
·Br~nnerde neler 
konuıtular? 

111 DllTATÖR IÜRllfE 
llE IÜUSEBATI Dl 

EOZDEI GEÇIRllŞLER 

Berline göre Mihoerin 
kat'i ve nihai taarruzu 

pek yakınmıf 
Bütün. gözlerin di1cUdijji Suriyeftm Halep ,ehri civannc:Lı Sen. Simemı harabeleri 

Suriye hemea 
iı~al edilmeli 

BiR ı :~BILIZ GEIERlll 
lll'İ ZAllAI ŞllDI, 
DÜŞÜlllYilll DiYOR 
Giridin ziyaına rof
men Alıdenize yine 

lngilizler hdltim 
o 

llitı.r •• Mı....ımı .._ d.faki fueauer müWmtmda - içinde..._ = =:: iiiillz-URırui'-iıi: ALIAIUI IDRIJE iLE ~ = 
-~'!."'!~~rkm -·- • - -·-· - -·-· • ...,,.,,. =-~•a1ı· LU IŞllL ETII fEJIALADE MEŞGUL! De de '::=. elllaelı . -.. . ---· --

Bu••tu··n nazarlar Vaynan Londradan .Berlin. 4 (A.A) - Bir huauat mu- o.. Londra. 4 (A.A) - Royter ...Uıt 
bahir bildiriyor: (n •ı• t · 1 •ı• 1 k muharriri General Gork yazıyor: 

smyede IHıflanraJı 
üzere Jnılıınan aslıel'i 
llaNlıdla ~Pllndştlr .. 

Amerikaya ne götiirclü Hitler - Maaolini miUikatı BerUade l'1 iZ ayyare- ni[I iZ ere arşı Ciridin lra,.bı nalq ... U,fl)et ........ 
ukeri nziyet inldpfmm icap ettlrdlii • zlyetimizi Biçleflirmit oım.lda ......,.. 
tabii wr hidite olarak tel8ldd edihnelı- lerı Beyrutta Fransaya yar- lngiltere Akdenise üldm 

0
-- ..... 8. · Hessin sulh tedlr. Bu mUllkat bekleniyordu. Ç6nkü . a.ldachr. 

iki dJldatöiiln her mfilikab arumdaki b • k d d v • F.ı.at 'ba hAlchnQretln ...._ itin .... 
~artlarını mı mDtacl fudaJar .. lip geçmiftl. Minhut- ır aç yan~ınım e ecegız ;:..a::ı:W::· .,=. ~ 
y t TaD atntejik olan ha kouflfnm hiaklanda k d d• J denb 6uü, sahillerde IÜ&umu bdar tQ-

HAKKI OCAKOOLtJ 

Cihan umumi efkarının bütün dikkat k 1 · ··ı• ••ı faraziyelerde hUlmiınalr mlitkmdUr. Fa- ÇJ Br 1 Jyor ar pre meydanı hazırlatmakla tahldm 
hazarı şarkı Akdenize ve Suriyeye çev- yo sa nn1 iZ u - lrat BaJ1raa ~atma alt hem ~e- edilmelidir. Dandan .... 1a1nmc1er1,. 
rilmiş bulunuyor. İngiltere imparatorlu- ~· terin ve l.urldye De mlnue'betlerin bD- deniz üuü, her iki taraf ......... ....._ 
ğu muvasale yol1arınm geçitlerini ele t• t ? bwa miüakat mevma tefkil etm1f ol- Belllne olGPalı ,.,,,,.,... Jlel'Jln, S8Plyede lıaPI• ı.. ..._.. blır c-• sahip ohnahclw. 
geçirmek istiyen Almanların yaz mevsi- Jm8 om U m ll ması atikir gibi gözildiyor. Cirit lfp- -..-• m--laPI B-Aı. _.,.,._ pfdıOa ._._..__._. f.iw V1ti ~ tayyare ....,....._ 
ıninden azami derecede iırtifade etmek t ~·_.... ,.. ...... - ...., ,. ... SN ~rAA .. _.___ L~. , ___ .. ,_....1-ı_ --'--

tini takip tidec:ek olan taarruzda talyan .__._ ld .... ,...._.. -va auvv.u.lllDDlll .Jl-....-
arzusunda bulundukları ve planlarını •ı.. -' ı.. l h b ithirliii erek Süven mmtakumcla re- daıta serelled uu-UH~~ IJlle lelıdp fHlhlopl meaine ve Suriye limanlanmn AhmnJM 
ona göre hazırladıkları muhakkaktır. AmerıRa uerna ar e -•- San"yge -..n.etinde bilhuaa mmm.. .K.ahire. .• 4 (A.A) - ~- hlldiril- ~rlin. ~ (AA) - -Bır~t~ mu- tarafmdan kontrol ecl~ alr...te 

Girit seferinden sonra sıranın Kıbrıs • J it .J:. ~-•..o..- Hy-hatde b mllikatm kat'i dıiine gore Musul ~ kıtaatı tara· habır bildiriyor: edene, vul,etilnis ddclt -.tte ..P,. 
Ve Sur iyeye geleceği evvelce de kati- gırme2ae . ngı ere gu· OWt;~· '1' u. fından isnl edilmiştir. Suriye nziyet:i timdiJe kadar biiyük laakbr. Banan için ne .... ..._. ohıına 
yetle beyan olunmakta idi. lh L ve nihai turrma aeçılmedm ene) PETROL MEMURLARI BIRAKILDJ bir ihtiras aöetennelde beraber B.ıin olsun böyle 'bir vasi,eda w.I cıJma-

Suriye meselesi üzerinde Berlin ve ya aU yapaCORmlf 'JllPılan 80ft müJikat oldaiw PiPbe Ba~t, 4 (A.A) _Irakta rehine ola- mahfillerini fevblide ............. etmek- mani olmahihr .._ -...ı hmekete 199-
Londradan gelen haberl.~r balkanlara ~ ,.,ldur. rak tutulmakta olan Irak petrolleri ~ tecllr. Suriıede ~ ohhP ha- mek Uııam Pbi a&luaadchclir. T...._ 
)apılan ~ecavtıze tekaddum eden aylar- Londra. 4 (A.A) _ Müatakil Fsaa- mur ve erkim tahJiye edtlmipir. .......... te1m1p oN' tı .. r6. Sa.. VJti .... ..__ ..W yoldar. 
ClaldBa~~~-aynıdırkl ..,..:....,,_.., balkanl - SIZ A; ... y~ •Pi14'ald .... ~··- ............. -INGhJzı.g 8EYBVJ'U 1 W' ıf , 1 ..__ ........... ._. "111 .......... tllU" ı .UJ Hh, fa.. · 

.o.w~ ~ş ar bed "Nl'lyor: "' llOMB~ -.l!!llOldJ.2W;~.-...... . ---~--PAI>,A-a. suDıun ~.ula taraftar bu- Amerikamn Londra B&,6lı; ElçW 8. yeıd,,.,. yaıtd...... Be:vrut, 4 (A.A) - Oft aiamı b8dfrl.. • • ı ' ••• •···-·• • -·- • 
Jllmiladıfi:m, ~ ateşinJn balkanlara V and V . d'" ·• .. "tg"d ( Bahr" k · · 
t ·ı· Al -~'" l a·· ı·· ayn ın 8.§lngtona ODU§U gı 1 e Nevyork 4 A.A) - ıve omış- yor . 
eşmı ı man. menaıııne ay nn uş .u- ~-- 1~ •aıNrııt:f 1ı1 .. u Kanada ile cenubi Afrika, Yeni Dört İngiliz bombardı,ınea ~ 
~~ ~~t tı:~-f ~~ ~ N f pe z.u.J':: - ~ ve Avusfu~ya arasında Ame- di1n ~ petı,;J ~ lrilemn 

tn .)izİ ~ Af!; balkanlara Londradan Rodolf Hesin ..U. prtlanm rikan vapurlannın ışlemesine karar ederek bombalar atmıştır. Bır ~ bom-
bir ~ lAnı h ankb:nı kuvvetle getirdiiiıü söylemektedirler. Diler ha- vermiştir. Bu kararın tatbiki bu mem- ba depolara isabet .etmiş 'Ye bir be: yan. 
iddia edi pve ~ milletlerini teh- zılanna ıöre he, Amerikan Büyük El- leketler arasında ifliyen 12 İngiliz tica- IJll çıkarm.ıştır. Bil' Fransız sulıayı ile 
J1k e ~ bal'.eflllele dllftt eyliyor- çisi Amerika «lerW harbe ıiıuw in- ret gemisinin serbest kalmasuu intaç bir asker yaralanın!fbr. 

ey . --... - SONU 2 cl SAYFADA - edecektir. ~ --

ıaı;iliayet hldiseler ispat etti ki İngiliz - -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· YEll HAVI aoc~'ILIRI 
iddialan doğrudur. Almanlar önce Ro- #J 
manyayı tehdit yoliyle işgalleri altına 
aldılar. Oradan Bulgaristana geçtiler, 
Yugoslavya ve Yunanistanı da askeri 
lıarekAtla çiinediler. 

Balkanlılann. çok evvelden yaklılşan 
tehlikeyi kavnyamamalan maalesef bU
yilk felAketlere maruz kalmalarını intaç 
eyledi. 

Bugün yine vaziyet aynıdır. 
Berlin İngilizlerin Suriyeye bir hare

ket hazırladıklarını, Vışi hUkiimetinln 
müdafaaya karar verdiğini ve miidafaa 
lıareketini Almanyanın himaye eyliye
eeiini bildiriyor. 

Londra ise Almanların Suriyeyi isti
llya başlamak Uzere bulunduğunu ve 
buna karsı tedbirler alındığını dünyaya 
yayıyor. 

Her iki tarafın birbirine taarruz te
şebbüsü isnadında m._iisabaltaya girlŞmiş 
bulunmaları çok yakında Suriyenin as
ked harekAta sahne olacajpna şüphe bl
ralmuyor. 

Netekim ı\lmaıılar daha şimdideh Su
tj:redeki hava llslerini elleme ge~iş
ler ve Dazı haberlere "öre de buraya 
bir tümen teşkil edebilecek kadar as
ker Ve ı.abit te g8ndermişlerdir. Surlve 
bu~ şartlar altında ve bilhassa Vi
§İDİn takındıiı tavır karsısında asla bi
taraf bir memleket sayılamaz. Alınan 
nnfum bu balgeye Jirmiştir; gün g~ 
tikce iler1emektP. vp kl•'VVet te bulmak
tadır. 

Netekiın Lom!ra gazetelerinin tnırtllr 
resm! de\'let adamlarmın silldltu muha
faza eylemelerine raihnen bu nokta üze
rinde ısrarla durmalan, Alman1ara te
bddUm ederek Surivenin işgalini iste
meleri çok manidardır. 

Bulgar orduautıa metaiup JcitG_.. biri harelceı halWe 

ih· -·-·-·-·- -·-·-·-·-·- -·- .•. lngiliz Ba,lıuman- ı Bulgar • ltal yan 
danı defiftİ tilalı miihim 

14 Nisanda B.aı~ 
k~mandanın · 

detiıtiti ıimdi 
bildirildi 

lhtilif sür'atle 
halledilmezse 
düşman ke
silecekler TA Norv~ten 'bqbyarak Alınan taar

ruzuna maruz kalmış btiyUk küçilk bir 
çqk ınmetıerln vaziyetleri g6z önUne 
getirilirse anlaşılır ki mihver devletle-
rinin Suriyey~ karşı tatbik ettikleri tak- danı ,,eaePfll 0e3Mltla ............ ntefeP 
tik hiçte onlardan farklı delf]dir. Yeqi ._. aıs---•....._. t 
hAdiseler çıkarmaktan çekinmek, mUte- _...apş vrnl'UHSw-.. BalaCll'lflll ... 
cavlzleri önlemek için bir tedbir değil- ~ 4 (AA) - Reamt aa.ete Berlin. 4 (AA) - Bir hususi maha-
CJir. Çekln,enlik fayda yerine zarar ve- General Ceymla Marepl Komval'ln bir bildiriyor: 

