!us

tııfa o~lu 317 dol!umlu Hilseyin. 

('ll 11111' etlyle :nıınlmtt puhPtııa "sucuktan ylytnlerin bıı!ırsaklannıla ( ı\hdMt b<ı?'.l'n) dedllfmh amnloklan 
tlllrt lllf'treden ott ıı..tre,e lıetlar eerltl~. lıurtlar "'911 o1U1'. Buahır vileuclwntndakl kanlan ~merek kansızlık. lştalısD
lık .. ınııc, ın-.ıı. ıı.. dlitmıtll " nihayet llltlıne wlıebl:vet verirltr, 

Ra lmrtta...ıan lrcntahnak !(in .., hlrlael deva o'l'b.tOJl'UJ) dar. Kutulann leinde lrullanuı tanı yuılıdır. Sıhhat -
lıiletlala mll•ndwlnl h&lwdlr. e. ı ı •s Mhnıar. 
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Barlanın nıtk~ ıa biz 
Yaktn~aSüveyş Bütün ;zetele-

Musuldaki Almanlar En son liman tııaıozo 
geri dönü_yorlar 

s Al lrakın küçük ve unyeye - rimiz infial ve 
a h··cumu kralı dün ,,Baa-m n ° teessür v.ös- .liit 

bekleniyor teriyorlar dat" a ~tti 
ıraııın ıımaunde ıaarp ~ • KERKOKTEKI ALMANLARIN 

--<>---

Serbest Irlanda 
hükümet i Al-
manyayı pro
testo ediyor 

Büyük Millet Meclisinde 

Demiryolu için istikraz 
aktı tasvip olundu 

deuam mı edeceınnlı?- Fransız ~aıuefdl mııa11~- OONOUKLERINE DAiR HE· DalJJine yapılan hücum• 
is•wH•"a"• Alınan fffi ninin sözler.~ Y!'dret, NU-Z H•nER YOK da atdan IJomlJaların ~ 

,,_ .. ,, "' "G ma- ~or..:.•emı"e MU Aı--- malı o•da·..ırr.. Ankara, 2 (A.A) - Büyük Millet ğiştiribnesine ve bazı maddeler 
aJıllll!.. " -- '" ..,, • Londra, 2 (A.A) - Roytcrin diplo- g...... 5 1 ~- Mecl~ bugün Şemsettin G~taym ri- ne, yüzde l>eş faizli hazine bonoJ... 

Radyo gazetesi Girit harbıwn b:ttiğı- Cefı bil' atadır.. matik muharriri yazıyor : l'eSnleD SGJllt Oldu.. yasetinde toplanarak Diyarbakırdan racm&, Devlet denizyoDan ve clnlet a-r 
ni kaydettikten sonra şunları söyliyoı: Ankara 2 (R.G.) - Amiral Darlanın Irak, Büyük Britanyaya taraftar Irak- Dublin, 2 (A.A) - Irlanda hüküme- Irak ve İran hudu~ kadar.~~- mantarı işletme umum mtidtltJUll -. 

MalCimdur ki Almanlar Ciride hava- son beyanatmda memleketimizi alaka- bları.n el'ndedir. ait c:ok Almanları tinin neşrettigj bir beyannamede bil~i- cak ~andindemiryollarmı ikmal iç;n istik- kilAt ve vezaif1kanununlDl20 inil 
dan paraşUtçü ve kuvvet indirmek su- dar eden sözleri. matbuatımızda derin havadan Musule indirilmiş olmakla be- rildi~ne gör~ cmnartesi sabahı DubJin raz e, tasarruf bonolan ihracına d • istiiıad • . ri 
retiyle gelmişler ve evvefl Malemo tay- akisler husule get~ir. raber bunlann mühim bir kısmı gitmiş- üzerine atılan bombalar Alman mamulA- ı ve Türk ceza kanununun bazı maddele- ....... ~··) i:ı 1:rlı vekiDeka·...,.mflJ.nD•,:~ 
yare meydanını elde ettikten sonra şar- Bugün çıkan «~lus» _gazetesinde Fa- tir. F~kat Rerkiikte bulwkn AJmanla- tındandır. rin~.de~esine ait lAyihalarm 2 in- AG&au,y e yapı .y~tın il\ 
b doğru ilerlemişler ve 'burada bir kaç lih Rıfkı Atay dıyor ki: rın har~keti henüz mldirilmemiştir. Irlandanın Berlindeki maslihatgüuirı ci müzakerelerini yaparak kabul e~ dair olan lAyihalann birinci Jnlr.er 
fngtliz harp gemisini batırmışlardır. «Darlan İngiltereyi itham için bir ta- Bağdat, 2 (A.A) _ Kral iİtinci Faysal lrlanda topraklarına karşı yapılan bu te-

