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Ka11la hlidiselere sahne olmasın.dan korkulan Suriyeden bir göriinii~ 
Araplar trene biniyorlıır 

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

Vişi hükümeti Günün meselesi 
~--

Esfıi mü"efffıini arlıa· IBütün ~ÖzlerSu
smdan vurmağa 
çaıışıy~ riyeve dikilmiş 

UAKKJOCAKOGLU 

Son aylar zarfında Vi~i bükümetinin 
politikasında çok dikkata Jayan bir ta
havvul vukua gıelmiıtir. 

bulunuyor 
--0--

Bir taraf tan da Al
man hululü berdeoam 

Hepimiz hatırlıyoruz ki geçen aene 
Fransa, Almanyanın hava üstünlüğü ile 
yapt1ğt büyük taarnıza mukavemet ede
memiş, mağlôp olmuştu. Henüz tarihin 
kaydetmediği bÜyük bir sür'atle yıkı- İngilizler lıendilerini 
lan Fransız imparatorluğu derhal ha- eo • Jı f • ~ 
aımlanna müracaatla mütareke talebin- .-urıyeye arşı ]il VOZıı• 
de bulundu. O tarihlerde Fransayı ida- yette qöriiyorlar .. 
re edenler arasında iki fikir hakimdi. Londra, 6 {A.A) - Suriye meselesi 
Baıta hqvekil Reyno olmak üzere bir Londrada günün meselesi olarak telak
lıısım devlet adamlan bükümetin müs- ki edilmekte devam ediyor. Gelen ha
temlekelere nakledilmesini, fran. ız berlerdc resmen teyit edilmemekle 
donan.masıı, hava kuvvetleri ve mili· beraber, Hilr Fransızl~nn ŞC?fi General 
temleke ordalan ile mücadelenin deva- Degolün Hayfada olduğu bildlrilmek
nunı istiyorlardı. Diğer bir kuun nazır- tedjr. 1ngili.zlerin Suriyeyc kar ı askeri 

da ma uhiye i kabulden başka ça- vaziyetleri de, Irak işinin yatı~tırılrna-
o ıiu , i:i; lıJ.Jpaı-ator ı11ğu- ınd nra, s "' kesbet · · , 

ıımı jfgal edilmemİf kısımlarının kurta-- Ba ·clatta l'filkOo t yeniden avdet et-
rılmasını daha muvafık buluyorlardı. mi tir. Bununla beraber Almanlann 

Maalesef mağlubiyetin tevlit eyledi- Suriyeye hululü devam ediyor gibidir. 
ği bir çok fecııi k&rfıatnda heyecana ka- Almanların maksadı Suriyede tayya
pılan devlet adamlan istikbali göreme- re mevdanları kurıılmasına nezaret et
diler. Teslim olmak taraftarlan ekseri- mektedir. 
yet temin eyledi ve Fransa, milli izzeti AVUSTURALYA 1NG1LTEREYE 
nehine ağır darbeler yiye yiye Alman- MüZAHtR 
Jann dikte ettirdikleri mütareke şart- Londra, 6 (A.A) - Avusturalya Baş-
lannı kabul etti. natında o r t a ş a r k vaziyetini 

Bilhassa mütareke tara~arlannın ba- vekili B. Menziyes dün ak§amki heya
flDda 1914 _ 1918 galipleri marepl uzun ı.ııadıya tetkik ettikten sonra is
Peten ile general Veyııandın bulunu§U tişari harp konseyinin hükUmetin nok
Fransanın meıbur vatanperverlerinin tai nazarını tasvip ettiğini bildirmiştir. 
maküs bir hareket letehbüslerini önli- Bu noktai nazar İngiliz hükUmetine bil
yehilirdi. dirildiği gibi orta şark hnp:ıratorluk 

Yalruz genç general Degol mücade- kuvvetleri başkumandan vekili General 
leye devam karannı verdi. Bazı müs- Blemeye de tebliğ edilmiştir. 
temlekelerle beraber kurtuluı hareketi- B. Menziyes, bütün fırkaların, hükü-

[ Sonu 4. cü Sahifede ] ne giri..,hildi. Mar-1 Peten ve taraf-
tarlan lngilterenin de müdafaaya devam 
edemiveceğini kana.o.tini perverde edi. 
)"orl•rdı. 

Filhakika Fransanın mütareke yap
ması İnq-iltereyi cok müskül bir durum
da bıraknu,ıı. Cünkü iki müttefik dev
letin bu han> için hazırladıkları hareke• 
pl&nlannda Fransanın mÜc•deleden va. 
geçmeıivle mühim bir ıredik basıl ol
mu$tU. Buna ra=!men tnsnltere yeni va
zi~rte göre tf><fhirlerini aldı. 

Bir aenedenberi kuvvetli dütmanı
nm kartıısmda dim dik duruyor. Hatt~ 
u ... &es;·•anda tta1van ordolannı imh• 
evlem,.k ve memleketi yeniden istikli
line kaVlQ.lumı"k suretiv)e askeri bir 
m,,..,.,..ffek•vet elde etmis bulunuyor. 

Eier Fransa mütareke yanmamı~ 
Reyno'nun polit;ka81na terafbı,l1k gös
tennis h"l•moaydı h~r halde Almanva
nın bu~..,kü muvaff"lovetlerini kol,.v
ca ele eıarinnesi imki.nı t,.savvur edil~. 
mu. belki de ve>ivet akıine bir çok 
n.,tic~l__. d<'~, .. ,.,l,iHrdi. Fr,.nıız don1'n
m•"'· Frıtn$•'1! hava kuvvetleri •e müıııı
temleke <>•dul•n tek h••ına mlic~d•l
edPn fnaJltere";" harek~t pl&nlann~ 
ı,..ı,~ b•·k~ istikametl~rde inkişef ve
reJ.m.. 8Blkan vuiyetlerini çok deği§
tiri.,,fi_ 

Maaleıef Fransa teslim olmakla AJ.. 
ft\ltfl P'''fV"U,.lcıv,..•lıat"inİ t,.c.lıil evlemi• 
oldu. ı;;.,,d; d.., Vi•i ı.:;kümetini., Al
manva i1" sıkı bir iş birH~ yapnıa~:\ k~
rar ~emııjı. bı•l•ff'!m11tc.ı dahli\ çek hazin 
bir v,.•;veti11 ifad~sini teııkil ediyor. 

1nPilterenin mukavf"mf'tİ kar~ıı1..,d" 
Fran.,.nm A lm•nvaya kafa tutm•sı, hal
li eıclci müttefikinin v"-n nda yer p]ması 
b.-kle,,i,.Jt-fl'n "'mira) T>ın·J,.,nm rafleti ve 
ihaneti ile Fran"" bü·hü•nn avsnn bir 
yo!ıf~ sür'atle ilerlemektedir. · . 

-SOHDAKIKA 
···-······· 
Amerikan yar
dımı In2iltere
ye kadar 2ötü .. 

rülmelidir 
B. Vilfıf, Amerilıadan 

ftal'p_ malzemesi alamaz 
be lngiltere yaşıyamı· 

yacalıtıl' diyor •• 
Şikago, 6 {A.A) - Vandel Vilki bir 

nutuk söyleyerek Amerika reisicümhu
runa karşı mesul bir zabn riyasetinde 
bir temerküz müdafaa teşkilatı kurul
masını istemiş ve demiştir ki: 

- Bu tedbiri ittihaz etmekle milli 
müdafaayı teminat altına almış, hem de 
tngiliz harp ihtiyaçlanna yardım etmiş 
oluruz. Amerika bnaJ.atınm emin bir 
tarzda !ngiltereye teslimini temin etme
lidir. Aksi takdirde İngiltere yaşamı
yac~k?ı:. Amerika, harp malzemesi'lin 
leslımıru temin ederse İngiltere yaşaya
cak ve muzaffer olacaktır. 

B. fti olotof yakında 
Tokyo ya mı gid~cek? 

---<>--

KO KU 
ALAMETLERi! 

.. "" renner m a-
ulh khtın a 

taarruzuna ka· 
• 

rarvermı er 
Avrupayı cennete çe. 

oırdiklerini ilan 
edecekler ve ••• 

---O--·· 

İngiltere ile Amel'ilıanın 
harpten mesul oldulıla· 
rına fael' Jıesi inandır· 

malı istıveceıııer! 
Londra, 6 (A.A) - Muasolini ve 

Hitlerin son müli.katlan esnasında yeni 
bir sulh siyaseti takibi buousı.ında mu
tabık kaldıkları nnla-.lmaktadır.. Her 
ikisinin de dünyaya ne söylemek niye
tinde olduklarını tahmin etmek güç de
ğildir. Alman ıili.bları tarafından he
men hemen tamamiyle fethedilmit olan 
Avrupa kendisine bahsedilen cyeni ni
zamın» nimetlerinden ve Almanyanm 
yeni alhn devrinden rahatça müetefit 
oldular. Fakat hıma yegane mania ola
rak, Amerikadan yardun gören lnııilte
re bala kıırşı duruyor. Avrupa efendile
ri, harbe ba~lamak mesuliyetinin kim
lere ait olduğunu unutturarak harbe de
vam meşuliyetinin İngiltere ve Ameri· 
kaya raci oldui!unu telife calısacaklar
dır. Avrupa obirlqik devletlerinin• Al
manyanm idaresi altında sulh halinde 
ya"'1ma~a muktedir olduklannı temin 
edec<klerdir. Bundan bo•ka bu memle
ketlerin sulh icinde ya~ arzusunda 
oldukJannı, fakat Amerika ve İnf?İlte· 
renin buna muhalefet ettiklerini ilive 
edec~k r ir. r Son11 ?.. ci Sa ifede l 

Almanlara mı, !nqilizlere mi taraftar olduğu henüz pek iyice anla.'llamıyan 
Gene-raZ Ve11ga11d bir emrini tebliğ ede-rken 

Bek,er,ilen Alm n s~lh 
taarruzu ve Amerika 

Böyle tekliflere 
elı..emmiyet ve
rilece~i yok 

diyorlar 

General veugand Visi
nin kör bir aleti mi? 

-----<>-----

Amiral Darlan 
tehlikeli yola 
girdii?:ini biraz 

anlamış 
---0---

Amerilıada mihver sul· Veygandın lngiltel'e ve 
hu lehinde propag nda· Amerilıaya taraftar ol· 
ıar yapan bir Almmı duğu da, aıeylıtal' oldıı· 
a'anı tevl:if edil~i.~. .. ğu da söyleniyor •• 

Vaşıngton, 6 {AA) - Berlın huku- Londra, 6 {A.A) - cTaymis> gazeto-
metinin yakında yeni bir sulh taarruzu sinin Fransız hududundaki muhabiri, 
yapacağına dair diln Curada bir çok ha- Amiral Darlanın Fransız umum! efktı .. 
lıc-rler şayi olmu~~ Fakat bunların, rının yUzde yetınJ~inin Alman - Fran!lZ 

[ Sonu 4. di Sahifede ] iş bir · ğine mu alif olduğunu iyice a-
--- mış olduğunu yazmaktadır. Bundan ha 

ka Vi i hükilmetinin General Dego\ 
kuvvetlerini ezmek istediği takdirı!o 
mIDetin isyiniyle karşıla.,<;acağuıı da b" 
liyor. 

VEYGANDIN FtKRt BU MU ? 
Diğer taraftan Alınanlann şimali Af

[ s:ım,. .2. Cl. Sah ılc~ 1 

l..gilizler ~rta ı rt 
vazigeti ile meşgul 

Giridin zivaı ~i .. 
l:i haller teker

rür etmesin 
diyorlar 

SO ÖZ 
VJ'şiYE iHTAR 

Ameri a ln2i .. 
tereye karşı ~e

en Fran ayı 
tanım acak --Amerika Visi nezdin-• 

de son bir te~•bbüate 
daha bulundu 

---o--

Fransa Amiral Barlanın 
yolunu talılp ederse 

Amel'ilıtmın dostlajumı 
feda etmq oıacalı .. 

Vaşington, 6 (A.A) - Hariciye naaı
n B. Kordel Hull tarafından Fransa 
hakkında yapılan beyanabn metni ~
.Jur: 

• - İlk raporların ve iş'arabn tersine 
olarak Vışi hükümetinin şimdi taarruz 

f .'i'mrıı ? r; ~nn if Pde 1 

Amerika Hcıricl11e Nazın B. Hull 

Harp ma ızemesinl Arae. 
rikalılar taıımaıı 

8. Vavnanın da 
bu iş için Ame
rikaya ~ittiği 

söyleniyor 
---<>---

Sulh taamızıına karar verdikleri bildirilen Mihverin iki b~ı ingUfzlel' Çörçile itimat Amerflıalılarm bizzat 
______ bu_n_aa_ .. _.,,,_e_ık_i_b_ı.ıı_u_~m._aı_arı_n_da_n_b_in_·n_d_e _______ ., ediyorıa .. ve dalla IJÜ• harp malzemesini 

- yiilı fedalıtirlılıta lngUtereye götürmelel't 
Amerikada h ~r p hazır- ,, • Hitter merik~gı kan- ı!!!.~~1~ ~~~~~::inin v..,!:~~~!.~"""e:!!ınmış 

llklarl ilerlemekte dlrmag"'a Ç8lllllrOr General ve valileriyle müzakerelerde Amerikan gazetecilerinden Reyınond 
y !t bulunduğu, Suriyeye Alman sızmasının Kleper tNevyork Tayınis> gazetesinde 

---o----
Havada ve de- Alman davası 

devam ettiği ve Fransız makamlarının neşrettiği bir makalede Amerikan hay. 
Fransız imparatorluğunu her türlü te- rağını taşıyan vapurlarla harp maheme
cavüze karşı müdafaa ruyetinde bulun- sinin sevki bnkanlanru derpiş etmesini 
duklarını ilAna devam ettikleri şu sırada hlikUmete tavsiye etmektedir. 
İngiliz efkSn umumiyesinin dikkati or- B. Kleperin :zannına göre Amerlka-
ta sarka çevrilmiş hulurunaktadJr. nın Londra Büyük Elçisi B. Vaynandın nizlerde taar

ruz kabiliyeti 
arttırılacak 

A. merikan men· 
faatlcrine 

Birleşik Amerikanın Vişiye yapbf,ı Londraya getireceği başlıca haber hel
ihtar bazıları tarafından Vaşlngtonıb kide Birleşik devletler hlikümetinin, mu• Darlana ve taraftarlarına son bir ihtarı ödünç verme ve kiralama kanunu mu
olarak tellkld ediliyor ve gazeteler hu- cibince göndereceği harp malı:emesini 

halİf deg"' İlmİG: nyourlarmu. azzam başlıklar altında bildiri- Amerikan bayrağını taşıyan vaı>urlarla 
~ sevk etmek meselesinden ibarettlr. 

