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han mfindcrecatından mesuliyet knhul edilmez. 

GeneTal Veygantla arası açıldığı sö11le-
11.en amiral Darlan donanma kunıaııc1ant 

iken. bir teftişte 

Türk Milleti 
Har zamankinden faz

la çalıf mak mec
buri yetin dedir 

Müdafaa ve refah paro· 
lamız çalışmalı, durma· 

dan ~qmaJııır. 
JIAKKIOCAKO<'iLU 

Tiırkıl c A' rupada ) aşıyan milletlerin 
en bahtiynrıdır. Ciimhuriyet hükümcti
nin dikkat \'e tc)'akkuzu, milli politika
DllZID isabet ve salabeti sayesinde Tiir
ki)'c, harp afetinin fccnyiinden kendisi
ni bugüne kadar masun bulundurnbiJ
llliştir. 

Sulh ve huzur içlııdc nıürcffch bir 
hayat geçiriyoruz. Yabane1 memleket
lerden gelenler bizim vaziyetimize pp
fa ediyorlar. 

Bil mazhariyete .kavuşmamız bir tcsa-
" n c eri dei:rildir. l\lilli kudret \'C 

bvvetimizc giiven1MD1izden dolan ~ 
11Urane '\'e fakat ~ Amhnf bir politika 
takip eylememizdendir. 

Mesaimizi ne kadar genişletir, kU\ ve
timin ne kadar arttırabilirsek bu huzu
:rumuı o kadar resanet peyda edecek, 
lıer hangi bir tehlike kapımızı çalacak 
o1orsa mukavemetimiz o kadar şiddetli 
ve çetin olacaktır. Bunun için yapacağı
DUZ tek iş çnlışnıak daima çalışmak, kuv
vetlerimizi israf eylememektir. 

Bugün harbın dışmdayız. Fakat ya
nn ne vaziyette bulunacağuruzı kestir
mek irnkinlanndan mahrumuz. Bu iti
barla harbın içinde imişiz gibi bir çalış
bıa seferberliği yapmafa muvaffak olur
&ak istikbale ait itimadmıızı arttıracaiı
nıwla şüphe yoktur. 

Çalışma ~ayretimizi arttırmanın iki 
faydası vardır. 

Fransanın kat~ vaz~I 
yet almaıına doğru 

Amiral Dar n 
ile \t ev2and 
arasında i t • -
ıaf çıkını! 

Marefal Peten daha 
bir karar vermemİf 

---<>---

DalıCll'ı AınerUıamn lf· 
gaJ edeceği şüplıelL 

Yiflnln Alman isteğine 
ııyaeağı rnahalıfıalı-

Londra 7 (A.A) - Royter ajansının 
Alman hududundaki hususi muhabiri 
bildiriyor: 
Zannolunduğuna gore, Fransız - Al

man nskeri iş birliği planlannın tatbiki 
bahsinde amiral Darlanla çıkan noktai 
nazar ihtilafı 'izer.ine general Veygand 
hareketini tehir etmiştir. Her ne kadar 
amiral Darlanın, Fransada dahili harp 
pahasına da olsa, Almanya ile iş birliği 
siyasetini tatbik fikrinde olduğu malum
~a da Mareşal Petenin son planlara hc
nilz muvafakat etmediği zannedilmekte
dir. Diğer hükümet erkanının Alman
lar tarafından Fransaya yapılan tavizle
rin azlığından dolayı memnun olmadık
ları sanılmaktadır. 

r Sonu 2. ci SahifedP l 

Her şeyden evvel ~urasını unutma- S · d k 
ıınak lazımdır ki harp ekonomisinde is- urıye e i Fransız jcvkııl8dc komiseri 
tihsali arttırmak ve wnumt refah sevi- geneTal Dentz 

)'esini yükselbnek memleketin müdafaa Surı·ıre "omı·serı·nı·n so·· U· 
kudretini takviye eylemek demektir. ' 

Bugün :memlekette satılmamış hiç bir ledı"g"'ı• 18 uaptı•ı. rı mahsulümüz yoktur. Fiatler de harp 1 ,,. 
ÖnttSİnc nazaran hayli yükselmiştir 
Darp uzadıkça bu fiatlerin yükseleceği 
ve isühsal bir kaç misli artfınlm.ış bu
lunsa da yine müşteri hulacaiı muhak
kaktır. 

Binaenaleyh istıhsali arttırmak birin
d clerettıde müstahsillerin lehinedir. 
Türkiye rihnhuriyetinin temelini teşkil 
eden çiftçilerimizin 'borc;tan kurtulması. 
refaha kavuşması idealimiz olduğuna 
ıöre önümüze biiyük bir fırsat çıknuş 
demektir. 

Saib bthakknk edince dünyayı yeni 
yeni buhnmlann sarsmasma intizar ey-

Vişiden icabın

da Alman aske-
ri ~önderilme

sini istemiş 

il 

Cüınhuriyetin ııe Cümhuriyet ese1'lerinin bek('isi aabahl.an ~kar aiyaai g4%etedir 

Harbm mukadderatı üzerinde miihim rol oynıyacak hldi&elere namzet bulu
Mn Suriyede bir köy 

-·-·-·· -· ··-·-·- -·-·-·-·- -·-

5 a 
~ Maliye Vekili dün ~ 
= = § latanbula gitti § 
~ İstanbul, 1 (Yeni Asır) - Maliye vekili bay~ 
: Fuat Ağrah şehrimize gelmiştir. Burada bir k~: = gün kalacaktır. § - -c = = 3 - -- -- -:iı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11111r. 

YENf .ASIR Matbansmda basılmıştır_ 

1 Balkanlarda yeni bir 
1 feyler olacakmıf 

B l~ar kralı B. 
HitlerveGör·nır 

ile neler o
nuş o aceba? 

Köstencede çok büyük 
bir yangın çıktı 

Suriyenin akibeti? Fransa teldfta gibi! Macaristan da tiyle an
IGfdıyoıt ld BIPl1fllldalt. 
dan denizde ,,,,. rnaJnt~ Beyrutlular ~e

neral De2ol 
taraftarı ••• 

ınailizler hem bomba, 
hem beuanname attuar 

Fransız müs:, 
temlekelerinde 
Alman }'Okmuş 

---0--

Amnrikalllnra ganidan 
teminat teriuorıar 

talep ecllyor-
Berlin 7 (A.A) - Bir husus! muk -

bir bildiriyor: 
Balkanlarda yeni bir şeyler olacagı 

intibaı vardır. Berlinde birbirini nakze
den muhtelif nazariyeler ileriye sürül
mektedir. Fakat resm1 kaynaklardan 
bu hususta hiç bir tavzihte bulunulmı
yor. Hattı kral Boris ile B. Hitler ve 
general Göring arasında vuku bulduğu 
D.N.B. ajansı tarafından bildirilen mü
lAkat hakkında bile bir ~ey söylenmi-
yor. 

Balkanlardaki Alman onlulan başku
mandanı Mareşal List bir törende 

ı merikanın Fransaua 
karıı ıaziueti re ıımanua 

--<>- · ---<>---· Hırvat hükümet reisi Ante Pavliçin 
Berlin Amerika
ya hiç hayret 
etmiyormuş 

Suriyede ıaıe zorıuıııa- AmeriJıa dostluğuna IS· Almanya seyahati de bununla alikadar-

rı uar, Lübnan mallpus- tePiz, falıat e1111eld dırBulgar prensi Kirilin Slovakya tacını 
IGPI açlılı greui Jıendimizl dÜJÜniirüz kab?~ ettiği hak~ındaki ~ayia1ar Alman 

"GPl"Orlar dh•orlaP h;ancıye nezaretinde gUlunç olarak !8,._ 
"' "' .. .., eo sif olunmuştur. Alman harlclyesınin 

Kudüs, 7 (A.A) - Ofi ajansı bildiri- Vaşington 7 (A.A) - Fransa bilyük sözcüsil Macaristan tarafından denizde 
yor : İngiliz tayyareleri Beyruttaki pct- elçisi B. Hanri Hey Perşembe ve Cuma bir mahreç istendiğini kabul etmekle 
rol depolarını bombardıman ettikten günleri hariciye nazın B. Kordel Hull beraber bunun araz.i ilhakı şeklinde dc
sonra şehir ilzerine beyanname atınış- ile görüşmeğe muvaffak olamadığından ğil, sadece transit şeklinde olacağmı SD- AmerUıaya ceuap uer· 
!ardır. Suriye ve l..Ubnrındaki Fransız1a- Vişi hUkümeünin vaziyetini izah mak- latmıştır. rneJı müilhastran Pftan-
ra hitap eden bu beyannamelerde İn.gi- sadiyle gazetecileri Fransa bUyük elçi- MACARtSTANIN TALEB1 saya aJtJnif-
liz ve Fransız milletleri hürriyetinin in- liğinde toplamıştır. Budapeşte 7 (A.A) - cPester Nah-
Oliz zaferine ballı olduğu bıldirilmek- B. Hey Dakar ve Kazahlanka ile Ak- rlhteD• gazetesine glh'e Macar başveki- Berlin 7 (A~) - Yarı ı:smt bir k~~
tedir. Beyrut radyosuna göre Beyrutta deniz Jiman1annda, LAzldye ve Surlye- il B . Bardofskl ile ltalyan devlet edam- naktan bildiriliyor: Amenka harlcıye 
evlerin duvarları a Dcgolün alameti nin sair mıntalmfannda Alınan kıtalan- lan arasında Romada görliŞülen mes - nazın B. Htıll'un gazeteciler toplantı. 
olan Lo n lıaçları lzilmi ür. ın bulunduğu lıal:iedermi yalanlamış- lelerin en mühimminl Macaristana bır smda F~ya aıt yaphğı beyanat Beı;-

Lübqan ve Suriyede iaşe zorlukları tır. Hava yoliyle kıta nakleden mihver deniz mahreci verilmesi me!elesi t~kıl linde alili ile 'karşılanmış, fakat hayret 
vardır. Lübnan hapishanelerinde ekmek tayyarelerinin orta şark Fransız mils- etmektedir. [ Sonu 3 CÜ Sahifede ] 
~.kletinin 600 gramdan 400 grama indı- temlekc1erindc karaya indiği haberleri- [ Sonu 3. cü Sahifede ] 
rilmesi hasebiyle mahpuslar açlık grcvı ni de Fransız büyllk elçisi tekzip etı:nl§-
ilan etmişlerdir. tir. - SONU 2 ci SAYFADA -

lngilizler Orta Şark
ta kuvvetlendi 

En büvük hava 
ha-kuvvetleri 

rekata hazır 
bulunuyor 

--0----

Avastaralya IJ1quelılll 
müstalılJel harpların 
uereceğl neticelerden 

endn .. 
~· 

Melburn 7 (A.A) - Başvekil Menzis 
burada bir nutuk söyliyerck orta şark
ta cereyan edecek mUstakbel harekAt 
esn~ında Avusturalya kıtalannın İngi
liz tekniğinin çıkarabileceği en bUyük 
hava kuvvetl,..rinden müzaheret görece
ğini bildirmi~ir. 

AVUSTURALYADA 
TA YY.AREClLtK 
MEKTEBİ AÇILDI 

Amerika sür'atle 
harbe hazırlanıyor 

Her vaoılan .. 
harp ·il'emis! 
R itlere fili 
bir cevap 

Denize yeni geınller 
indirildi, llallrlye 

müsteşarı rnüfllrn IJeya· 
natta bulunda.. 

---0--

Nevyork, 7 (A.A) - Yeni iki Okya
nus dnanma11 için inşa edilen ilk mayn 
gemisi denize indirilmiftir. Mera.ime 
bahriye müıtetarı B. Baf riyaset etmio
tir. Bu gemiye Kervor adı verilmiştir. 
Cemi altı bin tonilatoluktur. Bahriye 
müıtepn bu münuebetle söylediği nu
tukta de~ıti- ki: 

Yeni talihliler 

Milli piyan
go çekildi 

••••••••••• 

Amerika - Fran-

lemek Jhımdıi'. Biz lnldDden bu buh- Bir tGPaftan da s--a.v.. 
ranlan öDliyecek varblı. ancak istihsali --• .,._ Melburn 7 (A.A) - Hav nazın B. 
arttırmak yoluyle ehle etlebillriz. yl fıendl llCUdalaPanızla Even tngiliz hava kuvvetleri talim pli-

c - Hitlerin imalatım geçebiliiiz ve 
geçeceğiz. Amerikan harp gemilerinin 
inşau Hitlere cevabımızdır. Harp ealılerl 
nin yardımlyle ve mecburi ltçilik •ye
ainde Hitlerln ve arkadqlannm kendi 
vaziyetlerini tahkim Jçin inp ettikleri 
gerni ve tayyarelere rekabet edeceiiz.> 

JO 1"'I lll'a 183558 nuntcı· 
l'Clycl pldl.. Ş:azancın ................. _ 
Ankara, 1 (A.A) - Millt piyango bu

gUıı (DUn) sergi saraymda çekibni,t!r. 

sa münasebet
leri hemen ke

silecek 2ibi 
İstihsal faz!alığl aYDi zamanda umumi müdafaa edeceflz dlyOP nma uygun olarak 16 ve daha ziyade 

J.ayatmuzda l8ŞC Slkmtıla~ bertaraf K d- 7 (A.A) _ Fnuıaa Suri- y8§1annda olan gençler için bir tayya- so.ooo Ura 183558 numaralı bilete AntePllıa, Degol idildi• 
cllşmtişttir. eder. Bolluk ve refah tevlit eder. u L~b· f le l"d L • ~C recilı1t mektebi açıldığını bildirmiştir. 

U mi refah mllli bünyemizi ·kuv- ye ve u nan ev a a e ıı;.oDllllen ene-

tl
mudi • ral Dentz söylediği nutukta Fransanın YENt ZIRHULA.R 10 BiN ıJBA KAZANANLAR metini meff'U FPcınaa 

\le en nr. V' • h"''-•• • • _l • • t L• ' Ferdin zenginliği cemiyetimizin kuv- ..1fı uıı;.umetının ıuyaa~unı a~p .etm~ı 
\!eti demektir. Milletler arasında kuvvet l~mundan balı.etmlf ve Sunye ile 

kud t "I .. SÜ milletlerin istihsal Lubnandakl Frarwz makamlannın bu 
~ed tire. 

