
Yeni mesele: lsken~eri
ve ve sove~ ş!n müdafaası 
Bir In2iliz 'tene
raline 2öre eli r;. 
etkarane hare-

Kandiyada Venedikliler zamanından lcalma havuzlu ... ~~..;,~~~~~~~~~·---~-·~~~~~~-·~~~~~~~-. güzel bir çeşme 

Brenner 
Geçidinde 

Kıbrısa h •. um 
çok yakın mı? 

Bitler. Mnssolinl bu· AlMAN PA. "'A~U .. TÇUM Lt' 
IUJmasrnı yeni mihver 1 ..• ı Y !.• 

~c;::::::;;::;:;:.~fcu ... Rl:JN BUGUNLERDE SAL
DIRMASI BEKLENlf OR HAKKIOCAKOGLU 

Ge~cn kış Brenner geçidinde bulııı;an 
llitlerle Mussolini Büyük Britanyaya 
tevcih edilecek geniş bir taarruzun 
planlarım hazırlamışlardı. O zaman da 
bu taarruz planının istikametleri gaze
le siitunlarını aylarca rucşgul eylemiş, 
bir çok tabnıinler ortaya atılmıştı. 
Bazı saliılıiyetli kalemler bu taarru· 

zun Balkanlara, bazıları Büyük Britan
Ya adalarına ve bazıları da İspanya iize
rindcn Cebelüttanğa tevcih edileceğini 
Deri sünniişlerdi. 
İlkbaharın üç ayı içinde cereyan eden 

ııskeri harekat bu tahminlere fiili ee

Gil'it • Kıbrıs harpları 
arasında İngilizler 

lehinde f arlılar 
fJulunacalı .. 

Londı·a, 3 (A.A) - Alman paraşüt
çillerinin Kıbrıs üzerine hücum etme
leri ihtimali dün akşam Londra mahfil
lerinde münakaşa mevzuu idi. Bunlar 
bu adaya yapılacak b!r taarruzu Giride 
yapılan taarruzdan tamaıniyle farklı 
şartlar dahilinde yapılması icap edeceği 
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vaplar verebilmistir. 

Almanya İugiltcrenin inıparatorlukla ~!!'!'!',!!!! P~i~! 
olan muv~le yollarını tıkamak i(iıt hu '.!~ 
yolların geçitlerini ele gecinnek iste
mektedir. 

tl'ç oydan beri devanı eden faali:vctin 
hedefini Süveyş kanalı teskil eylet°'~; 
n Brennerde geçen kış hazırlanan pla
nın bu olduğu anlaşılmıştır. Fakat Trab
Justan hareket eden Alman ve İtalyan 
kuvvetleri Tobruk ve Sollum önlerinde 
durdunılınuştur. 

Alman plS.nlan Mısır iizerinde yapı
lan harekıltta müşkülS.ta uğramış sayı
labilir. . 

Bundan dolayıdır ki Alınanların Gı
ride karşı büyük kayıpları göze aldua
rak bir taarrıız yapmış olınalnrı da muh
temeldir. 

Giridin zaptiyle beraber Bitler ve 
Mussolininin hemen Brennerde buluş
maları yine bir çok istillıamlar ortaya 
(lknrmıstır. Merakla sorulan neler J!Ö-

.. ··ıd··· ··d·· Bu müzakerelere ınih-rusu ugu ur.. . .... 
verin iki hariciye nazın ile buyuk er
kônıharbiye reislerinin de iştiraki çok 
dikkate ;ayandır .. Mulıakkak ki Bren
nerde mühim meseleler görüşülıniiştür. 
Jier zanıan olduğu gibi bunları öğren
mek mümlrlin değildir. Fakat h§disele
re bakarak bazı neticeler çıkarılabilir .. 
Girit adasnun 7.Bptı bir neticenin istiJıw 
ııali de~ildir. 

Guit, nihayet bu merhale olabilir. a.ı....ı.o.;'""j,,;.""""""..:.ı:;illıi .... ôiôlii•~~ 
Girit seferi baslı basına ele aluıu ve .. .. . . . 
mütal3.a olunursa as15. bir kıyınet ifade Alman paraşutçii.len bır ın~ esnasında 
etmez. Guit seferini müteakip hamleler ~~ """.,,.....,,.._ ""'""" 
takip eylediği takdirdedir ki bu uğurda ~"""*"-~~ 
katlanılan fedakarlıkların manasını an-
lamak nıtimkün otur. SON DAKiKA 

Binaenaleyh Brenner görüşmelerin; 
Cirit seferini takip cdeeek ham1elerl~ • • • • • • • • • • • 
alakalı görmek pek yanlış bir tahmin 
ııanlamaz. Gerçi Balkan cephesinin acıl
ı1ıfı. l!'.iinden bul!'.ilne kadar elde edilen 
neticelere ııöre Bedin ile Roma arasın
da ~öriisii!mesi icap eyliyen bir fok me· 
oeleler vardır. 

Lakin •arki Akdenizde ve Libyada 
devam eden muharebelerin ehemmiyeti 
bütün meselelere üstiin bir kıymet taşı-

Suriyeye Alman 
zırhlı kıt'alaı-ı 

çıktı mı? 

maktadır. Lonclra 3 (A.A) - Deyli HeraJd ga-
Mihver devletleri aralarında daha sı- zetesinde intişar eden bazı ajaruı habe:r

kı bu koordinasyon vücuda getirmek, !erine göre Suriyeye kamyonlar ve her 
zafer paylarını taksim etmek, iktısadi ve nevi malzeme ve sahra toplarlyle Al
ınali m.;.eleleri müzakere etmek için man zırhlı fırkaları çıkmıştır. 
sık sık buhısnıak ihtiyacını duyabiluler. ROYTERE GÖRE 

A A a azım 

Lib yada b;r lngiliz 
taarruzunakaf i kuvvet 

bulmak mümkün 
--0---

İngilizler Girit muhare
belerinden çolı mühim 

dersler aldılar .. 
Londra, 3 ( A.A) - Royterin askeri 

muharriri general Gork yazıyor : 
•Giridin kaybı muhakkak ki bir ka

yıptır.. Fakat Guit muharebelerinden 
oldığınuz dersler çok mühimdir. Strate. 
jik bakımdan on iki adanın ve Ege ada· 
!arının işgal olunmaması şayanı tenkit 
bir netice gibidir. Taktik bakımdan da 
yanlış düsünceler vardır.• 

Münekkit yazısına şöyle devam et
mektedir : 

•Su cihet te muhakkaktır ki Girit 
müdafaası şanlı bu harp sahiiesidir. Al
manlar büyük darbeler yemislerdir, iyi 
anfrcnman görmü güzide Alman kuv
vetlerinde büylik kayıplar vardır.. Bu 
kayıpların tesiri ilerideki harplarda 
keudisini gösterecektir. 

Simdi önümüzdeki mühim mesele İs
kenderiye üssümüzün ve Süveyşin mü
dafaası mPselesidir. Kıbrısm tahkimi en 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. Hava 
kuvvetleri burada da mühim b:.. rol 
oynıvaeakbr. 
SURİYEDE 
Hitler şimdi, Suriyeye yerleşmeğe te

şebbü< ebnektedir. Suriyede bulunan 
Almanlardan nefret eden ve general 
DegoJe iltihak etmiş ve edecek olan 
Fransızlara müstacel surette teşvikler 
yapılmalıdır. 

[ Sonu 4. cü Sahifede ] 
--------

K!trbı nen:o,rasrerin 
kazan~cağı şüpjesız 

Gelecek sene 
Almanya hava
lar hakimiyeti.

kaybedecek • 
nı 

--0---

ALMANYA HARBi NiÇiN 
KAZANAMAZ? 

--O--• 

Nevyork, 3 (A.A) - icar ve iare 
kanununu tatbike memur Bay Harri 
Hupkin, cAemerikan> mecmuasında 
neşrettiği bir makalede Hitlerin bu har
bi kazanamıyacağını yazıyor ve bu hük
mü aşağıdaki dört sebebe istinat ettiri
yor: 

1 - Bitler hakiki bir deniz kuvV•
tine malik değildir. 

2- Bitler hava üstünlüğünü de ya
ftf yavaş kaybediyor. 

3 - lngilterenir ve binat bizim se
ferber edilebileceğimiz kaynaklar de
recesinde Alınanyanm kaynaklan yok
tar. . 

4 - Bitlerin bakau: olarak elde ettı
ği kazanclan tanm ebnesine müsa";.d~ 
etmek bizlm iktisadi, ıiyasi ve ahlakı 
bütün menfaatlerimize muğayirdir. 

Bay Hupkir. Almanyanın, Hiılerin 
idaresi altında büyük muvalfakıeytler 

· [ Sonu 2. mci Sahifede ] 

1ngilizler tarafından kı a fasılalarla, fakat §iddetle bombalanan Berlinin bir kısmı= uzaktan bi,. bak'§ 

/ngilterentn müda
faası kuvvet/eni yor 

Berlin yeniden 
bombalandı 

Amerika ya göre Fran
•a Naz.ilerin sahası 

Her ay lngilte.. !IYEl KAKALINDAKI AL- Amerika, ~ran
reye Kanada MAN GEMILEf I)[ DE Hl- sanı~ temınatı
askeri 2eliyor VADA3 HÜCÜM EDiLDi na ı~ıyor 

Amerihada :vetiştirile· 
celı illı İngiliz pilot 
Jıaf ilesi 1'are1ıet ~"i .. 

Londra, 3 (A.A) - Çörçille radyoda 
mesai teati eden Kanada başvekili Ma
kenzi King ezcümle demiştir ki : 

• - Her ay müdafaanıza iştirak et
mek üzere yeni Kanada kuvvetlerinin 
~eldiilini göreceksiniz. Sahilleriniz teh
dit edi!CU.{(i andan beri Kanada askerleri 
sizink.iler1e birlikte o sahillerde nöbet 
beklediler. Bu sene içinde İngilteredc 
ücüııcü bir pivade frrkası, bi~ tank liva
sı, bir zırhlı fırka ve ma'iT~fları taralı
mızdan temin edilecek olan tam teçh;-

- scNTT 2 ci <::! ~ ,,ı:;"t" n .. ı\ -

B Çörçil ve Amerikalı B. Villci lnqiltc
,.enin müdafaa te.•isatmı gezdilcleri 

esnada 

Iran petrolları
na dair bir şey 

istenmedi 
İngilizler Abadana 
aslıer çdıarmalı 

istemediler •• 
Londra, 3 ( A.A) - Royter ajansı 

TPbrandan şu telgrafı almıştır : 
İran matbuatı İngilizlerin, Abadan 

ııetrollerini muhafaza için İrana asker 
ihracı hususunda miisaade istediJderme 
dair Asyone Kolonyale İtalyan gazetesi 
tarafından verilen haberi tekzio etmek· 
tedir. İran gazetesi diyor ki : Böyle bir 
talepte bulunulınamıştır ve böyle bir 
müsaade de verilmemiştir. 

Alnıanyada başlıca 
hedefler yaJııJdı.. 
Bir gemi 'batırıldı .. 

Londra, 3 (A.A) - Salfilıiyetli mah
fillerde beyan edildiğine göre İngiliz 
hava kuvvetleri dün gece Berlin mın
takasını bombardıman etmişlerdir. 

Lonclra, 3 (A.A) - Salahiyetli biı 
menbadan öğrenildiğine göre bombardı
man servisine mensup tayyare1erlırıiz 
dün Kiel kanalındaki ııemilerle Şlezvig 
Holştayn mıntakasındaki kara ve deni1, 
hedeflerine hücum etmi$lerdir. 

Norveç sahilleri açıklarmda bir dü..;
man vapuru batırılmıştır. 

Dün gece, ayni servise mensup tayya
reler, Düsseldorf, Düisburg ve Rurortrı 

- SONU 2 ci SAYFADA -
-------

Bükrnşte ıımanga aıe~
hinde nomagiş gapıldı 

Romanyada aç
lık bulunması

nııı sebebi Al
manlar de(il mi? 

---0----

BOKREŞTE 136 KiŞi TEV· 
KIF EDILDl 
~ 

Bükreş 3 (A.A) - Romanya - .Al
manya futbol maçı esnasında Almanya 
aleyhinde hasmane nümayişler olmuş
tur. Nümayişçilerin ekseriyetini ün.iveı·
site talebesi ve kızlar teşkil etmekte idi. 
136 kişi tevkif edilmiştir. Bunlar derhal 
Bükreş divanıharbınca muhakeme edi
leceklerdir. 

Anıerllıa resmi mallffl• 
leri Vifi hülıümetine 

lıal'şı vaziyet alıyorlar .. 
Vqington, 3 (A.A) - FranııantD 

vaziyti hakkında §il maliimat verilmek
tedir: 

Geçen cumartesi gÜnÜ amİl'al Darla
nm nutkunda lngiltereye kal'Jı yapılan 
ıiddetli hücumlardan ıonra, Amerikan 
...,.mi mahfili erince Fransa ıimdi her 
bakımdan Nazi ııahsma gimıiı bir dev
let gibi telikki edilebileceğinden bl9 
fÜphe edilmemektedir. 