--o-- Diğer taraftan Britanya imparatorlu- Muharrir şunları iJAve ediyor: Bildl-
2h ğunun Girit muharebesinden sonraki Arn ika! la 

Ruzueıt parolamız ıstı • Alman menfaati mUlet• strateı·ik vaziyeti ıızerine tngili·z efk!rı rildiğine göre er ı rın veya 
Amerikan vapurlarının harp mıntaka-sal, yine Ve daima fStih• leri esaıeet aJtma GfmGjl umumiyesi, hükümeti idare edenlerden [!:onu -1. cü Sahifede l 

sal olmalı, diyor.. emretmlyormuş.. r----[_8
_"" .. u-2 .... ',..".ci,_s ... n~.ı1.•.de-.!'l ------... -.. -:·;;-~~---· .. -~,.--'"!-"""!._!"9_ 

Vaşington, 6 {A. Vaşington, 6 (A.A) - Dayf mecmua-
A.) - Mümessiler sı Bitlerin 23 Mayısta mecmuanın Ber-
meclisi krediler en- ?indeki muhabirine vuku bulan beyana-
cümeıtl Birleşik tını neşrebnektedir. 
Amerika devletle- Hitler, Amerikan muhabirine şöyle 
rlıtln şimali şarki demiştir: 
sahillerine uzun j c - Kafile sisteminin kabulü harp 
menzilli toplar yer- 1 demek olur, Alman başkumandanlığı 
leştirilmesi için 92 Amerika kıtasının istilAsını tıpkı ayın 

Alman cizmesi albnd,. çahJ&n Dar
lan ve tanıltarları şimdi Frl'nsu; mi11f't-i
nl bir kard~ b&rbma ve e•ki miittefik
lerine ihanete sürükliivorlar. Vi•ide çok 
hey~•nlı kararlar almıvor. 

Anlıwl,.n Almanya Libya harelci.tın
da ımnraffak olam~vınca, Tohruk v• 
Sollmn önünde saplanıp kalınca emri 

Tokyo, 6 (A.A) - B. Molotofun bu 
yaz muhtemel olarak Japonyayı :ı!yaret 
edeceği baklanda gazetelerin verdiği 
haberle alakadar olarak Domei ajansı 
bu ana kadar hu haberin ne teyit, ne de 
tekzip edildi([ini bildirmektedir. 

milyon dolarlık bir lsti1As1 kadar ziyalı bir şey te!Akki et-
tahsisat verilmesini Amerika Harb1ye mektedir.> 
tavslye etmiı;tir. Nazın B. STİMSON AMERlKAYA REKABFl' 

Encümen, bu suretle Amerikan harp Bitler, Almanyanın işçileri rıorl.a ça-
gemilerinin ve tayyarelerinin limanlar• lıştırmak imkAru sebebiyle hunun Aıne
müdafaa etmek külfetinden kurtarılarak rika için iktisadi bir tehlike olacağı fik
başka yerlerde kullanılabileceği ümid:ni rini reddetmiş ve cmadamkl Almanya-

- SONU Z d SAYFADA -
ileri sürmektedir. nın rekabetinden. korkuluyor, o Jıalde 

- SONU .2 ci SAU'ı\Pı\ - [ S°"" 4. eli. SM~J 
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.~AHIFE 2 YEHI A.SIR 

ŞEHİR HABERLERİ 
Vişi 

- iKiNCi KiSiN - 1/azan: Sahin A.Jıdantan Bankalarımız ve Fuar yeni 
... __ ...................................... o- 5 o 

tip ekmek çıkarmak • • 
ıçın 

Eski mMtte~Jriai ar 
Sllldaft 'V~r:""~~ 
çalı.pyor •• 

--0--

89-

Yumruk sivaseti lazımd 
4 itncü Murat, deUJeti lmvvetıendirnaelı her lıesi 

,.ıdrrmafda m ·· · ol a • 

iş Bankası daimi: 
bir pavyon 
yapbracak 

Yarısı buğday mahliit 
unlar haz11rlanıyor 

j altanda .bulunaa. it-.lyayı ,fimdilik 
saya ~arıı olan metalibabndan vaz 
~ saretiYie Fnmsa)'l eski mü 
ilıi ~ ~ ..... uıeie 
§ıyor. 

rarihin lanetle ka~ ba 
lld ili~ Dadan "Ve lm'ıdbıd 
1111n Fransayı 'M -biiyik lf.eliketlere 

. •L-d ~- ~~-~~~~~ Her ikisinin mii.temadiyen gö!,-terd1k- laycacık s:ıvnştumı~ İnfGS'S llıi GJ.1111ladtı1' ,;enı nuSG saye~-...uc an~ cegiz. Bin ô11e celi OT ki 
leri bu yorulmak, durmak bilmez t?ayret Btmımla ~ Kösem '•alide hl· _.~ JtlJZ nıda maddele-"'le dolclcaJılnl Framayı körli leöriine . "stec.!·u: • 
ve faalivet netice~inde Rccel' pasaya in- l:İr .suretle zarnr g&rme:nis S3yllıir~- "" :S ·-•3 mdte ıfmTe'kete weltre.~~. 
tisabt olan yeniçeri zorbalarından bir eh. nt~left OG'I"- Tek tip ckfileğe yilzde .30 nishetinde şekilde düŞüıune1c lbakımmdan. ballı: ta- Çünkü 'Fn.nııacta ~ ta.,. 
&oklan yahlanarak hepsi de bireT' bi- Kösem vaTuie için hayat kum:mda ---o-- - arpa ve yüzde 20 niı.:ıbetinde çavdar ka- rafından iyi karıdıu:amıJt&r. \bulun uğu ıgi ~ lbir eı 
rer cellat bıçağı altında can verdiler. ~kle, her~ üzerintie hü - ~ 194, lzmir enter.nasyonal fuarına nstınlması hakkındaki karar tehrimlz- BugütiJcü vaziyette lbemen emea ibü- 1mJ. edemiyecelder a 11.vli ımiihi!!n 
Ne cadı Osman, ne de Kiitahyalı Kalem nüfm.unu y-üriitmolde bim &!neldi. milli hanll!:a:ramz ,ge:rlş ölç5lerde ~u- d~ki alakadatlara tebliğ olunmuştur. tün Avrupa ımemlc'ltetleri:nin 1gıda mad- y~ lba1iğ oLrca'ktır. 3 

bey ve Salih eiendi bu korkunç netic-e- Bu uvke kendisini 0 mdar al·ııt~ıs- ~ ~- fı 1baııbsı ıumum m:i- Bu karar dairesinde ekmek imaline desi azlığı yüzünden lkar§Üa§tıkları Oarlen'm bPla damat Feri4in 9lıi 
'.ııen kendilerini kurlaramamışbrdı. tı ki simdi~ mabnım o~ !'>11 oruı du--'I -- d..,.. bd.cdi- l"ei!ii:'rine --'-- • _,--1~ - _ı_:.__, __ ı._ ,._ L'!:.......'"1:11- • ~-• 0 ..:ı ..ıı_!I.._ - b' ~.... u ....... L __ ,,_~~ 

1
.___ ..., ı_ıı;~ en kı'"a zıunanda b !anacaktır. Piya11a~ mtl'?-..u at, yuccıu.cn llı.z;w1tan -oir manza- ne ınğraması da ...:.;_,..._ ı:nuımu 

Efendileri olan Recep iP ~anın peşind n, <11ilin cezasın:ıan o.aııa agır r m ;.u.:r.:ı h:ır mh oaıu;;.an:::ı ou .sene ıo~ua. ra uzetmc'ktedlr. lindedir. 
lopal vezirle buluşarak cc-henn~rrıde <Re gibi g Iiyordu ve Topk2pl sara:rnını ka- "Ve güzel da. i b1r ~n i M e~ da. evvelce verilm"ş karar dairesinde hi- Buğday allban ad ıedilen IRomanyada ttin.f ıeylemeğe ımec:'bwıuz iki Vıi. 
fitne kazanını yeniden kaynatmak ka- ranhk odalannda geçirdiği havatinı. surctiyll. 'uara ~ eci-eu;ği hildir'J- :zırlanmı, çavdarla kanstk tın mevcut 0 - hugün haftanın iki g\inünde eelrmelc ;re- ,gelen .lınberlerin do~ ~iiphe 
rariyle 'lO?'balar telrer tt"ker ahret Ulke- sanki canlı obrnk bir mezara ·onu1mu<: meb~. ~Sümer ve Eti banSc:alar .da .Oa- cluğ>n için bugün de eknıckler e ki tip rine pa verilmektedil'. Ycırdurnu.:, ıgı- emelde ber Fnmsut 'hU'"lletiıiin 
sine doğru yoTianmı'3lardı. Bunların ta ()Tada yasıycm:ıı~ gibi, hoi!ucrı c:h-ah imi pa~nnda yerli ımamulatamzı üzerinden cıkanlaeektu. Toprak ofisi da maddesi lba:.kmıuu!an zengin lbir ıset- a; ,. ~ devlet n 
içinde öliimden yak~ını kurtarmağa buluyordu. te,.~ir ec:!ceeileıdir. ambarlarında bulunan buğday, çavdar v:ete sahiptir. Hükümetlıniıı tarafıDdan kıdi iteceğine, bu Cle:-ece üÇiil 
muvaffak .olmak hahtiyarlıb, Kösem İşlediği .~~e ~d~ dola~ . m_:ıddi Fa.ar& :puyon ~~ ettirm~Jc içln be- ve arpa hrar!a~ttnlatı nisbetler daire- alınan lbu karar, iheşaplı ve düŞünee:Ii ğme bir türlü :inanmak istemiyonız. 
valiaeden ba<:ka hie bir ferde nas1p o1- bir ceza gormıyerı iahpiker gizli bir el led.iye reisliğine ve fuar müdilılüğiine r.inde una b.1bedi1dikten sonradır ki harAetin neticesidir. Oiğer taraftan D"~..ünmek JUmMl'I!' 1ld FranSll 
rnaımttı. Kum.az !~ahpiktt kendi oğlu tarafınıbn bu :suretle manen tec:ziye~re münı.caaılar ~e,·am etmekte ve simdi- yeni tip c1·mı:-k iml'\lİne b:-.!11anacaktır. yeni ~asat mevsimi ha'1amııı 'Olduğun- etırP..k !kudretini haiz ise bu 
olan hünkara karsı o kadar giz1i ''e 0 u<'tramal.t-n 1lıruii'5lıii kurtarn.n-.amıs den bir çolt p.nyonlar a.tıl.-ruı bulun- Hükümctimiı:in 'bu ıtedbirli kararı, dan bir bç ey 'Sonra anba:rlanmlz ağız- müttefikine değil, ib.asmma k\\l'fl lka11 
kadar ihtiyat kaidelerine uygun bir su- bulmmyordu. maktadır hti_,acımu: olan yiyecek m?dd,.Jerini is- lanna kadar yiyecek maddeleriyle dol- ması vazifesi icabıdır. Fransa mü 
rette hareket etmi!': ve tertip ettiği isyan Bilfiıı saltanat ~k ,.<? :memleket • - - raf etmemek ve istikbali müemmen bir muş bir vaziyete geleceklerdir. !kudreti lmlmac!h?roıdan clolayı tes 
Oyununu Öyle güzel ve benliğini hic. i~1erini bildii!i ve d;lediı;i gibi dü7.elt- • d '--"d v •• ı· b. 11 

- y f f tb • '- • ·..,.....-·~-: ~:t""...::;:r..::~_,...,,...&,. "ZDrnretın e llDlı ıgmı soy ıyen ır m 
btmettitmeden perde armmda o d

0

re- mek :ramam ist"' artı\..: ~e1ip ç:ıbmc:: sa- OZ saa ının a 1111 fi r,,ı ala .. met•nrı· lekettir. Simdi tecavüzü bir kuvvete 

anruıınm bn tıcl.ad. ~evm:iiğl ro1ü se.ı:- HiL"lkar Osmanlı imp::ı.ratorluğunu ye- be eni yor cede mahirane oynamıstı ki hünk!r yıbbilirdi. k/ l L'\ ,a \ti hip b~uğuna O.rlamn ağzmcJan 

m!!e bir türl11 muvaffak olamamısb.. ruden Jruvvet!eııdirmclr. isinin ancak ı J3aş1ttTnjı 1. ci Sahifede ı r Rn~~n~t. ' .,.., _<ınfıil~de 1 tiyEi: AmeJ"ikanm thta.rlarına ra" 
Ve bunan ü-m Kösem nl.ide o::.1unun yumruk vasıt.asiv1" ve lıerke~i yıl~ır::\- maks"-1:.yle digew r devletlerle ~ ... birlluiJ Bu ~h hareketHı •ebehı ned1r.?.Bu-. D-..ı._ .__r..._....ıan F-- -ı 

......- b' de 'd.l 1· b' · ~- k ll İzmirin terletici sıcak günleri başla- ~ ~ "O _ __.___ n~ __ L_._, .s Bi a.o.~ ...... luıın ·--... 7""" 
bic bir kimse haı&mda mfü•amanada cak derece sı 1ICtlı ır sıva=L 11 a- siyaseti.ni kabul ve tatbik edecegı· ina-J nun mant':1_1D" uu -. c:ni varııııw. nnıcı- Talftra ·u··rük· liy-L'ılec-"- .... lurlarsa F . edi'- w• - d be . 11. • m1stır. Yaz mesaisinin resmi dairelercle ..JI - ek b h k d ... ., CD CK '-" buhmmıyarak_ aerecıede katı ~ hfi narak temin . ~ce~ın~ otc en n Kani rulır bir şey değildir. Böyle bir siyaset M,, uzun. surec - ır arp . 1111ısm a, mı'llet'ının' •'ın-..!ın..:Je a.~.sa~.!1 ~L: 

'--] d tatbiki için henüz bir karar verilmemiş- ik ...ıı d L _ arak mih d " eısı u ~eu .vıu TI11& 
olan ş!Methıe. MrlHklerine uğramak m..ı unuyor u. yalnız ağır mö:ta1·eke btiltUınlerini tcca- ınc~•\ e ner gan & •t . . ver ev- yeni yaralar açacaklar, batta F 
tclallkt!lliDI ~bir mr g~deıı ko.- - B t TM E D 1 - _ ~:iez~0bi~i=o~e~~!:ar!:lebüt~~~ vüz ederek Fl:ans:ımın milll tıaldarınm let1e~.ı. iÇbı teh~kkaı: bn: ~~·~ a1aa tarihin lanetine mabkmn olmaktan 
~~-'-~~~:r,r~"'"" ve ıncnf-antlerini:n terli demek olmıyc1- İngiliz· Amenkan 11 bırhgıdır. le kor.t!IVAn'llnracakw__.ıar. Viıı.i hüküm 

G 
' 

1 1 dmet memtttlennın yedi saat calıomıl\- ak ·-.. -·-~ - :r 

lltll'lklda il r azır. an,or.. , J~.~"1. ~- . lannın mecburi tutulması. şimdilik :rnz c . ' Fran..c;ayı derhal askeri ve siyasi Avrupayi Htipdatlan .hıııa alanlar- eski müttefiki İngiltereyi arkasın n unu .. . ba'knndan tabi bir dev!et haline koya- la milletlerini kotlcu ve endişeye sev-~ -ıair'&flYO"· - b" ""1 t1 • 'I mesaisini tatbike imkan vermem~tedir. ca. Ye bu '\."aZİyet dahilinde Fransa d:ğer keden sebepler hunlarda. Bu sebeple n __ ..ı_ muvaffak olacak ma? 