0 
çul ""'" kuvvetleridir. Ne topraklan kendi vaııtalariyle miidafaa 

au re en ve (a ı., •• _ d '-1 · · ''" · · kadar çok çalışırsak o kadar kuvvetli e eceıı;. erını uave ebnlftir. • 
milletler sahnda yer alaoimm muhak· Ceneraı Denb SariJedeld lotaabn, 
kaldır. Binaenaleyh kanaatkir olmanın. ezdimle henüz Çok vatanperver •)'ilan 
,.a1nız geçinecek kadar istihsal yapma- ~~ ve tayyare c:lifi batarya kuvvetle
nm manam yoktur. talnmn

1 
kenba'!!~eı:tne emniyet edilecek la-

Şahsen ldmhde kanaatkir olanlar bu- . ar a, . u~. ıcap edene Alman lntala
Junabilir. Lakin Türk milleti adma hiç nyle deiiıürilmesini Viıiden iatemlıtir. 
'hir ferdin kanaatkar olmağa hakkı yok- General aynca ~ sanıtle Alman ta
tar.. Asnn icaplan ferdin mesaisini ce· raftan olmak. prtiyle 40 pilot ve ttal
,.Uyetinin mah labnaktadır. Çalışma yan vapurlarıyle T~ tanare di
hvvetimi:ıi sonuna kadar istbnal etmez- fi batarya malzemeaı aönderilmMau U
mek milli Irudretimize ihanet evlemiş temiıtir. General Dentz tayyare c:lifi 
!eıuruz.. · topl~ kullamlmannı Sar_iyeye ~vil 

Bu hakikati bütün münevverler nıenı- olarak g1ren Almanlara tevdı etmiftir. 
~et icine yaymafı ve bir çalışma se- lngilizlerin Sfaksda babrdıklan ltal
lerberliği yaratmağı milli hir ,.a .. iCe ta- yan vapurlarının General Dentzin iste· 

_ _ __ _.,IUIDahdll'lar""= • diii ve heklediii vapurlaT oldaiu 

----------
Amerllıa, .ıaoonya ııe 
ademi teccwüz 
paktı yapmıyop .. 
Vaıington, 7 (A.A) - Amerika ile 

Japonya arasında bir ademi tecavüz 
pakb akdi ihtimalini woran gazetecilere 
hariciye nazın Holl demiftir ld: 

cBu gibi paktlan imza etmek Ameri
kanın tarihi usullerine uygun değildir.> 

Aıb ay aoara denize indirilmesi mD
kanw olan 36 bin tonilatoluk birinci 
arhl" cSantakorda» ......._ da ._... 
meruimle denize indirilecektir. 

Bu merasime bahriye nazın Alh•Y. 
Knoks riyuet edecektir. Bahriye nazın 
bundan ıonra on--l>in tonilatoluk Sentafe 
ltruvuörfinün tezgiha konması merasi
mine riyaset edecektir. 

ll205Z, 1219!3, Z11288 numarab hilet- olCIJ'Cllı tCllllJNICGlı-
ler onar bin lira kmmm,ludlr. Vaşington 7 (A.A) _ United Presa 

5 ŞEB BİN URA KAZAN.ANLA& ylllyor· 
8Z,Z69, 116Z31, 153,653, 191,859, ZSS.5:!2 Vişi ile Vaşington arasındaki mttna-:. ~= :;" Mletleıe ~ hin .ebetler nazik bir devreye girmiştir. Vi-

2 ıillN 500 ıJıiA KAZANANI.AB p ile Vaşington arasında milnasebetle
Son d". raka 1803 '129S olu rin kesilmesi bir gün meselesidir. Ame-

60 bil ~ ~lira, veydört rakamı rtb, mUnuebetJmn kesilmesini mtttea-

4071 :~a 6,1 ile nibal'':,L.., 80 bile-~~ ~~~~cakbr-
------------- te biner lira, BOn dart z:abmı 3374 ve Vaşington 7 (A.A) _ B. HoU'un be-

~ ,,. 9180 olan 90 bilete ~ yUz yanatından sonra öyle zannediliyor Jd 

Dl=-~ işgal edilmiyen Fransaya yiyettk gön
Son dört rebmı 0974, ~16, 280', "5'1t1 derilmiyecek, Fransız Afrlkas~ ~Jd.. 

6320 9909 aralı 180 bilete 250 &er yat yaplbnıyacak, bloke edilmış alacak-
• num . 1ar serbest bıralalmıyacak, FraDl!la ile 

lira, son ilç rakamı 698 ile n!ıhayetlenen diplomatı1t mUnasebetler hemen lr_.,_ 
300 bilete yUzıer lira, am:ı Ue rakamı 583 ,_ ,_ ... __ ...1-.~-1....l --- t 
.. S5'1 ne nihayet bulan 600 bilete elli- ce&, garp yan ıı;.uı-n::unue.ıu r numu; op-

Amerikalılar tanıfmdan 114ı>dtp fngili.ılere 1'erilm ~ Jcalelerdeta biri. (S. eer lira, eon l1d rakamı 12 ile nibayetie- ~lan w bl1haaa Dabr işgal edlJe. 
ağır bombardıma~ tawarelnı 12 bin beygir Jc:u~nde mot6rle fflemeJct., nen 3000 blJete omır lira ve acm rakamı r 
zo '°" bomba fafımakta, saatte 300 mil .ım.tre ~ 11e 3 bftı mn ft-Hfaa 5 ne ni!ıayet bulan~ bilete de ttcer ......... ~~~-..,, ........ "'"'~·.._.,,.... 

.Wamı.ta.tldlltdil~-~~:...._~~~--'--- Jiradüşm~ür. 
~--~-------~~~~----~~--------~----~----~......_J 
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~~~=------------------~1 ŞEHİR HABERLERİ 
Türk Milleti 

- iKiNCi KISIM - Ya .. 11 : Şah•n Alıdalnan 
•••••••••••••••••••••••• .......................................... 

90-

Padişab şiddete başlamıştı 

BılMI• lhllavelr ı uek• 11e meyhaneler fıapa
• ._,., ...... ~•tefi ıe me110hıllnlafta .... 

Bmum için ilk tethq -ve şiddet bare- ifaya koyulan Sala'TlOn bezirgan artık 
lre&rini mütakip te ba }'Olda u'imle, bu SOft ve kat'i darb Ü"'crine belini bir 
ısraırla yflrilmeie 'karar~ daha dağnıltamadı. Mey'hanesi 'kapartıl-

Zarbalann idamından sonra padişa- dıktan sonra hrrif birdenbire ortadan 
hın ter&- idaftsi bntün hın ıve b-tiln ka~'holdu ve artık onu !stanbuhı:n 'tıic 
şidaetiyle a1ab8diğine devam etti. Sul- bir "liattmda ~öremedn!'!t. Nami.i nişam 
tan Murat kahvehanelerle meyhanclore tamamiyJ"' belirsiz kaldı. 

ZABITADA 

Bir ~inayetin 
çirkin esran 
anlaşıldı 

0Pq ........... fWllıtdlj 
anedal de tilllfD eceıııı, ,,.,,.,_ 
Ödemişte Boylaylar küyiibde Nusat

lfa oğlu Şald.rin, eski bir husumet yü

Yeni tip 6ugiJn çıkarılıyor 

Hububatın bahalılaşma
sına rağmen ekmek 

fiatleri arttırılmıyacak 
JleJedlye Endlmenl de eltmelı iflyle meşgul .. 

icap ediy.e>rdu. Fakat ofta ekmeğin ba
halanmasına mani olmak için un fiatleri
ne zam yapmamıştır. 

Her zamankinden faz 
la çalışmalr mec· 

buriyetindedir 

... .,., .... .., ........ ...... ~ •.. , ........ 
dem çal411W111ıar. 

HAKKI OCAKOCLu 
[ Bqknıtı 1. ci SM(feü 1 

Çüakü (8..,.., sulh w .... ~ 
de iken refah vuatua. teblib b.,._. 
Çaldıjı ,._ G • ...,.. F1u 1 . 

Darp içinde siWt lurr' SWL Salla 
i~ iken biz bıa nriiW.. siW 
ehemmiyet ftrmeie aedwaw. 

bir~ işsiz ve güçsUz :adamlarm M- Bu · cı y~1tın p ·, ondan da
vam ettiklerini ve burada hnı:lisi ile lıa kat'! ve mahiyeti itibariyle ôte'kin
hükfimeti aleyhinde dedikodularda lnı- den d... miihim i1dnci bir ımemnuiyc1 
lunduldarmı ibilcliği. çıkan bütün fit- takip e i 'Sultan M t veTdi~ y ·bir 
nelerde bunun miies!!lir olduğuna da b- emirle bütün 'llemlckette tütün içilme
naat getirdiği icin ilk i! olarak hemen sini birdenbire menetmi~ti. Bu ikinci 
bu ~erin kapatılmasını emrehnisti.. emir bütiln tstanbuUulan .sinirlenilir
G"rek Tahtablede ~ gerek şehrin di- misti. Evve1a bunu dinlememek istiycn 
l!er muhbilif ~]erindeki kahvehaneler bazı cec-ur adamlnr hünk..:U-a kafa tuttu
demal bpahldağı gibi Kumkanıaaki far. Gözii pek olmı· nn1ar ise bir köse
mEThanl"lerin hepsi de padişalım bu ye çekilip iri liilckrl al ın renkli tütün
pek bt'I emrine müsteniden derlıal sed terle sıkahasa doldurulan çubuklarmı 
edildiler. korku icinde ve gizli ole,rak çekisticnc-

zünden Raşit oğlu lllebmedi çifte tü- Y-uzde 30 Arpayı havi yeni laannanlar 
fengi ile yaralıyarak öldürdüğünü dün bir müddet evvel toprak mahınilleri 
yazmıştık.. Bu hldise hakkında şehri- ofisi tarafından hazıdanmıı olduğundan 
mizdeki alakadarlara geniş malUınat gel- bugünden itibaı-en ÇJ]tanlacak ekmekler 
rniştir. Hadisenin sebebi, tahkikata gu- yeni tip ekmek evsanndan olacaktır. BELEDtYE ENCOMENt EKMEK 
er, namus meselesidir ve katil, Mustafa Esasen piyasada yeni un pek az olduğu iŞtYLE MEŞG"UL 

Ayni umanda şm tlti.,.wı aıltiıııı ld 
bu menılebtin bir ~ evlidan 1Mciılto
kii sulh ve buzarmaam ._. ~ lılll
datlannuzdaki vazifeleri ~ .... 
maşlarchr. Yani istihsal i(ia ~lqan bi
lar eksi~. Bil: ha eksiklill lüaet
timıemek, fazla o1ank ta ..-11 _.. oğlu Şakir değil, maktulün &·ey kardc- gibi hunlann ekm~k imalinde kullanıl- Dün Dr. Behçet Uzun reisliğinde top-

.şi Raşit oğlu Raşit Balcıdır. Hidi.senin masa men edilmiıtir. lanan belediye daimi encümeni tek tip tırmak mevkiindeyk. ~ W --
sanbğı telifi ile beraber 1ld ~ _.. cereyan şekli şudur : 1 7 /Mart/941 tarihinden beri un it- ekmeğe nark konulması mevzuu üzerin

Maktul Mehmet, Raşit Balcının tın- leri tamamen ofise intikal etmiş bulun- de tetkiklerde bulunmustur. Bu hususta 
nesi ve kendisinin övey validesi olan tlJakta ve un alnn satımı mutavassıtsu :heniiz bir karar verilememi,,tir. Ekmeğe 
Şerife ile eskiden beri gayri mcŞl"U mü- vapılmaktadır.Belcdiye yalnız bu unlar- karıstırılan arpa füıtJeri tesbit edildikten 
naschette bulunmakta ve bu vaziyeti dan yapılan ekmeklerle diğer hususatı sonra ekm~ğe bir fiyat koymak imkanı 
stil Raşit bilmekte .imiş_ Zabıtanın tes- kontrol etmektedir. hasıl olacaktır. Pazartesi günü tekrar 
bit ettiğine göre hadise gecesi Raşit, an- Hububat fiatlerinde son günlerde 20 pa- toplanacak olan belediye daimi encü
nesi Şerife He Mehmedi fena bir vazi· ralık bir tereffü oldui!;undan unlara arpa meni bu husustaki tetkiklerini ikmal 

mahsul ıayretine ulaşmak içia, ..t 
mefhumuna bağfı blmalrsums ~ahı 
ğa, geceli gündüzlü ç ... şauıia .W• wi 

yet 'ermeliyiz. 

Biçare Sa'l•moa .. Bu sefer ikinci de- ğc "koyulaufar. 
fa olara1c milthis bir darbeye manız kal- Falcat Suhan Murnt bu iste hlt" saka
mq bulanuywdu. Varbas köyündaki sı olmadı~ıru ve verdiği emirle~ karşı 
salaf me,haDeyt bpathktaıı sonra ptlı- bila istisna bütün tebaasından kayıtsız 
,-ı pntıyı tı1Pa71p lstanbula bpa~ atan ve ~artc::ız mutJak bir itaat ist.ediğini an
•e Kumb,,..ta Mr dekltln ldn11Yftflk tatmakta .gecilanemim. 

yette görmüş ve buna tahamınill ede- katılmakla beraber fiatlerin yükselmesi ooecektir. 

Milli hndut1anmız ~ bir lmt'Ş 
toprağı boş btrakmamak ~ayemiz .-... 
hdll'. Cümhuriyet hükiimeti ~iftçilerilni
ze makine yarchını yapmak suretile ı:a· 
lısma imkinlarmı vermek yaluatladlr. 
Milletçe tle bu bareb6e miivaT.i llir py· 
ret gösterilecek elan. matltp aelieeyi 
istihsal kolayla~ır. Sulh ve huzur için· 
de bulunduğumuz şu mesut dakikalar· 
da aüclafaa ve nılala .........., t.ir -. 
Bme etrafında toplanmaktadır : Çalış
mak. d--...lan (91 ps lr-

rniye~ dohmlmııd çifte tüfenginin sağ go- ~~acıcn:ı~c:ıı:ıcıccCJOO=ıeıc11Dnlı:ıı:n:ı1Hıuuaı:ıcıaaı.n aa: 
zünü m.e e in üzerine doğru ateşle- M •ııA k •• 
miştir. Sol taraftaki gözihıü de annesi- ı 1 ume maçları 

bunda yeniden eki lnl!l':mum sanatmı - B t T M E D t -
ıaac:ız=~ııııaıaıııı 11 ıııcıııı CID':caııııı :ccı:ıaı=::rrccccrıcıcıc 

FFan•anın ltat~f vozi- Fransa teldpta gibi 

nin iherine boşaltmak istemişse de ka'll' 
sul ateş almamış olduğundan Şerife kuı·
tulmuştu.r. Mehmet sa;t b1çasmdan al
dığı ~ yaranm tesiriyle biraz sonra 
ölmüştür. 

