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Fuarın açılmasına az b ir zam~n kald ığ ı için Kül
türp a rk sa h asında çal ışmalara gece gündüz devam 
ecl ilmeğe başlanmııtır. 

Bu sene eğlence mahalleri d e tevai e d ilmekted ir. 
1941 fuarı bütiin Avrupa fuarların ın fevk:n de 

olacaktır. 
30 ncu YIL Neıredilmiyen yazılar geri ver ilmezi-----------::----::--:-:---:;:--:-:---------:---------------
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il" '\ ... 

Bağdadda Luna Parkta dolaşan Ira klılard an bir kaçı 

Kadınlarımızın göster. 
dikleri f aaliuet 

Tahsil görmüş kadınla
rımız hasta bakıcılık 
kurslarına çağırılacak 
ht:tıılnıl, !l {Telı•f<•nl:ı) - lst:ın

htıJ )'at·dımSt · \·ı'nl~1 r c11n1iyt•li iıl:ıı~ 
hf'y'<•tı V1 1 fatıl :ız:ı-11 hll J.:"llfl tcıplan
mı~t u·. 

T ıı pl:ıı ı 1 ıı l:ı lııı ·' t :ılın k 11· ı ıı k k u ro 1 :ll'l 
için lıir ıh•r:' proır1·an11 hazırlanmı~
lıl'. I:u progı·aına gitrt'. urla \'·' ,\'lik
. .;..·k t:ıh~il g-iltt·n •>ay:ınlnrın d(lrhal 
ı·urıl hiznı,•tlı•riıw du\' •I «ıiilnwlıTi 
karar :ıllııı:ı tlınmı.<tır. 

.. 
, 

islim alemi va- iki ltalyan suba-

WAmerika 58 muavin 
gemi inşa edecek 

\':t~iıı~toıı, !l { A.A.) - :\l<•lıusan 
b:ıhriYl' t•ncüm<'ni, tahmini mümklin 
ıılını;:ın hiiclis<'l<'l' clolayısiyle 58 mu
avin geminin in~n:..ınn mli:-ınadr "rlil
m<',;ini teklif <'!mi~iir. nu g('mi!erin 
iırnası irin ::.;o nıilvnn dolar <:ıtfc-

İngil iz fi'.lo•iyle birlikte vaz ife gören Yunan donanma&ı _________ __..;;_ __ __:_ ___ _.::..:: 

ziyetten müte- yı Bağdada 
essirdir gelmiş 

elilee<'ktir. · 

Ha lif aksın nutku 

Amerika kararını bil

dirmek üzere 

Ruzveıt Çarşambaua 
nutkunu verecek Raşid Ali Geyltıninin, 

ln8iltere ile anlaşrna· 
sını istiyorlar 

Pe~ırn, 9 (A.A.) - Röyter: 

lngiliz kuvvetleri Hab
banigede bir gayla11ı 

işgal ettiler · 
Iraktaki harckatııı inkisafı hakkın- "Geçen harbin halası, 

da yeni ve rnzıa maınnıat .voktur ... riBerlin u"zerıne yu·· ... u··-0 . 

Harbe miidahale edilir 
ise, Ruzvelt efktırıumıı
[miyegi beraberinde 

, Nafiz· mii,lüman şahsiyetlerinden 
-ıladrod vali vekili l\Iuhammı>t Os -
ınaıı, I raktaki vaziyet karsısıncla dli
~üncelerini şöyle anlatmıştır: 

Bununla b<'rabcr gelen haberlerden 
1 

!ngilizlerin tedricen v:ızivetc hfıkiU: memesidir,, 

1 
- l•lam menfaatlerini müdrik o

an hi~ bir miisllimnnın, Raşid Ali 
Geylilninin entrikalarına müzaheret 
etr:ıiyeceKine eminim. Bu hiidi.~nlerin. 

o!.dukla•ı anl:ışılnıaktadıİ-. :ll !ihim 
Irak ktwvetleri, llnbbnııiyeel<'n i"<'ri 
atılmı~tır. lngilizlerin Iraka yeni kı. 
talar ela çıkardıklnrı mıl:ısılmnkt:ı -
dır. · 

IDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE l - Sonu 4 ünrü uhifc-cl" _ ..:....:::.::....::...:..__~....:...:...::.:::::.:....::'...!!.'.:~~~~=--

Çiftçi mallarının korun-
ması kanunu mecliste 

Şikago. !l ( A. bulacak 
A.) - lngi!te- , . 

~ renin Am~rika- \ a~ıııgtnıı, 9 (A.A.)- Rnzvelliıı gı>. 
d'ıki bliyfrk el- lccek çarşamba glinü P:ııı Anıerik:ın 
çi,;i Lord Hali- birliğinde vcrec~ği nutuk >nlıırsızlık-
f:ıks, dlin gaze- in h;klenmek~edır. . 
tedlerc be\'a- Nutkun Bıdeşık Amcrıhanın harp 
na!ta bulunn;u~ kaı»;ısı~rl:ıki rnziy~tini teshit Nle<:<'Ki 
\'C demislir ki: k:ma:ıtı l'Tl<!VCuddur. 

_ Gc~en hn;. ~ı,ır:ıdaki kana:ıt, bu me~~by! ~ aln_ız 
ı bin h:ıta,;ı, müt- ~eıs.ct~mhuı:un .halledecegı, ~ılletın 

t<'fikll'riıı ncı·. kenclı>ıııc go>tcrıl<'cek yolıı takıp eıl•
Tin iızt'rinı• yfi- t~;d nH."ı·k.~:zinded_iı·. 

Lord Halifaks rllnıcnıf'leri ol_ )faam:.ıt ıh_ ,.~~zıyet . ..:arih dt-~ilrfiJ'. 
mu.~tur. Uzun \':ırlell lngiliz p!ilııı, Jıu B:ız~l:ı_r~ \'azıy<•1ııı rlah:ı i.ı·i takdir cd'l
dcfa Almanlara karnı bir hücum eler- me<ı 'cın halka il . i.,icıııııhur 1:ırafııı
piş edem~kterlir. AIİnnnlar bizden e\'- clan _t ~ lkiıı )·apı l elığını, hazılan ela Rıiz
\'CI harpten bıkacaklardır. lııgiltere n?lt ı n yardım ,.<' harp i~in müteredcliıl 
Am~ rikad:ın gönderilecek malzeme,·~ lıuluıııltı i(un u. \ '.! Ru z\'cltin kafilel • ri 

hl ~ı~k_ar:ı, o. (A:A.) - Büyük Mili ~~ sın.ıu m~delclet'i okunnıu~ ve kahul muht:ıctır. Bu malwmeniıı bize kadar harp gem.len tarnfınd:ın h ı ma,,·e,,·e ta-
ıcı:~ı bngunku toplantı,;ında eıfl~t eclılmiştır. nastl gönderileceği hakkında -karar dra!!n~· u.ın11 ... Ia1 ber:ıh ı· kanıı· vernıc-

ll;\B:ırııım knrunm:ısı lıakkınıhıki kıı- 1 :11,clis pazartesi günü toplanacaktır . \'ermek Amerikalılara aittir. ıııı.nı .soy u)·or :ır. . ... 

ızmır ıuauetinin uapacağı üç güz bin liralık 
istikraz hakkındaki kanun kabul edildi 

nun lfı\'iha<mın miizak2rcsinc ı.a,ın- _________ __;__ _______ \ :ı~ıngton, !l (A .A.) - Çorçııııı 
l!ıı~tır. · · A\·am knmarasındn k'aznnılığı ıafcr, 