1 ki ·ı 1 ekte nı·n ko· r ır a R mı Bu ıneyanda yaz mesaisi tatbik eden ınill ,_ DUDQa 1 arı 1 •r em ::.J • • et t'T alevrunde bir taarruz §.letl 0.1.A- ıaılh taaITUZU müstevli <İikatör}ere al ümit ebnİyoruz. 
U bankalar ll'uamelan çok güçl~tinnek- cakbr. iyi Te yegane yol o,arek görünüyor. Yalmz böyle bir hareketin L- f. 

L Bqttınıfı 1. ci SaJıifede] [ Bast.<ırrrh 1. ci Sa1tifode 1 
s.hll tıopca kunet1eft kumandam~ rlkaya virmeğe başlamal--n üzerine Ge

nerm Joaf Ce,n ha teklif lehinde oldu- neral Veygand Fransız müstemleke im
ğuaa ~ w tunJan illw etmiştir: oaratorluğunu mu1ıafoza için. z:wıf ol-

- Doaanınamııt dfi1nwn ~erini makla beraber, yegıine iimitlc A1man
aramak Ye derıfz.yoOanm ,mOdafaa et- !arla beraber h-ırekeUen ibaret ol lu!.'.,ıu
m.ek hususunda llelbest ohmlhdır .• Hava na bnidir. Bütün bunları bir kelime 
kunetlerimizin başlıca vazifesi limanla- ÜP hül~sa etmek .lazun~ şunu söylemek 

mlldafaa etmek değil düşmanı, nere- !bımdır ki! Fransız saileri sözler.ine ve 
~e bulunursa bulunsun, gidip bulm8k- :nem1ekı!tlPrini~ bam menfaatbrinc 
tır ihnn°t ederek ~mpaı-a.torluktan \'37.geç-

Ymt MUAZZAM TAHSİSAT 'T1°kfedirler 
v~ t (A.A) - Birleşik Ame- v"EYGANDIN FtKRt 

rika hOkDmetinln Z.250.000;000 dolarlık YOKSA BU MU? .. 
muazzam bir tahsisat bbul ettiği habe- Londn, 6 (A.A) - Taymısın Fransız 
ri b(lyOk bir alib De~- lrudadundaki rnuruıbiri VeyJ!and - Peten 

"(): hk tatmsattan beri bu mu- gl}~elcrlnm Fran!IU. - Alml!ln ll\b\r 

ç ~~ en büyük bfr rakam ğini .aydınfatmıy:ıcak ~ basitJestirmiye-:::i ettiği tebmiız ettirilmektedir. C:ği kanaatind,. olduğunu bildirm0 ktc-
V8$ingtoa. a (A.A) - Cüınhurreisi dir. 

B Rmvelt Sen Lonradans elektrik is- Fransız - İn~liz münnsebctlerinin 
thHnl istihdaf eden bir proje haklan- ak~beti bu ~birlimn"': tece~.li şekm rine 
aa k:tıngıeye göınderditti bir meajda ez- baglıdır. Bu muhabıre gore General 
cüm1 ~ki. Veygan<l şah!en De'!o1e ka:rsı harekı?te 

.: DenvJa.asi ·diişmanlan Ailanti.k- 0 eçmek tarafta,.ı değild.iı-. Ve Darlanın 
ıe: Çanakkaleye kadar bütün menba- S~~ye ve şimali A.fı !kad:l yapmak :lc:te-
1.ard.an elektrik istihsaline gayret edi- diyı şeylere muhaliftır. . .. 
yorlar. Milli mfidafaamız için bizim de l v

1 
eygan~ bu1 m1d1~~~,efotı ;wrtcmleke-

lamız: istihsal, yine istihsal daima er e m:ın:ıa a tı::ı :lKl arazı e 1·;ısay?.n 
::~ı olmalıdır. Elektrik i;tihsalatı halkı~ ?kseriy7Ue De?~l taraftan olma-
h 1 . l'"t bu ... :ık amil sına ıstınat e tırmektedır. 

ı ~devdir~ınu ıma a ının en yu. - General Veygandın bu hattı harel: -
erın en ,ıı • d f h' . . d 1 _, ... 

R lt · · dört seneden az bir tin e sere ıssının e ro oynauıgı :zan-r.a:- ·=l=ik edilebileceğini de nedilmektedir. Filhakika eski müttefik 
llA ~ 1n~ilterev~ karsı silaha sarılmak Vev-
~;ADERE SAı.AıliYETi.NIN ~da ~ır gelmektedir. Bunun gibi 
SEBEBi Fransanın ananav1 dostu olan Amerika-
Vaşıngton. 6 (A.A) - Harbiye nazın r~ karşı ha~c~ete geçmek de Vey"and 

smn.on blr gazeteciler toplmıtısında 1çın zor bir iştir. 
cümhur riyasetine verilmiş olan müsa- -----
dere salahiyetinden bahsederek demiş
tir ki : 

lngil;z/e orta şark 
vaziyeti ile meşgal · • - Makine ve aletler hakkında alo

'lninyum gibi bazı maddeler noksanı ve 
milli müdafaaya ait mühim patentlerin [ BıutaTafı 1. ci Scrlıifen.P. 1 
~ı.n elinde .olması hasebile cüm- bu kabil nıağltıbiyetlerin tekerrürüne 
burreisine bunları almak i<:in salAhiyet mani olmak için bütün milll kuvvet1erin 
verilmiştir.. azami derecede bir araya toplanma.c::mı 
80 VAPUR MVSADERE her zamankinden ziyade isteme.ktedi:r. 

j · Miiteaddit. gazeteler KudUs _-;efi Çörcile 
ED LIYOR- tanı inanıfarını teyit ebneHe beraber 

Vaşingto;ı, 6 (A.A) - Ruzvelt Ame- imparn'orluğun bütün hayat1 noktslan
rıK.a limanlarmda bulunan 80 ticaret ge- nın kafi mikc1arc1a, tayyare, tank ve di
misinin kullanılına~na ait olan kanunu ğer makineli malzeme ile teçhizi için 
imza ~ ve deniz komisyonununa icap ediyorsa vaziyet ve usullerin de dc-
bunun tasdikini emretmistir. ğiştirilmesini istiyorlar. 

A.Jtınordu • Altay ~Clf'ın 
fıar,dafıyoPlar •• 
Yann şehrimizde milli küıne maçla

rına devam olunacak, Altay - Altın ordu 
takınılan karşılaşacaklardır. Maç saat 
17,30 da başlayacaktır. :M.acın orta ha
kemi Suphi Batur ve yan hakemleri de 
Fımık Kantaro~lu ile Alaettin Ka7.anu
vadU". 

= lllllltııtııummmı rrıımnt ımıııırm umı•= 
§ Muayenehane naıııı -

~ Diş TABİBİ : 
- Ferit Cemal Ücer -. = 
:: Muayenehanesini İkinci Bt'yler so- E 
: kağı No. (72) ye n.'lkletmiştir. E 
: T E L E F O N : 4349 ~ 
:ı.ııımı!uıı .• ı.;u;,,ı.1,nı.ııımımu .mııııııı!I= 

tıJK SEANSIJARDA BİR[NCİ l\IEVKİ 15 KURUŞTUR .. 

ELHAMRA s~~s~~A 
Giizell.ikine doyulmaı.: ! ~aheser filim birden... 

1 -- H İ N T R O Y 1 
TÜRKÇE SÖZLfi 

BAŞ ROLLERDE : TYRONE POVER - MYBNA LOY 

2 .- B A L A L A Y A 
YARATANLAR : NELSON EDDY - İLONNA MASSEY

SEANSLAR: BALALAYK : 2.30 -6 • 9.30 da .. H. RfiYASI: 4 ve '1.30 da.. 
Cumartesi ve Pazar günleri 11 ve 12.30 DA BAŞLA.R .. 

YAZ FİATLERİ : Birinci 2.5 •• JJalkon 30 .. Koltuk tO .. Her gün ilk aeamlar
da UCUZ RAT~K MATINELEBİDİR.-

Halk 8e8DS.lannıbı B"uinci 15- Balkon 20- Koltuk 25 KURUŞTUR.. 

tedirler. Bilhuea hi.ildimet "RZnesi va- B F mili • ·-"' u vaziyet ransız · etin.in hüm- •-iini arttmtcabna lnamyonaz. 
zi.fesini gören milll bankalarımızın res- yet ve hakild menfaatleri ile refahı üze- MtHVERlN CMtn..ERt · 
mi dairelerle uygan olarak çalısması ve rinde yapaea~ tesirlerden başka diğer 
mesaisini de devlet daireleri çalışma sa- memleketlerin haklarına karşı da has
atlerine m·durm:ısı, i~in siirati bakımın- mane ve gavri dostane olacaktır.-. 
dan lüzumluclur. Resrnt clairel~rin de, Diğer taraftan, gazeteciler faraimdreı 
yedi saa çah~ak 1artiyle, bi ... formul .sorulan suillere cevaben, hariciye nnzı
bulunanlr: yaz mesaisine başlıyacaklan ıı'l şunları ilave etmistlr : 
tahmin olunmaktadır. • - Vi~ideki büyük elçimiz Amiral 

----- --- ı..ijıden inanılamıyacak bİr kaç rapor al-
n f HVERLE llftRI llE "E'n'z d!k. Samimi ve açık olarak söyliyorum. 
fJ _. ~- •• .~ • ııı l~t - Fr:ınsada tal-adclüs eder gibi göriincn 

Alicenap fatihin cihana aulh teklif 
etmesinden. ilci tesir ümit ecliyorlar. Bi
dncisi, Avrupada harpten mesut olan· 
la.ra kaTşı beslenen koyu kini İngiltere 
ve Amerikaya. çevirmek, anglosakson 
m~m1ekctlerlni unı.umi saadete yegane 
engel gibi göstermektir. Buna 'bu suret
le muvaffak olacaklanm zan ediyorlar. 

HAKKI OCAKOCI. 

ZABITADA 

ı 'aşında Fatma 
hoca !! ın tefımesl 
ileöldii-
Dikili kazasının tsll\mlar köyünde f 

et bir hadise olmus. bir adam tekme YOLUMO AKftlATIBAŞlfVOR vaziyetten çok enci:şe ediyoruz. Birle~ik 
Amerika deyfotleri Fransamn vaziy~ti
ni zorluklarım takdir etmektedir ve 
Fr<iı\SIZ milletinin seH'.me>l i mcııı<'le.-ini 

ikincisi Amerikada reiskünıhur RU2-
veltin siyaseti aleyhind~ bir cereyan 

1·~r!t"ını öldürmüştür. 
uyandırmaktır. Bundan maksat, müm- İbrahim oğlu .Frılmi CelM, kırnsı ---o-----

lmllJıJIJ!• rıaı etmek ıçln hü1rumetıne mümkün 

künse, Amerikanın 1ıaTP PYTetleriıti vaşında Fatmanın karnına siadetli h 
"7~ltmaktır. iMlhverciler bu h 'M" ' ~ 'kYnc n~1 ' ~at:rn."' 'bt.., a:z - ftl lJlrn8 

Amerika mihvercilcrine şu tarzda bir tür. olan bütün müzahcretf erde bulunmak 
E:zminde olduğunu Amiral L:ji vasıtasi
le müstemiren bildirmislir. Fakat B\rle
.şilc devletler hükümefuun ana SİyaSE'ti
nin Fransayı istill ederek F.ransız mil
letini boyundL1ruk altına koyan kuvvet
lere karsı, kcııd:.sini müdnfaa için Bü
yük Britanyaya yardım etmclt oldu~'U
nu Amiral Fransız milletine açlkc;a si)y

müt.a.lu yürütebilmeleri için deliller ver Katil koca tutulmuş ve adliyeye v 
mek i!'.tiyorlar. rilmiştir. 

~ 

Almanya ve İtalya ile yakında de
miryolu ile doi;ru ticari temaslara baş.
lanacağı. lıer iki nıeml... et murılhha9-
1ariyle yapılan görüşmelerde elde edi
len nt".~lerden anlaşlımıştır. ltalya ile 
deniz yoliyle de alı, verit' yapılması jh
timat dahilindedir. 