ln~ilizler Havrı 
v~ Şerburtru . 
bombaladılar 

••••••••••• 

Aıarlka ılhagat kat'i 
larırııı nrıak ızıre 

Amerikanın 10 
Haziranda har
be filen t(İl'Dle· 

si muhtemel 

llElllADI HIZIBLll 
Harp v:emisi in
şaabnda muci
ze yarablması 

isteniliyor 

ıi:yor. Mlhvw devletlerinin muvaffakı- Betkuntımcl"nhi. tayinini bildirmittir. Garbi Makedonya ı..na.mda ..,_ 
yet lmillerinden birisi de verdikleri ka- Tayin 14 Nisanda mutberc:lir. Ve Bat- ile Balprbtan arumcla Çlkan illdWa 
rarları tatbikte çok enerjik davranma- k~d-:ı'~ vazife. yeri nerede olduiu dair Berlindeld Bulpr müfillailKle ile-
lan, devletler hukuku, bitaraflık ve sa- b~~ .deifldır. l 4 Nian tarihi. Generalin .,_ ......._. s&e AlmaalMm flld- tir Jd: ı. 
be gıöi mefhumlara hlc; bir kıymet ver- Türk.iyede Genel le~ ile yaptaP lllek ı..ı,.. ...... ı...ldddan ......... ._,.._, .._... a 1 ırlt -- :w. ~ tanklan 111•-.U tanJi. 
memeleri, harekette süTate fazla ehem- müzakerelerden a'Ydetl tarihine miiee.- bda Balpriataım ..,.... a.lslan ..,...., ıf:deeeldlr. • Taıdan da ~ olup .-ffı baıp ... 
mlyet atfetmeleridir. Maa!eıaef tn!dte- diftir. Generalin vazifeeinin gizli tutul- Dehre,Golti..- ft Tetcna pı1Hı1at T8rk Ameribn mDleti huba hamdır, '8· rlclne çıkarılması daha gtıç oı-Jdaı. 
re bu hQSUBta hasmına nazaran daim,. nuw Berlinde çok uzun m&ddet atate- Mıam,etl.W llatha ..._ m 8alpr • ,..,.... .. ıW "" ...... Btıylk ......nB Amerlba tımkJarmm 
pk geç blmaktadır. Bunun sebebi lnı- militer aıfatiyle bulumnumcLm cloJ.yı ~. A-.k latlllıf ciddi .w..t- rı.m tah' •ı .. -. tA1 •' 'iM 118, .aratı.l .... Wıg 1ılr mlJlelln tmlrle.. 
lln mllnak•§8 edilemez. ffareketml~ Alman taktik ve usullerine vakıf oldu- ler eh-. Çlnldl ~ •nıh• t ......... • Mr il ....... - ve rJIM1a ,ıoldur. ..._ .wıl .tıw:7 
llenUz han> huırlıklanmn kAfi bir had- iuDclan iJeri geldiii zannediliyor, hPedllearll ... _., ıtr·•· AW Alma• botnk,...,..,.,.ntMfft ,_.,, tz ı6a. el. ,.ı. tliü:1lırm, Am.r' ~-~ 
4'e tıbnlmamMmdan m1d1r? Yoksa- Geaeraı 54 )'afllldadır Ye eekiZ 11.a- _.... .......... - ....,._ •• llal ı oLan l..oMNda farilt Snpol Jcla.af ıma nmnm, -,. t.•~•" .4 -.. 