Ru müna«ebetle ,(\z alan ha• 'pler I' \'a~ingtond:ı cok bü.l'ük bir menınııni-
llıenılekctte bü,·iik bir ck~eriwt te,l(öl )·et uy:ınılırmı<tır. Simdi blitliıı nı:ıh-
tcl~n köyliilerimizi ve çirtçi! er'imizl :İlli- IDEVAMI 4 NCU SAHiFEDE ) 

~~~ h~~~m~~ ~~ı o~~i~~~nr:.~\:~:.a~~~: ,,;,,~:2,::~~,,,,~~,:,:~~ j ;,~~; i " • ıııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
~nıı . hazırlanmı.~ olan .m<'tinl ' r(' rlnir lonyada l'Mı;ınn <rlı - Berline göre dünya va-
lZahııt nrmi•ler ve bu dör•. !l"ctinrlrıı · ı d · · h . ıwc ca nr fe~ıııil el- • • h 1 • 
nngiRinin müzakereffiilnH''i ie:ı" ·" l1~ - mişfrıdir. zıyetı Va im eŞmlŞ 

Ceğini · mllııııka'="" <>rlemislerdir. 
llmıdan •onrn lzmir Hu,;u~j irlar.'

si.nr<> milli bankalardan pµıhc:ık 300 
b

1 

ın liralık i"tikraz ' icin '.\Inlin• Vei<ft
t>linin kefalı>tl<' buluııma<ın:ı m0zuni

Yet V<'rrn kamın Jfırihası müzakere 
~di!mi.~tir. 

Du YC•!Je il-e- ,öz alan hntiı,!eı-, Ilıı
~u,j idarelerin vaziyetine tenı:ı; cdc
;t'k üz<>rinde görü~iilen mc .<.,lı•nin hu 
ıılarelerin b!i111·clerin<lc son znmıınlnr
cla görülen •ıkıntı \'P ıztırnlıı .. ~ıii'~ 
Vurmak bakımından dikkate Rn)·nıı ol

J/ıı a/,ııırlıı ,.11 ~id

ıldli 1•e lıiiyi;/,' ynn. 
qın re kı1 riı'etli inli
lıik bıımlırlorı kııl/n . 

nıldıfjı lıildiı-ilıııi.~/i,-.ı 

Eı• lını·n lıiirımılvn-

11111 •ikici ınfflcı
: i lla111bıır(I 1'C 

Rı·t·111("1l ol.ınoş, Brl'
liıı, Emdt»ı dl' tııor-

Büyük harekata 
intizar olunuyor 

Harp sahasının Avrupa 
kıt'asını aşaca~ı söy

leniyor 
duğunu i~ıır.et eylemi•ler yn ııoktnı nn- ruza ı•ğramışlır. Diin Zarlarını izah r>tmiş!erdjr. gece lıırıiltnrdı 1J, Bern, 9 (A.A. ) -Of,' : 

Kilr5Ü,\'e uelt:>ıı Dııhili.w \\•kili Faik Bazler Nahrihte11 gazeteıinin 
Ö 

o rıiiııdil; ! l t1111yart· B ı· h b' · Al h 
zlrak uzun i1ahalla btılıınmu1 Ye : er ın mu a ırı , man üki'ımet 
- l t!Hr'İ lıu~usin•IPrin htıhraıı S.""· diişiiriilıliiıiü lıilıfil'il · merkezindeki bitaraf müıahidle -

tirdiği d~\'r\.')orde · teıliyc inliwmsız- mı:?tir. Diiıı / ngi/io. rin mütaleaaını naklediyor ve ıon-
hklıırı olabiliyormuş zıınnerlerim. ı:;im- /ı-ı• de /O 1 l!J//nıı · yirmi dört nal i.;ı 'nde dünya va-
di varidat itihnrivle bir fark olmanın- kııylırtmi~ladir. . il- ziyetinin sarahaten vah;mleımiı ol 
Rina ra<nnen bu· intiwmsızlık Jıpuün duğunu ya:ııyor. Bunu teyid ede • 

,.... .. " mmılıo· ıfıı diiıı hıgil-varid değildir. • cek üç hi.diae vardır. 
llln'aşını alamıyan bir hoc.~. pıırnsıııı tere iizeriııe şiddetli 1 - Türk sahillerine yakın ıon 

a lamıy:ın bir sahibi istihkak mevcucl, hiicıı mlnr ımpmışla r. Yunan adalarının ve bilhaua hal-
dPğil<lir. ' dıı-. ( fl.G. J Yanlar tarafından Siklad adaları-

(~çmiş senelere ail bir kısım borçlnr 1 nııı ı'ıgali. Bu Türkiyenin hareket 
\'ardır. lzmir viliiycti bu ü~ )'ÜZ binli- \,, •erbeatliğine engel olabilir. 
tanın dışında olan borçlarını fülemrk 2 - Sovyetler birliği halk komi-
için samimiy<>llt' çnlışıyor. Bıı sene 

9 
•erler hey'eti reiıliğini Stalinin 

kendi biiılçesi içinel<'n ve tahsisatındnn Loııdr:ı, · (~. A .) :· iki taraf hava taarruz~ h:ıl~ıııııslıırdır. Enı· ~·:ızaı ele alması. Bu da Sovyetler 
266 bin lira ve sabık hor~lannıl:ın d:ı ~~:ıva ~e.zarctı teblı- • • • den, ncrliıı, simali birliğ inin harbin gitgide genişle-
25 bin lira <i<lPmistir. l!' ı: l n!lılız hava km._ h.rını şıddetlendırdı garbi Almnny:ıclak• meaini derpi• etmekte olduğunu 

Demistir. \'etlerı t:ırnfındnn h : •ılefk·r de ı,onıl.a- göıterir. 
:.\(iitoı:akinı muallim maa,br, hok- ~imdiye .. knelnr A 1- lnıımışt ll'. 3 - Amerika harbiye na zırı Smp. 

kında d:ı uzun izahat veren flahiliye maııy:ı uz.-rıne ;·apı- AI Xorvc~ s:ıhill :rin· sonun ıöyled iğ i nutku, İtalyan mal 
\ \•kili, süıl~riııi ~öyle bi~irmi~tir: . l~ıı h_ü~ıınıl:ırın ~n manyaya ge ıirki gcınil?re elo hü· buatı Amerikanın harbe açıkça 

- Şimdı, 1 !14 l seneRınelc d~ yenı şıılrl~tlısı Jl:ımbuı !f • rum eı!ilmis \'(' bir rnüdahaleıinin 4imdiden ilanı •ure· 
hiı; \•:ıziyet olaenklı. Aldıji;ımız ma - ,.c Jlremeııc olmuş- nış hu .. cumlar düsnı:ııı hinı:ıw O'C· tinde telakki etmektedir. 
!~mata' göre 1911 sı•nc•inde biiyl<' l~ıı" Hav~ !J'ÜZt'l.di. mi~i h:ı,:ır:ı uh:ıtıl- Yakında vukuu umumiyetle bek· 
hır ,·aziyel karşısında kalmıyar::ıgı - 1 :ıyyar~ler ımız. ~ı~- nıı~t 11., Bu gemi rn· !enen aaker i hadiıelerin nerede ve 
ınızı umuyoruz. Ve bunu getirirk<'n, d<>lli mukabeleye rag- yapıldı na yal mm "" ,., 11;:ır ne zaman batııöıtereceği hususun· 
son \'e kat'i ~art> olacağına inıınnı:ı- mt'll lrnt'i neticeler v:ıziı·ettc ·bırak.ılmı<- da kat' i bir fey b'linnıemekle hera · 
~lıii'ımız halde bu istikrazın hurada eld ! ' etmişlerdir. De- t ı r. · G<'e·c ,.~ ~li ıırHiz her, harbin müatakbel inkiıafının 
kalıuliinP karlar gecen zaman zıııfııı - niz tezgfıhl:jriyl<' sa- s t J l '/ lı:ıı"l'kiıtıııdaıı ıı tny. harp aahneai her nerede olursa ol· 
clıı. fe\k:ıliıd, lıiı· tedlıire mürac;ı:ıt ıınyi mahalleler inde on aarruzua ngı - 1 aremiz knl'lplır. •un, ıon Balkan seferinden çok da-
l'lmekle vaziyeti idare etmek limidi biiylik yangın l ar cık· terede zagı"at ~ zladı fi.ennllZAI' 

0

clcııiznllJ ha büyük aiyasj manalJ olacağı, 
lıizce kun·etlenmi~tir. Zn~lll·deı·im tığı görülmilşlür. Di- J a r ü"üııc el<' hücum Avrupa kıtaaı sahaaını çok uzakla-

' ki m:trtız:,tım ıııkad'l~larımı rntmiıı ii:<' r filo l arımız mu htelif mınlnknlarılHlilmıştir r~ kadar aıacağı tahmin edilmekte-

~ı~:ı•\i~·~hRttıın sonra knnıın Jfiyihn· ~~ ~~t~~~~ ~~~~~,~=~~~\1:;; nr;~~: f~iJ~~l ~·N~Ü1~~Hı~Jl~ı)aıı ll"lllİlllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllll 

Matsuokanın beyanatı Yunan donanması, lng:

•_)iz filosunun yanında 

Amerika müda
hale ederse Ja
ponya harbe 

2irecek 
Matsuoka, japonyanın 
taahhütlerine sadık ka

lacağını bildiriyor 

J a ponya hariciye nazırı Mat s.uoka 

. Ne\'york, !l (A.A.) - Japon hari
cı)·e ııazırı Mat<uoka, Nev:rnrk Tav
m.is ~zetesinin n1uhabirine v~rdiği 
bır mulilkatta, Rirl~ik Amerika ile 
Almanya arasında bir ihlili\f çıktığı 

- Sonu 4 üncü sahifede -

Egede neden f aaliuet 
gösterilmiuor? 

Yunan denizaltı/arının 
bugünlerde yeni darbe

leri beklenebilir 
ltnl~·aıı - Yunan harbi cerevan <'

derken. mütevazi Yunan deni~ kuv
\'etleı inin muvaffakıyetli darbeleri. 
ni duymuştuk. Yunan denizinde İn
giliz h:ırp gemilerhıin İtalyanlara 
k::ır~ı muv:ıffakıyetleri ve amiral 
K:ıningnmın aleni t:ıkdirleri hatırlar 
dadır. · 

Yunan hükumetinin ,.e orelımınun 
IDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE l 

Almanya, Ame
rikaya nota verdi 
Vapurlarının müsadere

sini protesto ediyor 

\'a~ingtoıı, !l (A.A.) - Aiman\'a 
Anıerikaya bir nota te\·di ederek ~·a'. 
bancı rnpıırların müsadere,;i hakkııı
du _kongreye •e\•kedilen kanun proje. 
sının huku dii,·elc \'eAlmanya i!eAme 
rika arasında mevcud ticaret mua -
h~des.i.ne lıir tecavüz teşkil ettiğini i
lerı surerek, şikayet etmiştir . 

Notad~. ittihaz edilecek kanuni 
tedbirin Alman hükumetinin murn
fakati olmaksızın Alman vapurlnrı. 
nııı müsadere,ine ;eliıhiret verilme
,; itibariyle Almanyanııı hukukıınu 
ihlal ettiği be;·:ın eclilmektt>d;r. 

lngiliz zırhlı otomobilleri tayyare himayesinde faalruet .. t • l k • • , ~~ g o& erır er en 

ınaııız f ılosu Bingaziui Habeşistanda geni mev. 
,bombardıman etti ziler işgal edildi 

Yugosla.v tayyareleri Ak

denizde devriye geziyor 

Ankara, !l (R.C.) - Şimali Af -
rik:ıda, lııgiliz donaııma"1 ha\' :1 kuv. 
vetleriyle Biııgazi limanını bombar
clımnn etmişlerdir. 

Kuellis, !l (Radyo) - Buglinkii 
l tnlyan re~mi tebliği, çarşnnb~ ge -

(DEVAM! 4 NCU SAHIFEOt: ) 

lngiliz devriyeleri Sol

lumda baskınlar yaphlar 

K:ılıirt, 9 ( A.A.) - Orta ~ark lngi
liz kııv\'clleri umumı karargahının 
resmi ·tebliği: 

Libyada: Tobrukln rnziyet deği:;
memiştir. Şiddetli kum fırtııı:ı•ı ha re
katı i~kiıl etmekterlir. Sollumda bns

{DEVAMI 4 NCO SAHIFEU,E. ) 
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R advo Gazetesi 
~ I Mahkemelerde_ Si:i>er sığınaklar hakkın-
~ Pa kizevekarde- d b. b .. h 1 d .. ,QAOYO 

~- .. -;M. w· -

llısıl'ın LaVa:o<snt 
ı.oklifinirı lrıık tımı
fından redrli. ~Iı,;ır 
•fhli.rı umumiye ... in. 
rl~ iyi tesir hu<ule 
l!"etirmemistir. ('ifl 

lrakın Almanyadan 

yardım istediği 
anlaşılıyor 

Bütün bu anlaşma- Şİ mahkum a. ır roşor azır an ) 
!arın i><e muvakkat d 

BUGÜNK Ü PROGRAM 
~\.00 Program, S.o:ı Ajans haberleri. 

8.18 llüzik: Hafif parçalar (pi.). 
8..J.3 !l.00 Ev k:1clını - Yemek listesi, 
13.30 Program, l :l.33 l\lü?.ik; Tiirkre 
pJ,iklar, ı:l.:iO A.iaıı,; halx>rleri, 1 ı.or, 
Miizık: Türkçe plaklar proımımınııı 
dem mi, 11.20 J\lüzik: Riva•eticunı
hur hanclo<u (Şef: İhsar; J{ünçer). 
1".00 15.:10 :\1üzik: Hafif melodiler 
(pi.), 18.40 :.Iüzik: Halk tiirküleri. 
l!J.00 Konuşma (Güniin meseleleri), 
l!l.l!i Müzik: Saz e'erleri, 19.!lO :\fem
]ı>ket saat ayan \'e Ajan< haberleri, 
19.1,; Konuşma: Ziı·aat takvimi, rn.50 
:O.!iızik: Tek \'e lıer:ılıer ~arkılıır. 20.15 
Rarlyo ~nzeksı, 20.4;3 )lüzik: Fns:l 
h •y'et. 21.tri Konu~nııı (Kitap 'aati), 
:!1.80 :llüzik: Radn• •alon rırltestra,;ı, 
22.:10 AJaıı,; hal>(>İ•lcri , 22.50 . lii zik: 
l1an.ı!I n1üziği (pi.), 2:1.25 2:1.30 ·r artıı~ 

oldııj{u anlaşılmakla- ol ular 
dır. :\fahdud itillıf-
brla işler pamuk ip

deden gelen haherk·· "k 
,.,. gö~P.. tbnis,;ııurl. Amerı a ve 

kardeşin cinayeti liğine bağ:anmakta- fki 
dır. Avrupanın :->iya-

Ja ~i ve. ikti~adi ?akım
dan taıızımı ı~ı ya
pılamamaktadır. Al

müştereken işledikleri 

anlaşıldı 
im teklıtın kabu 1 ıın<> 

ıarartardı... Bnnunıa ponya harbe lwraber mucadel« in 
·t()fa basln.dıktan son • •? 

manrıı. böyle bir .. h·
rupa i~ind> harbe 
d<•\·am •tmektedir \ ~~i~ 0~a,~:·"ı;,e~~~1~: gırecekler mı . ITALLl l.lll'ı l-
r:.1TOT!Ll't:l': 1 ziyPt alnıı~·ac:aktlr 

Hind nıü<liimarılap 
~ :-e, Ra:;id Aliye t -
graflttr ('eker:-k 1ııu 
hareketi tak 1ıih ..J
nı i slerdir. Orml:ı> ı 
kıtalıırın Hindli o!
dtığu maliınıdıır 
Romarıya rarl~·ıı . ..:u

ıı:ı ııöre. T rak - Al
nHı nv.a Hl'asında si 
,,-asi· miina~betıerin 
t :.,s is edilip ·~el ilrriiy'"'
c·ı·gi hakkında sorıı
l:ı ıı sualle>ı ·, A iman 

. k Deş ~"lh' sonra ltalga ımparatorlu . .\di,;-Alıaba.rn dönen 
.. .. k il ken N e Hdbeş inıpıırntoru, J gunu u anır dün beranatta hıılu-ı 

caşi Adis - Ababada naı:ıı~ lfabe~ kuYVe~-ı 
!erının her nangı bıl' 

oturuyordu ceph 0 ck• ktıllanılabi
lecekini lngilizlcre 
bildirn1iştir. Tarihin 