Bundn böyl Fransaııın rehberi i:>e
ten tarafmdan Amriluumı V~ideki hıı. 
yük elçisine ve Vaşingtondaki Fraınm 
büyük elçisi tarafından da Amerika ha· 
riciye nasırına, Fransaam miitareb ııart 
lan icap)anndan fa:ıla ileri ııitmiyeceli 
lıaklnnda verilen teminata artılı teminat 

r Sontı ?. r;. .<;nhHoi/o 1 

Amerikalılann bilfiil Nazi sahası addet
tikleri meşgul ve gayri me§gul 

Fransayı gösteri,. harita 

Irakta meşru ye
ni kabine te
şekkül etti 

ALMANLAR Y1YECEK Karışıfılılz ~dıaranJllJ\ 
ALMIYORLARMIŞ ağ ıJ fd 
Btikreş 3 (A.A) - Romanya bükü- Y mac ar ani 

meti neşrettiği bir beyannamede nlima- edUecelı-
vişçilerin şimdi Romanyeda baş göstc- !lağdat, 3 (A.A) - Teşekkül eden 
ren yiyec"k lotlığının Alman kıtaatı~' .. " ! umumi emniyet komitesi halka hitaben 
Romanyada bulunmasından ileri geldıği. aşağıdaki beyannameyt neşretmiştir : 
·ehabını yaymağa ealıstıldanna halkuı j Büyük Britanya ile mütareke akdet• 
nazan dikkatini celbederek bu zannı 

1 
tik. Bu mütareke vatammmn şeref ve 

eerhetmekte ve Alınan kıtalarının yiye- istikJAllyle ordumuzun ~erefinl koru
ceklerinl Almanyadan getirdiklerin!, maktadır. Yeni hükiimelin teşeklı:illüne 
kıtlığın tabii :ebeplerden doiı;duğunu kadar milletimizin tarihinde yeni hir 
bildirm.,ktedir. safha olmak üzere ordu if;lerin idaresıni 

Fakat bu görii ·menin G_irit se!erinin Londra 3 (A.A) - Royterin diploma
akabinde vukun gelme~ı. ve .hılhassa tik muharriri siyasi ve askeri mahfil
büyük lnımandn heyet!erının muzakere- !erde Almanların Suriyede Lfu<kiyeye 
!ere istirak ettirilmcsı ~re~er bulu~- asker çıkardıkları hakkındaki haberi 
masının daha fazla askerı hır eheı~- teyit eder mahiyette hiç bir haber bu
yet ~s~d~ğını bcl.irtınektedir., Mıbver~· lunmadığını, bir vapurun donanma ve 
ler Gırıılı ele gecırmekle şarki Akdenı · hava kuvvetlerinin teyakkuzundan kur- ---
deki harekata bir tevakkuf devresi ve· tulmuş olması ihtimali varsa da vftsl bu 1 O 

Macar nazırları 
dün Romaya 

ıtittiler ••• 

eline almıstır. Milletin orduya itimat 
edeceğinden .şüphemiz yoktur. Dün ve 
bugün çıkan karışıklıklar üzerine saat 
17 den sonra seyrüseferin yasak edil
mesine karar verilmi.ştir. Çapul ve her 
türlü yağma hareketleri derhal ö!Um ee
zasiy le cezalandırılacaktır. Irak milleti 
yeni hükümetin teşekkillüne kadar asil 
Irak ordusuna müzaheret gösterecektir. 

YENİ KABİNE TEŞEKKÜL t.'TTİ 

rem?•.'•~· . . .. . ihraç mahiyetinde harekete imkan ol- «ROMA)) DA YEN M ZAKE· Bağdat, 3 (A.A) _Yeni Irak kabine· 
Gırıdın vazıyetı Tohruk uzenne ya- madıi!ını yazmaktadır. RELER YAPILACAK si hakkında verilen maltimato göre B. 

pılacak hücumlorda mühim bir rol oy- ALMANLAR TEKZİP Cemil Malba yeni hükilmeti şu suretle 
naınai(a müsaittir. ED1YORLAR Budapeşte, 3 {A.A) - Macar ajan- teşkil etmiştir: 

Tobrıık muharebelerinin şi~detlenme. Berlin 3 (A.A) - Yan resmi bir kay- sı bildiriyor: Ba§Vekil Bardofski harici- Başvekil : Cemil Matba, Hariciye na-
sinc ve Giritten buraya takvıye kıtaatı ı t b'lduiliyor: ye nazıriyle birlikte pazartesi akşamı zm •. Cevdet, Maliye nazırı ve aılliye na.· .. d ·ı . • ı· lemek l" nax an ı 
ıt"on erı mesıne ııı ızar ey azını- Siyasi mahfiller, bir Suriye limanına Romaya hareket etmiştir. zır vekili : İbrahim Kemal, Naba ve lllÜ-
dır. . . . Alman kıtalarının cıkarıldı!(ı hakkında Hariciye nezareti ılyasl, matbuat ve nakalat nazırı : Celal Baban, maarif 

Muhtelif kaynaklar milıvercılerın Su- yabancı kaynaklardan verilen hnberle- huıu•İ kalem ıubelerl müdürler! ve ita!- nazırı : Kuda Şahi, Milli iktısat ve içti• 
riye üzerine de lıir hareket hazırladık- rin asılsız ~lduğunu söylemişlerdir. yanın Badape§te elçisi bqvekile refa- mai muavenet nazın : Nusret Sadeli, 

ide 

-u-

larım bildirmektedirleı·. Bütün 1!'.Özlcr kat ediyorlar. B11JVekil Macar hükiinıet dahiliye nazın : Mustafa Amari.. 
.....,,__~__,m...~·wı...~·idi·ı<.llDınt..>-.dikilıniı;tiı-...Alııııııı..cil.......,.;... ... .,.. ... -..~ ....... .....,-=.;;;:;::l~ ........... ..-.._........_-'-..... _..~~...u...,...., ........... ..ı.ım..ıbitı.Jı;ıııııı.ı....Mıdı...lwılıilMK..lsııi!ııı.!!ı:~~gjM~ol!'.!.~t!!J~ıı~,..~··~ıır.~·:........:~;.;..;.~;;;..;;~l~Soıı~u:lz:·mcı:·::.;s~<th~ij~e~de~)-""'--~~-



....... --.... .. __. ... __ - . 4 HAZiRAN ea..._.. l .. I 

Zaruri bir cevap ı . . 
A · J D 1 d 1 şmaııc. BABEiiC.LBRI 
mıra ar an ır anır-

Brenner 
G~cidinde 

ken hatıra gelenler 
Bir zebanlıeflilı etmedllı ue öyle temenni ettilı 
ııı ..,.,,,.sayı da ,,..,.,GPGCalı, ona da şeNf ue btUı· 
ıaı yoluna gösterecek IJir Mustafa Kemal çalısın.. 

Kendi kabahatleriyle de olsa, kaderin mişler! Fakat muhterem amlra1 cena~ 
ailleabıe utnyanlara zebunkeşUk etmek lan, Kilikyada, bu öz TUrk yurdunda 
Türk milletinin karakterinde yoktur. işiniz ne idi ki sizi oradan defetmek için 
Framanın. tarihinde emsali nadir bulu- teşvike ihtiyaç olsun! Bunu hlll anlı
nur lnhldamından aonra, bu millete kar- yamadığınıza göre, memleketinizin bu
ıı 'nlrldyede ıMSylenen sözler ve besle- gUnkU vaziyetini coh, ne iyi oldu da 
nen temenniler bunun açık delilldir. böyle oldu!• der gibi kabul etmenizin 
Kiınae çıkıp ta, Fran.saııın Klllkyada sebeplerini biz pek iyi anlıyoruz. 
bir vakıtlar neler yaptığını hatırlıyarak TUrk milleti btılt]Alinl kazanmak için 
coh olsun!• demedi. BilAlda, kendi ta- umumt harbın muazzam Osmanlı impa
rihimizde buna benzer bir lnhidamdan ratorluğunu enkaz yığını altında yere 
nasıl ıerefle yenl blr devlet ve yeni bir sermesine rağmen, o zamanın en bUyUk 
millet olarak çıktıtımızı hatırhyarak devleti olan sizinle ve müttefiklerinizle 
kendimizi bu zavallı millete CSmek ola- çarpı$maktan bir An bile tereddUt etme
rak gösterdik ve öyle temenni ettlk ki dl. Yurdunun mukaddeı topraklann
onu da kurtaracak, ona da şeref ve Is- dan. hangi bayrak altında toplanmış 
tiklll yolunu gösterecek bir Mu.stafa olura olsun bUtUn müstevlileri tudet
KPmal çıbuı!.. ti ve istlklllinl dUnyaya tanıttırdı. s·1 

Hayır, zebunkeşlik TUrk mlltetlntn Kilikyadan bahsederken bunu, bu mu
ledyeslne en uymıyan şeydir. Fransa cizeyl dUşUneceğinize kutsal hayat ve 
71kıldıtı zaman bu devletin Tunusu na- lstikl&l milcadel~inl hlll şunun bunun 
aı1 bptıtmı ve orada nasıl yerJeşttğinJ, teşvikine muhtaç olacak bir oyun telAk
Cezaylrl ve Fas halkmın 11rzu!tma ay- kt ediyorsunuz. Onun lclndlr 'kt, vıvaTiı 
kın olarak nasıl esareti altına aldılhnı, Fransa maddeten ezildiğinden ziyade 
C!aha yakın bir tarihte, hiç bir hakka mıınen de glinden gline kUcOltiyor ... 
Clavamnadan, yalnız ceberutun verdiği Henüz komsumuz olan Fransa, bu 
aalAhfyetle Suriyeye nasıl pencelerini eziliş halinde bUe cebrii 'kahı?' tte esa
takblmı hatırlamak btemedik Bu reti altına aldığı milletler için asil bir 
harpten, bu musibetlerle dolu mUcade- dUsünce bulamadılı ve onlann da bir 
leden, hAdlselerln ktnrvettyle bf\tUn mil- istiklal ve hUrrlyet hakları· olduJttmu 
Jetler için halt ve adalete daha vakın. anlıyamadığı içindir ki, tarihin en yük
aaha mesut bir istfxbal dotabtlecelf sek istiklM mUcadelesine, hlikümet rei
llmidlyle bekleme,ğl, zebunlara dil uzat- sinin atziyle zebendazltlt etmek hacale
ınaktaıı daha şerefli bir taVJr bi1dik. tine düşmilstUr. fstlk1ftltn kudslyetlnl 

Fakat bu centdmenlllfn de kabul ede- tarumıyan bir mmet demlyellm, fakat 
mly~ bir şey vardır: O da, hasımlan bir hUkümet jatfk)Al milcadelesl yapa
tarafmdan yen Mrilenlerin • hi9 mU- maz. Fransanın bugUnkU durumunun 
nasebet almazk~ - Mı:e dil uzatmalan- felsefesi budur. 
dır. Fransanm mukadderatını idare id- Biz, buna raAmen, yine Fransaya 
diasında bulunan amiral Darlan dilnkU coh olsun!• demi:vonız. Bilakis övle tc
mUtteflklttfne hUcum etmek f!temlş. menni edivoruz ki Fransız milleti için 
Kendi bUecell lf. Amma bu arada bize de, bu mllletln bu,UnkU ez~n va7.lye
de clatlamnala blbna: Yok. hayır tinde bile esareti altında tuttuğu maz
M8sy8. buna mOsaade edemeyiz! lQm milletler icin de hakikt hUniyet ve 

tngl]lz1er btzf, umumt harpten sonra, btiklAl saati nihayet çalsın! 
Killkyada Fnınsı%1ara hncuma aevket- B. 
llllHHHllHlftltllHIHHHll!llllllllJllllllllllflllllmJIHllllllllllllllnttHllHllllUIH"llllllllllHHlllHIUlll 

lngilterenin müda.. Amerika va giJre Fran-
faaıı kavvetleniyor •a Nazilerin aahaıı 

[ 8aftan1ı 1. cf Sahifede ] f Bafttımfi 1. cf Sahifede ] 
sath bir ~it takviye IDta1an Rflnderece- ~le Mlnla...,acalds. 
liz..• ev....,._ ..... • o .... 

B. ci)açiı.IN CEVABI Geçen hafta attıfral Darlan tarafından 
Cörcil de ...W me1ajmda clemiftir aöylenen nutuktan 90nra Franunın va-

ki : ziyetl tekrar tetkik edilmelidir. Şayet 
• - S. tOrlü taarruzdan muun ve Fran• amiral Darlanın yolunu tutana. 

c.Jk makta bulunan tc.nadalılann bar- Amerika Fransa ile yollannın artık ay
bua m ÖD afına koemue om- .. yam nldığı bir noktada bulunuyor. Demek
takdlr ve ~kkilrdilr. Naziler bu hare- tlr. 
ketin manasını anhyamazlar .. • 

C&-dl lnRil-- bulunan Kanada 
askerlerinden de e&y)e bahsetmi$tir: 

• - Bu luıdar K(lzel lata g6rlllmemq.. 
tir. Ş!mdtye kadar bunlar d0$manla 
çarpl.flllÜ fırsatını buJamamq 18eler, bu 
onlara bnı>aratorlulun kalbini mndataa 
binin verllmlt oawn• deri aelmit
tir .. • 

Cördl ..-jım _. auntle bitirmiştir: 

•••• 
Ber/in venitlen 
bombalandı 

[ Başta,.ah 1. d Sahffedt ] 
hücum ettikleri gibi Rur mmtakasında 
d!~er hedeflere de taarruz etmişlerdir. 

