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yeti büyii k bir 
rapor j{Ötiirdü
~ü söyleniyor 

e uslar 
.metten daha 

B. Vayııan 

Aiızlarda 
Dolaşan sulh 
Sözleri 
Bunların mahiyeti ne 
olabilir? .. 

HAKKJ OCAKOôLU 

Mih,·er devletleri yeni ve kat'i bir ta
am:ız hazırlığı, Biiyük Britanya da mü
dafaa hazırlıkları yaparken muhtelif 
kaynaklardan bazı sulh haberleri sız-
111ai(a baslamıı;tır. 

Batta Brenner mütakatını yapılacak 
yem bir sulh taarruzunun hazırlıi'it ile 
alakalı ı:örcn ajanslar da mevcuttur. 

Mihverin yapacağı yeni bir sulh tek
lifinden müsbet netice alınabilir mi? 

Buna hic ihtimal veremeyiz.. Çünkü 
Almanya buııün galip vaziyettedir. Bil
hassa Balkanlar ve Girit muzafferiyeti 
Fransayı dıı kendisine yaklastınnı,,Ur .. 
'.AJmanya istikbal için bir çok ümitler 
'beslemektedir. Bu şartlar altında Al· 
manyanm İngiltereye yapacağı sulh şart
larının çok ağır olacağından şüplıc edi
lemez. 

Büyük Britanya ise lıcnüz ne adala
nnda ve ne imparatorluk arazisinde bir 
karış toprak kaybetmemiştir.. Bilakis 
onun da Habeşistan ve Irakta elde ettil:<i 
zaferleri ve muvaffakıyetleri vardır. 

Hakikat şudur ki Almanya bir çok 
mmetleri ezmiş, bir çok toprnklan is
tila eylemiştir. Lakin Büyük Britanya
ya karşı lıeııüz hiç bir zafer elde edeme
miştir. 

İngilterenin mağlubiyeti, yardım va
dettiği milletleri kurtarmağa muvaliak 
olamayışmdadır. Binaenaleyh İngiltere 
Avrupada kurulması mütasavver yeni 
nizamı kabul edici bir sulha as18 yana
şamaz. 

Böyle bir sulh kendisinin bakim va
:ıtiyetini sarsar. İmparatorluğu çökiintü
ye siirükler .. 

Mihverin ikinci noktai nazan şu ola-

/ngiltere harp tecrü
belerini bildirdi 

ingiHzlePin 11erdifıleri 
malti'mat Demollrasinin 

müdafaaına çofı 
yaPıyacall .. 

Vaşinl(ton, 5 (A.A) - Saıahiyeili bir 
kaynaktan öğrenildiğine ı:öre Birleşik 
Amerikanın Londra büyük elçisi Vay 
nan Biiyük Britanyanın Amerikan as
keri müşahitleri tarahndan tesbit edi
len vakıalara ı:öre harp esnasında elde 
etti(i tecrübeyi ihtiva eden tam bir ra
ııorla dömnüstür .. Raporun yalnız as
keri vakıalara değil, ayni zamanda Bri
tanya ekonomisi, iase vaziyeti ve içti
mai sartlan lıakkında da tafsilatı ihtiva 
ettiJ;<i bildirilmektedir. Vaynan bir mü
lakat esnasında gazetecilere şöyle de
mistir : 

- İnı;lizler sefaretinıiz vasıtaslvl<
Birlesik Amerika hükümetinc barn za. 
manına ait tecrilbe ve vl\kıat•n hildir· 
mislerdir. Bu malilmat Birlesik Amer;. 
kavı dcmokra<inin müdafaasına hazırla
mak kin biiyiik bir askeri cheınıniycı; 
haizdir.• 

RUZVELTİN SAHSI MÜMESSİLİ 
LONDRAYA GİDİYOR 

Llzbon, 5 (A.A) - Birleşik Amerlk• 
cümhur reisinin sahsi mümessili dün 
tayyare ile Aıncrikadan burava gelmiş~ 
tir .. Yakında Londraya gidecektir. 

----o----
A. YA A. 

Mühim içtimalar .. 
Tokyo, 5 (A.A) - Kabine hası ile 

ordu şefleri arasında bir ictima akdedil
miştiı-. Bu sahalı kabine içtima ederek 
Cin meselesini ı:ıörüsm üstür. ·=---- ·-- _,_ 

' 

bilir : ' 

Mahdtıt azalı harp kabinesi teskiline taraftar olmadığı bildirilen 
B. Çörçil 

·ı--·~~~~~~~~~~_,;--·~~~~~~~~~~~~"* 

Ekmek hakkında yenı bir karar 

Buğdaya yüzde otuz nis
betinde arpa ve yüzde 

20 çavdar karıştırılacak 
Karar bugün tatbifı edilmeğe başıamyoP ••• 

Ankara 5 (A.A) - Başvekaletten 

tebliğ edilmiştir: ı )' enı sulh taarruzu 
Hükümet 6 Haziran 1941 tarihinden 

(bugünden) itibaren yeni hasada kadar 
ekmeğe yüzde 30 arpa ve yüzde yirmi naı e har· 
çavdar katılmasına karar vermiştir. Bu "' 
tedbir balkın ve milli müdafaanın ek-
meklik ihtiyacını tam ve sağlam bir te- be ı·htı·ya~Ian 
minata baj;lamak maksacüyle alınmı~tır. 't' 
Yeni tip ekmeğin ~ıda baknnından eski 
tip ekmeğin vasıflarını tamamivle haiz 
olduğu fennl tahlillerle sabit olmuştur. 
Memleketin b ir ço mmtaka armda yal
nız arpadan yanılmıs ekmek yenilmek
te olduğundan bu tedbir sadece buğday 
istihlak eden mıntakaların ihtiyacına 
hHap etmektedir. Yeni tip ekmek hak
kında alakalı makamlara icap eden ted
bir ve tertipler alınmıştır. 

·-· -·-,-·-~) 

Almanlar su!fa taarruzu 
yapacafılaPmış • Yeni 
bir Alman • .So11yet 
palıtı imzalanmamış 

Zurih 5 (A.A) - Royter: İyi haber 
alan V~i mahfilleri müttefikan Hitle
rin yeni bir sulh taarruzunda buluna
cağı şayialarını tekrarlamaktadır. Bu
nun sebebini Amerikan müdahalesini 

[ Somı 4. cü Sahifede ] 
-------

Yunanistanda 
açlık ve tedhiş ----Hallı yiyeceğini 11amel: 
istemeyince üzePlerine 

ateş apılal' ... 

İnı:ilterenin Avrupa kıtasından alil- Bu harpte en kat'ı rolü oıınamağa namzet Amerika filostından bir 
kası kesilmiştir. Binaenaleyh Avrupıl kısmı seyir halinde 

Kahire, 5 (AA) - Salahiyetli bir 
kaynaktan öğrenildiğine göre Alman 
polis memurlan Atinanın 100 kilometre 
kadar batı şimalindeki Livadia tehri 
halkına ateş açarak aralarında kadın ve 
çocuk da bulunan bir çok ldmseleri öl
dürmüşlerdir. Bunun sebebi halkın 
mezkO.r bölgede müsadere edilen yiye
ceklerin yüklendiği treni Alman tehdit
lerine ra/'nnen boşaltmaya başlamış ol
ma.8ıdır. Bunun üzerine bir kıyam hare
keti vuku bulmuş ve Alman kumandanı 
trene ve antrepolara yak]aşmak teşeb
büsünde bu]unacak kimselerin üzerine 
ateş edilmesini emir etmiştir. 

camiasını teşkil eden milletlerin kendi --:==:c"'."~c-:---,.-:--=--.,,.----
lll'8larmda bir sulh konferansı toplama- ~-~ """- """~~;::::ı 
farı mümkündür. ~ A><. ..< ~ 

Biz böyle bir sulh kooferansınm .:a 
muvaffak olacağına ihtimal veremeyiz.. ON DAKİKA 
BilUlds böyle bir toplantı Avrupa mil· • ••• • ••• • •• 
Jetleri arasında yeni ihtilMlar doi(urnıa
ğa, yeni . ihtiliitlar yapmağa çok müsait· 
tir. Çünkii buııün Avrupa milletleri ara-
81Dda mihver tazyikinden sesini çıknı:a
nııyan ve fakat müstakbel sullı konfe· 
ransında bir cok iddialarda bulunmağa 
hazırlanan milletler vardır. 

Nerede kaldı ki İngiltere ile harp de
vam ederken yapılacak her hangi bir 
sulhun biç bir kıymeti olmıyacağı gibi 
böyle bir sulh Alınan askeri vaziyetinde 
de hiç bir tebeddiil vücuda ı:etiremez 

Portekiz Asor 
adalarına as
ker 2önderdi 
GiDEN KıT'ALARIN TEC· 

HIZATI TAM Mesela Fransa ile snllı yapıldığım ta-
savvur edelim .. Alınan isııal kuvvetleri Lizbon 5 (A.A) - Portekiz hiiküme-
Fran•ayı tahliye edebilecekler midir? ti Asor adalarının müdafaa tertibatını 

Asla ..• inııiliz adnlarınnı karşısında takviye için tam teçhizatlı yeni kıtalar 
bulunan Alman ordusu Büyük iM- göndermiştir. Bunlar adalardaki garni
tanyayı ınağliıp efmed.cn bu topra~lar: zonları takviye edeceklerdir. 
dan bir adım geri çekilemez. Bu mısalı F ra t l . 
bütün ise:al edilmiş topraklara teşmil nsız ayyare erı 
eylemiş olsak yine Alman ordıılannın Eı d Ün •• k . . 
ele geçirdikleri üslerden ayrılmalarına un mer ezını 
iml<an ta<a\·vur edemeyiz. b b 1 d 1 
Şu halde mihver tarahndan ıtclccPk om a a 1 ar 

her hano:i hir sulh teklifi mu'"sbct bir ne- Kah. 5 (AA) E d k ıre · - r ünün mer ezi 
tice veremez. olan Amman, Fransız tipi tayyarelerin 

Ancak sulh sartları .~ak ~"' .. adalet hücumuna maruz kalmı~tır. Bu hareke
mefhumlanna dayanabıl!r• kuçuk ' ve tin İngiliz tayyarelerinin Beynıtta bir 
büyiik biitün ~ v~upa mılle~l~rinin hür- >ı etrol deposuna yapılan hücumlarına 
riyeti esasına ıstinat edebilırse sulha Frans ız bava kuvvetlerinin mukabelesi 
kavu•mak miimkiin olur ki mihver zih- ~lduğu sanılmaktadır. 

· • • · ü elscl zaferler; 

Harp Amerika
ya pek yaklaştı 

ALMAN KORSA~llAPI 
AMEfılXA SAHltl~E 700 
MiLE KADAR SUKULDU 

--0-

Amerifıa donanmasını 
talı11i;ye ediyor •• Pal'a• 
şütçiilü~e ehemmiyet 

11ePiyor •• 
Nevyork, 5 (A.A) - Baluiye komis

yonu son günlerde Amerika sahillerin
den 700 mil acıkta ceman 54 bin 286 
ton hacminde İngiliz vapuru batır; ldı
ğım bildinniştir. Gemilerin torpillendiği 
yer Labradorun 700 mil şarkında ve 
Groenlandın en cenubi noktasmdan 350 
mil kadar cenupta bulunmaktadır. 

BİR ALMAN ŞİLEBİ $iLİDEN 
BREZİLYAYA Gİ'ITİ 
Riyo de Janiro, 5 (A.A) - 5500 ton

luk Frankfurt Alman şilebi her türlü 
levazım hamulesiyle $iliden buraya gel
miştir. Frankfurtun kaptan! İngiliz a b· 
lokasını her halde yannağa gayret ede · ... . .. . . 

Atinada fevkalade tedbirler karar 
albnda alınmıştır. Yüzlerce Yunanlı 
harp divanlarına verilerek idama mah.
kUm edilmekt~dir. 

ri har ket ta
lep edecekl 

Mahdut bir harp ka
binesi mi kurulacak? 

Htıl'iften yiyecelı az gel· 
sin, fafıat mafıine, dm· 

mailine getirilsin, 
diyorlar .. 

Londra, 5 (A.A) - Royterlıı parla
mento muhabiri yaZiyor : 

Parlamento işlerine yeniden başladı
ğı zaman, Girit meselesi üzerine tekrar 
müzakereler cereyan edecektir. Bu mil
nakaşalarda hükümet namına başvekil 
Çörçil ile hiikümet nazın Aili söz söy
Iiyeceklerdir. 

Bu müzakerelerde pek muhtemeldir 
ki İnı:ilterenin daha seri bir surette ha
reket etmesi istenilecektir. Ayni zaman
da heyeti umumiyesiyle endilstrinin se· 
ferber edilmesi, yenilecek maddelerin 
daha az ı:elmesi bahasına da olsa maki
ne, yine makine, daima makine ithali 
istenilecektir. 

Bir çok mebusların düşüncelerine gö
re, kabinenin tahdidi lazımdır.. Çörçil 
şimdiye kadar mahdut bir harp kab'ne
si fikrini reddetmiştir. Fakat bugün bu
na lüzum vardır. 

GENÇ GÖNÜLLtl' ALINMASI İÇİN 
Londra. 5 ( A.A) - Amirallık dairesi 

- SONU 2 oi SAYFADA -

Erdü.n emiri Abdullah bir törende 

ırat vak'ası lngHiz-Arap 
dostlnğunu bozma~ı 

Erdün Emiri ln
~iltereye karşı 
dürüst olalım 

diyor -Emil', IPalı haPlıatına 
lştiraıı eden lııtalClf'I 

teftiş etti.. 
Kudüs, 5 (A.A) - Erdün emiri 

Abdullah Ammanda zafer resmi geçidi 
ad:yle yapılan merasimde Glab paşa
nın kumandasındaki arap lejyonuna 
mensup kıtaları teftiş ederek kendileri· 

- SONU 2 ci SAYFADA -

Harbın yeni alacağı i&tik~.~:ı:: mü.him mevkii olan Suriyeden bir 
goruntt§: Şam 

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

Fra~ısa hazırıanıgor 

V!ş;, hür Fran
sızlara bir an 
evvel hücum 
ede~ekmiş 

Sıırlyede de İngilizlere 
lıarşı llazJl'lılı 
yapıyorltıl'mış .. 