'MEŞGUL MEMLEKETLER g?rip bir !'"udil~ü 
1 UKLARI cı!ımık, . :\ 0 t<IŞ'OC!l DE AŞE ZORL Aclis-Ababa.rn gir:- 1 

) 

GiTTiKÇE ARTIYOR siııdt•n !•ir gün "~n-' 
ra .. rnnı bugiın ıt.ıl

yanlar imparatorluk g-iinleriııi ktılla
ınıslardır. 

JT.\'A,VISTA."\TJA ,\CU/{: 

-

• 

sinısi mahfilleri hu mevzucl:ı kat'i bir 
:--: .. _,. hilinn1edi~!'i ce\·:ıhını Yermi~lerdir. 
Arni mahfiller. !rakın bu husu,ta te
~l1hbüst~ hulundu~~ınu ela ~öylenıckte
cHrler. Bu hale görp !rakın Alınaıırn
d:ın ~·anlım islediği haberi leyicl edil
mektedir. Ra<id Al' C:ediininiıı Ilag
rlaclı terkettiği hakkıncla cliin veril on 
hnlıer teyirl edilmenıi~t ir. 

Yuıı:ınistanc!an gelen haberlere ırn Onbeş seneye mahkum olan Pak'ze 
re, orada da iase müskiiliıtı baslamı~- ('oı·akkapıda Rana .<okağında do~. 
tır. Halka günde 125 gram eknı.-k. tıı Aliyi bıç-akla altı yerinckn ~·aralı
haftada da 125 gram makarna verıf- ,·arak öldüren Pakize 8arı ile karde
mektecı:r. Bu, işgıılin tabii biı· neticesi ~i ;\fehnıed Yeşilsunun sehrimiz a-
trtJ,'ıkki olunabilir. Çünkü Yunaııi,;tan • h d ·· ,- d b' ğırceza mahkemesinde nıes u ctı -
iasesini clı>tard:ın temin ' en ıı· nıenı· rünıler kanununa göre ceı·er:ın t>l -

AJIER/l{A.\' L1111Jl.\ll: Jekettir. :'.lemleketteki tahribııttaıı baş- mektc ıılan muhakemeleri. dün iiğ-
Amerikanın lngiltere.ı·e ,rarılınıının kıı, ;~gali, d•·niz,ro!iyle tic:ır~tc de ni- leden en-el ve sonra akdedil/>n iki 

arttığı, Londra ve \ 'asingtonclan gelen hııvet ,·ermiştir. Buradakı ısgal kııv- celserl~ ikmal oluıımuştıııı. İlk celse
haberlerden anlaşılmaktadır. Ancak vetlerinin de iaşe:<i liızımd~r. Bütün lııı de ciııarelin ik:ı edildiği evde yapı
bııgün en ehemmiyetli mesele nakliyat haller, güçlükleri artırma tadır. lan ke,;fe aid rapor okunnıuşt>.ıı·. :VIü 
i~idir. Amerikan sanayiinin verimi .S-on-erten bpaııp hudııdlaıına ka- \eakiben iddia makamını işgal ı>den 
artıyor, fakat bıı nıalzt•meyi Amerika dar Ronıanyadan ~!ataban burnun~ müdde umumi muavini B. Rii•dü 
kola,\· kola,\· t:t>slim ed•mi.l'Or. Rıızvelt, kad;ır. her memlekette iaşe giiçlüklerı l:skc, , iddia. ını serdetmi.ı ve cleıııi~
oıı gün kadar ene! d?Hiye sbtemi fik- görülilyor. Bunun sebebi kendilerine tir ki: 
rini orta,\·a at'lı11>tı. Amerikan tayra- vetecek kadar mahsul olmaması ve de- _ A len C:irici!i olan maznunlar. 
r·leri ,·e gı•mileri, iki bin kilometrelik ;lizden dt' bunu lPmin ~clenı~nıeleridir. elan Pakize, muhaceret dolarıoi,\·le 
mesaf,de sahilleri nıiirakabe ederek. !~gal altında bulunan yerler i~in i:ı~e lznıiı'c gelmi•. aiJp,inden küçük yaş
lıııralarda Alm:.ın denizaltıları ve tar- meselesi, belki i'17.ibat nıe•elesı karlar ta öksüz kalmıs. kimsesizliği ha<1t -
raı·eleri görilliince lııgilizlere haber mühimdir. biyle b'ıı Jıir maceı,aya d[\lmıs, nih··ı-
,·c•riyorlar. Hu suretle yıırdınıda buiu- TA. lT..lflE IJ!ALiTT: , ·et, .rnlu unıunıhanc.,·e düşerek bir 
OU,\'Otlanlı. C:erci bu devriye si,temi. Bugünkü harp, daha ziyade hanı- mücldd d o oralarda vakit geçirdik -
lngiliz filo.<ııııun isini kola~·Jaştırmı~- l:ır<ia r 0 rey:ın etmektedir. Bu itibal'la ten soıır::ı serbest hay::ıta atılmı•tır. 
tır. Fakat hıeseleyi büsbütün halletme- :ki tarııfın tayyare inı:iliitını tedkik <'t- l•'akat kıra tali, huı-ada da kencli•ine 
mişlir. Şimdi AinerikA, kafileleri harp mek fanlalı olur. yeti•erl'k hu fı>ci cinayeciıı faillerin
g-emilcriyle. hima~·e,,·i ılil~ünmektedir. \"e1·il_ ... n hal>Crlt•l'f' J.((irc ı\ imanya ar- d0n biı·i olarak huzurunuza f,!elmi~-

Nitekim geç~nlerde İl':ıddettigi nu da l:iOO - lHOO tayyare imal etınckte- tir. Pakize. evYcla Borno,·a]ı kundu
tukla Amerikan Har1li~·-:ı nazırı Sim- dir. İngilt~re de lGOO - ı7oo tayyare raC't .. \}i j..,minde hiri..;inin metre~i ol
son bunu hildirmis. Bahriye nazırı vapmaktııtlır. Anwrika ikincitesrincl~ m;ı•. ::-4 ııy e\'l'el ondan ayrılarak_ 
ıla Amerikan filo"ıınun bu \':tzife.'·' 700 ta\Tarc rnpııı1'll!'. !l·l:! .rılınd:ı maktul w dnrnmızın mevzuu olan 
görnıeğe hazır olduğunu söylemişti. imaliitı·n· 2~oo· 2~lİO e çıkac:ıj(ı bildiri!- ka .ıp Ali ile tanışarak onunla ya -

Acnb;ı bu harekı-t, Amerikanın fili nıektcılir. Bu >ene Amerika lı\ bin tay- şamaihı başlamıştır . !Iovaı,dame,rep 
ol:ırak harbe ietiı·aJ; mıırı:ı8ına alınmı- vare nıp:ıc:ıUır. Görülüyor ki ''mdi olan Pakize, hayalını yalnız Aliye 
,racak mı~ Alı;1dığı t:ıkcJ:rde japon,ra. 'tngiliz ve Amerik:ın tan·are imalfıtı bağlamadığı için aralarında kavga 

. üçlü pakt ile girdii(i taahhüdleri yeri- arda 2!1110 - :\1 ı:l :ırasınclııdır. l'e hu ebik olmamıştır. Pakize, keneli evin_ 
ne getirmiyecek mi? Bun~ Mat'!ıok.ı imalat Almaııyadan fazladır. Ancıı.k den :ıynlarak Gbzelyalıda oturan 
C2\'ap vermektedir .• \'e japonyanın Almanrnnın ötedenberi fazla l:ıyyare,;i diğer maznun kardeşi balıkçı Meh _ 
harbe gireceğini bildirmiştir. mevcuiıcıu. Bu farkı kapamak iciıı :ıra- medin evine gitmiştir. aka günü 

Fakat acaba Amerika ııe zamıın har- dan :ız lı:r l'man J!t'Çeceklir. kı,;ap Ali buraya da gelerek Pakize 
IJe girmiş sarılacaktır. :.ıe.<elenin ---------------~ ile barışmış ve hep beraber bir oto-
ehemmiyetı buradadır. Amerika yar- ZABJT ADA mobil ile Çorakkapıdaki kendi cvleri-
r.Jımda o kadar ileri gitmiştiı· ki, ~in;ı- ----- -- -- ·-·- . , ne dt;nmüşleı•dir. İçki içilmiş, gece 
diden harbe girmış ,;ayılabılir Matsuo- Çuval hırsızı: . yarısına doğru Pakize, karakola gi-
kunın beyanatından şu anıa,,.ılıror ki, ~ukru h.aya IJulvarında :.ıu<taııı derek evinde kardeşi Mehnıedle ka -
Amerikan harp gemııeri ticaret gemi- og· ıu Anmecı :;arı, lsmaıl oğıu Hay ,ap Alının bıçak bıçağa dö\'ü;;nıekte 
l~ı·ı'ne Mf'akat e~eı•-'e harbe mu .. n•ıh•ıle L olduklarını ihbar etmı<tir. l'olisler ~ · ~ • u , U< • 1'ııyazı J',rsoyun 5;; tane uO~ çımeııto v 
etmiş sayılnııyacaktır. Fakat Alman- torbasını çaıclığından tutulmu~tur. koşmuş, evde oda ıçınae kasap Aliyi 
!arla denızde bir çarpışma olursa, o olu IJuımuştur. 

Kız kaçırmıf : K l t > ' zaman ~.nıerika harbe .ırirmiş sayıla- Kenıer<le Kaılçeııme civarııırla tı _ arnkoıcta po is arafından l aı<i -
caktır. FıJhakıka Anıerıka clonanm.ası \'as oğlu işçı l3ahaeddın; Te,tık kızı zeye suat tevcıh edildiğı vakıt; 
tıca~et vap.urlarını hımaye eder_se, b.oy-ı ia ;-aşında LeyJiıyı kaçıı•dıgınct:ın za- - Ne yapayım, o beni yiyecektı , 
le. bır musademeden kaçıııonak mum- bıtaca tutulmuş, adliyeye verılmış _ lıen onu yıdim. :;)eklinde cevap ver· 
kun olmıyacaktır. 1 r miştir. • • -·-

Bu itıba rra Amerika ve japonyanın 11'y· 1 .l:!u ifade ı le karanlıklaşan hiır.Jise 
be . . . ara amtf: .. · d 1 d l · d da har gırm~lerı rakın bır ihtimal :iipahi paztırında Hüseyin oğlu uzerın e, ısrara u:ım -arak netıce e 

olıırnk he,;aba• katılmalıdır. sabıkalı ( emal; ço'cuk mesele,inrlen her ikısinin de müştereken Atiyi öl-
, ' . . . . l~maıl oğlu A hmedi yumrukla dö\'e- dürmüş olclukJarı kanaatine yarılmış 

l' ~·".1·' A • AL.1JA,\ 1 A: . . rek yaraladığından tutulmu~tıır. ve ikısı de mahkememıze sevkedıl -
Yışı - ıAlmanya arasında bır anlaş- K k 
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• miştir. llır oda içıııde ve üç klşi arn-

h ı... . • l\f . 1 ·'. . 1 ız açırm . . d b h. c1· . f nıa _a.,.•rı \·erı!ıyor. alumı ur kı_ ıkı Od enıişte Gereli köyünde Ömer ,;ııı a geçen u a ı;;enııı tanı te er-

Sığınak hazırlamalarında halk 
biribirine yardım edecek 

Vilayet merkez pa if korunma ko- enin nıiisaid bahçe \'e ar~alrırıntla 
nıisy6nu dün vililyetto vali Bar Fuad \'e kendilerine aid miisaid diğer..,·er
Tl!k8alın reisliğinde toplan liollc<, ıı:ı _ !Nele mecburi olarak Iıazırlryac::ıkla
'if korl!nma isleri üzt•ıinde müzake- rı •iııer RJğınnklarcl:ın ba~ka pa•if 
relt-rde buluıı:ıı-ık lüzıınılll kar:ıı·Jar konııım:ı k:ınııııtı hükümleri d:ıh;lin
atnııstır. de ·her semtte unıunıa ıııahşu. olnrak 

H. ·va t:ı:ırruzl:ırnrn kar~ı :ıhnma- un~nıi siperler kazdırılnıa·mı ve h::ı_ 
sı lazın1 gelen il'~ll.Jırler Ye bılha~:0.a zırlannıasıı~ı tcnıin için Llc her mın -
e\·Jenle. vc urı;umı yeri ·rde kıızdm- takada tali hev'etlc" teşkil ecMecek 
lac:ık "!IH'r swııı:ıkl:ıı· ~akkınd:ı hal- ,. derhal faali ·ete g('cilecektiı-. 
l-1 tenvır l'(mek \'e t:ıtbıkatts kolay - e , ô • ,. 
lık göetermek üzere vilayetcc bir 1 ~ka~ı mahalleleıde cvleıı kaya
hrosür JıazırlanmL~ ve bastıı ılnııs _ !ar uzerrnde bulunaııların da ne su
tır. ·Bu· Iıro~iir, lıugiinden itihar"n retle ,;irıer sıı{ıııak h.:ızırlıyac.:1ldan 
halim rlağıtılmağa başlanacakl!ı-. Pa tesl>it edilmek üzeı·edır. Bu ht~susta 
"if koı-ıınnıa mevzuatına giir• he" :ı;- halk birbirine yardım cclecpktır. 

Turistik yollar 
Karşıyaka y o lun u n be
ton inşasına bıı şlanıyor 

Köy qezileri 
KARŞIYAKA KULÜPLERiNDE 
KONFERANSLAR VERiLECEK 

Karsıvak:ıda Bostanlıdan 'foldö- Kanıvaka Halkeyi köycüler kolu, 
kene k~dar uzan1ın turi,;tik yolun bugiin ):'amanlar ve Sancaklı köı-le
betoıı olarak iruıası ve Paralıköprii - rinc bir gezi ;-·ap:ıcaktır. Kolda dok
RaHaklı anı"ındaki kısmın parke tor ve. !ziraat miiteha:~ıslan d:ı bulu 
yaptırılması ir.in viliıyet daimi encii- nacak. köylüye konferansltw verile
menince açılan nıünak-n~aya son za- cek. h· stalar vıı.r.-;·n mua~rene edile 
mana kadıır talip çıkmamıştı. Haber cek ve ilaçları ela 111eccarten tcmi•ı <>· 
aldığımıza göre bu iki mühim yolun lıınarnk gönderilecektir. 
beton \'e parke olarak inşasına talip Kar~ıyaka Halked sos)·aJ )·ardını 
bulunmu~ Ye inşaat i~in ic~bedeu koluna men~up Bayanlar, a~kcr!erirni 

kı 1Jrokranı kapanış. 
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tedbirle!' :ılınnııştıı•. Yakın zamanda ze ,aı·gı bezi ve giyecek eşya hazır· C • 
inşaata bıışl:ınacakt r. Jamak, hasta bakıcı lwrnlarını 1şti- ay ri'mübadil tahvillerı 
Ayakkabı ve manifatu-· rak etmek için teşebbüslerde hulun- Gayri nıiilıadil fahvilleriııin :1 illi -

muşlardır. Karşıyaka kadınlaıı. bu maralı koponlarının bedelleti, C'unı-
ra f iafferi \"e diğer i~lel'CI<' örnek teşkil edecek huı'İl'et 1erkez lı:ınk;ı<ınca tediye;-c 

~Iınlaka tıcaret müclürlüirü fiat bir faaliyet gii>tereceklerdir. l.asl;ııınıtölır. Ellerinde tahvilleri bu 
muraka!}e bürosu t:ırafından afak - 00 lu~:ı~ı gayri mübadiller Maliye \'ekiı-
kabı satış fiatferi üzerinde yapılmak_ Manifaturacıların b e l e- letindı·ıı gelen emir iizedıw t:ıhvil -
ta olan tetkikler sona eıımiştir. Önü- d ' d d . I k l • leriııi bankaya götürerek ~ num:ıra-
müzdeki salı günü toplanacak vilfı - ıye en l e en lı koponl:ırın lıedelkriııi alnıaf{:ı h:ıs. 