- 80RU 2 el &\YFADA - na nıltafu ...U-. W plu ",.,, ......... .. ........ i8 ...... 
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tez alıp ~öt ürün! 
~~~~~~~~.,.,....~~~~~~~-

Sadrlizaaıın adamları efendilerinin cesedini gö
PÜllCe çil ycnnousa gi i dağılmışlardı.. 

- Teo: bu melunun nô.şını buradan 
alıp götürün ... Taşrada bir mahalle il
ka edilsin ..• 

ffizmetçiler Recep ~anm cesedini 
sırtlarına alarak dışarıya çıkardılar ve 
saray kapısı önilnde bekliyen sadık 
adamlarının yanına götürüp bıraktılar. 

Efendilerinin cansız cesedini gören 
muhafız yeniçeriler bu fel!'ıketin kendi 
ba..<larına da gelmesi korkusu içinde ka
larak birdenbire çil yavrusu gibi dağıl
mışlardı ... 

* 

vam ediyor, cellAt Kara Alinin şan ve 
şöhreti yaptığı işlerin ve öldlirdü~ü bü
yük adamların çokluğu ve eh•mmiye
tiyle mUteruı•İp olar.ık yük.el'yor ve 
kendi muhitinden ta'!ırık etrafa yayıl
makta devam ediyordu ... 
Anasının tebşir ettiği vechile K::ra 

Alinin benliMyle korkunç adının etra
fından parlalc bir şan ve ş'ihret halesi 
teoekkUI etmiş gibi görUnmekte idi. .. 

En ehemmiyetsiz adamlardan tutu
nuz da devrin en nüfuzlu •ahsiyetlerine 
varıncaya kadar, bi!A l<tisna htt fert 
celU\t Kara Ali namını duydukları va-

Etrafına toplanan adamlara gUvenen kıt derin bir korku duymaktan kendile
ve bu suretle kuvvetli oldu~u hisse- rlni alamıyorlardı. Çilnkü Kara Ali de
den dördUncU Murat zorbalann ba•ı mele ölüm drmekti ve bir kim<e bir defa 
Rerep P•!!llYı mahvettikten •onra toar- onun elin• tr•lim e<iildi mi, arlik kıır
ru%UnU hiç gevşetmemi•ti. 1.•te pad'•a- tulmak Umldinden va7 gecmcsi 1Azım
hın taarruzları ve darbeleri devam edi- ~eldiPine her k•• konaat ~etimıi• bu-
yordu. .• lunmakta idi... 

Sultan Murat topal veziri öldürttük- Recep pasayı katlettiren Sultan Mıı-
ten biraz sonra Musa çelebinin parça- rat sadaret m•kamına !>hanı v"'"ı Moh
lanma•ında onunla mc ortaklı1lt yanm1" met pa•ayı getirmloti. llir ta,.;.ftnn M•h
olan Canpulatoğlu Mustafa paiay·ı da met pooa, öte taraftan da yeniçeri af:o'1 
haklatmakta ııeclkmedi. Onu da cemt köse Mehmet ağa elele verip rece g·ın
Kara Alinin eline te•lim etti ve Mmlrci dCl7. çal~ıyorlar. yeniçeri zorhal'rının 
Memonun oğlu yal!lı kemendini kulla- bir araya gelerek yeniaen bir fitne lrn
narak Recep paşa l'fbl onu da bo~akta parmalarına mani olmak ichı !Amn<'•· 
hlc tereddüt etm•dl.. .. len b•.kı tedbirlerlnl •lm•kta bir t•kA-

GörUIUyor ya? Penbenin açtı*1 hakla sUI göstermivorlardı.. · 
falı mUtemadlyen doğru çıkmakta d~ - B t T M E D 1 _ 
ael:eısac ac : ::cıcı::~e ::::c::aa:e~eı~:a=:e :: ::cce:c:,>00,:::--~ 

zABrrADA İzmll' ••ma"ıttın spngflh 

D!klll kammıın Adatepe mevldinde 
kara sulanmız dahilinde kaçı<k balık 
avlıyan Midilli adası halkından Mihal 
o~u Dohall ve Atanu gllmrllk muhafa
za memurları tarafından sucllstil yaka
lanmıştır. Kaçakçılar; sandal, aıt ve ı>B
ragatlarla Dikili adliyesine teslim edil
ınJıılerdlr. 

ithaUtt pe U...acatr •• 
Şehrlmlz tlear~t ve sanavl odo"1 tara

fından Mayıs 1!'11 11yı ~arfında <i1' 
meml .. ketlere limanımızdan yapılan ih~ 
racat hakkında bir istafütik hazcrlan
m15tır Bu istatlsti~e "ÖrP, İzmir lirr»
nından ya"8noı m.,,...leketl•re hlr mil
yon 245. 785 lira kıvmetir.de 4!!97 ton 
muhtelif oins mahsCll ihraç edilmlstir. 

İstatistikten anlo•ıldııtına röre bu 
müddet zarfında dıs memfokctlerrlen 
261.994 lira k1ym•tinde 1136 ton ""Ya 
ile 14,000 lira kıymetinde 67 ha, damız

YEHI ASIR S HAZiRAN Persembe 1941 

ŞEHİR DABERLERi 
Bütün nazarlar 
Srırlyede baslamalı 
ü~ere b ınncin asfıeri 

lnciraltı vapurları Vilayetin mühim meselesi flapeııaıa çev,.ıını1şt1r .. 
f Baatarafı 1. ci Sahifede ] 

Ara fske elerin- T . .k il aj!ır davranmak tedbirsizliğinden ml-

urıstı Yo t f t dir? Bunu harp aonu tenkitleri ve }xolkl 

den birine daha ar ara a- ;:\~~!~~~~aha bazı hakikatler orta-

uiramalı 
Vasıtasızlılı İnönü c:ad• 
desi hallımı pUijlardan 

istifade ettirmiyor 
Valimiz B. Fuad Tuksalın yakın alil

ka ve toşebbllsiyle bu sene !ndraltı p1A
jına i<liyccek vapurların Salhon• L•ke
le•ind~n itibaT'!'n hastane, Karanlina. 
Köpr il, Göztepe ve Güzelyalı iskeleleri
ne gidl~ ve geli••e uğ::a'llaları kararbş
tırılmıştı. Ancak uzun zamandan trl bu 
i•k~lelorin Atıl bir vaziyette kalması 
yUzUnden bir kı<mı harap olmuş ve bu
gUn de "nc•k Gü7.elyalı iskelesind~n Ls
tifede imkl\nı hasıl olmuştur. 

Bu vaziyet ş•hrin rniHekasif bir semti 
obn Knrantina ile Salhane arn•ınılaki 
halka bir kolaylık temin etmekton 
uz .. ~tır. Pn ,..ivat' h:ı1 1<:ı , ~eçen sen'"'1~r 
oldu1ltı rih! İncinl!ına gitmek icin Ko
~"l.~ı k:ıdrır tram\~:ıyla ;e!mcıt v~ b1ıra
tian vapuT'n binmek mer-lıuri\ t?Hnde ka
lıy0rbr Bu hal bir çok ' ·ül1o!i İ""P of
t;rd;i\1nden pek çok klmsel•r !ncirallı 
pl:\i1na gitmekten s:t.rfı nı7.<'r ctm ~.;;tr
dirl•r. 

Halbuki bu..Unkü vaz;yette tncira1tı 
p13iın~ girlecek vapurların h:ıstane ve
ya K rıın!lruı lskPIPle•ine uğrama1orı 
rıılimkUn görU!meJ.tcdir. Bilh.«<a tncir
altına ıridecek vapurlann Güzelyalıdan 
evvel K3rantin•va uih-am:\lanr •n temi
ni suretivle halka bUvUk bir kolavlık 
eösterllmiş olacaktır. Konakla - GU1•l
!" ~~ RraınnclRkl m.,.afenin uzaklıj!ı göz 
onı·nrle 1:utularak bu iskel'!'lerin ara:ın
da di~rr bir iskelenin kullanılması halk 
için çok istifadeli olacaktır. 

Tütün ve yazlık mah
sul rekolt<!leri çok iyi 

TUtün rekoltesi haltkınd> ~l5kacbr
lara ~el"n malll.mat memnunh·'t verici
dir. Bu seneki tUtiin mahsulU geçr!l se
nelerden faz!• ola,a1\ı gibi ıı •faset i'l
borivle de. çok !ylnir. 

raf ı•nşa edı·ıı•yor BugUne kadar teşebbüs daima Alman-ya tarafından gelmiş ve d•lma muvaf. 
fakıyetle neticelenmiştir. 

--------·- İngiltere dalma mU,kUl artlar altın-
CarnlıJtt-a..• t -~•la da nPvmldane mUdalaa mevkllnl terkev• 
~ .._. 111' ,_ endfs mefıteJllnde tetfıilı liyememi tir. Bunlan söylemek! .. hUvelc 

edlliyol'. Yeni mıılıaveıeıer imza edUdl- Britanyanın zalf bulundu~nu ve nihai 
VilAyet daim! encUmenince mUteah- bariyle, daha çabuk ve ucuz olarak te- zafer hak~ında ~Uphe ve endi•eler!nıls 

hide ihale edilen turistik yollardan Pa- min edl1rni§ olacaktır. oldu~~ıu ıfade etmek l.temlyonız. Biiy• 
mlıköprii . Bnyraklı kısmının parke in- le bır ıht!nıali derpl• bile ed•meylz. 
şaatiyle Karşıyaka _ Alayboy kısmının tNCtRALTI PLAJI VE Yalnız ıu cihet vardır ki Alman ı..ıı-
beton inşaatı hokkındaki mukaveleler TUR!STtK YOL !Asının gen~leme.i Almanyayı bir ole 
vilnyeUe müteahhit arasında dün noter tnciraltı plAjı inşaatı mesele•lnin vi!A- mU•küllta •UrUkledij'(i ıı!bl bazı bakıın• 

arifetiylo lrr.za edilmiştir. yet umumt mecll•lnde hararetli mUna- !ardan mukavemet kudretini arttırmıık 
Derhal inşaat, hn .!anmak icin müte- kn•a ve miliakerPl•r• mevzu k>•ldl et- lmkAnlarmı da bah eylemektedir. F.iter 

ol hit tarafından hanrlıklara başl:ınmış- ti!'.inJ ve bu mesele hakkında vilnyetçe Almanya tnı:ilterevl Akdenlzden çıka
tır. knnunl muamelelerin ikmal et!iril:nesl- rakak 0111'k,. bir ço~vantajlar elde ecte-

Paralıköpril - Bayraklı arasındaki tu- ne karar verildiğini okuyuculanmız ha- ce ve mu vemet dretlnl arttıracak• 
· fk 1 d. k , tırlarlar. tır. Buna meydan bırakmamak tngllte-

r•s ı yo n ô•cneoe par.<e taşları Ban- re kin çok ehemmlvetl haiz bir nokta-
lırnıadnn ~etirilmekteclir. Bundan bnş- İneiraltı plAjı mUstecirl ile husu•t d · 
im .\rd•n hattı üzerinde bıılunnn C'am- idare ara•ında hasıl olan lhtilAfın halli ır. . 
bk is!<ı"J'onu cbarındoki yeni granit icin vali bav Fuad Tuksal yakından . Eğer Surıyede ~manların yerleşme
oea'darm~an da istifade edilcc•ktir. An- alakadar ol,;,a.lctadır. İnclraltmda lııııa sıne mUsam~ha edılec<'k olursa Sl\veYf 
"ak vilayetle müteahhit arasında •kte- cclilen gazino ve banvoların muvakkat kan~~ının '!'Udafaası çok •orla. acaktır. 
dilen mukavel"de Çaml•k istasyonu ci- kabulü yapılmıştır. Fakat muvakl<at Bu~un tn~ıllıler çok ~olaylıkl~ Surlve
vorındal.:i ocakbrdan elde edilecek ohn kabul esnasında fen heyetince görülen yl ı• n1len altına al~bı.lec•k ~nr mevki· 
""°k .. taşların B1ndırma hşl rı evsa- bazı irili derecedeki noksatıların mUte- de b~lun~y~rlar. _Büyük _B;ıtanya bu· 
Fında o1ma.'1 sar!tır. Bu ta•ların Ba"dır- ahbit tarafından ikmaline ç·'··ılmakta- ııUnku musaıt vazıyeıten ı.•tıfadede geq ' dır ""-" kalırsa bu •ahada mllead•leyl çok daha 
'!1a taslan evsafmdıı olup olmadığı ve p. '"'ın 

0 
.. nlinden g Url .__ gayri mUsait sartlar altındn kabule mec-

avnı de d k tl• b 1 '" eçen ve a ""zası- b '- 1 ,. .. h . ~ı ~pce e mu aveme ı u unup na kadar uzanan turistik yolun haz1r- ur .~a aea,.ı _,_up esıza r. . . 

tasyonu ocaklarından •ıkan P. ark• ta·- lanması ameliye•lne b.,Janm~r. ızzat g ız as eri muhamrlerı bu 'oulı1 runadı<>mın teshiti icin Camlık is- B !n il k 
. , , nokta iizorinde birleşmektedirler. Bina• 

hrın nümun•IPrlnden, tetl•ik edilmek ARAPCI - l"FES YOLU enaleyh Politika icabı Londra ...., Berlill 
UzeT'e, tstanbulc!a yUksek milhenilis EMANETFN YAPTIRILACAK n~ sövlerse söylesin Surlyede askeri 
"' .. ktebine ?önd .. rilml•tlr. İstanbul yük- VilAyet turistik yollarının Arapçı- har_ekatın başlaması bir ı:ıUn meselesi 
<ek mUhennis m•kteb;nce bu ta~hnn Efes kısmının tekarrür eden emaneten halın! almıştır. Yalnuı ilk teşebbüsün 
'Eln'\dınna taslan evsafında olu!(u te•bit in..aatı için yeni bir teski!At vücuda ııe- İngiltereden mi, yoksa mihver devleti~ 
edilirso, badema vilSyetimlz müllıaka- tiriJ.nlştlr. Bundan baska maaş ve İle- rinden mi gelece~ keyfivetl hususi 
tında parke taşı ile yantırılacak yeni retleri bu yolıı ait tahsisattan verilmek .. hemmiyetl haiz bir noktadır. Bu nok• 
vollar için de bu taşlardan i•tifade edi- t1zere ayrıca bir mühendis Ue idare ve tanın Suriye hatek&bnın neticeleri u
lPcektir. Bu suretle inşaatta kullanıla- hesap i<lerlne bakmak füere gereken rinde de bilyUk bir kıymeti vardır. 

HAKKIOCAKOCLU cak. taşlar, mesafenin yakın olma.•ı iti- memurlar tayin edilm~. 
,,,...\l:====:cc:accc: :::::::ı:ccc::eıcı:ııc:uc:ı:ıc :aıı ı o :ccccu: ıc: 

avnan Londradan Almanlar Suriye ile s""'""'"".. . "" lll'lll'"lllWIÖİ 
Amerikaya ne~Ö'ürdü fevkalade mefgul ~ Basın Bfl'llMne ~ 

[ Ba,ıarnfı 1. ci Sahifede l f Ba,tarafı 1, ci Sahifodt 1 § gefen cel1dfJfGP.. ~ 
gilterenin haı-be nihayet vereceği bak- mütecavize ka'lı mlldafaa etmek unıl § Basın birliği İzmir mıntakası :; 
lnndaki lngiliz ültimetomunu Vaşiq- eh.ommiyetle kaydediliyor - deniliyor ;;; konf!Te•i milna•ebetiyle k9n~ rel- ! 
tona götünn~tür. ki: § •i Balıkesir mebusu B. H;;..ttin § 

ARABASINIH 
ALTINDA YARALANDI 
Bayraklı ter.ıaneslnde İhsan ~lu Moh

mut idare etti~ arabaya binerken dU -
mUıı, araba altında kalarak yaralanmış
tır .. Yarah hastaı~ kldırılmı!ltir. 

Geçen sene hUkUmetimi-in aldığı çok 
isabetli tedbirler T!lllstoh<ili bu sene ivi 

- - -- mahs1ıl yefüt;rm•ğe t ~vik etmi~tir. 

Ce
.,me B-fe,..l••es•-~ TütUnlerdc hıstalık ;-oktu~ ve çopa işi 

lık hayvan ithal olunmuştur. 
Gazeteler bu •iyaset için müteaddit Bu mütecaviz ancak lngiltere olabi- ;;; 'Karan tarafından Milll Sef ve Rei- :; 

•ebepler arıyorlar ve her halde çok mü- lir. Çiinldl Mih....,. ııalh maabedestnln E •icUmhunımuz 1.•met tnonUne ve !!$ 
him bir •ebep olmaksızın böyle bir oe- akdine kadar Fransız lmptll'lltc>rlajtana §büyüklerimize ~ekilon tazim tPl- § 
y•hat yapılamıyacaihnı yazıyorlar. riayet etmek arzusunu öteden beri b- ;;; ~raflarına cevaplar gelml•tlr. M!ID:; 

EVİ SOYMUŞ. 
Bayındır Jrnamnm Kuru mahallesın

ile Salih !mı Ane Atayın evinden M~h
met Klhya oA!u Hasım fgandinin bir ırtl
mü' k-. bir altın yilzl1lı: ..., bir btle
zlk ile 12 kaltı) •bunu c:alclıltt iddia 
edilmiştir. Ha...., yakalanarak adliyeye 
ver!lmbtlr. 

EJe•ırUı dfreflnden 
dlqerelı öldü.. 
Be.gamada Barbaroe mahalleoinde 

ölümle neticelenen bir kaza olmıqtuT. 
Po•ta ye Telgraf hat _...,. Cemalin 
oğlu 8 ,.....da Orhan Şahin. ookaltta 
elektrilı: direklerinden birinin üzerine 
çıkm.t ve müvazeneainl kaybederek 
düJ111Üf ve ölmliştür. 

ı'Nlmoaydan diqtü.. 
Ali oğlu Bekir adında bir genç, Ka

rantinadan hareket halinde bulunan 
tramftydan d!lınntls. b~dan yarabın
mıı,tır. 

Km nlenmefı 
padl)Jfe afdatmq_ 
Dolaplıkuyu mahallesinde ~al ot-

lu H!lseyinln Seyit km 17 y~ında Eonl
neyi evlenmek vAdlyle iğfal ettiği idd;a 
olunmuştur. Vaid olan şlklyet U2erine 
HUseyin zabıtaca !utu1mu•!ur. 

BllGCIN Lıl'·EDB 
4 FİLİM BİRDEN .. YAZ FtA'rt 

Ttirk musikili ve ŞARKILI 
1 - ŞBt'RIN OfJLU 

RUDOLF VALANTİNO 
2 - TCIRKCE ŞiMAL 
DENİzDJDE msas'-' 

BUyük HARP euuslulc flhnl 

3 - HIRSIZ KİM 
Kovbovlar kralı Jorj Obiren 

4 - TVRKCE ENi 
l(ARP iURNALI 

.., = u '" snc hararetle devam r•mektc:lir 
Rel• uelıW ta.~(11Le4,i[UQ Mıntak~m!7da rzlık m:ıh.rtll faallye- Va•inıı:tnn. 4 (A.A) -Cümhuneisi, bar edeselmlftir. itte bamm ~ ld j5Şefimizin cevaphn sudur: :; 
Çeşme belediye intiha atmm ra " ,,.,.,,__,..,_ .,...,~.,.,.._ 

devletçe iptal edilmesi fizerlne, yeniden pa v~ yulnf harnanlarına ba1lanmıştır. 
yamlaeak intihaba kadar belediye reis Hasat L•lerinde Bomov" Ziraat mektebi 
vekAletine vi!Ayetc~ kaza tahrirat kltl- son sınıf talebeleri, ameli bilgilerini 
bl bay Hamdi Yirmib....,!\lu tayin ve arttırmak kin, kendi mekteplerinde di
na.<ıp olunmuştur. ğ•r tal•b~l·• d• k·;·•lü il• ı,irli ·te al·,. 

,,,.., TtdT S.ftrt Vayn .,. "'- •' tt 1s • .,..__ 1 Kon.eren.in asU du~ ve tem80-İ 
bir •aat görl •mÜ•tÜr. ıaya İmparatorluğunu müdafaa,.. mO- E ru1crlnP en P•e r ede m. = 

Vzümfel'ln teslimine 
devam edUlyor. 
İngilizlere satılmış olan 3000 ton ku

nı UzUmUn peyd~rpey to~limlt'o ctevam 
edilmektedir. 

Yedf!lı subaylarunı
zrn nazarı dilılıatine 

Tevfik Karagözcük 

Askeri 
terzisi 

Ordnea tanmmı>; askeri terzidir. 
Sürat .,. ebvet ııenltJe dikilir-

ADRES : Kuyumcular l~de '31 
Sokak (3 - 5) No. · 

1- 5 (1251) 

!'Alfllf NEŞE 
HAJ'T A.S.fDI&. 

1 - ALTIN SESLi TİNO 
RO~SN SAIJESER 

PARIS ISIKLUU 
ZEVK NESE DİYARI 

2 - 5 KURUSLA DEVRİALEM 
Fer11andeffn ffdl"fluul 
3-TÜRKCE AHBAP ÇAVUŞLAR 

PA.STIRMACIY AN 
şttREKASI 

Patlaıymeaya kadar gUlmek.. 

VayY'an Bevoz SnT•V• ıı:elirken, kol- ade etmeğe ve ba müdafaayı kola,.bıt- § tSMET ™öNtt E 
t"i7undoki .vrak dolu büyiik bir ranta brmap ..-dedir. ;;; * :; 

makt•dır1ar , ··---
bilha•sa rıaz~n dikkati c•lbetm•itir. . ~ğer D~rlan hüldlmeti Surlyeye in- ~ BUyUk Millet Meclisi reisi B. Ah- İ 
ye~~!;~, öğl· yemeğini Beyaz Sarftyda giliz tecavuzü vukuunda bu tecavilzlere ;: ~Ulh•lik R .. nda, bo•vPkil doktor Re-§ 

karşı. k'?~~-ta timdild FranllZ • Al- 5 flk Saydam ve C.H.P. gen•! .ekre-:; 
- ---- man ışbırlı~nı. hesab~ katac~k oluna an § t•ri Erzurum mebusu doktor A.F'. i Manisa dofnımacıla· 

rnnn ~ze! bir ~memıı 
Dokumacılıkta ileri giwi~ şeh·-ıen-

Yeni hava hücumları cak umumı cıhetlenn tetkiki ınıretlyle :;TU.erden de tt!lekk!lr ve muvaffa-: 
hldiaeler mütalal edilebilir. ~ kıyet temenniler\ C""'8plan gelm~ ~ 

mizd~n bi'1 olan ~'IarıJc:::ıda, veri .li 
bir ,ekildP çalı<m,k kin bir dokuır.acı 
la• bi"l'jii teş•kkül etmiştir. Birl:ğir 
e-~:vnsi, dokuma işlerinin "ağ~am >Je ivi 
kal'teden yapılmasını temindir. Birlik 
dokuma imalat v• satışlarım kontrol 
edecek ve hileli i<ler yapılmasına mey
dan bırakmıy~caktır. MııniM dok•ıma-
1flrı birli;ı;.in dam"'n.~iyle satı~a çık::.ı- la
caktır. 

VaJI rmıavtnının 

[ Bn•tn.nfı J. l'i Sn1ı.if.cle 1 
ği: Dün ge<:e lngiltere üzerinde düşma
nın büyük faaliyeti olmamıthr. lngilte
renln prkında. ıimalt ıarkialnde ve ce
nubu ıarbulnde bazı yerlere bombalar 
ablmıthr. Zaylabr. az olduğu haber 
alınmıtbl'. 

Bir düflDan tayyaresi diifürülmiiftilr. 
Londra, 4 (AA) - Olln gece lngll

ı..re üzerindeki ha,,. hllcumlanncla 3 
Alman bombardıman tayyaresi dütllrGl
mii .tiir. 

Aınerllıa Hollanda Hfn
dlsfanusa rmıazzam 

maasma zam yaınldı 
Vail muavini B. Ekrem Yal~mkaya

n1n asl• maacı;ı kıdemin@ ve mt!"~t'.'line 
binaen 0..hlliye veklletlnce !IO lirava 
~·kanlmıstır. Bu husustaki tebli~t vl- lltırJJ malzemesi l'ef'lyor 
!Ayete ıı .. Jmlıjtlr. Ne-vyork. 4 (AA) - cNnyork 

TaynıU• ııızeteelnln bildirdiilne ı&re 
Nisan a)"1 zarfında Amerika hülcllmeti 
tarahndan Holllncla Hlndı.tanına S 7 
milyon dolarlık harp malzeme•! ihracı 
için ruhoatlye YeriJml,tlr. Bu rakkam 
'""e ba,ından heri büyük mikyasta te
zayüt etmlttlr Klnıınuoanide Amerika
dan Holl1inda Hindisı.runa 11 milyon 
dolarlı!< harp mahemesl ihracına müsa
rtde edilmişti 

Gelenler, Qldenleıa 
Tapu ve kadastro umum müdUrU B. 

Halit Ziya Tllrlckan ve doktor Nihat 
RP!1at BPl~er lstanbula, Nafıa ve:kA
letl ha.• mUfettişl B. Behr.et Yalçın
er Ma.,isaya gitmb, Menemen kavma
kemı B. Ruhi Çalı•lar llfenl'mendcn, 
Manisa maarif mUdürü B. Bil.U Kutluğ 
Manl..ad'n ,..hrlmize gelmişlerdir. 

AZARIKveA KADASLA 1 
alih Palas Stüdyo Salonlarında 
1-ır ytibet ft lı:lbar '1-iııden ıöriilen rağbete medyun olarak (MAZA

RİK \'F. ARKADAŞTAKi) önllmtizdeki cumartesi ı:iiniinden itibuen Stiid
,.., tııılonlaruıı visl mikyasta pnlşleterek bahçede ~bŞnıalamıa devam ede
~ "8Ylll mllşterileriıııh müJdel<'rir .. , ihay~t•iz n~e .. Dans ... Eğlence .. 

Yüksek müzik.. 

:fu. = - = •=:ıı ıı 111ıımıımnmıı1111111111111 ıımmmımım rı= 

İKMAL D R.SA. ESi 
2 lraz'randa açılıyor 

S-urive hem~ın 
iş2al edilmeli 

[ B(lffanıfı 1. ei SaldfMe J Dersler, ~n sene olduitu gibi Af. 
sancak 2 inci Kordon 204 numarada 

11111 Fw :'IDH'' 1 ..,. w ' ' ,.. DEVRİM OKULU blnasmda verilecek
.._ vı,ı,. • '* 1 lllllr. a...ı- N. tir. İkmale kalan ilk - Orta - Lbe tale:dl......_ nefnıt 7 'dvlMor. Y ...... belen yetiştirilir 
aUb ı3o&lc88 ._' h ıı;ı 'I A. Kayıtlar btı,l.ır. İııteklilerln hU-
SamWılma a6re Cı....t ltoılN .,. viyet dizdanlan ile okul dlrektl!r!O~ 

belki Cınıral Degol de MwaıLı W-- mUracaatleri ilAn olunur. (1190) 
mplrtedır. Batta Hlr Fı k+ o1imı1r 
liııere Suılyudu •..t.a1 ı,..n ._ ,_. TtRE SULH HUKUK HAıctMLt-
pılmabdır. Ct~EN: 
Eğ ı ııillz it tleri Halepten Tırede bakır hanı caddesinde '171'11 

Hayf:;a bclar hOttla'";rld Akdeniz - ~ayılı dUkkftncla Emin Domon tarafın
hlli boyunca •ilam ....- yerleşine d~ Tire belediye reisi Ali Okan çtftll
lrakta Bunı körfezindeki oailam Galerin itinde ealı.•~r Abdurrahman oğlu Halit 
mllzaharetlyle Kıbna - lakenderl in- Uça: aleyhme Tire sulh hukuk mahk.,. 
gi)tz deniz ü..tı emnl tt l ~'--- mesıne actığı aU.cak dava"1nın cart mah-

. ye e o ac.,..ur. kemeslnd .. : 
Sunyeyi Jıııalde geç kalmak Ye Alman- MUdd inin d 
lann Surlyeye yerl"Jllleıılne mlloaade ~t- halde ;.lmedl= h~k'!::a bO~:r 
m;k """· "'7i teh~eye koyabilreektır. karan ittihaz ~ilerek durusmanı!\l 
"'.gır netıceler balıia mevzuudur. Ve in- 6-941 Salı gl!n!l saat ıt e talik M0erek 
!ıltere ku~retinl .ı.timalde aiw hareket miiddel dava"1l>ı ispat edemedll!lnden 
tmemelldır. Sunye hava meydanları . · t kllf ......,,.. h da d--' f iliz! · li d 

1 
; omın e ""'~· tı!!U!llınun =-

1 ""'. . erın e n e o unca orta ıarkta ,.,. ve taytn olmum. gl!nde m!l~d,.\aley-
ııgiliz ha'"'. k ........ etlerinia aıÖP11•ir bir "'n yemin l~n gelmedi~ takdirde ye
t~rzda t~~eııl talcdl~nde prkl A~d': mlnden çekinmiş ve iddiayı kabul et
nızde lngıliz k?ntrolu temin edilm!! miş nazariyle bakılacai(ından keyfiye
olacaktır. 811 ~ ! bir noktadn YO kat ı t!n tebligat makamma kaim olmak 11z.,. 
zaman da Jlmdıdir. re 11&.n olunur. 2042 (1251) 

Şehir Gazinosu 

Deniz Gazinsounda 
Perşembe Eğlenceleri 

Bu HAFTA 

Tayyare sınemasınd Tt: 3646 
MEVSiMİN EN GCIZEL 2 Ptud 

6 Haziran Cuma günü açıhyor 
Mükemmel Or/ııeıtro, Yemekli Danıan 

~ TELEON: 4001 

DiKKAT 
Her hafta 

kaz n 
büyük ratbet 
ak tadır. 