Fransız hududunda bir yerden bildi
riliyor : 5 (A.A) - Siyasi müşahitleı 
Alman tazyiki albnda hareket eden Vi

[ Sonu 2· ine'. Sohitede l 

ırak temizlenirken 
Alman tayyare
cileri kral nai.
bini öldürmek 

istediler 
İngilizlef' Musula Jlem 
lıal'adan, llem de hava• 

dan girdilel' .. 
Kudüs, 5 (A.A) - $imdi ifşa edildi

ğine göre Irak kral naibi Bağdada "1· 
derken yolun devam ettiği dört ııUn 
içinde Alınan tQyyareleri tarafından 
mütemadiyen bomba hücumlarına ma
ruz kalmı$br. 

Naip, ilk tayyare meydanına indiği 
zaman, bomba yağmuruna rağmen ma
iyetine : •İçinizden Kudüse dönmek is
t;;yenlerle benimle beraber gehnek isti
yenler söylesinler• demiştir .. 

Almanlar durmadan naibin bulundu· 
ğu kampı bomba ve mitralyöz ateşine 
tutmuşlar ve naibi öldürmek istem1şler, 
fakat naibin Bağdada kadar varnıa.;ıııa 
ve bUkümetin başına geçmesine m§ni 
olamamışlardır. 

MUSUL NASIL ALINDI? 

Kahire, 5 (A.A) - Kahire askeri mah
fillerine gelen haberlere göre İngilizler 
Musulu kara kıtalan ve tayyarelerle 
naklettikleri askerlerle işııal etmişlerdir. 
İngiliır.l.erin mukavemetle karşılaşıp 
karşılaşınadıklan hakkında malfunat 
yoktur. 

PETROL Tl!SİSATI SAl>LAM 
Ayni mahfiller ııetrol kuyuları tulum

balanndR hasar yeri görülmedii!inl ve 
l kuyuların '."'ğlam bulunduğunu beyan 

tzilde 

-
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Amiral Darlana bir ceoap daha•• 1 l Ağızlarda 
H ··ı .. .. .. ŞEHİR HABERLERİ D 1 lh oroz o muş gozu çop- 0 apn • 0 

J Sözleri lökte kalmıştır amma ... Hayırlı bir mücadele Yabani Domuzlardan istifade Bmdcaw ......,..,. 

Amfral Darlan eıının ııamıırayıe ışımıze 1ıarış· Artık bataklık Yabani domuz derileri oıaıı~;. ... 1• 1••18""''' 

lllCISG, yeni yeni lllanet terflplerJ Jıurs~ JıendJ ve su birikintisi .!ier :: ~-.;:: .. 
rx.=:ı:=:::::.:::,:::~:'.:::~.0:.:n:: •.... n. kalmıyacak . satın alınacak :::.~-:-:= 

,_ve yalnız eski mnttefiklerine ihanet deki hırsı gaflet bunu .gömüye ve idra- ~ ilmlll .,., mN?•· 
eh Me blmqıp aynı zamanda lı:mdi ke manidir. --o--- ZIPaat Defıaıetl lnı del'fl erden istifade ı..ı- ı~ Bötle ~ ~ • 
Villam alefbinde neticeltt vtteeeğine Sizden vcfak~ık beıı:•·yenl.erin ümit- SaldplJ olan IJalalıldıJalt ~-- -.,,- di _,,., ,,...._ ...-&s • n 
tGJı1te em balmmuyan battlcetlerden leri beyhudedir, cünkü Fransız ananeısi lstlrnMfı edıııyo.. dalı lzalla f Deriyor.. .-k '*"fii wglpeMg+t-. 
de bfterek 9eY8 bihniyem çekiıııniyeı dostlarına ve müttefıkterine ihanetle.. Geçen 19fO ,.W içinde Yillyetimiz tan mübayaa edilecek ve fakat derilerin Dıildmt zft.-. Bitler, ••111 
al'lllral Dar1anm tngiliiitte çatayım şöhret almıştır. Mulıtes m S~leymana. Şehrin mtihtelif mmtakalarında ılıtma mıntaku:uıda 2398 yaban! domuz itlAf tek kuqunla vurulmu;, temiz yüzül- keMjeje1 ... ..W "'1trfe 
derken bizi de a!zma_ almak ditttini ü<:üneü S"lime yaptı ınız marif~ ~ ta- mücadelesi faaliyetine :hararetle devam edilmiftir. eylemekte, ..._ •· • 
östemı.iş oJmuı. bütun Tnrldyede in- rihinlzde bl.,.er k.nra 1.ek:,dı:: K pı.Ul~- olunmakta ve küçük say mükeTiefiveti Ziraat veWetmaen viliyete gelen müş ve tuzlanmış olması llzımdır. v• mwlen ~ ....ı ..... 

fial ve istikrah uyan~rmlflır. Bunun yon ve ynkın tarıht kı kom '1r ıc;l rı.n~Pn ile kurutulması icap eden bata'ldıkbr bir yazıda, öldürülen y.abant domuz de- Beykoz fabrikasa senede on on be~ IJllllUlk istem cldeliro 
aldlderi hl]j de-vam ediyor. dolayı donanmanızla ad 1 ra elıc;ınh: kurutulmak :suretiyle- sivrisine'k: masıbe- rile.rinde.n badema istifade edilmesi bil- bin domuz derisi iflıyecek vaziyettedir. Artlk 1i7..t .,w1ar Ye 

Amiral Darlanm Kilikya demekten caba. Fakat siz yakın tar?ıi bile bilm!- lan imha edilmektedir dirilmlJ ve bu hususta :izahat ver:iJmlJ- Domuz itlaf edilmek suretiyle hem devıai (Olda PC'"'*· 
ze-ft aldı~ anla..qln mmtakadald hare- yorsunuı nPr de kaldı kı ~ ırlık ınnn- Bu meyanda Tepecik :semtindeki kü- tir. Buna göre öldürülen domuz derile- 01ahwle .zarar veren bu mUZU' mablQk- ÖzM Rwle •r•uitet Aca. Dil• 
Uta ~" etmif •e orada ~ ı1 vtıen h!tırlıyab·te ın~ .. ~u halde b:zi ük .su birikintilerinin kurutma amelis ri tsta.nbuıcJa Beykoz fabrikasınaa i ıe- tar ortadan kataınıacak ve hem de bun- sa zarurt cok ar....._......,_ 
tepe]emq olanlardan emeldi aJb:9Y B. ??ı~nza almayın ve f'lınızın ham~ru ıl: ycsine başlanml§tu'. G.. lyalı murt~b- tilecütir. ların derilerinin :kıymetlendirilmesi su- lu hakikat &e ..... 
Yanf Stıel, amini Darlana • hitaben ~sımıze ka~ıımı~yın. Ancak . ~e!ll yem c;ında bataklıklar lrurutulmus ve di_ğer Beykozda .fabrikaya teslim şartiyle retiyle iki taraflı kazanç elde edilmiş se::: ..:ıı~'t.,!:o;ks;;•~Jrllt':_ .... -.. -_-• 
c~~ ..ne'4'hası altmda hir.e gön- ih~net tertiolen kunnak sizin ıçın daha sahipli aruide1d su birikintı1erinin &! domuz derilerinin kiloau yirmi kunıt- olacaktır _, _. 
derdi~ 1ııir yazıda diyor ki: ~leneeli olur. kurutulması için bu .abanın istiııı'~k . ekisi ._,.. Va,._ Valiszet-• 
l"mıat d~künlilğündm istifade ede- * muamelesinin mtacma -ft1•·ı1makt dır. !: t'ft u nnmmnmmnmnrnm11r1n11nner:: ZABRADA sWir. 

rek l'nmsa ukadc1era tesahup .,._ anın sözleri ve ~ Mevcut ~ icWe _.. v 
eaeı ~ ~sı amirn1 t;:.1anm att ......... Defı~- .... , eı• ~ 3~0 Do~•mlu i tou ~ eicWea ........ ~. kafası durun duruiken Türk iclerlne de Mısır matbuatı ır;ruur i'eHH ,, = .a 'So - = Aeanıl .,..Dıeneller '- Ab ,_ llidenıe. .... 
bumunu sobnab yelteniyor Horoz öl- Ka'h!re, ~ ( A.A) - Bütün Mı!tr ga- f zmir defterdarlıima vekllete:n tayin ~ •• •• § .,- DllilDtM ...._ .a.. .._. 
m119 g&zU ç!p!iilctıe bJnmı 'kabilinden utelen ... ımıı.ral Dadanın beyanatı hak- olunan fstanbUI maliye mulıaaebe mü- S but ft erlere : de11lze dQ-lel'- ta)')'al'e ile cjta• • b .......... 
Kffikvadan bahsediyor. El1"rindcltini 'kında Türle gaP..etelerinin ınqriyatml ik- dürü B. Baha Horuzoğlu dün Jstanbul- ~ :: Osman oğlu Süıeyman ve haly.aa te- per4emain ltir tüıll )'lriahullllll 
muha&a,a muktedir imif gı'bi geçen tibas etmektedir .• ~ukattam .. gazet~i dan şehrimize ge1mis ve dün vazifesi- E --- - • - · -- . .. ~ baasından Koponi oiiu fefa kiraladık- ._, Vayn8Blll _, ' tiee 
harbııa Wam ~lıDi n gasıbt 1btı his- Darlanın tec~csızlığin1 tebaru~ cttı_r- ne başlamıı1tır. ~ Sağlana, saJıat bütün S lan ııaııdalla eğlenmek için denize açal- ı.. .. .....W. 
aeden mahnım kalışının acısını hala me'kte "Ve anunla Framız harici)"elliain - : J2A ,.,,,,. lleınen E auılar :ve havanın aertliğine rağmen *nP'ere ıbaridye --. Eıılee M 
unutamamış olacak 1d bunu muanzına Tesaiki arasında Ada~alci ~ferin ta- MU R AI[ A 8 E § ~ . ; yelkea açmak iste111iılerdir. Fakat yel-

1 

bir ı-•••••b ...., ..... _. 
Lna ... nııtmiYle hır turk zafen olduguna W: = falleye ıniil'acaat a kene ter• Cereyan Verdiklerindea AD- - ....,. •• ,tir ......... . 
IUK"~esozm::'in~ taha~'ku~ e~en Framn!ann Wrada btiyük miktal'da ~- M eınurlaf'lnın teftişleri E etınelldlPle; 5 dal devrilmi§. ikisi de denbe diipna,_ Almanya arasında kat'i .aeticeler 
Fransızları yenmek amıine sailt öz :rur- aaha ~ Wtwluğumı bid.aala- Viliyet Jiat mürakabe .bür01U me- 5 

1 
J3 .ı...,,.._. +-~•- ~oda 5 tıUr. Bunlar etrahao görenler tarafın- rinde miiessir olac* m.uharebeJer 

duı_. e parç• ' ,_plı&tarı zan- nm _...._ -.sı,.e __.tedk. 1m1rlat1. clüa Ç&rflda ıtedcilclerde b.1w- 5 - . O ._. ...... u .rn:mr ıı usu : dan lumanlmıtlardar. reyan eylemeden Rlh şutlmnnüa 
mane ve canlyane hareketleri oldurunu Beune E'.t;ypde-e caretıMI o.da- urak muhtelif e.,'l)'anın satış fiatlerini E k~yıtlı ihtiyat eratın hazırlanmalan E .eylemek biraz prip clııl cirtbı&r. 
unutuyor. nın Fransada hazin. fakat geÇtd M" deT kontrol etmişlerdir. Ban dükkan sa- 5 içm. bir ~Y ~vvel keyfiyet gaz~~e .ile 5 lllP l'CnldePaca l idalda yerden gelen sulh teklifleri lnıU 

Amiral ee_......, bmm ta'kticfe a~ re olduğunu tef,arüz .etthmelctedtt. hipled ltsbada takihat Y21Hlmım 5 tebliğ eclilmif ve 24/~/l.94l ~tiD- § ılkiçctmellltte Veli km 40 ,..,anda lıçin nasıl Wr IDrmet iWe erlemir 
bu hareketimiz size de örnek ola1:ıi1ir- ket muhtıcad*". 5 den itibwen bunl--. mabalh mU-: 1-.net ruum difeıi Medine. ıaüwoe1 ingilterem _. .,.ı6ın 4a _..,. 
IHUUIHHa:n C\ ,.,,, °'•=DDD'ecnHIHll nuuıuı:nHCHHDDHı ~retteple~e sevklerine başlanmıştır. 5 kadınlardan Orkeri .. eafaat ambbOU.- aiyetiyle telif kaW etalekten çok 

Harp An?erilla va Jnailiz parlamentosu Vlacalı lıöyandeld E z - İhtıyat her er namına doldu-5 de iki erkekle mne kabul etmek -.r• tadır. 
e· IU.W. ile nu+.. S= :Mı~ .,_~ z~ mayısS tiyle fuhıa vasıtalık yaptığı iddiub'le Amerika karannı vermiştir. MiDe 

--le walıln1ıtı toplanmak üzere ---...ır ---~ = ın n ıttibaren kendılerine tel>-= zabıtaca yakalanmıştır. hürriyeti i(in tehlike teşkil eden 
pc.- ..T' -Y fııırsları IJlttL E liğ edilmek üzere sevkedilmiş ise de § *- ezihned~ aJh yaapdmawn• 

[ Blıfto.Ç 1. ez ~lale} ( BaştaT~fı 1. ci S~81! 1 lzmir ak,am .kız auat: okula id.ve- ~= . .:::eflerin başka şubeleri BiP ljfal ~ ~fta~ .obnı~acaktır. Mesu1 Aıne 
Nnyork, 5 (AA) - İki AmenKa me~ ll'e aı~ ~ ~1- ainde bulunan Ulucak 'köyü dikit ve : d ~1-,~~nm ~:: E Çorakkapı Fikret eokagında Hü~ ncalimn daıma tekrarladddan 

transatlanti'"-'- Amet9caı "8hriyesin- \'- ve dentt bava kuvfttienne ~önu - - res ~.5 ........... &q uuı...uaıan - · ~ 'M '- - t r-ı_ • il •en _ ..... _ -a....tL L.......llur 
6 .. ~ -J- • nakı~ kurslan ders yıl nın sona e~si : 1 h ere teblig t lamadıı;,. = yıo ogıu marangoz e11111e ı:.AlDC e- ...._. ••nn ....._ ,.,.. . 