yet fiat murakabe komisyonu, ayak- İzmir nıanifaturncıları. yaz tatili lamışlarrlıı. 
kabı fhıtlerini te•bit ve iliin edc•cek- yapmak üzere aralarında imza top - k / 
tir. ıanıışlar ve dükkfınları muarren saat Kıunyonların oniro Ü 

::ion aylarda iznıinle satılan ayak- !erde açıp kapatmak kararını ver- :\liilhaka' Vt• civar vil:iyellere işi.-
kabı fiatlerinde lüzumsuz, fakat ba- mişleıdir .. Maa]e,;ef, iki manifamracı ,ren orohli< ve kıımyonlaı·. buleniye
riz bir yükseliş görülmüştür. İhti - meslı•kdaşlarnıın lıu kararına iştirak ce ,;ıkı bir koııtro]a tabi tutuim~ğ:ı 
kar .r:ııııinlar cezalandırılacaktır. etmemiş ve diğer al'kadaşlarını dtı !Jaslannıı tır. Belediye seyri ef<>r mt>-

;\I:ırnifatura 'atış f iatleri üzerinde istirahatten mahrum bırakmıştır. ıüurları, el ·i d faaii;·e go ıe -
t,etkikleııe devam ol un!'?aktadır . Bu Dun matbaamıza kadar telefon eden nıekte ,.e şehirde intiz, mı lıoznc1lk 
husu"ta ela yakında kalı karar alına- ı m"ııı·ı"·tuı"ıcılar bu hu ·u ·ta lıeledı·- k'I ı h k " d l J 0 

.. l .. · .. , :-.; .s .. I ~~e ·ı ( t.' ar(\ ·e~ c en n10 or u Ye~a-
caktır. yenin nlfLka ,;r<> t~rme~i rica ve te t\h ı ini v şofOrler 
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NAK il VASJTALARJNI SA· menniinde bulıınmuslardır. ôırma dadırlar. 

TANLARIN PARALAR! 
İ zmir askerlik şubeainden: 
111.M.\'. mükellefiyeti yolurla sa

tın alınan nakil vasıtaları paraları -
nııı mali sene sonu y-aklaşmış oldu -
ğundan du')'una kalmamak üzere Ma
hiplerinin şube.re müı,acaatla para
larını almaları ilim olunllr. 

lngilizlere satılan üzüm 
Son öda İngilızlel'e satılmış olan 

4000 ton çekit·deksiz kuru iiziimiin 
!lay tevzi talimatn-amesine göre ih -
racat firntıl-arı arasındaki te~iatı 
ikmal edilmiştir. Üzümler 15 hazira
ıııı kadar tamamen teslim edilecektir. 
Şimdiden teslimata 'başlanacaktır. 

Şehrimiz ih~acatçı birlikleri, yakın 
ela umumi hey'et toplantı.>ı yaparak 
birliklere -uid muhtelif nıcvzuliır üze 
rinde müzakerelerde bulunacaklar_ 
dır. ~· ~ :ı:a 

- --.... oıo----
BELEDİYE ENCÜMENi 

Bt.ılccliyc daimi encümeni, dün og
!eden sonra reis !Jr. Behçet Uzun ri -
yaseLiııde belediyede toplanmış, imar 
ahasıııda lıulunan bazı aıo:ı eokak

laı·ı nııı beton olarak jn.'jasına kıırar 
,·ermiştir. 

r , 
Ahenk Basımevi 

Yarım asırdan beri m emlekete 
hizmet e d e n A H ENK basımevj mÜ· 

easeıesi eskisinde n daha çok kuv

vetl i olarak çalışmak için teşkilatı

nı tev~: etmjştir. 

İ zmİrin en kuvvetli basımevi ola n 
müeaseıemizİn cid diyet, doğruluk, 

ucuzluk, sürat ve n'efaseti dolayıw 

siyle lı ' zi t akdir ve ta ltif eden bütün 
müşterilerimize karşı şükran bor ç
luyuz. Türkiyede, Anadolunun her 
köşesinde m üessesemizin ismini 
duymıyan ve hi.lmiye n yoktur. Uzun 
seneler büyük bir şöhret kazanmış 

olan AHENK basımevi, t'ca re thane
lerle bankala r ve diğer müessesele
re lüzumlu olan her türlü defter , 
mektup kağıdları, fatura ve mak
buzları çok ucuz ve gaye t nefis bir 

sure tte tabetmekte olduğu gibi köy 
kanunlan mucibince k öylere a id 

d e fte r ve makbuz!arı çok temiz ve 

lzmir belediyesiııden: 
1 - Şehitln cııddesi, 1515, 1516. 

15].j 1513. 1506, 1522, 1525, 152~ . 
1520, 1518, 1517, sayılı Mkaklar ağız
larındaki döşemelerin belediyece ve -
rilecek kesme taşlarla esn<lı surette 
tamiri, fen işleri müdürlüğündeki kt>
~if ve ~nrtnamesi ,·eçhile açık eksil; • 
meye konulmuştur. Keşif bedeli 1567 

1 

lira 50 kuruş muvakkat teminatı 109 
lira 75 kunı~tur. Taliplerin teminatı 
iş banka'1na yatırarak makbuzları ilC: 
ihale brihi olan 12 5 941 pazartesı 
günü saat on altıda encümene miira -
caallnrı. 

2 - Şehirci<> muhteli~ semtlerde 
. nwvcut 380 adet lağım muayene bac:ı-
1 sı radyerlerinin yükseltmek suretir!e 
tamiri fen işleri müdürlüğiiııdeki ke~ıf 
,.e şartnamesi \'eçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 2014 Jir:ı 
muvakkat teminatı 151 lira 5 kuruş -
lur. Taliplerln teminatı iş bankır.<ın:ı 
yatırarak makbuzları ile ihale tarihi 

'olan 12-5-941 pazartesi gilnii ;;ant on 
:ıltıcla encümene müraC11atl:ırı. 

tarat arasında uzu? _zamandı r mu~a-, oğlu 18 yasında :\iehmed Kocaor, l5 ruatı lıu anda cl:ıhi malum olmanıak
k;r~ler yapılmakt~ ıdı. Darlan, Par ıs - '~·a~ında :-;,;dire Gökçeni kaçırmış ve hı ber:ıueı· her iki maznunun birbiri
\ ı~ı arasında. rı:ekı.k ~okumaktadır. Bu I kirletmiştir. Suçlu l\1ehmed tutu hı_ ni ,anıamlıyan itimfları ve bıçağın 
an!a~m~da gızlı hukumler olup olma- rak adliyeye teslim edilmiştir. l':ıkizeye aıd olması ve bilhassa J'a- __ _ 
dıgı tıılınmıyor. Acııba Al.manya ~'ran- 1 ıklar köyünde yaralama: kizen in yalnız başına kasap Ali gibi 1 LAN 

ucuz olarak t a betmek ve e n kısa 

bir zamanda müıteri lerine göode r
---:ıımekle iftihar duyar. İh tıiyaçlarını

3 - E.<ki 08maniye caddesi 914 iin
cü ,;okakta 342 adada 28-38 sayılı ha· 

1 nı• ü~t kat odalariyle altındaki 26-18 
1 
\'e 30 sa vılı dükkanların yıktırılma~ı 
alana ait. olmak üzere enkazının kai
mcn satışı, yazı işleri müdürlüğünde· 
ki keşif \'e şartn:ıme;ıi veçhile açık ar
tırmaya konulmuştur. Keşif bedeli 1 ~9 
lira muYakkat teminatı 10 lira 45 ku
ruştur . Taliplerin teminatı iş bankası
na yatırnrak makbuzl:ıriyle ihale tari· 
hi olan 12-5-941 p:ızartesi g ünü Mat 

saya kar~ı _bır takını m~sa.adekarlık- ./iı ede Işıklar köyünde Arif A Uın _ 35 yaşlarındaki bır adamı öldüremi- Ankara Komer çiyale ltalyana 
!ara .mu k~bıl ne elde ~tmıştır. ·-· ta,, arni köyde Elmırn adındaki ada- yeccğıııin aşikar bulunma'1 gibi de- Bonko Di Roma 

Mustıık.11 F rıın,;ız a;ansının verdıgı mı' bıÇak ve tahra iie ağır ~urctte ya_ !iller, cinayeti mü~tereken işledikle-
ha~!·e ıı-or~, .Almanya Fr?nsanın ,;a- ra l anı ışt ı r. Yaralı, hastahaneye kal- ri kanaatini vermiştir. Esasen maz- Döyçe Orientbank _ Dresdner -
ıııı"ı ınden ı•tıfade edce<0ktır nun :\lehmed de kardeşi Pak!zenin bank Şubeai 

O, ı ı · , k' 'k" t · f dırılmıs, suçlu tutulmuştur. 

zı bu müesseseden tedarik etmekte 
devam ediniz. Büyük 
te min etmiş olursu n uz. 

menfaatler 

MÜDÜRiYET on allıda encümene müracaatları . 
y e a n ıış ı ıyor ı, ı ·ı ara ara>ın- · içki esnasında bir aralık sandıktan Emlak ve Eytam Bankası 

da m üzakerele r bir defa daha uç ı lmı~. I sarı •~.ıplı bıçağı çıkararak yatak ke- lzmir Esnaf ve Aha li Bankası • d 
IJiı· defa. cl ah" muvakkaten kapatı lmı~- YENi NEŞR YAT nannda sakladığı ve oradan alarak Osmanlı Bankası lzmı"r defterdarhg'"' ın an: 
tır. Bu da &"österiyor ki, harp devanı ··---·-·-·--- ·-·~ kendisine biıı göz işareti çaktıktan 

1------------· ı 27 1 5 10 1561 

ededursun, Alma n,a hazırlıklarını iti- ORTAOKUL _ lznıirde çıkarıl - sonra Alinin ellerini tutmasiyle :\leh- Türkiye i ş Bankası 'ı\lenıdar zade Seyit Ali oglu llevlüdün yeni maliye Şubesin~ olaıı 
ııa ile yaparak, yeni askeri ha:ı~kell<'l'e makta olan Ortaokul mecnıu:ısının medin de bıçağını Aliye sapladığını lznıir şube l eri 12nıayr,;!!11 tarihin :ı697 lira milli emliık .atış beileli borcundan dolayı haciz ed ileu Ah· 
t<•veccüh ederek, gene Avru panın ik- 6 ıncı savısı d ıı intişar etm iştir. itiraf etmiştir . Y-alnız kendilerine den itibaren gişelerini a•ag•ula ya - "

49 
· ı 12~0 l· r·ı 

' ' Al' · b b ··ıd·· kt d ı ' met,•U.a ;\f. Annförtalar caddesinde kain ~ yenı sayı ı ve u 1 • lİ•adı·,·ati,·le mes.gııl olmag-a ,.e ı'ş"'ll ÇI"'IR _ Çıg·ır mecmııaoının 100 ıyı era erce o urme en o ayı ı , 
1 

k, 
1 1 

ki ...,, 
, , • ., . .., 

0 zı ı sa:ıt,er< e açı· ııu unc ııracıı ar- ı· d h • t· k · ı 21 g ün müd -altındaki cJe,·Ietlerle anlaşmağa mecbur ncü s-ayısı da zengin münderecatla ceza kanununun 448 ve 64 ncii mad- kıymetindeki dükkfın vi ayet ı are eye ı ·ararıy e 
kalıyor. çıkmıştır. de lerine gör e cezaları verilirken oda dır. detle müzayedeye çıkanlnııştıı-. Taliplerin 15-5-941 perşenbe günü 

l·eı'nde Alinin, maznunlaı·• ku"für et.. Her gün saat 8.30 dan 12 .30 d h • ı · .. •] · ı ·ın oltınur ... ' ' • ~aat 1r. de viifı)·ct i are ey e.ıne nıurncaa, arı ı' . 
r nıesiniıı cezayı hafifletici 8ebep ola-

1 
Cuma rtesi g ünleri 8 .30 dan 11.30 2 :~ 

29 
5 10, 1517 

E L H A M ~ ~ o ~inemasında ;:i~~::~:::, ::::ı·;,:.':::: 1 A ıy;;~~;;;~&~d!:a-=--(!·a•·T-A·Y-Y_A_R .... E-~S .. i·n·e·m-·a·s·ı·n·d~a~rı~e~ı.~3~6~-4~61~ 
Büt ün ömrü boyunca dünya medeniyetine binle rce ve bi nlerce hari- reisliğindeki hey'et mahkemece her H U \6 

kul iıdel ikler hediye eden cihan~umul mucit THOMAS EDISON'un iki maznunun müştereken cinayeti D O U GLA S fAİRBANKS J R JOAN B ENNETT'in 
i 0lemiş .olmalaı·ı ~ebebiyle mahkü- . -hakiki hayatını takdim eden emsalsiz harikalar şaheseri ' 

1 • v t miyeUerine karar vermişlerdir. Türk Yarattıkları eın.~alsiz, fevkalade maceralar dolu aşk filmi EDJSON'un GENÇLİG ceza kanununun 448 nci madde~i "'"" " " """""""" 

Başrolde, yaşı küçük dehası büyük san'atkar MICKEY ROONE'.Y ta- r~~ıc~b;;fse c0e~:,:~:~~-a~~l:!t~~{~bee~= !=:_ ... ve•şuınulı;•ı"""""''Ce'/.'l'e'""lln~lll llUn• em\=:_ 
rafından cidden hayranlıkl-ar içinde ka l acağınız namütenahi güzellik- !er nazarı itibare alınarak onbeşer l -~ 

Ieııle dolu <>!arak vücuda getiril miş emsalsiz bir filim . Hene ağır hapi•lerine karar verilmi~-
AYRICA - Fevkallld.c nefi5' bir mevzulu Tabii Renkli Canlı Reaimler tir. i ............................................................................................................... -
SEANSLAR H Mahkeme salonu fevkalade kala-' er gün, 1.30 - 3 - 5 - 7 - 9 - da 
Cumartesi , pazar ıı de balıktı. Kararın tefhiminden sonra 
DiKKAT - Haftanın her gününde ilk sean-lar UCUZ HALK MA- P akize, etrafına şaşkın nazarlar ata-

TINELERl d ir. r a k j andar ma muhafazılsında sa -
Fiatleri • Birinci 20- Ba lkon 25 _ K oltuk 30 kuruştur. !ondan çıkmış ve Mehmed de kend i

sini takip etmiştir. 

A YRIC_A ~ . Aş.k Kur banıo _y::_n_.:!.ıy_an_<F_ER_N_AN_nE_L> 
,;;-....... : .. : .... ~;~~~~: 3.SO - 6 - 8.30 Cumartesi günü 2 Pazar günü 1 de ilave seanslar ••• 
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ı111ir Levazım Amir.liği ilanları~ 
l~ • : llld .................................................................... " ............................. . 
I ıınköy satın alma komisyonundan: 
-. 120 ton •ıgıı· eti 12-5-941 günü sa:ıt on lıcste komisyoıııımuz-

2 ca mü11akas ·11 kpnmıı.<tur. 
-. Takarrür <·decck fiyat üzerinden yilıdc on beş temiıwt ıılı-

' nacaktır. 
4 - Evg f ve seraftl 'komisyonumuzda göriilebilir. 