Yet alma•ına doğra r Baştmafı ': ci Salı.ifede l ~it yak~ ve adliyeye tec;lim 
Bu .n!Sllll beyannameyı okudukta'ft son- edılmiıltir. 

C 8aftanlfı r. ri &ı~de 1 ra :mir ~teci!erin soniuklan bir ço1ı: Ba1~o11Clda,..... 1111' 
Zannedft~ ~. ttalyaıım Fhn- sua!lere eenp vemıiştir. B. Hey Fran- yal'fll& Ja INlfı'GSI 

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

Altay ile Altınordu bu
karşılaşıyorlar •• gun 

İstihsal, memleketbnizia hayld ve kan 
411amarlanııilr. On--. bnedl tut· 
•ak. hudutta nöbet beldiyen Mehmet
~ vazifesi kadar nnıbaaestır, 

aya karşı taleplerinden vu gec;mesi sanın her hangi bir hücuma karsı rnüs- İzmirin Balç0"8 köyünd H.. · =--
~akkında geçen sene verd}ği v~itleri tem1ekelerinl müdafaa edeceğini sövle- hı Cemal p uk Osman eA uselıyın ~':'. Hangi tar_._ .. azanması o=ra9a·e-el ·- ..__ 
:AJımmp teber edemernistlr. ltalvan eliği aman ~ g""azü'Jrliyor ~ yimi- sünün sol ı:.:rmdan .. ~. got ::! ... H onun. .,.. .,..._ uunuA Olı 1 ...__.._. 

BAKID OCAKOCl.11 

mahfiDerl, biTh~ ao;ken mahtıller ne kan hilcwn etmis bulunuyordu. te alamıştır Yaralı İzmir memıSUZ t ...... lledeeye ne te&IPferel oJaealı?- .... Gl'lft --·~er• 
flmdi eskisinden ziyade harp ale~·hinde- Resmi beyanab bim bitme% bfiyük hasf:r esine nıdmımış çl tut 1 c Bugiin .Alsancak stadyomunda karsı- tecrübeli forvetlerl, :fmmtlardım htifaae • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~edi1r. Buutakblııdiıarden 1ttalaly'?D. talepldeıi ttd- elçi hic hir haber yeya ~anm. urun tur n . su u umuş- taşacak olan Altmordu - Altay ta1tımla- etmek suretiyle takımlanna {\ç puvan ESREFPA ADA 
o diği • e, t yan or usunun ve şerefli bir maziye sahip olan Fnm- ~ · aJ 1ı d ••ıdü rmın alacakları neticeler, •-•- takıın- ka d b t t Al f PfS BiR SOKAK ... 1 '--- • Im k . & ar 1 a~crs- e o .;&ZUUC zan ıra i İT" er. tay da geçen de a 
.rumanlara a.c&Ql isyanına manı o a sız ınilletini tasvip ettiği yolu takipten .., ... ...., ~ . - tarının millt kUme müsabakalarında rl- ı 
lçhı Almanya İtlllYRda büvl\k kuvvet- durdu.ramıvacaj!mı ttmin etmis •e ~Y- Karş1yakada RlL~n sokagında nııras de edecekleri derece bakunmcla hem o duğu gibi bastan gevşek davranmaz-
ler bulundurma""- mecbur ofac:ıktır. l~ demistir. 0: • me. !:'.elesmden_ ara.lan açılan Hüseyin Ca- mı·.,,..tıı·.1•-. ne - sa, bug{ln alacaitt flç punnla milD kil- Aldığımız bir mektupta, ~ 

sa hi " - wr mede dördünclilqe en kuvvetli nam- caddesinde 562 numaralı sokatm aJ"lat. 
FRANSANIN NtHAt KAR..A....RI - ResrMn ve samimiyetle temin ed@- din kardeşı Aliyi bıçakla ağır surette Şüphe yok ki, bu .sene tak 1 zet olur. sına bütün çarşı SÜlR'ÜJlttilerinin dökid· 
Ma~ ~ki haberlere

1 
r;!: rim ki Framanın muhddPntb hiç btr ::~~f=ış~~ ··ı=ket has- ilk haftalar müsabakalın isti;: a~~:~ * mekte oldu~ bildirilmektedir. Mektup-

mea. .. ....,.....e çıolu Mareş:ı uman Amerikanın mukadderatına mu- :ne. C 1h. h-,1~ko d r;_,_n •- se, teknik bakımdan Ankara takımlan- . ta orasının bir sinek ve pis koku yatall 
tenle general Veygandm Almanva ile ha lif bulunmıyacakbr. nusev-41 a ıt ~ ın a 't<>nKı .;a..., - .. uk ldanlJal S....._ M. .,...,... haline geldi!{, bu yibJclen cifti" alrinle-
tam fJ birli!' styasetmf kabul ~decek- devam -olunm::ıktadır. na üstün old larını ve hattA bazı İs- r- tar-
lerinl ıwmetmektedlr. Fransa~ Amnmya ara."nnda iş birli- $üplle K-erlne tanbul takımlarından da dah& kuvvetti IJel'Gller BeflldaJgalfp.. rmin ıstırap çekmekte~ mhhadertni 

P'unsada Aınerlbn ~si A1- ği hak'kmda hasıl o1an !{mh'"1erl izale bulunduklArmı ispat nmlc;lt"rdir Bil- ' tehlikede gömlekte cMuklan ka,ıdedll-
man &1t1a1anma ~ a.a- w i~n B. Huil'u Pnal'te!d günil gffr@ce- lıtıPıSını ycrraJfldı hassa Altay ~on hafbı!bırda Çok ~vvet- Ankara 1 (A.A) - Bugiin 11 M.,. mektedir. 

Ul!fllllrdlr • ı M , •s 1 M ' • ~~q. Ta~ •~ ailll Wl!!:!tı BelediJoenin nnan diıldı:atinl ~ 
m D~ NE OLACAK? Günsüz, kansı 18 yaşında Huriye ilP- u un a arı ~ T n Y~ "C"r

0

kll -eı~ ea ~ u:~ til&i~ ..._ 
Bu -"-Mdelıer Dabn l~gal tehdi- SALAmYETLt FRANSIZLARIN geceleyin görüştüğünü gördüğü Ha1H mantar taraf•ndftn i<:'l"'::ıl edifmektedir. ile berabere kalmışlar. Be~ktaş - Har-

(lfnift A::rin tarafından hakikaten ic- CEVABI oğlu Osman Yamant a~ surette yara- .&.ltmom ı, d~fans h:, .. ·nın r,aiflii,<inden biye~ da 2-1 ile Bep'kt!qlıl.na pı- TASBDI 
ra edileceğtnden de şUplie etmektedir- V'ışi 7 (A.A) _ Kordel Hull'un Fran- lamı,, karısına da bir~ defa bı~ğmı ma~da şi,......di, bir d .. ht~isinin toplara lebesiyle bitmiştir. 
ı • bakbndaJd nutkuna bnt salAJUvetli sokUT> et~. SPyircl kalması r·47·"nd .. '1 kalesini mü- ___ ..,._.. __ _ 

Bum Bi.rliii koagıwiae iftinık edea 
munahbaslar guıetemillde 1r.Qdedi1irkm 
Denizli yerine A vdıA yaır;ılm .... Koni"' 
reye Aydm işt!rak ~ we Deniz. 
tiden murahhas gelıaif ~ ır.
fiyeti tashih ederiz. 

~İn::antADA VEYGANDIR mabfiDer shnc)tye bdar m\ıhtem dav- Yarahlar hastaneye kaldmhnış ve her dafaa edemez bir hale gelmistir. 'For 
MURAI.:&IEHNE IKANILMIYOR l'MlJYOr1udı. Şimdi siyasi mahfiTieTde üçü hak.kında da tahkikata başlanm1ştır. hattı iyidir. Ve .. 1 f"•b"'Tna~tadrr. Btma v....._ T (AA) - Amerika rad- dem"B,ur ki: IKi BIRSIZUK mukabil daha fazla sayı yemektedir. 
~ Veygaoclm amiral Darlanm styase- Aziziye mahallesinde 1074 Uncü ~ Halbuki Altay kalecisi müdafaanın ha-
tine muballf olcJu"1 haldrnıda tsv1çre- c- Biç bir khme aleyhine mO.tevec- kakta iki numaralı evde oturan 55 ya- talarınt bile örtecek derecede güzel 
Ben aıelen haberlere Ame.riblılamı cilı ohnıyan ve hiç bir dmetin menfa- şında Ci.ilsüm'ün ,nağ::ızada ~a!ış:na"a oynamakta ve muvaffakıyetli kurtarış-
.._ ___ t..a-. •.ı..a.- .__._ atine dokmunryan it bhUli ve Avrupa- giden Ali kızı Emmenin odasınd, ... n t_'>O lar yapmaktadır. Bugünkü müsabakada 
DUlllllRlllla&~O~~~uuu. ve IRIDUIDD da ._. mtlnuebeder tesisi ..._~ne, n mdner ~ u,duruldula mml- •-~ 1.-..a..ı-- __ tarafm ... ,d......,anu bir lira kıymetinde alt°ın bilezik. 80 Jira pa- sans daha ziyade Altay lehindedir. Bu-
(l ıtau Wldlı ktedlr n.ım:n&a ~AÇ&,..., .._... ra ile 30 liralık manto ve 38 liralık bir na mukabil bu iki kuvvetU takımın 
ıme. teeawlh slvaseti nazariyle bakıldıfı an- erkek elbisesi çaldığı iddia edilmiştir .. müsabakaları, daima tahminleri bosa 

...._ _.... 98 laıtlıyor. Fransa kendi hesabına Ame- Tahkikata ba~nnuşbr.. çıkaran neticeler vermiştir. Mesela ge-
WD..-:ıtn~ rlb ile dostluğun Jd.amesine taraftar-ı..... mebusu B. Sadettin •"kmen dır. Fabt Fnnsa ilk vuifesfnfn deYle- * Aziziye mahallesinde 1080 inci so- çen defaki karşılaşmada Altınordu çok 

'.Anbr.1m. ~ bymabmı B. Radvmı tin siyu! menfaatlerini korumak oldu- kakta 21 numarada Mehmet oğlu Sala- zaif olduğu halde, Altaym işi gevşek 
,_-..l- lenllr hittin ve Şnbü olfu Mustafa Çelik, tutmasından istifade ederek m• bzım-
p~ .......... r""V 0 ,luna asla unutamaz.• Mahmut kızı Nazirenin evinden bazı mıştı. Şans Altayda olmakla beraber 

iLK ~A BlalNd MEVKi 11 lmatJS'ftJL 

ELHAMRA~A 
G*-'1'1-. .., ... _ 1 talw ._ ....._ 

1-- H 1 ,, T R 0 YA S 1 
TCRKCE SOZLC 

· BAŞ Rou.DDI::: 'ft'MilCll POVER - MYRNA LOY 

2--BALALAYKA 
YARATANLAR: NELSON EDDY - İLONN.& ~ .. 

SBA"8LAlt : BALALAYKA : 2.Jt -1·9.30 .._ D. Rf)yASf: 4 w 7.Jt ._ 
Cumartesi ve Pazar günleri 11 ve 12.30 DA BAŞLAB.. 

YAZ FIA.l'LEB.t: Birinei Z5.. Balken 30- Koltuk 40 .. Her giln illt seansı.
da~ Rat..K MATINELERfotR... 

Halk seanslarında Birinci 15- Balkon zt_ Koltwk IS ~ 

:········ıır ................................................................. \ ... ••••••ı 

i ~ RUYUK I{İKA YE ! s • • • • . . : : ....................................................................................... 

K aftlh Ev Kadım Detil ! 

~a çaldıkları ıildyet edildiğinden tu· her iki taraf ta maçı kazanacak kabili
tulmuşlardır. yette bulumnaktaclıdar. Altmorclunun 

4UlLS&& 

Bu HAFTA 

Tayyare SlnımlsıHa n: 3646 
llEYStHtıf EN G OZEL .2 FİLllJ 

DIPBldO ARGBJft'tlf Aj 
Tanılmllıa ,..nim 

Köylerin şarkısı 

JIARMA aOKK'iin y...._ 
GASPARONE 

MATİNELER : K. $ARK.iSi : 3.30 - 6.30 -:- 9.30 GASP ARONE 5-8 

GECELERİ Y ALN1Z KÖ'Yl. 'ERİM $ARKISI .. Bir filim.. 
CUllAR'l'ESi PAZAR G0NI..ERt 2 DE BASLAR .. 

lıtmız, o güzel tatil umantmı2.daki ted- - Seni &eYnıek için buna ihtiyacım 
birsiz braflarunzı andınyor. Böyle bir olmadtğını biliyorsun! dedi. 
fcdak.lrlığı kabule hakkım var mı? - Bunu kMi derececle tecrübe ettim. 

- Bu benim için bir f~dakarlık değil- t1k defa olarak şimdi zengin olduğuma 
dir, Jale! Sana layık olmak iÇ'in feda-. seviniyorum. Seni mahrumiyetlere kat
klrlık sayılacak bir şey yapabilmeği is- la."ldırmıyacağun için ... 
terdim. Fakat bu... Dudaklarmm, ilk defa olarak birleş-

- O m61re11ef hasta~e annemi b- ti. 
.. a • .a u .• flr ~-- ft•• bul etttnııek ~ belki bftttın bı.~nuf- Erol ve LAle, Jale ne ben aynı günde 
,....,.... Vy • ......_ lannm orbya att!ftmm dnşUntıyorum "lendik. LMe ~ Ero1 kendi evlerinde 

15 ela. ' kaldılar. Biz de bal ayı seyahatimize 
- - _: Merak etme! dedim. Bumm on ~ıktık Bu seyğatte 'hayatın en dt!rin 

- !'ikırt ~k'lrl\r edilecek bir şey gözlerimi otu§turacaftım gıellyor. Btr Od nılsllnl, ytız mfsllnt senin için J1l}ACak saadet saatlerini yaşadım. .Jale tama-
yok. t~'l kaynanasına kartı bu hdar- ay haydi o mükellef hastanenin masra- iktidamn 'ftr. miyle umduğum. bayalbnae 78!8ttı!mı 
lık bir !f"Yl yapar. fma katlanalım. Fakat sonra ne yapaca- Hayretle yüzüme baktı: kadmdı. Lilküsten ziyade - ve hare-

LAJ .. atıldı: ta? ÇQ:nk;ı mm cemiyet lıiklyesmm - Yoba bir bımbyı mı soydunttt? kete ballılıitı baki kalrmştı~u ay BeV-
- Erol Derede! Erol! Artık Mı.unla bir masal oldulamı anladım. Annem ha- Yahut tayyare piyangosu mu ~! 