1 
tir. Bundan sonra askeri ve mtllld te- lerini yapmış ve çarşamba gftntt toplaıııfo 

Hafta sonunda Almanların zayiah kım sebepler ararken TUrk istiklll mu.. bugUn saat 9 da hususi bir trenle Bağ- cavüzden dolayı Alınan hükümeti nez.. kaüt kanununun 61 inci maddeslDin de- malt tizere içtimau»ıı son v_..... 
J2 bin kadar olciu~u bildirmiştik.. cadelesinde. bilere~ veya bilmiye:jk. bir da gelmiş, istasyonda kral naibi ve bir dinde şiddetle protestoda bulunmaıt ı1111G11111Ü111111111111111~1111111111111}111111hu11!111111111111111u11111;;111n/ı11~,·~ıı11~111111HllllbaltHllll1M•• Bu hafta başında alman h_aberlere gö- takım tahrifle~ yapıyol'. Bun~ bı ~rv;- cok büv.ük memurlar tarafından Jau'şı- ii?.ere talimat almıştır. mTÜK Ve n 1101 ar ~ e I I •Sf GR ela 
18 fnldliz)er Girit mildafilermden 15 bm rek yapmak hır hatadır. Hadıselen bil- lanmışUr. B. Mussollnlnln Jımud 
kişiyi Mısııa almış, fakat epeyce de zo- meden uluorta lafaıanlık yapmak. as- Bddat 2 (AA) - Irak naibi Emir lı~flll •-~ f 
yiat görmüştür. İngilizler bu aP- qyiatı keri v~ ın~li şe:e! nedir bile!.1.?ir asker Abdl.llla~n B~Mada girişi esnasında 86 _..fJ,a etın f~ 1 he 
itiraf etmekle beraber. adanın mukadJe- vev~ hır sıyasi ıçı~ mazur goı;ılemez.) Türkiye elQisi Cevat Üstün fle kordip- . Roma, 2 ~A.A_) - D. N. ı:ı·. a?ansı bil- n ıs ar ve 
ntımn da evvelden mal~ olclutunu Sıyas~ v:. as~en ~?rtları ızah ~drn lomatik erkAru hazır bulunmuştur. diriyor : Dilçe~ h.usust katıbı Doktor gümrük işleri 
'bildirmektedirler. muhamr sozlerıne şoyle devam edıyor: Yalnız Ja"POn elçisi gelmemiş ve ta- Osv~do Sebastiyanı şahsi sebepler do-

S&ün kısası, Girit muharebesi bit- cTUrk. milletinin ist~li .. edil.~.?- topı:ak- gayyüp etmis olan İtalyan elçisi istik- layısiyle istifasını ~· t tk • k 
miştir.. ıarmı. Türk ordusu. götus goguse harp bal resminde hanr- m.ııunmamıştır. Al I G· . e 1 
ŞİMDİ S1BA NEREDBT ederek Fransızlardan almı$hr. Bunun ---~ --- man ar JfJ{{e yap• olunuyor 
Glridln bir merhale oldu~ söylen- DP. demek oldu~u anlamak için de H b • . d J • 

mişti. $imdi hatırlara gelen sual şud~. cTUrk Verdilnii> a_dlı bir. ~tap yazan R ~~ustan a n~ı- tik larJDI başka yeı- B. llaU ·--ac1ea1z .... ----~- .a-w.·--ava d*-ııı• 
Bu merhaleden sonra sıra nereye ~li- Fransız muhanirinm esennı okUmak ı • I . d h •• •• k aaar, ., , ....... ........-__,. , ........... = 
J'OI'? lazımdır. iZ er yeni en uyu de de tekrarlıya• İstanbul,2 (YeniAmr)-GUmrUkve teşldJAi etrafmda izahat alnnem. 