de tlel'Yise girdiği gftn t1etm lro"td9,7'0ll\l 1il yazılm~ hnk'!n -..eren ~l mr münasel>etiylf! talche iarafmdan baı:ır- E ~er. le bir ~apa tm "i Ye s tin. Ferhat kıa 14 ya11nda Neemiy~ Amerika her giia lairaz daha ha 
t.W tonııatohık yeni ~an Bes '" ~ ~~ olıt~mnı bt1.~k- lanan eserlerdeA .mürekltcp bir sergi ~ha~ olmadı1' :.ı~ § iğfal ettiği zabıtaya fik&yet edilmiftir. Y~•.kbd'!'. ~ 4leil'll 
'1811 tonBlfıoluk ?eni Orlean ~- tealdır. <!~~~nn 17 y,.n.a "'M'lme ol- açılacaktır. Etebliğ makamına kaim olmak .n~i Mehmet tutulmuştur. t ~?~~.:_!1-::-•• rn.a 
M c1a awaY:iıı kruvazör olMak ~uııan- m an .nır;um;nr. ~ __ .. __ ode al' 'B =hu ·ıa ı1 ~ = _..,..,llrm"ıne •- e ffiiWl 
mlk ~ l.ukfinaetıoe -el konuld~u "-Aw- -- • - .,..,.......... v 1 • i 1 n yap mı.şttr. : ................... - ............... _ Belki n enui vft'eltilmek i~ 4e t 
bildirmekWdir. Bu saretJe mezkQr ko- • • l 

1 
,,. I Fuad Tuksa1 ile kız s:ınat okulu müdi- ~ 3 - Sağlam ıve sakat 330 lu hiç bir E : AN~ARA RAD"t'O~U : iere . Ih şartlannı bt'i w 19 

mioJOMIB bir haftada& - - mıı!flftda ıral\ f8ı ası Pt IZ-11f8J TeSİ _bayaa Muzaffe1 ıEr"t v:e bir çok d.a- sm~kellefin IM!V~D geri lr.almaması E : t : ~':.ek istemekWir. ÇiiHıB ı 
bahri)'e hesabma el koyduğu nparUnn Tdlilet" ttMK h.11..na<:ektw. S ~ 7 /.6/941 gun~ne k~ şubeye E : .. !.'!.~ O .N K C P R O G ~.~.! .. ; 1918 --.ıa Vil9ea ıF • ipimi P 
... a 'fe... ...... .... 1 .... ıı•ı - -- ~ muracaat et~lerı, gelmıyenler hak-: 1erin :illtilllllM' -vwı- elmut .. 

Y.APIJaA& lltuJ llCDAFAA RIU mı, 1 gikında askerlik mük~~~yeti kanu-s 7.30 Pr~ ve memleket mt ayan, ~bir hale ~r. ,.._.. 
DJltbmıE : nunun 90 mcı maddeı>ıne tevfikan 

1
= 7.33 Müzik pl '1.45 AJw 1ıaberleri 8.00 ..._......_W. w. • • 

V• d ., 5 (A.A) _ Dmtz ......._ f a.ıteıı;ıft ı d • l lfale-, • • • • • • • • • • • • ! ~tıtc ~ nan olanur. _ 'MU~ : Bando 1)1atarl e• - 9.ft B'fln isttmiyebilii'. 
J'OllU A'; tlc CnW , tir .... ve aıe bitap ederek u.dimle tun1an ıaöyle- Fazla iatle bo~a $ldan :ıuı•ıımrr.•ıum • . • . . .mu r: ıını 5 saatı 12.30 P~?1?"am ve memleket saat Binaenaleyh ainlanla ....._ 
~ _. kw o ,...._...,.... _,.., maJtlıam oJdU.. ~an l~~~k13: ~~tarıL 1213.~~ ......__ mihftft "-tı o' 'rt-
larmm >•w mlll ~ aw. ._ A1Wım -.eti ~ t.ii,.uk miit- o d f tfz~ stofru tfifıend! ıans ~ · ;nA~ P · Yatie ~ fiill .... ı.ıe,. 
etmeW ki .... Bil • ,.,.... tıefik legUt ıcadu -,....dmn ile anp mem- eğerin en azla fiatle boya satmak . L ) Müzik p). 13.38 - 14.00 Müzik pt 18 eo bdeeek mikbale - t beta 
muvafılkat «tftr1et ta1atl:rde llw*"'lit• leketlerinie .nıt ~ nJ..1dı•ıilr ıuretiy]e ihtı1clr yaphğından mahkeme- Piyasada mevc.u~ olau 43-00 ton Program ve memleket saat ayan 18 O~ :rleme.1 ..._ (IOk •uhteıu:Hir 
mill1 mtldmfaa W ~ pr8ıo ettirwee'leıinl •em J ederim. Bizıe dii- ye Teriimi! olen Şeritçiler caddetıinde üzüm stoku, lngilizlere yapılan .an a- Müzik : Fasıl sazı 18.30 Ziraat takvimi e ffıtKF..J OCAXoC 
için 

114
, kta ..... ~ ·- tııma diııt eı•mele yapaa lnciltere.re 'kaıtJ 1 numaralı dükkAnda boyacı çırağı Ya- tıt üzerine tam r.ıen tükenmifri,T. IRgi- ve topralc mrihsulleri borsası 18.40 MU- ~ 

375 bia tla daha .._ ....... ı A tar. ha .le dlrllt ~ etmeliyjz.-. ko N11vaTOmm 'birinci asliye ceza mah- liz ticaret birliği ile ihracat birliii ara- zik : Klisik lJl'OR!'8lll 19.00 !Kornııpna . 
• kemesinde cereyan eden duruşması nP- ıında yapılan anlapna çerçeYCsi dahi- (İktısat saati) 19.15 KOzik pl U:30 

V~ S (A.Al -
0 

:M IAkta ..,._ .._dtdhla ...._ • ._ tieelenmif, wçu ..sabit olduğundan 25 linde 4000 ton Gzüm tamamea teslim Mem'lebt saat ayan ve ajam haberlen 
RUZftlt ..,....._ kdlılaımda hinnıet ..da miihi- l,ir rol OJ'9UUt o1aa .,_ li .. b1dlm" · n-.a .. -edenleria ....,ı.nm Mweclı1ir denıcedf> ..::..:...la L...._ t __ lr.1el.1.lc L•- .__...._ L&.11~ ra aırıt" para cezasına ma tyetine edilmiftir. 19.45 :MGzlk : ~o aving ve tango or-

Rel.lldimJuırmnazla 
Afgan llralı arasılffl& 

Ankara S (AA) - Cümhune
itti lmnet lnöai Afgaaisanın id
Wi yıldönümi münaaebeİyle do8l 

Afpn kralına telt..ik telcnfı cek· 
mit Te Afpa kndt ela eilıa~ 

ı le teşekkürlerini bildinniftir. 

5---= . ....-r ------ - ..,., - Ye dMlnmın da yedi .ı;ün bpahlma- kestruı.. 2Q..15 Radyo gazetesi Z0.45 
yQbelten Wr kmmı neıptef - •• Bu- tmwfw ıle• ur • • J+n z'•, c.. ama karnr verllmi~ir. nJ GJd Müzik : Saz eserleri 21.00 Konupna : 
Da -- - ....,. ıoo, iter... .. u • ' 1 ,, LMa .... ·m ile ---- Halısız dul man~ı alan ~":__.._~'e H~Y :Memleket 1)0Stam 2L10 Temsil 22.00 
doı.r ..m fflle 1 •. ._.da .._ w • ..,.. 

11
• -r ManJ.A ~ . wsnu aman. Müzik pi. Z2.30 MemJebt saat apn, 
,,. NJHlll ......,,.,,. olılu emniyet müfettili B. Ata Doğan. adli- Ajam baberlett. bomlar fiatlerL ZZ.45 

F ra11sa 'ltaslrlaflı yar ,.. OIGtUZLE.Rt TEBRtK ETl1 öl .. n kocasının tekaüt maafJDI ev- ye müfettifi B. Ce.det Ye tapu Ye b- Müzik p1. 23.25 - 2S.31 Yannld P*OltW 

{ Bsftlfaft 1. ei. ~) len~iii ıhaWe alt11ekta devam edn ..e daııtro miif.ettitıl 8. Şefik latanbuldaa ~ bpenaf .. 
il hUldlmetinin general Degole iltmk Kadüa. 5 (A.A) - Erdün emiri yokJama ilm'Otıaberinl c!ul diye doldu- ıehrimize p1mitlez. Balıkem me"- ___ .,..,., __ _ 
etnlls Wm Pım ~!ethıi Abdullah, Irak harekih hakkında Filia- TUP .bele~iye .memanaau iğfal ed~rek 8. Ha,ıetda Kana B.1.lreeire. ad1l,.e A'911 WO fi 1 • e 
tekrar ele .. + * T8Pl1- llazır- tindeki 9aciliz feıtıita11de kerm.edne tasdik etUren Ye bu suretle bazineyı z-.. miifettitlf.iine tayin edilen ..Wt bmk 
bklan tfdl atncızk1e .Walanu amnedi- ~ektiği l>lr telgrafta dcmiltfr ki: nrra 90\an M)'lm Ü)one1'ia !ldnd asti- icra nıi9 ~ S.,. H~ Kabakoı a., C. G.,. 
w.rlar. y:..ı ,ayni zamanda +--''izler hü- drakta Rafit Ali -re taraftarları tara- ,.e cıaa ~:ae d~ edea Ankarat-a. _.. 1•~ B. n.... ŞikAJ-etnametlizi belediye nıW.e .__ E§PefJJflfGda 111P 
ili- ~· .aDgU L. d 1 f •--~ 1 L ·--:H._ c1uruıması Plh•ııe.leemiftir. Bayan Baç T~ •e Biidaani,.e zıraat •nlr-- -~ ..as- e"e sa _ _...,..1-4 cum ettiği takdirde Suriyeyi m{idafaa vn an yapı u. aua arap arw ıW&M-- z .. 1' . B !ı.n öal "".., ... ., .,.crN•ı 
için• lmır:lrilkı.r ~lkl"r:. leria armmda1ı:i dordluf.a müeslir ela- :;ynep uç a:r apt1e mahkGm edilmı,- 91• 4~ · ~ * Kartlerimbıılea W 1-e slncleT 

General Veypn&n Çat gô1i1 mıntab- ınıyan 1'are'ketin bastınlması huabiyle · gıb 1 F • M.. d• HllPI AlllmJ.,a: mektupta. [f"cfpqada dön:lüncil 
anda .Wdiden asker ~t ettill an- samimi tebriklerimin Jaii1dtmetbıbe i~ Şeker ı..tahima ..F-llW 8e ..._ man bey sakAğının ağzında belediy 
nokw 'Mır. Jaiım dm ed.rlm.e 11 mtma,.a bqa l.em plazmotla.,. S.- yaphnlrnıt olan .çeıpnenia _,.. ltir b 

Şehir Gazinosu 
6 aziran Cuma günü a~ıfıyor 

Mlilıemmel Orlıeatra, Ye...Jıli DGllMlll 

:ı::zs::z 

r-•H•"-..Wr-·--•te••2 

--·----· · - PO -UCIPPM- rwa~-.. 

i ~ UYUK 11İKA YE 1 ! : : . . 
ı... •••••• "le.tı................................... ı · ' 

aruL Ev Kadım ~I 

MAZARIK ve ARKADAŞLARI 
lih Palas St üdyo Salonlarında 

ı... ; ·; w .. wa.r Mlmbttila •4trülen raibete .medyun olarak (MAZAm VI: AKAD&SIAlll) f 'mütalekl wtMI &fialallıen itilme StW
,_ ..ı=· w dsl ~ paişlete.ııek ba11~e (8~8'anna devam eae
aiilll ._. ~ nıljclelrriz .. Nih•yetsn neşe .. Dans ... Eğlence .. 

'l'tibek müzik.. 

22 !L2 

kil ~- yalanda geçecek, liirecebiniz. 
- Göreceksiniz ki, dedim, pek yalan- Yeeımdald adamlara ipret ettim. Sa-

da mütevekkil değil, son derece mem- kme lıaeunı. kızlannın yardtm~e -., 
- • ..... ~ wbt 1m,t.etıı.. yeye yerleştirdiler :ve ~daki 'hastane 
&. mm~ otomob'i!inc koydular. Ule ve Jale 

- Pmt lbe ..,.Jaca1t bmı smlle- onunla birlikte hatt'ket ediyorlardı Ja-
dm 'ftr. le G.na 90ku]du: • 

Elial d f .... nw llll8rdGm w ok- - Daha her şeyi anlamadım. Fakat 
pimi: :sizf" teşe1drlft' eMrlm. Sizi ~ g6re-

T A•A• : Of: T"P!S - o.ı.ı -.. waısmız, evgi!i Ja- ceğim' _ f .1. _ le. tik ince ....-S llttftBm. ODc1an -- - Fakat ... Burada! Sizi bekliyorum .. 
-t m ._. p!7la ne W.. ~·· _.. Hastaneye her talimat verilmiştir. An-

kinaplazmift 'ft ate1'rin Hi1l1 eczane- gündenberi kesildiğini ve o semtteki 
siacle 'TUdır. S.,. Şikriİye reçetelerini- binlerce laaltan eumzluktan m:anıp cek
zi yapap -..rdik. Patronumuz Kemal Ki.- me:kte oldağuna hlldtnnektedlr. 
mil Akmt dedi,iittiz ._._ izıerine Wr Mezkm ÇCflllC,-e im aıt ~el • -.. ..,. ,...-.!et-. ..,..ı.. 1e.t içi" ehemnıiyetle nmn dikbd oelı-

HIW .,....... bederiz. 

İLK SEANSLARDA BtıdNCl llEVKİ 15 KVBVŞTVL 

E LfA AMRA ·~ 
Gnzemiine doyulmu ı .-> s• tlllm Mrtm-

t -- H İ ., T R U AS 1 
rt)BKCE SÖZLtl' 

BA$ IDOl.UmDE : T'ftlONE POVER • MY1UfA LOY 

2--B AL ALA Y K A 
YARATANLAB: ~ON EDDY - İLONNA MASSEY .. 