.._ isteklilerin m zkür giin ve snattıt Hadımkö.ı' Ratııı alına ko-
l! misyonuna müracaatları. 6 10 
l ldıınköy satın alma komisyonundan: 

._ 130 ton Sığır eti 12-ii-9H giiııü saat·on dörtte komi•ynnumuz-
2 ca münakasaya konmuştur. · • 

-- Taka.rrür ed~n fiyat üzrr\nden yüzde on beş teminat Hlına-
3 caklır. . • 

- Ev..:ıf ye ser~ t her ~ün Hadımkiiy s:ıtııı alma komis~·onunda 
~iirülebilir. . 6 1 O 
tdıınköy satın alma komisyonundan: 

-... A~ağıda cins ve n1iktarı yazılı keı;l'Hlc 15-5-!>41 gü\1ü :-:.aat 

2 on döı-ttc konıi<yonumıızca müıı:ıka.<'\Y:l konmuştur .. 
-- 1'ekarrür ederPk fiyat üzerinden yüzde on beş temıııat alı-

nacaktır. . 

4 -- I•:v<af ve Şt'raiti her gün komi<yonumuzda görülebilir. 
- isteklilerin mezkfır gün vP •aatta H:ıdınıkii~· s:ıtın :ılnı:ı ko

n1i~rnnuna müracaatları. 
: ~r .. ır .. mikiılıı 

60 
30 

120 
;;o 

100 
3-0 

Elı'atl:ıı·ı 
4, OOX0.25X0,08 

1, OOX0.25X0,03 
4, OOX 0.25X0,02 
4, ooxo.12xo.os 
~. ooxo.1 oxo.oG 
ı. ooxo.12xo.12 

6 1 o 
J.ıarp okuluna havacı subay yetiştirilmek üzere 

sivil liseden mezun olanların lyıyıt 
ve kabul şartları ' 

~ -- Lise olgunluk ııntihanı vermı~ hulunınak. 
- Aldıı<Iarı mezuniyet diplomat:ırındaki kanaat notu iyi veya 

l çok iyi bulunmak. 
- Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla müddet geç - ı 

4 ıne_'.lli~ bulunmak: . . .. . 
• -. Saglık duıımu pılolhık hızmetıne mu;;11ıt olm:ık. 

" -. Yaşları en yukarı 21 olmak. 

Ot: 
Bilahare havıı muayene he.l''eti .tarafından yapılacak ıııuaye
rıede sağlık durumları pilotluk sınıfına müsait görülmiyenler 
isterlerse harp okulunun diğer •ınıflaı'ına verilmek ı:ibi hiç 
bir mecburiyete tabi tutulmazlar. Tam serbesttirler~ Kendile_ 
rinin arzularına göre muameleye tabi tutulurlar. 
Okul tedri,atı 15-llfa,·ı<-941 de başlıyac-ağından talip olanla
rı bulunduktan askerlik ~ubelerine müracaat edeceklerdir. 
Ask rlik şubeleri, yaptıracakları sıhhi muayenede ftıüsbet ne
tice alanlar evrakları ile harp okulun.ı sevkedileceklerdir. 

)-.. 10 ı:ı 17 .:20 21 27 30 4 7 10 

ı~lııir Levazım Amirliği Satın Alma l(omiıyonundan: 
-- R<>her kilo<una kırk l>P~ kurnş fiat tahmin edilen 50 t•HI sığıı· 

< eti l:\-)fayı,;-\141 günü saat ı ı de paıarlıkla <atın ·alınacaktır. 
? '-- )fuhanımeıı bedel. 22500 lirn olup kııt'i teminatı 3;375 lirndır. 

1 ._ Şartnııme,;i her gün komisyonda görülebilir. 
- 1,teklilerin belli vt1ıı \'t.• snatla fındıklıcla kon1ul~lnhk ~atın aL 

'i'"'---. ltııı komi;ıyonıına nıüı·acaatları. 
ltlıl~ levazım Amirliği Satın Alma K.omiıyonundan: 

-- 20 ton nişndır ·alınacaktır. Pıı2arlıkla ek<iltmesi 12-:tllayı.,-!l41 

Pazartesi günü saat l~.30 da tophanede istanbul levazım 

2 amirliği satın alma komis,·onunda yapılacakm. 
-- isteklilerin \'erecekleri ni~adırdmı lıir parça numtiıw tutul -

ınak üzere \'e kat'i leminatla:ıiyle sözü geçen glin ve saalta ko
l komisyona gelmeleri. 
\~llıkir Levazım Amirliği Satın Alma Komi•yonundan ı 

I iHrt 

'---- 1 
liiıo 

'----10 ' O,ooo Odun 

' V l,ooo Zeytin clanesi 

1, Ukarıda cins ve miktarı \ a7.ılı ıki k~lc•ın odun vı• ze)·tin lanesi 
-rı 
1

._ a.ı-rı ~azarlıkla satın alınacaktır ..... 
i ;ılıplerın 12-Mayı .... 941 pazıııolcsi gunu .;aat on lıeşle kışlarhı iz
' levazım'amirliği "ılın alma komisyonuna müracaatları. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

' 

'(ANADOLU) 

Türkiye demir ve çelik fabrika
ları Müessesesi Müdürlüğünden 
llfev.,iıııe göre ayda 10-30 ton teslimat yapılmak şartr,rle fabrikamız-

da istih<al edilen hanı naftalin kapalı zaı-fla müzayedeye konul-
nıu-u~ ~ 

Mevzuutın müşteri tarnfındmı temini şartiyle sahamızda yagonda 
te,lim . atırııcak olan hanı naftalin tekliflerini azami mayısın 15 ine 
kadar müP8s<>semize bildirmeleri sayın müşterilerimize ilün olunur. 

i'ılüe~:>.C':->e llileğine Vli dilediğ'i n1iktarda satış yapn,-:\ğa serbt"'~ttir. 

10 11 12 1706 

lstanbul hava Mıntaka depo 
amirli~inden: 
1 - 2500 mel:ıe ;:X10 ebadında yük<ek le\'etliirlü y~rnllı kah osu 

alınacaktır. 

2 - Kat'i teminatı olan 3:l75 liranın bakır köy mal müdürlüğüne 
.ı·atırılarnk m:ıkbuzları ile birlikte ıa.5-911 salı günü >'.ıat 14 
de yeşil kö_r hava mıntaka depo amirliği "atın alma komis.1·0-
nund:ı bulunmaları. • 1689 . 3486 

lzmir Sicil Ticaret Memurlu
ğundan: . 

' 
Tescil edilmi~ olan [İzmir Traml':ıy ve Elektrik Tiirk Anonim ~irketi] 

niıı :MJ ·l 941 tarihinde fıcli suretle toplanan umııınl hPy'eti ·zabıtnamesi 
Ticaı·et kanunu hükümlerine göre sicilin :1012 numarasına ka)·ıt \'C tescil 
!'dildij!i ilan olıınıır. 

1 : Zabıtname 
2 : Hisı;edarlar cedveli 

1zmir Sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve 
F. Tenik imzası · 

lzmir tramvay ve elektrik.Türk 
anonim Şirketi 

:10 Ni":ın l!l il tarih'nde lımirde, Rahribabadaki İdare merkezinde 
Rlolade olar:ık toplamın Hi.«eclarlar Umumi hey'etinin müzakerat ve mu
karreralına dair tutulan ı>ibıtnamPdir. 

Jky'et_i umumiı·enin leliide i~timaa davet eclildii!i :ıı )fart 941 lmihin
d~ ni:-;abi eksrrh·et ha~ıl oln1adığı cihetle. ])ahili nizanınarncnin 27 inci 
maclde<i mucibiı;ce iı:tinıa :io Xisan 1941 ('arsamba günü saat On bire 
talik ~dilmiştir. . 

İşbu muayyen gün ve saatte .Nafia \'e Ticaret \'ek,ilı•tleri konıiseri.R:ıy 
lsıııail KÜÇÜKK'iin \'P mürnkip Bay Zeki C'ANSIN'ııı huzuı•lari.l'le. İdare 
i\lerlisi laraf'ınclan bıı lıabtla intihap edilmiş bulunan Bay :\fustafa Nuri 
DEVRES'in riyasetinde rnki'toplantıda haztr bulıınan hi .. edarların iki 
hin (2000) his~e)·i temsil etmekte ve nizamnamenin maruz zikir 27 inci 
maddesi hükmüne l~vfikan ikinci içtimada temsil edilen germaye nisheti 
ne olursa ol:<un ınlizakeratın muteber olcluğıı ve bu içtima için yapılan 
ilflnların n1unlazan1 ve u . ..:.ulün<le bulunduğu kon1İ~{·l'i nıumaileyh tnrafın
·lan beyan edildik len :-;onrn: 

Dahili nizanınnm(•ııin 28 inei nıuclde~iııe lt•Yfik:ın hnzır buluııan Hjs
<tılarlanlan :\1ö><yü Sol GOR1IEl':AXO ve Ba)· Ali Fikl'i ALTAY rey lop
·anıağa memur \·e Mösyö C'h:ırl 0< GiRAUD katip tayin edildikleriuden

1 
ımınıailnhinı mevkii nıahstrnlannı i<gal eltiler. 

Reis,' nıüznk~ rat. ruzı,umesiııin a~ainıhıki maddeleri ihti\·a ~lmekle ol

tiıığunu lıilcliı'di: 

1 - İdure Meclisi raporu ile hesabatı tedkike memur mlirakip nıpo-
runun okunn1ası. • \ 

2 - 1940 he":ııı .1·ılı bilançosu il~· k>iı· ve zaı-ar ht:s:ıbının tm«ib ve ka
lrnlü ve lclar~ .\Iecli<inin ilıra:<ı. 

3 - İdar,- )fetlisi azalarından lıazıl:ırınııı memuriyetinin tecdidi v~ 
İdare Mecli<i ıızaları huzur haklarının teslıili. 

4 - 1941 senesi için hesalı:ılı t~kike memtıı· bir münıkilıin tayini ile 
mür:ıkabc ücretinin tesbiti. 

5 - Ticaret Kanununun :12:ı üncü maddesine tevfikan icabında Şir
ketle ticari muamelelerde bulunmaları için idare i\lecli•i azalarına sıılii-

hiret verilmesi. 
, . 

Rei•, İdare Meclisi ve hesapları teclkike memur mürakip raporlarını 

HiSSEDARLAR 

• 

( SAHiFE S } 

Ödemis Cumhuriyet müddei
umumilieinden: · 

Ödemiş cezaevinin !l4 l mali yılı icin bir sen°elik ekmek ihtiyacı kapa
lı zarf usulü ile 1-5-941 tarihinden itibaren on bes gün müddetle eksilt_ 
meye konulmuştur. • 

Beheri 960 graın olmnk fzere günde ikinci neviden 199 ilü 230 udet 
ekmek verilecektir. 

İstekliler her gün mesai saatlerinde şartnameyi müddeiumumilik \'~ 
cezaevi dairelerinde müraC11atla görebilirler. 

.Muvakkat teminatı 755 lira olup tesbit edilen 960 gramlık el<mei!in 
rayici on iki kuruştur. 

htekliler gösterilen miktar üzerinden bir ~enelik ekmek taahhiiclünü 
ifa edebilecekleıUne dair ticaret odasından vesika ibraz edeceklerdir. 

İhale tarihi 16-5-941 c,uma günü saat on beş ol(luğundan bir saat ev
veline kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine uygun sekilJe 
teklif zarflarını o gün Ödemiş müddeiumumilik dairesinde müteşek
kil komisyon riyasetine \'ermeleri ilan olunur. 6 8 10 12 164 l 

1516 lzmir DefterdarhP-ından: 5 10 29 23 
Musevi yetim mektebinin basmahane şubesine 934-940 yılları ka

zanç vergisinden olan 2253 lira ]!4 kuruş borcundan dolayı Ahmetağa 
mahallesinin halimağa sok-ağında kilin 2 taj sayılı ve 4000 lira kıy -
metindeki dükkanın vliiyet idare hey' eti karariyle · 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 15-llfayıs-941 perşenbe glinli 
saat 15 de vilayet idare hey'etine müracaatları i1:1n olunur. 

okuduktan sonra, müzakerat ruzmımesine dahil diğ~r hu•u,atı 
n·ye koymuş \'C al).~ğııl:ıki kararlar ittifakı ara ile alınmıştır. 

Birinci karar 

~ırn~iyle 

Umumi hey'ct, İdare Meclisi tarafından ilıraz edilen 1940 hesap yılı 
lıilı1nçosu ile kar ve zarar hesabının, olduğu gibi, t:ısvib ve kabulüne; 

Alelade ihtiyat akçasına 3.790 .. 69 liranın tahsis, itfa edilmemi~ 
l!J8.468 hj,:se scnerl:ıtın:ı :15 kuruş ve itfa edilnıi~.1.ii:\2 hisse >'enedatıııa 
ii kuruşluk bir temcddiHiıı tevzii; İdare MeclisiıH' 526,!ll liranın tahsis 
eılilme•inden ibaret teklif edilen te\'Ziatın tasvip ve kabu!Une; 

İdare l\Ieclisinin l!J.10 hesap yılı zarfındaki idaresinden ibusına k:ı
r:ı r \'erdi. 

ikinci karar 

Umumi !Iey'et, lchll'e Meclisi azalarından BB. R. Tlı>tle ve Ch. Graurl'
ıııın memuriyetlerinin daha !iç yıl için tecdidi ne; 

İdare meclisi azalarına Yerilecek huzur hakkının 1 kanuınısani 941 
tarihinden itibaren her aza için 70 lira ve senede azami gayri •afi 560 liı'fl 
olarak tesbit edilmesine; karar vel'ildi. 

H 

Uçüncü karar 

Umumi ~ey'et, 1941 yılı he8aplarını t<'tkik ile hu b!ıbtaki raporunu 
1D42 ıle toplanacak olan Umumi Hey'ete takdim etmek üzere Bay Zeki 
( ':ınsın'ı müı·akip ta.vin Ye mürakabe iicı·etini gayri 8afi 360 lira olarak 
ksbit elti. 

Dördüncü karar 
Umumi Hey'et, Ticaret kanununun :ın llncii maddesine tevfikan ida

re )feclisi azalarına. doğrudan doğruya veya dolayısiyle alakadar bulun
dukları Şirket \'eya miies,;eselerle 'icabında Şirket namına ticari muamele
ler akdedilmelerine sftlfıhiyet Yerdi. 

}ıtiiznkt'ratn snnt 12 de nihayet verildi. 
İzmir: :ıo Nisan 19.U 

• 
T. C. Nafia ve Ticaret Vekaletleri komiseri 

Z:ıbıtnamede yazılı hususların hükumetçe 
kabul edildiği manasında olmamak kaydiyle 
içtimaın usul \'e nizama uygun olduğu 

tasdik olunur. 
k Küçükk Reis 

imzası • M. N. Devre• 
imzası 

Rey toplamağa memur :\lürakip 
Zeki C':ııı~ın 

imznsı 

A. F. Altay S. Gormezano 

15 Kunı~luk Damga pulu 
lzmir Tr:ıml':ly Ye El<'ktrik Ttil'k Anonim 

Şirketi mührü 
5 Mayıs 1941 

• 
. .t 

imzaları 

Katip 