Bir kaç tayyaremlz de Berline bir 
akın yapmışlardır. 

ALMANLARA GÖRE 

Kadro bütçenin 
tasdikile tatbik 

edilecek 
~-

arap fabrikası k ruluyor 
~ 

Fabrika için elverişli 
yeni bir yer bulundu 

Şlmdllllı yaJna llıl llelıçl ilıl ay lclnde getirllrnelı sartlyle Almanyaya J,J 
fıadl'Odan ~Cll'ddı milyon Ji~alıfı 1t1aiılneleP ısınlll'landı.. 

--0---

H ı uh b Udu lu"'U d Bayraklı civarında bağlar arasında Kunı1acak fabrlkanan ihtiyacı ka ... dı-usus m ase e m r ır. n e ye- i h' 1ar ··.:ı ... ]"vü t f d .,, 
nl kadronun tatbiki için yeni yıl bUtçe- n ısar um~m mu1,1..ur ug ara m an ycıcak derecede mükemmel olmuına 
sinin yüksek tll3dikten çıkması bek- bir sa~a~ i~bnk~ı lk n J~cakt~r: Bu $:- ayr t edilecektir. Fabrikaya 1U2!umlu 
lenmektedir. Yeni bUtçe tebllğ edl1ince bıo.et~alen ıstımlak. edılcn ara~ dah lınd.e mı- mnldneler Almanyadan celb ~llecektir. 
tebliğ memurlan kaarosu ilga edllece- ca evvelki zamana aıt n<>arıatikaya ~arapların dlnlenmnl foln fabrikada 
etinden 30 kadar tahsildar alınacaktır. tesadlif edildiğinden i>u ye~.d". tabrika- muazzam kovalar vUcuda ~t"tlrll~ektlr 
Milli emlAk idaresinde Mer tasfiye nın ~uru1masından vaz gecı1mış ve bu- tnhinr ::ır umum mUdUrlilJtU Almanva-

• nun ı · b 1
-- d ·· · · 3 5 11 11 1 k k olunmuş vaziyettodir. Millt emlAk ida- çın aşN;\ yer e munasıp arazı ya , m yon ra ı mR ine siparlfl 

resi kadrosunun daraltılma.s1 muhtemel- ar"nmağa baslanm• tır Bu c'varda fab- vermiştir. Bu makinelerin memfokett.. 
rlka k 1 ı . 1" a· v b" . k rf d dir. Bu hususta muhabere cereyan et.. • ' uru masına e vrrış 1 • ı~cr A ': ara- mıze i i ay za ın a p,eUrilme.~l beklen-

mektedir Şimdilik yalnız iki bekçi açı- zı bulunmuş ve buranın ı!Stımlakı ıçın mc.>ktedlr. Kunıla,.ak f brlkanın blltlln 
a çıkarıİmııtır. f<? .. c.>bbtbe girlşllmiştlr, planlan tanzim edilml§tlr. 

___ • ~ •ıııı .11111111111111111111 ı ııııırıımım:ıııııı•ıı•ııııı mrı ı 111'11•1•11111•1 "'' ı•m11111 mı un 

Piyaıayo mal getirildi ÖU:V VE AYAR İAT MtlRAKABE~I 
~ontf'olü b4$1ıyor.. !'esl Rıni gösteroisor 

ı>- Ölcü ve avar memurlan mıntakalar Vilayet fiat mürakabe kom'syonunUJ) 
Manifatura, IJIP mllıdar dahilindeki ölçü1e.ri kontrole başlıya kararıastırdı~ı esaslar dahilinde satışa 
fenefıe Ue flfft fOft nafta• caklardır. Avarbndırılmarnış ölçU kul- (ıkarılan kunduraların altına f.iat ve 

lln _.._..dL lananlar hakkında zabıt tutularak mah- !mal eden fim1awn ,adr.esi ~azıhn~-
gca..-.. kemeye verileceklerdir. dır. Alınan bu tedbir sayesinde lüks 

Şehrimize 1stanbu1dan bir ton yerli - --- kunduralarda hafif bir ucuzlama müşa-
naftalin getirilerek plya..~ya veT'ilmt•tlr. ZABITADA hede blunmut1tur. 
Dün öğleden evvel vali muavini Bay 
Ekrem Yalçınkayanın reisliğinde topla- Kolımıq yemelıten ze· ASKER AiLELERi 
nan vll&yet flat murakabe koml~onu, hs-lendfJ 111_. lılfd'" )f f epUk-.. 
bu naftalinin satı§ fiatlyle kar haddini ar el', r• v N aaf CiPi ., • .,.,.-.. 

-------

-----o---

HlfleP • Massollni,,,.. 
lıqınuını JJefll m!fıPe• 
ıaorra•l11P1nın talılp 
eylemeaı 111allte"'8ldi 

HAKKI OC.\KOOl~U 

1 HturtnraJı 1 t'l ~ahif•d• 1 
)'a lıakta tahrikine mu•ıffak elda 
11,.n hareketind• nılbhet Wr Md 
elde ed~tJr. • 

ln«(U. kuvvetleri lrakta ıük6na llMle 
ye nnıvaffak oln11qlu ve 1"11......._ Su 
rb-eden muhtemel Mr AJmaa tee.vfml 
nekaqada~laftltr. 

Suriye. ve SDven BU,.Uk Brtt.1 
l('in bUyük ehemml1eti Mis Dd nokta 
dır. Buralann zaptı Girit harekltı 
mukayeae edllemn. Mlhvn devletler 
bu saha1an ele ~eelnnek l(ln ..._ p 
İıq mikyasta fedaklıhldu ıke ülır
mab meebunlarlar. 1- Br•-.le 
bayle bir hazırlık 1t1Aaaun ıw.. ıe 
cirilml olması bilyUk bir lhttm.I '81ıl· 
llndedir. 

HAdlselerln inldeah nızfJeü ...... 
rlh bir tekilde ayd!nlataaaldır. 

Pek yakın giinJcrde Brenner rörüş
melerinin netayjclnl ıöreccğlz. Çtlnkü 
Giridi yeni hamleler takip ecl~mezs 
geçen kısta hazırlanan Alman taarruz 
pJanlannı tahakkuk ettlnnek dat. ıti( 
bir hal alacaktır. Zira zamnn fngilizle
rbı lehine kuvvetli .....,.__, fır
sat vermektedir. 

HAKKI OC:AKOOl.11 

Kıbrı•a hücum çok 
yalun mı ? 

tesbit etnıi"tir. Bundan başka bir tacir Ödemlşln Beydal nahlye!inde b!r ze- Asker ailelerine yardun parua .tftzl.. 
tarafından hmlre getirilen manifatura hlrlenme hldisesl olmuştur. Pazar ye- atma belediyece dUn beşlanmqtar.. Su [ 8tut.a1'a#ı l. ci Sa1t.ifede ) 
C!Yasının da satış fiatiyle kAr nisbeti rinde bakkal bay Sadık Uysal atlesl ef- sebeple haziran ın-.. almak lf;ln be1!'" mUtaJ.Aalanm ileriye 8ilrmektedlrler. Bu 
tayin edilm:ltttr. radiyle birUkte yemek yemişler ve bir c:Uyeye müracaat edenler kalabalık bu- mUtalAayı kaydeden •Deyli Me)'l• ga-

Ş,.hrlmlze bir miktar teneke de getl- mUddet sonra hastalanmı!l!ardır. Derhal Yf'k0n te$kil ediyordu. zetesl tu ma11lmatı veriyor : 
rilmiştir. ~ğınlan doktor, ilk tcda,·ilerlni yapmış- Kıbns en vakın olan mihver ilslerin-

------
C. H. P. ALAY BEY OCAGI 

Klrnsedz ue falılP ço
ealılllPI sünnet ettfpdf 
C.H.P. Karşıyaka Alaybey ocaltı ta

rafından Karşıyaka halke\'inde 112 ök
slSz ve fakir yavru sllnnet edilmiştir, 
tık yavrunun sllnnetl Müstahkem mev
ki bandosunun çaldığı f<.;tiklnl marsı ile 
yapılmıştır. · 

Sünnetten evvel çocuklar Kar.şıv:ıka
dakl Alay~ alanında kurulan salın-
ClıdnCJıi pgıemttY~ , «avut T:ttmtl 

zeybek oyunlan oynamışlardır. Bundnn 
sonra givdirilen yavrular yemek vemi<>
ler ve Karsıyaka arahacılan tnrnfından 
meccanen Karşıyakada gezdirilml ler
dlr. 
Yardım severler cemiyeti Kannyaka 

bRyanlan tarafından bu yavnılat'B le 
çamaşırlan hedlve edllm1$ ve sUnnett n 
sonra da blrtt lira harçlık verllml!tlr 
Karşıyalcanm mUnevver bayanlan hU-
tUn gün stınnet olan yavrularla ayrı ay
n meşgul olmu,lar ve fakir yavl'Ulan 
sevindirmek hususunda yUksek duygu
larına belll etmi§lerdlr. 

''''''"""""""''"'"""""'"''""''''""'"''"" Mevlôt 

sa da zeMrlenenlerden Mu~afa kızı 6~ İhrtıeat yanıapıa den. yani Rodos ve ız adadan dört y0z 
yrusın._da Emine Kavak 8lınUstUr. fiatlet'fnl yaJıselfft kilometre mesafededJr. Halbuki FW.st:n 

Dl.ger zehirlenenlerden Sadık UyM- Almanva, son ~nlerde memleketi- İngiliz üsleri Kıbrıstan ancak 250 kilo-
lın bzı 17 y~nda Fatma UyS31 ve Meh- mhden milhim mikdarda yumurta mil- metre uzaktadır. Bundan başka fngilte
met kanSt 25 Ya"ında Faize Uysaiın bayaa ettiği için yumurta fiatlerinde bir renin Kıbrısta iki mUkemrne1 bava U.-.sU 
sıhht vaziyetleri .t~dir. varclır. Bunlardan biri adanın merkezi 

. 
Doktorun !eşhıqıne göre, bunlar ye- yUk.~llş kaydedil1'\iştir. Çekyadan yu- olan Lefkoşe yakınlarındadır .. Diıı....oı de 

d ki rl ği ba l murta, armut ve erile kurusu keten to- 11>"'-u 
ı e yeme n yat 0 muı yüzilnden humu ve deri istenmiştr. Bu maddeler- adarun cenubu .sark! sahil!.nde kAin olan 

zehlrlenmi,lerdir. den Alman ve İsviçreli firmalar da talep Lamaka limanı civarındadır. Bu üsler 
DENiZE GiRENLER etmektedirler. harpten evvel vardı. Harptan beri diler 
Cacıınaıara dilılıat' -·- -·- hava meydantann~n da tanzim edilın1t 

... • olması muhtemeldır. 
Evvelld glin İzzet Ahmet ve Safer ls- Diğer taraftan Kıbnsta ,adde by. 

m=ndc Ü~ Arkadaş Karrmtinadan deni?e vetJerden mllteşekldJ bir pnab:oa ..._ 
girmio: er ve biraz Açıldıktan sonra bU- lunmaktadır. Bunlann arasmıh faxla 
ilk bW, Cumm• n. )Rıınd·- abrfw 

Fena hr c kÔrkan U g n<' silra e geri 
dönl.'rek c:ah.ile c•kı ... , .. 1nr. fal:nt yüzmek 
hc-ves1erinl eldf'l't'mrrl'Herinden ~llerin
df' hirer "tPk!n olnr:-1< tekrar <len'zc 
dmılsleıdir. Bl-a.. sonra Çuçuna :ıe 
karşılasan Safer, ~iiç ha1le onu öldii"
mü~. Jaldn kendi<ri ne f'linden ve baca
i;nrlAn vnrr.lftm•ı•<:tır. 

'J'irede fljr eu yandı.. 
TirPnin Koyunlu köyilnde bir yangın 

o)mustur. 
Ali Selin karısı Nazire Sel, ç::ımaşır 

vıknmak l"in evin altında bulunan mut
rakta ates yakmı"tır. Biraz ıoıoııra atestcn 
sıçl'1yan kıvılcımlar e\•in duvannda bu
lunan tahtalan tut~urmuş. fakat ma
hallelinin yardımiyle söndilr:l1müstilt'. 

" . 
ka7.andığını, hugijn Nazilerin dünyanın 
en kuvvetli harp makinesine eahip ol
duklarını kaydetmekte Ye bunu haftn .. 
mamekle beraber tunlan ilbe etmek
t dir: 

Hitler bombardıman tayyareleri iti
bariyle GıtünlUiU. lncfltere dalma ar
ta" miktarda bomhardtman tayyarem 
elde ettilcçe, haftadan haftaya azalmak
tadır. lnglllzler timdi ona yetlpyorlar 

unduğu bilha a 
dir. 