SEANS~ : BALALAYKA : :?.30 -6 - 9.30 da.. H. RÜYASI: 4 :ve 7.Je 4la.. 
C-,ufeli w Puar günleri ıı ve ıuo DA BAŞLA.L 

YAZ FİATLERİ: Birind 25 .. Balk en 31 .. Koltuk 40- Her gi1D .ilk semnsJar· 
tla UCUZ BALK MA'l'iNF.LBldDIL 

Balk wlamula Birinel 15"- B-llrcm 2'»- .Koltak 2i KUJUJŞTUL 
- Sizi ve Jaleyi brtaranak için Ja-ıllllflml.- • ' ' J nerriftn .n ihtiyacı o1mayacak. Hardi 

] ltendea selAm .. ~ * ..... -..m ......... bk-~ ile güle ...... 
esre .. . ..._. ... iller nı. ' ' nÇhJle ces brpWa. Batd lltifat1anm ~ Baldkatım hir .at W!rll !IJı:i kız~ --------------------------

~k ~~~~ ~~~~~w~--~H~b~~~~~~~~~~-----------~------------, - Jaleyi tMıyor lmmU8'k gpeü ? ik .,.. bu t ı z metini kmMk fı;ill .... 'buluısttaa. &.. • 'kendiamıe ayırttığun ..a-...11 rahath .,. hnadar 
EUn1 ,ıkarak ayrı a zere en. u.- ki' 1 ı kd ' ..... ...,,._ nia ~ - ~ ı:emc •• b ıolann f1' ı.- odayı, senit bina i,..~e er 7'ft'tle M-

ve eııim: ııy. barım 1ılr ... 1 ak ...ıa.11'1t ... ftbıtlerinbı sn-.. .. 4lrrtt .,..,.._ 1aşm111mu tem1n edm tek.emkli mltu-
- Ev~ Recaiaen 9e11m ~ o liğ ettinlim. Ak tn fm je, tl!lııık 1ılr __.. heDlm eh aıtet!hn-a.n lharettir. {tu, daimi smette kendl'!ine ba1cma1,a 

....._ SiiziimO he ıqbt tıdaca!n- Ol- se~ taw• '-'•• 1lwJı m ' ' - a;,le t,:i hattbıdert 9b:la de eli- memur hasta bakıcıya görilnce arada 
. r b ..... bpra pM.. Bu Wa ...... • .,..._ tatulc!up ..,._ -9 4- ıevinden çolc dalla nbat •lacatnu ula-

• ..._ Btmııbm soma -menıt cılmak ;Jala ._. .. 1lelll ...... le -art ...,. - dltedm tmnc1mL.. mış, ister istemez .hornurdarunalannı 
hal&ıı11u taıııaım,le bzanaaılanm, tı}adJle \:w z ' b z...1ls Lme nn1ctıen renıe ll:alıw, 'bsm.lşt!.. O mulıtte gttflkçe daha zinde 
U1e hwm Yarma kadar .Al1aba umar- - Dla ...... Ul.411p Wlml ..... •"'d1m • ~ cAıme! Aımeet- hıtfbak et!ecell bem idi 
Jadık. bjı T.Wm .._ • wwka fllllıl. llm!. 411,.e •-;I »Wllm ·lr pl.-. Ja1e Mı- '1hnf. LMe dilerfnl ~ 

1'a1aa 1az1a izahat ~ .,m- kan / ı 1 ' ' &&••ız ~ ~ 
'- 'M1ne 'brnm ~eti 

KK A T 
SA Y1N M'O$ R1LBIUMIZE 

KEMER1U1rt JJCKtJMET CADDESiNDE 
B A I' I C E 2' A C ıtn:rat mmPzım •e·-
B " • A ,, M8ıltahsarael yine K_... .,. 

....., ferilerimize .taba ımlnıledl semer..-
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SAHİFE J 

IAVfiUPANltf&ilWAMMASll 
Gamelin Muamması ! 

Dostum şöyle dlyorcla : Tel!IUıeden haçma'lıtan, 
müdafaayı tercifa etınelıten başl:a bir ~ey yap· 
mazsanız harllı baslamadan lıaybedersini:z! 

-11-

Y AZAN: JULES RCMAtNS 
Aldığımız cevaplar şu oluyordu: 
•Ordudan en<lişe etmiyor, fakat hava 

kuvvetimiz kendisini pek düşündiirü
Yor. Teşrinis:miye kadar hava kuvveti
miz derecei kifayeye vasıl olamıyacaktır. 
Alman hava kuvvetlerinin Fransız sefer
berlik faaliyetine büyük bir sekte vere
rniyece~ini ümit ediyor. Çok silktir, ha
va dafi teşkilatımlZ için muhtaç old ... ğu_
tnuz techizat ve malzeme nihayet temin 
ed!ldi.ıo 

Hiç unutınıyacağım, 26 Ağustos saba
hı - ki ayni zamanda doğum ,günüm.i.ür
:Paristen geçmekte olan meshur bir ec
nebi diplomatından • son derece müsta
cel bir mesele • hakkında bir mülakat 
ticası aldım. 
Hayatımda tanıştığım en parlak bir 

kaç siyasi şahsiyetten biri de bu 7..attır. 
llicbir sevi gizlememek hakkındaki ade
time bir istisna te.;;kil etmek üzere. bazı 
sebeplere binaen, bu zatın ismini vere
lniyeceğim. 

Derhal kendisini kabule amade oldu
ğumu bildirdim. 
İTALYA'YA HADDİNİ BİLDİRMEK 
Ziyaretini kabul ettiğim mfü;·afirim 

ecnebi diplomat şu sözleri söyledi: 

ve vehametini i..."lal'et etmeğe lüzum ğör
miyorum. Fikrimce harp bir gün mese
lesidir. Fransa ve İngiltere için çok cnd!
şe etmekteyim. Doğurabileceği neticeleri 
derpiş etmiyerek, harbı gayet sıkıntılı 
ve nnhos bir işe girer gibi kabul ediyor
sunuz. Muazzam bir hata işleniyor. Bu 
ha.rbı zeka, cesaret, ibda kudreti sarf~t
meksizin kazanamazsınız. Her türlıi teh
likeden kaçınmak si~ asetinden. ~ alnız 
müdafaayı tercih etmekten b~a birşey 
yapamazsanız, harbı heniiz başlamada:-.. 
kaybedersiniz. ve avakibi <le vehim olur. 
Beni dinlemenizi rica ederim. Hüki.ime
tiniz nezriinde nafizsiniz; gidiniz Dala
diyeye, Bonnet'ye ~unları söyleyiniz: 

cMussolini zeki olmamakla beraber 
mahi·, kurnaz bir aktördür; Size müt
hiıı bir oyun oynıyacaktır. Menfaatine 
uygun olduğu ana kadar intizarda kala
caktır. Bitaraf kalııcaV.ına sizi inandır
ma~a çalışacaktır. Belki bunun ic-in .. iz 
mali ve maddi fedakarlıklarda bile bu
hınncaksınız. İtalyanın Almanyaya ya
pacağı ~n btiyük yardım da budur. Bu 
suretle hem Almanya ihtiyaçlannı te
min irin a--ık bir kapı bulundurmuş, 

•Sizin gibi bir zata vaziyetin nezaket - B t T M. E O t -
~/.o""~~~~.r~.ıc~~J.r~~~ 

tZMtR 2 inci fCRA MEMURLU- tZMtR 2 int'i SULH HUKUK JL\-
ÖUNDAN: KtML!l'YtNDEN: 
İzmir inhisarlar idaresinde takip me- Davacı hazinE'i maliye tarafından iz-

ınuru iken halen ikametgahı meçhul mirin Tepecik Ak§am ~olı:ak 32 No. lu 
Ali Rizaya. diikk5nila Davut avcı oğlu ve Aynı n~-

!zmirde Esnaf Ahali bankasına olan reste Emin kızı Miin:rc aleyhlerine 941-
31 lira 30 kuruş borcunuzun 30-9-940 610 No ile acılan alacak davasından do
tarihinden itibaren yü7de on iki faiz, lavı müdrl~a;leyha Mlinire nnmına çı
komisyon ve masraflariyle birlikte talı- kanlan daveliyl' varakasının ikamet
sili için merhun bulunan 3 adet A.B.C. ~Mlının meçhul knlmasına mebni gaze
serili 1933 ihraçlı üg adet Ergani tahvil- t ile ilanen tebligat ifac.;ına karar veril
lerinin paraya çevrilmesi talep edildi- miş ve muhakeme de 19-6-941 de saat 
ğinden tarihi ilandan on beş gün icinde 10 na bırakılmış oldu!!undan müddc-a
b?rc~ ödemeniz ve ~kip tal~~ine karşı aleyhin yevm.i ve vakti me:zkurdrı hiz
bır ıtirazınız varsa il~ndan ıtıbaren on ?at lc:patı ,.ncut etmesi ve yahut tarafın
gün içinde bu itirazınızı istida ile veya dan bir vekil göndermesi aksi takdirde 
şifahen icra dairesine bildirip. Bedava hakkmda ~ıyap kar<ın verilece~i lüıu
\"esika alınanız bu müddet zarfında iti- mu tebli~ makamına kaim olmak ve bir 
l'az etmez ve on beş gün içinde borcu nii.shası divanhaneye ~'llik kılın""~lı:: su-
ödemezseniz rehinin satılacağı tebliğ retivle ilan olunur. 2060 (1271) 
makamına kaim olmak iizere ilaıt olu- ~--~~~~_,_,...-.,-,,,.,._,.~,,. 
il.ur 2057 (1264) 1ZM1R 2 inci tCRA MEl\'lURLU-

. CIDIDAN: 
ALASEHtR ASL1YE HUKUK MAH- Em13.k ve C'yt.ım bunkusı·w ipotekli 
KEMES!NDEN: olup satılmasma karar verilen izmirde 

Alaşehirin banlar caddesinde nalbant Kar,,.1yakada Donanmacı mahal1esi Ra
'.Ali Yorulmaz kalfa.c:ı İsmail Çiller tara- vagnn sokak 11-1.3 No.lu ve tapunun 
fından karm ödemişin cami cedit ma- kaydına göre ada 52 parsel 62 numa
hallesinde mukim Ömer kızı ve !smai1 rada kayıtlı gavri menk lün vesair lü
karısı Fatma aleyhine Alaşehir asliye zumlu izahatı dosyasındaki tanu kavdı 
hukuk mahkem"sine açtı/tı boşanma da- ve vaziyet raporunda yazıh 45 00 lira 
vasının icra kllınan muhakemesinde. kıymeti muh:itmmineli evin mülkiyeti 

M. aleyhin ikametgahı meçhul oldu- açık arttırma suretiyle ve 644 numaralı 
ğu dosyasında mevcut davetiyesi arka- Emlak ve Evtam bankası kanunu mu
sına verilen mesru1ıattan anla.;;ılmı~ ol- cihince bir dPfaya mahsus olmak üzere 
duuğndan davacı vekilinin talebile Ua- arttmnt'!"ı, 8/7 1941 ı>nlı günü saat 11 
nen tebligııt if?c:ına mahkcmPce karar de icra dairemi7. jçinde yapılmak üzere 
verilerek muhakeme 3G-6-941 tarihine bir ay müddetle satılığa konuldu. 
ınüsadif Pazartesi günü S 9 a bırakıl- Bu arttırma neticesinde aahs bedeli 
mış olup yevmü mezkurda gelmediği her ne olursa olsun en çok arttırmanın 
veya bir vekili kanuni gönrformediği üzerine jhalesi J apılacaktır. Satış peşin 
takdirde muhakemenin gıyabında ba- para ile olup müşteriden yanlız yüzde 
kılacağı 202 No.lu dosyasile iJAn olunur. iki buçuk <lelWiyc masrafı alınır. 

(1258) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala-
caklılann ve irtifal· hakkı sahiplerinin 

!ZM!R StCtLt TtCARET MEl\rnR
LUGUNDAN: 

Osman Altay ticaret unvanivle tzmir
de ~1'1 kasaplar çar~~ında 86 numara
da peynir, yağ ve emsali em+ia üzerine 
ticaı-et y pan ô s"tlan Altay•n i bu tica
ret unvanı ti~ret kanunu hükilmlerine 
göre sicilin 3034 numarasına kavt ve 
tescil rd"ldi~i ilAn olunur. 

2066 (1272) 

gayri mr.nkul üzerindeki haklannı hu
smıiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
larını işbu ilan tarihinden itibaren 1 5 
gün içinde evrakı müsbit]e,..iyle birlikte 
memuriy,.timize bildirmeleri icap eder. 
Ak.,i hnlde haklan tapu sicilinct'! malum 
olmadıkça pay~madan hariç k:\lırlaT. 
25/6/f.41 tarihinden itibaren şartname 
her kese açıktır. Talip olanlann yüzde 
yedi buçuk teminat akçesi veya milli 
bir banka mektubu ve 940 /2021 O dos-

AYDIN C. MüDDEtUMUMtLtôtN- ya numarasiyle lzmir ikinci icra memur-
DEN: luğuna mÜrLıcaatlan ilan olunur. 

l - Aydın ceza e\"inin 941 mali sene
si ekmek ihtiyacı eksiltmeye knnulmuş 
olup şartnamede muharrer vasıfta ve 
beheri 960 gramlık günd azıı.mi 350 e'-
mek hesab~yle bir sene ik tutannm hali 
hı:tzır rayice nazaran tabm n bedel' 
15968 lira 75 kurustan ibarettir. 

2 - SartnamE's( A:vdın ceza evi mü
dürlüğünden booel<:iz olarak alınır. 

:-l - Ek~iltme kapalı :-arf usıı1ivle va 
pılacak olup ihale :'3-6-941 P~z~rtesi 
günü ~aat 14 tc Aydm C.IVr.TJ. lif;'nde 
miiteşekkU komisyon tarafından icra 
kılına aktır. 