Ch. Giraud 
imzası • 

• 

' 
T • ., ,, 

HiSSEDAR İmzalar Hi<sc aıledi Rey Adedi lzmir defterdarhğından: 
;~lileyrnan Sırrının Karşıyaka şubesine 6019 lira milli eml:ik satış 
deli borcundan dola\'l haciz edilen Bayraklı .Manav kunıgu mevki

" de kain bahçe.~i.1le içeri<inde bulunan damları 2500 liı:a kıymet 
; 1 ~~tinden vilüyet fdnre hP.1·'eti karariylc 21 gün milcldetle mürnye-

~ . 

r---------• 
Halis Zeytnnyağından mamul ı 

Ömer Muharrem 
Çamaş'ır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

Kuruştur 

Sıra 

Numara)'ı 

1 Bay Sol GOR. IRZANO 
lımircle 

'T' 
VBKILLE,Rl 

S. Gormezano 500 10 

i- .İ~e çıkarılmışur. Taliplerin 15 mayıs 941 perşenbe günü "33~ 15 ele 
e· ->·et idare hey'etine miiracaatlan il:'ln olunu~. 23 29 5 10 1518 " -. Bay '.\fo,tafn Nuri nF.VRF.S 

lzmirde 
M. N. Devres 500 10 • 

r-
,9 
u
ı· 

ı· 

at 

1 

-
lzmir Emlak ve Eytam bankasından: • 

•• Depozitosu 

;ı Bay Ch. GIRAUD 
1zmircle 

Ch. Giraucl l>OO 10 

)'eri No. su 
TAKS]TLE 

Nev'i Kıymeti T. L. --~.1------------- ----------~ Bay ~'ikl'i ALTAY. 
------------------·· 
A. F. Altay ·&00 10 

fzmil'de C. 146 ':\fanisa Attar hoca mahallesi hamam S. 178.08 i\12. 19 
C. 164 '.lf:ınisa Ala.1·1ıey mahallesi Şehitler tram\'RY cadde•i 11 

800.-
450.-

160 . .L.I 
!lO.-ı--...,5--------- --- ----~---~~~--~--~---~~~~~~~~~ 

.• • Rl.75 :\)2. • ı • 
G ::o~ )fani<:• Ayazpaı;a mahalle~i Aklıalılır Mn•boyu <ııkak 

aıl:ı ı;o~ par;el 1. 
2:ıoo.- 460.- --G----------- ---·-------~-~~-~· 

·PE Ş],\' ll 7 
<'. l 7!1 Turgut!ıı t~tikliil mahalle"i Pa~a camii )fel'can ·sokak 20 Ev 3200.- 640.-

---------------------------~~-
C'. 194 Turgutlu Yenice :ıtııh. Gönül sokak 4 Ev öOO.- 100.- \ t ,'\.! 

('. 308 lstikliıl ınahttlle~i Keklik ~okak 10 Ev 4000.- 800.- .- ' 2.000 

C'. 217 Turgutlu Özyul'l :ıı:ıh. Kocutepe sok. 25 Ev 600.- 1~0.-
lzahatı vukarıda y~zılı gayri menkullerin pıeş;n \'<' ,:ık"ille 1taksillil<>r ~ .. s.ı , 2 faize tabic\iı'.• 'atı~lan 22 5 

:{1 perşenbe günü •aal 14.:30 ela TURGUTLUDA, 2:3 a 911 cunı'ı günü sııat onda :\lAN!SADA h<!ledive dairesin-
Cem'an yalnız Kırk reye hakveren (2.000) iki lıfnı---- hisse :<t>nedııtını hıınıil clrırt 1.ııtın ~datl 

.. ve Turgutluda E>maf ve Ahuli banka<ında yapıl.acııktır. . . . 
nkület \'t> <•vmkı tı>dkik ve kabul edil mi~ \'<' i~bu evrak tasclik kılınmıştır, 

ı _ !etekli olanların lıizalarıncla yazılı clepozıto akçelerini veznemıze yatırarak artırmaya gırmelerı. 
. 2 _ .Müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği tı~kdirde~depozitolarını ııisbet dairesinde lez.-

'1t eylemeleri ve mühür kullananların mühürlerini noterden tasdık ettırmelerı.. 3 10 1607 
, 

J •• 
,.. 

lzmir Emrak ve Eytam. bankasından: 
,. 

YERİ Nev'i Depozito • Rey toplamağa memur 

A 
t:Ras- No. 

1056 İnönü Resadiye Tramvay cacldesind~ 
206.64 MZ. Ada' 837 par. 8. 

Eski Yeni 
770 2, 802, 

Taj 
1010 

Kıymeti 

7.500.- 750 . ....: G S. ,ornezano A.F. Altay 

,_izahatı yukarıda yazılı gayrimenkul~in peşin bedelle satışı 13.5.941 tıırihine milsadif Salı günü saat ONDA iha-. 
"'ri yapılmak üzere artırmaya konulmu~tur. 
l - İstekli olıınların hizasında yazılı depozito akçesini Veznemize yatırarak artırmaya girmeleri. 

. ~ - Müzayede sırasında verilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını nisbet 
•r~sinde tezyit eylemeleri ve mühür kullananların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri. MD. ~ 10 (1629) 

imzası imzası 

• 

Mü rakip Kati 
Z<'ki Cansın C'h. Girnurl 

imzası imzası 

.. 

•r. ('. NAFfA ve 'rfCARl·:T \ ERALB'rtF.Ri 
) KOMiSERİ 

Reis 
!\f. N. DevreA 

imrnsı 

. ,,. . - . 

İzmir Nııfin Şirket \'C '1 üe.<;.elerı 
Bıı~ Koıııi~eri 
1,. Küçükk 

jııı1u..•d 
..... .. , .• _. ..... ~--

- --
15 Kuruşluk Damga pulu 

İzmir Tramvay ve Elektrik 
Anonim Şirketi mUhrti 

6 Mayıs 1!14j 

, 

Türk 

• 



• 

'( SAHiFE 4 } '(ANA DOLU) 10 MAYIS 1941 CUMAR~ 
iki ita/yan zabiti fraka' iki taraf hava taarruz- Son Dakika gelmiş /arını şiddetlendirai 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) -BAŞ TARAFI 1 NCl SAHiFEDE- , 

gr~~!~~~i ;~ıcati~·~!·i •• ;~k1ı\~~rı~:ı~~!~~ ~~;:;:~;~~ı~ıimı;.u:1~~iı~~~~~r~\ny~~:ı:~ ~~: Al manga, Türkigege ta. · 
vn~~~!fu l~~kc~w~.~:·;n~itızm:ıkt:ıdıı ... ~;~:~~';i'~~~~·~. J,~:ıı~~~i;~~~·~t~::~ knyıptır. arruzdan çekinecektir Vilkinin şiddetli _Yun~nistand~ İIŞL Fransız. Almaıı 

c1ngilizlcr her giin Irnkrı takvı- Kudü~. 9 (Rnclyo) -· Jhıgüııkii Al- b. tk gu" ÇIU" klnrı· anla~ması 
ye kıtalnrı çıkfirmaktııdırlar. Irnka mnn resmi tebliğinde. lngiijz tnyyaı·c- Londr:1, !l (A.A.) - Deyli :\fcyl , . ır nu . İJ U ~ ••st• 
hariçten Slir3tle yardım gelmez ·c ' leı·inin akınlarından bnhseıtilmekte, g-azetesinin askeıi muharriri. Ol't:"I p .. l Al F ansa endu 
vnzivet föna olacaktır. ırakn ıreıe - sınni tesif;ntta hn~nr ikn cc1Hc1iği, znyin- şark harekatına cıair yazdığı bir mn. .Vilki, lngiltereye her apagos ve musteşar ar manya, r 
cl'k göııülliiler bir şey< i~fd~. cim{•z . ;::~.~~i:~; 1~~:~ı~'~ı~:r~~~~n~:tg~~~~~~~ ~:~:~~:-· ~~~1:~~;:~~~1\.~.1 ii:n~~~--:~· 1 ctu~~! yardımın yapılmasını tevkif edildi . risinden istifade 

Basrada aalah : kadar uzandıkltırı hildirilmf!ktedir. memleketin en kuvvetli miidafo:ı hat istiyor Londı-3, 9 °(A.A.)·- :ı.rn~tnkil edecekmiş .. );: 
Sima, fi ( A.A.) - Hi.nd hükOnwti Lomlrıı, u (A.A.) - Dün güııdiiz tını t.eşkil e<len ve şimrıli gnr11i<lc Ça- Pransız njan~ı bildiriyor: Jı0ndra, n (A.A.) - ' 1\ltıS~ 

a,.nğıdaki tebliği neşrctmiş'tir: 14 Alman ta~yare·iniıı clilşiiriildiiğü na.kkaleyi muhııf:ıza edl'n meşhuı· \'•ışingtoıı, !J (A.A.) - Cııınhul'i- Atina radyosu, eski Yunan hüku- Fransız ııjnnsı bildiriyor: 
119

; 
Son günlerde Bnsrn "bölge:sinde na. öğrenilmistir. Gece de 9 Alman bom- Çatalca hattına in:ı.nuz etmekten yetçilcrin Reisicumhur namzedi \'ilki, meti harbiye n~ızıı·ı Pnpagos ile mliı>· \"işinin Al manyaya fa\'izlcri sıetlr 

fif fakat sarih bir salah mevcııcldur. h:ırdıınaıı · tayynresinin İngiltere tize- ç~kincc:eği netice~in~ \'armaktadır. Skud\'.'r Garden toplaııtısırnla şu nul- teşar )la\'ridi;; ve diğer müsteşarla- mahiyettedir. Ve bunlar ~u sur 
iki: ltalyan zabit i gelmiş: rinde düşiirüldüğli Londrndnn bildi- Bu muhnrrire giire; A !manya, kıı ~iiylemiŞti!': rın fovkif edildiğini bildirmiştir. toplanabilir. . ıı~ 
Ncvyork, 9 (A.A.) - Yunnyted rilmekteclir. Sm;iyeye tayy!l'!IC ile kıt:rnt naklet - - 'I'otnlitcr felsefesi, Amerik:ın mil- Kukln hükumet olan Çolakoğlu, Al- ı _ FMnsız ıcncli.istrisi, AlıJl 

Pres ajansının verdiği bir ·habere IJon·drn. 0 (A.A.) - R11 gece orta mck suretiyle Tlil"kiyeyi heı-taraf !etinin hiirriy('liııe kaı·~ı lıir 1.ıehelid teş- maııların emıiyle, Almany-n.ya karşı tankl,;mnın zırhlarını kahnlfl tı~ 
göre, yliksek riltlıeli iki 1tnlyan u. 1ngilterecl0 iki bölgeye sidcletli t:rnr- ctmeğ'~ çalışac:ıktır. Fakat lııgilter<', kil c>cliyor. Bizim yn~a.\·1şımızı tenkid harbi tahrik st\çuyJn bunların hakln- ğa \'ardım edecektir. Dalk:m h~~~r 
lıayı müşavir vazifes.ini ~örmek üze· l'lızlar ynpılm1ştır. Bir bölgede mühim Kıbrısı tuttuğu gibi, füı ü l:;kcnderi- edenlerle uzlnşmak imkanı yoktur. Tch- rındıı takibat yapılmnsım emretmi~ de lngiliz tank dafi toplnrııı:ı 1'· 

11
• 

re Hnğçlacla muvnsalnt etmiştir. hıı~ımıt v:ınlır. OHi ve yı1ralı mikt:..'ll'l· YNle bulunan lng-iliz filoı::u cl:ı. bu likc bize ~·akln!5maktadır. K:ıhr:ı.m:ln tir. Alman t~nklarınm zırhlarının ıııt 1 
Basradıa. bazı m ahaller iual e d ild i· •ıın muhtemel olarak ylik~ek olncnğı t:ıraflarcbki sularciıı hnrekfıtında ta- lııgilizlcriıı yenilmesine mli~:ıade reler- Alınan htıl.H.'ı'IC're gUre Yunnni~tt1ıı- ka\'emf•t gösteremediği :uıJ:ışılTTllŞ0t' 

Londrn, 9 (A.A.) - Irak Yaziyt>tin wnııedilmcktedir. · ' ıırnmiyh~ :-;erbest bulunmnkt:ıdır. Bu- ~k. lıu tehlike blitiin ağırlığiyle hizc <la inşe \'ilZiyct.i ('.Ok gOçtilr. Halka 2 _Fransız endlistrisi, Almnll !l~· 
de büyiik bi, tebccldiil yoktur. Bab. lngiltt>reniıı şimal uiilgesiııcle de rııli_ n:ı mu kahil aclalaı· dPnizind~ vnzi - gelecektir. llilckur propngancl:ıl:ır kw·_ günde 12;, gram ekmP.k, hnftada d:ı nizaltıl:ı.rının tnmiratmn yaııır1:ıc~ır baııiyecle Irak kuvv·etleri kamp civn- him hnsarnt mevcud~a <la ölii \'e y:ırn- )'{•t ba~k:ıclır. Çünkü lıir adnclan eli- ~ı,;ıııcla biz eli' mutaz:ırrıl' olnc::ığız. fö:_ ancak 12iı gram makrırna verilmek- tu·. Fransız .snhillerindcki v-0 ~ ~;1 . 
rın<lan çekilmişlerdir. nu mınrnka ci 1ı adedinin eheınnıiycl~iz ol<ln~u tnh- J1e~ adaya piJ"e ~ibi . ıc:;rıy-•m pike kiye nazaran arl:ın harp mndcleleri i:;::. wcliı-. yflclaki gemi tezgahları lngilıZ c:nrS 
varında faaliyet olmuş::;a clıı, ehC'm- ııiıı '.!dilmekleclir. Lomb:mhm:m tayyarp]eri bn mınta- tihs:ılirııİ7.İ lngiltl!reyp t{~min cıler:w.k, Ruzveltin rahatsızlıg" l yareleri tarnfmdıın o <lcıN'Ce hO b 
miyetli hnr-cket yoktur. 1ngiliz kıla - Ek.eriyeti lngiltereııin ş:ırkrnrltı ve kada müthi' bir tnbiye kuvvetinı' o yasanı:ıkla kalmıy11Mk, h:ırbi k<l7.n- uı{r.:ıtılmıştır .ki, amiral Roderı. }c)İJI 
brının tayyarelerle Mnsula nak1ecliL "eııubuıula olmak iizere diğeı· lıazı yer_ malik lıuhınmnkt:ıclırlar. ~luhakkak ııac:ıktır. Dunun için <le ılıc:ıniz ku\'\'eti devam ediyor • tt~zgfıhların Fransa iç!C>rine ntı 
ciikle.ri haberi tekzip edilmektedir. lere de bombalaı· diişmiiştiir. Du ~·er- olan lıir şey ,·nrclıı· kj, o cln. B~lknn- istiy'or. Diz gcmileı·imizin clerhal k:ıfi- tı•tkik eyl<'mektedir. 

1011
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1mpnrat.orluk kıtal:ırı Basr:ıcla kon- 'erden bir kaçı ciddi hn~ara uğı·:ımış- )arda toplaıınıı:$ olnn bil' milyon Al- leleri Uimay(lycı hnşlaınıısrnı istiyoruz. Vaşington, !l (A.A.) - Ruzvelt • Iı0ndra, 9 (A.A.) _ Bugiin J elR 
t •olu genişleterek posta _ telgrnf 'ır. Pek nz ölii vardıl'. A\·cılanınız 11 ınnnın uzun miidclet atıl kalacağıdır. Biitüıı miitfofikler lngilwreye eller mi<le ·inden rnhntsızdır. Hafif ateşi dradn münakaşa edilen rne~·r· 

k · · b k 1 h l'f .. d" bo "b d t · · • h s ti b• ,._,. ekt"diı· r>· · 'f ·,. \ t \'nrdır. Doktor, ı>arşnnba günii Ruz- .Al 1 "v•' mcr ·ezıııı, an a arı, mu tC 1 mu- .u mmı. m .ar ıman ny\·aresıı~ı l4'l . ov· ue er ır ıgı \'ernı ~ "'. . .ızın~ \'a7.ı cmıı. c {' ay- ... Fransa - manya mı aşması\'•' ·ıd 
es eseleri işgal etmişlerdir. Kiiçiik rıp etmışlerdır. Londrnya da hır krıç , \•m'<! lemın .etmcktır. velte iki giin yatakfa k~lmngmı tav- lan i.5hirliği si.rnsetinin J..nvııls\.ıı· 