Kılmsta, askeri ebeımnı,etl hlk 
mevkilerin. Glrlttekhıclai .taha tntllr.fım. 
llk"l bir ~kilde tahkim ve tabiye ti6tı1-
aıq o1dutuna şftphe yoktur. Bunclan 1119-

ada. ha' a yoluyle Nazilerin naldedebl· 
lttekleri .istlli kuvvetlednl &lenbclea 
takviye hnsusu Ciride nlsbetle KılmsCa 
daha milşkUI olacaktır. 

ve biı:im yardımımızla bir 1ene sonra Yeni lfe~_.,Mll* 
drmokraaller hemen hemen mGıaYi kUY· .,r•ı-
vet1er]e çarpıpcaklardır. Bundan enn- • • • • • • • • • • • 
ra da kat'i llstün1illc demokraalere se
çecektir. OR!'A OKUL 

Muharrir lngillz ceearetinl tebcil et-
tikten 90nra diyor ld ı Netriyatına tatilde de -- edea 

Sivillerin bombardıman edllınesl Orta okul mecmuasının 1 fnct •JJll. 
.f~ hle bir ldm. bOtOn impa

ratorluk pnyana. e9kl w ,.al diinya 
yanyana olclukea ......,,...,. lJi bir ne
tice ile bltkecselholwden eQphe etmiyor. 
Mücadele iri netice IJe Mtecelctir.• 

Berlln. 3 (A.A) - D. N. B. ajansı 4-6-941 Çarpmba gUnU alqamı Per-
blldiriyor: Dün gece İngiliz tayyareleri sembe gecesi yat.n namazını mllteaklp 
şimali ve Garbt Almanyanın bw ~lılr- T'ılkillkteld Hatunlye camUnde mer
lerine taarruz etmişlerdir. Bu arada hum eczacı bay Faik Ener'ln ruhuna 
Berlinin de mesktin mahallelerine infi- mevlUdil nebevi kıraat olunacağından 
ilk ve yanıcın bombaları atmışlardır. Bi- mezkOr ıecede kendisini tanıyanlann 

Evde bulunan 300 lira kıymetind ·kı 
etY&nın tamamen yandığı nnlaşılmqtır. 

EVi SOYMUŞ 
bUyUk)erimlzin' • U.L.t. ..-:y.ı__._. ıL 

şimdiye kadar olduiundan on mlall faz- 4UGaall ....... .-r1111 .... 

la da ola, bu lnsllterenln manmyab- tiva eden yazılarla ~-

AMERfKADA YETlşBca( 
PILoTLAR.. 

Ödemi.sin Mursana köyünden, Muhar
rem oğlu Üzeyir Demirbas. Mehmet oğ
lu S{Ueyman Demlrayın evine girdiği ve 
tahminen 18 k!Jo ı.eytbıya~ ve bir çlf· 
•e ile b:m eşya ~dı~ iddiasiyle tutul 
muştur. Üzeylrde yalnız ç!ıfte tUfengi bu-

nı boznuyacaktır. lngillz maneviyatı TaJebelerin faydalanarak 18Vdildeıi Y9 
hava bombardımanlarlyle umlml)'aeak takip ederek muntazaman ,.attıklaft 
kııdar kuvvetlidir Orta okul, bu 118Yısmda kıymetli edip 

B. Hupkln lnırİtterenln deniz hayat Reşat Nuri ve Rlllfft &p-efin yazdarın
ye>llannı açık tutmak lUzumunu da ita- elan bMıka .wr.Ja ..,. -" ....... IJırnml,. 

Londra. 1 (A.A) - Amerlkada talim 
ve terbiye «öNeek İnttillz han kuvvet
lerine mensıQ) 50 ldf'.lik ilk kafile İngil
tereden Amerlkaya gitmiştir. Bunlar Oç 
ay leinde talimlerini bitirecek w pilot 
olacaklardır. 

nalarda hasarlar olmuştur. Sivil halk teşrifleri ricR olunur. 
arasında ölU ._ pralı vardır.. Askeri Ailesi namına Ahmet Ener 

lunmustur. ,,. 
hııı me'VZUu ederek diyor ldı yeler tQunaktadır. . 

Çok genltletllmlt olan devriyelerimiz ~okul .mecmuamu bUtUn talebe,. ehemmiyeti hllz hedeflere isabet olma- nım11n11n11nttm111111111u11m11mm111nm111111 
rnı~ır. ~ .......................... ,.. ........................... ~ 

'O~ dUşman tayyaresi dlQ(1rlllmu.ttır. 
Amerlkaya luıl'fl do.tane niyetler besle-ta __ v_s:_y_e_ed_erız. _________ _ 
miyen denlzaltılan takip edeceklerdir. 
Bunlan arqtJTacağız. Yerlerini tsbit 
edeceğiz. Dünyanın bu k11mında bize 
dost olmıyan Nazi &uıvvetlerinin mez
fd\r .hayat yolunu kesnıeleritıe mani ola
ce k vasıtalan bulacaiız. Kendi mütte
fiklerimiz namına, gen!ş iktisadi Gstün
lüğ::iMiizün yaratacağı harp aletlerinin 
milletleri hürriyete kavuııturacak nlan 
Mlltl' orduJanna. denizlerde harp eden 
hahrlyl"lilere ve her taraftaki hava kuv
vetll"rirıe erftmesi elzemdir. 

Şehir Gazinosu 
6 Haziran Cuma günü açılıyor 

Mükemmel Orlıeatra, Yemelıli Dan•an 
D-1 

:·········~· ................................................................ , .........• 

i ~ BUYUK l{İKA YE i i 
• • • • • • • • ....................................................................................... 

K anlh Ev Kadını De~il 1 

Deniz Gazinosunun 
Yazlık kısımları açılmıştır 

Tem•z bava, lbel servis, iyi yemek, emsalsiz 
lzndP ,....,,, ..... seyPeınıefı yalnız 

DEJllZ GA~lllO•VlfDA" 

mn. Zaten Jmlaruu sokap attırmamak ~llr mlf 
ta kendi elinde. - Cefa mı bu? Sizi iyi etmek il•ivo-

Hlkim bir ns1e kadına döndilm: nım. 
- Dinleyiniz Sakine han1m. Artık bu - Ne alAhfyetle bunu lstiyonunm:? 

Amerlkanm alyaaetl hakkında 8. 
Huı>kln şunlan ilave ediyor: 

Demokra.Uere top yekGıı yardım ıi
YllSl"ti kat't karanmızdll'. Bu yardım 
esaslı olarak derhal yapılmalıdır. Hit-
1er kuvvetlidir. Fakat dernokr•siler da
ha kuvvetlidir . -------kadarı pek fazladır. Zavallı kızlannızı Siz kim oluYoraunuz? Zorla gfüellf1 

erir gibi hayat hakkından mahrum et- olur mu? 
mişsiniz. Bunu hllkilmet haber alsa, ı;izi - Orasını Artık bilmiyonım! cl ... ıt·m Irakta meşru yeni ka .. 
sağlık yurduna deltfl, hPımshan@Ve gnn- O :rsizin bileceğiniz iş! Yarın bu evr! n bı'ne l••ekkü/ •ttı• 

ıft dermek yerinde olur. Ya,adığtnız ka- na.~ılla çıkanlacakaıruz. Artık ya so- ~"r ..-
Y AZAlf : .,ç Yll.DIZ dar yapdıtuuza bakmıyomınuz da hl- kakta kaJmatı, ya en konforlu bir salt- r Ba,•araf: 1. cı Stı1ıifetle J 

- 13 - il lnzlannızuı size feda edflmetlnl Lortl- Jık yurduna nakledllmett tercih ederııi- Tahran. 3 ( A.A) - Irak asilerinin 
JOrsunuz. Utanmıyor musunuz bir par- nlz. reisi Rqit Ali dün akoam yanında dost-

- Ule de benimle beraber gelecek, - Ne dediniz? Bizi evimizden kim Qa! Am.llk htnfnlz de hlc; ka1mam11 mı Onun lniltderinl dinlemek ı.temtye. lan oldu~u halde Tahrana gelmi~r . 
öyle 1se! çıkaracak? ld onlum ~atini bayle istismar edl- rek arkamı ~m. Kapıdan ~ken BunJar seyyahlarm oteli olan Firdevai-

Vay hain vay! IlllA da kızmı ae!best - Ev sahibiniz çıkarıyor efendim. yommuz. Sizi botulıyormu,lar P.fbl bu f.Ale arkamdan yetişti. ye .inmişlerdir. 

rANifiiiiiUöiOiif'I 
: -- . 
: RllrwONKtl PROGRAM ı .......... ........... ........•. 
7.30 Pro!"Ttlm ve ınemleltet aut 09ft. 
7.33 'Mü7ik pi. 7.45 AJMlll haberleri l.OI 
Mllzik pi. 8.:10 • 8.45 Evia saati... U.30 
Program ve memt.ket ...t ayan.. 12~"1 
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lo $8.l'kt vP tilrkü1e.r 22 30 Memleket :::a
at ayan qf n9 haberltti. borsalnr. fiat.. 
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Göztaşı alan mustahsillere 

1ZMtR tNCJR VE OZOM TARIM SATIŞ KOOPERATtFLER1 BtRU
ClNDEN: 
Yüksek Koordinasyon heyetinin, 23/5/941 tarih v~ _48_15. sayılı Resmi 

gazetede intipr e<len - 1 SO - sayılı karan mucibince. ik_ıncı kanunun 941 ta
rihiyle Göztaşının kilosu .lO kuruş olarak sablmasına _ aıt 1~1 sayılı. ~-~ra~ın 
tatbik mevkiine girdiği l 9 /3/941 tarihi arasında mustabsillere .. bırligımız: 
veya birliğimize bağlı kooperatifler: tarahndan yapılmış olan goztaşı satıt
lsnnda tatbik edilmit olan fiatlarla 20 kuruşluk fiat arasındaki fark alıcılara 
ia.de olunacaktır. . . . .. . . . .. 

Alıcılrın müstahsil olduklarını mübeyyın ıki nushah bırer vesıka ile gozta-
ıını satın aldıkları mahalle : Birliğimize veya kooperatiflere: müracaat ederek 
nıübayaa ettikleri milr.tan hazırlanan listelere kayt ettirmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Listelerin ikmalini müteakip fiat farkları iade olunacakhr. 
4 6 8 2025 (1245) 

tnhi.sarlar İzmir Ba$ Müdürlüğünden : 
YENİ MÜDAFAA VERGİSİ ZAMLARI 
11 kuruştan aıali"• 20 adetlik sigara paketlerine 20 para 

2 - 20 adetlik ikiz sigarası peketine 20 para 
3 _ 1 1 kuruştan vukan sahlmakta olan bil'umum sigaraların 2 O sigara-

lık beher paketine bir kuruş. 
4 20 gramlık pipo tütün, en ala tütün, Bafra tütün ve 25 gramlık töm

beki ve enfiye paketlerine birer kuruş • 
5 Puro ve sigarillosların beher adetine bir kuru,. 
6 25 sigarayı muhtevi tiryaki ince ve çeşit eigarası paketlerine bir ku

rut on para. 
7 11 kuruştan qaV,ı 25 grarnlılı: tatlı sert tütüniin beher paketin~ alt-

mıt para zam edilmi,tir. 
IÇKILE.R: 
8 - Şarapların beher litresine iki kuruf. 
9 - 15 ve 2 5 santilitrelik beher şiseye bet kuruş 

l O - 35 ve 50 santilitrelik beher ,i•eye sekiz kuruş 
11 - 50 santilitreden yukarı hacımdaki behn ,işeye 12 kuruş 
12 - Viski ve pmpanyanın beher şişe!ine 7S kuru~ zam yap1lm1~tır. 

3 4 5 2020 (1225) 

Ereğli Kömürleri işletmesinden : 
Müeuesernizle müttrriler arasında taş kömürü, kok kömürü, briket ve tali 

ınaddelerinln satışları hakkında yapılmış olan mukavelelerden mütevellit bil
cümle haklarımızı l /6/941 tarihinde kurulan ve merkezi An karada bulunan 
cTORKIYE KöMOR SATIŞ VE TEVZi MOF.SSESESb ne devrettiğimizi ve 
rniitterilerimize karş:ı olan vecibelerimizi de bu müestıe!enin tamamen tekah· 
bül eylediği llln olunur. (3004) 3 4 5 9 16 23 2022 (1236) 

ÇAMALTI TVZLASI MVDVRLVt':VHDEH: 
Şartnamealne tevfikan 129 metre mikap kereste aı;ık eksiltmeye konul-

tn.uttur. 
Beher metre milr.abının muhammen bedeli 60 lira, muvakkat teminat 581 

liradır. 
Sertnameıl her ((Ün müdürlHğümüzde ve İzmir ba, müdürlüğünd~ görüle-

biU-r. 
isteklilerin 18/6/941 çarşamba günü saat 14 le müdürlüğümüzde toplana-

cak komisyonda hazır bulunmaları. 4 16 2036 ( 1246) 

İZHİR DEFTERDARLIGINDAN: 
Yeniden açık arttırmaya çıkanlan lzmir körfezi dahilinde k8in ve hazine

Ye ait bulunan 14000 lira bedeli muhamminli homa 1200 lira bedeli muham• 
rnlnli çakalburnu dalyanları ile 1000 lira bedeli muhamminli kırdeniz 1000 
lira bedeli muhamminll dl•zmak ve 200 lira bedeli muhamminli eski gediz 
Voli mahallerine temdit müddeti zarfında ancak çakalburnu dalyanı ile çilaz
tnak voli mahalline talip 7uhur etmiş ise de sürülen pey muhammen bedel
den u olduğu için h.addi lAyik görülmediğinden 2490 numaralı arttırma ve 
ehiltme ve ihale kanununun 43 ncü maddesi mucibince 31 /5/941 tarihin
den itibaren bir ay müdd~tlc pazarlığa konulmuştur. 

latlyenlerin 30/6/941 tarihine müsadif pazartesi günü oaat 15 te İzmir 
Defterdarlığında toplanacalı: lı:omisyonu mahsusuna % 7,5 depozio parası ya
brdıklanna dair makbuz veya banka teminat mrktupları ile müracaatll!.rt ilin 
olunur. 2019 ( 1241) 

Dnlet Den!zyolları İzmir Sııbesinden : 
Abııncak vapur !lkeleol içindeki büfe 1 Haziran 941 tarihinden 31 Mayıs 

942 tarihine kadar bir sene için icara verilmek üzere 14/5/941 tarihinden 
itibaren açık arttırmaya konulmuştu. 