2050 ( 1263) 
~"-'-'~...r~...e--J!''-'J~...-....... J.!"~ 

fZMtR SfCtLt TtCARET MEMUR
LUGUN'DA N: 

(Milaslı Jül Y. Levi) ticaret unvanile 
tzmirde Akdeniz mahallesinde 1332 inci 
bıkta 29 No.lu binanın ikinci katında 

ıağ, sabun ve sair dahili ticaretle iştl
'1al eden M.ilish Jül Y. Levinin isbu ti
caret unvanı ticaret kanunu hükümle
rine göre sicilin 3033 numarasına kal-'1 
ve tescil edildij!i ilan olunur. 
İzmir sici1i ticaret memurluğu resmi 

mühıii ve F. Teni.k imvsı. 
2056 (1267) 

KULAK. BURUN VE BOl'iAZ 
IIASTALIKLARI l\fÜTEHASSJSI 

DOKTOR OPERATÖR 

A A .. 

Dahı Oke 

.. 4 - Taliplerin 1198 liradan ibl'·et 
muvakkat teminat makbuzlariyle bu 
kabil taah..J.ıütlere gircbi1eceklerine dpiı 
MahalJi ticaret orlasında;ı afoı-aklan ve
sikal:-rın ve teklif mcktu".llannı yuka
rıda yazılı günde en geç saat 13 e kad ı.r 
komisyon riya-etine tevdi etmefori la
zım olduğu g1bi postada vuku bufacak 
teahh'lrlerd en m1><;1•lh·t?t kabul edi1mi- ikinci Beyler soka~ No. (80) 
yec~k ve ilan da dahil olmak Ü7erı> b"r Hastalannı her g-ıin öğteden sonra ~ 
nevi m:ı,c.;rafl:l,. miic:terlyP ~it b•ıluııa- ;,, kabul ve tedavi eder-
caktır. 5-"-1'.1-17 "" 11 (1251) .. 

, 

,,. tttM -..r•ı .. -

NAZ1LLt SULH HUKUK MAHKE-
MES!NDEN: Sayı. E:336 K:175 

Davacılar Su1tanhisardan Mehmet 
Salih Cakır karısı Fadime ve kızları 
Ayşe, Zeliha, Hııriye, Aliye vekilleri 
Sevl:i ".car tarafından mUvekillerinden 
Fadin,€..ıin kocası ve diğerlerinin dl:' 
bahaları olan Sultanhisar Rekrnez ma
hallesinden Mehmet Sallhin hacir altı
nı. alınma!"ı hakkmda açtıkları davadan 
dolnyı yı:ıpılan muhakeme sonunda: 
Melımet Salih Çakırın uzun zamandan
b~ri ı::cc01i r.iindüzlü ''e devamlı bir se
kilde al1rn1 kullanmakta olduğu ve 
onun neticesi Atek arazı mevcut ve ak
len z~ if ve okur yazar olduğu haldr. he
":m ~ apaımvacak derecede hafızası za
iOt-şmi!; ve hacir altına alınması ica11 ct
tiai ilmühaber münclPrecatım müev\"it 
c:eh:H·let ve dcıktor ranorıı ile sabit oldu
quncl::ı., mu·naileyh S?J'h Cakır o/;-lu
nun hal'ir all1na alınarak kcnd•sine ka
rısı 'J;':ıcli•ne r.a"k1rın itizar ve itirazı ka
b·ı olmak üzere 21-5-9 41 ta,.ihinde vac:i 
tayinine karar verildiği tebli~ makam\
na kaim olmak üzere ilun olıınur. 

(1260) 

A YJ)TN SULH HUKUK M RKE-
MFc:; l'fl)FN: D. No. 373 
Aydının lnc~irli o•:a nahiyesindC'n Ali 

o~lu Hasan Gödrl:'n fararınd:m Aydm
da avukat R"c:at ve Aydını.la Ka\·r.al· 
-n:-ı1 ~ncc:inde Giritli İbrahim ve tzmir 
Selvili mescit maha llı>c:i karakol sokak 
:>4 numaralı e,•d ... Zııh.ide ve Azi7e ve 
7.:ineti ve Celfıl alcvhlerine açtığı istih
kak dava!"ının mt hnk mesind · Mr d
clciruevhlerde>n Celalin .ikarnct~ahı me~-

ul k lfl C.ındnn ve Yeni Asır ,l'!awte-si
le de ilanen tebliı:tnt yanıld1~l haldi:' 
mahkemeye ı;!;elıned'~i bir vekil dr giin
derm"'diğinden bu clefa da ~·yap kararı 
tebliğine karar vnilmLc; oldt ihı dlıcÜ<> 
rl.uruc:manın muallak bulunduq11 lG-G-
941 Pazarlesi minii SC1al 1 O da Aydır 
.;;u}h hu}.uk mahkeme.r;ind"' h~z.1r bulun
ıııadı~ınız ve yahut bir vekil göndt-rmE>
rliğiniz surdte n uhakemt'nin gıyabınd<ı 
l cvam edece~i ilAn olumır. 

(1259) 

tZMtR ~ inci tCR.A MEMu"'RLU
ôlTNDAN: 

Bedriye ve Mehoare: Karataş şehit 
Nlıc;ret so. 55 No. da. 

Emlak VP cvtaın hankası İzmir şube
c:ine TL. 1018 lira 13 kunıs borl:'11nuz
dan dolayı namınıza çıknrılan ödeme 
emri ikametPrıhmızı terkevlemeniz ha~ 
<:<>biyle bi]a tebliğ iade cdilmis 1abıtaca 
da aranılmanıza rağmen bulıındu~ıınu:ı 
~·er öğrenilememi oldu~ınd<>n ilanen 
tehlie:at if:ısına l·arar verilmb::tir. 

Tarihi ili'ından itibarc>n on gün icindE' 
me2.kı'.\r borcu ödemeniz veya diyece!!i
,Uzi aynı müdnette c:ifahen veva yan 
ilP memuriyetimize (Dosya No. 19Hl0) e 
IJildirmezseni:.>: ı·ehinin parava ç<>vrilme
c;i yolu ile icraya devam edileceği iliine:n 
ihbar ve tE'bliğ olunur. 

2048 (1252) 

tZM1R 1 inci tCRA MEMURLU
öUNDAN: 

Emlak ve eytam bankasına ipotekli 
olup satılmasına karar verilen 1zmirde 
Karsıyakada Alaybey mahallesi Mey
dan sokak 11, 13 No.lu ve tapunun kay
dına göre ada 10, parsel 13 numarada 
kayıtlı vesair lüzumlu izahatı dosya.mı
daki tapu kaydı ve vaz'ıyet raporunda 
yazılı (237,50) lira kıymeti muhammi
neli ve vereseden birine tebligatın ya
pılamaması yüzünden 2-3-941 tarihine 
mukarrer olan satışı geri bırakılan ar
sanın mülkiyeti yeniden ve dosyasında
ki 16-4-941 tarihli zabıt varakası ve ay
nı tarihli harita mucibince ve fuzult şa
gillerini isterse kanuni u..~ullere göre 
tahliye ettirmek ve bu hususta daire
mizden bir mütalebede bulunmamak 
şartile açık arttırma suretile ve 844 
No.Iu emlak ve eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus olmak 
i.izere arttırması 15-7-941 Salı ~nü sa
at 11 de icra dairemiz içinde yapılmak 
i.i.zere bir ay müddetle satılığa konuldu. 
Bu arttırma neticesinde satış bedeli her 
ne o1ursa olsun en çok arttıranın üzeri
ne ihalesi yapılacaktır. Satış peşin para 
ile olup müşteriden yalmz yüzde iki bu
cuk dellAliye ına."1"afı alınır. İPotek sa
hibi alacaklılarla diğer alacak.lıla.rın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gavri menkul 
üzerindeki haklarını hususile fa.iz ve 
masrafa dair olan iddialarını isbu il5.n 
tarihinden itibaren 15 gün icinde evra
kı miisbitelt'rile birlikte memurivetimi
ze bildirmeleri irap eder. Aksi halde 
hakları tapu sicilince malfun olmadık
ça paylaşmadan hariç kalırlar. 5-7-941 
tarihinden itibaren şartname her kese 
acıktır. Talip olanların yÜ7.de yedi bu
çuk tc-minat akcası veya milli bir ban
ka itibar mektubu ve 939-8SG5 do~ya 
numarasile İzmir birinci icra memurlu
ğuna mliracaatlan ilan olunur. 

2049 (1253) 

İsvi~re yapısı 

üzerine 

Antimagnetlk 

Hassas 

Zarif 
GaraDtili 

Tanınmış saatçılarda araytmz.. 

Z AY! 
Tire kazasının tbniırazi mahallesinde 

32 niifus hanesinde 327 doğumlu kayıt
lı uüfus tezkeremle iki adet terhis tez
keremi zayi ettim. Yenisini çıkartaca
liımdan eskil~ıinin hükmü olmadığını 
il.'.ln ederim. 

Tire kazası Bahriye mahallesi Ertuğ
rul sokal(ında 3 numaralı evde Ahmet 
oğlu kahveci Mahmut Yavaser. 

(1261) 

IZMİR VAKJFL R M t}n;JB.LiJGUNDEN : 
Lira Cinsi No. Mevkii Vakfı 

360 
120 
445 
120 

Evin alt katı 
Dükl.fin 
Dükkan 
Ev 

39fl/1046 
185/38 
177/44 
514/5 

Güzel Y. Tramvay C. 
Salepçi hıını içinde 
Hilkümet C. 

Liman reisl 
Salc~i oğlu 

• 
Güzelvalı Şaban zade 'Ayşe Mükerrem 

$okak ... 
Yukarıda nuıhalle ve sokak evsafı yazılı gayri menkuller hizalannda yazıh 

m11hanunen ktymetlm- üzerinden on gün müddetle müzayedeye çıkarıl~tır. 
İhalesi 1C/ G/941 pa7.arte..c:i günü saat ondadır. Taliplerin Vakıflar idaresine 

müı·acaatleri.. 6 - 15 2047 (1265) 

JZMİR DEFrER ARLl~INDA.N : 
1 - F evkalüde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve rf'simlere zam icrasına 

dair olan 3828 numaralı kanuna ek 4040 numaralı kanunun 34 ncü madde
siyle 2442 numaralı elektrik ve hava gazı istihlak resmi kanununun birind 
madd~inin A ve B fıknlannda yazılı sarfiyattan alınmakta olan resimlere 
yüzde elli zam yapılmıştır. 

2- Mezkur kanunun muvakkat on altıncı maddesinde elektrik ve hava 
gazı müesst>selerinm bu kanunun 34 ncü maddesiyle zamma tabi tutulmuf olan 
elektrik ve hava gazı istihlakatma ait sarfiyat miktarlanru kanunun netti ta
rihinden itibaren on gün içinde aboneler nezdindeki sayaçlardan tesbit et
meğe mecb11r olduklan ve zammın bu suretle tesblt olunan miktarından son
raki sarfiyata tatbik olunacağı taıırih edilrt'Jştir. 

3 - Yine ayni muvakkat maddede 2442 numaralı kanunun birinci mad
desinin «A-. fıkrasının eon bendi mucibince resme tabi tutulmll§ olanların ya
ni umumi tesisat olan yerlerde makine ile hususi surette elektrik istihsô.l 
edenlerin de kanunun neşri tarihine kadar istihlak etmiş olduklan f'lektriğin 
miktarını mezkur tarihten itibaren üç gün içinde bağlı olduklan varidat dai
resine bildimıf'ğe ve o tarihe kadar ıarfolunan miktarlara ait resmi de öde
meğe mecbur olduklan ve buna riayet etmiyenlt.:rin ödedikleri resim yüzde 
on zamla ve tahsili emval kanununa söre tahsil edilmekle beraber işbu ka
nunun 34 ncü maddesi mucibince alınacak zammın da kanunun neıJrinden 
evcvel varidat dairesine hildirilrniıı olan en ıon sarfiyat miktan mebde tutul· 
mak suretivle tatbik olunacağı tasrih edilmi~tir. 

4 -- 2442 numaralı kanunun birinci maddesinin C fıkra11 mucibince re .. 
me tabi sarfiyat ile O f ıkraeı mucibince resme tabi müesseseler btı zamdan 
bari tir. 16/12/939 tarihli ve 23258/114 numaralı umumi tebliğ ile 2442 
num rah birin i madde!tinin D fıkrasına göre re::sme tabi tutulması tekarrür 
ettirilmiş olduguna göre elektriğini bizzat istihsal eden ve D fıkr:ıı:ına göre 
resm tab; tut-..ılan sınai mü~seseleı:den bu zam alınmıyacaktır. 

5 - Elektriğini umumi §Cbekeden alan sınai müesseselerin yalnız mu
harrik kuvvette kullandıklan elı.:ktrikler 2442 numaTalı kanunun birinci mad
desinin C fıkrasına göre resme tabi bulunduğu bu sınai müessest"!erin tenvi
ratta kullandıklan elektriklerden A fıkrası mucibince resim alındığı cihetle bu 
müesscseleTden kuvvei maharrike haricinde kullıındıklan elektriklerden yeni 
zammın alınması icabeder. 

6 - Kanunun 31 Mayıı 941 tarihinde neşir edilmiş olduğuna göre elek
trik ve hava ga%J müesseselerinin sarfiyat miktarlannı teshit etmeğe medar 
oldukları müddet 1 O Haziran 1941 sah günü akşamı biteceğinden mezkOr 
müddet içerisinde abonelerinin kanunun neşri tarihindeki sarfiyatlarını t~ 
bit etmek üzere tirndiden icabeden tedbirleri almalan iktiza eder. 