M mlt".ketimizden balyaya yumurta 
göndt".rilecek, buna mukabil manifatu
ra yası ithal edilecektir. 

Almanynclan da tibhi ecza, makine 
ak mı, elektrik malzemesi getirttilecek 
tir. Almanlar memleketimizden bilhıış
sa incir, üriim. fındık ve tütün istemelc
tedirlı-r. 

izmlP ~ıınıa miieadele 
mınta&asma ıtlıal 
edilmivecefı-
Belediye Meclisi Nisan devresi top

lantısında, ııclırimizdeki sıtma davası
nın kökündm halli !~ İzmir şehrinin 
de Karş1yaka gibi, sıtma mUcndefosi 
mıntakası içinı• alınması için hükiime
timiz nezdi11de tesebbil~ntta bulunu1-
ma~ını k?rarla-ıtı~Lc;tı. Belediye Me::li. 
sinin bu temenni kararı a1Akadar ma
kımıhra arzedilmişti. Sihhat ve igtimai 
muavenet vekaletinden gelen cevapta, 
bütçe vaziyeti sebebiyle hınir şehrinin 
bu sene ıntnıa mtlcadelesi mıntaLısına 
ithal edilcmiye<:eği bildiril'lti'!;tir. 

Gelenin, GldenJeP 
İzmir M:?bsus B. Mehmet Aldemir İs

tanbuldı:m şehrimize gelmiş, mahalli 
ida~ler müfotfü;i B. Muammer Celiker 
Balıke~ire gitm.istir. 

lemiştir.• 

Avrupa Nazi rejimi içinde müvaze
nesine kavuştuktan sonra biz Avrupa 
işleTine niçin müdahale edelim~ Avnı
pa birleşik devletleri de, Amerika bir
le!}ik devletlerinin iftihar ettikl~ri hür
riyet ve nimetlere kavuşacaklardır. 

Diktatörler Amerikalıların Avrupa
da her şeyin yoluna girdiğine hüküm 
edeceklerini ümit ediyor1ar. 

V ington, G (A.A) - Hariciye nazı
n B. KordeJ Buliin beyan.ah siyasi mü
~itler tnratmdan birinci derttede 
chenımiycti h:iiz bir vak'a ol:ırak telak- Fakat bu projelerin vaktinden ev
ki cdilmcktedil'. Vişi hlikümetine, Ber- vel keşfecH!dlğ'ini anlamı!? olacaklar ki. 
lin önünde eğildiği ve Amirnl Darlan mihver sözcüsü olan adamlar bunların 
tarafından çizilen yolu takip etti!?i tal- doğruluğunu tekzip etmiı:ılerdir. Bu ma
dade Fnınsız • Amerikan dostluk mu· nevralar Anglosabon memleketlerini 
nasebetlerini feda etmiş l'lacağı hakkm- uyubnağa matuftu. Fakat bu projenin 
da yapılauş bir ihtar mevzuu.bahistir. alcibeti, lngiliz ve Amerikan efkan umu 
AMERİKA DAİMA İNGİLTEB.E m.iyesinin teyakuzu sayesinde, ancak 
iLE BERABER muvAffakJymiıUkten ibaret oltnusturı 

tn m fi CZ- z=ı Et< t 

Birleşik dcvletıer hiikümeti, Ameı1-
l"1llılarm. Fransaya mütem=-yil olan his- :1111mı1111ıımıımıuımıııımııııııırııııııımm,~ 
siyatı dolayısiyle bu memJeket aleyhin- § v otan hi:zın tin e = 
de tedbirleri isfebb olarak alacaktır- = bulunmalı istiyen ; 
Fa\at Vi i hükümeti Büyük Britıınya : Jıad nJ11111• m : 
aleyhinde Almanya ile iş birliği siynse- § B ~-ı ıza.. ~ 
tinde ısrar ettiği takdirde Amerikanın 5 1ZM1R YARDfM SEVF,NLER _ 
Fn.nsa i1e miinac;ebetlt>rini kP.screk E CEMtYETlNDEN: : 
Fransa hakkında Almanyanm ccza."JD- ~ 1 - Gönüllü hasta bakıcılık kur4 : 
dan ohuı bir memleket (ibi nıumıele § suna yazılmak isteyen bayanların E 
yan:ı.cn<h muhakkak görlilmektedir. : İzmir Halkevine her gün saat 10 E 
= ,: .!!' "''' ,,. •• ,, •·• ... "'" ·• 1·mmm1·w: ~ dan 17 ye kadar müracaatları. ~ 
~ KİRALIK HANE ~ ~ 2 - ~ paketi . ~aptnak işine ~ = = .: Pazartesi gunilnden ıtibaren tekrar : E Ga71 bulvarı Yeni Asır matbaası E § baslanacakt:ır. Bayanlanınmn Halle E 
~arkasında 1362 numaralı sokak 16 ~ ; evine gelmeleri rica olunur. E 
E numaralı hane kiralıktır.. :: = mıuıımmmmmımrımmı•ı 111111111111111: 
: 4 odalı ve her türlü konforu bruz-:: 
E dir .. Müracaat Yanındaki ev.. § 
E ı - 2 (1284) E = ııı ıımıı ımııı ıınıııı 1111111 unuııı ııımıııımm= 

-···&': "· 
BUGUN LALEDE 

4 FİLİM BİRDEN .. YAZ FİATİ 
Tiirk musikili ve ŞARKtt...I 

ZAR KveARKADAŞLARI 
Salıh Palas Stüdyo ~alonla ·ında 

J •• ŞEYHİN OOLV 
RUDOI..F VALANTİNO 

2 - '!'VRKÇE İMAi. 
DENİZİNDE ca.~ı.~sfar 

Büyük HARP casusluk filmi 
İzmir yüksek ve kibar 8,leminden görülen mbete mcdvun olarak (MAZA

RİK VE
0 

ABKADAŞLABI) önümüzdeki cumartesi gliniinden itibaren Stüd
yo salonlnnru vasi mikyasta genişleterek baht:ede ~alışmalarına devam ede
ce~ sayın müşterilerimize miijdeJcriz.. Nihayetsiz neşe.. Dans... Eğlence •• 

Yüko;ek müzik.. 

J··BIRI ZKİH 
Kovboylar kralı Jorj Obiren 

4 •• 'J'URKÇE YEHJ 
HARP JURNALi 

a~~ats~z!Dı yllzünd 
cdıan ya ın .. 
Bergamanın Ka~tkçı köyUnde dikka 

sizlik yilzü.."lden yangın çıbn~tır. 
Köye 300 metre mesafed!'! bulunA 

mer'ada çoban Mehmet ve akrda~t Ri 
at ates yakmışlardır. Ateş bir mUdd 
~nra fıındah~a slr~yet eım·~ ve yinri 
dönüm fıındalıkla beraber Kasıkçı k
yünden Mehmı:-t o~l ı MtL~fa Terecln 
ait bir buçuk dön Um] tik buğdav tarla 
yandıktnn sonra söndUrülmUstUr. 

Coban Mehmet ve arkada~n Rifat hak 
kı~aa tahkikata baslanmıştlr. 
A.zgm bil' IJo;)a h!P 
ıtö;vlii ,it ağ.,. surette 
,,araladı.. 
Dlkill kazasının Bademli 'köy\:hıde b 

hadise olmuş, ormanda odun kesmek 
olan Hiiseyin o~lu Şükrll Kaylan b 
boğanın hücumuna ub'ayarak ağır S'IJ:.' 

rette yarafonmıştır. Göğsünden yarala· 
nan Şi.ihil hastabaneve ikaldınlm•ştır. 

Esfd bir fdn ytiziillden 
bir v:ıtandaş öldürüldü 
ödemiş klzasının Bolaylar lroyünde 

bir cinayet olmuştur. 
Mustafa oğlu Şakir yolda tesadilf et

tiği aynı köyden. Raşit oğlu Mehmede 
eski bir husumet yüzünden çifte tilfengi 
ile ateş etmiştir. Kalça kem1ği altından 
ağır surette yaralanan Raşit, karakolda 
ifade verdikten sonra ölmU5tUr. Katil. 
yakalanmış, adliyeye verilmiştir. 

2'ANJNHEŞE 
HAF'J' ASiDiR •• 

1 - ALTIN SESLİ TİNO 
ROSSİN SAHESER 

PAR!ıS ISIKLA.RJ 
ZEVK NEŞE DİYARI 

2 - 5 KURUŞLA DEVRİı\LEM 
Fernandelin Harilıası 
3-TÜRKCE AHBAP CAVUSLAR 

PAST!RMACIY AN 
ŞtlREKASI 

Patlayıncaya kadar gülmek.. 

Deniz Gazinosunun DiKKAT 
. 

Yaz ık kısımları açılmıştır 
Temiz ı va, güzel servis, iyi yemek, emsalsiz 

iz e- gıırııınınıı sel1f'etrnelı yalnız 
DEHİZ GA.~IHOSV1fDA-

SAYIH M't)ŞTERtLERİMİZE 
KEMERALTI HÜKÜMET CADDESİNDE 

H A T ' c E r A ç Itrıyat mağazası ve ..... 
ff A $ A H Miliı1ah7aratı yine Kemeraltıııda ayni 

caddede dah1t merkezi ve sayın muş teriJeriınizc daha suhuletll SUmerbank 
yerli pazan karşı sırasında 19 numarab mağazaya nakletmiı:;tir •. 

Bum • ..... · • • • • ·· 



? HAZiRAN CUınartesi 1941 

lZMtR BELEDtYF.StNDEN: lZMlR StCtL TiCARET MEMUR-
Makiaa Ye elektrik müb-ndi.Jiii em- LUCUNDAN ı 

rinde çalqtınlmak az.e yawa (35) ten Rafael Mizrahi: Ticaret ünvanı ile 
fada olmamak ,_rtiyle bir elektrikci tzmirde yeni kavaflar çar11sında 34 nu
alnuıcaktll'. marada manifatura ticaretiyle iştigal 

Nafia vekiletl enatelatör vesile.ası ve eden Rafael Mizarahinin işbu ticaret 
Ya sanatlar mektebi diplomasını haiz ünvanı ticaret kanunu hükümlerine gö
olanlar tercih edilirler. Taliplerin imtl- re .ıcilin 3035 numarasma kayt ve tea
han günü olan 9/6/941 pazartem günü cil edildiği ilan olunur. 2085 (1281) 
aaa 9 da l>elediyeye müneaatlan. 

( 1282) tZMtR tKtNCt tCRA MEMURLU-
izmir belediye muha~ncle ..U- CUNDAN: 

al 20 ve tutan 60 lira maaşlı ve mOnhal Emlak ve Eytam bankasına ipotekli 
hulunan masraf şefi muavinliği için bulunan ve satılmasına k::ırar verilen 
müsabaka imtihanr yapılacakhr. lmti- İzmirde Knrsıyaka Bahriye mahallesi 
hana girebilmek için en az orta okulu Nafız efendi sokağında 20 taj No. lu ve 
bitirmiş ve usuJf muufaaya vakıf ve tapunun kaydına göre ada 166 parsel 
ınuv!lZzaf askerliğini yapmış olmak !lart- 9 numarada kayıtlı vesair lüzumlu iza
hr. Taliplerin nüfus Uğıtlan ve tahsil hatı dosyasındaki tapu kaydı ve vaziyet 
'\'e aakerlik vesikalan ile 9 Haziran raporunda yazılı 424 lira kıymeti mu-
1941 pazartesi günü saat 1 O da beledi- hammineJi arsanın millkiyeti acık art
Ye hesap işleri müdürlü;üne müracaat- tırma suretiyle ve 844 No. lu Emlak ve 
lan ilan olunur. ( 1283) Evtnm bankac;ı kanunu mucibince bir 

defaya mahsus olmak üzere arttırması 
- Basmahanede Tepecik otobiisleri 11/7 941 Cuma günil saat 11 de icr::ı 

dumk yerinin bir sene müddetle k;rava dairemiz içinde yapılmak üzere bir ay 
Verilmesi. yazı işleri müdürlü".riindl"'ki milddetle satılığa konuldu. Bu arttı~ 
~artnamesi vt>chile açJk arttırmava ko- neticesinde satış bedeli her ne olursa 
rıulmuı.tur. Muhammen bedeli 84 lira olsun en çok arttmının üzerine ihale i 
nıuvakkat tt>minatı 6 lira 30 kunıstur. yapılacaktır 
'raliolerin teminatı öğleden evvel iş Satıs pe in p3ra il olup mü teriden 
bankasına vatırarak mnkbuzlnriyle iha- yalnız yüzde iki buçuk dcllnliye masra
le tarihi olan 1~16/941 Cuma günü fı alınır. İpotek sahibi alacaklılarla 
ıaat 16 da encümene miiracaatlnn. diğer alacaklıların ve irtifak hakkı sa-

28. l, 6. 1 1 ( 1189) hiplerinin gayri menkul üzerindeki hak-
1 - Tamirat mütemadh·e suretivl" larıru işbu ilan tarihinden itibaren 15 

döııeme, laı!ım ve pnrk islerinde gün icinde evrakı müsbiteleriyle birlik-
1/61941 tarihinden 311519"2 tarihine tc memuıi.)retimize bildirmeleri icap 
kadar bir SE:'ne mUddetle l ila 10 adedi eder. Aksi halde hakları tapu sicılince 
arasında tnhavvül etm"k Uzc>re günd" malum olmaclıkca paylasmadan haric 
Vıts~tt 3 tek ylik arabaslvle ın~mu hn- kalırlar 25 6 941 tnrihindl'n ilib:ıren 
linde ve yalnız Uç ay için 1 ila 4 ad 0 di şartname herke.<1e açıktlr. Talip olanla
arasında olmak ilzere gUnde vasat! l rın yüzde yedi buçuk teminat akçn"ı 
kamvon calıştınlması fşf, yazı f!llerl mU- veva mi111 bir banka itibar :rr.ektubu ve 
dUrlUğlindeki ke if ve sartneme.si mu- 940 19914 dosya numnrnsiyle İzmir ikin 
cibince kapalı mrflı ek!i:l1tmeye konHl- ci icra memurluğuna mürnc atları ilin 
mu~. Keşff bedeli 5643 Ura mııvak- olunur 2063 (12i8) 
kat teminatı 423 lira 25 kunı.!ltur. !hJtfo
si 16/6/1941 Pazartesi günU saat 16.30 
dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı clRhi
llnde haztrlanmt!I teklif mektun1an iha
le gOnU uftm! ımat l~.30 a ltarJar encll
rnen rlY8c:etlne vertltr. 