AkJa ilk gelen lrfısır, yani SUveyş ve Türk milletinin kendi hak ve kuv"e- • inhisarlar velCJJ B. Raif Karadeniz bu- B. Raif Karadeniz tehrJmJıgde 1tb ... 
Suriyedir. tine istinat ederek mahrum oldu~ bü- hır zafer k azaodı b· ı · rıQr '? gün Ankaradan gelmiş ve dolruea inhl- gün kalacak, gUmrUklerde de tetJdbtta 

İngilizler de bu 8ıttmali • büncle tUn maddi vasıtalannı bizzat V$1Y'l>"l1!Ş ol- 1 1 .. mı. sarlar umum müdürlU~e gid~ tet- buluna~ Bunu milteakip Anıı.a,. 
bulundurmaktadırlar ve bmm ıtmemek dutu hilrriyet müdafaasına Kilikya .is- HALEP 1-·- -·- kikata başlamıştır. Vekil idarede bu- avdet edeceinu gazetecilere llByllmit-
lcln şimdiden tedbirler~ bulunmak- ~lA kuvvetlerlnin Aciz kalması demek- AYYARE MEYOANI Yülısefı ""'llefl IJlp illfll• gUııden itibaren tatbikbıe başlanıhm tır .. 
~ı.r. . tir.) DA BOMBALANDI Dz zabiti AJrnanlaıt IHıf· IHHlllllllUlllllllllllllllllHHlllllUllHHUHHllHlllNHUIHHlllHIUIWlnll .. UHIHlllllllltHJlll 1 llll 

Bir İngiliz ajansı da fil ha'-ri veri- S'OKR'O ESMERİN MOTALEALARJ fı lıaı1adan fı D •• A k d •ki •• 1 
:i ~ ::-~ ::;:ı,.:,: ŞUkril ~mer .de aynı gazetede b~ 1:1airobi, .2 (A.A) - Britanya kuvvet- .:..r~•-fıl- d~•orer un n ara a ı guze 
~ • hususta hır tetkik yaptıktan sonra di- len Habeşistandaki merkez; Göller mm- •• _ _,,,...,.-.. .... - •ı • 
~ ıaaw: meydanlarmm A1manlar yor ki: takasında büyük bir zafer kazamruşlar- Kahlre ·2 (A.A) - İngiliz hava kuv- ' • • ld 

elinde buhmmasmm bir mesele teşkil c O zamanın hidiselerini hi~ivenler dır. Bu 7.afer de diğer büyük zaferler- vetlerine mensup ve°!'~ ~a~ san at sergısı açı 1 
ettili söylenmekte ve İngiliz gazeteleri· blle Darlanın beyanatının h?'ltıkatle ))ir den hiç farkb değildir. Ve yemişleri top- bında bulunmuş olan yüksek riltbeli bir 
~ann daha esash yerleşmelerin~ milnasebeti olmadığını takdir ederlrr lanmak üzeredir. Bu bölgedeki İtalyan- subay harp vaziyetinin hava filolan ha
mı evvel Suriyeye kareı harekete ged}- 13u mUdafaada bize bic bir kimse akıl lar da tam bir şekilde imha edilmişler- kı~ından izahmı yapmış, Almanlarm 
mesini- istemektedirler. hocalrih et..,.0miştir ve kimseden de teş- dir. Bu suretle cenuptan ilerliyen Bri- Giritte 1000 tayyare kullandıklannı ve Ankara. 2 (A.A) - G6zel sanatlar r6z ettlnnlt ve dtinyaıun buglnkl ....... 

Bu mesele askeri olcfulu kadar stya. vik l(Örmedik. tanya kuvvetleri 7500 esir, şimalden hü- yUzl~e tayyare kay~klerini s6yle- birliğinin 18 inci aergiıd bugün açılmıt- pk halinde böyle bir aanat tezah.._. 
ildir İngiltere hariciye nazm B. Eden Muhterem amiral sivast havata yerıi cum eden kuvvetler ise daha fazla esıt mhiştır. ~u subay ı>araşiltcUlere fazla bir br. Birliie menaup aanatkarlann 108 devam bnkAnını veren cUmhmllfet Ml
IOD bir nutkunda, İngilterenln bütün at1ld.1iından belki de 'bu büyük tarilı almışlardır. Ahnan maIZeme henUz tes- E' . c~mıvet vermemektedir. Filhakika 1eçldn eaerfnden mürekkep olan eergl- kümetlne te,ekkürlerini 8UlllDafblS· 
~p)arm Suriye ve lrakın istikWine hAcflc;esinl l:ıllmiyor. Tiirldve o Zlll'J'llUJ bit edilememişse de bir bölg~e 170 adet C:ırıtte MaJe~o tayyare .meydanı, para- nin açÜıpnda, M-rif Vekili Huan Ali Nutkunu müteakip Maarif vekili H.an 
taraftar oİdu~u söylemiştir. lcendisini ha'klann"#ln mahrum ec'lert mitralyöz sayıbpışt.ır. c;UtçUl~r~en zıyade naklıye tayyareleri- Yücelle mebuslar. kordiplomatik, ma- Ali VGcel korde)yı keeerek 1eral71 •f"' 