1 
damm Avrupanm d6rt tarafmd9 clolaş-

serbest göl'Uo;ebflece~ demek. raya dönerse her zamandan daha hır- J'aleınhı g6zlerine "6%lerbni dikthn: tırdılttan sonra !staııbula dBııdnk. 
~bmırd::ık! kapıyı ~: çın olacak. - Benim spor malzemesi mafansm- Bir Pnar gOntı, otomobilimizle Bil-
- İçeride mi bekliyor! Haydi, proje- - Nereye, blİraya gelsin ıe)tertm. da maaşlı b1r JMmtll' olmadılmu ~ y{lkdereden geliyorduk. V'ırajda &ıfi.. 

l0rhım lrunmuz bakaYltn. Artık cmO- Orada iyi bela1acak mı ki? nlrsen beni lstemlyecek misin 9e9liD. mib.e apmmz bir basb otomobll etktı. 
nüı:ı-le hi~ bir l!'Tlgel yok. .Jale, Karadeniz sahillerindeki arka- .Jale! ' Frene dayandım. Fakat pek ~ Mnt

Bh de, sevgtli Jale, s~e konu- d•tı~ canlandıran samimi tavriy- Paraya .~et vermed~I g6rdUm. ~ çarpşma içinde otomobit!mlz dff-
sa b=1trlz değil mi! le elini elime dayadı: Fakat ttlun bana Vt"rmfs oldu{!u serve- rl1dt Barıa biT 'l!".'1 ntmam1m Fakat Jıt-

T~l"" nisanl1sınm yanma koşarken. - Ah. evet! dedi Fakat benim, Ero- ti senin !&adetin için s3'rfetmek ~ te ~etsiz~ On~ otomobi-
Jale i1° ikimiz bir kanepeye yerle<ıh"k. lt1n ve sizin bu maksatla ayırabileceği- rum. tin lclnden ... karnken ~ t.ahammülsm 
Kft ""k rctılfl hP ~· 

Her sene ~Jm.Jrta olan Yamm1ar 
k~ bu sene 1 temmuzda açslacakbr. 
Verem Mücadele cemiyeti tarafında B.ISACA 
kamp hazırhklan ikmal eclilmit "9 • • • • • • • • 
kampta kurulacalt ~ temin eclll
mi.ştir • 

V"ıliyet Daimi l'Adlmenl tarafmdıua 
Decle'bQa - y.,,,.,,ı.. yolmnm tmnld 
için Uhsis olmıan bin Ura De ltıt ..._ 
lanDWJtır. Yol. her tilrln uJdl wıstaı.-

• MAYO .. 

Yun.: ECZ.tCf KB'lfA.L K.A.KT..t.r 

rmm ~ mtlsalt bir ...._ Deniz mevsimi ya'klqtı, ·1ıer ._ ~ 
tamir edilecektir. L-ı.. • .ı:...- ı.-ı.ı:..- Da--Kam otobOs &..1.-:,___. --.1--ı: d 1JU& ~ ..... u .-uy--. ,_ ..-

ı>a ..-.-- ._...~ e bunun .,._ ıı.,dumağa teJmila ohl-
araştınlmaktadll'. mm bu kaypak kabuk. denime llhıoeaia 

- • . . ipret ettiği • • ldata ..... 
JıodSARIAR ~ beidenmekte.. F:. ortada-... 
BGf müfenlfflğL Yo ~- 11er -- ._ ... , , tı 
İnhisarlar İzmir auntabsı tefti, ~- tuhafiye, ~~ .rengirenk ma-

bu sefi Mülkiye mezunlanndan B. Hak- yolarla süslenırdı. Bir bç yerden m&JO 
kt Tankutun terfian baş müfettişliğe ta- ancbm. ,ok. diJorbır- FaniJl mı yok, 
yin edildiği memn~etJe haber aJın. giyecek.~ mi ıok. çeşit mi ,m... 
mıştır. İstek mı yok!-

___ ,_ Halbuki deniz var, p!Aj var, yQddl 

JJefleftlaıt 11ıam var'~ kostüm ile ç.....,r ....ıa"' 
ffe lltqladı.. kahmş bir Jibaar_ Ben .. fOi• ~ • mal d . .. __..___._._ 
Şehrimiz clefterdmlıtma wklleten la• Ml'ft8DJ ~ erDft, PIJ8lft8DM --

yln edilen B. Baha Horoz oğlu dUn va- boan,. ~gu lihi-
zifes:ne haşlamıştır. lıleu&ın geliyor_ ?tla7WWW M ..,_._ 

yol a~cak... Geı;en senenin soluk -
yolan ..... ...,,,.. Zatıl!lı yamk. ... 

BİR 2'ATİJr mer vtleadw a soluk :mayo yuqır. Ya 
Karşıyaka Belediye hek&ni B. .RuilB ~- Hemen Ulu Tann bfit:Un ma.iı-

Toprak, Belediye baş hekimUline -.ekil- tın yüzünü güidürtip Tii:rlc miDetillta 
leteı tlı7ln edilmiştir. nesesim arttı.nm, Amin.-

MAZARIK ve ARKADAŞLARI 
alih Palas Stüdyo Salonlaı-ın ..... 
İzmir yüksek Ye kibar &lemia•• ~ railtde JDedyun olM'ak CMAZA

RIK VE ARKADAŞIARI) lnlbnhleki eumartesi ıürinde.11 itibaren Stild· 
,. ......._ .W mikpsta ıemi~hterek J.alaçede eaJııpnalarma ..ıenm e9&
celim _,. .....,ileaisı&iae •iiWelerir... NiluQretsis ~ ·o.m... ~ 

Yimek ..nzik.. 

Deniz Gazinosunun 
Yazlık kısımları açılmışbr 

e11dz ıuwa, 118ze1 seı 'lls, iy1 yemek, ersa'slz 
fzrnlp p•allmaa seypz t11aefı 7"'..Z 
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[AVfiUPANl@MUA 
Amerikanın Fronsaya 

/ karşı vaziyeti ve 
Almanya 

SIHHAr KÖŞESi 
•••••••••••••• 

Çiçek • 
m.evsı-

l Ba~taraiı 1. ci Sahifede ] 
, ,ıyandırmamıştır. 

Berlinde bu hu.susta vaziyet alın- -<>---Gamelin Muamması ! minde aksırık 
~--~~~~~~-~ . .,.,.,..----~------ maktan içtinap ediliyor. Çünkü icap !nsan 'her mevsimde aksırabilir. Ost-

eden cevabı vermek münhasıran Fran-
ff arp IJaşladıfıtan sonra İtalyanlar Frama31a 
llZami Jıolayldı IJaflasına Kapronl bom G§':fı· 

man tayyt:Jr~leri veriyorlardı •• 

üste ve pek te çok gelmezse, aksırık 
Mya tcallilk eden bir 4tir. - doğrusu - insana keyif te verir. En-

IIull Fransaya büyük kolaylıklar ya- fiye çekmeyi ldet edinenlerin buna alıf-
pıldığını söyliyor, fakat yakın hadise- maları, şüphesiz, tatb tatlı aksırmak 

l lerdrn bahJedilmiyor. . k f · d ak . ...._~,. M h h''-' 
Mcsola. Framızların Amerikadaki ala- ey ıru uym ı,~~. eş ur ı><aye

dekl eski zaman mektep hocasının ak--18-

r AZAN: 
heın de ltalya Alınanyanın bütün cenup 
ltnırlannı muhafaza. etmi, olur. Yağma
dan hisse almak için Hitlerin zaferi kat ... 
itet keabetmeden on be~ gün evvel Mus 
tolini !'izinle muha<Jemata girişecektir.> 

Mu,..oHninin çok daha ihtiyatkar dav 
1•nd•:<ı hA~i•at ile •ahittir. 

Miqfi ... im devam f"tti: 
•- Pükiirrıf"tiniz 1ussolinlye derhal 

Ilı ıneelde bir nota veremelidir: Lehi
l'tı.izde veya nl,..yhir.ıi7de bir karar vere
bnll\eniz için size lmk •ekiz •aatlık bir 
lııüblet veriyoruz.> 

Muaolini her neye mal olursa olsun 
rındi harpten c;ekiniyor. ltalyan hava 
UVveti v~ topcu ktnrveti hakk1nda al· 
dı~ rnpor]ar çok endişe v,..ricidir. lta1-
"''n Pfk&rı umu"""lh·esi harhe ale:rhtnr
dı?, MU:"'JOlinl bitaraflık vadi ile jqj ı:!e
tiktirmek iı:ıtf"rse. garanti olarak Tnrin. 
~liları gibi bir kaç ~ehrin i-=l. mü.,.a
de!ııini "Ye 0Tdulnnn1z için st~~t hakkı İ!
teyiniz. Harp Hanı tehdid:ni ilr"ive sü
t~se. lta]yan milletine hitap f"dini7, ha
likatı anlatınız. niyf"t ve m 1cs:ıtl~nnı7 
hakkında teminat veriniz. ileriye tııÜrer
~· ltalvan milleti~• hitop ediniz. haki
ltt anlcıtıntz, niyet ve mak!!ıatlar1n1z 

~•k!.:ında teminat v•rinlz. 
On bq ııün• kalmaz Mussolini mev

kii ik.tidardan düşer ve ltalya da sizinle 
birlikte Almanyaya kam muhasemaıa 
tirt,tr. Zaten Almanya ile mevcut itti
!•lr.tan ftalyan milleti nefret etm•kt• ve 
ntiltWnetini iad~i itibl\r etmiş görmelc 
l.temektedlr. Yobıı. Mu.,olniyi okşar, 
0rıa iltifat edeneni::r.. h~r VY m'lihvol
lııuotur.> 

Ve devam etti: 
« - E..-vela Fransa hükümetini ikna 

•trneUsiniz. lngilizler bir az aptold1r. 
~Örril iı-e heniiz iktidar mevkiinde de
~ilrlir. OnlaT" i~in sonunda Vı'l2:İy~ti kav
tanu,~a ba.şlarlar. Hükümetiniz tabit 
~\r"v~lce Genel kurmay ilf' i!lti .. are etm~k 
lateyecektir. Ne manasızlık! Genel kur
ııı.ıy devletin bir aletidir. Ben de bir zo
~anlar ml'mla:etimi idatt ettim ve bi-
1riın. Genel kurmay da dilier devl•t 
llıeınurlan tribi ihtilitbın cekinirler ve 
dafma. mesuliyetten kaçtn1rlar. MıtksA.dı 
~cutlan itaattan ibarettir. Kendilerin
den fikir ve mütalaa:Iann1 ıorsan1z ala
tağın1z cevap "11 olae:\ktrr: « man, za
ten ba~ımızı ko"1m~;;a vaktimiz yok. 
l!ll:itnlz bize yeteT. On lan fltnnılac-alt ~y. 
•Bunu yaomalımıyır?> d,..-,;ı. emir et
tl~mlz umıuı bu ı.ı n~91] yapacak• 
tiız,. olmalıdır. 

I<:endı.in~ oo cevabı verdim: 
« - Bunlan benden değil. sizin aiizı

tiızd~n !,imeleri !ilz•mdır. Bir mülakat 
ı.ınin •doyim. Sire müzalı.,.,.t kin ben 
~. haz1' bulunurum.> 

* 

JULES RGMAINS ı 
cakları bloke edilmiş ve bu paraların 

d sırdığı vakit çocuklan el çırpmıya alış
Fransızlar tarafından gıda ma deleri tırması da. kendisi de aksırmaktan ke

sözlcrine chcmmiy~t vcrdi~imiz dos-. mlib~yaa!='ına ha.sredilm~sine iınk5n ve- yif du rdukça yavrulrın sevindirerek 
0 

tumun ihtaTlannın nazarı dikkate alın- ı rilm ıniştir. • keyife iştirak ettirmek maksadiyle olsa 
maması büyük bir rnesuliyct derııhhte -----· -- k · gere tır ... 
etmek obcai(ını dildirdim. 1 Bal kanlarda yeni ,,,,. Fakat. bazıları çioeklcr açmıya ba•la-

lntizar ediyorum. Bir miiddet sonra J dığı mevsimde ü:stiiste bir çok aksırır. 
başvekilin düşünmekte olduğunu ve Sf! y/er of acakmıs 
mr:selenin Genel kurmayın mütalaasını ~ ]ar. Keyfin de bu kadarı çok can sıkar. 
almadan kora; verilecek mahiy<tte ol- 1 H°'tarnıı ]. ,., Salıiltcle l rahalcızlık verir. Benim vaktiyle tanı-

K .. t 7 (AA) L' da k mı• olduP.um bir biiv. iik harumefendi, madığını bild;rdiler. o< ence . - ıınan çı en , 

* 
bir yangın eşya depolarına da sirayet b<;ylc çiçek mevsiminde, bir kerre ak-

.. :.+ı. S'd:I ıı· b. ·• "' .s:ırmıya haşlayınca tonınları etrafına Muhasamat ilan ohınmu,tu. Ordular r .. m..,-. ı ' ı ır ruzgar yangını 
cephede yer alıyordu. ı\rtık me ele de körüllirr..iş ve bir çok bin.alarm yanma- IDPlanırlar ve büyük annelerinin akın-

b ,_ t rıklarını sayarlardı. Bu iş kiiçüklere bir 
kaoi'l.nmıştı, hakikate:ı iş işten P.eçmişti. Isına P ep O"uuş .ur. .. 