~~~~~-·w.x:~~~~~~-

...- M•SlllRIN ÖNCEDEN TllTULMAS RlC OLUNUR 

JJf PBRIO ARGEN'l'tNA MARIKA ROKK'Un 
Tıınfnııl1111 J11nbJm y •rattıiL. 

Köylerin şarkısı GASPARONE 
MATİNELER: K. SARKISI : 3..30 - 6.30 - 9.30 GASPARONE 5-8 

GECELERİ YALNIZ KÖYLERiN SARKISl .. Bir filim.. 
CUMAR'I'.E81 PAZAR GÜNLERİ 2 D!! BAŞLAR.. 

liAYDI MOŞTERtLEidMtZE 
KEME&ALTI B(}KÜMET CADDF..SbmE 

R A T t C E !' A Ç ıtn:rııt mağ- "--

B A S A 1f lllUstalwıratı ytne 1t-"-'8 ayn1 

caddede daha .merkezi ve •)'ID miq terilerimlM •ha subalet1i Siinıertıank 
yerli pazıın bqı m da 19 umnaralı malazayıı •akleÇnıiştir_ 

Bu lll'lln_,,.lle :rm1 ııeflrttiği çeııitlerini lıir ltnTe daha ııelip ııörmeluinl 
rica eder- TELEFON: 31841 1-7 (U16) 



•AZiBAN P-.ınsı... iMi ~Dl ••rR 

GAndllBllKVL U.Tlll 
11181DrB dJllWRtrE'n ZlaAAI' MJnrA.11 BAYINDJR A.JANSINDAll: 

llatwnfmlmd 

Mustafa Ali oğlu Mehmet 
~"' Ane ,,_da. 
inadı Mehmet Nuri w ollu 
~et Celik Kaya 
kırh o;tlu Mumla ~ 

Fatma Yıbnu 

Bu.eym evlitlan Silleyman 
- Mustafa Oöllftee 

• 

• Ali Km Fatma 
Özkiremit 
Raa Huan olfu Şerif 
~met veruesinden e9l 
Hatice Özkiremit.. 
La kamı ve Topal Mehmet 
~ 1mı Guı.tbn Erkal 

Çırpı 

• 

CJl'PI 

Çıplak köyilDden Nazillili Çıplak köy 
lbİıahlm ollu Ahmet NaziDill 

CııUk k~ Kara Çıplak kBy 
lifthım ollu İbnhlm w D-
aı Em!ne veresesinden ~ 
lan Fahrt w Mustafa Ali w 
~bdullah ve~ Ane ve 5li1 
~t veresesinden 9'l Ane 
kara Cethı 
Cııük ~ Alcka9 Mehmet CıPlak köy 
baAne 

• 

1 • • .. • • 

Cmıl mMelle+ılm S.C. Cami il. 
Oaman eel ~ •eıeeesln-
len kızlan Atiye w Hatice 

" • 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

(hman timan 

Akgöl timan 

Koca Ilgın 

Akgöl 

Kariye dvan 

Köy dvan 

Akgöl 

DükkAıı irimi 

Kara Ali kuyu.su 

Kara Ali kuyusu 

:Akg«Sl 

Orman tlman 

Orman tlman 

Tobtba91 

Kule yanı 
Koca bq kBpril.o. 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarl3 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 
Tarla 

Tarla 
Tarle 

Tarla 

10 

7 

10 

ıo 

12 

13 

12 

5 

12 

15 

11 

'1 

10 
'1 . 

7 

15 

8 

1 
9 

3 

11 

HUDUDU 
Şarkan Kır otlan otlu u.1il tarlası garben tarikiAm şimaJen Kıl
h bacak otlu Mustafa Ali tarlası haziııel milliyeye muttuil çdt
likab hümayun arazisiyle mabclut .• 

$arkan Kara HUyin otlu veresesi tarlasl •!ma1ea Rum mm.. 
tinden Kara Yani veresesinden metrruc tarla prben Mahmut 
ollu İsmail vereeeleri cenuben milrez HUseyin uhdesine isabet 
eden tarla ile mahdut .. 
$arkan tarik ~arben Ali onbaşı vereseleri Emine ve Mehmetten 
geçen Pananiden metrQk tarla şimalen keza tarik cenuben Mazi 
~u Mustafa vereseleri tarlası ve kısmen GöllQce ollu Meh
metten ~ Cidem otlundan metrOk tarla ile mahdut.. 
Sarkan Molla Mehmet ~lu Mehmet garben Molla mehmet D
rimesi Fatma vereselerl .unaJen tarik cenuben Mustıfı veneeı.
ri tarlalariyle mahdut .. 
$arkan ve cenuben Kadı Hilsevin vereseleri tarlası garben Ha
C"J İmıail tarlası ~imalen tarik ile mahdut.. 
Sarkan Cakır Ali tarlası garben ~oca İsmail veresesi tarlaa "9 
malen Koca İsmail vere"esi tarlası cenuben Has köyden klSr Ali 
tarlas"yle mahdut .. 
Sarkan Mahmut oAlu bmall venseleri tarlası garben Dede ol
lu Mehmet ağa ve ktsmen Ali onbaşı o~lu Mehmet tarlası fima
len Has köyden Mehmet Emin tarlnsı cenuben Çelik oğlu vere
cıeleri tarla ariyle mahdut. 
$arkan taı ildim şimalen Halil oğlu İbrahim tarlası ve tarik ce
nuben Emin efendi zevcesi Ayşe tarlası garben berber otlu Ha
lli tarlasivle mahdut .. 

3 Sarkan Cırak o~Ju Mehmet garben Akkaş Mehmet garben otlu 
Mehmet sima1en Koca Halil ve sahibi senet damı eenuben Emin 
efendi tarla ı 

Set'kan K'8nnda$\ Fatma ştmalen Molla Hasan otlu İsmail gar.
ben Sofulnrb Mehmet ab ceımbf.n tarildftm ile mahdut . 

2 Sarkan Kamil n~lu ve İsmall yarım Mehmet veresesi ~ 
Molla Hasan o•1u AhduJlah tarlalariyle mahdut.. 
Sarkan Fatma ve C'dem oğlu garben Yakodan Deli Mahmuda 
~e<'en tarla ve Cidem oJtlu şlmalen Kazt oftlu Mehmet ite 
Mahmut. 

1 Sarkan Kadı oğlu Ramazan zevcesi garben vereNden Mehmet 
simalen AU cenuben Fatma ve Hatice tarlaslyle mahdut.. 
Sarkan Hacı SUJeyman ve Ahmet• vere9e91 ıarben verwılen 
Hatic-e Simalen Ali alta verewl eenuben tavuh R09eyln tR
lasivle mahdut 
Sarkan Tarik ~ben şimalen eenuben İbrahlm Qll\'ıq de mahdut 
Sarkan ve şimalen tarikilm "81'ben ya~ ollu ~ y&illc ot
lu İbrahim tarlası cenuben Simyon dftllllnden metrM: tarladan 
enel •len Kesik ile mahdut.. 
Serkan Raca Omnan kertme.t Atiye garben H9Cl o.nan brl
mest Hatıce şimalen tarik eeııuben Hacı Oıanan brlnl8111 Hatice 
w Ati,. tarlalarlyle mahdut.. 
Sarkan tariklAm rarben Avramdan yetim Abdullaha aıeçıen tar
la simalen yetim Mehmet eem.ıben mubd"8ma AVCllr otlu el
yevm Kacar otlu .. 
Sarkan Hacı Multafa e»Alu MehmP.t garben yetim ollu İbnhlm 
limalen TPvfik w Hııcı Mustafa o~lu Mehmet eıenuben tarlldAm 
ile mahdut. 