hndigeleı· olmuşsa da ciddi bir sey lıııınba atılmıştır. /Vı · B / .k y İngiliı zimamdarlaı·ı t•ıwrjik kimse- siye etmi.itir. id:ıı·.e olun~bilcceğidir. Ne gibi tııdil' 
k d d·ı 1 1 orveç e çı a ve ,, 1 1· n .. ı 'it 1 t füızvclt, <liin kn't.ınnk isl~miss.n k c ·n.r e 1 memiştir. • y d nanma sı ngi iz , ~- (')(il'. uguıı ngı erce e ayyaı·e \'\> • • • l<·rdr bulunulduğu da mera . . ·ııd 

Umumi vnziyet.e gelince. buna he- Unan O t:-mk imalfıtı son hncldini hulmugtur. de. doktol' mrııı~olmııstur. :\Inarnnfıh ııırktedir. Rıı mcrnk, dnha zı). t 
nüz fa .. fiye e<lilmi~ nnzal'iylc bakı_ filosunun yanında gos/avyayı tanımıyor mtıer. lngilt-creyi istila ~tnwdcn har- r<'i~i.c~ımhuı· l!~ş~cun.dakŞ . ·~e~"fon!n Almnnrarıın Suriyed<l hn,,•n üslerı 1'° 
lnmı.\'ttcagrı gibi, kat•·ı olarak bir c_,. "f k (\ (A A ) e ti bi knznnnmnz. l>eniz volları ncık lıuluıı- d:üıılı ''e lınrıcı ışlerın gıdı.şını takıp el·· ed'ıt> '"·tm·ı.''"ccü-1• nok' "". ınd3 ı0.~ .-.. c:T RAFI 1 NCl SAHiFEDE ) ~t os o\·n, ., · · - •"JO\'YC er . . '-' kt .. . I' . l k t ' ,. '" .., "'' .V' 
bilinen ez. l\fanmafih isyanın :ılev - ı B,...,.. A • birliğ: hükumeti, Norveç \'e Berçika. dukça ela hu olamaz. ~liittchicl dcvlcı eyleme· e \'C muşnvır eıuy t'> ')ı ·ı c- Jnnmnktndır. Almanyn, her zı:ı~ııP 
lenmedı){i muhakkaktır. Orduda Al- nil'ide geçmes~ıde!.1 sonra, . ~tıa~ diploinntik hey'etlcl'iııi hundan böyle ol:ır:ık, bu yolların t:ırafımızelan ela mas hl nlindC' bultlınm:ıkltadıl'. olduğu gibi, lnışka sahalarda ıı1 ~ııı. 
nrnn nüfuzu fnzln olmu :-on da i'ivnsi donanmasının ugu~ı ne \'U.."Zıye e 0 - tnnım1yac!ığıııı bildirdikten sonrn , açık hıılunclurulnuısmı.istiyoı·um. SUR YE KOM ~ER HALEPTE t:ıjlar elde ~tmeden önce iht )bt 
bakımdan hu te.;il'siz kalmıştır. İrak duğu h:ıkkındn :;arılı mnlumat ?Ok- Yugosln\· diplomatik hcy'e'Unin ele Fn~da yardımda bulunmnmızln ln- ' lınreket etmektedir. Dunun sc ıı· 
tn olan hit~nlerıden gayet i~·i ınalU- tur. Yuıınıı :·e İngiliz ku\•vetleı·i ~r.o- n:-1.ık tıınınmıyacnğından. Yugoslav giltere h:w:ılarcla ilstüııliiğü alc1ığ-ı - Sam .. .9 (A.A.) -AFransan.ın ~uıi- deniz ku\'vetlerinin mevcud olrJl}lıı~J 
mat alııımakt-ac11r. .1:ı.dnn çel<ılırke~, Yunan ve tngılız elçiliğini hah<'rclm· e>tmiştir. giin, Almnn münnkn~ •yollnrmı nıii - ye \'e Lubnan fe\•kala~e ~omısen g~- maı;ıdır. Almanyn, bnzı ye~lere .,. 

lngiliz r esmi tebliği: el niz kuvvetlerı faal rol O\'namıQtır. Ü k · e. sfr \'C k~t'i bomlınnlını:ınl:ı.rl!ı tııh- nernl Dens, Halehe gıtmış ve belcdı- kuvvetleri tnhşid ettiğinden, h~n\ 
K h. 9 (AA ) o~ k l ı:urnda zayiat V<!rmi olmaları tahli- çlü pa t komisyonu r'ıı> "<lcceklil': Yt' ı·ei;;iylC' göriiştiikt'!'rn .::onra ~nma 1 d l Al . 1 n a ıre, . . . - ı ... a ş:n· · 11- ... ar a ıa {Jm o mama.sına r.. b'' 

giliz kuı:v.etleri umumj karnrgfihı - diı-. İn.giltereve muhtaç olduğu rnpun. dönmi.iştür. cüretkarone hareketlere tc~cb ~. 
ııın tebliği: G}ri~~iıı .. Suda lim:ıııı lng~lizler~.e ııe:.~~:;if' n~a~~İ:~i} tclJilk~po~e~ı~~i~f~:~ lnı·ı vPriniz. Doklnrcla, ımhillerimiz- lngilterede denizciler edebilir; bu muh temeldir. Bu hl\~ 

rraktn: kun·etlerimiz Habl·'ani~·e- denı~ us."u olar:ık h:ızırlmH.lı.gınn go_ dr. de bulunan ve, in~n Nlilmekt~ ·olan • • • .. ht, gece tayyar~lerle :ısker 11ttl).· 
de hakim bir .va.vJnvı 1·şgal etmislcr - :ı · 1unnn donanma rndan hır kı::m;- O 1 kl A k · b \'aınıı·ları 1ngiltereye \'eı·iııiz. Hu ge- ıçın yenı teşekkul olnbilir. Adalardaki .\·.eni Alrn:ın 

1
.r " · s l ı ı ı ı ı ~a · 1 11 , ç ü pa • ~ıı umnını ·omısyoııu u- 1 l , 

dir. Harp meydanında temizleme ha - ııın 'ulıc.acka JU ıııımda atrı, ~il;;~ 1
.: 1;- giin saat lG,:IO ela japon II:ıriciY" na- milcıfo h~nıu elerini ngiliz limanla- Londra .• 9 (A.A .. ) _Deniz .ticaret lol'inden ve 12 ad.~la~dnn t~n:~ır-c~, 

reketi ynpılmakfodır. Her cin mal- rıyan .1r ısmır..~n . ~ amır ıçın . - zırııım iknmetgahıııcla. toplanmıgtır. nna çık:ır:ıbilmeleı·ini · temin için nazıl"ı Gıvers ve ı.-. nazırı Bavın; de- Ln kısa gece me\!sımınde bıle nı 
zeme igtinam edilmiştir. Irak kııv - kcııderıye aırn ussüne ~vdet ctmıs Toplnntıya :.\I:ıtsuoka ile Alnımı \'C ltnl- nıuhrip•de \·eriniz. Bu sıırctle lngiltere niz subay yedek 'teşekkülü viicuda saatte Suriye.re aşabilir. ·' 
vetlcri Rnmadi ve G:rnahay.c ınıııtn- bulunmaları muhtcmclc!ı~" k . . pşıyacak \'e muzaffoı· obc:ı.ktır. 1. 'lrl'T.' b·ı 1. . 1 d' B Ed • J j' 
kalm·ına çekilmişlcrdiı Dc\'l'İY" koL Şu ..;ual hatıra g~lebıl~r: O h~~cle yan biiyük elçileri iştira . ctmıştıı·. !14~-·l!l sencll'rincl" İngiltere. Ameri. gc ır~. ı,,ıni ı c !rmış er ır. u te - enJD at attJ 

Ege adaları biı·er bırer ışgal edılır _ Ekonomik me:>elelerılc clnhil olmak kn, K:uıafl,", Yenı' Z"'land" ;la ,.,,. şek kule. haleı~ hızmetfo bulunan su-
ları, hu i~tikamctlerde fnrılivette k 1 . h k"t . 1 h be le . liıere iic akicl clevlet arasındaki i ·hir- " .... , - ... u " baylar ve deniz erleri dahil olacak- b•• ••k hJ•Jıe 
bııhınnrnktadırlar. Easra blilge.·inde en, c enız are a mn aıc ~ .r 1 Jit•i me,.-e1elcri geniş ~tll'ctte tl•dkik Avusltıralynd:t Y~~ı.vnn 200 milyon !ardır. Halen gemilerde çahşnnlnr , UYU te J 
sükunet vnrdır. ne~en alın-amamak~adı~·· Bt~g~n ışgnl "' hiir insanın mü.':fcr~k g:ıyretiyl<ı ezi- • 

edılen nclalarııı çogu .şımalı bgcclc _ 01tınmuşt11r. Komisyonun n keri ve d tCLc\'Vuku temin edecek ve hunu muknvelelerini temdid -ettikleri tnk- c 
Ira k reımi tebliği : dir. Sutla ile şimali Ege n<l~!nı:~ rırn- ekonomik komisyonlarının ela i~tirnki- tc>miıı eylediği giin ele her> tarafta, dircte buncfün miistesnn tutulacaklar. Londra, 9 ( A.A:_> .. ---: ~~!!tıırı f 
reyrut, !) (Raclyo) ·- 1 O mımarn- sınd11 d:.ı ltalymılnrın Leros u.,,su .vnr-. le ın(~mkiin olclu~u kadar sık toplan- .Almnın.·ada cin iS'\.'anlar b,•ı.clı.'·acak dıl'. Gemilerden çıkmış olanlar ise azaları. ~rasınd:ı goruşlı:dugun<'.9} 

lı rak resmi tebliği: • ılır. Buuıcn:ılcy.h L~ros • tehlıkesı ınnsma ve Romn ve Bcrlindeki komis- V"' ı.tı nıt"ıthi~ tchlı'ke oı·tacını.1' 1·,'·'!')'·n- bu teşkilfltn giııeceklerdir. 936 sene- rl', har:ıcıye nazırı Ant.onı Eden~ r'. 
<';nrp ceı1hc.ıinde llnlılrnniyedc tc- k ı 1 d ı "ı t nınlarln sıkı temas halinde f:ıali\'ettc ~- u 1 "l\ sinde, hnlık<;ılar hariç deniz islerin - Şrırk sey:-ıhatirıi yaparken tayf!lı 

beddül yoktur. CC'nupta devriyn kol- nrşısınc n ne ~ 1 az 0 an unaıı or- İıuhmmasınn karar Ycrilmişlir . · ı•nktır. de çalı~mış olan,.<' hnİc·n bnşkn vazi- miithi."I bir fırt.ınay!l tutulmu$tur· JJ 
l:n1ı miisatlemelcri olmu.~. esirler ıl - pitolnrınm faaliyet gi:i.stermesi bf'k - 11 itlere hitnp ·::!clivorum. felerc geemiş bulunan kimseler 18 fırtına esnnsındn Snğnc nehrindl' 
hnmışlır. Tayyar~ledmiz keşif ueu"- l<'nnıemel~~ir. Y~lııız . Yun.~ı~!ılnı,c!a Cezalandırılan kahveci Si7., bizim gibi bir millufüı hiç bir ynşındnn aşagı olmnmnk ı;;nrti\ 1" bu \'apur. batmıştı. :t 
lnrı yapmışklr, Habbaniyeyi müker- me~·cud doıt denızaltı ıle gozuk~le - zamnn knr~ıl:ışmndınız. H:uıgi putpc- tr;;ekkiilc gireceklerdir. · Eden, m·velki gün knmnradıı.~ 
rarcn bombarchman ederek h:ıs:ımt h.>.~·ı ve muhası.mln~·t1ı~ hazı .2aj·.ı~ta l!"tanbul, n ('relcfonla) - Kadıköy. m..;t ilfıhına :ıllnh olarak tnpıyor~anız, "A .k d yahatini nnlntırken, havanın ıv~ 
ika eylen1işler<lir. Bir tnyynr<.'lllİZ duçar etnrn1crnTe mtız:ıı' l'llıl(•lulıı'. de kahveci n. Abbas, knh,·ehnnegini :-;izi cFıiı·gemcsi için <lun ccliııir_ merı an or usunun eih-.elerinden dolayı K nhireye ~, 
<lo··nmen11·ştı'ı·. · ( R. G. ) mua.vveıı gaattc kapatmndıi•ındnn, ör· CEYMIS RUZVELT KA b.. ••k 1 d ~ .. ı · t' Ed · ı str " ,, • U'-'U manevra arı \'ar. ıl\ını soy emış ı .. 4. enın )U • f'f 

İngiliz hava kuvvelleri El R:1sid lslam alemi vaziyetten fi idare k.omut:ı11hğınc:ı kah\·ehaııesi i 
1 

. J hntı hır macera şeklını almıştır. P 
kışla-.ım müteaclclid defa bombal:ı - mu··ıeess' rdı·r G gün .kapaTılınak şuretiyl<' t<'CZİ,\'(' H REYE GELD Vaşington, !> (A.A.) - Bn yaz tına tayyareyi sürüklemiş, blr ~~ 
mı,.tır. Biı• bina ha nrn ui:"l"amı tır. edilmiştir. Amerikan ordusunun <'n hi.i:j·iik ma- lık deniz :;evi.resine kadar ntt!J," 

Kahire, 9 (A.A.) • - Amcrik:ı 1 B 01111 

Zayiat yoktur. Sabah ~na't 7.:J da - BAS TARAFI ı NCI SAHiFEDE- Altın fı·atı du··şmeg"' e h . R nevrn arı yapılacnktır. u mnnevra _ Pilot, bir pu~la ile fırtınanın ~1r 
B -d · d 1 1 cum uıTeısi uz\'eltin .bi•rük oğlu 1 r:oo b' d f 1 k · · k r·ıı ag nd üzerın e uçan ngi iz tny- mıh"cı· cle\·letlcrı'ı1ı·ı1 tızun entrika- .. b ara ·> ııı en uz a :ı~ er ıştır:ı dc\·:ı.m cıdcceğini ve a!'t:ıcnğ1nı ',t ' b ) d yuz aşı Ceymis Ruznlt, Amerikan d kt' d 800 b ıı yarclcri bombalar atmı lnrdır. Rir de\T"sinı'n n1ah tıll··1 oldtıg~•lın•ı ~. u"p _ aş a ı h' k' 1 e ece· ır. Arni zaman :ı in ne bildirmi!<, ve Dritan.\'aı.·n döıı_~, 

"' • , ti ·umetinin ngiliz hav:ı 1·uv~·"'tleri k · · ~ ''k " ı:.;o üıyyrıre• yere indirilmiş, mlir<>ilc - hem yoktur. " J\ ·"' as ·erın de sefeMerı1 · tecriibeleı-i iizere t-:ılimat istemiştir. FA\cn kl 
b-atı esir alınmıstır. lstaııbul, !.) (Telefonla) Al1tı.n 1nezdiııkrlc askeri miişahidi olarak bu- yapılacaktır. sıı cevabı \'"ı·mı'ştı'r•. 

• V-ali vekili, mihvercileriıı propa - fiati gitgide düşmektedir. Rugiin >U' unma iizerc Kahire.re gehniştir. " ı 
Habeşistanda yeni mev- gıuıdalnrmclan rla bahsederek elemiş- altın 27 liradır. r.eymiı-; RUZ\'Clt şu he.rnn:ıtt:ı hulun- Bu.garların tekzibi «Devam ediniz> - ~ 

tir ki: , ıııuştur: Tnyynrc Cebeli.itt.'lrıka vnrdufd1 ~ 
ziler işgal edildi - Almnnlar Araplara, bir Arap • •ıafsuokanın beyanatı -. r;ı·nliler, Bı'"nlall''•" , .. olı'yle .0"\'kı'- Sofya, 9 (A.A.) - Bulgar aJan!'I. num: t:ıyynrenin deposunda 10 

9~~ 
1 t . · · 1 ır~ı ' .. ,, •• ,, - ·~ Alman askeri rnakamlnıunın bazı ta. k ı k k'f t d k bC11" ittihndı deve ı tesısıni vadcdi,\'OJ' ar. yat almaktaclıı·l:ır. 1.ri vaziyettedirler. a ı uçuşa ·ı aye e ece · Baıtarafı 1 nci Sahifede 

kınlar yapan kµn·etlerimiz mumffa
kıyet göstermişlerdir. 

il rıbe]iRtanda: Ha rekii tıpıız m('m
nuniyct verici .,ekilde inki af etmC'k
tcdir. 

Kahire, 9 (A.A.) - Hab<!şistan ve 
Libyada vaziyet şu merkezdedir: 

Tobrukt::ı iki taraf nz faaliyet J,•fü
termiştir. Hanı faaliyeti fazla olmuş
tur. Torbuğa yapılan akınlardn Alman 

·tayyareleri düşiirlilmliştiir. 
Hube~istnnda Ambalagide muhnre

be devam etmektedir. Kuvvct1el'imiz 
bazı tepeleri i:jgnl etmişler ve bir ltnl