Açık artbrma müddetinde talip zuhur etmediğinden 2490 numaralı kanu
nun 43 ncü maddesi muci!>ince arttırma 31 /5 /941 tarihinden itibaren on gün 
daha temdit edilmit ve on Haziran 941 tarihne te•adüf eden salı günü açık 
•thrma muamelesinin icrJUt günil olRrak tesbit olunmu,tur. Açık arttırma D. 
Denlzyollan lzmlr ıubesi blnaoında saat 15 te icra edilecektir. Mezkilr ioke
lenln gf"<;en ıenekl yıllık icra 456 muvakkat teminat 34,20 liradır. 

Şartnamf"al parasız olarak ıubemiz körfez vapur]an servisinden verilir. Ta-
liplerin kanuni vesikaları lle beraber müracaatları. 2002 ( 1242) 

De11let DenizyoHarı tııetme Umum Müdürlü
ğünden: 

ldaremWn bir senelik kömür aktarma tahmil ve tahliyeoi işleri için kapalı 
tarf u•ulUyle yapılan eksiltmeye talip çıkmadığından pazarlık suretiyle eksilt
mesi 20 Haziran 941 tarihine müsadif cuma gÜnÜ saat 15 te yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 aayılı kanunun tarif ettiği esaslar ile ve 1 0680 lira kat'I 
teminat ile alım satım komisyonuna gelmeleri. Şartnamesi her gün komi!yon-
da görülebilir. 4251 4 9 13 18 2004 ( 1239) 

İstanbul Belediyesinden : 
Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy belediye hudut• 

lan dahilind•ki yollarda ve tretuarlarda açılacak bacaların kapatılması ve 
Üıt kaldınm Veretmanlarından yapılması işi kapalı zarf uauliyle ehiltmeye 
konulmu~tur. Keşif bedeli 30,000 lira ve ilk teminatı 2250 !hadır. Mukave
le, eksiltme. bayındırlık umumi, hususi ve fenni tartnameleri proje ve keşif 
hulft.asiyle buna müteferri diğer evrak 15 O kuruş mukabilinde fen işleri mü
dürlüğünden verilecektir. ihale 11 /6/941 ı;ar~amba günü saat 15 te daimi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale 
tarihinden 8 gÜn evvel belediye fen işleri müdürlül.;üne müracaatla alacakla· 
n fenni ehliyet. 941 yılına ait ticaret odosı vesikaları ve sair vesaikle 2490 
numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını !ha· 
le günü ••at 14 e kadar dııimt encümene vermeleri lazımdır. 401 O 

27 31 4 7 1909 (1171) 
--~~~~~~~~~~~~ 

Garp Lfnyitleri İ$1etrneslnden : 
Müe .. csemizle mütteriler arasında Linyit kömürü satışlan hakkında yapıl• 

rnış olan mukavelelerden müteYellit bil'cünıle haklanmızı 1 /6/941 tarihin
de ku•ulRn ve merkezi Ankarada bıılunan cTORKIYE. KöMOR SATIŞ VE 
TEVZi MOESSESE.51> ne devrett!?imizi ve mü2terilerim!ze karşı olan veci
belerimizi de bu rnüessesenin tamamen tekabbül ~ylediği ilan olunur. (3005) 

3 4 5 9 16 23 2023 (1235) 

içimi ıııvet leızetli, mevsimin 
eo ı;izel 

GAZOZLU MVSRfL 
l.fMONArASI 

olan 

PURGOLIN 
Piyasaya çılımıştıP •• 

'.ER ECZANEDE BULUNUR 

UMUMi DEPOSU : 

C A H 
LABORATUVARI 
tc:; Rl\,..,'KA<;I ARKASINUA 

No 5 tSTA1\IHUL 

YENi ASIR 

Elli lira ücretle 20 Bekci aımacaktır
Törkiye Demir ve Çelik~ Fabrikaları Müdür• 
lüğünden: _ 

Aulık elli lira ücretle, aşagıda yazılı §artlarla müessesemize 20 dane bekçi 
alır.ac;. ~ttır. 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı elliden fazla bulırnmamak. 
3 - Askerliğini yapmış bulunmak. 
4 - ilk tahoil derecesinde okuyup yazma bilmek. 
5 - Aokerlikte Başı;avuf, Gedikli çavuş, Çavuş Onbaşı jandarmalık yap

mış veyahut evvelce zabıta memurluğu veya bekçilik yapmıı bulun
mak. 

6 - Mahkümiyeti olmamak. 
TALiP OLANLARIN: 

1 - Nüfus cüzdanları. 
2 - A.kerlik vesikaları. 
3 - Hizmet vesikaları. 
4 - Polis iyi hal şahad•tnamesi. 
'i - 2 adet boy ve 6 adet vesika fotografı lle birlikte mektupla veya bizzat 

Karl'lbük'te Demir ve Çelik fabrikalan mÜe!Se!eıi müdürlü~üne 
J 'i 16 194 1 tarihine kadar mfüacaat etmel~ri 1, 4, 7 1996 ( 1213) 

ETİ A..NK VMVM MV»VRLVfiVNDEN : 
a) Ereğli kömürleri i,letmesi, 7onguldak 
b) Garp Linyitleri işletmesi, Balıkesir 
c) Mahrukat büro,u. Ankara 
d) Ereğli kömürleri işletmesi 

Kok ve ihrakiye servisleri, Ankara, lstanbuL lzmir, Menin. Ereiili 
(Karadeniz). 

Yukanda müe•sese ve servi!ıılerinin, taş kömürü. Linyit, kok, Briket ve tali 
maddelerinin alım ve aabm1ndan mütevellit bil'umum mevcudat. teahhüdat 
ve matlubatı bütün hukuk ve vecaibile yeniden teskil eylediğimiz 

MAHDUT MESULIYETLI 
TORKIYE KôMOR SATIŞ VE TEVZi, MOESSESESl 

FirmA.ıiına devredllmiştır. 
Alahdarların 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren: 
1 ) Her cins taş kömürü, kok, briket lle tali maddeleri için Fob olarak 

yapı1acnk talepler mÜesge,eni.n merkezine: 
Adres : At .. türk bulvan 2 1 /23, Yenişehir (Mühendisler birliği binası) 

ANKARA 
2 ( Linyit kömürü için yıtpılacak müracaatlann eskisi gibi; cGarp Lin

yitleri i~letme.si> Balıkesir, adresine 
3 ) Mahalli ihtiyaçlar ile (T •Ş kömürü, Kok kömürü, Linyit) ihrakiye!ik 

kömürlf"1" için o mahaldeki şube veya acantalarımız-a (İstanbul. lzmir 
7onl!ııldnk. M•rsin. Ereğli (Karadeniz) de şube ve depolanmız oldu· 
ğu gibi muhtelif şehirlerde acantalar vardır) 

4 ) Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap e<lilmit ve mukavelesi 
henüz hitama ermemiş acantalanmız ile diğer müatehliklerin Ankara 
merkezine 

5 ) Taş kömürü, Linyit, Briket. Kok Ye tali maddelerinin ihracatı işlerine 
müteallik hususat iı\İn Ankara merkezine 

Yukarıdaki adreslf"re müracaat etmeleri rica olunu?'. 
Merkez, şube ve depolarımızın tel~af l\dresleri : Mahrukat. 

3 4 5 9 16 23 2021 (1237) (3003) 

DEFTERD !.!KTAH: 
- Gündelik P,'8.YTİ Fıııfi ka.,.ançları üzerinden vergiye taht f'Crek zeyyar 

11urPtte i, yapan mükellefler ve gerekse hamamlar ve fınnlar ile gayri safi ira• 
dı 2000 lirayı ş:eçmiven mahallerde sanat ve ticaret yapanlar nezdinde çalı
şan müstahdemler kin kame almak müddeti. bunlardan ötedenberl devam 
edenler hokkında l Haziran 941 den 30 Haziran 941 akşamına kadar otuz 
ş:ün ve işe ba~lıyanlar hakkında da ite başladıkları günden itibaren 15 gün• 
dür. 

2 - Kanun, karne almak mecburiyetini bu mükelldlerin kendilerine tah· 
mil etmiş ise de yukarıda zikredilen mıır-hrı.Uerde sanat ve ticaret yapanlardan 
karnPeİz mi.i:st:'lhdl"m ~a!ı~tıranlar ic;in üç misli cezalı vergi alınma~t gibi mü
him cezai müeyyideyi de muhtevi bulunmuş olduğund!'n vaktında karne alın
ması keyfiyeti bu gibi müstahdemleri çalı!!hranlan da bilhassa alPıkadar et• 
mok~dir. 

3 - Karne almnk lı;in müracatta bulunanlann kanuni müddeti ı:reçirlp 
şn":ÇİrmecfikJ~ri anJa~ılrnak lizere (i,lf"tine ötedenheri devam ~denler ile yeni
den işe b~,lıyanlar hakkında başka başka hükümler cari olması itibariyle) 
karne vnilmeıden evvel tahkiht icra51 zaruri olduğundan bu tahkibtın vak 
tında yapılmasına imkin veri1mek ve ayni zamanda izdiham !ehebiyle kame 
alınamama!ı mah.zur11nu önlemek lİ"!'.ere yukarıda birinci maddede zikrolunan 
bil'umum seyyar mükellenerle iradı ne olur!'la olsun hamam ve ftrınlard:>ı Vf" 

gavri safi iradı 2000 lirayı gecmiyen mah•llerde sanot ve ti•aret yapan kim· 
seler yanında çalı,an mÜ•tahdemler!n eimdiden bailı bulundukları Maliye 
şubelerine müracaat ederek karnelerini almalan icap ettii{i il8.n o),ırıur. 

2038 (1244) 

SllllfFE .J 
= •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 

s Devlet Demir Yol/arından s 
• • ...................................................................................... 

Memur aıınacalı 
1 - Devlet demiryollan istasyon sı- 1 ' - Askerliğini yapmış ve;a askerll-

rufında istihdam edilmek üzere milsa- ğinl yapmasına en az bir sene :ı:aınaıı 
baka lle orta mektep rn1!2:unlarından kalmıs olmak. 
hareket memur namzedi alınacaktır. 5 _: Müsabakada mun.ffalr olanların 

2 - Mü.sabnkada knananlara 60 lira binhara idare doktorları torııfından ya· 
Ucret verilecektir. pılacak muayenede sıhhi durumları de-

3 _ Müsabaka imtihanı 16-6-941 ta- mir yol işlerinde vazife gllrmiye elve
rihlnde saat 14 te llaydarpa~a. Ankara, risli bulunmak. 
Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Af- 6 - Müracaat istidalıtrına bağlana-

cak vesikalar <unlardır: 
yon, İzmir, Sirkeci ve Erzurum işletme Nüfus cUzd;nı, diploma veya ta•dik· 
merkezlerinde ve Sivas, Eskişehir cer name, askorlik vesikası polisten tasdik· 
atelyelerinde yapılacaktır. Müracaatlar li iyi huy kl\ğıdı, ~içek H1tıdı, evli olan· 
bu işletme Vf! atelye rnü~ürlüklerl ve !arın evlenme cüzdanı, 6 adet vesikalık 
istasyon şefliklerince kabul olunur. fotograf. 

4 - Müsabakaya iştirak şeraili şun- 7 - Daha fazla ma10.mat almak lstt· 
!ardır: y•nlPrin 1 1 bne mUdürlüklerine veya 

1 - Tilrk olmak, i•l'syoıı ~ iliklerine bizzat mUracaat et-
2 - Ecnebi bir kimse ile evli olma- mdidirlor. 

mak, 8 - hti~ ı!ar Pn oO't 14 6 941 gilnU sa-
3 _ 18 yasını bltirmi• ve 30 u geçme- at 12 ve k~d:ır \abu! olunur. 

miş olmak (30 ya:; dahil), 2-4-6-9-11 1910 (1219) 

ORDU HASTA AKICI HEMSİ.RELER OKVLV• 
NA AİT BAZI İZAHAT 

Ve olıula lıayıt ue Jıabul ~artla:M 
1 - Ordumuza haıta b..lacı ve h•mşlre yetlştirmelc üzere Ankarad,. M. 