2 Nuri efendi ve Raziye ve tarafeyni tarik.. 
Sarkan Km Zeynep veresesi tarlası .-rben mukaddema baltaa 
H8RD e)yeym Çaput oJ,lu Mehmet ve Kacar ollu Mehmet ~ 
malen Hacı Osman kerimesi Hatice cenuben H.a Ahmet ftl'e
ll8Slvle mahdut. 
Smbn koyun otlu Halil garbcn tarik S!möın tarik S.. cema
ben !bl. -.m ı nl. 

Sarkan tarik ve .Nalınet Mustafa 9lmalen tarik eeınuhen nahnll!I 
Mustafa tarlasiyle mahdut .. 

~··················································································-: 

a Devlet DemiT Yollarından i 
...................................................................................... 

BAUS2' AUNAC:AK 
D. D. YOLLARI 8 NCI iŞLETME KOMtSYONUNDAN : 
Muhammen bedellerile miktulan atalıda cl•terllen iki J'9rc:t. topJama 

veya ocaktan çıkarma suretile ihzar edilecek balast ip kapab zarf uaulile a~ 
ayn ekıiJtmoye konulmuıtur. JbaWeri 16/6/941 pazartesi cünl IUt 16 da 
7ekdlfert.nl mllteaklp Alaancakta ltletme bln .. nda koı:nlsyonumaca ,.. ...... 
cakbr. 

WHIUerüa M. TMJıhaat makbmlarile kapab zarflanna .,.m aüa aaat 1 S • 
kadar konıiayon reisliiine vermeleri 1Aznnd1r. Şartnamesi itletme kaleminde 
görülebilir. 

Mnldl Miktan 
Metre miklbı 

M.t.-

Morali - SöJce (KLM: 1 1 3. ) de 6000 
Turan - Kat'flYlllc• (KLM: 7 +300-12) 4000 

9000 67S 
6200 46S 

30 3 s 10 19S6 ( 1200)' 

.......................... lfad.,,. • .,......._: 
YBNI llODAll'AA YERGiSi ZAllUIU 

1 - 11 bruştan qağı 20 adetlik si.gara paketlerine 20 para 
2 - 20 adetlik ikiz aipruı peketine 20 para 
J - 11 lı:unıttan yultan eatrlmakta olan bil'umum Upralana 20 alaara: 

lak beher paketine bir bruf. 
4 - 20 ırramlık pipo tfJtGn. en il& tatOn, Bafra tGtUn •e 2S sramhk tam

beki •e enfiye paketlerine birer kUl'UI • 
5 - Puro ve algarilloslann beher adetine bir kUl'Uf. 
6 - 2S alprayı muhte.t dryald ince w: ~t etpn., paketJ.tne bir b

l'Uf on para. 
7 - 11 kunqtan qaiı 25 gramlık tath Hrt tGt8nlu beher pÜedne att. 

mlf para zam edllmlftir. 
IÇKILE.Rı 
8 - Şarapların beher litresine ild kUl'lllo 
9 - U ve 25 antflltreldc beher llfeye bet kurut 

10 - .3S •• SO •ntilltrellk beher tfteYe eeldz k1m11 
11 - SO antilltreclen yukan hacundakl beher ılteYe 12 kanlf 
12 - Vlıılrt Ye '8mpanpnın beher tişaılne 7S kurut Dili ,..P•limtbr· 

J .. ' 2020 (1225) 

ErlBA.WK llllllN llODOJU.OOllJIDBll : 
a) Ereili kömflrleri itletmeal. Zonplclak 
b) Caıp ~ lflebnelt. Bahkealr 
c) Mahrukat bilroeu. Ankara 
d) Ereill kömflrlerl ltle1'111 .. 

Kok .. lluald,re ...w.rt.. Aakara. 18taalMIL a-&r, ........ Enill 
(Karadeniz). 

Yukanda müeDeM Ye eenis1erinin. tat kimlll. 1-k. kols. 8rlr.e ft taU 
-..dclelerinla alım ........... ml.....ılit wr.- me.-.a. ...W.&dat 
Ye matJubah b6t6n hahk Ye Yeeaibile ~ -.lıll eyJedilimla 

MAHDlTI" MDUUYETU 
.ıvRKIYE KöMOR SA'n} VE TEVZt, lım"I ... 

flrm·...,. cle.Teclllmlftir. 
~dulann 1 Hazlna 1941 taiihlnd• ...,.._, 
1 ) Her cine tat ldhn8141. kok. Wlret ile ..ıt maddeled lı;la Pot. olank 

,...,dwk talep1- ndla•11enla merkalne: 
Adre. ı Atatlhlc bamn 21/2J, Yenltehlr (Mül.endts1. blrllll W-) 

ANKARA. 
2 ( Unytt k&mllrl için ppabıcak mUracaatlarm .-W slhlı cCarp U.. 

~tlerl ltletmesi• Baldtem, adreelne . 
3 ) Mahalli illtiyaçlar ile (Tq k3mGrl, Kok k&mlrl. Un~t) ihrakiye& 

kömilrler için o mahaldeki tube yeya acantalanmıza ( latanhul. lımllr 
Zonguldak. Menin. Ereill (Karadeniz) de tabe Ye depolanmm old .. 
iu gibi muhtelif tehirlerde acantalar nrchr) 

.. ) .......... b·- • • ... u ~ IDlihlıp ........ , .... ı ... 
.._ .. ...., • • 't ............... ne dllw _, ı '•'"ta A.ım. 
merkezlne 

S ) T .. kömüril. Unrit. Briket. Kok ve taU maddeJerlnla lhnıcab ltleriM 
..ate.Jlik h..-t .. Ankara .......... 

Yubndakt .dreelere m1nıcut ...... 1er1 rlc:a ol_... 
Merkez. .,.be ._ depolanmmn ~af adnel.l ı M-.abt. 

J 4 ' 9 16 1J 2021 (12J7) (.SOOJ) 

$adam cenuben tarik prben İnuım ollu İbnblm time.._ &... -------------------------vah ~lu Mihallkt tarlasfyle mahdut.. • • • Tarla 14 

• • 

• • • 

• • • 

• 

8 

Tarla 4 

Tarla 4 

Sarkan ve ~arben San Mu9tafa ~1u Ahmet ve km Fatma t.
luı ve sahibi aenet balı ~alen sahibi senet baib ve Kacü lan 
Emir Avse tarlası cenuben Hacı Tevfik zade HllCI Nuri ve Ba
san ve Ahmet efendiler tarlasivJe mahdut .• 
$arkan Mahmutlarh HaJdden Zelihaya •ec:en tarla ve Rhibi ..,_ 
net tarlasile ~ garben s.n Mustafa otlu Ahmet ve km Fatma 
balı şımalen )•ol cenuben sahibi senet tarlaslyle mahdut. 
Sarkan Aziz efendiden Ali Mollaya ~n tarla garben Mustafa 
Dede zevcesi Fatma tarlua eimalen yol cemıben Emir Ane de 
ımhdut.. 

• • • 
3 2 Sarkan yetim Ali prben müşteri Yani tarlua .malen Himmet 

" Kara otlu tarlası cenuben Co)qm Mehmet ve Tarik hM IJe 
ınahdut tarlaıun tmnamı .. 

Tarlanın nısıf 1 Sarkan Arnavut Ali prben Mehmet " Mehmet elendl .. .-
hlwll ~\'\!$ oJtlu Must.fa oenuben Haes Ahmet ala •• 11 ıh ılen Rllel 

RU8eyln ~aya ~ tarlanın (Nısıf hissesi .• ) 
T ... ...,._ _,_ etlufv clM ft enafı ~ Çlbnlaa P11i menbller -.hlplerinin Tilrkiye Cümhuriyetl Zkaat hankw ...,._.. ..... 

- .._ ._ı;I ,.;. ~ bıW1lt komisyonunun 21/S/941 tarih Ye 16 wah b...,.. leYflba ... pıakl tartlarla aÇlk artbrmap koaul-

• JI•'• --'---L b ıL_I_ 26/6/9.ıl1 ~L-1 - Aıem- 21 aGa dnmn _,_ Ye irinci - • •......- cünG .. t on bette Bayındır hükümet binasında ldara heyed huzanmcla 
ppd.cakbr. Bu tarihten on bet ... eoma da yani 717 /941 Pmrı.i triinl eaat 3 te aynı ,-erde •• Qnl heyet tarafından iJdnc1 lhaW ppd.cekm. 
IJlrt.d ihale • lkiaıııl ihale ...-ndakl mllddet zarfında :rüzde 3 dea nobaa olmamak şartlvle artttnnalar kablıl olunur .. 

J - A~ ltdnk ed• tallpler arttama bedelinin ~z~e oma nlabetinde teminat dcua Yerınefe mecburdur. 
J - tc.l'I ..._.,,...... ppbnnamakta banka muhtardır. Miitterl bunun için bankadan l>lr bGna hak talep edemez yalnız cleposito keadWne 

We olunr. 
4 - ICM"t MK' •I• 1cnm ekablacle temı..t akça9Dlll ~ 10Dra Jbale bedelinden mütebaki meblil defaten TUrkiye CUmlwriyetl zır.at 

IMmkw Ba,.... • .._ ...... ,,. tecll,.e eclBecektk. • 
........ ihale tatltlncl• ldlNnen ~l cin zarfında tamamea t-1lm edllmec:lllt takdkde talep va ~ınlt ad edilerek'. teminat akça11 mevkuf 

tutulur. Ve ayna nmeeda artbnDa kahDelli tekrar tanzim ft arttırma Y•Plhr. Bu Jll!l"etle bulunacak bedel evvelldndE'!l\ noksan zuhur ederse farkı 
dkt murafiyle l.htlklııi mevkuf temlaat akc;umdıuı mallsup olunUT. T emlnat alcçua Uft celmezte tlat tarafı yaz pçea tallbladen taball ecllltt. 

S - Taliplerin a1tt1nna .-dan hlllfma wku balacak iddlalen dinlenmd. 
6 - Delllliye feral harcı. mUteraldm •ersi l»cm:lan w.alr bilGrnum muraflar mOftet'fye aittir. 
7 - lpolılk ..Whl alacakhJarla diler al&blılann M r.a~ menkulleT' O.erindeki haklarını Ye buusiyle fak ve ma!n'aAua iılah elan lddtallll'IN enek 

•' 'leal11lsle (,tmd) sUn içinde TUrkiye C ........ ti Ziraat b.nkası 8ayındl1' ajamma Ye)'tlhat lraza idare heyetine bildirmeleri Jazımdır. A1te1 
takdirde haklan tapu sldllyle sabit olmadıkea 1at1t bedelbdn paylqmU1Ddan t.adç bnlnlaealr.lardır. 

8 - S..... .... ' ı elıia aruileda hail ıı.-dald mlkd•. cins. hudut veıııah nJJclbnle enafın resmi ta~ byıtlarlyle tevafuk etmemestndm 
i1oJn1 "'~ .....,._-.. ille Mr hak ve mUta1ebed. bulunamazlar. B1I ltibarJa mllfterderln tallp l>ulunacaklan PYri menkulleıl lhala tarihinden 
nYel ....-..Uea sllwıen meefaatlert. ilr:tinemdandlY'. 