yan bomba fu·kasına men·up erler C'sir 
almışlardır. Şimdi Hnbeşistanda :~0-
33 bin kadnr ttnlyan kaldığı uıhmin 
edilmektediı·. Bunların nerede ve ııe 
vaziyette bulunduklaıı, ne kadar mu
kavemet edebilecekleri belli değildir. 
İleri hareketin bundan sonra hil·az 
yavaşlıyacağı snııılmaktaclır. Çtiııkü 
ftalyaplar bazı yerlerde hakim geçicl
leı·i tutmuşl:u·dır. Geride kalan ftalynn
lnrın ku\'\""'i maneviyeleri d~ bundmı 
ev,·el harp eden lbılyanl:mr.ın iyidir. 

Radyo uazete. in<lmı: 
Habe.:;;istnncln Ambalagi ch·nrınıln 

l ngilizler yeni tepeler almı !ardır. Ce
nu ptnn ilerliycn ordu, şimaldcki Hind 
kıtnlnrma 18 mil mesafeye lindnr yak
laşmıştır. ltaly:rnlnrııı So'keTli geçidin_ 
de muka\•enıet ettikleri bilclil'ilmı>kw
dir. 

Habcşistanın diğer ycırlerincle hare
kat muvnffakıyetle inkiŞnr etmektedir. 

lngiliz filosu Bingaz1yi 
bombardıman etti 

Fakat mihYer ~özlerinin kıymetini Baıtarafı 1 nci Sahifede - (. 1 nrnmış Yunan şahsiyetlerini Bulga- kalmıstır 
bilenle~. nazi yardımı hnkkıntl:ıki takdirde japonyanın alacağı \'nziyeti ;ın ileı:, harbin ynkında l:ıit«-eğini ristandaki tecricr kampların~ sev - , Bi~ Alman kruvazöriİ 
\'rtadın, cHinya hiıkimiyetini ilerlet - açıkça anlatmış \'e demiştir ki: be.~leınıyprl~r. rnka.t so.n~ınn kadar kettikleri hakkında Amerikan gazc-
mek için olduğunu. Irakta, orta şnrk- - .Japony1111111 üçlü pakta il\jha - mu~adel~ azımleıı km vetlıdır._ tclerinde çıknn hnherleri kat'i -.uret- batırıldı t 

} ~k· · t· t kının sebepleı·ı·ncl"n birı' de, rn.rle;;.·ik 1•1~.eym ... ı::ı R .. ıız .. velt, Irakta v:myeie in. - te tekzibe mezundur. Amı"t"Jlı ta, l\lezopotamyada ıa ıınıyr ı e · "' g 1 h-k ı ı kl h 1 ondrn 9 (AA) .. 
min için .vapılclıLJ.ını bilirler. Amerikanın harbe giıımesine mnni ol- ,. lız eı ın. a ı~? < u arını •. ~r .şeym Mısır hükumeti taahhüt· l .4 • .<' t bl'w; . -

0 ınnktı Fakat her seye rağmen Ilirle- • o una gırmesı ıçın zam:ı.nn ıhtıynç bıı- c :ııresının e ıgı: 1111 
~it~~g;, anacpl~~. a) ra~daFilistinin şik A~ıerika muh~samata i~ti~·ak e - ~~eıılıduğunu söyJemiştir .• ~~izbaşı Ru~- lerini yerine get~rmekte 10 bin tonluk Kor Wol ıu·u'·irt' 

decek olursa, ı'nponv:ı da serefi Ye ~a • t •. b:l:bnsındnn 1\lısn .k.ıa.lı _Fa.ruka rümiiz, Hind denizinde ticaret ııı~ 
Arap halkı, Irak hfıdiseleriyle 'meş- · " · 1 1 '"lhsı hıı m"ktuhıı h"""'l K h.i le Lonclra, !.l ( A.A. ) - Tioorıet dni - milerine hücum eden on bin to .. 11 ~·· 

t . dakatı u••runch Alm·ın\·anın ve t:ı - ~·. · · " · .... , ır. 8 r~c l •' guldilr. Fakat Raşid Aliye :::cm.Pa 1 < "' • ' ·' bır ka } rt knl • ·· ·0 rı kt reisi reisi Lettel Pol, l\hsır- ngiliz ti- bir Almnn mun\'in kruvazörlinll · t-
1österen pek azdır. 8üratle nhnan yanın yanında harbe girmeğe mecbur rlir 'ç ın n ' acagı umı er 1 me c- caret odası içtimaında şunları söyle- knhyarak batırmıştır. B u k6rısntl fü 
tedbirleııle hadisenin filen b:ı~tırıl - olacaktır. . M. h • 1 rniştir : misinde me\'kuf bulunan 27 Jrıg 
ması memnuniyet doğurmuştur. Gazeteci, Amerikan gemi kafildeleı:ı U tekır er yakalandı - J<;dcn, benden; İngiliz hiikftme- denizcisi kurt-arılmıştır. ı-i• 

Bir H ind kablleıinin te lgrafı: \'eyn rdnkııt gernileııi, Alman e~ll- lstmıbtıl, !l (Telefonla) _ Bugiin tinin, .:\tısıı· _ İngiliz ittifakının tat- Alman mürettebatından 53 ;ıfı 
Peş-aver. !l (A.A.) - ~fngmnvııl zaltıları ile çarpıştıklnrı takdire'-:· BPyoğhıııda Ceylan kumaş mağazası bikinden dolayı m-cmnun kalchğıhı esir edilmiştir. Kruvazörümüz eh lı' 

hudud kabileleri, Jfak hükfımeti J1·~ık>kony·anın bunu bir harp Fe~ebit lA'- sahibi Onnik ile tezgahtarı Dimitri, tebarüz e.hirmemi istedi. Mısırııı. miyetc;iz hao:;nrn uğramış.~n da ?Jlı.lf·,ı' 
<lıu·bc:ıiııi idare eden H:ışill Ali C:ey- a · t·i edip etmiyeceğiııi ı:ıormuş ur. Bnynzıdcla fotoğraf mnlzeme:;i :atı~la_ muahededen doğan t.'lahhüdlerini ye rebe .ku\'\'etini tnmamiylc> muhtı .. 
hiııiye aşnğı<lnki tPlgl'afı giiııdermiş- :\in st1ı,,oka şu c:e\•abı \'er.miştir: h rıııda cin fotoğrafçı Tnnas ile tczgfıh- ri rıe g-etirmekte gösterdiği heyec'!ln, etınrkt·edir. 
lerdir. lltı; •..vet, benim de fikl'ım zate11 u- ~rı ~Inıla~ı l\farik ih.tı.'kar. suc. iyle A. el- hiikiimet m:ıhfillerinde \ 'c Britanya- Afmanyaya gönderile' 

c~I osll1n\· kabilelerini temsil eden lın• " ı k f k t l 1 ı 1 cin memnuni'-'et m·nnelımuştır Amerika hi'ıku· nıeti tfırnfınclan da- · y ... ; \'t•rı <'rt' e\' ·ı ('t 1 mış ere ır. · · " • · 
bizler, müslünıaıı aleminin lltızl \'e H. 1 . H . lngilterc ' kmıdi toprnğını ml\da- cek tiftikler 
faşistleıı tnrafnıdaıı tecavüz 'iehlikc- ,·et .edi!d1 !ği tnkdirdc Biı·lcşik Amk cı·i- . ıt er, yenı ırvatıstan fan e'ttiği kndnr, .Mısııı topraklnrırıı so, 
sine 111'31'UZ bulunchığu bug-üıılcrdc, kııya gıc ıp gitmiy.eccği ımnline ·:ır~ı f. • • k b l ti• da müdafaa edt'cektir. 
mc hur Ge.rlüııi ailesine nıen.::up o - dn, l\1ntsuoka, böyll' bir şeyin mcv- se ırınt a U et Lettcl Pol, hu münasebetle :\Iısır 
!mı sizin islilmiyctin düşnrnıılariyle ~uubalıs olnı:ıdığını, çünkü heniiz Berfin, !l (A.A.) - Hitler. Hari- başYekilinin hiikfımete ~önd<'rdiği 
i birliği yaptığınızı ,.e imparatorluk zamanı gclmccliğini söylcmiştiı". ciye nazırı H.ibentrop dn hazıı~ oldu- ~u mesajı <la okumuştur: 
kıtnlarımızn hücum ettiğinizi lee.f:.f:İİL ).latsuokn, özlerini bitirirken: ğu halde veni Hırvat <lcvlclinin Ber- «JUiyük anla.şmazlı~lnrın bu vn -
le öğrendik. lslfımi,\·et nnmıııa fern - japonynııın üçlü pakta ve bu ırnkt- liıı elçisi Ümnkayayofu knl.nıl ctmjş- hinı clnkiknsındn, :\fısır, İngiliz .)fı
ı.rat ediniz. Ve lngiltcrt:' ile ycnidc11 lan doğan tanhhiidlcrc saclık knlncn- tiı·. Scfi ı · itimaclnamc:-;ini vermi.'jtir. .sır ittif:ıkrnın fimir olduğu biitiiıı t•u-
dostane müna,.;ebctler tc.sis ediniz.~ ğııu ve eğer Birl~ik Amerika h~ırhe H h• l • ·hti•f ı· ahhUdlerinj yerine getirmekten zevk 

Amerı.ka kararını bil- girerse, jnpoııyanın ela her :m için ava şe 1t eri 1 a ı c\uymakta Ve demokrasiler dflvasınn 
Alm:ınynnın yanıııda haruc> giı ıncğı• hazırlıkları bnf{lılıj{ını· i. ba't <ıtmekt<'dir.~ 

dirmek Üzere lınzır huhındu){unıı beyan etmiş\iı·. 
Amerikalı muhabiı·. \'akın bir nılh 

< BASTARAFI t NCl· SAHiFEDE ) ihtimalinin mcvcu<l ol~ıp olmndığı -
fillerde görlişiılen m\!vzular, Amerika. nı j npon nazırıncl~n sorunca 'Hl ce\':t
nın yakında ne yapması liizım ı~eleliği hı almıştır: 
etrııfmdn toplanmaktndır. - Belki öblir gün! 

nir çoklarının fikriırn göl'e, miiza- l\Ialsnoka. bu suretle sulhiin ya -
kcr" ve münakasn devresi sifratle so- kında rıkcleılilP.miyeceğiııi ı;;oylı'nıiş • 

Her yıl mayısın 15 inci günli yapıl
makta olan hnvn şehidleri ihtifali 
için hnzırlıklarn başlanmıştır. ll1lber 
aldığımızn göre, ihtifale bütün te
şekkliller, miie~~cc:eler. hankn lnr Y.e 
nıekt<ıplileıı iştirnk edeceklerdir. 

Çin-Japon harbi 
şiddetlendi 

Ltanbul, !.l (Telefonla) - ttl 
giinlerde hiikümetimizle A:~:ı ti 
hükumeti :ırasında ynpılan tıcıırilt 
anlnşrn~sına göre ; Alm:ınynyn \'C~ıııf 
cek olan 200 bin liralık tiftik haz:~ 
mıştır. Ynrın veya öbür giln A r9 
yaya sevkedilmck Uzer~ \•:ıpıl 
yüklenecektir. 

Kızıldeniz yolu açıl~~~ 
lst:ınlıul, !'I (Telefon1:ı) - !tıt Y 1 

harbe girıdiği giinden beri ~&l?~ 
lıulnn~n Kız ılrleniz vasıtasiyle. ~rt 
rika yolunun açıldığı bugün tıC 
odasına resmen bildirilmiştir. d'~ 

-BAŞ J'ARAFI t NCI SAHiFEDE- na ermek üzefodir. Bu cle\'l'e sona er- tir. 
cesi lngiliz deniz ve hava kuvvetleri- Oiği znmnıı, Amerika şu iki knr:ırılan ---------------

Portekiz adalarindan~·~ 
istenmemiştir 

İlk vapur 4 mayısta Amerikll el11' 
Cung-King, 9 (A.A. ) - Cin a~kcri hareket etmiştir. Bu vapurda 111 ~ıt 

sözcüsü, hımekfıt hakkında şunları lekctimize nicl ilaç ve inşaat J110:.dı 5i;_,.ıemi~tir: n l b J 

- IIomnt \'e Ho1>c.v e'·nlctlerincle mc.si bulunmaktadır. un< nn ,,l\•ııt 
.,] tficc-arlarımız bu yoldan seV"'-

niıı Dingnziyi bombardıman e>ttiğini birini vermek mevkiincle lıulunncnk- tirmiyeccği snııılmaklfülıı•. 
bildiı·mektedir. lır. İnfiradçıların ilk müt.aleaları, Tar-

Knhbe, !l (Radyo) _ Resmi teb - Ya A mel'ikan mlldahnl" imk:inlrırı- mis H ernlclda çıkmıştır. lnfiradcılar, 
Jiği: nı bertarnf etmek; yahlı<l harbe gir- Hrırbirn nazırı Siınsoııu deniz harp 

Yugoslav tayyareleri Akdenizde mek iiz<'re sarih bir karar .almak.. tahrikatcılığı yapmakla ithnm cdi-
kcşif uçuşunda hulunmuslardır. Ha- Yiıks~k me~n!rlar ves~ıı· şah~ıyct- Y?,ı·I~~: J.~akat lııı. inffrnclçı gaze.t~niıı 
beşi!rtanda İngiliz, Cenubi Afrika bir Jer ara. ında hakıın olan hıs: e naz~rnn, :~>r.üşu bı}c. A~ncrıkapın har')e gıtece
liği ve hür Fmnsız tayyareleri mu - Ruzvelt harbe müdahnle edılmek uzere g.~nı derpış edıyor. Sıın,;;0!1. tarafından 
vn:ffakıyctli tnnrruzlnr :yapmışlar - direktif verdiği takclirde, efkarı umı~- sı!ylen~n nutuktan harp ıJıtn etmeden 
dır. Ubyada ela geniş hücumlar ynpıl- miyenin büyük bir ~k. erh·etiııi ~enclı- b~~· !"ud:~h:ıle m:ıı~n ı ç_ıknrı!!1rnkta ':e 
mıştır. tki İngiliz tnyyaııeı::i üs~üne siyle beraber bulncaktıı·. AmerıkaJ~ın hukumetın umt~mı efkar~ boyle~ bır 
dönmemişUl'. knrnmu hir knç haftndnn fazla gccık- hnrh<! hnm·l:ırlıgı ~nnnerlılm~ktec1ır. 

Liıbon, 9 (A.A.) -Portekiz lliikfı
meti hiı· tebliğ neşercderek, Porte • 
kizcle ve\•a Atlantik adalnrınd~ P01-
t ekiz lin;aıı ve iislerini ku1J•1Jlmnk 
üzere hiç hir muharip vcyn s:ıiı· de,·
letler tarafından hiç bir ta.lep \'cya 
teklifte bulunulmadığını bildirmiştir. 
Portekiz, bu üs ve limunlarn ~"aJ)Jla
bilecek heı· hangi bir teşebbiiso kar. 
şı koyacaktır. Fnknt lıiç bir tıu aft:ın 
hiicu ma intitrnr etır\cmcktr<lir. 

vc 'Ponkpcy dağlarında muharC'be f ı el b·ı kl Fr- ~ 
ilk ;nfhl(larıııd:ıdıı·. j~ıpoulnr, ku\'\'et ifin isti ac e e e ı ece en ~I'~ 
lerimizi dağl-:ırdnn,at.rnnk mnksndiy- demokrasiler ittifakı akdini ist<'Jll 
1(· iic kolelan hücum etmektedirler. tcdir. 

.laponlrır cenubi Şan.ela iki fırka GnzP.tc diyor ki : . }ıtll! 
tııhşiel etmişlerdir. $arkfan garbe c llu harnte Anıerık:ı ceP (jı 
dojtru yapılan hnl'ekfit, Çin kuvvet- me~•kezini, lngiltere sor c~nahl. r il 
lerini Sarı nehirden atrn:ık hedefini sağ ceı\nhı teşkil .ctmektcdır. lf~ıııJ 
giiste!'mc>kterlir. . . m?\:.ziden birinde .g?r~ile~ck ceYi~ 

Çung _ King , 9 (A .. A). - CınıR bütun orc!uda t~şırını goste~eıcr ıı 
resmi organı olan Dcylı Nıyuz, Ame- den, vnktıyle muşterek. t;~bır )icft 
riyn - Çin _ lngiltcre 11rasındn b ir . mnlı \'e mUın'kcrclerı> gırı~ııme 