7 - 2442 sayıh kanunun A fıkarasımn ıon bendi mucibir.ce resme t8.bi 
olup ta kanunun neşri tarihindeki ıııarfiyatlannı 3 Haziran 1941 günü akşam .. 
na kadar varidat dairelerine bildirmemiş olanların sarfiyatları üç gÜn içinde 
bildirmeleri ve bu tebligat üzerine de bildinniyen!er hakkında kanun hü-
kümlerinin tatbiki icap ed!X'.eği ilan olumır. 2069 ( 1269) 

= trz:v= e ta 

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

i Devlet Demir Y ollarındon ~ 
.••.•.•..••••••........••...•••............................•.......•.........•....... : 

Memur alınacalı 
1 - J?eylet de~ollan .. istasyo~. sı- • 4 - Askerliğini yapmış veya askerli

nıfında ıstihdam edilmek uzere musa- ğini yapmasına en az bir sene zaman 
baka ile orta mektep mezunlarından kalmış olmak. 
hareket memur namzedi alınacaktır. 5 - Müsabakada muvaffak olanların 

2 - Müsabakada kazananlara 60 lira biWıara idare doktorları tarafından ya-
ücret verilecektir. pılacak muayenede sıhhl dunımlan de-

3 - Müsabaka imtihanı 16-6-941 ta- mir yol işlerinde vaziie görmiye elve
rihinde saat 14 te Haydarpaşa. Ankara rLc:li bulunmak.. 
Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Af.~ 6 - .Müracaat istidalanruı bağlana-
yon İzmir Sirkecı· V"' E-urum . 1 tm cak vesikalar şunlardır: 

• • " .... ış e e Nilfu ·· d di 1 dik merkezlerinde ve Sivas &kişehir c s cuz anı, p oma veya tas -
atelyelerinde yapılacakt~ Müracaatı er name. askerlik vesikast polisten tasdik-

.: .. . . ar 1i iyi huy kağıdı. çiçek kf\ğıdı, evli o1an-
bu işletme ve atelye mudurlilklerı ve ların evlenme cüzdanı 6 adet vesikalık 
istasyon şefliklerince kabul olunur. fotograf. • 

4 - Müsabakaya iştirak şeraiti şun- 7 - Daha fazla maltlmat almak isti~ 
lardır: yenlerin işletme müdUrliiklerine veva 

1 - Türk olmak, istasyon şefliklerine bizzat müracaat et-
2 - Ecnebi bir kimse ile evli olma- melidirler. 

mak, 8 - !stidalar en son 14.6.941 günü sa-
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 u geçme- at 12 ye kadar kabul olunur. 

miş olmak (30 yaş dahil), 2-4-6-9-11 1911) (1219) 

KİRAl.IK DVKKA..N 
D. DEMtRYOLLARI 8 NCt iŞLETME KOMtSYONUNDAN : 

İzmir kemeri-Gaziler caddesinde 242 N o.lu dükkanın üç senelik muhammen 
kirası (360) lira üzerinden açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 23/6/941 
pazartesi gÜnÜ saat: 15 te Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca ya
pılacağından muayyen vakitte isteklilerin 2 7 liralık M. teminat makbuzlariyle 
komisyona gelmeleTi lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

6 10 12 15 2068 (1275) 

'J'AMPOH GRESÖR GARNi'J'URV Al.IN'ACAK 
D. DEMIRYOLLARI 8 NCt iSLETME KOMtsYONUNDAN ı 
( 14730) lira muahammen bed~li olan l 3 kalem muhtelif ebadda -23000-

adet tampon gresör garnitürü kap~]ı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 2 3/6/941 pazartesi günü saat 16 da Ahancakta işletme binasında 
komisyonumuzca yapılacakhr. isteklilerin ( 1104.75) liralık muvakkat te-
minatlariyle teklif mektuplerini ayni gün eaat 15 e kadar komisyon reisliğine 
veTmeleri l!zımdır. Şartnamesi işletme kaleminden alınabilir. 

6 10 12 15 2067 (1273) 

Ödemiı c. Mtiddeiumumilif!inden: 
ödemif cezaevinin 94 1 mali yılı için bir senelik ekmek ihtiyacı kapalı zaTf 

usuliyle 1 /5 /941 tarihinden itibaren l 5 gün müddetle eksiltmeye konulmuşsa 
da ihale tarihi olan l 6/5 /941 günü talip zuhur etmediğinden eksiltmenin 
IO gün temdidine karar verilmiş ve ihale günü 27 /5/94 r Salı olarak tensip 
edilmil}Se de yine vaktine kadar talip çıkmadığından yeniden eksiltmeye vu 
edilmiyerek pazarlık suretiyle bir ay içinde ibale edilmesine karar v~riJmi .. 
tir. Beheri 960 gram olmak üzere gün de ikinci neviden 16 7 ila 2 30 adet ek· 
mek verilecektir. 

istekliler her gün mesai saatlerinde şartnameyi müddeiumumilik ve cazaevf 
dairelerine müracaatla görel)ilirler. 

Teminat mikdan 7 70 lira olup tespit edilen bugünkü gramlık ekmeğin ra
yici 12 kuruş 24 santimdir. 

isteklilerin gösterilen rnikdar üzerinden bir senelik ekmek taahhüdünü ifa 
edebileceklerine dair ticaret odasından vesika ibraz edeceklerdir. 

Jhale tarihi 26/6/941 Per~mbe gÜnU saat 15 de olup isteklilerin o günü 
vaktinden evvel ödemiş adliyesi cümhuriyet miiddeiumumili.k dairesinde ha
zır bulunmaları ilin olunur. 1; 5, 1 O, 15 1980 ( 1215 )' 

Göztaşı alan müstahsillere 
.IZMtR INC1R VE OZUM TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi BtRLt
OfNDEN : 
Yüksek Koordinasyon heyetinin, 2 3 /5 /941 tarih ve 48 15 aayıh Resmt 

ga7.etede intişaı eden - 150 • sayılı karan mucibince, ikinci Ununun 941 ta
rihiyle Cözta~ının kilosu 20 le.uru, olarak satılmasına ait 121 aayılı karann 
tatbik mevkiine girdiği 19 /3/941 tarihi ara!!ında mü.,tabsillere birliğimiz: 
veya birliğimize bağlı kooperatifler: tarafındıın yapılmış olan göztaşı ıahf'" 
lannda tatbik edilmi, olan fi.atlarla 20 kurutluk fiat arasındaki fark alıcılara 
iade olunacaktır. 

Ahcılnn müstahsil olduklannı mübeyyin iki nüshalı birer veaika ile gözta
ıını satın aldılclan mahalle : Bir]iğimize veya kooperatiflere: müracaat ederek 
mübavaa ettikleri m.iktan hazırlanan listelere kayt ettirmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Listelerin ikmalini müteakip fiat fark.lan iade olunacakbr. 
4 6 8 2025 (1245) 

İZ.MIR V AKIFLA.R Di 'J'ORl.VOVNDE:N : 
Seneliği Lira Numarası Vakfı Cinsi Mevkii 

170 
160 
160 
84 
80 
36 
24 
24 
24 
24 
48 
36 

36 
60 
81 
30 
84 
48 

403/426 Mazbut evkaf 
406/429 • 
407/430 • 
410 • 
412 • 
460/60--1 :Esnaf Şeyhi 
5011117 Nurfı Kamer 
509/28 Akarcalı 
511/32 11 

512/34 • 

DükkAn 
Dlikk!n 
DUkkftn 
DilkkAn 
DükkAn 
Arsa 
Baraka 
DükAnk 
DUkA.nk 
Dilk!nk 

Hll binası 
HM binası 
Hal binası 
HAi binıısı 
HM bin~ 

Emaf Şeyhi Camii ittisali 
Halil Rlftıt P C. 
HaliJ Rifat P. C. 
Halil Rffat P. C. 
Halil Rifat P. C. 

535/6 Kurt Mehmet P. 
155/11 KöprUIU Fadıl 

Ahmet 

Depo 
Kahveci ocai!J 

Ttrz<'U sokak 
Sandıkçılar 

60/35 Şerefiye camii DükkAn 
62/36 • Kahve 
83/128 Piyale oğlu Ev 

365/6 Yerli camü Dükkftn 
385/242 Köleci Mustafa Diikkftn 
392/97 Müftii esbak Dükkan 

Ahmet Sait 

Bozyaka 
Bozyaka 

Dibekba~ Mo"-1\hane 
Bm·a 9 c.eşme 

Anafartalar 
Namazgfilı 

36 394/6 Hüseyin İsa bey Dükkin Bornova 
30 409/14 KUçü.k İhsaniye Ev İkinci Sultaniye 
60 498/52 Helvacı Mu~-tafa Dükkan KuyumMllar 

Yukarıda müfredatı yazılı kirahk: ak arata gerek açık arttınna ve ~ek!ııe 
temdit müddetleri iç!.nde de talip zuhur etmedi~den ihaleleri pazarlık sure
tiyle yapılacağından talip olanlann VakıfJar idaresine mliracaatleri.. 2046(1262) 

64 sayılı Bornova r. K. Kooperatifi tasfiye Jıa· 
ruJundan: 

64 sayılı Bornova T. K. Kooperatifi muamelitının 31 /5 /941 tarihinden 
itibaren tufiyeaine baılanılmı.ştır. Mezkur kooperatiften alacaklı olanlAnn bu 
ilanınmız tarihinden ıtibat~n en geç altı ay içinde, yedlerindeki vesiknlariylc 
birlikte Bomovadald merkezimize müracaat etme.leri lüzumu ilan olunur . 

6 14 22 2061 (1270) 

ViLAYE'J' DAiMi EN'CVMEN'İNDEN : 
fdarei Hususiye vilayete ait olup her türlü sihhi tertibatı havi B!!l'f?llma ka

zasında kiln otel ve gazino demir baı eşyasiy]e birHkte ve senevi 200 Ura ki
ra bedeli üzerinden bir yıl müddetle kiraya verilecektir. 

Kira şartlannı öğrenmek Jstiyenlerin her gün m11hasebei hurusiye müdihi
yeti varidat kalemine ve meozkfü otel ve gazinonun :ihale tarihi olan 1C)16/Q4 f 
prşembe günü saat ' r d~ yfü:de yedi bueuk depozito mel buzlariyJI!' birlikte 
vil!vet daim? enrt!menlne müracaatlan ilan olunur 6 8 10 2051 ( 127.:1) 

= 

1 FOSFARSOL l'"'OSF A.RSOL, Kanm en· bayati kısmı olan kınnm yuvarl1tcık.lan faseliyuek ('Oğalhf'. Tatb i~bıh temin eder. VUt11ch 
devamlı gençlik, dlııçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhnnlan. uykusuılutu ~iderir Mnannid inlobazlarda. 
barsak tembelliğinde. Tifo, Grip, Zatilrrieye, Sıtma nekabatlerinde. Bel cevşekli!i nı ademi iktidarda ve kilo alınalrta 
şayanı hayret faideler temin eder. 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
FOSFARSOl1Un: Diler hiltfin kuvvet şuruplanndan üstttnHt!ü DEVAMLI BİR SURt.""l'LE KAN. KUVVET. ts'l1B.A 
TEMİN ETMF.Sf ve ilk kullananlarda blle tesirini derhal 'MteM'Mflldir. 

SJıhaf VeUletlaia nsmt mfisudesinl hahdir. Der eeza.nede bulunur. 



SAHJF'E 4 

SiY ASI VAZiYEr 

A imanlar Suri
yevc asker i -
racına devam 

ediyorlar! 
---o--

lngiJtere neden hare
kete geçmıyor? 

~-

B. Hessin İngiltere-ye 
gid:şi suJh ile alafıadar .. 
B. v aynanın seyahatine 

gelince,.. 
Radyo gazetesine göre Suriye bütün 

dJ.nyanın alakasını celbetıneğe devam 
ediyor. Almanlar yeni bir harp sahası 
için hazırlıklarla meşguldürler. Alınan
lar bermutad plfuılannı gizli tutmakla 
beraber, siyasi ve askeri hazırlıklaı·ı 
Suriyenin yakın bir istikbalde hartket 
sahası olacağına delillet etmektedir. 

İngiliz kaynakları bu hazırlığın bir 
hayli ilerlediğini bildiriyor. İngiliz rad
yosu Alınanların Suriyeye kara, deniz 
ve havadan asker geçirdiklerini bildir
mi tir. İnı:ilizlere ı:öre her gün Suriye
ye ondan fazla tayyare gelmektedir. 
RnJak hava meydanına da bir hayli tay
yare irunistir. Denizden de balıkçı ge
mileriyle nakliyat yapılmaktadır. 
İNGİLİZLER NEDEN HAREKETE 
GEÇMİYORLAR? 
İngilizlerin Alman teı;cbbüsünü önle

mek için neden harekete geçmedikleri 
soruluyor .• 

Fi !baki ka Filistinde oldukça kovvetli 
İnı:iliz kıtalanrun toplandığı malfundur. 

Irak işi de tasfiye edildikten soara 
Soriyeye ~ harekete geçmek çok zor 
bir iş olmasa ıı:erektir : 

Suriye işi, İnl(iltere ile Vişi hüküme· 
ti arasındaki münasebetlerin ancak bir 
5aflıasıdır. Vişi hükünıeti, Suriyedco 
başka, imali AfrikaYa da hakimdir. V c 
Fran~ donanmasının mühim bir kısm~ 
Jıala Vişi hükümetirun elindedir. 

İngilizler Suriyeye k~ kendi kendi
lerine şimdiden harekete ıı-eçecek olur
larsa Vişi hükümetiıü kışkırtnıı& olacak
ları gibi Fransızlan da bo hükümet ct
raluıdn toplamış olurlar. Çünkü Vişi ile 
İngiltere arasındaki mücadelenin bir 
saOıası da budur : İngiltere Visi bükü· 
metini Fransızların gözünde itibardan 
düşürmeğe çalısıyor. Vişi hükümeti de 
Fransızları kendi etrafında toplam.ıf(o 
ve milli birlik lrurmağa uÇaşıyor. Bu 
mücadelede İngilizler tarafından Fran· 
m müstemlekelerine karsı takip edile. 
eek hareket hattının tabii ehemmiyeti 
Tardır. Almanya ve Visi hükfimeU. in· 
riltereyi, Fransız müstemlekelerini eli· 
ne ll'eçirınek gibi bir gaye JIC!!İnde gös· 
termektcdirler. 