F•la taht1lt almak hte,oenledn afammma müncaatlan llln olunur. 2035 ( 1248) 

BPelJI KöndlPlePI İfletntealnden : 
~ miiıftıerilıer •n.nda tat ka.mirii. kok kömGrii. l:triket Ye talt 

ınaddelerlnin satışlan haklcmda YllPılmlf olan mukavelelerden mütr-v~lllt bil
cümle haklanmazı 1 /6/941 tarihinde kurulan ve merkt!d Anbrada bulaııan 
cTORKIYE KöMOR SAllŞ VE TEVZi MOESSESE.Sb ne d~ettiiimlzl Ye 

mü,terilerlmize kafll olan vecihelerlnalzl de \,u mDesse1enln tamamen tekab-
l>ül eylediği llln olanur. (3004) S 4 5 9 16 23 2022 ( 1236) 

GGPp Llnyfflel'I lşlet,,...btd•n : 
Müeaaemlzle mlltterller a~a U~ kamldi --.ı-. ha1rlnnda ,...,.ı. 

m1t olan muk11TeleleTden mGtıeftllit l>trcGml" h111cJa"""• t /6/'J4 t tanhln
t!e kurulan v,. meTkezi Ankarada bulunan « TORKtYE K.eMcR SA Tl5 VE 
TEVZi MOESSF'..SF.SI> ne dnnıttillmlzl n m6'tf'rllen.ize bıp olan wd
belerlmlzi de hu mlleaesenln tamamen tekahlıüt e"1'1eCllfl din olvnur. (30M) 

3 4 s • 16 2J 2023 (1235) 
----~~~~~~~------~-

DE VL F.T UMANLARI iŞLETME UMUM M tZMtR ŞUBESi 
MODORLUCONDEN : 
Denb- l9)t>rfncl~ 1cul1anılmak ilzere .20 ile .SS yq aruuuia Ye ukerlllde tB

tilt olmnv11nlardan i~i alınacakhr. 
11'tİyen1,.rin Dnlet Umunlan ltletme umum mOdthlQI tzm!r euhetıl ltlet-

Ambar • ınşaah 
tZMlR ICOOPERA TIFLER BIRIJCINDEN ı 
lzmirde Alsancakta St11dyftm kaT'fll'lnda hldllfmlze ldt anada lap edile

cek lr~f \,edeli 149.411 lln 60 kuruftan ihJret Urglr anb.r JnpabnJ!l 
20/6/941 Cuma gUnG saat on bette nhldl flpt esan dahilinde kapalı zarf 
asultyle elrslltmea yapılaeııJttır. 

f - Ehiltm1!7e alt bOGmam enak lzmtrde Mrllğlmlz merkezinde mm
taka tleaftt mGdGrlyetinde allkadarlar tanıf.Jndan tetkik edllfbiltt. 

2 - Elcııılltmeye lttink için mtmillat teminat mlkdan 11205 liradır. 
3 - Teklif mektaplannm şartname ahk&mı dairesinde fhalcc!en bir aat 

e9Tel Ozmlr incir w: Oz6m Tanm ~bfl KooperatlRerl Bırllii 1csiltme ko-
11lh7onana) te.dl ed~ Yeya nftftlf otm ... lbnnclar. 

'· 10, " (f25S) 

ErfBA lfllV Al'CK r BCIRo.tllNDAJf : 
Mae.e.emtzle ma.terilft ansm<la yapılmıt olan lllÜrftlelerclen mi• 

ftlllt 1>1Jdhnt., hak1anmm 116/~4 I tarihinde bralan 'ft me1'ezl Anlcarada 
IMılimaa cTORK KöMOR SATIS w TEVZi MOESSESESI• ne dewett11ı ıW 
ft mfl~rf1.,.rlmfn ~ e1an ~1~n"'1P.I de ha m8el9e9enift ..__ llB-

5 9 16 23 2024 ( 12'4) 

imim DZ' l'l!RDAllldODID~: 
!abf No Muhmmnea beclell 

Ura Kr. 

6961 Güzelyah S9 anca Ka.am aokaia 867 .... 7 panel. Z 17 ın. 00 
M 2. 12 tajb ana. 

6971 u...--y mahalıe.t 1512.1S27, IS28 numarah Msznldi. 410. 00 
Altm lideU aobk 1395 ada. 1 panel. 330 M 2. 1 taj No. la .,_ 

691r Bamon Atalı ca7W' eo. 3 tai No. 'ha hanenin 42 ..lWnde sn. 71 
9 eehlml 

7001 ikinci~ klpdl M..m caddeli 17'1 Mla. S penal 75. 00 
298 metre murabbaı bil& nuınuala ana. 

701 ı lkincl Karantina k3pri1 Mımh cadclelıA l 7J 1 ada. Z penal JI. 00 
1 SO. 50 M Z. Mll llUllW'ala --. 

702: Göztepe lemet .................. Muarh cadde.a 942..... 90. 00 
7 panel 494 meln......,.,.. 8/11 bPI D ......... 

70Jı ikinci ~ M..m cadd..ı 785 ada S panel 225,5 58. 00 
....... .....W... 2SJ/I taJh ana. 

7CMı lldml Kanmdaa klsd ••d• 7.117JI ada. S panel 62. 00 
248. 7S M 2. bdl ...... raı. ana. 

705 ı lldacl Karantina köprG Şehit Nazım ao. 1 7J 1 ada 14 panll 40. 00 
162 metre mat.Y,.ı blll numaralı ana. 

7061 ikinci Karantina kapıG Şehit Nama eo. 1731 ada 11 .,....ı 72. Ol 
281 ................ ~ W1a DlllllAnala ..... 

1,a1 ı Jldnd Kanıntl.a lrlpdl Salml. eobk 17 31 ada. 8 panel 65. 00 
261, 7' metN ......-... bili .........ıs ..... 

708ı ikinci Karantina k&prG Şehit Naım-.. 1731 ada 10 .....a 71. 00 
284, 2S metre murabbaı bill nanrua11 --. 

709, lldad 1ea......- Uprtl Şelait Nazım .ohk ı n ı -. u 11. oo 
panel 295 ..... --- Wll ................. 

719ı Chtııp• 90 n-m. eobk 93S ada. 8 panel 414, H 7J. 00 ................ , ......... 
711 ı ikinci Karantina kBprl mahtee 90bk l 7J 1 ada. .f panel 61. 00 

243, 75 metre murabbu l>lla nmnarah ana. 
7Uı C&dıeıpe M..a. eokak 859 ada. 1 panel 1123. S...... 168. 00 

....... bill lllllDUÜ ana. 

Yakanda pala em..Ua milld,ederi petin para ile 1/6/941 tarihlnclea 
itibaren 16 ailn mUddetle m~ konalmQftur. ihaleleri 16/6/941 ta
rihine müpdlf Pmrt.esıl pnG ..at 15 dedir. Taliplerin muhammen heclel
Jert iizmlndea ,,We 7,5 depozito akçaaı yabruak yevmi mezk6rde milli 
em1'k müdürlüifinde müteıeliil •lif ltombyoaana mGracutLrn lJan oJo. 
nur. 1986 ( 1249) 

SATILDC BDIA ENKAZ! 
2'. c • ......., Banlıan ,....,,. ,..,.•inden: 

Bakkal Ecem PYlll -- Hatice Fltaata alt iJrı. benkam1Z tuarrunu. ... 
çan n belediyece yıktmlma .... IGaum sa.terilen lnclnltmda 1889 •"1ı eo
bkta 12 .. ,,ı. hlnıtnm yıkbnlmw ataPlekl tutlarla artmmaya konaı. 
•Uflm'· 

1 - Atarma 9/6/941 tariWnde saat 11 de bankamızda yapı)acakw. 
2 - Attuma bedeli. arttnma aünll bankamıza P91in ldmeeektlr. 
3 - Mütterl kendi vesaitiyle en 1eo 15/6/941 tarlhiM bc:lu binayı ,Jıı. 

tmp enbzmı bldımut " wımlnfnl. mfica'Ylr zemin ...tyalnde düz ... ,_. 
mlz bir l.alde banbnuza teellm etmlt balanacakbr. Yalım enkamua blch
nJmuı mGddedo --...... ...-fakatble ..... 20/6/941 tartldM ... 
de' matılabUir. 

4 - F.nbz ınlpri)'e aittir. 
5 - MUtterl ~ ~ maddesi hftlnnlinl yedne ptlnnedlll 

takdirde bina. pmrhlda diler bir taliMne ~tmhr. V.,..ı..t hank•- ,tlD
llrllp enba puap çnlrlr. •iki halde de hW olllcak ~ fuk ...... 
..a.eeıWn lcledlll aıttll'l8a hec:Wlnden teftif elunar. 

6 - DeUO,. m11ttwı,. akdr. JO<M ( IJ50) 



SAHfFE4 YENi ~.llR 

SiYASi VAZIYET Akdenizde cok mu-• 
vaf f akıyetli bir akın Su- ---o---

ıs 4 

Stirige 'etrafındaki ha
zırlık ·ve düşJnceıer 

s 

Habefistanda yeni bir 
zafer kazanıldı 

tn~ilizlerin 
riyeye karşı ha
reketi ihtimali 

artıyor 

Mihver kafile-
sine havadan 
hücum edildi 

ln~ilizlerbiziha- Yeniden 20bine 
zırlanmıyor san- yakın Italyan 

mak hatadır esir edildi 
~ 

~ . Selıiz ilin tonlulı bir va-
V işi hükümetı Sı.ırıye pur batırıldı, diğerleu•i· 
ile 1 un usu müdafaa-- ne de hasarlar ilıa Df;e F~ansu: gaze~esi 

karar verdi olundu.. ,-·ıt~ehte;n atı oır ve 
l'O Kahire, 4 (A.A) - İngiliz orta .·drk Am~ ·ııı..,,. ~ 

---o--- hav::ı tebliği : McrHen tayyarelerinin 1 ~ru~~va r.ıO 
Fransanın menfaati Al .. 
manyanın galip gelme

sinde imiş! •• 

yaptığı bir keşif neticesinde bombardı- ders ueri~os-! •• 
man tayyareleri Tunus sahillerinde cc- . B~~lin 4 (A.ft,.) - D.N.B. Paristen 

b d ~ uhr' 1 h' . d bıldırıyor: 
rıu a ogru ın ıp er unayesm e se- N .. T t . v· .d k' k b' 
{ d b. d" t' t k r·ı · ovo an gaze esı, ısı e ı a ıne er e en ır uşman ıcare a ı esme I f 1. 1 . • S . af d k' hA . . an ıvet erını Ve urıye ctr ın a ı a-

Radyo gazetesine göre Almanya ve 
lngiltere mütekabilen Suriye haklunda
ki niyetlerinden şüphelenir ve birbirle
rine istila emelleri atfederlerken Vişi 
hükümeti bir içtima akdederek Suriye 
ve Tunusun İngiltereye karşı müdafaa 
edileceğini bildirmiştir. Bu içtimaın 
ehemmiyetini belliten nokta .şudur ki 
general Veygant ta buna iştirak etmiş
tir. General Veygant Suriye hakkında 
esaslı ve yakından malfunat sahibi olan 
bir zattır. Fransa İngilterenin müttefıki 
iken Suriyede Fransız başkwnandanı 
idi .. Şimdi de şimali Afrikada Vişi hü
kümetinin murahhasıdır. 

hücum ctmı.şler ve 8000 tonluk hır va- diseleri tetkik ederelt F " kta 
t · b t 1 d G · · ran anın sar 

pura am ısa e yapmış ax ır. emınm Suriyeyi sade kendi siMhlarivle müda-
infilakının siddetindcn yanındaki di~er f-.a edecc~ini yazarak divor ki: Suriye 
vapurlar da hasara uğramış ve bir tay- ahvaline yakıncl~n ve iyi vakıf olması 
:yaremiz de enkazın isabetile denize dtlş- hacebivlc general Vev"nnn i1e ~örüş
müştür. 5000 tonluk diğer bir ,·apura da mC'l{ ilıHv.,rı h;ıc• 1 olmu.,tur. 
ü;abet olmuştur. Diğer vapurlarda da AMF.RtKA. DfJ,Jl.fH'T,t tMtS Kt! 
hasarat vardır. Yakın sarkta fncrilhler bir hkı>n cnt-

___ ,____ ri'kalar Cf'vinnnlrtcdirl0 r, bıına Fran .. " 

Amerikada /evazim J?kayt hlamazdı. F,,mPn hcmeT\ hl'r 
pi.in yanılmakta olan tnıriliz faJı,.;l<;leri-

Vişi hükümeti Suriyeyi İngiltereye 
karşı müdafaaya hazırlanırken general 
Degol ve hür Fransızlar da yine Suri· 
yeyi Almanyaya karşı müdafaaya hazır· 
]anıyorlar. Vişi Fransızlan harekelerin· 
de Alınanyanın yardımına güvenmekte· 
dirler. Degol Fransızları da İngilterenin 
yardımına güveniyorlar. 

imalatı artı yor 
--o----

Aylık bombar
dıman tayya
resi imalatı 

5(10 e çıkıyor Londra radyosunun verdiği bir habe· 
re göre general Degol Filistine gelmiş 
ve Hayfada karargah. kurmuştur.. Hür 
Fransız kuvvetlerinin Filistinde toplan
dığı haber alınmıştır .. Meşhur Albay Amerilıa harbiye nezı;-
Kolct te Çerkes askerleriyle birlikte ge- reti 800 büyüfı bomba 
çenlcrde Suriyeden kaçmış ve Filistinc d 
gelmişti. Muhtelif kaynaklardan gelen tayyaresi ısm~rla ı.. 
haberler bazı diplomatların da V~i hü- Vaşington 4 (A.A) - Amerika harbi-
kümctince takip edilen siyaseti be~en- ye nezareti fevkalade büyük 800 bom
tnediklerinden istifa ettiklerini bildir- ba tayyaresi s:ioariş etmistir. Bu siparisin 
rnektedir. Nitekim Ankara büyük elçili- birisi 226,636,200 dolarlık ve diğeri 
ği memurlarından ikisinin bu yüzden 95.242.686 dolarlık olmak üzere iki bü
istifa ettikleri öğrenilmiştir.. Amiral yük fabrikaya verilmiştir. 
Darlanm sözlerinden anlaşılıyor ki ar· Haber alındığına göre bu siparişlerin 
tık V~i hiikümeti Almanynnın ittifala- hedefi aylık bomba tayyareleri imalatı
na girmiş demektir. Amiral a~ık olarak nı 500 adede çıkarmak arzusudur. 