M. V. tarahndan 19 39 sen~•inıle açılmış ol•n hasta bakıcı ve h•mıireler oku
luna bu sene de 50 talebe alında.ktır. Okula girmek arzu eden!d. bulunduk· 
ları mahallin valiı;;;;,, ' · kaymakamlı;!ıı.a yeya askerlik fllbelerıne dilekçe ile 
müracaat .-dect-klerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, mernur 
olup tekaiidive alacelcl11ırdtr 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hutahanelerin• 
de yapacoklar, ondan sonra anu ed~rlene memlelr.ettekı blltün aılıhl teıekkül· 
ler kendilerine acık olacaktır. 

4 - T ah•il mÜddeti 3 sone olup, bu müddet içinde .,kurlara ı.yda b.,. lira 
harrlık verilecek. iaşe ve ilba•lan tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun ol•,,lar. bMem kanununa glSre 20 ll" ull maa1lan 
ha•l•mak Ü•ere maaş alacaklar ve btı miktar g!ttll<~e çoia!acalr.tır: bu uman 
dahi iaşe ı:tiydlrme ve harınma ordl?ya alt olac,ktır. 

6 - Okul 15 EylUl 1941 de tedr\••ta başlıyacalr.tır. 
7 - Okula kayıt ve kobul Mrtlan '"nlardırı 
a - Türkiye cümhurivetl tebıtaoından olmak ve TUrk ırkından bulunmalı:. 
b - Sıhhatı yerinde olmak v• durumu her iklimde V1l"<ife gt:rmeye mOaalt 

bulunmek (bunu har hangi bir hastahane 11hhl heyeti raporu l!b teablt ettir
mek ,,.J •vraka ba:;lamak lb.ımdır). 

c -- Okurun ya,; on altıdan Mai> ve yirml ikiden yukan olm~yacakttt. 
d - KendiıU, anıt ve b~hası lffot •hllnden olmak (bu vaziyet pollece teY. 

alk ettirilerek evr'>ka ba~lanaea.lttır.) 
e - En az orta okul tbh•ilinl blthmiş olmak (eleme lmtihanlannda mu• 

nffak olmak ıartbr) veva bu dore<"e.le tahsil gördiiiü !'bat etmek (tasdik· 
n•me veva bunun taodıkli bir sureti mu•melell evrakıM ekltneeoktlr. ) 

f - Evli veya ni<1&nlı bulunmam~k (evvelce evlenip bo .. nanlarla koca!l 
ölmü1 ol•n kabul edilir) buna alt m•denl hali bildirir mtlııblt evrak keza ek· 
lenecektir. 

g - Okur aıhht oebepler dıoında <>kulu kendiliiHnd•n terk ettiği. ~vlenmo 
Btırf"tj ile veya diğer in7ibati sebeplerleı okuldan çıkarıLlıi'ı, alt~ senelik mee
burt hizmetini yapmadığı Vf"Yl'l tam:ıMl•rnadı(h, Vf" y,.hut !111hhı ıebepler c:lı: 
tında okudan çıkar1ldığı t.ıkdirdt- t:<!.hRlı:kuk ettiril~rek m~ktep masraflannı 
tamamen ödey~t"ğine ve ı;ı;Ö!ltt" .. c:i;.i ve~ilrı-tların tamamen doiru olduğuna 
da•r notl"rJikten tPsdikli ve kf"fi1li bic fllahhütru•me verl"ce-ktir. 

8 - Yukandakl şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak. kabul ed!
lec•l<tlr 

9 - Yukarıdaki rr.addeler mu<ib•nce evrakmİn muamel•ıinl bitirenler• 
den, vil'\yet, veya kaza, merk•zl•rlnde oturanlar bu !'lakamlar veya l\skor· 
lik şubel•ri vaOJla.•ı ile evraklarını J,,Vnıdan doğruya Ankara merkez hasta• 
han~ .. ı ba9 tabibi ve okul müdürlüfrii•1~ gönderilecelc1erc:lir. 

1 O - Müraca~tlann Ağustos 1941 nihayetine kadar oona erdirilmelİ 11· 
ı..mdır. 

11 - Okurlonn kabul edildikleri ve mektebe haerket etme tarihleri aynİ 
makamlRr tarıtfından kendHerine bi1diri1ec:ektir. 

•w~~~-~-~---~~~~~~~~~--~~~ .... ~~- --~~~~,...,...-

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Anku~ya kad>r gelmek ve 
okulda tekrM yapılacak .. hht muo.v•ne netice•i haotalıklan tebeyyün eden
lerin m•mleketlerine gitmek iç;n m••taf edec•lcleri yol paralar. kendilerin& 
ait olcalı:tır. IZMJR BELEDIYF.StNDEN: Z AY t Ankara Merke• Hashlıane•l Ba• Tabibi ve okul müdürü albay 

Dr Şaban Barutçu 
17 20 23 26 29/M,yis. l 4 7 10 13 16 19 22 25 28/Hazlran 

ve 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28(fenıuz ve 1 4 7 10 13 16 19 
22 25 28 30/Ağuıtos/!941 1801 1111) 

KiiltUrnorkta ncık h"va tivatro<nnun 
•inrnıa olorek ı.lrtilmrk Uzere ile ~ene 
111iir1f!rtl .... kirava vcri1me-sl. vazı i~leri 
mii~il,.lii~iin"'eoki ~ırln~me~i vrchile c.cılc 
'lr1hrııı"1~:ı konu)muc:t11r. MuhammPn 
"•deli 1 ~00 lira """"'"kkat teminah 11~ 
1 ir~ !)0 kunı~tur. 'ralinlerin t,..Mirıah (~~-
1PdPtı PVVPl i~ h~nkfl<=ITI1. V~tır~,.~l( tr.~k
b11zlpr;vJo iholp ,,.;hi olan 616/rn4t Cu
mo t'ilnll rnnt 16 da encümene mUraca

İzmir ikinci erkek li•esi dördiincü sı
nıfından 1940 ••,,esinde almış olduğum 
tasdikn"cmemi ?~•ıi r~+im. Yenic;ini ala
colhrn<lan eskisinin hUkmU kalmadığını 
ilAn ederim. 
İzmir ikinci erkek lisesi sınıf 4 tale-1--------------------------------

belerinden Ali oğlu Orhan. ETİBA.HK MVVA KAT BVROSVHD H: 

ntforı. 
Yeni mahellonin 820 •avılı •ob•ınd• 

~05 sav1l1 ~okaktPn itibaren k':'!n~itza~ 
''o" vpntn·1lmac:n, fr'n i~leri milrlHr1Ui'!.Ü1'
rlnki kesif VP. saıfnam<."si VPChi\p '°'C"l'k 

rh;Jtmeve konulmu•tur. Kesif bedeH 
10711 lir~ 25 kurus muvakkat teminn•ı 
~n lira 90 kunıstur. Taliolerin t•minah 
:ii~lPrlen evve1 i~ bank~3tna Vô\fl!'~ralr 
.,,akbuzlnriy]e iholP tarihi olan 6 '6 '1941 
Cuma ıtünii c:a:ıt 1fl t=la encitrn~""a müra
·~ı~tl""' ?1. ?7 ~1 4 11H~\ 

- 1416 ncı •01.:a!<ta kadastro 1909 sa· 
vılı adanın 174.50 metre murabbaındoki 
17 .!l:tıvılı arsanın satışı, yazı ı~lert mi\
diirlüğilnd~ki .artname•I v!'<'b!le açık 
ırttırm.wa konulmn'<tur. Muba!Y'men 
bPdeli 698 lira muvakkat teminatı 52 li
ra 35 kunıstur taliolerln teminatı öi!l• 
~en evvel Is banka'IM yatırare1< mak
ı-.uzfariyle ihale tarihi olan 16/R/941 
Pa1.arte•I gtlnU saat 16 da encUmrne 
nıiiraca•fhrı. 31. 4, 9. 15 1990 (1212) 

1 - Behçet Uz çocuk hastnno.ine f1d 
demir kapı vaoılması işi, fen isleri mU
dilrlUi!ündeH kMif ve snrtnnmesl ve~
hile 13-G-rn4t Cumn ı:ünU '"at lR vo 
ıızatılmı•hr. Ke5if bedeli tr.?4 lira ~
kuru• ınu•:akkat teminatı 122 lira ll!i 
kurustur. Ta1;plcrin teminatı ö~led•'\ 
evvel iş banko•ına ;votuıırak makb'"1n· 
riylo tavin edil•n gUn ve AAatte Pncti· 
me-ne mliracaatl::tn. 

2 - 941 yılı fukara doğumlan v~ ,., •• 
taları için pamuk, band. ~az b.,.,.I li•~l 
o1-c;i1eıı ve eter sattn alınmruıı i•• Y.,.,. 
isleri mUrll\rlüPü'\dekl sartname"I "oç· 
hil~ 1~-6-1941 Cuma gUnU saat 1 y• 
11zo'1lm••tır. Muhammen b•deli 57 11 • 
rn 65 kuruş muvakk t teminatı ı• liro 
~5 k11ru•tur. Taliplerin teminatı ;<1'1r

~~rı ev,rel iş banka!lliına yatırnra1r m'l\:
ı. .. ,ıarile tavin eclilen gUn ve saatte en· 

KULAK, BURUN VE ROC.AZ 
BASTALIKLARI MÖTEHASSISI 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Oke 
İkinci Beyler sokıııltı No. (80) 

Bastalannı her ~n öğleden sonra 
kabul \•e tedavi eder" 

İ MAL DERSANESİ 
2 fl"z!ıoanda açılıyoP 

Dersler, ııeçen •ene oldu~ ~bi Al
sancak 2 inci Kordon 204 num.Jll'3d.ı 
DEVRİM OKULU bina•ında verilecek
tir. İkmale kalan ilk - Orta - Lise tale
belw yetiştirilir" 

KJıyıtlar başlamıştır. İsteklilerin hU
v!yet cUzdan!an ile okul direktörlüıttine 
mUracaatleri i!An olunur, (1190) 

tsv:çre yapısı 
Uzerlne 

Antima~eük 

Hassas 

Zarif 
Garantili 

Tamnmı~ •aatrıbrdıı aravınn.. 

muvakkat teminatı 1 lira 65 kuru.~tıır. 
Taliplerin teminatı ii~leden evvel iş 
bon 1m•ına yatıraral< ""'lkbu:ılarile t•yin 
er'i!on güıı ve saatte enoümene mUra
caı:t~rL 

4 - 941 yılı tebh'ra+ı umumiye !çın 
formUI. kreolin ve kük"'"f •Phn alınma
sı, yazı l~l•rl mlldllrlü~lnd•ld •artna• 
~esi vechile 13-6-194t Cuma günü •aat ~~'men" -Hraea3tl11n. 

ı - 'l>rfor mehallosl ~14 neli ,0ı.olrl• 1~ YA uıatılmı<tır. Muhamm•n be'1eli 
'~ numaralı binanın yık•ı,..Jmo•ı •'"''° o;A.5 lir~. muv•1<1'•t tomlnatı 41 liM>rhr . 
... ;t olmak üzere ~nkazını,., C""'t1c:1 '"''" tc-. 'l·ıtio1Prin temtn1t+t ~2!1~cten PvvPl fcıı 
l,..,.f mu~~•r1f_~J!'l',.,,.1,..kf "<l'~;f va c"lr+r!tı- ıı.,"r.k.,cıı•9'"t \'~hl"'"'~k malrı..11zl':lfiJP 1:~\''T'I 
...... nqf verlıil~ ,., P:-1""1 r11..,,'1: ,.n"t' -:-.nt p..t:trn nün ve saatt• ~n~;\f'T'\enf!' mllra-
16 va uzatılmıstır. Keşif bedeli 22 lira caatları. 20411 (1243) 

Müe15esemizle mÜ!lterller arasında yapılmıt olan mukavelelerden müte
vellit bilcümle haklarımııı 1 /6/9-41 tarihinde kurufan ve merkezi Ankarada 
bulunan cTORK KöMOR SATlŞ ve TEVZi MOESSf..<;ESh ne devrettiğimirl 
ve müşterilerimiz"!' katfl ob_n vecibelerimizi de bu müessesenin tamamen te
kabbül eylediği illn olunur. (3006) 3 4 5 9 16 23 2024 (1234)' 

tSTANB L BELEDİYEStNDEH: 
Ortaköy mezarlık yolunun makad3m o.ose olarak lnşaası derenin tathir ve 

taht.imi ve köprü in•a.ı kapalı zarf usuliyle ekoiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 15017 !irk 26 kuruı ilk teminau 1126 lira 30 kuruştur. 
Mukavele eksiltme. baymdırlık işleri "enel, hususi ve fennl tartnamelerl 

proje keşif hüla .. siy\~ buna müteferri diğer evrak 76 kuru' mukabilinde b.,.. 
l•d!ye fen işleri miödürlü~ünden verilec•ktir. ihale 19/6/941 p~embe gü
nü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. 

