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1 Z Mi R 
ENTERNASYONAL FUARI 

Yurdun ekonomi alanında attığı büyük ve ener • 
jik adımları en açık karakteri.atik bir tekilde her 
yıl giiıteren fuar bu ıene de bliyilk ilavelerle 
20 Aııustosla açılıp 20 Eylülde kapanaraktır. 

SO ncu YIL 
NQ. 853'2 

Neıredilmiyen yazılar ıeri verilmez ı------------------------------------'---------

Giinli 1eçmif niiahalar 2s kuruıtur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
Hazırlanınız -

Batı yarım küresindeki 
Fransız mü~temlekeleri 

ne olacak? 

Amerika cum· 
hurreisi 

Gazeteciler toplantısın
da beyanatta bulundu 

r " Ebedi Şeften Milli Şefe 
taşınan bayrak 

Ankarada 
ismet lnönüne 
Yarın Stadyumda Şe
ref tribününde teslim 

edilecek 

• • 
sHeRı vAzıve 

SOLLUMU ALAN INGILIZ 
MOTöRIZE VE ZIRHLI 

KUVVETLERi 

Kaputsoya hü
cum ettiler 

500 esir abndl, tank
lar tahrip edildi 

Radyo aazrtı.~iııdnı: 

• 

Mer>ı'fon, 1 7 ( A .A. ) - Ebedi 
Şeften Milli Şefe sembol olarak ta. 
fınan bayrak, vilayet hudud una sa

a t 9,30 da getirilmiş, güzergahtaki 
köyler halkırıın candan tezahüratı 
arasında Mer .zifona taşınmış ve a t· 
!etler tarafından· hiç durmadan vi
layet hududuna ulaştır ıl mı~tır. Bay
rak, Çorum atlelerinc teslim edil • 

Sollumu alan lngiliz motörlü ve zırh 
lı kolları, hareketlerine dt>vam ederek 
:\Iısır _ Libsa lıududuııchı Libya top • 
r;ıkl:rrı üzerinde İtıılyanlaı·ın pek çok • 
tahkim etmiş oldukları Kaput,;o kalesi 
~trnfıııda bazı menileri almışlardır., 
Burada Almanlnı·ılan beş _yüz esir, lrııı.k 
Vt' bazı zırhlı vasıtaları :ılınmış. hır 

mqtir. 
Çorum, J 7 ( A .A .) - Bayrak, bu. 

gün ..,·1ayet hududu bölııeıin de 

Amasya gençler inden teslim alın · 
mış, şe hir civarında on b inler ce 
halkın cotkun tezahüratı araaında 

a tletler imiz tarafından Ankara hu 

milqar motüdli h:ırp rn:;ıtnsı tahrip -·----
lngilterede dü ürülen Alman tayya releri 

---- Almanya ve lngiltere edilmi~tir. 
:ollıım w Kaputsoda harbe de\•am 

edilmektedir. 
Diı!'er tarafları tak\'İye kuv\'etleri 

almış olan Tobruk müdafileri de bir 
rıkıs hareketi ynpmı~larrlır. Müdafnn 

duduna doğru götürülmüştür. hatlarından İl('ridrki düşmanlarına 
Ankara, 17 (Telefonla) - Ebedi nıyiat nrcliren İngiliz kunetlcri, iki

Şeften Milli Şefe sembol olarak ırö· si sulıa,· olmak üzere 62 Alm~ıı \'e !tal. 
türülen Bayrak pazartesi günü 19 \'.fiil askerini esir alm1'1ardır. 

· İn"İlizlerin pasif müdafaa harbini Mayıs atadyumunda Şeref tribünün- " 
B. Ruzvelt terk ederek her cephede taarruza geç-

\' . de Milli Şefimize teslim edilecektir. meleri, son zamanda aldıkları tak\'iye 
d" ı/ışıngton, 17 (A.A.) - Ruzvelt, l .

1
. l k A • kuv\·etleriııin mühimce miktarlarda 

d~~i~i~~:reteciler toplantısında şöyle ngt iZ er as en vazı- olduğunu göstermektedir. Geçen gtin 

ı. :- Beynelmilel &artlar, Fransız mil- yelten endişe etmiyorlar İngiliz adalarından hareket. eden .~·e .. 6 
;:tıııe yaptığım hitabın, dahn ziyade bin millik bir mesafe kateylıyen buyıık 
~ıırihine imkfın vermiyecek kndar a- bir ,·apur kafilesi, ortıı şarka gelmiş. 
~lrdır. S • J • tir. Yine bu hafta, 20 Amerikan vapu-