bir tak•m hilkiimetlere taraftarlık f'OE'n İngiliz tayyareleri de Debareste düş- le. getır~len askerler tarafından işnl arif vekaleti ve diğer vekaletler erklm, lnlfbr. 
tıpkı Darlan hiikümeti cnbi bir bükü- man tahaşşütlerini bombaJamışlaıdır.. edılmtstır. Havadan indirilen kuvvetle- matbuat mümeailleri hazır bulunmut- Diler tan.itan Ankara reı ı ıl*i 

hakta mütareke akdedihnlstir.. Bu mete karşı hareket etmiştir. Bir çok hür Fransız cüzütamları da ~ tesiri bü'.!ük olmuştur. Subay ei- lardır. Güzel sanatlar blrliii resim p:- hallr.evi ve belediyeler bok..._ aJbnd'llP 
~e ıöre ı.tlteıe "9 &ak ara- COMmJRtYETt Delga ile A7.QZo arasında motörltı ruikli- curnle deinlştir ki: besi reisi Kon.va mebusu Şevket Dal ld reıİlni 'Ve heJ"kel. ~e 'b1t ieısl 
-da eMf muabedeniıı L6t6n hiildimJeri- N YAZDTKLARI ye kollarmı bombalamışlar ve mitralyöz c- Almanların muvaffakıyeti vazi- cilmhuriyethı llAnile ~eden Anka- a~ralı: e.erlmnt ~-~ 
M riQet edilecek.... CUmhurfvet gazetesindP Yunus Nadi ate•e tutmuşlardır. yetimizi gür.leştfımlş olmakla beraber, • · Blrhlrlnl takip eden hu sanat tenhlf. 

Clevlet olarak k:raJ naibi tarafından mtıŞ- l • -1 T" k ·n t ' • h" · t • • t • b" h b J • .. ,.at 'bir hük" il 'du edil kılı P.C:ınne « ur mı " ının "'"rıve ve ı.c:- Libyada : 1 haziran gecesi bombardı- ,,,,,. emın e ece ır sa a u amıya- nıve zamanın arzettigi müşkülata rağ- arşılanmıştır. r çok güzel eserler 
'D-U-ttan uı;::m:. 1 

1 
e le ;,;_ btr H1dAU.,i Jnıriamıak irin RlemlJJlSO ve man tayyarelerimiz Biogazi Jiıııan•Pa caklardır. &ler Almanlar daha ileri ha- men birliğin bu güzel ananeyi gelecek dolu olan bu 1ergl ele ~ bir ıallMte 

ı.ab:e,_ kral /n.o uy Abdullah Lott Corca kanıt Atati:rkün MareSt al- hiicum etmişler ve bUyUk yangınlar çı- reket ederlerse d111ıa 'Şiddetli mukave- nesillere emanet etmek unılnl teb.;. mai1,u Unut ~. 
JaAdada ~ ~ ~ gelenleri. •1nda nasıl hareket ettiğini anlatmakta- karmıılal'dır. tnf>tle karşıla~. llllllllHIHHUllllHHlllllHIUIUllllllh ...... IHHıllUtHlllmRllHIHnnilllli-........ 11 as 
biBz sefiri askerler tarafından kar' dır. Cenubi Afrika tawareleri din bir Hava prtlan Yuııamstan ve ' Ofrltte K b •• k • d • k • --1 mm:n -'-'- ld:r • VATANIN NESRtYATI ~el düşUrmiişler ve Manastırda bıvva1'P. meydanlanm tanzim lçhı bize ara u te yenı en l 1 ~'· ll01ll'8 ·,pf11!19U res- blnalan bornbalauuşlardır mil8aad9' etm«mlştlr. Fakat Alman hare-
mt kabulde Amerika elçtsl aır lJalun- Vat.,nda Ahmf'f: Emin Yalman: cAmf- SUR'IYEDE • ketfnden iki tflliı sonra hava düzelmiş 
•: kralm da İran götiirUldiiAü l'81 Dıtrlan mil1t ltRSlyete t~avll7.e ceıvı- Suriyede : Halep tayyare meydanı ve Almanlar tvi hnada calışmalı: ve ça· fab • k • ı k 
.. beri~ km a kra1uı Ba~ ret Mivon hıı."'l11dı ya~.,n.ıa -divOT lff• t1zerine bir hücum ppılmıı iki motbrlil lıshrmak imkAnlarım bulmuşJ1trd1r. rı a ınşa o unaca 