Talipl-rln ilk telY'inat makbuz veyi\ rrektuplan, ihale tarihinden 8 gfin ev· 
vel be\edive f•n işleri müdürlüğüne müracaatla alacaklan fenni ehliyet, 941 
yılına ait ticaTet odfteı ve11Jkalan, imzalı tartname ve pire ile 2490 numa .. ıtlı 
kanunun tarlfatı ç•vreslnde hazırlayacakhn teklif mektupların• ihale gÜnÜ 
aaat 15 e kadar daimi encümene verilm•leri 11\nm<hr. 41118 

4 7 il 16 2005 (1240) 

DEVLET LiMANLAR! iŞLETME UMUM M. tZMIR ŞUBESi 
MODORLO<::OND~'N ı 
Deniz ı.lerinde kııllanılmak üzere 20 ile 5S Ya§ arasında ve askerlikle ili· 

ıli:I olmayanlar lan işçi alınacaktır. 
htiyenlerin Devlet llm11nları işletme umum müdürlü':ü l>mir lt•besi it~et• 

me ıervhine müracutları. 3 4 S 2012 ( 1211) 

KA l~ERİ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ROMAT1ZMA B Ş, :c::, Sl~!R. 

ıığnlan ve GRlP, NEZLE. O~IJK· 
ALGINUKLARI, DERMAN k:l§a

lerile derhal geçer. lcıo'Jırda günde 

1-3 Kati" almir. H"r e.- a,...~,. J.ıulu-

rıur. 

de 

u-



SARlr!E4 

SİY ASI VAZİYET 

Görin~, Alman
ya için zaptedi
lemez ada yok-

tur demiş 

Sovyetler Yunan se .. 

f irıne yol verdiler 

Dahar, Kazablanha ve 
Be~rııt limanları müş· 
terefl Fransız • Alman 

malı olacalıınış! .. 
Rad~ o gazetesine göre Brenncr geçi

dinde Alman ve İtalyan şeflerinin gö
rüşmeleri hiç şüphesiz günün en mü
hinı siyasi hadiselerinden birisidir. Böy
le olmakla beraber, henüz mülakatın 
:mevzuu ve hedefleri hakkında etraflı 
tefsir ve miltaleada bulunulmamakta
dır. Yalnız Amerikanın Kolombiya rad
yo u dün aksam saat 21 de şunları söy
lemistir: 

cGiridin tesliminden sonra mihverin 
yeni bir cephe haurladıkları söylenebi
lir. Bu hareket Libyaya mliteveccih gi
bi görünUyor.:t 

Tobrukta harekfıt şiddetlenmiştir. 
Tobruğun ehemmiyeti büyUktUr. Lond
radan gelen haberlere göre bu mülakat 
l:ıakkında mUtalea yUrlitülmemektcdir. 
Mülakat Londrada az tesir uyandırmış
tır. 

Bitaraf mahfi11ere göre Giridin alm
:rnası ve bunun Vişi üzerinde gösteTdi
li tesir hasebiyle bl:iyle bir mUlfıkat 
bek1enmekte idi. Zaten böyle bir müla
katı Mussolini dahn evvelden istemiş, 
fakat Giridin tahminlerden fazla muka
vemeti üzerine mülakat gecikmktir. 

Londradan gelen bir telm-af mUlfıkAta 
§U manayı vermektedir: cHareket saha
sı Suriyeyc yakm noktalar:ı yaklaşmPk
ta olduğundan Mussolini Suriye - Al
manya münasebetlerinin hakiki mana
sını anlamak istemiştir.::ı> 
Diğer taraftan da askeri planlnra ~ö

re yeni bir istikamet düsUnUldü~ii söv
lenmektedir. Bu mU16katta her halde 
Giridin zaptı konuşulmuş oldu~na 
Suriye ve Afıikadaki Fransız müstem
lekeleri hakkında da sözler geçtiğinC' 
hükmolunabilir. 

Girit seferinin sona ermesinden son
nı. tn~iliz kaynaklan muharebenin tnf· 
ai1Atı ve bu muharebeden alınan ders
leri incelemı>kle mesrmldiirler. 

GöRtNG'tN Sö?.LERt 
Gôring, Alman hava bas'lrnnuınd nı 

ınfatiyle Girit muharinlerine bir günlük 
~imame nesretmMir. Bu emirnamede 
fU <'iimle şayanı dikkattir: 

«Sevine ve iftiharla Führere emirle
rinin verine getirildrnini söuliycbilPCe
fim. Sözlerimize inanmıvanlara tekrar 
ederim: Bizim için zaptedilemez bir adıı 
yoktur.> 

FRANSA VE ALMANYA 
Alınan haberler. dün Franc;ız kabine

sinin toolanmıs, Veyımndın da bu toTI
lantıda hazır bulunmuş oldıı~nu. icti
maın 2 saat 15 dakika sürıfli~nll bil
oirmMir. Bu toplantıda, Sfaks liman1-
nın tn~lizlerce bombardımanı, lıilr 
Fransız lruvvetlerlnfn Cad milc:temlekP 
.sine do~ru ilerlevlşi ile DaTlanın Al
manlarla yapmakta olduğu son mUza
lı:erelerin konuşulduğu tahmin edilmek
tedir. 

Romaya J?Öre. Darlana son yapılan 
teklifler sunlardır: 

1 - AJsas Loreni Almanlar alacak
tır, 

2 - Fransanın shnal ve .ıtarbindcki 
işpnl kuvvetleri cekilmfvecektir. 

3 - Buna mukabil ltalva Fran.sadan 
lstf'diklerinaen vaz geçecektir. 

4 - Bütün ödenilen işgal masrsıfları 
ya varıya ve yahut dörtte bire Jnclirile
cektir. 

5 - Dakar, Kazablan1ra, Beyrut li
manlarından mUştereken istifade edile
cektir. 

SOVYETLER VE YUNANtSTAN 
Londra radvosunun bOdtrdtl!tn,. J?Ö

re Sovyet1er blr)lili hükümeti. Mosko
vadakJ Yunan sefirine artık vazifesinin 
nihayet bulduğunu bi1dirmiştir. _____ , __ _ 
Almanlar Ame
rikava ~diyor! 

---o----
MARTIXll ADALAJl:JA 
Gl6EI AllilllR ~E
~ ızqE Y IKALA~Bl~IH 
Bil' Hollanda ltGPp 11e

müf, AlmanlGPı tas.yan 
Fransız 11CIJH•una 

tevlıll etti .. 
Londra 3 (A.A) - AmiraUık dairesi

nin neşrettini bir Hollanda deniz tebli
ği ~ivor ki: 

~7 

YENl~~IR 

AMERl"tA G ~E iTLANDA 
ASKER Gö':Dt:R 1 

Vaşin2tonda 
çok mühim bir 
mülakat oluyor 

Mihverin iki başı 
neler konustular ? 

~ 

---o----
B. Hitler Fran
sanın her şeyi 
kabul edece-
ğinden emin 

Ruzveıt • Vaynan miil"'· ---<>-.. •• ·ı R ft Bcrlin, 3 (A.A) - Ynn re mi bir HGtına Çorç: • vzve kaymıktan bildiriliyor: 
miiltifıa ı fıadar ehen "" Hitl rl Mu Jini arasında Br nncrde 

ntiye! ve.ri!iy r.. vul:~n g~len~ mürknt, pek tabıi ol r ~ 
Yaşın ton 3 (A.A) _ B Ruzv 1t h _ Berlin ıy ı m hfıll~rının ha 1 ~a mu

va üsI ri k ırmal rı iç"n G :önl ndn kı-ı tn.lea mevzuunu te kil etmekte.Pır. Ma
ta t gönd rmiştir. z~sıe ?ld "u. ıbi bu. mül"~n~ hakkında 

Bu heyecanlı hober Anı rik n ord _ hı~ ~ır y .~f ~ edıl~emı . tır. : n~nız 
suna mensup transatlantik bom bardı- mubkatın Eor '. me m~~d~eline d . r ıfa
mnn tannrclcriyle diğer tayyare oev:i- deler npnı dıH t o~unmektedır. 
yelerinin AtJas denizi yollarında dpn:ın- İTALYA JZLANIYOR . 
manın yaptığı karakol faaliyetini t kvi- Londra, 3 (A.A) - Taymıs gazete-
ye etmeleri mümkün olduğu hakkında sin.in d'plomntik muharririne göre muh
çıkan haberden bir kaç saat sonra öğ- telif kaynnkl rdan gelen haberler, Bre
renilm' tir. nner mulakatın>n ba lıca mevzuu Frnn-

Bu bombardıman tayyare] ri mC'zkur sız mesel .. i oldu"unu göstermektedir. 
mıntakada zıkzaklı ııcuc;J r ynparnk <le- Hitler Vı inin her şeyi kabul edece-
niz üstündeki en büyük kor an g m'J - ~ine emindir. 
riyle denizaltıları bntıraC'nk hi.iyüklük- Almnnya evvelce ltalyaya. ş~mali. Af: 
te bombalar fac;ıyabiIPceklcrdir. rikadan b z.ı yerler vadctmı tır. Şım~ı 
MOSTERv.l< 1NG1UZ - AMF..RtKAN italya, bu harpte bir şey elde edcmedı· 
HAREKETİ fini ileriye sürerek hissesini İ!ııtcmekte-
Londra 3 (A.A) - Deyli Mey] /!OZ~ dir. fta]}a, B lkanlarda aldığı yerleri, 

tesine Va inJ?f,ondan te]~rafln bildirildi- ynptı~ı harekatın tabii bir neticesi ad
&e ı?Öre İngiltere ve Amerikanın mih- etmekte ve şimdi tavizler istemektrdir. 
vere karsı ynkındn müı::terc>kf'n yaua- Ancak Almanya, İtalyanlar için F ra~
cakları askeri, siyasi ve iktısadi hqreket sayı fcdn etmek istPmemektedir. Hıt
taarruzunun müzakereleri devam et- ler Darlnna son miilakatında ltalyayı 
mektcdir. istediklerinden vaz geçirteceğini viid 
Aynı muhabir, Amerikanın Londra etmi~tir. Bu vada kar~ılık olarak. 

sefiri Vaynana çok büvük bir vazife ALMAN KA7.ANÇLARI 
verilmiş oldu~unu söyliyor. Almanyanm Fransaya teklifleri ıun-

Deyli Meyl gazetesine göre, Ruzvelt- lardır: 
le Amerikanın Londra sefiri Vavn n 1 - Elsas Loren Alrnanyaya ilhak 
ıırasında yapıJan mülakat Çörcil ile edilecek ve hudutta küçük bir tadil ya-
Ruzvelt :mısmda vapılmış bir nıiilakat pıhcaktır. . 
kadar miihimdir Vaynan, Atlr•ntik m11- 2 - Padukale, Hollanda ve Blçıka
harebesi hakkındaki cıskerl JT''!lCımntı da nm bir kısmı Alnunyaya ilhak edilecek
beraberinde getirmi!;tir. Atlantik mu- tir. 
haı·ebesinin neticesi, tam bir mP'lllnuni- 3 - Harbm sonuna kadar Fransanm 
vct veremiyecek sekilde olıırsa, Ruzvelt itl!'rli devıom edecf'ktir. 
daha ciddi tedbirler nlacaktır. 4 - Almanya Elsas Lorf!n karşısın-

Alman ava baş
kumandanı 

Irakta öldü mü? 

da Beııteor.rmanı 25 aene müddetle it
gal altında bulunduracaktır. 

5 - Reyrut ile Dakar, Kawhlanf!'a. 
sanaviinin. ve sair ı;;imali J\ frika li
man lan miiştereken kullanı1acaktır. 

6 - Fransız sanayiinin mühim bir 
Ju-munı Alman sanaliinin bir ~üz'ü ola
caktır. 

FRANSIZ KAZANÇLARI 
Buna mııkııbil Frans:anm istifadeleri 

HALKA 'LARDA GEÇiM-
SIZLI VE TEDHiŞ 

Bul~ar - ltalyan 
kuvvetleri 
çarpışmışlar 

--o--

41 ro ! an Nazi bay

Meclis Fırka Grubu ı 

Hariciye Vekili 
diği izahat diı 

-- j 
ıoağı hal ırıldı, Alman· Müdafaa ve Maarif Vekillerin 
lar b nun bu unmasını 

tek • e İ$tüyorıar.. sualler gelecek toplantıda c 
Londra, 3 (A.A) -Tn)mi in bir mu- Ankara, 3 (A.A) - BüyUk Millet KUrsüyc g 

ha iri ital)'an \C Bulg r a kerlcri ara- Meclisi fırka grubu dün saat 15 tc reis Saracoğlu, fırli 
sııuln, Alın ul r tarafından hem Bulgar- vekili Hilnü Oranın riyasetinde toplan- hakkında izah 
fara, hem ele ital)anlara \adcdilcıı Sırp mıştır. Ruznaınede hariciye vekili tara- miş olması" h 
toprnl lannı n:\ ni zmmmda işgal etmek fmdan hadisat hakkında verilecek iza- nan sual takr' 
istemeleri ) iizündcn lmvgalnr çıktığım hat ile Müdafaa ve Maarü vckillerinti- bir toplantıya 
'e bu sebeple Bulgar hiikümctinin Al- ze tevcih edilmiş sual takriri vardı. da nihayet ver 
man lıiikiinıeti nezdinde protestoda bu- ııııııııııııııımııııııımııııııııııııııuıııııııııııııım 1111111111111111111111111 
lundui;<unu 'c yalanda yeni bir hakem 
kararı beklendiğini yazmnktndır. 
YUNA.PİSTANDA TEDHİŞ 
Londra, 3 (A.A) - İyi habcı· nlan 

menbalardan verilen haberlere gore, 
Alinadaki Almun askeri kumandanlığı, 
Akropoldan kaldırılan Nazi bayrağı bu
lunmadığı takdirde şidde11i hareketlere 
eçilece..,ini bildirmiştir. 
Çolakoglu hükümeti bir beyanname 

ıle Alınanlara karşı hasmane hareketle
rin çok fena neticeler vereceğ!ni bıldir
miş ve İn~ilizlere karşı gösterilen çok 
dostane muamele karşısında Almanlara 
iyi muamele edilmediğini tebariiz ettir
mi5tir. ___ ,,,,._, __ _ 
Mor.o~ouadafd Yuqo e!~ 

ya $efiri AnJ:araya 
mı ~eliyo!'? .. 