fUJllan si)ylemiştir : M1LL! MODAF AA YA A1T 
• - Fransanın menfaati A~anyanın 

lıarbı kazanmasını temin etmektedir ve YEN! TEDBf'RLER 
Fransa bunu yapacaktır.• Vaşington 4 (A.A) - B. Ruzvclt ga-

Bundan daha a(ık bir lng:iliz aleyhtar- zeteciler toplantısında milli müdafaa 
bğı olama-z.dı .. Bu aleyhtarlık filiyat sa· bnk1m1ndnn istifade edilebilecek toprak
hasında tecelli edecektir. lara hükümetin el koyma !'la Ahiyetıni 

Deniliyor ki buna mukabil Vişi bükü- mevzuubahs ederek bunun harbiye ne
nıeti Avrupada yalnız Alsas Loreni kay• zareti tarafından teklif edilen diğer bir 
bedecck ve milstemlcke1erinc dokuı:ıul- kanun Hi.yihasının milli müdafaaya ait 
mıyacaktır. Avrupaya yeniden dii7en levazimin çoqa1tılmasını istihdaf ettirn
verilirken Fransa Almanya ile iş birliği ni söylemiştir. Grev dolayJ.c;iyle kabul 
yapacaktır. ettikleri harp malzemesi sipari~lerini 

Bu ihtimaller mağlup bir Fransa icin yaomaldan istinkaf eden hususi fabri
cazip şartlar gibi görUnmekte ise de 

1 

katara el konması kanun layihac;ınm tat
mesele o kadar basit değildir. Fra::ısa bikinde rastlanan miisülatı bu suretle 
mukadderatını galip bir Almanyaya bağ- ortadan kaldırmaktadır. 

ne cevau vermı>k Hl?:ımdır. Bilha~., ... 
Rll?velt hllme1idh· ki Avrıınad.a bir te
!':aniit wırdır ve Fransa da bu tesanüt 
siv;ısefinr1°ki rnPvlriini gilnitPn ~ine 
sar..ı.,,..., 1-..,+,'"""., lrt ... .=ı.r. 

.t'J\Trm f7,Ll<''R DF. 
l-f A '7Tf.H .ANTVORLAR 
Lonc1ra A ( A A) - Roytt-rin diploma

tik mıılıarriri vazıvor: 
~11nve etr:;ılmda vaoıl:m büHin ha-

71rlı\lar1n valmz A l>n:ınlı.ır ve Fr~ın"'17-
lar t:.n>tirıdan v;ı•·.,Mı;;ırı-. fo::ınmak rln;;
ru dı>:tilrlir. fnam~l"r F;l;.-tinin mürl:ı
ffl::ı,.ını <l;:ılıa evveldPn dilciinmii"l~r V<' 

t::ıkvive l"ihı>+ine p;tm;c;lerrli .. l<' ... l{~t TrP'lr 
mu.h::ırphnc:i h::ıcohivlc tedbirlor;ni ta
m;ımlam;k jm~?nını bııl;ım~mıı=l?l'rl•r. 

A lynanl::rr, Surive fı<ırek<>Hni l ir Fran
sıw hın> \mak ict<>mivecekl,,,.rJir. 

.A lm:mlann Sıırhr"vf' gi,.ni\leri hak
knııhki h:ıhl\l' L<ıT'rlrncfa teyit eclilnı"'· 
mictir. tn .. ;li.,.lı:>r A1m:ınlı:ırrn orta !':a,.\-
tnki b1ifiin foolivet ve fı<ırekefü•rini bil
mektedirlor. l<',-, k'lf bunları tabii harici' 
y:ıv,..,omı:ıkt.,.rl•rlar. i 

,,..,..,.,..,flll ... IJP.ft91",,.~ 
"'"'!f?f ,,,,,,,.mefldir •• n 
Londrn, 4 (A.A) - Deyll Meylin as

kP .. t rr>ııharrlri su sm:ıli sorımıktadır : 
İn$dlizler ne i<:in Almanlardan evvel 

Surivevi isgal etmiyorlar? 
Bu suale, muharrir kendisi şu ceva· 

bı verivor: 
Bir ~<>n4'ral hareket man1n1 kend 

sccmelid'.r. General Vavc den ıyi hiç mr 
kimse barekct zamanmı takdir edemez. 
Bu husu~A karar h<llckı. orduva ku
mEmda eden general Vavele aittir. 

Simdi A lmanJar Suriveve yerlesm~k 
istivoriar, İnrrifü:Jeı· Suriveye girecektir. 
fakat bunun dfüer memleketlerde vapa· 
cağı te!<lrleri ~öz önünde tutm:ık Iazım· 
dır. Vavel yalmz Süvcysin sark sah:Jini 
de~il. e:arp sahilini de müdafaaya mec
burdur. 

byabilir mi? Almanya, ne kadar ehven ----
şartlarla sulh akdedersc etsin, Fra:csa- "B "d t t karışık. E·mııınımıııırrmmmnn1111111111111ıııınm1111E 
ya müstemlekelerde ve hatta A vrupad:l a ~ a " a = (:" k . AI . E 
hayat hakkı verecek midir? Fran:ız ) k kt ••. fi ·d" g s ı man va rmoa-E 
menfaatıerinin Alınan hegemonyası d~ ı çı ı, or ı '.re = v·ıh 1 öldü: 
telifi mümkün müdür? Darlan ve Lavm • ı.... ı· ıd· gratoru 1 f! m E 
bunu mümkün görüyorlar. Bu. Fran~a- 1 8 n ef 1 l - = 
nın ananevi siyasetini tersine çevirmek § Berlin 4 ( A.A) - D.N.B. Amster-E 
demektir. Şüphesizdir ki bir <;ok F•an- : d~mrl1n bildiriyor! = 
sızlann kafaları da böyle bir şeyi alını- Kahhe, 4 (A.A) - Orta şaTk İngiliz § S:.bık Kavser ikinci Vilhelm saat~ 

karargahınır. tebliği: § 11.30 da Hollımrfada Domdaki şa- E 
yo~una ra~en Amiral Darlan bu siya- Irakta kıtalarımı._ Musul şehTini işgal : tosıında ölmüştür. ;: 
seti yürütmeğe karar vermiştir. Böyle- etmişleTdir. Bağdatda 2 Haziranda çı- § Alm:ınvanın ~on hükiimdan olan~ 
ce Avrupa, ikiH mihver kombinezonun- kan ciddi kan!ftklıklar üzerine Irak hü- §ikinci ViJhelm 27 ikinci Teşrin 1859- § 
dan yavaş yavaş üçlü mihver teşekkü- kümeti idarei örfiye ilan etmiş ve asa- :: da doğmustur. 15 Haziran 1889 da: 
lüne doğru istihaleye uğram~taclır. Yİ§ iade olunmuştur. § Almonva hükümdnr1 olmustur. E 
İTALYA .NEREDEN TATMiN YENl HOKOMETE SADIK ~ 10 tkineitesrin 1908 de. Almanya- E 
EDİLECEK? KONSOLOSLAR E nın ma!:ih1biyeti il7.Prine HollEındaya E 
Pek tabii olarak Fransanın vaziyetin- Beyrut, 4 (A.A) - Lübnan, SuriyÖ ~iltica etmiş ve 28 lkinciteşrinde sal-§ 

deki bu inki af Alman • İtalyan miina· ve Filistindeki Irak konsoloslan yeni - ta ttan f t tm"şti -
ırak hu .. ku"'metı'nı' tanımakta ve bu hu'·ku··~ 5 na craga e 1 r. § sehetlerlnin de bu vaziyete uymnsm1 _ 

De'barefı şehri lıanlı 
Wilffharebelerden sonra 

n§hayEt İngilizlerde 
l:ald! .. 

Kahire, 4 (A.A) - Orta şark İngiliz 
tebliği : Libyada vaziyette değişiklik 
yoktur. 

Habesistanda İngiliz subaylann ku
mandası altındaki Habeş cengaveıleri 
tarafından işgal edilen Debarekte kanlı 
~arpışmalar olmaktadır. Bu şehir İtal
yanlardan iki defa alınmıştır ve şimdi 
diınizdedir. 

Göller mıntakasında 5772 İtalyan ve 
12 001 yerli esir alınmıştır. AJınan pek 
cok harp ganaimi arasında 14 tank, ye
di zırhlı otomobil ve 85 top vardır. Kı
talanınız ileri harekatına devam etmek
tedirler. 

-------
Ciritten .~onra Alman 

hedefi neresi? 

In~ilizlere ~Öre 
Suriye mesele

si en nazik 
safhada 

Vi.ıinin Almanya ile 
Gfilıiir iş birliğinden 
hiç füphe edllmiyorG • 
Londra, 4 (A.A) - Giridin tahliyesi 

ne Balkanlardaki Alınan harekatı.un 
bittiğine, ne de küçük A.c-,ya veya Mısır
da harekatın başhyacağına bir a1a:net 
olarak değil, ikisi arasında mütavassıt 
bir devre olarak telakki edilmelidir. 

Londrada dün Mkim olan fildr de bıı 
mexkczded:iır. Londrada teşrinievvelle 
mayıs arasında Giridin müdafaası icin 
lazım gelen tedbirlerin alınmadığına te
essüf edilmektedir... Bununla beraber 
ilerideki harekatın inkişafı bakımından 
geçen harekattan ders cıkarmak lazım
dır .. 

Gctneral Veyıı:and sıeli .. sıelme1 Vişidc 
ransız K8binesinin bir l(aç de a an ar-

da toplanması son derece nazik addedİ· 
len Suriye vaziyetiyle a1nkadar ~örül
mektedir. General Veygandm Viş1de 
toplanan nazırlar meclisinde ne fikir be
van ettiği haklanda malumat ohnamak
la beraber Visi hükümetinin açıkça Al· 
manya ile iş birliği yapmak siyasetin~ 
takip cttii?'i şimdiki halde burada kabul 
edilmektedir. 
Almanların Lazkiyeye tam bir znhlı 

fırka çıkardıkları söylenmektedir.. Di· 
ğer kaynaklardan tekit edilmemiş oJ
makla beraber, Sın-yenin en hassas nok
tası burasıdır .. 

Simdi anlaşılmak istenilen şey, Peten 
kabinesindeki mutedil aza tarahndau 
İn~ilizlerin düsman veya eski bir mdtte
fik olarak telakki edilip edilmiyeceğ" · 
d.ir. Vişi mülakatı hali hazırda Brenner 
mülakntmdnn daha mühim telakki edil
mektedir. -------
Girit şehirleri 
şimdi bQrer 

harabe! 
1. • H" 1 .. metle teşyı'kı' mesaı· etmekte olduklarını :111ı•••ımııııııııı•ıııııııı•·•ıııım11111111111rııımı-icap ettirmiştir. Musso ını - ıt er g~ _ı..:- 4 tA 

rfü;mesinin sebebi hu olsa gerektir. bildirmişlerdir. · U'7ak Şarkta Kaıu.ı.e ' .A) - Giridi en son ter-
ttalya bu yeni vaziyette Fransaya kar- &. kedenlerden olan Yunan adliye nazırı 

d · 1 k harp malzemesı" vardır. Almanlarm J,u Dimitrakakis Mısıra muvasalatında Al-
şı iddialann an tamamıy e vaz ge(m" k• ı• ç• ı• 1 
mecburiyetinde kalacaktır. Buna mu!<a· silah ve malzemeden istifade suretiyle )Jk.ı.ı na IPt . lll ı- rnan tayyareci erinin Girit şehirlerini 
bil her halde Yugoslavyadan ve kim h•- bir kolordu teşkil ederek, Fransızlarla 1la · tahripte gösterdiği tarif edilmez vahşeti 
tir, belki de başka yerlerden tatmin edi- birlikte Filistin üurine harekete ge(· ) • k an}atmıstır. Dlınitrakakis demiştir ki~ 
Je<ektir. IDtler • Mussolini görüşmesi- melen mümkündür. Bu sebeple İngiliz- er mJ, V0 S8 «- Giridin müdafaasız .ırüzel merkezi 
nin mevzuu bu olsa gerektlı'. lerin Suriye tarafından yapılacak böyle artık mevcut değildir. Şehrin gördü-
iNGİLTERE VE SURİYE bir hareketi zamanında önlemek idn. J ı ? ğüm en son manzarası duman tüten mu-
İnl(ilizlerin Suriyeye karşı askeri ha- siyasi dilsünceleri bir tarafa bırak3~k ap01• ar mı azzam bir enkaz yığını olmuştur. Bir 

rekatta bulnnmalan ihtimali rinden (ti- hemen faaliyete gecmeleri beklenebilir. tek duvar ayakta kalınamıstır. Sehrin 
ne kuvvetlenmektedir. Harekitm baş· iNGİLİZLER SURİYEYİ DERHAL Türk camileri ve Yunan kiliseleri hSk 
laması bir gün meselesi addediliyor. Ba· ALABİLJRLER Şanghay, 4 (AA) - Japon bom- ile yeksan edilmiştir. Nazi tayyarecileri 
zı İnciliz ~azeteleri de Suriyenin şimdi- Ingilizler, derhal Suriyeyi işgal ede- bar~ıman tayyareleri Çun - Ki?gi ~i~- vazifelerini mükemmel surette ve Füh-
ye kadar i~gaJ edilmemesinden do~yı bilecek durumdadırlar. ngilizlerin Fılis· detli surette bombardıman etmışlerdır. rerlerini memnun edecek bir tarzda 
alakadarlar hakkında tenkitler yap- tindeki kuvvetleri kat'i olarak bilinme- Sehirde bombardımandan ölenler 200 yapmışlardır. Gördülfüm en hailev1 
maktadırlar. mekle beraber, Filistinde bir buçuk !ld kadar tahmin edilmektedir. Bu rakam, manzara bu kanlı tahripten s;ığ kalmıs 