e' •mış ve ,,.- cKlsi kPnd4"'hıl nas1l bfltrse h••lr•'P- bUyUk bh: dnşman tayyaresi tahrip edil- Haritaya bakılmat Gfrlt ve Yunanls-
Clatta bulunduiu anlasıhmştır. mıı da Hvle bllJt'!Qlc: ~1: tettlrl~""' m1s ve müteaddit tayyıu-eJe hasar it· tena avcı tayvarlerimmn neden JFBnde-
J>i~er taraftan Fransız Of1 ajansı 9ÖY- 'ı:endl Qttlnuq iqin fec:lq edPn hl? hflkft. ratılmıştır. r 8 u rllemedW kolayca anlaşılır. Irak va-

le bit haber vennı.tk' : ""et 98!'dır ld, o da nsn·lan }ı;ıl..;imf'tl- Bütün bu harek tJ rd bir ta ztyetinfn ciddileşmesi ilzerine oraya da 
BaAdadm tesBml ~-=-~ .flr. Bu hiiki.imPti, b;ıo\.ıt JTlilletlerin miz üssUne d~ en yyare- t1tVVare göndermek mecburiyetinde kal-
~l mlDI devam edecekbr ltendisi eibi, kf'ndi istiklAlleri j,.in hare- İNGbJz RmMI TEBLİÖİ cbk.> ~ •:.e:::.a ~mütarekenin mu~ ket edebileceklerini tahmin edemez.> Kahire, 2 ·(A.A) _ Orta şark İJigiliz Subay, mUtemadlyen ve mtllıfm mflc-
lı:addes Bağdat ~ i• ve mevzii ına- cDARLANIN KEStLECEK DtLb kuvvetleri wnum! ~ teblilf: tardll tayYarelerin geldilfııl de UAve et-
hiyett.e olduiımu iddia~ Bun L!byada : Tobruk ve Sollumda kıtala- mlıttlr. 
lan dıe ..... barba devam.~ Vakıtta cDarlanm kesiJ~k dili> baş- nmızın keşif faaJlyetleri devam etmiştir. Ka~lre 2 (A.A) - Glritten ilk tahll-
ft kabileler de 80D kadar ileade- hldı mplr9lı>de sffv1e denl)fvor: Habeşlstanda : Göller mıntakasmds ve ed1lfl'ft askerler 29 Mavısta orta şark-
Je ed k1erm1ş. una m cRiz TUrkler bilivoruz, Frı:ınsızlar ve harekAt memnuniyet verecek eekllde ta bir limana çılmıı,Jardır. Bu vaounı 

F•bt Irak ask lerinin nerede 1d tn~er de biliyorlar ki millt mUradE>- inkişaf etmektedir hr,arı'11da diler vapur gruplan takip 
er 0 u- 1Pnin a"ıl dU.cımanlan İngili:1.ler d~l Irakta : ~da& vaziyet stıratle nor- etmiştir. 

e:nu ve ~dal ı;:neı~::::.ı 1i;;· Frlnsızlan11r. Fransızlar canfvane biT m~leşmekte ve Basrada tam bir 8llld)- Bir Yeni Zelandalı cbizi endişeye dii-
Jen ~ert mahfm Y8t:ma ~ cıuiKutla Kllikvayı lseal ile. Tilrklü~I net hUküm sUmıektedir. ~ren Alman askerlPrl d~ldir, onlarla 

ktedirl er lnaha lc;bı em•alm mMalim vapmı:ıh el-
/ 
.- _. D 8 ,,- , .. Z ;;- bov öJr.i.lsebiliyonız, fakat Alrnan tavya-