1
• -· 

Bonnen;n hariciye nezaretind,.n ecfli- . Yangının sebelıı henuz ma.!u.tn deg.ıl- eM!lence olursa da ann~ltrine, ba alan-
d na C'n<l.i~e verirdi. 

yeye geçtiği, hariciyeyi Daladyeıin de- ır. · Zaten bu mevsimd? aksırık bac;layın-
rnhte ettlii;i günlerde Ronne)' •ordum: ltalvada -.ıeni b hr~ 

.Y ca yaln•z olarak kalmaz. Çok aksıranla-
c - ~i~im '~ iş ne oldu~ ~ussolini- tc:hsisat J;;a!Jn! cd" di r·n kimi!nde gözlere de nezle gelir. kı-

ye haddını bıldırmek mrselesı ?> R 7 ( \ A) B h . ı· r·· · · b .. 1 1 
B b d. I onıa, ı . - a rıye ve ma 1- 7~rı:. \.ımısınc urun ve goz n"z e e-

onne su c~va ı v"r ı: b 
« - Gamelin aleyhtar bulundu, hu-ı ye encümenleri GrancLnin :i;•asetinde rinirn n<;ka geceleri nefes darl:~ı da 

zur ve sük.Unle on be, tün .iç:":ıde ~er- toplanmı.f ~e b?yııye _ıçın ıkl buç~k r..r·lir a71ların1n burnu da sık sık ka
berJ;~imi ikmal edeyim. lta)ya harbin · ın~l.var liretlik hır uıh.ı ı kabul edıl- nv. Dazılar•nda aks.ırıktan b:ı.•kn kur-

- ıh"'<on olu" Eluama "alıut bask~ bir cilt ;Ik on be~ ~üni.inden !tt'tnra derhal taar-, tı\Jstlr. --. J 
hasf. lı·l olıır, kimi ~~in yüzi.1 ilzleri 

ru7 etsP bile. ıimd! taarruz edcuğine, .........,.. ---
y f u ....d.• f i:j.~r 

o zaman taarruz etmesini tercih ederim e ..... e.,.-• .,,a . füılilsa. çioek mevsiminde ahırmıya 
dedl> ı • 

Quay d' orsayde hariciye vckiıleli İş· • • • • • • • • • • • ic;:;tidat in...,an.a çic.0 k1erden Zl'Vk almavı 
l•rini t•dvir etmekte olan Coulondre' u CICIR -·Bu ilim, fikir V(! sanal ınec- •fa, aksırmak keyfini de kaçırır. Hem de 
ziyaret ettim. O da Bonneoin beyan~hru ınuasırun 101 inci sayısı çıkmıştır. Mayısta baslıyan bu nezle MoyL..ta bit. 

teyit etti ve Gamlenin huzur ve sükürıla 1Z"'"IR 2 ı'ncı' iCRA Jl'EM•"'•U- mez. Haziran ve Temmuz avlan da ne7.-
...., ' ua.w leyle ı?eçor. Vani, insanın hava teb~ili-

seferberliğini bit'rmek isıediiiini, söyle- ,..U"'D A "''·. 
'-' " a..·• ne gidip te kendini dinliyeceiii mevsi-

di.V 1 ,., Ha'.icen ın· 0 mlak vn eytam bankasır>- min biivük bir kısmında nezle rahat-e şu sö2 eri Uö.ve etti: c: '" -

c _ Al.,,anlar 3 F..yliıl taribindeden dan ödiinç aldım paraya mukabil ban- sızlık verir. Ahiliğe bakınız kl ciçek 
d,u d c lrnya ipotek edodiği tzmird--• Donanma- mevsiminde aksırık ve nezle kırlık. bah-beri kendisini jzaç etme iıueıfo en a- , 

melen oldukça rremnun görünüyor. ltal- • ınabllc..>i Süttü Çllı.mazmda (1696) r 0 lik yerlerde daha ziyade azrtır. O ka-
soka• No 1 60 ta'l t k d d0 r ma'<l"ana tutulan. ve irine ta•ınılan ya me!clesine gelirıer, sizi tatmin ede- · h. - u ve J J apunun ay ı- "' " 

bilmek için söyleyebilsem çok ha} ret na göre ada 4$ par.ıel 46 No.lu ve 600 gii•nl bir köskü insana haram eder. 
ıı·ra kıv ~· uh ' Ji · Bu mev•im - 0 zln•i kendi h3lino bıra-edersiniz. H•ytli söyleyeyim. italyanlar · m~,ı m ammır.l' ırıyrı men- ~- ~ 

b. b b d kııl'in mlılkiucti ~ç·k arttuına sur•tiv. le kılınc:> ;·ıllarca, yirmi Y. ıl. otuz Yll aynı ıze or.1 ar 1man tayyaresi veriyorlar, ., .. 
0 44 nmn--" c-"k v •-· '-- mev~imde tekrar aelir. Bazı v. erlerde muhte°"ın Capror:i makineleri. gördü- ve 0 ardll """ e ey..,,.,, ....,n- ~ 

nilz müh kası kanunu mucibince bir defaya mah- F.yllil avında başlıyarak •onbaharın 
Bir müddet sonra P.ıristen gt-çmcktc sus olm3k -;:n rtiylfl art-fırma.ıı::ı 10-7-941 k,..,·Fini de kaçırır. 

ola" T unuı::daki Fransız umumi •alisi Perıemb~ günü snat 11 de yapılmak Böyle çi~ek mE"vsimind~ meydana ~
do."tum Erik Labonne gülerek ~u sözleri üzere ~O r,iin müddetle ~atılığı! konul- kan aksu-ıkla n<>zled0 ciceklerin bir lm-
•Öyled!. du. ba.'ıati olduitundıuı elbette ŞÜPhe edile-

« _ \."pron:leri duvdunuz değ-il mi) Bu artt,rma ncticE's!nd.e satıs bedeli mez. Cir!"kler bu nezleye, bakını?., n:ısıl 
E f B. .bil 1 'ı t1hmin ol•mnn 1cyım0tin yil7d~.· yetmı'• sobno-olurlar. n es. ıze nr paraya <- ma o maya- "'( 
ca -. Bedellerini zeytin yağı ve fosfotla b""ini bulurca en çok arttırona ihalesi Tabii bilirsiniz ki çiçeklerin bazıları 
ödilyorom.> yapılacaktır. Aksi takdirde 22&0 numa- hem erkek bem de dişi olur. Kan - k.oca 

Bu Çaparoru tayyarelerinin bize te~- ra1ı kenunn ~öre satı~ gP.ri bırakılacak- bir arada yaş,ıyan insanlar gibi bunların 
Tim edilmiş olduğundan şüphe ctmiyo- tır~ Satış pl'~in para He olup. miişteridcn kim~l9'ye zaran dokunmaz, anlan da 
rom. Böylt":" biT zamandn Ct!mf"J,..n n,. gö- ya1nız y·izd::?o iki buçuk d,,.IJa'Jye ma.o;rafı mrvdana çıkmaz. Bunn karşılık, çft:«"-k
rüşebilmck inıkin,.ızdı; fakat: baı:ıkuman- alrrıır. fshu .["a\'rİ m.e-nkul U?t"'r:ndP her l~rdcn bnzılannın ela dioıilf"ri ve crkek
dan hakkında alabi1di::imiz hav~dislcre hın<i bir ~e ilil~ hak tale in-le bıılu- 1"i ayrı ayrı :JL"'rl r. Evlenml en, be
nnzaran chuzur ve sükiln içinde ıder-1 '~\ar ~11'.'_rindeki re mt -::csa~ il.~. bir- kar lındın ve erkekler gibi. Ancak dişi 
berliğini bitirmekten> baoıka bit" gayesi lıkte 15 gun zarf1nda tzmır ikıncı ıcra- ve erkek çicek ayn ayn yapmakltt., ta
olmadığını ve sebebi meçhul bir eseri sına müracaatları lazımdır. hiatin erkek!,. di~i bir araya ~!erek cin-
nezaket olmak üzere seferberlilfin ikma- Aksi halde hakları tap:ı sicilince ma- •İn devamına hizmet etmesi için kovdu-
li bı kenunun hükmü sak.it olmaz. Onun · için Almanların kendisine çok müsait !Om olmadıkr.n pavla.•mad•n hariç ka-
d d ki h ·' ha ir n. erkt-k çiçekt ... n h&sı1 olan ve pollen a11Tan ı arını hiç unutamadığını ~iti- Iırlnr. 25-G-!)11 tari üı:.ı.en iti r~n sart-

denilen to1'um tozlannı, çir~k1erin su-yordulı:. name her kes<> açıktır. Talip olanların 
H 1 d d b k ler!nl emme~e çelen kelebe-kler Ye bö-a ·sı>.lık etmiş olmamok için itiraf yüı e ye i uçu · teminat akçası wya 

c,_.Jı:l~r. farkında olmadan hnatlanna, etmeliyim ki T e~rinievvelde umıımi in- milll bir banka itibar mektubu ve 940-
b oyaklarına takarlar, sonra bir di•i çicek-ti nımı tadil etmek mecburiyetinde kal- 20408 dosya numarasiyle lzınir ikinci 

d B ı "k K ten eu emm,.~~ gidince oraya 1...rrakırlar. ım. e çı. a ralı nezdine vazife ile icra mcmurlııi(una müracaatları ilan Bö .ı k •. d' .. 
izamımda Daladier kadar Camelen de olunur. 2062 (1268) '•";' 0 • er,°!:' ve ı~m ayn ayn Y8!11-

Casuslann tere!tcı:iisünden kurtulabil- 8.mil olmuştı.r. Bilahare de görcceğinıiz ,·nr: crcek1enn d~ ne!ll]ı devam eder. 
l'rı•lc ic:in müli\kat Paz:arte!llİ günü "vim- veçhile bu karar derhal metanet ve cc-- :: ll!"'Pl'l•u1111nonıJu 1 •n•11a11••1111t11~uı1no: Fftlcat, e"kek (1ç'°k1<":"rden çıkan tohum 
de vapıldı. Dostumun eözleri beliii ve oaret ifade ediyordu. rakat şirr.di şöyle!~ İKMAL DElt!"ffJlNE• ~ tozlarını" hen•~ni ~öce~le~ v~ kclebok-
'1ı"hlm idi. Hazıron Ü7erinde büyÜk bir dü~ü~ü.vorom: Acaba Gamolen bu hn- § LERİ AÇILDI.. § ln >lma~l~.'." .• Bır ~-n .~ır ~zgar çılı:~r'..~ 
t~sit' bırakh. reketı ıle tehlikenin ,umulünü bir dere-1; . : tozltı.n supurur. goturur. RuzgSnn gıttigı 
Aynı !'Ün Oaladiyere verilmek üzere ce daha. tahdit etrRek hususundaki arzu.. § İk:'~ıdershoktanes~, ~r~eKn wdne odldu2f(Ou4 § vd~~~· o eiceğ;n dişisi bulunursa bekle

Ceorgea Bonnetye hitaben yazdıiiım bir sunu ihtiyatkS.rane bir tedbir ilave!Ü su- E gı l sanca . ıncı or on a. § 1 ı tozu hemen kapar. ,,. oksa o toı: ha-
llıoktubu kendisine takdim ettim. Bu retiyle tatmin etmi• olmuyor mu idi) ;:numaralı DEVRUII OKULU bina- E vada kalır. Onun için, kırlarda ve balı-
"'•lı:tupta mülakatı hatırlatarak. evvelce _ B t T M E D 1 _ § smda açılnu.5 ve derslere baslaruruı;- § relik yerlerde havasında 0 tozlardan 
.... ---cuc·ıeeen--.. ..... -- :;tır. İkmali olan İLK, ORTA, LİSE=- daima bulunarak oralerda teneffüs eden -v: c::::::::c :ece:::: :c:u ... 1ııı1111• .. ..,..,..,.,......,,..,.....,--____ .,,-.~~ 

§talebeleri yetiştirilir. İstekl:Jerin § iıısanlann burunlarına girerler. 

aziranda do-
v • 

Bir lngiliz gemi kafilesi
rıe Alman taar bZ 

bOŞl gitti 

:: okul müdiirlüi'.'iine müracaatleri ilan E Çi~ek mevoiminde kırlarda, bahçeler
§ olunur. 8 - 10 - 12 - 14 (1284) § de teneffüs eden insanların hopol. •iİP
:.t1tı&111111ıuınıuuu1111111uını111tıno111111111Jt- hesi7., mevsim. nezlesine tutulmaz. De-

S{an arın secıve lZM!R BELEDlYF.SlNDEN: 

ve talihleri 
Ba•mahane ktıı;:srsınd•ki kahV"hane

nin önünde Belediyeye ait 160 metre 
nıurabbaındaki yol fozlasırun bir sene 

Haziranda Güneş •Seretan• blircUn- Londra, 7 (AA) - Amirallik teb- müddetle kiraya verilmesi, yazı işleri 
dedir. Güneş bu bürçte iken, yani hazi- liiH: Bu sabah erkenden düşman tayya- müdürlüğündeki şartr.amesi veçlıUe 
tanda doğanların hususiyet ve talihleri releri gemi kafilelerimizin birine taar- uçık arttırmaya konulmus1.ur. 
3\ınlardır : ruz eımi,lerdir. Ne kafilede, ne de hl- Senelik muhammen bedeli icarı 100 

ERKEKIER : Intikam almağı sever- maye gemilerinde, ne hasar olmu~tur. l.irn, mu vak kat teminatı 7 llia 50 kuruı;
ler ve harisi ~öhret old••klan için dal- ne de :zayiat vardır. ilk taarruz Haynkel tur. Taliplerin temin&tı öğleden evvel 
l>ıa l!llı'latan olurlar .• Eğlene<>ye çok tipinde bir tayyare tarafından yapıl- İ• Bankasına yatırarak makbuzlariyle 
,.ı ·· L fiht' ı T b' '1 1- mışbr. Bu tayyare Pemı'e ve Othe-tone ~u•><iln ve so !.l' er. a an za• 0 •• 'hale tarihi olan 23/6/1941 - 0 •• ... 0 s\ 
'uk. k k k 1 harp gemilerinin mü•terek ate•iyle dü- ..,..._....,,... c lan cihetle silAhtan pe or ar nr. • ' runU saat 16 da encümene milracaatle-