E«er İngiltere Soriyeye hücum eder· 
se bu iddiayı teyit etmi• olur. Halbuki 
Vişi hükümeti Almanyaya teslim oldu· 
innu kendi barekatiyle gösterirse Fran· 
ııı.zlann nazarında zaif bir vaziyete dü· 
ııcr. Bu sebeple İngilizler her gün Al
manların Suriyede hareketlerinden bah
sederek Vişi hükümetinl Almanyanın 
elinde bir oyuncak vaziyetinde göster· 
mektedirler. Vişi de bilmnkabele İngi· 
lizlerin Fransız müstemlekelerine karsı 
hareket etmek üzere olduğuno bildir· 
mektedir. Evvelki gUn Vişi kabinesi ge
neral Veygandın iştirakiyle toplanmış 
ve bundan sonra Suriye ve Tunusun İn· 
giliz tecaviizüne karşı müdafaa edilece-
ği bildirilmiştir. . 
vtşiNtN GAYRETLERi 
Dünkü haberlere göre Vişi, general 

Degole iltihak eden müstemlekeleri ge
ri almak için hareket tasavvunmdadır .. 
Bu maksatla Çnt gölü civarına asker 
yığmaktadır. Almanlar bu teşebbüsü 
tasvip etmekte, icabında yardım ede· 
ceklerini bildirmektedirler. Esasen böy
le bir teşebbüs ancak Alman yardımiylc 
yapılabilir. Almanya silAh vermedikçe 
Vişi müstemlekeleri Degolün elinden al
mak teseblüsüne girişemez. Beliti J.l. 
manya ile Fransa arasında müstemle
kelere şfunil bir iş birliği de vardır. 

Diğer taraftan bür Fransız kuvvetle
rinin Filistiııdc tedbirler aldıkları bildi
riliyor. Londra radyosu dün orta şark 
Fransız kuvvetleri başkumandanı ge
neral Katrunun Hayfada general Degol 
ile mumaileyhin umumi karargA!ıında 
görüştüftünü bildirmiştir. Ayni radyo 
general Veygandın cumartesi gününe 
kadar Viside kalmaf(a karar verdiğ'.ni 
haber venniştir. Fransanın garbi Afrika 
umumi valisi de tayyare ile Vişiye gel-
miştir. . . 

AFRiKANIN VAZiYETi 
Afrikada Almanya ile Vişi arasında is 

birliği İngiltere kadar Amerikayı da 
alakadar eder. Çünkü Dakar arbk Bı.r
le ik Amerikanın emniyet mıntakası ıçi
ne alınmıJ;hr. 

İn~iliz ve Amerikan gazeteleri Al
manların Giritte tctbik ettikleri tabyayı 
şimdi Afrikanın Asor adalarına atlamak 
için de tatbik etmeleri ihtimalinden en· 
dişe ediyorlar. Portekize ait olan bu ada
ların Amerikaya giden dcnizyolları üze
rindeki stratejik ehemmiyeti büyüktür .. 
Portekiz İngiltere ve Amerikanın teşvl· 
kiyle bu ndalnra takviye kıtalnrı yolla· 
mıştır. . 

VAY. A, '1:-1 SEYAHATi VE SULH 
SAYİALARI 
A:nerikanın Londra büyük elç:.si Bay 

Vaynandın Va~ingtona ~itmesi her ta
rafta blivlik aliıka uyandırdı .. Evvela bu 
seyahatin Hessin getirdi~i sulh teklifle
riyle alakalı oldu!!u söylendi. Çünkü 
H<'Ssin İngiltereye sulh teklifiyle gitti· 
""n; simdi İnl(ilizler de, Almanlar da iti
r..t edi""rlar. Yalnız ihtilaf noktası ŞU-

YENfAS'IR 
=~ 

Amerikanın gardımı 

Demokrasi düş
manlarını eze
cek kadar tay
yare yapılıyor 

--0---

INGIL TERENiN YENiDEN PEK 
ÇOK ŞiLEBE IHTIYACI VAR 

---<>--
Vaşington, 5 (A'. A) - Dün ait m 

radyoda bir nutuk söyliyen harbiye 
müsteşarı Luvct ezcümle şöyle demiştir: 

- Amerikanın seri halinde harp mal
zemesi imalatı bugüne kadar geniş bir 
mikyasla tatbik edilmektedir. Artık 

demokrasi dii~manlarını ezecek katlar 
tayyare ~·apabilmektedir. 
İNGİLTERENİN İHTİYAÇLARI 
Vaşington, 5 (A.A) - Bahriye nazırı 

Albay Knoks gazeteciler toplantısında 
beyanatta bulunarak Amerikan bahri
yesinin ve ordusunun yaptığı gibi İngi
liz pilotları yetiştirmek iç'n Büyük Bri
tanyaya teklifte bulunduihınu sövlemis
tir •• Knoks ilk gelecek kafill'!lin 3000 pi
lot namzedinden terekküp cdeceğıni 
tahmin eyledif(i.ni söylenqtir. 

Bahriye nazırı İngilizlerin yeniden 
destroyer istemediklerini. fakat yük va
puru hususunda azami derecede yarclım 
beklediklerini ilave etmiştir. 

----·----
ırıandanın zagiatı 

Alman bomba
larına kurban 

~idenler epevce 
Dövaıera mebusan mec
lisinde yeni izahat verdi 

Dublin 5 (A.A) - Irlanda başv~kili 
Dövaleranın mebusan meclisindeki be
yanatına göre Dubline son yapılan ha
va akınında 27 kişi derhal ölmüştür. 45 
kişi de ağır yaralı olarak halli hastane
lerde bulunmaktadır. 25 ev tamamen yı
kımış ve 300 kadar ev de hasara uğra
mıştır. 

Dövalera, Alınanya hükümeti nez
dinde şiddetli bir protesto yapıldığını 
da söylemiştir. 

Sur iyede vaziyet 

Inırilizler hava 
bombardıman
larında haklı-

yız diyorlar 
-<>---

İngiliz tayyareleri an: 
calı ingfliz siyasetini 

tatbifı ediyor •• 
Londra, 5 (A.A) - Royterin diploma

tik muharriri yazıyor : 
İngiliz hava kuvvetleri Bcyrutta bir 

benzin ve petrol deposuna bombalar at
mak1a İngiliz hariciye nezaretinin siya
setini tatbikten başka bir şey yapma
mışlardır. Almanlara Suriye hava mey
danları üs olarak vcrildif(i. zaman kcn
dim:zi her harekette serbest telakki ede
cef(i.mizi B. Eden bildirmiştir. Bunun 
üzerine siddetlj tedbirler ittihaz edil
mistir. 

Tayyarelerin yağsız ve benzins'z ha
reket etmeleri imk!\nı yoktur: i.,ıe Bey
ruttaki depoya atılan bombalar bu he
defe atılmıs demektir. 

HAVA HÜCUMT,ARlNA 
HAZJRJ,AJ\ıWORLAR 
Beyrut, 5 (A.A) - Suriyedcki Fran

sız makamları hava hücumlarına karşı 
halkın alaeai(ı tedbirleri bildirrni~lerdir. 
Filistinde 
mvbim mülakatlar 
Londra, 5 (A.A) - Haber alındığına 

göre hür Fransız kuvvetlerinin yakın 
ve ortA şark delegesi general Katru 
Hayfada general Degol ile görüşmüştür. 
Bu miiliıkatı müteak'p iki general, Fi
listin İn~liz kuvvetleri kumandanı ge
neral Maisland Vilson ile dı> müHikatta 
bulunmuştur , 

·~----

-~--.~---

Ini!İlterede 5 Al
man tayvaresi 

düşürüldü 

ingUizler mu.,affafıı
yetll hücumlatı yaptılar 

Londra, 5 (A.A) - Hava ve dah:Ji 
emniyet nezaretlerinin tebliği : Düı;mn
nın İngiltere üzerinde dün geceki hava 
faaliveti ııenis bir sahada cereyan etmiş 

- e em.mı o ur. M\ ıan 

rareı&gİz bir 
hazırlık var! 

Berlin 5 (A.A) - Alman gazeteleri 
Romanyada yeni yeraltı sığmakları ya
nıldığı hakkında haberler neşretmekte
dirler. Bu haber umumt bir merak 
uyandırmıştır. 

Zavalb Rumenler! 
Bükreş, 5 (A.A) - Resmi bir tebliğ, 

pazar günü Romanya - Almanya maçın
da memnu şarkı söylemeğe teşebbüs 
eden üniversite talebesinden mahkeme
ye verilmiş olanların üç seneden, on beş 
seneye kadar mahk.Om olduklarını bil
dirmektedir. ____ ..,.,.,., ___ _ 

Yeni ıulh taarruzu 
[ BaştaTafı 1. <'i Sahifede 1 

bertaraf edebilmek ve Almanyanın mu
vaffakıyetlerini takviye etmek teşkil 
edecektir. Alınanya tngiltereye karşı 
harba devam için artık menfaati olma
dığıru bildirecektir. 
darlan yazısının altında 

YENi ALMAN - SOVYET 
PAKTI YOKMUŞ 
Berlin, 5 (A.A) - Domei a.iaıumm 

Roma muhabiri tarafından bir Alman
Sovyet pakb imzalandığı hakkında ve
rilen haber resmi ltll'elte tekzip edil
mektedir. 

cenubu sark! mıntakasına bombalar atıl
mıştır. Ölenlere dair verilen rakam yük
sek değildir. Hasar da azdır. Bundan 
başka simali garbi, şark ve Londra min
takalarında bazı yerlere de bombalar 
düsmüştür. Bu mıntakalarda bazı ha
sarlar olmuş ve bir kaç kişi yaralanmı'-
tır. Üç düsman bombardıman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 

Londra. 5 (A.A) - Dün gece iki Al· 
mon tavvare<i daha düsürülmüstür. 

Bunlarla dün gece İngiltere üzerinde 
düşürülen Alman tayyareleri beşe baliğ 
olmaktadır. 

Ml]VAFFAKIYETL! tNGtLtZ 
HOCUMLARI 
Londra 5 (A.A) - İngiliz hava neza

retinin tebliği: Bombardıman tayyarele
rimiz Norveç sahilleri açıklarında tah
minen beş bin tonilatoluk bir düşman 
iase gemisine müteaddit bombalar isa-
bet ettirmislerdir. Gemi yanar bir hal
de bırakılmıştır. 

Veebrugge limanına karşı yapılan 
bir hücum esnasında mendirel!e ve men
direğe yanaşmış bulunan bir gemiye 
isabet vaki olduAu kaydedilmistir. 
Bombardıman tayvarPlerinıizden iki-

si ~ic;lerine dönmemişlerdir. 
Di!(er bombardıman tayyareleri avcı 

tayyarelerinln refakatinde olarak Bu
lol!ndo lri havuzlarla gemilere hücum et
mi!o;)erdir. 
Çarşamba günü avcı tayyarelerimiz 

Mans ve Padökale üzerinde devriye 
uçuşları yapmışlardır. Bir miktar düş
man tayyaresine rastlanmış ve bir düş
man bombardıman tayyaresiyle üç av-
cı tayyaresi dilsll.riilmliştür. Diğer bazı 

dur : İngilizler, Almanyanın maıtHlp düsman tayyareleri de hasara uğratıl
olacağını anladığı için Hessin bu tescb- mıstır. 
blisü yaptığını iddia ediyorlar. Alınan- tki avcı tayyaremiz üslerine dönme
ler ise Hessin İnl(iltereyi artık maltHlp miı;lerdir. 
olduğuna i:;.na için Jt.ttiğini söyliyorlar. TAHRİP EDİLEN MENDEREK 
Fakat sulh teşebbüsü yapıldığı hiç bir VE GEMİLER 
taraf inklr etmiyor. Çörçil bu mesele Londra, 5 (A.A) - Hava nezareti is-
hakkınd~ Avam kamarasında beyanatta tlhbarat bürosu bildiriyor: Bombardı· 
bulunacağını bildirdiği halçle bugüne man tayyarelerinıizin dün Veebrugge 
kadar bu mevzu üzerinde beyanat ya- üzerine yaptıkları hücum esnasında bir 
pılmaınıştır. mendere/!e isabet oldu/?u ve bomba dü-

İşte Amerika büyük elç.isiııin bu va- sen bir geminin de sudan fırladıi!ı . ve 
zivet hakkında Ruzvelte izahat vermek battıi(ı müşahede olunmuştur. Hücumu 
için gittiğini iddia edenler vardır. idare eden filo kumandanının ifadesine 

İkinci tefsir şudur : İngiltere Ameri- göre MendereAe yakın bulunan üç bin 
kanın harba girip ginniyeceğini, Lon- tonilııtoluk bir geminin enkaz haline 
dradaki Amerikan büyük elçisi vasıta- geld'ği wbit olu.'lJnuştur. Mendereğin 
siyle öğrenmek istemiştir. Yani Vaşing- bombalanmasına devam olunmuş ve ha
tana bir nevi ültimatom vermektedir ve sara uf(ratılmıştır. Sehir üzerinde k~sü 
Amerika barba girmediği takdirde İn- bir yangın dumanı görühnüştür. 
giltere Almanya ile anla5mak çarelerini -----
arıvacaktır. Bulgar fıralı, B.Hitler ve 

ücüncü tefsire göre Amerika harba mareşal Görlngle 
ıÇrmek için İngiltereden, müstakbel 
sulh hakkında t..minat istemiştir .. İnııil- lıonuştu, dönüyor 
tere Vaynand vasıtasiyle bu teminatı Berlin 5 (A.A) - D.N.B. bildiriyor: 
vollamaktadır. inııiliz hariciye nazırının Memleketine dönmekte olan Bulgar 
geçenlerde yaptığı beyanat ta mlistak- kralı Boris Viyanaya muvasalat etmiş
bel sulh sartlan hakkında bazı prensi> tir. Babasının doğum gününü kutlamak 
!erin görüşüldü_ğtinü anlatmakta idi .. Uzere Slovakyaya gitm~ olan kral Bo
Bu son tefsir ihtimale en yakın görün- risin Hitler ve Göringi de ziynet ettiği 
mektedir. bildirilmektedir. 

Akdenizde hava.akını· 

lskenderiye ilk 
defa şiddetli bir 
hava taarruzu-

na uiradı 

1 NGILIZLER DE BINGAZIYI 
VE RADOSU BOMBALADILAR 

---<>--
Kahire, 5 (AA) - Resmi tebliğ: 

Dün gece l!!kenderiyeye bir hava hücu
mu yapılmHJhr. Tayyare dafi bataryaları 
at<>ş açmı~lardır. Şehir üzerine yüksek 
infılak ve yangın bombaları atılmıştır. 
Bu hücum insanca büyük zayiata sebe
biyet vermiş ve bu yüzden fazla inmn 
ölmüştür. Yaralıların adedi henüz ma
!ilm değildir. Bir çok evler yılkılmışhr. 

lSKENDERtYE TAARRUZUNUN 
MANASI 
Radyo gazetesine göre iskenderiye

nin uğradığı hava taarruzu harp başlı
yalıdanberi uğradığı taarruzların en 
büyüğü olmuştur. 