Rıızwlt, çok farazi addettiği bazı su Un ye mese esı ru da Mısıra mühim miktarda harp 
a!!ere cevap verme iden imtina eyle - f h d malzem-'.'~İ get.irmi~tir. Bu suretle İn
llıiştir: Bu s~ınller a~a.sı?da Yişi?eki ne sa a a l!'iliz kuwetlerinin zırhlı \'e motörlü 
{uıie rıkan büyuk e!çısının gerı çagırı- \'a,ıtaları itibnriyle c.ok kuwetlendik-
ıp çıığırılmıyac..ığı hakkındaki sual de !er: IN'y;.·iit etmektedir. 
~rdır. Gazeteciler, Reisicumhurun hi- Asıl tehlike zafın Fran Hava harekiıtı~a gelince İnl!'ili7 tay-
··"h· n Fr n ız 1ııillcHııc mi; yok•n Vi ~·ar<>l<'rı. Irnka ırıdeıı w beuzın ıkm 1 
,ı Ultümdine mi ynrııl<lıii;ını •or - sız miistemlekelerine etmek için Suriy~e~i me)·dan l ar:ı in!'n 
lllıı 1 1 Alman tn.ı·,·arelerını tahrip mak,ndıy-

ş ardır. Ruzve t: • "d" , 
-- Bu ııual, oevaptnn müstağnidir. sırayetı ır -Devamı 2 nci aahifede -

k ~i!jtir. Amerikanın, bntı yarım Londrn, 17 (A.A.) - Retimi mahfil-
. !ttı>sin<kki müstemlekeleri işgal ]erde bu sabah beyan edildiğine göre, 
ıçın cenubi Amerika devletleriyle müş Alman şartlarının \'i~i hükümeti tara_ 

- Sonu 4 üncü sahifede - fıııdan kabul edilmesi üzerine Suriye 
---:x:---

Sırp, Hırvat ve Sloven
. ler birliği kırılmıyacak 

hadi.....,Jerinin aldığı durum, askeri va
ziyet itibariyle hiç bir endişe nrme -
mekl<>dir. ihtiyar \'(' yorgun olan ma
ı·,'•al P<>teniıı son gilnlerdc mihver dev 
ldlrri tarafındun müt<'mııdiyen tnzyik 

t ugoslavya Kra etli~'Dti:J.~i i4h~~o~~ı.:~~ı )VU· 

- --<DOO>----

lının beyanatı Fransa hükumeti bir 
tebliğ neşretti 

"Düşmanlarımız in sa· 
niyet kaidelerini ihlal Fransız mahfil-

etmesinler,, I • d k• h t 
Orta şarkta bir y~r. 17 (A.A.) - erın e l ayre 

Yugoslavya kralı Piyer, Orta şarkta 
hir ynde R!>yter ajsn,ına verdiği bir y r • ki meseleler• 
llıUJiıkatta şöyle demiştir: Y ışı, es ı 

- Düşman, Sırp, Hırvat ve Slo. hatır/atarak tarizde 
\'enlerin birliğini kırmaı!'a a•ln mu -
VafCak olnmıyacaktır. bulundu 

Lord Halifaks 
Amerika Hariciye Na· 
zırile Sııriye vaziye

tini görüştü 

.Müsavi olmadığı kndar da kısa oı::ın 
ltıüc-adelede mnğlüıı olduk, fakat mil 
letimizin ercfini kurtardık. Şu ıın -
dn herke.•ln duvabilme'i için yük~ek 
~Psle şunları ~Uylemek arzu ediyo • 

\' i~i, 17 (A.A.) - Ofi Ajansı a~a- • 
ğıdaki tebliği ne;rctmiştir: 

l'tıın: 
Düşmanlarımız, millcl\Jn~ ka.ı~ı h~t 

tı hareketlerine in>nniyet k-..ıclelı>rı
ni ihliil etmemcğe dikknt etsinler. 

Ruzveltin mektubu : 
Orta şnrkta bir yer, 17 (A.A.) -
Yüzbaşı Ceymi• Ruzveit, dün Yu-

ıto~tnvva kralı Piver tarafından ka 
lıuı edilmiştir. Ve;ilen malümata gö
te bu mülAkatta kral Piyer, Ceymi• 
nuz\'eltten, Birleşik Amerikanın Yu
ltô•lav filo•unun tekrar tcskili için 
ta.,yarr. verip vermiyeceğiııi •orımış

Lord Halifaks 

Raı· Ruzwltin mnı't'şal Peten tara
fında~ yapılan Fransız müstemle~cl~
rini Almanyaııın emrine \'ermek fıkrı
ni lalammun cttii{ine iıııuıdınnayı is
tihdaf eder beyanatı t'Csmi Fransız Vaşıngton. 17 (A.A.) - Amcl'iku 
mahfillerinde hayı,:tle kar~ılanmıs - ııezdiııdcki ingiliz lıüyllk elçk Jord 
tır. Hıılifnks, dün akşam geç vakit Ame-

Hususiy!c ki Fransız cle\'let reisinin rika hariciye nazırı Kot'del Hull ilı:> 
hitJıbesine \'~t·ilı:>n bu teşbih, garp ya- mlililkatta bulunmııştur. Sııriyerleki 
rım kitı·eHinde lııılunıın Frnnsaya ait vaziyetin inki<;nfı mevzuubnhs olduğu 
GUpıı, Gine w• ~fartinikin Birleşik iiğrenllmiştir. 