Felaketlerden kolaylıkla sıyrılıp saa- şiiriümüıtür. ikinci taarruzda bir düı- rl, 8 - 14 - 18 - 22 (1288) 
~e erişirler. Ba•larına gelen pek çok man tayyaresine bütün himaye gemile- - 1 - ~ültü.rparkta Lfuıaparktaki 
t hl d bilh riyle kafile vapurları ate• arml'lardır. e ikeler en ve assa deniz kazala- • • ' ı;~-ytan dolabı kişcsinin yaptınlması işı. 
~ dan bbih ]arak d Tayyare denize dü~mü• ve derhal bir • .n mütene o vasat ere- ' l 'cn işleri müdürlüj(ündeki keşif ve şart-
.~ il · ı infilak olmuştur. "=e cidd' eşır er. namesi veçlıile açık eksiltmeye konul-
Oburluktan asla kurtulamazlar. Bu tayyarenin tipi tetkik edilemerniJ- muştur. Keşif bedeli 45Q lira 21 kur1L~, 
KADINLAR : Ekı:eriyetle güzel, se- tir. muvakkat teminatı 33 lira RO kurustur. 

batkar, çalışkan ve akıllı olurlar. Cok Fe!emenfı, Japonyayı Taliplerin teminatı öi:lcden evvel İş 
hiddetli ve henmcinslerine yakışacak protesto ediyor.. Bankasına yatırarak makbuzlarile iha-
dereceden pek fa la korkaktırlar... Bir Tokyo, 7 (A.A) _ Felemenk sefiri le tarihi olan 23/6/1941 pazartesi günü 
<ok hususatta nankördiirler Erken ev- J S"at 16 da encu·· mene mur" acaatlerı·. 
1 ı. k apon hariciyesinin sözcüsü İşinin söz- -
endiklen irin çocıı't dn~ırmadan ço J • 2 - Yamanlar suyu menbalarmda 

b erıni protesto için hükümetinden emir 
>rüteessir olurlar. Payidar ol.rnıyan ii- 1 · hazı •nzalarm tamiri isi, fen ;cJerı' m"'-a mıştır. Işi, Batavyada cereyan eden d -. u 
"ik servetler r,ı;..,.p ederler mli<akerelerde Hollanda murahhasları- dürlüğündeki ke<if şartnamesi vec;hıle 

* nın .hlisnüniyetinden şüphe ettiğini söy- açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be--
Yukarıda ya:dııus oian hususiyetle- Iem.ıştir. deli 1857 lira 64 kuruş, mm•akkat temi-

ıı. ancak tetkik mevzuu olarak ele alın- natı 139 lira 35 kuruştur. Taliplerin te-

mek ki mevsim nezlesinin meydana çık.
maın icin~ çiçeklerin tozlan yalnız ha,,.. 
na Yf'tİ~mez. Bu nezleye tutulanlarda 
dç.-klerln to>larmdan, zaten ba~ka toz
lardan da. müte~•slr olmalı: iı;in lıuousi 
bir iotidat vardır. Bazılan yalnız bir 
türlü cicekl~rin toliumlanndan mütees
'\İr olurlar. Bu istidadı veren şey kanda 
bir değişikliktir. 

Onun icln. hekimler bu mewim nez
le•ini lra.ndalti dei;i•iJili<;e kaqı kov"acak 
usutde tedavi ederler. Fekat, siz de bu 
m~v~mde sık ı:ı1' ve çokca ahnnnanız 
bir kerre burnunuzu ınütehattSis hekime 
n1uayene ettirmeii ihmal etmeyiniz. 
Ciinkü iki burun deliğinin ara.ındald ke
mikte küçük ve sivri sivri 1cabanklar 
vnna, onlfl\rı lcazıbnc:ı. mevsim nezlesi 
bir daha gelm<z. G. A. 
E ıı 1 ı:ıııı.ı111.1~,,,,~ ... E,ı1J~huı'uı .uı&ııııı;ı· 5 
ğ 1.CiR4LIK HA E ~ 
E Gazi bulvan Yeni Asır matbaası E 
§ arkas1ııda 1362 numaralı sokak 16 § 
: numaralı hane kirnlıktır.. S: 
§ 4 oıhlı ve her türlil konforu Mi>:- § 
§ dir .. Müracaat yanındaki ev.. § 
§ 1 - 2 (1284) § 
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Göztaşı ~lan ınustahsillere 
IZMIR INCtR VE UZUM TARIM SATIŞ KOOPERA TIFLE.Rl BiRLi 
GiNDEN : -

Yüksek. K.oordinaayon heyetinin, 23/5/941 tarih ve 4815 sayılı Reımt 
~a~etede .':"tıpr eden - 150 - sayılı kararı mucibince. ikinei Ununun 94 J tıo
rihiyle Goztaşının ltilosu lO kuruı olarak sahlmıuına ait 121 sayıL kara 
:"tbilı:.b?'~~~e eir~iği 19/3/941 tarihi arasında müstahsillere birliğim: 
]aeyad ırlıi[Ullıze bagb kooperatifler: tarafından yapılmlf olan göztaıı aahp-

lad
nn al tatbik edilmit olan Hatlarla 20 kuruşluk fiat arasındaki fark alıcılara 

e o nnacaktır. 

Alıcılrın müstahsil olduklarını mübeyyiıı iki nüshalı birer vesika ile gözta- • 
!ltnı satın aldıklan mahalle • B' u·· · k ·rı ·· "b ıtikl · ır aımıze veya ooperati ere: muracaat ederek 
mu ayaa e eri mllı:tan haZttlanan listelere lı:ayt ettirmeleri lüzumu W 
olunur. an 

Listelerin ikrıııilini mütealı:lp flat farklan iade olunacaktır. 
4 6 8 2025 (1245) 

VİLAYET DAİMi ENCVMENİNDEN • 
ldarei ~ususiye vilay~le ait olup her türlü silıhi tertibab havi Bergama ka

zasında k~ o.tel ve ı:.azıno demir baı eşyasiyle birlikte ve ııenevi 200 lira ki
ra b'.'deli uzerınden hır yıl müddetle kiraya verilecektir. 
~a _şartlarını tğrenmek iatiyenlerin her gün muha.sebei hutu•iye müdüri

yeti varıda.~ ~alemine ve mezkilr otel ve gazinonun ihale tarihi olan 19 /6/941 
P~'.,"mbe ı:un_u saat 11 de yüzde yedi buçuk depozito makbuzlariyle birlikte 
..Uayet daımı encümenine müracaatları ilan olunur. 6 8 10 2051 (1274) 

.. E7l':IAN_~ ~4HRUK47 BVRO UNDAN: 
~u~9e~_emızle musteriler arasında yapılmış olan mukavelelerden müte

vellit bılcumle haklarımızı 1 /6/941 tarihinde kurulan ve merkezi Anlcarada 
hulun.?n cTO~~ KöMOR SATIŞ ve TEVZi MOE.SSESESI> ne devrettiğimizl 
ve muştenlt-rımıze karşı olan vecibelf"'rimizi de bu müesscıenin tamamen te-

·kabbü! eylediği ilan olunur. (3006) 3 4 5 9 16 23 2024 ( 1234) 

Garp Linyitleri l$letmesinden : 
Müesseeemizle mütteTiler arumda Linyit kömürü satı~lan halı:kmda yapıl

mıı olan mukavelelerden mütevellit bil' cümle heklanmızı 1 /6/941 tarihin
de kurulan ve merkezi Ankarada bulunan cTCRKIYE KöMOR SATIŞ VE 
TEVZi MOESSESESb ne devrettiiiirnizi ve müşterilerimize kal'tl olan Teci· 
belerimizi de bu mü~n tamamen tekabbül ,.y]ediği iliin olunur. (3005) 