Taarruzun Alman tayyareleri tarafın
dan yapılmış olması kuvvt:t1e tahmin 
edilmektedir. Çünkü İtalyan tayyarele
ri şimdiye kadar böyle bir teşebbüste 
bulunmamışlardır. Arasıra bazı ltalyan 
tayyareleri lskenderiyede görülmüyor 
değildi. Fakat ltalyanların Seydi Bara
niye kadar geldikleri zaman bile lıalyan 
tayyareleri böyle büyük bir ölçüde bir 
bombardıman yapmamı.şiardır. Bu ba
kımdan evvelki geceki taarruzun Alman 
tayyareleri tarafından yapılmış olması 
dal.a muhtemel görülüyor. 

Bu taarruz, Alman tayyarelerinin şar
ki Akdenizde faaliyet aalıalannı geni~
ldm..kte olduklarını gÖstennesi itiba
iyle büvük bir mana ifade eder. Bugün 
tarl<i Af.denizde İlll{iliz donanma11nın 
yevi.ne üssü 1.skcnderiyedir. Bundan 
böyle burası da Alman bombardımaıı 
tayyarelerinin müessir taarn.•zlan sah.a
tma P-İrrnİf bulunmaktadır. Bu ıuretle 
Ciridin havac•lık bakımından tarki Ak
denizdeki rolü meydana çıkı.yor. Bun
~an sonra tıkende riye ve Hayfanın ıid 
detli hi1.va tıtArruzlanna uğramasını 
bel<l~m·k li.zımdır. 

IN~tLIZ HOCUMLARI 
Kahire, 5 (A.A) - lngiliz hava kuv 

vetleri orta fark tebliği: 
3-4 Haziran gecesi İngiliz hava lruv

vetlcrine m--nsup a'fır bombardıma" 
fllvvareleri Binqazi limanına ve civarın
d•ki tavvare meydanına muvaffakıyet
le tetevvüç eden yeni hücumda bulun
muc:lardır. 

Merıtcz 

hasar vukua getirilmif ve Katederal 
mendereiHnde, tayyare meydaniyle ci
varında bw.Uk yan"1lar m~ahede olun
mtutur. Tayyarelerim.izi ka~ılamav~ 
tqebbüs edPn bir G. R. Kabroni 42 
tarrsııp ... i dii.,üri;tmii~•ür. 

R <\OO'!A- 1-fl}CUM 
Avni ,-ece Radosta Maritaa tayyare 

meydanına hüc•nn edill'YÜ•tir. Hansrar
lara isabetler olr. "'• infılaklar vukun 
P"elmiı. t~yyarelerin arasına bombalar 
diitft'lii•tür. 

AFRIKADA 
Libya sahili açıklarında karakol ge

milerini himaye eden avcılanmız adct
ee faik Measerşimt tayyarelerine rast
lamış ve bunlara hücum ederek bir ço
~unu ciddi hasara uğratmış ve kaçırmıtı
tır. 

Habeşistanda Koscia mıntakasınde 
bir çok düsman kıtaları cenubi Afrik 
tayyarelerin! görün~e at~•ler yakmış w 
bevaz h•vre \.Jar sallamışlardır. 

MAL TADA 
3-4 Haziran gecesi Maltaya hücum 

yapılmıs. fakat hasar, zayiat olmamıstır 
Bu harek5.ttan bir tayyaremiz dönme
miştir. 
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Ekmek hakkında/ti yenı tedbir 

Gıda bakımından ek
meklerin evsafında hiç 

bir değişiklik yoktur 
A~~ara, 5 . <.AA) - 6 Hazirandan dar çavdar ve yüzde 30 kadar arpa unıı 

(bugunde_'.') ~.tıbaren yeni hasada ka- lcatıhnaııı kararlaştnılmışhr. Bu aureıle 
dar ekmege yuzde 30 arpa ve yüzde 20 yeni sene buğdayı ele geçinceye kadQ 
çavdar. k~tılması karan memleketin en ekmekteki buğday miktarı bir az daha 
esaslı hır ıhtıyacını karşılamaktadır. Av- it 1 1 k F k b .. L d b 1 .. aza ı mış o aca tır. a at una mWUt .. 
rupa a aş ıyan umumı harp muharip bil bl""d bild" · d""" · · 
ve bitaraf her meml k ı· · tı"h l' .. • te ıg e ıril ıgı gıbı hallı:.ın ve e e ın ıırı .sa ah uze milli .. d f k • . 1'.. 
rinde müessir olmuştur.Yurt müdafaasını mu ... a aanın. e mek. .. ihtiyaçla 
t~mi_n .emeliyle bir çok insan kütleleri- =tı;e aaıılam temınata baglanm11 ola-
nın ıstıhsal aahalanndan çekilip istihlak . . • , 
sahalarına geçmiş olmalanna ticaret ve- : en~ tip ekmegın. gıda bakımından, 
kilimiz de meclliıte nazan dikkati çek- eski tip ek~~~teki Va81f!an tamamefl 
mişti. Belli başlı gıda maddeleri bilhas- muhafaza ettigı de yapılan tablillerdeııı 
sa hububat stoklarının idame~i. iıtih- anlaşılmıştır. Yeni tip el.mek fopralı 
lak.ta mümkün mertebe tasarrufu ica- mahsulleri ofisince tanzJm aah.$1 yapı]ad 
beııirmektedir. Bu sebepledir ki bükü- her yerde tatbik edilecektir. Bu suretli! 
met Üç buçuk ay evvel üç şehirde tek şehir ve kasabalanmızın bir çoğu yeıdo 
tip ekmek çıkarıhnııııını kararlaştırmış- tip ekmek yiyecel.lerdir. 
tı ve bu ekmek için unun hem randıma- Sahn alınabilecek ekmek miktan hiç 
nını arttırmış, hem de yüzde on beşe bir auretlc tahdit edilmiş değlldir. Eı.
kadar çavdar katılmasını emretmişti. mekte gıda bakımından bir değişiklil.; 

Tele tip ekmek, tatbik edildiği şe- yoktur. Yeni karar, yalnız plyaoıı tabi• 
hirlerde beğenilmiş, sonradan toprak riy!e ekmeğin çaşnısını biraz değ:iştiı
mahsulleri ofisinin tanzim sabşlan yap- mi,tir. Milli müdafaanın her feyİn W 
tığı her şehir ve lcaaabada bu tipi kabul tünde geldiği zamanda alışmamış çao
etmiştir. Bundan sonra ekmek l 000 nıda ekmek yemek fazla bir fedaka.ıhl: 
ıp-amdan 950 grama indirihniştir. Fa- sayılmasa gerektir. 
k~t tecrüb ... eler gösteriyor ki bütün ted- Esasen yeni hasat vaziyeti ckğişthe ... 
~ırler, hugday stoklarımızda yapı1mas1 cektir. O zaman stoklar yenilenmiş ola .. 
ıcabeden ta•arrufu temine kafi değildir. cağından, fevkalade tedbirlere de 111-
Bu sebepledir ki ekemeğe yüzde 20 lca- zum lcalmıyacaktır 
" ' "111111111111111111111111m1111111 • : 1111111 111111111111nı111 m • 1111 111111111111111 ııı i 11111m11111111111111ıı1111111 ıı 

Istanbulda çıkarılan ele-
mek sıkıntısı önlendi 

lstanbul, 5 (Yeni Asır) - Halktan Bu gibi hallerin tekerrlir etmemeö 
bazılarının ihtiyaçlarından fazla ekmek için de tedbirler ittihaz edilmişth. Ay
almalan yüzünden ilci gündenberi şeh- rıca kendilerine ekmek imali için verl
r~mizde ekmek sıkıntısı baş göstermiş- len unları satan fırınların da lrapııitl
tır. Fakat bu aıkıntı fınnlara üç günlük ması kararlaştırılmıştır. 
un verilmek suretiyle önlenmiştir. 
il 11111111111111111111 il 1111111111111111 il 1111111111111111111 • 1111111111111111111111111111111il111111111111111111111 lllllllllJ 

Muğlada zelzele devam ediyor 

Halk hala kırlarda a-
dırlarda oturuyor 

Muğla, 5 (AA) - Muğlada zelzele 1 ğı tarihten bugüne kadar Muğla ve mlll
hafif olarak fııııılalarla devam etmel.te- '. hakatta 5 2 5 ev oturulmıyacalc deree.,.. 
dir. Halk el' an kırlarda ve çadırlarda; d~ harap ohnuş ve 539 ev de az baııarıJ 
bulunmaktadır. Kızılayın çadır lan hal-ı ugramıştır. 
km çok iotifadeaini mucip ohnuştur. Oç ölü, Üç ağır ve 6 hafif yaralı va..-

Resmi tetldkata göre zelzele baıladı- dır. 
111111 ıı 111111 il 111111111 1111ili1111111111il1111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111 il il lllllfllf 

Yakında. yeniden bir 
parti kahve getiriliyor 

Ankara, 5 (Yeni Aaır) - lıkende- lakenderuna gitmİ§ olan iaşe ..ıı.te. 
runda bulunan 36 bin çuvaldan mürelc- farı B. Şefik Soyer bu iJle mefg>I) ol
kep yeni bir kahve partisinin vilayetle- maktadır. 
re tevzii için bir liste hazırlanmıştır. Bu En büyük kahve hı.sesi nüfus lı
~ünlerde vilayetlere kahve gönderilme- fetleri nazan itibara alınarak Ankara, 
~e başlanacaktır. fstanhul ve lzmire aynlmıttar 
11 111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111 ıı ili ıı 11111 ili 1111111111 lll111111111111ıı 11 11j111111111 ınıııı 

icra Vekilleri Heyeti dün toplandı 
Ankara 5 (A.A) - İcra vekilleri heyeti bugün saat 16 da mutat haftalık top

lantısını başvekil Refik Saydamın riya seti altında yapmıştır. M a kine v. e "" .. 111111111111111111 1111111111111111111111 1111111 1111111 11111111111ili111111111 ıı ili 1111111 ili 111111111111111ıın1111'" 

• • Çin-Japon muharebesif AMERiKA MALiYE ENCOMErft 
,, enlırken A .k ORDU BÜTÇESiNi KABUL ETTi 

S . f k IA k . merı a tav as- Vaşington, 5 (A.A)-Mebusan meell-ur. ıue ev a a Je omı- sut mu edecek? si maliye encümeni ordu bliteslnl lnsvlp 
ederek meclise göndermiştir. BUtçe 10 

Seri general Dentz Frllft milyar 9 milyon 655 bin 187 dola:ra balijt 
fi • Roma 5 (A.A) - Stefani ajansının ohnaktadır Geçen büyük harptenberi 01'-

S iZ SUbaglarına hita. Ç~~~"a;=~~iri~rra~:~et ~:";ek ~~;eu1:~~:au k~~;!u!':~'::'~~::: 
• üzere bırleşik Amerıka hükümeti tavas- için tahsisatı ihtiva etmektedir. 

be"e bulundu sulta bulunmağa mütemayil gözüküyor. 
\1 Bu hususta aşağıdaki üç esas şart ko-

Beyrut 5 (A.A) - Fransanm Suriye 
fevkalftde komiseri general Denlı bu 
akşam saat 20 de Beyrut radyosunda 
yakın şark Fransız subaylarına ve as
kerlerine bir hitabede bulunmuştur. 
General Dentz her tehlikeli Anlarda ol
dur,ı gibi bu akşam da orduya hitap et
tiğini beyan eyledikten sonra Fransa
nın Suriveden çıkacağına Alman alay
larının Fransız alayları yerine ikame 
o!unduj!ıına, Uzkiyeye ve Beyruta Al
man askerleri çıktığına dair yapılan 
fesatçı propagandayı tekzip eylemiş, an
cak ecnebi tayyarelerin garpten •arka 
doğru ucarken Suriyede yere indikleri
ni ve yollarına devam eylediklerini 
simdi de bu tayyarelerin şarktan garba 
doğru j!eçtiklerini söylemiştir. General 
Dentz Fransarun Almanya ile olan si
yaset deUisikliklerinl izah ederek bu si
yasetin Fransayı açlıktan kurtarmayı 
ve yasatmayı istihdaf ettiğini buna mu
kabil ise istenilen yeıdlne şeyin Fransız 
muhafazasına tevdi olunan yerlerin ko
runması için icap ederse Fransızların 
dövüşmesi olduğunu beyan eylemi§, 

şulacaktır : 
1 - Japonya ancak şimali Çin de 

Mançuride ve Mongolistanda kontrolü
nü yapabilecektir. 

2 - Japonya cenubi Pasifikte her 
türlü genişlemeden içtinap edecektir. 

3 - İngiltere ve Amerika Jaoonyaya 
eşya ihracatı ambargosunu kaldıracak
lardır. 

------~-

B. HULLE GORE ALMIN
FRANSIZ ·IS BIRLIGl 

Vaşington 5 (A.A) - Amerika hari
ciye nazırı B. Hull Fransız - Alman iş 
birliğinin birleşik Amerika ve difter mil
letlerin haklarına karsı gayri dostane 
ve basmane olduğunu Vi!;i hükümetine 
bildirmiştir, 

Fraıısız müstemlekelerinin Fransız kuv
vetleriyle mlldafaa edileceı;!ni bildirmiş 
ve sözlerini şöyle bitirmiştir: 

Size her şeyi söyledim. Beni anladı
nız, vazife başına! 

MACAR BASVEKILI BUDA .. 
PEŞTEYE DÖNDÜ 

Roma 5 (A.A) - Macar başvekilll 
ve hariciye nazırı B. Bardo!!S)' ile Mus
solini ve Kont Ciano arasında konuşma
lara bu,ırlin öğleden sonra da devam edil
miştir. Macar başvekllJ bu a~am B~ 
dapeşteye dönmek üzere ltayadan ayn
!aeaklardır. 

AMMANDAN SURIYEYE GELEI 
YOLCULAR SiKi KONTIU» 

LE TABI 
Berlin 5 (A.A) - D.N.B. nin S1radan 

öğrendiğine göre Suriye ile Erdlln ara
sında her türlü eşya mübadelesi keslJ.. 
miştir. Ammandan Surlyeye gelen yo1-
cular çok sıkı bir kontrola tAbl tutul
maktadır. 