2 - Karsıyaka 1700 sayılı caddede 
tnevcut kordonlann sök•il erek yent se
\'fveve ~re ve işlettirilmek surctivle 
cckllme.si ve noksanlarının ikmali van 
işleri müdOrlOMlndeld ke!df ve ~rtna
ınesi vechile arık ekc:iltmeye konulmuş
tur. Ke!i:if bedeli 3300 lira muv:\k~nt te
ıninatı 247 lira 50 kuruştur. Talinlerin 
tt"mlnatt ö~eden evvel i!I ban'ka.c:ına va
tırarnk makbuzlıırlvle ihale tarihi olan 
13/611941 Cuma clinU saat 16 da "'ncii
lllE:'ne miiraeaatlan. 

3 - Fevzi ~a bulvan ilzcrindc Ku
~uo~Ju hanı kinde ~43 aıla 124 pare:<>} 
ve 904 ncU sokakta 341 ada 15 parsrl ve 
!43 nda 35, 15, 36, parsellerde üç dilk
kanm enkazı mllteahhldtne ılit olma1c 
07-ere yıkılma.sı ve molozlııınnın n!!!kli 
işi yazı t.1erl mftdtlr18ıtUnde>1rl kefflf ve 
p!"tnames! vecblle acı'k P. c:tltnıeve ko
nulmnıntır. KPstf bedeli 76 lira 1;n kul"ış 
muvakkat teminatı 8 llndw. Tallolerln 
teminatı ?5~1eden evvel Is banlt2111na ''!\· 
hnrak mıııkbuzlarlvle ihale tarihi olan 
13/81941 Cuma J!{tntl saat 16 da enctl
rnene milraeı-at!arı. 

4 - Çocuk yuvasının .senelik 3240 
kilo kovım ett ile. 220 kilo kovun ci~eri 
ve 10 kilo bevin satın alınması, yazı is
Jerl mlldilrlüifündeki şartnamesi ,,e,.~1-
Je açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen be~eli 2"88 Jlra muvakkat te
minatı 156 Ura 60 kuruştur. Tnlipl<'rln 
temlnntı ö~leden evvel lcı bankasına va· 
tırarnk makbuzlarivle ihale tarihi olan 
]3/R/1941 Cumı\ gUntı "aat lR dıt .. ncU
llltıne T!'Ürnraatlan. 

5 - Cocuk yuvasına .!lenelik 7000 kilo 
!nek slttil alınması. yazı Jcıleri müdUrln
ltlndekl sartnamesl vPchUe açık eksilt
mnvr konulmnc:tur. Muhammen b"cl"ll 
700 lira muvakkat teminatı 52 lira 50 
kunıstur. Ttılinlerln teminatı Mleden 
evvel ~ hftnkasma vabr11nılc mıı'khuz
larivle ihale tarihi olan l~J/6/1941 Cu
m :ır<ÜnU ~aat 1R c!a "nMlmı-ne mUra
CH tları. 

R - Çocuk yuvasına scnelık 22 kalem 
erzak satın almmam, yazı t~lerl mndnr
liibUndekl "artnıımesl vPrlıile açık ek
siltmevP. konulmuştur. Muhammon be
dPli .f?!\2 lira 10 kurus. muvakknt temi
natı =ı2R lira 41 hmıstur. Talioleri."l t"'
minatı öplPden evvel is ~nlcasına yatı
ral'Ak makbuzlar:h·le ihale tarihi olan 
13/6/1941 Cuma ~nO saat 1R do E'nct1-
m,.ne mUracaatlan. 

7 - Çocuk yuvasına senelik 9380 
adet tek tin ekmek alınmıısı. yazı Me1"f 
mür~lirlfüHtndeki şartnamesi vechil"' 
açık ek!dltm...v~ konulmmrtur. Muham
men bedeli 1123 lira 20 kunış, muw•k
kat temin:ıtı 84 lira 25 kunııtur. Tnlio
le!"in ö~ledPn ıwvel teminatı is banka111-
na y:ıtırarak :makbuzlarivle ihale tarihi 
olan 13 6/1941 Cuma gtlnn uat tR da 
en Hmenc mürncaatlan. 

8 - !l41 mali vılı iutlcL'\Slndan 942 vı
lı Mavı~ f!a,·ec:inc k:tdar belediye ~e
mur ve mi.i t~hdemlcrivle. fukaraya ve
ri!eı:ek reçPtf'ler üzerine ilaç satın alın
ması an i ?eri mü · rlli~ündeld sart
namesi v~hile kapalı zarflı eksiltmevP 
konulmuştur. Muhammen bedeli 8000 
lira, muvakkat teminatı 600 liradıt". 
!halesi 1G 6 1941 Pazartesi günil saat 
16 30 dadır 2490 sayılı kanunun tarlfatı 
dahilinde hazırlanmıs teklif mektupları 
istenen '-esaik ile birlikte ihale günU 
aum1 saat 15 30 a kadar enciimen riya
setine verilir. 

9 - Kadifekale ve Ciimhuriyet konı
Ju~na kon~".k Uzere 150 adet kanm:>e 
:vartınlması, yazı lşlf>rl mUdUrlU~nde
ki kl'c:if ve ~artnamesi vechile a~k ek
:odltmeye konulmustur. Keşif bedeli 
l!\50 lira, muvakkat tcmin~tı 14'7 lira
dır. Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 
bankasına , . .,tırar:ık ll"akbuzlarlvle ihn
le tarihi o!.:ın 16 C 19 t1 Pazartesi günU 
.. ..,.,, lR tb encUm ... ,. 1lnrı. 

, " 1941 Fua i ark ser-

lZMlR SULH HUKUK MAHKF..
MEStNDEN: 

Mehmet kızı Behiye, Makbule Kap
lan, HCılüsi karısı Naime ve kül"Uk Ke
mal Suzan ve FUruzan velileri Nuri Sa
vaşın şayıan mutasamf oldukları lz
mirde Birinci Be:vler sokağında kain 4R 
.sayılı hane mahkemece verilen ızalei 
şuyu kararına istinaden 27161941 Cu
ma günü saat 15 te İzmir Sulh hukuk 
mahkemesinde ı;atı!;ı ynpılacakhr. 

Bu arttırm::ıda tahmin oluna:ı b'-'clel 
2000 liranın yiizde yetmiş be"i verildi[!; 
takdirde talibine ihalesi yapılacak aksi 
takdirde satı~ on f?iln daha uzatılarak 
ikinci arttırması 7/7/ 941 Pozarte i pü
nü saat 15 tE' yine dı.iremi.,(t.- vrınıla
caktır. 

Gayri menkul Uzerinde h k tal binde 
bulunanlar ellerindeki re.ı::mi verıka ile 
ve daha fazla maltimat almak i teyen
ler dairemttin 940 - 417 sayılı dM}'asına 
milr L'RRtl"'"' lU:ırumu ilin olunur. 

2087 (1277) 

lZM1R ASLtYE 2 inci HUKUK HA
KtMLtOtNDEN: 

tzmlrde GUzelyalı. 56 ıncı sokak 15 
No.lu evde oturan Emine Aksaray ta
rafından mahkemeye müracaatla, bRk
kmda beslenen husumete binaen ıtuva 
şuurıına malik olmadı~ iddia~ile, hadr 
altına alınması vaki ihbar \lzerlne suJh 
mahkemesince, karar verilmis ise de 
kendi umur ve emvalini idareye iktida
rı bulunduğundan vasisi G::ılihin huzu
rile muhakeme lcra edilerek hacrin 
rerine karar verilmesi istenilmekle ic
ra kılman muhakeme!-li sonunda, dava
cının tamüşşuur bir durumda oldu~u 
raoorla sabit olduğundan medeni K.
nunun 41R ve 417 ve 418 inci maddeleri 
hükiimlerine tevfikan ahkd.mı şahsiye 
sulh hukuk hakimliğince evvelce vazo
lunan hacir karannın ref1ine 18-12-940 
tarihinde karar verürnic: oldui"u usulcn 
il!n olunur. 2058 (1266) 

Safüığın kıvı:.ıetmi takdir eden Ba
vanlann Adet mmanlannda seve ~ 
ve lrullanaca(o. mikropsuz, ufak. vu
musak ve sıhht en birinci mahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 
81tında bile belll olmaz. 

FEHJL VE BACI 
! ecznnede. kadın berberlertnde 

\ve tuvalet ma~annda bulunur. 

Y edefı sllllaylGPanı· 
zın nCIZCll'I dllılıatlne 

Tevfik Karagözcük 

Askeri 
terzisi 

Orduca tanınmış askeri terzidir .. 
Sürat ve ehvet şeraitle dikilir" 

ADRES : Kaymrıcalar i(inde 931 
Sokak (3 - $) No. 

1 - s (1257) . - , 
gi binasının bir kısmında 40 stand yap
tınlması, yazı i~leri mUdUrlilğUndek" 
keşif ve fRrtnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuc:tur Keşif bedeli 2578 li
ra 45 kunış muvakkat teminatı 193 li
ra 25 kuru~tur. Taliplerin teminatı ağ
led,.n evvel j~ bankasına yatırarak mak
btı?lıtrivle ih~l .. tarihi olan 16/611941 
p ..... .,~•rc:i nn·:ı saat ]R dA encfuncne 
müracaaUarı. 30, 3, 'l, 12 (120S) 

DNIASIR SARfrE ı 

EMLAK VE BYrAM BANKASDIDAlf: 
No. lan 

ORDU HA•'J'A BAKiCi HEMŞfREl.BR 01'111.U· 
HA Alr BAZI IZAHA'J' 

Esas No. Yeri ... &ki Yeni Taj Nevi 

~na 

Kıymeti Depozito Ye ofıala Jıayd ue lıabul fanları 
A.1514 Salhane M. Orhan!ye - yeni 21 

274 üncü sokak 689 ada. 
5 parsel 92 M2. 

A 1515 Salhane M. Duygu .sokak 30 
691 ada, 8 parsel 194 M2. 

A.153! Bayraklı Taşoca~ mevkil 4S 
969.86 M2. 

1T 

A.1555 Salhane 14. Şetaret sokak 15 1'1 lT 
661 ada 13 parsel 154 M2. 

A.1556 Salhane M. Şetaret sokak 15 
661 ada, 14 parsel, 115 M.2. 

A.1557 Salhane M. Şetaret sokak 9 9/Z 
661 ada, 18 parsel, 259.50 M2. 

A.1560 Birinci Karantina Halil 462/1 
Rüatpaşa caddesi '107 ada 
15 parsel, 113 M2. 

A.1561 Birinci Kar ... ntina Halil 462/ 1 
Rifat pasa caddesi 707 ada, 

3'11 

16 parsel, 125 M2. 
A.15G2 Bırinci Karataş M. Halil 206 - 172 

Rifnt paşa cad. 624 :ıda, 208 
3 parsel, 309 M2. 

A 1564 Bırinci Karatruı M. Sof} alı 31 
S. 608 ada, l parsel 218 50 M2. 

A 1566 Salhana M. Dokuz Eylül S. - 104 82 
661 ada 3 parsel, 330 M2. 

A.1567 Salhane M. Şehit Kemal sok. 26 
676 ada, G parsel, 344 M2. 

A.1568 Salhruıe M. Dokuz eylül sok. - 14 
676 ada 4 parsel 157 .50 M2. 

A.1569 Salhane M. Şehit Kemal so. 32 
6i6 ada, 9 pa sel, 178 M2. 34 

A.1571 Salhane M. Enverıyc sokak 74 
684 ada 3 parsel 170 M2. 

A.1572 Salhane M. Enveriye ve Or- 'i8 
haniye sokak 684 ada, 
5 parsel, JGl :M2. 

7 

6 

42 

A.1573 Salhane M. Halil Rifa paşa 383 - 343 
c:ıddesı 684 ada, 7 parsel, 
169.50 M2. 

A.1575 İkinci Aziziye Knd:riye M. - -
694 tincil soknk 1714 ada 
a parsel 52 M2. 

A.1576 İkinci Azizıye Kadıriye M. - -
694 Uncu sokak 1714 ada 
4 parsel 6l M2. 

A.1584 İkinci Aziziye Kadiriye M. - -
592 inci sokak 1955 ada, 
10 parsel, 180 M2. 

A.l 587 İkinci Aziziye Kadiriye M. - -
702 inci sokak 1663 ada, 
29 parsel 161 M2. 

A.1588 İkinci Aziziye Kndiriye M. - -
682 inci sokak 1706 ada, 
3 parsel, 90 M2. 

A.1589 Jkinci Aziziye Kadiriye M. - -
309 593, 5!l6 mcı sokak 

5 

8 

5 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ar8a 

-9.00 

19.00 

194.00 

31.00 

46.oe 

104.00 

23.00 

25.00 

93.00 

50.00 

66.00 

103.00 

47.00 

178.00 

26.00 

51.00 

5.00 

6.-

9.-

16.-

t.-

Arsa ve 269.
tat'la 

1089 ada, 1 parsel 5385 M2. 
A.1596 Göztcpc Tramvay caddesi 

835 ada. 7 parsel, 252 M2. 
930 Arsa nısfı '756.-

A.1600 İkinc; Aziziye Kadiriye M. 
726 ıncı sokak 1293 ada, 
8 paı c;el 275 :M2. 

A.1601 İmari:ve M. lb26 ada 4 par
sel 1014 M2. 

A.1602 İmariye M. 1626 ada, 
'1 parsel 839 M2. 

A.1603 İmariyc M. 1626 ada, 
6 parsel, 649 J\t12. 

A.1614 İmariye M. 1638 ada, 
1 parsel, 1490 M2. 

A.1615 İma'l"iye M. 1638 ada, 
2 parsel 2269 M2. 

A.1616 İmariye M 1639 ada, 
2 parsel 4906 M2. 

A.1617 İmariye M. 1639 ada, 
3 parsel 9956 M2. 