3 4 5 9 16 23 2023 (1235) 
~~~~~~~~~~~ 

.Ereğ_li Kömürleri işletmesinden: 
Mueooesemizle müıteriler ar85ında taı kömürü.. kok kömürü. briket ve tall 

~.addelerinin satışları hakkında yapılmış olan malı:avelelerden mütenllit bil
cumle haklanmızı 1 /6/941 tarihinde kurulan ve merkezi Anlı:anıcla bulunan 
c~R~I~ !'öMOR SATIŞ VE TEVZi MOESSESESt. ne devrettiiimizl •• 
~~şterile':'~~ lı:ar11 olan vecibelerimizi de bu ınü-..enin tıunamea telı:ab-
bül eyledıgı ilan olunur. (3004) 3 4 5 9 16 2 3 2022 ( 12 36) 

E7İBANK UMUM MVDVRLVOVNDEH: 
a) Ereğli kömürleri işletmeı:i. Zonsuldak 
b) Garp Llnyitleri işletmesi. Balıkesir 
e) Mahrukat bürosu, Ankara 
d) Ereili kömürleri lşletmeoi 

Kok v~ ihrakiye servisleri, Ankara, lstanOul. lzmir, Menin, Ereğli 
(Karadeniz). 

Yukarı~": müeuCM> ve servislerinin, taş kömürü,. Linyit. kok, Briket Ye tall 
ınaddelerının ~~~ ve satımından miitevellit bil'umum mevcudat. teahhüdat 
ve matlubatı burun hukuk ve vecaibile yeniden t""kil eylediğimiz 

MAHDUT MESUUYETLt 
TORKtYE KöMOR SATIŞ VE TEVZt, MOESSESFst 

Finnasma devredil'lliştir. 
Alakadarlann 1 Hoziran 1941 tarihinden itibaren: 
1 ) Her cins taş kömürü, kok, briket ile tali maddeleri için Fob olanık 

yapılacak talepler müeı1sesenin merkezine: 
Adıree 'Atatürk bulvan 21/23, Yenlıehlr (MühendWer birlitl binası)' 

ANKARA. 

2 ( L~nyi! kömürü için yapılacak. müracaatlann eskisi gibi; «Garp Un-
71tlen io!etmesb Balıkesir, adresine 

3 ) "'!_a!ı~lli ihtiyaçlar ile (Tat kömürü, Kok kömürü, Linyit) ilıralı:iyeUlc 
lı:omurler için o mahald;kt tube Ytya acantalarımıza (lstanbul, lzmir 
?on':"ldak, M~rsin, Eregll (Karadeniz) de tube ve dcpolanmu: oldu
ıru gıbi muhtelif tehirlerde acantalar vardır) 

4 ) Ma~ruk~t kanunu mucibince evvelce intihap edilmiş Ye mukav.Iesl 
henrlı:uz hıtama ermerniJ acantalanmız ile diğer milste!ıli.lı:lerln Ankara 
me ezine 

S ) Ta, k·· .. ·· Lın · . 
ın"te llil..uh, yıt, Briket, Kok ve talt maddelerinin ilıracab ı.lerlne 

u • usu•t lçfn Anka-ra merkezine . 
Yulı:andaki adreslere mGracaat etmel~rl rica olunur. 
Merkez, :ıube ve depolanmızın telgraf adresleri : fahrukat. 

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

Ernlü ve Eytam Banlıasmdan: 
Esas No. Yeri No.su 
C.320 Ali Reis mah. 977 inci sokak 32 
C.321 Ali Reis Mah. 977 incl sokak 34 
C.322 Ali Reis Mah. 977 inci sokak 36 
C.147 Ku.\!lldası Alaca Mescit 32 

Mah. Kanara S. 
C.148 • • SO 
C.149 Kuşadası Alaca Mescit Kah. Z 

Egri KUlAh sokak 

Nevi 

Han 

Kahvehane 
Ev 

D. 7 Kuşadası Selçuk Nahiyesinde - incir bahçesi 
Serince Çukuru ınevltlinde 
7812 M2. 

O. 8 Kuşadası kuası Selçuk nahl- - İncir bahçeai 
yesinde köprü alam Şarap 

Kıymeti Depozitosu 

S:S0.-
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500.-

600.-
800.-
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T. ı;, 
ııo.-
120.
lM.-
100.-

l!0.-
160.-

400.-

soo.-
kuyusu mevkiinde 7352 M2. 

İzahatı yuk:anda yazılı gayri menkullerin taksitle •atışlan •Yllzde 8.f faize 
tAbidir .. 24/6/1941 tarihine müsadif salı günü saat 10.30 da zmirde Bankamız 
b'-nasında yapılacaktır. 

1 - İsteltli olanlann lıizalarında yazılı depozito akçelerin! veznemize yatıra
rak arttırmaya girmeleri. 

2 - Müzayede sıra.<ında verilen bede 1 mukadder kıymeti &eçtiği takdirde 
depozitolarmı nisbet daıres!nde tezyit eylemeleri ve mühür kullananların mQ-
hürler'1ıi Noterden tasdik ettirmeleri.. (1289) 

MEŞH R 
Hasan KatJif 

Marka kokulu ve son derece pişkin 
ve dayarukb sabunlar piyasaya çık
mıştır. Her yerden arayınız .. 

H.3 1--5 (1290) 

İsv!çre yapısı 

üzerine 

Antimagnetlk 

Hassas 

Zarif 
Gar tili 

Tanm~ saatçılarda ara ı,nız.. 

bıış bulunan haziranda doğmuşlardan minatı öğleden evvel İs ~nkasma ya-
tnahdut kim•elcrin ekseriyeti hakkında KULA tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 

b d ~ K. BURUN VE BO(;AZ llıuteber sayıp unlan haziranda oı;an AS LlKLAR 23/6/1941 pazartesi ,.;\nü saat 16 da en-
b.. n1 t J B TA l M1lTEHASSISI "~· utfüı inso ara eş"li etmemek l~m- cüınene müracaatlerL. 

Bu Hakikati Bi meli Herkes 
dır. He" kes' daire.i :çine alan umumi DOKTOR OPERATÖR 3 - Eşrefpnşa caddesinden ayrılan 
~-~ kat'i hükfimlere \'nrahPmek için, ha- Da"" h""ı o-~ ke 558 sayılı sokakta 100 metre boyda ye-
zi"""da dnjt3nlann hep.cini ayn ayn niden kanalizasyon yaptırılması. Fen iş-
tetkike i kA" olm"rlı~'I ''""'"'ıJ.,..nmolı- !eri müdilrlüğündeki keşif ve şartnaıne-
dır.. İkinci Beyler sokağı No. (80) si veçhile açık ek.<:iltmeye konulmuştur. 

Kaldı k, in5'.!'lll eci~e ve talii üze- , Hastalanın her gün ö~leden sonra Keşif bedeli 791 lira 59 kuruş, muvak-
tinde. •u veya bu avda do~•un yapa- _ kabul ve tedavi eder.. kat teminatı 59 lira 35 kuruştur. Talip-
l ilnre"! tr•irden nPk çok tesir yanan ~--••••••••••a•llll'I !erin teminatı öğleden evvel İş Banka-
arnıııer vardır • Vera-.t kanıınlan . tab- sına yatırarak makbuzlariyle ihale tar!-
Sil ter ıı:·e, muhit ve tefekkür r,ibi.. miz hususiyetler, bunların ancak bir hl olan 23/6/941 pazartesi günü saat 
Buuıen21rı•!ı h111.innrla do~onlar h"k- k<.,.., hakkında l'T'Utcber sayılabilir. 16 da encümene miiracaatleri. 

1 ·, ı r,ı eserlerinden iktibas ettiği- t B. 8 - 12 - 16 - 21 (1287) 

.. 

BİOGENİl'E; en birinci bıı, lnınet ~tiha yaratao ve tesirini derhal gösteren bulunmaı lnr devadtt. 
Grip, nezle, eniloema, sıtma rlbl hastalıklan tufulmam.ı. i(in sağlı~ BİOGEJ\ İN!o: kan ve dennan baplanvı. 

sigortalayıruz.. 
BIOGEN1NE; daima kam tazeleyip kuvntlendirlr, balslzlilti giderir, baıi(ten ııeleoek lıf'r tllrlll mikroplan öldil· 

rflr. Tatlı bir işfiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekAyı yükseltir- Bel gev<ekliti ve ademı iktida· 
nn en birinci devasıdır-
BfOGENİNE; kullananlar kat'lyyen kardan, kı.,.tan, so!!'nktan ve havalann dd:l•m.,,.lnd•n mntttmr olmazlar •. 

Çiinkü vücudu her zaman gf!nç ve dinç bulundurur ve bu sayede milthi~ &kibetlerl" nPti<elenen GRiP, ne?le, ~.,. 
enza, <ıtma gibi bastahklanlıın korur Bu hastıılıklardan komnmak için bilvü~ln ••h•h öi!;le, ak•aın. birer, ~kb 
yaşından llstiln coruklar yalnız !!8bah. ak<am hlttr BİOGF.NİNE almabdır Hasta olanlann kurtulma,, için "• im bir 
mikdar arttınlmalıdır HER l!:CZANEOE BULUNUR.. 

EJ 

lriltle 

--
1 

,ı.u. 



SAHIFE4 

SİYASI VAZİYET 

ltalyanlar Ame
rikayı harpte 
sayıyorlar 

--<>--

Fransız gazeteleri Ame· 
rilta sefirini istemiyor ••• 
Suriyeye Alman Jıululü 

devam edi~or •• 
Rady.:ı gazetesine göre Suriye etrafın

daki fu-tına devam etmektedir ve hatta 
şiddetlenınıştir. İngiliz kaynakları Su
rivenin Almanlar tarafından malüm 
~ul altında işgal edilmekte olduğur..u 
bildiriyorlar. Londra radyosuna göre, 
Rodos ile Suriye arasında mütehassıslar 
ve askerler taşıyan tayyareler gidip geı
mektedir. Almanlar Suriyede tayyare 
meydanlarını hazırlıyorlar ve mevcut 
meydanları da ıslah ediyorlar. 

Bundan başka İngilizler Suriyeye s~
kiz Alman tahtelbahirinin geldiğini bıl
diriyorlar. İngilizlerin verdikleri bu hı:.
berleri Vişi hükümeti şiddetle tekzip et
mektedir. 

Vişinin ve Almanların iddia ettiği gibı 
Fransız imparatorluğu hakikaten İngıl
terenin bir tecavüzüne uğramak tehli
kesinde midir? Yoksa başka türlü hare
ketler mi olacaktır? 

• Muhakkak olan şey şudur ki Vişi im
paratorluğumm varlığı ile alakalı teşeb
büslerde ve İngilizlere karşı şüpheler 
gösteriyor. 

FRANSA VE AMERİKA 
Diğer taraftan Fransız gazeteleri Bir

leşilr Amerika aleyhinde neşriyata ba~
Jaınıı;tır. Bunlar, • Vişideki Amerika se
firinin Fransadan uzaklaştırılması Fran
sayı büyük bir düşmandan kurtaracak
tır• demektedirler. 

Görülüyor ki Vi.şinin siyaseti, Ame~i
ka ile Fransa arasındaki münasebetleri 
gerginleştirmektedir. 

MİHVER VE Am;RİKA 
Almanya, Fransa ya A vrupanın bir 

devleti nazariyle bakmaktadır, Avrupa 
ise yine kendilerine göre bir Alman kı
tası olduğu için Amerikanın müdahale· 
)eri biraz da Almanyanın dahili işlerine 
lrarısmak şeklinde telakki ediJı:nektedır. 
Mihver devletleri nazarında Inı;Itere
den faz)~ Amerika. Çörçilden ziyade B. 
Ruzvelte düşmandır. 

İtalyan gazeteleri ise, Beyaz sarayın 
artık Avrupa ile harp halinde bıılundu
ğunu yazmaktadırlar. 

VAYNAN SULH TEKLİFİNDE 
BULUNMADI 
Londradaki Amerika sefiri Vaynanın 

~erikaya gitmesi üzerine mumailey
hlıı gUya artık kan dökUlınesl beyhud; 

olacağını ileriye sürerek b!r sulh temı
ni için gayret ııöstereceği hakkında çı
kan şayiaları B. Ruzvelt şiddetle tekzip 
etmiş ve demiştir ki : 

• - Londra büyük elçisi bana elli 
mesele hakkında malilmat getirdi, ben
aen de elli mesele hakkında mal(lmat 
alarak Londraya dönecektir.• 

Vaynan da Amerikaya sulh için gel
mediğini söylemiştir. -·---
TOKYODA 
Müflim mülôlıatlar 
Tokyo, 7 (A.A) - Japon hariciye 

nazırı B. Matsuoka bugün birihirini ta
kiben ltalya, lngiltere, Fransa ve Al
manya Büyük Elçileriyle gör_üşm~ş~;· 
ftalyan Büyük Elçisi, Avrupa ışlerı mu
Clüriyle de görüşmüştür. Bu mülakatların 
mevzuu henüz bilinmemektedir. 

Makineye 
\ 1 erilirken 

Amerikada 
----·---

Amelesi grev yapan 
labrikalara orduca 
el konulacak-
Vaşington 7 (A.A) - B. Ruzveltin 

katibi B. Early gazetecilere yaptığı be
yanatta demiştir ki: İşçilerinin grev ha
linde bıılunduğu •Norlhamerican Avi
tion• fabrikalarına orduca el konulma
sı ve işletilmesi hakkındaki kAğıtlar 
imza edilmek üzere hazırlanmıştır. Bi
xuıenaleyh reisicümhur Pazartesi gfuıü 
hafta tatilinden döndüğü vakıt amele 
işe başlamamış olursa para cezası gö
receklerdir. ----·---

YENi ASJR 

lngilizler Habeşistanda 
ilerligorıar ••• 

Amerikada B. Hitlere 
inanan kimıe yok 

• M "~., evyork Tay-
Amerıkadan ı- • ,, k .dd t 

mıs ço şı e -
sıra vapurlar 

1
• b. k 

1 ı ır ma a e dolusu harp le-
vazımı i{eldi nesretti 

~ 

B.Yagnan.Ameritada mO
him beganatta bulundu 

---o----
ln~ilizler Manş
ta ve Şimal de
nizinde hava

lara hakim 
--<>-- <'11itler her zaman müs• -<>--

Omo nehri mu11affalıı· talıbel lıurllanıar liste• B •. Vaynan Amerilıanın 
)Jetle geçildi, )1eniden sinde başta gelen mil· lngiltere)1e yardım 

esir 11e bir çolı malzeme ıetlerin en illi dostu pl"ogramında değişilılilı 
ele gçirildi.. . olduğunu söyler •• » telılif etmedi •• 

Kahiı·e, 7 (A.A) - Orta şark lngUiz · Nevyork 7 (A.A) - Nevyork Taymis Vaşington, 7 (A.A) - Salahiyettar 
tebliği : Libyada kaydedilecek müh:nı gazetesi «H:itlerin> Belçikadaki eski bir kaynaktan bildirildiğine göre Ame
bir şey yoktur.. Amerikan elçisiyle yaptığı göriişmedon rikanın Londra sefiri B. Vaynan ilynn 

Habeşistanda fevkalade_ müşkül top- şiddetlf bir lisanla bahsederek diyor k!: r~_isi V all_ak ve ı:emokratla~dan dif(er 
rak ve hava şartlarına ragınen şarki ve Mülakatın sonunda B. Hitler Amen- dort aza ile yaptıgı uzun mulakatta t.
garb! Afrika kıtaları Ciınmaya doğru kada kendisinin anlaşılamadığından, gilizlerln maneviyatı hakkında müsait 
ilerliyerek mütlıiş Omo nehrini geçmlı;- planlarında Amerika için gayri dostane malilmat vermiştir. Vaynana göre İııgi
ler ve Abat'yi zaptetıııişlerdir. Bin esir hiç bir şey bulunmadığını ispat için sar- lizler Manşta ve şimal denizinde hava 
alınmıştır. Cenupta diğer şarki ve garbi fettiği bütün gayretlerin boş çıktığın- üstünlüğünü almış gibidirler. 
Afrika kuvvetleri ilerliyerek onlar da dan şikAyet etmektedir. iğfal edilemez Denizlerde v,aziyet mühim olmakla 
Omo nehrini muvaffakıyetli? geçmi~ler bir millet olarak kaldığımız müddetçe beraber, bu vaziyeti Akdenizin ziyaı 
ve bu hareketlerini şafakla beraber yaı:ı- Hitlerin gayretleri hep boşa çıkacaktır. şeklinde telakki etınemelidir. 
tıklan muvaffakıyetli bir taarruzla ge- Hitlerin teminat viiitlerinin ne değerde Vaynan, Amerikarun yardım progrR
nişletıniı;lerdir. Burada da 14 top ve bin olduklarını hep biliyoruz. Hitler Avus- mında her hangi bir değişiklik için W<; 
esir alınmıştır. Düşmanın bir mukabıl turyanın işlerine karışmak ve Avustur- bir teklifte bulunmadığım da söylemiş-
taarruzu ağır zayiat verdirilerek plis- yayı ilhak etınek istemediğini resmen tir. 
kürtülmüştür. beyan etmiş, fakat sonra Avusturyayı 

Irakta vaziyet sakin olmakta devam ilhak etınlştir. Polonya ile yaptığı bir 
ediyor. anlasma ile devamlı bir sulh tesis edi-
AMERİKADAN ~mA Jeceğini beyan eyliyen yine B. Hitler-
LEV AZIM GELDi dir. Fakat sonra Hitler Polonyaya hü-
Nevyork, 7 (A.A) - Nevyork Tay- cum etmiş ve orada hakiki bir zulüm 

misin yazdığına göre son günlerde mo· yapmıştır. Plaruarının ne Norveci, ne 
tör. makine ve harp levazımı yüklü Danimarkayı, ne Hollandayı, ne Belçi
olarak bir çok vapurlar Amerikadan kayı, ne de Cekoslovakyayı ihtiva et-
MısJra gelmişlerdir. mediğini söyliyen B. Hitlerdir. Fakat 

""""1W yine bu memleketlere esaret zenciri 
C' / b • /aAkatı vurmuştur. Şimdi planlarının Ameri-Ja z urg mu kaya karşı hasmane olmadığını söyle-