Ilarckatm Balkanlardan tarnamile ya- kolordu bulunduğu bilinmektedir. Bun- bu senenin en büyijk rakamıdır. olan ve ı?ayıi mevcut şehir karsısında 
kın şarka intikal etmiş bn1unması, ve dan başka Irakta da 35 _ 40 bin kişilik İngiliz sefarethane1iyle Fransız kon- .. askm sükut içinde uzaklaşan bir kaç 
Almanların bu sahada faaliyette olması bir kuvvet vardır. Irak harekatı tama- solo0luğuna bombalar i!labet etmiştir. sivil olmu~. 
Suriycnin stratejik ehemmiyetini eok men neticelenmiştir. Binaenaleyh İngi- BU JAPON tDDIASI GfRt'ITE KAHRAMANLIKLAR 
arltırmı hr. Almanlar halen yalnız Su· ]izler bu kuvvetlerin büyük b:.:- kıs:nın- Tokyo. 4 (A.A) - Japon ordusunun Tahliye edilmekte olan Yunan varalı 
riye hava mcydanlanna hakim bu.lun· dan, en az 2 _ 3 tüıneniriden Suriye ha- sözcüsü ıu beyanatta bulunmuştur: ~pları gördüm. Bu yaralılar ke~di ıs-
ınaktadır]ar. Fakat bir müddet ~onra rekS.tı için istüade edebilirse motöılii Sansi eyaletinde Çun - Kine; hüküme- tıraplannı unutarak «yasasın Yunanis
Girltte olduğu gibi bir kara ordusu in- olan bu kuvvetlerin süratle toplanmala- tinin meTkez ordusu kıtalaTına karşı tan hiirriyeti> diye bağırıyorlardı. 
~irerek an!>!Ztn Sliveyşi tehdit etmt"ler1 rı mümkün olacak ve bwılar lıarekfıta T aponlar bir muzafferiyet kazanmışlar- Giridin her smıftan ve her yaştan 
de muhtemeldir. Irak hadiseleri de . .'\1- bir kaç gün içinde iştirak edebilecekler- dır. Bu rnıntakadaki Çin kuvvetleri l 8 bUtiln halkı kahramanca ve cesaretle 
mauların bu yol ile İn~lizleri vurmak dir. tümen, yani 150 bin kişi tahmin edil- cfümıana saldırmıslardır. Rı>smo ve 
istediklerini (i}stemıektedir. Irak da-ı:a- SOVYETLER ALMANLARIN mektedir. $ansi eyaletinde temizl~me Hanyada müteaddit paraşütclilerin ye-
sının bitmesine ra~cn Almanlar Swi- DOSTU harekf!ti devam etmektedir. Sansi mmta- re ayak basmakla bernber ölmeleri bir 
yeyi takviye etmektedirler. Almanların Sovyetler, orta Avrupa ve balk?n k:ısmda bulunan Cinli kıfalarm miluları olmuştur. Giritteki Yunan askerleri 
Suriyedcki kara kuvvetleri mikdan vaziyetine alakasızlıklarını anlatmak ıs- 40 bindir. 2C bin esiT alınmışbr. Fira- kura efradından mürekken idiler. Bun-
kat'i surette malum dei?:ildir. Yab'.Ulf'l tiyen yeni bir karar ittihaz etmio::lcrdir. ril,..·rin mikdarı dn 60 bini bulmurur. lar jmlJaratorluk kuvvetleri yanında 
kaynaklara göre bir tümen kadar su- Yunanistanı da artık istiklalini kaybet· BU DA CİN İDDİASI cok büyiik bir cesaretle carpısmışlardır. 
bay ve asker e:öndemıMerdir. Bu haber mi.ş bir devlet tclakld ederek Moskova- Londra, 4 (A.A) - Japonlann ınuzaf- Bir tnaüiz yüksek rütbeli subayı, ~ene-
doğru ise. bu tümenin bir müddet S6nra daki Yunan elçisinin ayrılmasını talep ferivet iddia ettikleri Fla 

--·:ı=:: ™ J YAZİRAN Persembe 
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Büyük Millet Meclisinde· 
fWW~~~~~~~~~~.-

Dünkü içtimada Alman
ya ve ltalya ile ticaret 
işlerin iz de görüşüldü 
~k~·a 4 .~A.~) - Büyük Millet Türkiye - İtalya ticaret ve seyrüsetaın 

Meclısı bugunkti toplantısında ordu, muahedesinin tahdidine ait notanın fas~ 
bahriye, jandarma subay ve memurları diki hakkındaki kanun layihalarının 
hakkındaki kanunun altıncı maddesin- birinci müzakereleri yapılarak ıasvi.P 
deki «:muhakeme nltına alınmak> tabi- edilıniştir. 
rinin tefsirine ait mazbatayı kabul ey- Bundan S_?nra; Türkiye - Roma~Y.ıt 
!emiştir. Almanyaya ihraç edilecek Türk arası;ıda teati ~en. no~la!'1n tasdik: 
mallarına mukabil klering hesapların- ne aıt kanun layihasıyle ıskan kanuntı 
d ki A ntuı 39 uncu maddesinin ve pasapOl t 

a Alman rnatlubatından yapılacak kanununun 10 un dd · · t dili· 
d v • 'klik T'" ı · Al cu ma esırun a 
egışı , ur nye - manya arasın- ne ait kanun layihasının birinci nıUıa· 

da ticaret mübadelelerine mütedair hu- kereleri yapılmıştır. 
susi anlaşma için teati olunan notalarla Meclis Pazartesi günü toplanacakUI· 
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Bu senenin ilk dört ayında -
Türkiyeden en çok mal 

alan Almanlar oldu 
Ankara, 4 (Yeni Asır) - Başveka- Almanlardan sonra Jtalyanlar ela 

let istatistik umum müdürlüğünün tes- memleketimizden yumurta istem~o 
bit eylediğine göre bu senenin ilk dört başlamışlardır. ilk olarak Tuna yoliyleı 
ayında harici ticaretimizde en fazla mal İtalyaya bir mikdar yumurta gönderi1t" 
Almanyaya satılmıştır. ceği öğrenilmiştir. 
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Bir f;Ok yabani a2"aç aşılandı 
Ankara, 4 (AA) - Ağaç koruma 144,000 ağacı aşılattığı, köylülere af'" 

cemiyetinin bu sene Cankın, Ankara, cılık usulünün gösterildiği v n\ rıca btı 
Sivas, Konya, Bolu, Kütahya, Manisa iş için ustalar yetiştirildiği habt al 11• 

vilayetleri ile 15 kaza ve köylerinde mıştır. 
450,000 ağaca aşı tatbik ettiği ve 
11111 ı ı ı mm ı ı ı 11111ıııııu111111ı1111ııı111111111111111111111111rımmıı1111111111nnm1111111111111111111111111111ııli 

Hava Kurumuna yeni teberrüler 
Ankara, 4 ( A.A) - Türk Hava kuru-, inci ilk okul talebeleri arac;ı.nda otııt: 

mu için Ödcn).İşte 3032, Sivrihisarda bir lira teberrüatta bulunuhnu:t' 
1031, M. Kemalpasada 351, İstanbul 55 tur. 
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Makineye Mısır Kabinesi 
''erilirken istifa etti 
n a ııı=maa _ 

Suriye ve Tu- YENi KABiNEYi YiNE HOSE· 
''" SIRRI Pi A TE KİL nus a ransız EDECEK ••• 

mukavemeti 
Fransız kuvvetinin uaı. 
nız başına çarpışması 
Almanı~r içi~ daha 

ıuı olacak 
Londra, 4 (A.A) - Royter : Londra 

da şu cihet kaydedilmektedir ki V;şi 
hüktimetinin Fransız imparatorluğu 
yalnız başına müdafaa karan Vışi.nin 
Alınan turistlerinin teknisyenlerinin ve 
tayyarecilerinin Suriye ve Fasa geniş 

Kahire, 4 (A.A) - Royter: Mısll' kn4 

binesinde tadilat yapılmak üzere nazır-" 
lar başvekil Hüseyin Sırrı paşaya isti~ 
falarını vermişlerdir.. Öğrenildiğine 
göre yeni kabine yarın ayni başvekilin 
riyasetinde teşkil olunacak ve Saadi ve 
Vaft partileri yine hilkümete iştirakteıi 
imtina eyliyeceklerdir. Vaft partisinin 
hala kabine dışında kalması kat'iyen bit 
harici siyasi mesele değil, fakat sırf da .. 
hiU siyaset meselesid:r. Filhakika Vaft 
milli hükümete iştiraki kabulden evvel 
umumi seçim istemektedir. Halbuki di• 
ğer partiler se~imin harp zamanında 
şayanı arzu olmadığı fikrindedirler. JIU .. 
kümeti daha ziyade genişletmek fikri 
Kahirede umumiyetle iyi karşılanmak ... 
tadır. 

mikyasta sızmasına müsaade ettiği uzun Almanlar tarafından ilham edilm!ış olına• 
bir devreden sonra alınmıştır da bu se- si pek muhtemeldir. Çünkü Almanlar 
hepten dolayı iyi haber alan Londra biliyorlar ki kısa bir zaman için lUzurntl 
mahfilleri Fransızları imparatorlukları kadar Fransız kuvvetini çarpıştırmağa 
Suriyeye küçük mikyasta Alman ihraç- çalışmak kendileri için daha iyi olaca1''" 
lan haberleri ile ayni zamanda tes;ıdüf tır. 
eden Vişi deklarasyonu Fransız impa- Alınan ordusunun İtalyanları da b~ 
ratorluğunun Alınan kotnrolü altına müddet çarpışmak için yalnız bıraktık-' 
geçmesini gösteren emareler endişe lan hatırlatılmaktadır. Vişi ne derse d~ 
eden Fransızları tatmine matuf telakki sin Londranın fikri şudur ki Tmıus ve 
edilmektedir. Londradaki Kanaata göre Suriyenin müdafaasının Alman menfa .. 
hatta yalnız başına mücadele cümle~inin ati icabı olduğu sariht?r. 
: 111111ııı1111111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111sı111111111111111111!11111111111111111111111111 rn11nu;! - -~ İZMİR ASKERLİK ŞUBESİNDEN : § = ~ i 1 - Bilfunum yedek subayların 941 Haziran yoklamalan aşa~da yazıb 5 
:: günlerde yapılacaktır.. i 
~ 2 - İzdihama sebebiyet vermemek için gUn gün aynlm.ıştır.. Gününe § = isabet eden subaylar bütün askeri vesika nüfus cUzdanlan ile birlik- :: 
E te gelmeleri mecburidir. i 
~ 3 - İzmir dahilinde bulunan yedek subaylar yoklamalarına bizzat geJe... § 
E cekler, aksi takdirde hareket edenlerin yoklamalan yapılamaz.. İz- i 
- lar -5 mir haricinde bulunan veya ~e]miyecek derecede rahatsız olan- ; 
E lar doktordan rapor alarak taahhütlü mektup ile yoklamalarını yap- ~ 
E tıracaklardır. 5 - -: 4 - Yoklamaya gchniyen yedek subaylar 1076 numaralı kanunun 10 5 
E uncu maddesindeki (50) lira para cezasına ~arpılacaltından bütün S 
: yedek Stıbaylar yoklamalarını günü gününe yaptırmaları rica olunur. iS 
= e 5 5/6/941 Piyade teğmen i 
g 6/6/941 Piyade as teğmen e 
: 7 /6/941 Piyade as teğmen 5 
: 9/6/941 Topçu Albay, Yarbay, Binbaşı, yüzbaşı, üsteğn;aen.. :S 
~ 10/6/941 Topçu ve ölı:me teğmen S 
E 11/6/941 Topcu ölrnıe as t~en ~ 
2 12/6/941 Bütün süvari yüzbaşilan S 
§ 13/6/941 Bütün jandarma ve muhabere subayları s 
S 14/6/941 Bütün nakliye suhaylan, atlı subaylar 5 
i 16/6/941 İstihkam subaylan s 
~ 17 /6/941 Deniz, Bava ve deıniryolu subayları § 
; 18/6/941 Levaznn subayları ; 
5 19/6/941 Harp sanayü bütün tüfenk~i, marangoz, makineci, mfu.ilta §5 
: subay lan.. E 
~ 20/6/941 Hesap ve muamele memorlan § 
5 21/6/941 Biltün tabipler.. 5 
§ 23/8/941 " ~ 
5 24 