A.1618 İmariye M. 1639 ada, 
5 parsel, 3166 M2. 

A.1619 lınariye M. 1639 ada, 
9 parsel. 926 M2. 

A.1620 İmariyc M. lli39 ı da, 
8 pan;cl, 1041 M2 

A.1621 İmariye M. 1639 da, 
10 parsel. 4246 M2. 

A.1622 İmariyc M..-ıh. 1639 ada. 
11 parsel, 8276 M2. 

A.1623 İmııriye M. 1639 ada, 
13 parsel, 949 M2. 

A.1624 İmariye M. 1641 ada, 
1 parsel 3690 M2. 

A.1625 İmariye M. 1641 ada. 
3 parı:ıcl 1191 M 2. 

A.1626 Imari:ye M. 1641 ada, 

1 A.1621 

A.1628 

4 paNıel 1865 M2. 
İmariye M. 1641 ada, 
6 parsel 1032 M2. 
İmariye M. 1641 ada, 
7 parsel, 2739 M2. 

A.1629 İmarıyc M. 1641 ada, 
8 parsel 2854 M2. 

A.1630 İm.ariye M. 1641 ada, 
9 parsel 2465 M2. 

A.1631 İmarlye M. 1641 ada, 
10 parsel 4977 M2. 

A.1632 lmariye M. 1641 ada, 
11 parsel 1533 M2. 

A.1633 İma!"iyc M. 1643 ada. 
1 parsel 15499 M2. 

A.1634 İmariye M. 1643 ada, 
2 parsel 1147.25 M2. 

A.1635 İkinci Aziziye Kadiri;e 
M. 711, 719 uncu sok k 
41 M2. Ada 1945 parsel 19 

A.1640 İmarh·e M. 1648 ada 
ı parsel 13606 M2. 

A.1641 lmariye M. 1648 ada, 
2 parsel 5602 M2. 

A.1642 !mari e M. 1090 Jncı sokak 
164 7 ada. 2 parsel, 4560 M2. 

A.1643 İmarıye M 1645 ada, 
5 parsel 7607 M2. 

A.1844 İmariye M. 1090 ıncı aokak 
1645 ada, 4 parsel 619 M2. 

A.1646 İınariye M. 1643 ada. 
3 parsel 5673 ~ 

A.1 9 İmarı:re M. 1R2 da, 
8 parc:el 1124 M2. 

A.1652 İmarı ·e M. 1641 ada, 
2 ~el 5112 M2. 

A.165S 1n ar ye M. 1638 ada. 
7 pa~l 840 M2. 

A.1 2 İ na v i 1638 ada, 
8 parsel U09 M2. 

A.1663 !mariye :M. 1638 ada. 
3 parsel 4428 M2. 

-

- -- -
--
---

74 - -
- -

-
-
-
-

A.1665 Ballıkuyu M. 1050 ve 1051. - - -
inci sokak 1240 ada. 
3 parsel 38.75 M2. 

A ... GUS İ' ınci Sülevmaruye .M. - -

Arsa 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tlll'la 

Tarla 

T-1a 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tart,. 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

:Ars,. 

28.-

10.-

8.-

9.-

15.-

23.-

100.-

31.-

9.-

10.-

42.-

83.-

9.-

37.-

18.-

19.-

10.-

29.-

25.-

15.-

155.-

'TL-

10.-

136.-

56.-

456.-

228.-

31.-

57.00 

11.00 

51.00 

17.00 

11.00 

44.00 

10.00 

28.00 

0.90 1 - Ordumuza haıta bıı.lcıcı ve hemıire yetiştirmek üzere Anlr.arada M. 
M. V. tarafından 19 39 ıenrainde açılmq olan hasta bakıcı ve bemıireler oku
bana ba 1ene de 50 talebe almaca&kbr. Okula girmek arzu edenler, bulunduk-

190 lan mahallin valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik ~belerine dilekçe ile 
müracaat edeceklerdir. 

19.40 2 - 3433 ayıla kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar memar 
olup tekaüdiye alac:alclardır. • 

3.10 3 - Mezun olanlar alb 1enelik mrcburi hizmetlerini ordu ba•h•nelert.a-
de yapacaklar, ondan M>nra anu ed~r1erae memleketteki bütün aıhltt teşeltkiil-

4.60 ler kendilerine ac;ılc olacalchr. 
4 - Tahsil mflddeti 3 eene olup, bu müddet içinde okurlara &Jda bet lira 

10 40 harçlık verilecek. iaşe ve ilbaslan tamamen okula ait ol.calr.br. 
S - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa göre 20 lin asit maattan 

2 30 batlamak Gzere maq &laealclar ve bu miktar gtttfkı;e çoialacakbr• bu zaman 
dahi iqe. giydirme ve hannma ordııya ait olacskbr. ' 

2.50 
6 - Okul 15 Eylnl 1941 de tedrt•ata başlayacakhr. 
7 - Okula ka:11t ve kabul "4ttlan şunlardır: 
a - Türkiye c:limhurlyetl tebaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
b - Sıhhab yerinde olmak V"' durumu her iklimde vazife görmeye müsait 

9.30 bulunmak (bunu har hangi bir haatl'bane sıhhi heyeti raporu i!e te.blt ettiı
mek ve evraka bağlamak lazımdır). 

500 
c - Okurun yap on alhdan aşağ: ve yirmi ikiden yukan olrmyacakbr. 

. d ~ Kendisi. ana ve bshası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet pollsc:e te., 
aık ettırilerek evraka l-ağlanacaktır ) 

6 60 e - En az orta okul tahsilini bitlrmft olmak (eleme imtiluanlannda ma-
t0.30 vaffak o)mttk prthr) veya bu derecede tahıil gördüğü iıbat etmek (tasdik

name ve •a bunun ta!!dık.li bir sureti muameleli eYraluna eklenecektir. ) 

4 
f - Evli veya ni~anlı bulunmamak (evvelce evlenip botananlarla kocan 

.10 ö)müş olan kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir mü.bit evrak keza ek
lenecektir. 

17·80 a - Okur aıhht sebepler dışında okulu kendiliğinden terk ettiii. evlenme 
sureti He veya diğer inzibati .ebeplerle okuldan çıkanldıiı. alh Mnelik meo-

2·60 buri hizmetini yapm!'ldığı veya tamamlamadıi(I, ve yahut aıhM eebepleT dı
§lnda okudan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettlrilef'ek mektep ınuraRanni 

S.20 tamamen ffdt"yeeeğine Te g6!1tt'rdli!1 vesikalann tamamen doira olduiuna 
dair noterlikten taıdlkll ve kefilli bir taahhütname Yerecektir. 

5 8 - Yubndald şeraiti haiz olan okur. okula imtihanaız olarak kabul edl-
.lO leeektlr. 

9 - Yukandakl rr.addeler mucibince eYralanın muamele9ial bitlrenler
-.50 den, vilayet, veya kaza, merk~lerinde oturanlar bu makamlar Teya ulıcM"' 

ilk tubeleri vasıtan ile evraklanru dC'frudan duğnıya Ankara mert. huta
hanMI bttş tabibi ve okul m8dürlüiü11e g6ndertlec:eklerdtr. 

-.60 1 O - Mürac:aatlann Aiuatos 1941 nihayetine kadar eona eoftlua..-1 ltı-
ınmdır. 

' 1 1 - Okurların kabul edildiltleri ve mektebe ilaerket etme tarlhlm Qllİ 
-.90 makamlar tarıtftndan kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edilec:elderin okulan bulunduğu Anka,.,. bdu Plmek n 
ok~lda tekrar yapılacak ~hl maa~e netic:eal hHtalıklan ._nla edea-

L80 lenn memleketlerine gitmek için muraf eclecelderi )'ol paralar. kendilerine 
ait olcakt11'. 

-.90 
Ankara Merkez Haatahane'1 B~ Tabibi ye okul müdunl albay 

Dr.~~ 
17 20 23 26 29/Ms,.. 1 4 7 10 13 16 19 22 2S 28/Hazlran 

Ye 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28/Tenauz •• 1 4 7 10 13 16 19 
2690 22 25 28 30/Aiuatos/1941 1801 1111) 

15.60 

2.80 

100 

-.80 

- .60 

1.50 

2.30 

4.90 

10.00 

3.10 

-.90 

1.00 

•. 20 

8.30 

-.90 

3.'70 

1.80 

L90 

1.00 

2.70 

2.90 

2.50 

5.00 

1~ 

15.50 

7.10 

1.00 

13.60 

5.60 

45.60 

22.80 

3.10 

5.'70 

1.10 

5.10 

1.'10 

1.10 

4.40 

1.'JO 

2.80 

EIH Ura Meretle 20 Bekçi aımaeaktar
Ttirldye Demir Ye Çelik l'ab rllualara Ntld8r
lliifinden : 

Aylık elli lira Ocretle, apğwda yazalı prtlarla mDe•ıaumi• 20 dw W 
alınacaktır. 

1 - Türk olmak. 
2 - Y •'1 e1llden fazla bulunmamak. 
3 - Aaker)jğfnl yapmıt bulunmak. 
<f - ilk tah•ll derece.tnde okuyup yazma bilmek. 
S - Askerlikte Ba çavuş, Cedikll çavuş. ÇaYUŞ Onbaşe jandannalalıt ~ 

mış veyahut evve\ce uhıta memurluiu ~ hekçillls. 78PIDlf bulw 
malt. 

6 - Mahkömiyetl olmamak. 
TALiP OLANLARINı 

1 - Niifuı cUzdanlan. 
2 - Askerlik Yesikalan. 
J - Hizmet Teelkalan. 
4 - PoU. l~ hal .. hadetnaıneel 
S - 2 adet boy Te 6 adet Te9ika fotografı ile birlikte mektupla YeJ'8 blnat 

Karabük'te Demir Ye Çelik fabrikalan miiea1euel müdürlüğüne 
15/6/941 tarihine kadar mUrac:aat etmeleri 1, 4, 7 1996 (1213) 

i TA VL BELEDiYE DiDEN: 
Ortakliy mezarlık yolunun makadam 001e olarak i.npaa derenin tatlair Ye 

tahkimi Ye k6prU ln•111 kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulnuqtur. 
Kettf bedeli '5017 lira 26 kut"Uf Ok teminau 1126 lira 30 kunqtur. 
~ukav~le ~kılltme, baymdnfık itleri genel. hususi ve fenni tartnamelerl 

proıe ketif hülaeasiyle buna müteferrt diğer evrak 76 "'°"' m.akabillnde be
lediye fen itleri mildürlülünden Yerilecektir. ihale 19 /6/941 parfembe p.. 
nü saat l 5 te daimt encümende yapılacaktır. 

T aliplerln ille teminat makbuz veya mektuplan, ilaale tarihinden 8 gGn """ 
Tel bdedlve fen itleri müdürlüğüne müracaatla alaıcaltlan fenni ehllyet. 941 
yılma alt tiCftret od ... Y~lr.alan. imzalı prtname Te ..ır. ile 2490 numarab 
kanunun tarifab çevrf!Sinde hazırlayacaklan teklif mektuplannı tı..ı. sGnA 
aa11t 1 ı; f!' kıufl\r datmt f!'ftCOm,.ne veril melerl llzundtr. 4188 

4 7 11 16 2005 (1240) 

fstanlJaJ Beledlyeslnden : 
Beyoğlu, Eminönil, Fatih, Beelktaş, Osküdar ve KadıklSy belediye httdut

lan dahilindeki yollarda ve h'etuarlarda açıl11calt hacalann bpablmaSJ "9 

Ost kaldanm Veretmanlanndan yapılma111 i,ı kapalı zarf urullyle eks'1tmeye 
konulmuştur. KcıiE bedeli 30,000 lira Ye ilk teminatı 2250 UradJ1'. Mukave
le. eksiltme, bayındırlık umumi, lunuat ve fennt prtnamelerl proje Te keşif 
lmla•ulvle buna müteferri diğer eYnk l ı;o kuruş mukabillnde fen itleri mG
dürlüğünden verilecektir. ihale f 1 /6/941 çarıamba günG .. , 1.5 te daim! 
encümende yapılacakm Taliplerin ilk temfnıııt makbuz veya m~ktuplan ihale 
tarihinden 8 gün eVYel b~lediye fen itleri mOdOrlüi:\lne mlracaatla a)acaJcla
n fennt eh.llyet. 94 f yılma ait ticaret odaın •~elan ve sair ftSlllkle 2490 
numaralı kanunun tarifah çeTieılnde hazırbya,.P.kl n teklif mektut>lannı iha
le gGnü 9aat 14 e lcadar daimi encümene vermel~rt l&zımdır. 401 O 

ı 1 " 4 1 1909 < 11 1 n· 
~----------~~--------~ 

Camaltı !'azlan Müd,,,.lıttttnden: 
Tuzlamız için 5 ili 1 O yat arumda ıarnba ve vOk ta!lnnak t~n 6 adet ~ 

gir pa~arlıkla Htln alınacaktır. · 
isteklilerin hayvanlariyle birlikte 30 /6/941 pazartesi ıaat 14 te mOdOrlil

ğümüzde müte,ekkil komisyonda hazır b lunmalan. 7 14 20 2084 ( 1279)' -
inh_tsa,.ıare BasmfldUPIU4ffrtden : 

941 Malı yılında Çamalh tuzlasından getirilecek tahminen aekiz bin ton 
çuvallı veya dökme, ham iki hin ton 50 veya 25 lik tori>alarda mutbllh ve 
1500 sandık sofra tuzu ile 2400 balva bot çuvalın hammaliye itleri açık ek
siltmeye konulmUftUr. 

Muhammen bedel tutan 4880 muvakkat teminab 366 liradır. 
Şartnamesi levazım tuhemizde göriilf'hilir. isteklilerin 2 l /6/941 tarihine 

müsadif çarpmba gÜnU saat on beıte bq müdürlüğümüzce komisyona mOra-
caatları ilAn olunur. 7 11 2088 ( 1280) 

-• - • - - - - · - - - _,_,, ı • m • - • • 

K.lm.ilpa~ caddesi 2'78 M2. 
A.1676 Kn~ıyaka Bostanlı Karakol - -

1811 inci sokak 1354 ada, 
12 panel, 307 M2. 