mesi de yeni bir şey değildir. Hitler her 

H • t) H t 1 zaman rnilstak bel kurbanlar listesinde 
1 er • ırva arın başta gelen milletlerin en iyi dostu ol-

reisi Dr. Ante Paveliç duğunu söylemiştir.,.;_ __ 

mülakatı çok 
samimi oldu 

--<>----

H 1 RVA Ti S TAN · SIRBISTAN 
HUDUDU ÇiZiLMİŞ 

Slazburg 7 (A.A) - Şu resm! tebliğ 
neşredi1miştir: Hitler Cuma günü öğle
den sonra Berkovda Hırvatistan devlet 
reisi doktor Atıte PavllçI kabUl etmı.ttr. 
Bu mülakatla hariciye nazırı Fon Rib
bentrop ta hazır bulunmuştur. Mihver 
devletlerinin zaferi neticesinde Versay 
boyunduruğundan kurtulan genç Hırvat 
develtinin reisiyle yapılan koouşmalar 
Almanya ve Hırvatistanı birleştiren sa
mimi dostluk havası icinde cereyan et
miştir. 

Müzakereleri müteakip B. Pavliç 
«Yedi sene> muharebeleri ve büyük 
Fredrik devrinden kalma bir sanca{(ı 
ve bilvük Fredrike ait bir satranç takı
mını B. Hitlere vermiş ve maivetlnde 
bıılunan zevatı takdim etmistir. B Pav
liç gerek geldiği zaman, gerek ayrılır
ken ihtiram kıtalan tarafından selfun
lanmıştır. 

Salzburg 7 (AA) - D.N.B. bildiri
yor: 

Dün Hırvat hükümet reisi Ante Pav
liç, Fon Ribbentrop ile yaotığı mülft
katta Hırvatistanla halen Alman işga
linde bulunan Sırbistan arasında hudu
dun çizilmiş oldu/hınu bildirmiştir. Fon 
Ribbentrop ta Pavliçe teşekkür etmiş
tir. 

----·---
Irakta harp za

yiatı tespit 
olunacak •• 

---o---

8. Cafer Ahmet ıralı 
adliye nazırlrqma 

tayin edildi-
---0---

Bağdat, 7 (A.A) - Neşrolunan hir 
kararname mucibince Cafer Ahmet ad
liye nezaretine ve Ahmet Rauf! de polis 
müdüriyetine tayin edi1miştir. 

!rakın lıarptaki zayiatını tesbit için 
bir komisyon teşkil edi1miş, Bağdattaki 
son h~diselerin tetkiki için de· diğer bir 
komite lnırıılmuştur. 

UZAK $Af.KTA KANLI 
HARP DEVAM EDiYOR 

Ja11onlar 15 bin 
Çinliyi imha 

etnuisler 
Çunlıingte bir sığınakta 
700 fıqi ha11asızJıfıtan 

öldü .. 
Tokyo, 7 (AA) - Domei ajansına 

göre Şansi eyaletinde 15 bin kişilik bir 
Çin kuvveti hemen hemen tamamile ım
ha edi1mişlir. Bu Çin kuvveti beş tü
mene mensup muhtelif müfrezelerden 
mürekkeptir. Çin kıtalan Muyen San 
daj(iariyle Sin şehri arasında sıkıştırıl
mı.ştL Karanlıkta ancak bir kaç Çinli 
kurtula bilmiştir. 

Çunking, 7 (A.A) - Geçen geceki 
hava akınında büyük bir tünele sığınan 
erkek, kadın ve çocuk 700 kişi havasız
lıktan dün sabah ölmüş olarak bıılun
muşlardır. 

Boksör Şmelin~ 
ölmemiş 

--<>--
Alman IJofısörü harlJın 

yalıında IJitmesini 
temenni ediyor .. 

Nevyork, 7 (A.A) - Yunanistanda 
paraşütçü kıtaların harekAtına iştirak 
eden ve Atına civarında hastanede teda·· 
vi edilmekte olan meşhur Alman bok
sörü Smeling Kolomba Brodkosting 
Amerikan radyosunun bir muhabiriyle 
görüşürken İngiliz muhariplerinden sita
yişli bir lisanla bahsetmiş ve İngilizle
rin Alman esirlerine iı;kence yaptıkları 
hakkındaki şayialara inanmadığını söy
liyerek demiştir ki : 

• - İngilizlerin eline düşen arkadaş
lardan bazıları iyi muamele gördükleri
ni söylemişlerdir.• 

Midesinden muztarip olan Şmeling 
lıarbın yakında bitmesini ve bu suretle 
Amerikadaki dostlarına kaVUŞmağı te
menni ettiğini de ilave etmiştir. ------

Macar nazırları İtalya· 
ya gidip geliyorlar-
Roma. 7 (A.A) - Macar Baıvekili 

dün gece hususi trenle Filoransadan 
Macaristana hareket etmiştir. 

Budapeşte, 7 (A.A) - MacaT har
biye nazın bugün öğleden sonra ltalya
ya hareket etmiştir. 

----·---
Amerikada kararlar 

Amerika, Filipin, Pa· 
namada muattal 

duran vapurlar mü· 
sadere edHiyor 

RUZVEL TIN GAZETECiLERE 
VERDIGI MALOMAT 

---<>--
Vaşington, 7 (A.A) - Ruzvclt dün 

gazeteciler toplantısında Amerikan su
lariy)e Filistin sularında ve Panama ka-

• _...ı-_ \:ı.....1 .... n.-...p t. lı..ull ...... lm.a.y•n bUtUn 

vapurları müsadere etınek, kiralamak 
veya kontrolü altına almak için federal 
deniz komisyonuna salahiyet verdiğini 
bildirmiştir. Keza federal komisyon va
purların Amerika servisleri veya acen
teleri tarafından sefere konulmasına da 
salahiyet verebilecektir. Bu vapurlar 
muharip hükümet müstesna olmak üzere 
yabancı memleketler için veya sahil ser
visine sefer etmek maksadiyle icar ve 
iare edilehilecektir. 

Ruzvelt müsadere edilen vapurlar 
veya ilk müsadere olunan vapurlar ara
sında Fransaya ait vapurlann olup ol
madığı hakkında bir fikri olmadığını 
bildirmiştir. 

-------
lngiltereye Alman 
hücuma hafif geçti.. 
Londra, 7 (A.A) - Hava ve dahili 

emniyet nezaretlerinin tebliği : Dün ge
ce memleket üzerinde pek az düşman 
tayyaresi uçmuştur. Londra bölgesiyle 
bir doğu cenup şehrinde bir mikdar ha
sar ve az mikdarda insan zayiatı kayde
dilmiştir. ____ , __ _ 
Alman - lspan

yol donanmalan 
al"kadaş! 

uBismarlın ın ölülerini 
İspanyollar 
toplamışlar-
~ 

Hitter Bulqar kr&&lını 
kabul etti uA.raplar İngiltere-ye 

yardım etmelidirlern 
Obersalzberg 7 (A.A) - D.N.B. bil- Kahire 7 (AA) - Büyük bir arap 

Yagoslal1)1a, Slo11anya· 
nın talısimini 
protesto etti. 

Londra, 7 (A.A) - Yugoslav elçisi 
İngiliz hariciye nezaretine bir heyanna .. 
me vererek Almanlar ve ltalyanlar ta
rafından Slovenlerle meskün topraklara 
kaı-şı yapılan hareketi Yugoslav hiikü
meti namına protesto etmiştir. Beyan
namede ezcümle şöyle denilmektedir: 

Londra, 7 (AA) - İspanya hariciye 
nazın B. Sunyerin cuma günü yaptığı 
beyanata göre Kanarya ismindeki İs
paynol harp gemisi Bismark Alman zırh
lısı ıpUrettebatının kurtarılması işine 

yaı-dım etmiştir. B. Sunyer bu hareke
tin Alman ve İspanyol donanmaları 
arasında mevcut olan arkadaşlığın bir 
nümunesi olduğunu söylemiştir. 

Yarı resmi beyanata göre Kanarya İs
panyol kruvazörü Alman denizcilerin!n 
yalnız cesetlerini toplamıştır. ~n 
mürettebattan sağ kalmış olanlar lngi
liz}er tarafından kurtarılmış bulunuyor
du .. 

diriyor: şahsiyeti Elehram gazetesinde yazdığı 
B. Hitler hariciye nazın Von RLb- Iıir vazıda şöyle diyor: 

bentrop hazır bıılunduğu halde Bıılgar d3. Edenin son nutku ve Iraktaki 
kralı Borisi kabul etmiştir. mütareke şartlan tngilterenin arap 

- dostluğunun büyük bir delilidir. Bu 

Hırvat ~evlet reisi 
Pavliç Zaprebe döı~dü 

-------
Bir Irak Nazırı An

kara ya geliyor 

8 HAZiRAN PAZAR 194! 

Adana müıtahıili fedakarlığa razı 

Turfanda mahsulünü 
Toprak ofisine veriyor 
Çulıuro11ada Buğday 7,5, Arpa 6.65 lıuruştan 

satın alınacalı .. 
Adana 7 (AA) - Büyük müstahsil- yeni mahsulün idrakinden evvel turlıuı

lerden mürekkep çiftçilerimiz dün çift- da olarak yetişen kendi rnahsıılleriıdn 
çiler birliğinde Ticaret vekaleti iaşe toprak mahsulleri ofisine teslimine ve 
müsteşarınııı riyaseti altında bir toplan- bıılgur ihtiyaçlannı yakında sıkıntı ~ 
tı yapmışlardır. Valimizin de hazır bu- taraf olduktan sonra temine karaY v~ 
lunduğu toplantıda iaşe müsteşarı iaşe mişlerdir. 
vaziyeti hakkında izahat venniş ve tes- Yine bu toplantıda, çiftçi hubobafl 
hit edilen flatlerle mahsullerini toprak için millet anbarlan tesisine karar ""'" 
ofisine vermek suretiyle çiftçilerimizin rilmiştir. Çıılrurovada buğday yedi btt
bu fevkalade zamanlarda fedakarlık çuk kuruştan, arpa beş buçuk mı alt> 
yapmalarını kabul ederek Anadoluda kuruş 65 santimden satın alınacaktır· 
1111111111111111111111111111ır111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111w111ı ı 

Yeni ve mühim bir tasavvur 

Eskişehirde muazzam 
bir baraj yapılacak _____ ..,._ ____ _ 

Eslıişehir barajı Tiirlıiyenin en IJüyöfı su de-pos• 
oıacalı, yılda J20 milyon ton su toplanacaıı
Ankara 7 (Yeni Asır) - Eskişehir ovasının sulanması için Çubuk barafıJI• 

dan on defa daha büyük bir baraj vücuda getirilmesi düşünülmektedir. BıJJ 
memleketimizin en büyük barajı olacak, yılda yüz yirmi milyon ton "" topla< 
mak kabiliyetinde bulunacaktır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lllMlllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Jcki dereceleri indirilecek • 
~~----~~.,,,.,..·------~~ 

Sıhhat ve inhisarlar Ve
kaletleri bu hususta 

tetkikatla meşgul 
Ralıı derecelerinin 40, en az satqların yarım flJ; 

lolulı şişelere indirilmesi muhtemel 
Ankara. ., (Yen.l A.ıur) - 1: ki d-ece- du-1.ar. =.. 

!erinin indirilmesi için Sıhhat vekaleti Rakı derecelerinin kırka indirilme"" 
tarafından inhisarlar vekAletine müra- ve en aşağı yarım kiloluk şişelerde rab 
caat edilmiştir. Her iki Vekfilet rnüşte- satılması muvafık görülerek buna ka
reken bu mesele üzerinde çalışmakta- rar verilmesi muhtemeldir. 
ııı 1111111111111111111111111 ıı ıı 11111ıı1111111111111111111111111 ııı 111111111111111111111111111111111111111111111n11111ııı11• 

Kızılay umumi heyeti toplandı 

Kızılayda bir umumi 
müdürlük ihdas olundu 
Ankara 7 (A.A) - Kızılay umumi maruzatı dinlenmiş ve 1941 blltçeslnlı> 

merkezi reisliğinden bildirilmiştir: Kı- tatbikine mezuniyet verilmiştir. Yeni 
zılay umumi heyeti 6 Haziran 1941 de ihdas edilen Kızılay umum müdürlüğ!l
tstanbııl mebusu Ali Rana Tarhanın ri- ne Malatya bez fabrikası müdürü zıya 
yaseti altında toplanmıştır. Tahsin Aydının tayini tasvip edilmi~ ve 

Ruzname mucibince idare heyetinin içtiınaa nihayet verilmiştir. 
11111111 11111111 11111111111111ııı111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııı 111111111nııım1111111111111111111111 

Bir karı - koca bostan 
kuyusunda boğuldular 

--~---------·-----------
lstanbul, 7 (Yeni Asır) - Beşiktaşta bir facia cereyan eylemiştir. D~ 

taştaki bostanda oturan bahçıvan lsmailin kansı Şehnaz domatesler! sulam.lıl 
için su alırken, 1 2 metre derinliğindeki kuyuya düşmüştür. Bunu gören lı:ocad 
Şehnazı kurtarmak için acele kuyuya inmek istemiş. fakat düşmüştür. Kan - ko
ca ikisi de boğularak ölmüşlerdir. 

1111111111111111111111111111111111111ıı11111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•111H111111111111 

Sivaıta bereketli yağmurlar yağdı 
----~--~.,.,.,.---~-~-~ 

Sivas, 7 (A.A) - Divrikten başka vilayetimizin blitün kazalannda be
ketli yağmurlar yağmış ve bu suTetle bir aydan fazla devam eden kuraklık telı
likesi kalmamışbr. 

'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 """ rınıı 

Aıkerlık dersi okutanlar hakkında hazır• 
lanan yeni ahkam Meclise verildi 

Ankara, 7 (Telefonla) Devlet menlilı: verilen oubay ve asken m6mur• 
haremi kanununa ilavesine dair Jayiha !ar da haftada dört aaat kaydmır tabl 
Meclis umumi heyetine sevk olunmuş- tutUlmıyacaklardır. Bu öğretmenlere 
tur. Bu hkralann ihtiva ettiği hükiimleTe saat hesabiyle verilecek tedr'ie ücreti 
göre askerlik dersi okutacak subay ve rütbeleri maaş tutarmın üçte ilı:islni ıe
öğretmenler haftada dört saatten fazla cavüz edcmiyecektir. 1940 mali yıbndıl 
ders okutabileceklerdir. Bu subaylar Li- tedrisata devam etmiş olan askerlik 
AA ve Orta okullarda ilave olarak der• 

dersi subay öğretmenlerinin kanuna iM
~ıan memurlar gibi ücrete tilbi bulunı> ve edilecek bu hkra1ardan istifade et
caklardır. Bundan başka askeri okullar-
ila öğretınen bulunmamasından dolay meleri maksadiyle layihaya bir de mu
ilaveten vazife olarak kendisine öğret- vakkat madde ilave olunmu9tur. 
ıı ııı 111 ııı 1111111 111 nım 11111111111111111111111111111111 11111 ııı 11111 1111111111 ııı 111111111111111ııımııı11111111111111111 

KARAKOCAN 
ICAYMAKAMLIGI 

Çiftçi maJlarlftl 
Jıormna ıayUtası.. Zagrep 7 (A.A) - D.N.B. bildiriyor: 

Hırvat devlet reisi Pavliç Almanyaya 
yaptığı ziyaretten bugün öğleden son
ra Zagrebe dönmüştür. Pavliçin avde
tini müteakip nazırlar meclisi toplan
mıstır. 

hareketler, propftqandalardan çok fazla 
tesir yapmıştır. Fakat vaziy~t sade söz
lerle halledilemiyecektir. Araplar istik
llilleri için endişededirler. Vaziyet tera
zidedir, Araplar lngiltereye yardım et
melidirler. Araplar istikllillerinin ve 
birliklerinin mukabilini ödemeğe hazır
dırlar.> 

Muharrir, İngiliz devlet adamlarının 
vakıt geçirmeden daha sıkı bir iş birliği 
için arap riiesasiyle anlaşmalarını tek
lif eylemektedir. 

Sloven topraklarırun Alman ve lıal
yan hükümetleri tarafından iaksim edil
mesi yalnız tamamiyle haksız bir mua
mele olmakla kalmamakta, aynı :<aman
da ırk prensiplerine de muhalif bulun
maktadır. Çünkü ilhak edilen topraklar
da mütecanis ve öz bir Sloven milleti Kahire 7 (A.A) - Bağdattan öğre- Ankara, 7 (Telefonla) - İstanbul 
yQJamakıadır. Anlan arasında Sloven nildiğine göre Nuri Sait devlet nazırlı- vali muavini Ahmet Kınık açık bıılunan 
milletinin mümessilleri bulunan Yugos- ğına tayin edilmiştir. Hususi bir vazife Karakoçan kaymakamlığına naklen ta
lav hükümeti Alman '!e İtalyan hükü- iJe Ankara ve Samsuna gideceği söyle- yin edilmiştir. Mumaileyh vazifeııine 
metlerinin hu hareketini protesto eder. nilmektedir, . ptmek ·üzeredir. 

Ankara, 7 (Telefonla) - Çiftçi mal
larım koruma kanunu IAyihasınm encıll
menlerde tetkiki tamaınl~. Ltıvt
ba önümüzdeki hafta meclis UJJtuırıf 
heyetine verilecektir. 