Moskova, 3 (A.A) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: BaşJarınd::ı Yugoslavyanın sa
bık Moskova el<;isi B. Cabriloviç olduğu 
l-alde biitün Yugoslavya sefaret erkfuu 
Moskovadnn hareket etmiştir. Bunların 
Ankaraya gidecekleri söylenmektedir. 

Be1cika sefir ve sefarethane memur
ları Sibirya yoluyJe Amerikaya müte
veccihan hareket edecektir. -------
Fransada bir zi
yafet ve yeni 

mülakatlar 

Geyim işlerinde ta 

Kravat takman 
dırılması düşünı 

~---------·~w----------

Kadınlarımıza da üst baı içiı 
•ar/etmemeleri tavsı ye 

Ahf:ıtu ' Ankara, 3 (Yeni Asır) - Erkekler- gömlekle ve ~ 
le kadınlann giyinmelerinde tasarruf Tosunda da bu 
yapılması için bazı ...llakadarlarca tetki- tir. 
katta bulu•nulmaktadır. Düşünülen ıek- Kadınlanmız 
le göre memurlar da dahil olarak her taaarruOa hare 
erkek kravat takmadan açık yakalı aiyc edilecekti 
ııııı ı ı ı um 11111111111ı1111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111 

Macarlarııı bir tE 

Paçavra 
aletleri 

alıp 

Londra 3 (A.A) - Royterin hususi 
rnuhablri 'blldinyor• şunlar ol11cafrttr: Vişi, 3 (A.A) - Mareşal Pcten tara- lstanbul, 3 (Yeni Asır) _ Bir Ma- na mukabil de 

1 - BefC"İlc•nm Valson eyaJeti Fran- Cından bir üyafet verilmi$. naarlann - ... fl,,__ .1 .. ticaret ._,.~ • .ım- mul&t v-elt 

Bir MactıP firması 8 mUyon liralı 
mulıalJUlnde demir naamuıaıı v 

Teyit ediJmıyen bir habere JCre ba -
kanlardaki Alman hava kuvvetleri bac:
kumandanı Irakta bir uçuş esnasında 
avcı tayyarelerimiz tarafından tavvarc
siyle birlikte dUşUrühnü~tür. Alman 
hava kumandanı askeri merasimle Bağ
datta defnedilmiştir. 

---------
Mısır hükümeti 
harekete ~eçi

yor ,ibi 
---o----

KAHiRE GARP MÜDAFAA 
MINTAKASI KURULDU 

Kahire, 3 (A.A) - Mısır müdafaa 
nazırı bh- cKahire garp müdafaa mın
takası> teşkil etmiştir. 

Bu mıntnka Nilin sağ sah:linden baş
lıyarak hududa kadar devam edecektir. 
Ve motörlü kıtalar tarafından muhafa
za edilecektir. Mısır harbiye nezareti
nin bu kararı, ye.rinde ve takdire §8yan 
bir karardır. 

-------
c eçen ay Orta 
Şarkta kay~e
dilen tay~1areler 

Alman zayiatı 244, 
JngUlz zayiatı '5 

ta~yaredenllJaıeet" 
Kahire, 3 (A.A) - Orta şark İnglllz 

kuvvetleri karargfilunm tebliği : 
Mayıs ayı içinde orta şarkta 244 Al

man tayyaresi dUsUrUlmiistür. Ayni ay 
kinde 65 İngiliz tayyaresi kaybolmuşsa 
da bunlardan bir mikdarının pilotlan 
kurtulmuştur. 

Bu mikdlll"la hulım ..._.emdan 
beri düşman tayyare Dylata orta eark
ta 1243 adedine balii olmaktadır_ Bu 
rakam i(inde bir daha kullaıuJ .... yaeak 
deretede hasara uiratilan tanareler 
dahil delildir. 
Mayıs ayı icindeki düşman tayyare 

zayiatı bazı bakımlardan bir hususiyet 
ifade eder : Sarki Afrikada ve diğer 
cephelerde İtalvanlnr tamamiyle gayrı 
fanl kalmışlardır. Mavıs ayı içinde bu 
rnıntakalarda yalnız iki İtalyan tayyare
si düsürülmilst\ir. 

sa,. vernecek r. -~~,lıeps ~e z1 'a~~ttc h~ bulu~mu lar, bu diye kadar görülmemio:ı bir teklifte bu- Haber 8ldıgı 
2 - Fran~adıs teknik kısımJann ban t I t V nı gelmış olan ge k 

op an ıya ışıye ye - Junmuştur Firma memleketimizden alakadar ma aı 
lan serb-d b""alolaeflktır. neral Veygnnt i?. iştirak. etmiştir .. Pan-

1 8 milyon ·liralık p~çavra almak ve b~ tadır. 
3 - Hür Frı-nsızlara kartı mücad~- tekot yoı:usu munasebetıyle mezun bu- tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

1edr l<'ransaya Almanlarca yardım edi· lunan amıral Darlan hazır bulunmamış- • A 

lec•ktir. tır. General Veygan.~ .. bugü~ öğleden Pasaport ve ıskan 
4 - ltalyanm Fransadan istec1ikle- sonra Darlanla da goruşecekt:r. 

rinden vu geçmes: temin edilecektir. Hür Fransızlara Jıarıı d t d • ı At 
: lılll11111111Ullfl'I l!I 111111111111111111111111111111: laarelıet başladı mı M rın a a 1 a ya 
E E Londra, 3 (A.A) - Royterin diplo-

g In2ilizler Su- ~ matik muhamri Suriyd meseles;nin pr Ankara 3 (Telefonla) - Pasaport 
- ten ile Veygnnt arasın a görüşü mUş 0 • kanununun Uçilncü maddesinin tadili 

londaki lftyıha 
leketin muhacir 

- • • duf,>1.mu, Pctenin Veyganttan, Almanla- hakkındaki layiha encümen1erden ge-: rıyeye ~Jrerse - nn huh1lleri karsısında Afrikalılann fi- çerek meclis nıznamesine alındı. LAyi
: kirleri ne m~rkezde olduğu ile hilr Fran- hanın aldığı son §ekle göre kanunda - ne olacak? - sızlan~ A.~rı.kadan .çıkanlmalan hak diplomatik pasaport alabileceklerin ade-

rılmış bulunan 
ve ikinci mınta 
ziraııt ilat ve e 

- k~~aki du.')ilncclerı~ . sorduğu?~· Ç?t di tezyit ediJmektedir. Bunlar arasında şum ve araba 
- ~l]udümğil.ınttakas~?da vlediış~ğia:~eilr!erınıtmn gkö- temyiz mahkemesi, devlet ş(trası, diva- parasız ve bir' 

- Almanlar bir seve E ru. ceyyut ey u.ve e e - Dl muhasebat reisleri ile baş mUddeiu- len toprak ve 
.. - tedır. mu.mı, orgeneraller, maarif ve matbuat mesine mukabil 

- karışmıyacaklarm ş ==~ ataşeleriyle hükilmeti temsilen beynel- r!!t ve yapılann 
-·- _ Alman hava akını mneı içtimalara murahhas oıarak gide- tutulduğundan 

- Sadece Fransızların = 
müdafaasını lıolay- -
laşııracalılarınq.. ~ 

= Berlin 3 (A.A) - Yan resmi bir: 
E kaynaktan bildiriliyor: E 
§ Yabancı gazeteciler bugün Al-: 
: man hariciye nezaretinden lngiJiz E 
E kıtalarının Suriyeye girmesi tS\kdi- E 
: rinde Almanların ne tarzda hareket 5 
~ ed0ceğini sormuşlardır. E 
5 Bunun bir Fransız - f ngi1iz mese- : 
~lesi olacağı cevabı verilmiştir. E 
5 Berlin siyasi mahfillerinde Fran- ~ 
: sanın her ne olursa olsun araziçini : a müdafaa edeceği hakkında Marec:a] E 
E Peten ve hariciye nazırı amiral Dar- S 
S lan tarafınıfan söylenen sözler hatır- : 
: laf11maktadır. ~ 
S Bugün Berllnde Almanyanın her 5 
i millet için mukaddes olan müdafaa e 
E hakkını Fransızlara vermeğe bitta- = 
E bi hazır olduğu bildirilmiştir. § - -E .11111111mııı111111ıı111111111111111mımıııı1111111·~ 

Yanı 111111: iskan erıve 
ıe sı11uıt1 müdaf aaıı 

( Bo#ll'l'flh 1. ci Sahif•d• l 
8uRUnlerde azimkirane bir siyasi ha

reket, hattA cüretldirane harekAt yap
mak J.l'7.ım ~elmektedir. 

ffiAKTA 
Iraktaki vaziyet ~k iy:leşıniştir. Al

rılanlardan ilham alan Raşit Ali hareke
ti inhidam etmlstir. Hindistan yolunun 
ve petrol kaynaklarının tahb temine 

In~ilterede son 
hasarat ve za

yiat pek az 

lngUterentn şlmaJ ve 
ııınaıı ıarııısı hücuma 
uğradı, 4 Alınan tana· 

resi dlifül'Üld&. 
---u---

Londra, 3 (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet nezaretlerinin tebliii: Dü,ma
nm lngiltere üzerinde dün geceki hava 
faaliyeti küçük niabett.e olmtıftur. lngil
terenin tiınalinde ve fimali tar'lr.isinde 
Midlandsın garbında bazı yerlere bom
balar atılmıtbr. Bir kaç hasar ve iki yer
de de insanca bir miktar zayiat olmut
tur. 

Avcılanmız Manf üzerinde bir Al
man av tayyaresini ve şimal prki açık
lannda da bir dümıan bomba tayyare
sini Jüf{imıÜflerdir. 

Londra, 3 ( A.A) - Avcı tayyarele
rimizin dün iki düşman tayyaresi dü
$İirdiikleri öğrenilmiştir. Bunların biri 
109 Meserşmit tipinde olup Manş de
nizi üzerinde düşürülmüştür. Diğeri bir 
Yünkers 88 tayyareıidir ve akşam üze-. . . . . 

bilecek1ere diplomatik pasaport verile- m~ için layıha 
bilecektir. bo~laruna usul 

Ankara, 3 (Telefonla) - tıkan ka- )ananların borç 
nununun 39 uncu maddesinin tadili hak tedir. 
il 111111il11il1111111il1111111il1111111111ilil111111111111111111111 ıı ııı ı ı ı ı ınııı ı ı ı ı ı ı ı 

Üniversite ikmal imtihanları 

lstanbul, 3 (Yeni Asır) - Oniversi te aon amıf ıkm 
muzda ba~lıyacağı rektör vekili tarafın dan bildirilrniı 
~aaccaacac~~==aaaa.110eıoc.oaooao~ 

Makineye 
,, erilirken 

Almanlar Suriye 

Yeni la 
bamba 

._a•a- ask ani lki Haziran 
S8naune er Bingazideki ask 
çıkarmıflal'- hücum yapmış]~ 
Kudils 3 (A.A) - Royter: Almanla- sında bir miktai 

nn Sur.ye sahilinde Lazldyeye asker tir. 
ihraç ettiklerine dair verilen haber hak
kında burada hiç bir teyit mevcut de
lildir. 

---MMıı---

Fransız n8Zll'lal' 
Heyeti lldnd dela 
olarak toplandı.. 
Vişi 3 (A.A) - Öğleden sonra Vi

siye dönen Amiral Darlan general Vey
gandt kabul etmiş ve kendisi i1e uzun 
b!r görUsmede bulunmuştur. Fransız 
nazırlar heyeti bu aksam yeniden ami
ral Darlanın riyasetinde ikinci bir içti
ma akdetmiştir. 

1 Haziranda 
dafi bataryaları 
tahrip eylemişle 

31 Mayısı 1 
tsltenderiye açı 
man tayyaresi d 

Habeşi.standa: 
Kola'da hava l 
vam edilpıiştir. 

Diğer cephe1e 
yoktur. 

bu mUsaadeyi '1 
alarmı alanlam 