5 Arsa 77.00 '7.10 

İzahatı yukanda yazılı gayri menkullerin puarlıkla •b'1an 9/8/941 tarihi
ne mOsadif pa%8rlesi ~nil saat 10.30 da ihaleleri yapılmak there arttmnQa Jır:o. 
nulmuştur. 

1 - İstekli olanlann hlzalannda vazıh depozito akeelerhıl veznemJze yatın
ak arttırmaya Jtirmelerl.. 
! - MUzayede sırasında verilen bedel, mukadder kıymeti ~il takdirde 

taliplerin depozitolarmı nisbet da!resinde tezyit eylemPl,.rl ve mnbOr kullanan-
ların mohOrterlnl Noterden tasdik ettirmeleri.. 1982 C12'18) 



SAHIF'E 4 

SİYASI VAZİYET 
---o,---

Bütün Frar.sız 
Hırvat devlet Teısı 
Almanyaya vardı 

müstemlekeleri 8. Bitler, Hırvat 
Alman üssn! devlet reisi ile 

--0----

Vişi lıülıümetinin en zaif 
nolıtası müstemlefıeleı'· 
dehi Fransızlardan hafi 
ff"e~fn·n lıendüine sa

d h oE u v ıınu bilmemes'" 
Rad.} o azetesınc gorc Landı a rad

~o u Sur.} c 1 nkkında şunları söylcmı -
tir : 

•Almanların Surıyeyc akmakta ol
duklnrına dair deliller toplanmaktadır .. 
Hatta bu harekete Alman işgalinin ba -
langıcı da denilebilir .. » 

Hür Fransızlar ajansı Suriye otelle
rinin Alman subaylariyle dolu olduğu
nu bıldirmcktedir. Ayni njans Şam tay
yare meydanının işgnll üzerine Suriye
de uç tayynre meydanının Almanların 
ellerine geçmiş olduğunu haber veriyor. 

Bır Macar vapurunun Suriycye 500 
ton tayyare benzini getirdiği de haber 
verilmektedir. 
Almiınlar İngiliZ kaynaklarının bu 

haberlerini tekzip ile beraber Suriyeyi 
j gal etmek niyetinde olmadıklanru id
dia etmektedirler. Fakat Suriye f evkala
de komiseri general Dentz, radyoda irat 
ettigi bir nutukta bunu itiraf etmiştir ... 
Gcrıernl Dentz Alman tayyarelerinin 
Suriyeye ginnelerini küçük bir mesele 
ı;uretinde göstenneğe ~alışmış ve şunla
rı söy lcıniştir : 

• - Bazı ecnebi tayyareleri garpten 
~rkn doğru giderlerken Suriye mey
danlarına inmişler ve hemen haval.m
~lardır• Sonra da. şarktan garbe gi
derlerken şüphesiz Suriycde havn mey
danlarına inmişlerdir.• demiştir. 

F KANSIZ MÜSTEMLEKELERİ 
.AUfANLARIN El\ffiiNDE 
General Dentzin btitUn beyanatından 

çıkarılan mana şudur : 
Fransa, tekmil müstemleke impara

torluğunu İngiltereye karşı üs olruak 
Uz.ere Almanyaya terketmiş, İngiltcı-cyi 
mütecaviz tclfıkki ederek silroıla dahi 
ol"'<.ı onn karşı müdafaaya karar ver
nıişür. 

Bu, Bulgaristan vekayiini hatırlat-
maktadır. 

Hatırlardadır ki Bulgarlar, kendi hu-
dutlan içinde Alman tayyare ve asker
lerine karşı yapılacak hareketleri ken
dilCJ"ine yapılmış bir tecavüz addedecek
lerini resmen bildirmişlerdi. Vişinin de 
böyle bir mnntık ile hnreket ettiği ~e
rek Dentzin ve gerek Darlanın sözle
rinden anlaşılmaktadır. 

İngilizler bu mantikı kabul ebncmek
tedirler. Nitekim hariciye nazın Eden 
Avam kamarnsındn İngilterenin görüsti· 
nil : •Nerede Alman kuvvetleri görür
sek onlarla orada çnrpışacağız .. • sözle
riyle bildirmiştir. 

Vişi, bunu bildiği için İngiltercye kar
sı hazırlanmaktadır. Son kabine içtimn
mda biltUn müstemlekelerden gelen va
li ve kumandanlar hazır bulunmuş ve 
İııgiltercnin muhtemel tecavüzüne kar
ii tedbirler alınmıştır. 

FRANSIZLAR ARASINDA İKİLİK 
Dünkü kabine iı;timaına mareşal Pe

ten riyaset etmiş ve general Veygand, 
Tunus,. Ce .air, ve Fas umumi valileriy
le kumandanlan da içtimaa iştirak et
mişlerdir. Ancak Vişinin yalnız İngilte
re ile değil, bir takım Fransızlarla da 
karşılaştığı anlaşılmaktadır. 

bir hayli ko
nuştu 

.. znlıerelerde G··r·ng 
ile A man hariciye nazı· 

rı a bulun uı .. 
SaJzburg. 6 (A.A) - Hırvat devlet 

reisi Ante Pnveliç, bu sabah saat 11 de 
buraya muvnsalat etmiştir. 

Almnnyaya resmi ilk :ziyaretini yap
makta olan Pavcliç, Salzburg garında 
hariciye nazırı Fon Ribbentrop ve diğer 
rical tnrafından karşılanmış, Alınan ha-
riciye nazırı, B. Pnveliçe ikametine tah
sis olunan otele kadar refakat etmiştir. 
Bundan sonra bir buçuk saat müzake
reler yapılmış, bunu bir öğle ziyafeti 
takip etmiştir. 

Ziyafette Paveliç ve maiyctindckı 
Hırvat devlet ndrunlnrı hazır bulunmuş
tur. 

Paveliç, saat 15 te Hitler tnrnfından 
kabul edilmiş ve uzun müddet müznke
relerde bulunmuştur. Bu müzakereler
de mareşal. Göring ve hariciye nazın da 
haz.ır bulunmuşlardır. ___ , ___ _ 
Darlan bunda da ın i

uzıeri mes'ul tutar! 
Marsilvadaki 
balıklar ansı

zın uzaklara 
kaçmışlar 

--o---

FRANSADA KITLIK KOR· 
KUNÇ BiR HAL ALDI! 

Vişi, 6 (A.A) - Tas njansı bildiriyor: 
Frruısız gazeteleri Pariste iaşe işleri

nin yeni ve vahim bir safhasını bildir
mektedirler. Liyonda çıknn Progre ~a
zet.esı Parisle ortn l :nı. 'b~ ail n\n sad 
ce sebzeden mürekkep bir öğle yemegı 
için bir orta mektep mualliminin ka· 
zancının iki buçuk mislini sarfa mecbur 
olduğunu yazıyor. 

Simdi hayvanat bah~nde bulunan 
muhtelif cinsten 2500 hnyvanm kesile
rek etlerinin gıda maddesi olarak kulla
nılması istenilmektedir. 

Mnrsilyada da vaziyet vahimdir. Bn· 
hk avı birden bire a7.almış ve balıklar 
açık denizlere açılmışlardır. 

Hallan yalnız balık ve et değil, seb
ze ihtiyaçları da vasidir. Bazı tedbirler 
yüzünden Parise sebze getirilmemekte
dir. Sebze bulunsa bile, halkın mühim 
bir ekseriyeti tarafından alınması müm· 
kün olaıruyacak kadar pahalıdır .. 

-------

YEHI A.llR 

lni?İlizler dört 
Alman vapu

ba-rı.e.nu 

tırdılar 
--0-

Londrn, 6 (A.A) - İngiliz bahriye 
n zaretinin tebli i: 
Bismarkın batırılmasından sonra ha

rekata devam edilen kuvvetlerimiz 
üç fa e ve bir silfilılı b lıkçı gemisine te
sadüf ederek bntınnı lardır. Bunların, 
Bismark ve buna benzer harekette bu
lunan Alman korsan gemilerinin iaşesi 
için ç kanldıklan muhakkaktır. 
Algesirat 6 (A.A)- 14 foaret vanuru 

gclmiş ve Atlantiğe geçmiştir. Kafileye 
3 torpito muhribi ile 2 denizaltı refakat 
etmektedir. 

-------
Almanların veni pro

paganda marifeti 
--o----

ln~il.zleri vahşi

cesiııe hareket 
etmiş ~ös
terecekler 

----o---
Londr.ı, 6 (A.A) - Gelen malı1mata 

göre Go'bels İngiHzlerin Ciritte g\lya 
vahşiyane muameleler yaptıkları hak
kındn yeniden neşriyatta bulunulmasını 
emretmistir. Alınan esirlere ve ezcilm
Je paraşütçülere yapılan muhayyel mu· 
ameleler meselesi hassaten ileriye sürü
lemektedir. 

Mak·ne re 

''erilirken 
as ._ ... 

f ranstz nuzııtar mec
lisi yeniden toplandı 

lmparatorı··k umumi 
v~ IJeri toplantı a 
haztl' nlu dnl r 

-~-\ 

--0---

Vişi 6 (A.A) - Nazırlar meclisi bu 
gün sant 11 de Mareşal Petenin riyaseti 
altında toplanmıştll. Bu toplantıya na
zırlardrul başkaca Fransız Afrikası 
umumi murahhası general Veygand 
Cezayir umumi valisi amiral Abria1 
garbi Fransız Afr:kası umumi valiSJ 
general Boisson Tunus umumi vaisi 
amiral Esteva ve Fas umumi valisi ge
neral Nogues de iştirak etmişlerdir. Na
zırlar meclisi toplntısından sonra neş
redilen resmt tebliğde müzakerelerin 
Fransız Afrikası hakkında cereyan et
tiği bildirilmektedir. Diğer taraftan ge
çen salı günkü nazırlar meclisi toplan
tJsı hakkında öW:cnildiğine göre bütün 
nazırlar mezktir toplantıda amiral Dar
lanın takip ettiği siyaseti tasvip etmiş
lerdir. 

Amiral Darlanın mak
aadı neymif meğer? 

Türki. eye karşı 
bir serzenişte 
hulunn ak is· 
tememış 

--0--

Konyada feyizli ya~murlar ,,,,,,.,.,., ___________________ _ 

Kuraklık tehlikesi artı 
tamamen yok oldu 

Darılan s ece in iHzle· -------
ri ilıi Jf 0 zlülüğ .. nü Konya mıntalıasında dört buculı saat yağm 
anlatmalı E temiş.. 'JiGğ ı .. Hallı buna ~oıi sevindi .. 

Vişi, 6 (A.A) - Havas - Ofi bildiri- ------
yor : Arn!rnl Darlanın beyanatında Konya, 6 (A.A) - Dün burada ve kısa bir müddet düşen dolunun se 
wnumi hnrptan sonrn Tilrkiyede vukun mıntakamızın her tarafında saat 13 de olduğu mevzii tahribat hariç, bu ya 
gelen hadiseler hakkındaki fıkraya kar- başlayan 17.30 uı kadar süren devamlı murlar ziraatimizi kafi olarak kuraldı 
şı Türk matbuatının aksUlfuneli üzeri- yağmurlar yağmış ve halkımızı sevin- tehlikesinden kurtannıştır. 
ne salahiyettar mnhfiller şu ciheti tas- dirmiştir. Yağmurun devamı esnasında 
rih etmektedirler ki başvekil muavini 1111111111ili111111ııril111111 111111111111mııııırııı111111111111ıı111111111ııı1111111111111111111111111111111 llllHHllll 
Türkiyeye karşı milli gayretinin saflın- J b /d k k 
tarından b!ı- tanesini teşkil eden bu ka- stan u a e me •ıkıntııının •ebebi 
dar eski bir hareket hakkında serzeniş
te bulunmak niyetini ~tmemiştir. 

Darlan yalnız İngilizlerin iki yUzlü 
hile ve cebir oyununu aydınlatmak iste
miştir. 

Su cihet tebarüz ett!:rilmektcdir ki 
Fransız - Türk münasebetleri değişme
miştir. İskenderun snncağı meselesine 
verilen hal sureti bu münasebetlerin iki 
temele dnyandığım ispat etmektedir. 

Bu iki temel ı>_"lanevi dostluk ve ya
kın şarkta karşılıklı haklar, mütekabil 
hUrmettir. --------
Amerika kıt'a har:cinde 

harbe h~zırıanıgor 
icabında uzak
lara ~önderile-

• 

cek kıt'alar 
seçiliyor 

GENEL KURMAY REiSiNiN 
VERDIGI iZAHAT 

3 kişilik bir aile bir gün 
de 68 kilo ekmek almış 
Unlarını IJaşJıalarına satan üç fırına adfnu~ 

11erUdl • istanbuJda yeni tip elımelı .. _______ ,.,.,,.,., ____ __ 
lstanbul, 6 (Yeni Asır) - Yeni tip mek aldıkları anlaşılmaktadır. Bu 

elonek şehrimizde Pazar günü sabahın- yanda Beyoğlunda Uç kişilik bir ail 
dan itibaren satışa çıkanlaeaktır. Top. nin bir günde 68 kilo ekmek aldı 
rak mahsülleri ofisi değirmenlere sevk tesbit olunmuştur. 
ettiği buğdayı yeni harman üzerinden 
tertibine başlamıştır. Az • ekmek çıkaran, ellerlnd.~ld 
Bazı kimselerin yersiz tel.Aşı üzerine rın hır kısmını harice satan uç fı 

burada baş gösteren ekmek sıkıntısı et- da adliyeye teslim edilmiştir. tttih 
rafında tahkik.ata devam ediliyor. Bir edilen tedbirler sayesinde ekmek sılaıı 
çok kimselerin ihtiyaçlanndrul fazla ek- tısı önlenmiştir. 