vermeme el'. rlsmlslerdf. Memlekette sa\ln hın~- •.. ... ., releri bizi 90k taciz etmiştir. Para..Utr.U-
DA&IANIN BizB Mr11BYANATI vanlan si1Ahlanın1'8rak 01'8da bl? CPhen- lr"'8 ,,... ~ Jere fada ehemmiyet vermemeli, bir 
KAll$ISINDA nem yaratrnı!':lardı. O kadar ki Tilrk ha- ~'klan ~ttt, ~Jnaf ;te11erliıe ta'kıl-
Franmz 'batvekil mua'9jnl amini Dar- reketfnin sebebi, saiki bu mezalhn ol- flloaa d alla ~ dılar ve «fngiliz arkadas. ateş etme. ar-

nıu.WI'.• Tarisa, 2 (A.A) - 'Uç İnJd}lz torpido- \.ada' Jiltfen su!, dlve fervat eylediler. 
=-=-~=":.,J'llPbla~ BUflhı gazeteler bq mevzu dahflhıde. su ve iJd lllcumbot Atlantilden gelerek Fakat buna mukabil Almanlar hasta 
-.derk bizi d allbdar eden bir _,.._ amiral Dar1anm ~atma bm Tikle CebeJtıttank llmaDı isti:kameUııde bo- çadırlarını 'bombaladılar, ve mitralyöz 

en e • "-- bdla1 ve teessnrünti g8stermektedirler. iazdan g~. ate§lne tuttuıan demlftii'. 
Je )pıllanmış ve bu c:ümJe atwab&t.; - ,.._......_ ........_........_-.,..c."""......._"""-~~~~~~ .. ~....:>:~~c:::>ı<~~~ıC)o":;:')o<~~~~~~~~~~~ 
mizde umumi bir havret uyanc:lmmttır .. 

Amiral Darlan lngiHz siyeeetinl tenkit 
ederken '6yle demiştir : 

• - ~tere evvelce biZe vermiş ol
~ yerleri kurnazlıkla bizden kopar
mak lÇin Türlüye orduSunu KPlkyacLa 
bize ..ıchıtmıttır ..• 

Bu fDdr ~at-~ 
l>aklı akisler husule getlrnile w ....._ 
lerimizbı yazdıkları yazılar, Dal'Jam 
yerinde olmıyan ve hayret uyandum 
mtitalfalarma şiddetli ve yerinde bir 
eevap teşkil etmiştir. 

JAPONYAYA PAlıuK 
VERMİYORLAR.. 
Mısır" Japanyaya pamuk ihJ'actm m~ 

etıDişti_r h Jmlesii ~edk4: da .J!Dl • 
-nıı ~-Bil~)~ 
derin tesirleri olacaktır. 

Japonya, ucıa nıeıısucat yapan ve 
eatan bir meın,liek--. Mısır ve Ameri
kadan başka verJerıaeWWaeaAı pimmk
ı.r, f7ice gen.işlemiş olan Japoo memı.. 
- -.Yiiaüa ldamesinl ~ kıla-

Ankara. 2 ( Yeni Am) - Kanhtlkte bf.r asit SUlfrik ve S~ Fosfıııt flılid. 
ba liıpsma karar verDmlftir. lnpata ay eonJanna doira b.f~akbr. 

8HllllllllRUUIDUUIUllllllltllltfHHlllllllHllntlll llllftllllllHmHIHHIHllHl..._Hllllll-llDI 

laıe mii•teıarı latan bala gidi )'Or 

l.aanhal 2 (Veni Amr) - !ate mtDtetan B. Şefik Soyer b....anterde tellll
mlze pleCek. 1ate maddeleri •bf ftatled llzerinde tetklkatta ttu1unacak, ba. 
ve tevzii ltlle de metKul olacakbr. 

u1111111m111111111111111111111111111111111111111111111n11ı11111nın111nn1111111R1101111m11ıunnwn•ı ı ı ı n 
l•tanbulda leci b!r tramvay lrazaıı 

latanbul. 2 (Yeni Asır) - Cec:eleyl n Beioilunda feci hlr trarnftJ ...... 
olmUft 66 yaşlarında lbrahim adında biri tramvayın albnda kalarak Plll'f k • 
iDii Ye 6Jma-.ur. 
aıaıııııı aa11aıaıaıaaıaııııııııı cııı eııaıııııııııııııııııııı lJ!ll 

.Makineye Sırlııdı irfl llırı 
''erilirken lllı ıt lldl .. 
BBEllEB IOtlllTI 

Maaıolini, Kont Cio· 
no yeni talimat nıı 

alaca' lar? 

Mııır ile S,,.,iye ara
"ndallfi mahaberal 

keıildi •• 