1111111111111111111111111111111111ıııııııımııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111uıııi•iıı 1111111111 

1 et kik edilmekte olan bir meaele _______________ ,,,,,.,.,., ________________ __ 

Kahve belki de Devlet 
inhisarına alınacak 

----&-- - --------------------
Vaşington, 6 (A.A) - Amerika ffaJfı , .. _.._ L 

harice seferi bir kuvvet göndermeğe ka- lft Sa Hunl1e uuJmaSI İlftfıtiftJ Clf'CIŞtıl'alıyGr ... 
rar verdiği taktirde birinci muharebe ------
fırkası Amerikan ordusunun kıta dı- Ankara, 6 (Yeni Asır) - Kahvenin karar verilecek olursa sat~ın lnhisa:rla 

na aevlc~dikc .. lc. ilk cü:d tamlanndan Devlet İnhisarlar nıaddelerl ıılhi paket- idaresi tarafından yapılması ihtimaH 
irini teş il e ece tir. l r 1 nd ve D v rafın an s ı ma- uvv ldlr. ~ k mablO lı'.ah-
Cenel kurmay reisi general Marşa], sı düşünülmektedir. Bir tetkik mevzuu ve içmekten kurtulacak. saf kahve buJ. 

mebusan mcslicinin maliye encümeni olarak ele alınan bu iş hakkında kat'i mak imkfuıı hnsıl olncaktır. 
tali komisyonunda söz alarak ezcümle llllllllllllltnllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111ım111111ıntutlf 
demi~tir ki: V d • h 

c- Birinci fırka mutlak bir üstünlü- AOOT tnas VOn eyeti ictİma ~tti 
ğe sahip bir hücum kıtasıdır ve yüzde Ankara, 6 (A.A) - Koordinasyon heyeti bugÜ~ saat 15 te Ba,\·eltil R• 
yüz derecede yeni malzeme ile teçhiz fık Saydamın riyasetinde toplanmı§tır. 
cdilmis bulunmaktadır. Bazı bakımlar- 111111111111111111111111111111mmıımm11111111111111111ııııımmııııı1111ı:m11111mmım11111111111111111111111A 
dnn diğer bir takım cüzi tamlarda bu B T 
~;e~t:~~:. rüchaniyet arzedebilecek va- irinci ürk Cogv rafya 

Mevzuu bahıs fırkalar mühteml bazı 

harekatta kullanılmak için bilhassa ae- k g d •• 1 d 
çilmi, kıtalar arasında bulunuyor. Birin- ongresı un top an ) 
el fırka filen seferi vaziyettedir ve tim-
di Devrende karargah kurmuştur. Bu 
fırka geçen harpte ilk esirleri almağa mn 
mavaffak olan fırkadır.> 

Fransızlar mütareke üzerine ikiye ay
rılmışlardır. Anıdan geçen bir sene İn
gilterenin elAn mukavemet edebildiltınf 
göstermiştir. Simdi İngilterenin bu mu· 
kavemeüni kımıağa teşebbU.S edilmesi 
bir ~k Frnnsızlnn Vişi hUkümetinden 
soğutmustur. 

B. Hrtler Amerikavı 
Eski Mısır genel kur

kand ırmağa çalışıyor may reisi ve arkadaş· 
Erdünün merkezi bom

balandığı yalan 

:Ankara, 6 (A.A) - Birinci Türk co~ 
rafya kongresi bugün Dil, Tarih ve coğ
rafya fakültesinde maarü vekili Hasan 
Ali Yücelin bir nutku ile açılmıştır. 

Ebedi Şef AtatUrk için ~ da1db 
aynlda durulmuş, Milli $cf e ve htıkümet 
erkfuuna karşı saygı duygulan bbar 
edil~. 1 Toplantıya Genel kurmayın ve diğer 

al5kalı vek5letlerin mümessilleri, yük- Kongre üç dört gün komisyonlu ı... 
sek ve orta tedrisnt profesör ve öğret- !inde devam ettikten sonra umum! ça-

Bazı Fransıilar müstemlekeleri ter
kcdcrek kaçmışlar, fnkat bazıları da 
milstemlekelerdc kalmışlardır. Vişi, bu 
zabit ve askerlerden hangilerinin hükü
mete ve hangilerinin de ~eneral Degole 
mensup olduğunu bir türlü kestireme
miştir. Vişinin en büyük zaMı da budur. 

iNGILTERENlN MOSKOVA 
SEFJRt GELiYOR 
tngiltere hariciye nezareti, lngiltere-

nin Mosko\·a büyilk el~isini Londraya 
davet etmif ve büyük elçi de refikasiyle 
birlike trenle Stokholme hareket eyle
mi§tir. Elçinin bir kaç gün Loncfrada 
kaldlktan sonra avdet edeceği ve bu 
davette bir fevkalidelik olmadıiı da 
bildirilmektedir. Fakat bu ziyaretin ye
ni vckayile alakalı olduğu aşikardır. --------
Bekle~ ilen siman sulh 
t~arruzu ve Amerika 

f Bmıtnrofı 1. ci 8ahif edc 1 
ne için müstemlekeleri elinden alındı?> 
demiştir. 

Hitler Avrupa teşkilatlanmasının Al
man ihracatına piyasalar arzedeceğini ve 
bu suretle Birleşik Amerikaya rekabet 
imkanının nuılacağını bir delil olarak ile 
riye süpnüş ve sözlerine su suretle de
vam etmiştir: 

ALMAN T1CARET StSTEMt 
c - Almanyanın müstakbel ticareti 

kağıt esasına değil, sipekül~onun ta
mamen ilgasına emtin mübadelesi esası
na dayanacaktır. Almnnyanın nlhnları 
tamirat ve tazminat suretiyle elinden 
alının~ ve kendisi beynelmilel altınsız 
bir ticaret ~istemi hazırlamağa mecbur 
edilmiştir. Bununla beraber Almanya 
altının kredi esası olarak faydasını 
tanıtmaktadır.> 

Hitler Alman menfaatinin milletleri 
esaret altına almakta olmadığını söyle
miş ve neüce olarak şöyle demiştir. 

cAlman davası Birleşik Amerikanın 
menfaatlerine muhalü değildir. Fakat 
bunu Amerikalılara isbat için yapılan 
gayretler dalına akim knlınıştır.~ 

-------
Günün meselesı 

l Ba~,.alı 1. cl Sahifede ] 
Hitlerin B. Kabehiye verdiği mülakatın 
pek yakında Layf mecmuasında intişa-
nna intizar edilmesinden ileri geldiği f Rnstnrnfı 1 ,., Sa1ı•f Prle 1 
sanılmaktadır. metin lüzumlu olan bütün tedbirleri 

(YENi ASIR - Karilerimiz mevzuu almnsı hususunda mutabık kaldıklarını 
bahıs beyanatl ayrıca bu ııüntun ııonla- Ufive etmiştir. 
nncla c;ıkuyacnkla~dır.~ •. .. . Surivede Alman 

Vqıngtonda hıç kımse buyük Brı-
tanyanın Hitlerin hu sibi tekliflerine i$tJGli yofımıq •• 
ehemmiyet vereceğini aklma bile gelir- Kudüs, 6 (A.A) - Bir Fransız tay
memekcdir. Bu hususta Amerikanın al- yarcsi Kudüs üzerine Fransızlara hitap 
dığı ta\'rl ga~et iyi tebarüz ettiren bir eden beyannameler atmıştır. Bu bcyan
vakıada Kurt Rit adında bir Alman namelerde halkın yanlış yola sevkcdil
ajanının NeV)·orkta tevkif edilmiş ol· diği, Alman tayyarelerinin Suriye hava 
masıdır. Bu Alman ajanı Amerika it üslerini iş~al ettikleri veyn Almanların 
adamlan arasmda propaganda yaparak Suriycye t?eldiklcri yalan olduğu bildi
onJan harbı kazandığı takdirde her te- rilmektedir. 

in • • ol w • 

ları tevki~ edildL. 
Kahire 6 (A.A) - Geçen ay Mısır· 

dan tnyynrc ile kaçmağa teşebbtis eden 
eski Mısır genel kurmay reisi Aziz El
mısri ve iki arkadaşı tevkif edilmiş
lerdir. 

Kudüs, 6 (A.A) - Royter bildiriyor; 
Fransızların Amman üzerine bir ha

va :taarruzu yaptıklan baklandaki ha
ber tamamiyle asılsızdır. 

menleri de i.ştirnk etmiştir. lışmalarına başlıyacaktır. 
111111111umıı111111: · ı ı ı ı ı, ı ı · ·111ıı•ı·mı1111111111111 nı 11111111111ıı11111111111111111111111mıı1111111111111111111111& 

Alman lutaları Şanu 
işgal etmemişler ... 

-------
lngilizler bir Alman 

tCl)1Yaresı daha 
düşürdüler .. 

Si~ori:alar teminat akçeleri 
v~ ta=tarruf bonoları 
------------tWW--------~ 

Bcrut 6 (A.A) - Alman kıtalannın 
$amı işgal ettikleri şayialan kat'i ola

Ankara, 6 (A.A) - Haber alındığı- rıolarının da ithali muvafık görUlmO.-

rak tekzip edilmektedir. 

İngiliz resmi tebliğleri 
Kahire 6 (A.A) - İng!liz askeri teb

liği: BUtün cephelerde vaziyette bir de

-<>---
Londra, 6 (A.A) - Hava nezaretinin 

tebliği: 

na göre, sigorta şirltetleri tarafından si- tür. Bu suretle sigorta şirketleri gösteıw 
gortahlarına karşı teminat olarak tevdı meğc mecbur oldukları teminatı tasarnd 
edilen kıymetler meyanına tasarruf bo- bonolarına da p1Ase edebilecek1erdir. 
~.J:~:>.ıx~~~~J.r-OlXw,,cu:ıcır::ıOO.:)ı:ıaacıc:ıc:ıcıı:ıı:ıc:ıaaaaaııııııaııaaı 

ğişiklik olmamıştır. 

Sahil muhafaza teşkilatına mensup 
Sunderland tayyareleri Gaskonya kör
fezi üzerinde iki deniz Alman tayyaresi
ne rastlamışlar ve birisini düşürmUşler
dir. --..___ __ _ 
Harp "'it IZ&P~Asin• Ame. 

rikalıhır ta,ıma~ı 

Kahire 6 (A.A) - Bu akşam neşro
lunan bir resmi tebliğde cenubt Afrika 
kuvvetlerinin orta şarkta bulunduğu 
ve ayni zamanda cenubi Afrika ma
denler nazırı albay Stallard'ın mareşal 
Smuts'un mümessili olarak Mısıra gel· 
diği bildirilmektedir. TebJiğde denili
yor ki albay Stallard Mısırda bulun
makta olan bazı cenubi Afrika kıtala
rım teftiş etmek üzere Mısıra gelmiş-
tir. Stallard Mısır başvekili Sırrı paşa f 'Brntnr11h 1 r; Snhifede 1 

Bir ~ok cenubi 
Afr!kalı kıta

lar Mısıra 
~el diler 

Cenubi AfPffıa nazırla
Pllldan biri de 

KafliPede •• ile orta şark İngiliz kara ve hava kuv- larına girmemesi bitaraflık kanununun 
vetleri şeflerini ziyaret edecektir. Ce· icabı olmakla beraber böyle bir hareke-
nubi Alrika kıtaları daha Adisababa tin mUmkün o 1 a c a ğ ı mütalıı5sı ----o---
diismcdcn evvel Mısır.ı gelmeğe başltt- mevcuttur. B. Kleper tarafından beyan Kahire, 6 (A.A) - Bu akşamki res-
mıslardır. Bugfuı miihim b!ır yekılna edildiğine göre B. RuzveJt Amerikan mi tebliğde ccnub1 Afrika kıtalannın 
baliğ olan bu kıtalar Mısırın muhtelif donnnmasına mensup gemilerin her ta- ortn şarkta bulunduğunu ve ayni za
mahnllerine yerle~işlerdir. rafa gidebileceklerini teyit etmiştir. manda ccnub~ Afrika madenler nazırı-

I..ondra 6 (A.A) - Amirallık dairesi Hiikümet mahfülerind!.'ki fikre göre ti- nın mareşal Smutsun mi.lmessili olarak 
(Unttauntcd) dcni?.altısının geçiktiğini caret gemileriyle devlete ait gemilerin Mısıra geldiğini oildirmektedir. 
ve bu gemiye kaybolmuş nazarile ha- biribirinden nyırt edilmesi kolaylıkla Tebliğde den:liyor ki : 
kılması lazım geldiğini bild!ırmektedir. mümkiindür. Madenler nazırı Albay Ptallardu Mı-

Londrn 6 (A.A) - İngiliz hava ne- sırda bulunmakta olnn bazı Afrika kı-
zarctinin tebliği: Bugün gündüzUn düş- Gazeteci, hükümetin şimdi 28 ticaret ta1nrını teftiş etmek üzere gelmiştir. 
manın İngiltere üzerindeki hava faali- vapurunu satın almağa hazırlanmakfa Nazır, başvekil Sırrı paşa ile orta sark 
yeti pek az ehemmiyetli olmuştur. Ayn olduğunu yazmakta ve hükilmetçe halli İngiliz kara ve hava kuvvetleri şefleri

Amerikanın 
derhal harbe 
~irmesi talep 

ediliyor 
AntePUıa haJtp malse

rnesl irnaJdlında 
çolı üstün.. 
----0-

Nevyork. 6 (A.A) - Binbaşı Alyot 
Nevyork Taymis gazetesinde diyor itli 

Pasif müdafaaya itimat edenlerle h~ 
bir hareket yapmıynnlar, Alman llarp 
makinesinin kendilerini yok etmesi için 
Almanlara zaman kazandırdıklannı ve 
baslanna nel"r geldiğini görmlic:Jerdir. 

Amerika Nazi tahakkümü altındaki 
bütün Avrupaya nazaran iki defa fazla 
çelik, altı defa petrol ve tayvare malze
mesi istihsal etmektedir. Binaenaleyli 
düşmana vakit vermeden harekete geç• 
mek lazımdır. a;Tl uçan tayyareler tarafından İngü- lıizım gelen meselenin Amerikan men- ni :ziyaret edecektir. 

terenin ş!mali şarkisinde iki~·...;n~o~k~ta~s~ı!!na~f~a~atl.::::.;er:,:in~i:..:,v.::ik::a:::y.::e...;i~in~lc~a~...;ed:,::::e:!!n~va~s!!.ıta~.-~w.&.ı\/L._Afrika_JWııWiJ:ı_.daha.-'.~tl=========------~ 