- Sonu 4 iincü aahifede - ·------

SURIYEDE BiR MEYDAN üzerinde hava 
TEKRAR BOMBALANDI muharebeleri 

Habbaniye tay
yare meydanı 

Son hafta 
zarfında 

lngiliz ve Irak tayyare
leri faaliyet gösteriyorlar 

Irakta Basra 
mıntakasında 

Alman tayyareleri ta
rafından ilk defa 

bombalandı 

Alman iagyarelerinden Şiddetli ve büyük bir 

Kudüs, 17 (Radyo) - Bugun Ka
hirede neşredilen havtt karargahı 
kıumandanfığının tebliğinde İngiliz 
bombardıman tayyarelerinin, dün 
Surivede Tüdmür hava meydanını 
bonı.bardınv"ln ettikleri bildirilmiştir. 
Suı iye meydanlarını kullanan Al • 
man tayyarelerinden bu meydandtt 
bulunan bir Hengel tayyaresi ile bir 
büyük nakliye tayyare"inin tahrip 
edild i ğ'i kat ' i ~urette tl"~bit o lunmuş

tur. 
Kahire, 17 (Kudüs rndyos!ı) -

Orta sark İngiliz ha\'a kunetlcri 
ka~rgiihının tebliği: 

1nıriliz bombardıman tayyareleri, 
Iraktn geni• h:ırekiltia bul\ınnıus -
)ardır. ::11tısul hava meydanında hulıı_ 
nan bir miktar Alman tayy:ıre•i mit· 
rnlyöz ".lte~ine tutulmus, bir IIengel 
tnyyare,;i tahrip cdilmis. diğer lrnzı
ları da h:ı~nra ul(ratılmı•tır. Ammn
redcki ııdı ol ~·c benzin depoları do. 
nanmayn mensup tayyareler tarafın. 

- Sonu 4 üneü Hlıif@d" -

Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel 

Profesör Dr. 
Ziya Güne 

Mühim teberrüü müna
sebetile bir mektup 

gönderdi 
İstanbul, 17 ( A.A.) - Burada bu

lunan Maarif Vekili B. Hasan Ali 
Yücel, servetini vefatından sonra Uni
versiteye teberrü eden göz doktoru 
prof.esör Ziya Gllne şu mektubu gön-
dermişt ir: · 

cSayın profesör Ziya Gün; 
Cnfışıırnk kazandığınız ve "takdire 

değı:>r bir tasarrufla biriktirdiğiniz 
servetinizi üniversitenin inkişaf ve 
tekamülüne tahsis etmiş olduğunuzu 

92 tanesi düşürüldü 
Londra, 17 (A.A.) - 17 mayısta 

biten hafta içinde Almanlar, İngil
tere üzerinde ve İ ngiliz sahilleri acık 
larındıı 65 tayyare kaybetmişlerdir. 
Bu müddet içinde bir tek İngiliz av 
t'"lyyaı esi kaybo!mus, onun dn pilotu 
kurtulmuştur. 

Londra, 17 (A.A.) - Seliihiyettar 
bir nıen hadan öğrenildiğine ıöre , 
15 mayı~ta biten hafta içinde Akde
niz h nrp AAhneBi nde en nşnğı 27 düs
mnıı tnyyaN"İ düşürlllmüş, bir çoğu 
da bulundukları yerlerde hnsarn uğ. 
ratılmı*tır. Akdeniz ve Afrik:ıda ce
reyan eden bu harekat esnasmda İn· 
gilizlerin yalnız 11 tayyaresi iislcrL 
n · dönmemiştir. 

Radyo gazetesinden: 
17 mnyrnt:ı biten h".lfta icinde lııgil

tere üzerindP ve <ahilleriade 65 dllş
maıı tayyare~i dii~üriilmU~tilr. l\In~·ıs 
a~·ı zarfında lngiltere l\zC'rinde dtl
şllrüleıı cHlşm:rn tan·nı·,,Jeriıı!n mik
tıın 149 u lıulmııştur. 

t DEVAMI 4 NCO SAHIFEDF. l 

muharebe devam ediqor 
Berlin, 17 (A.A.) - Yarı re~mi 

kaynaktan bildiriliyor : 
Almanya hnriciye nezareti, Irak 

harbiye nazırının Ankarada yaptığı 
müzakerelerin neticesi bilinmediğini, 
keza Türkiyenin Iraka karşı nasıl bir 
siyaset takip edeceği henüz mnlGm 
olmadığını gazetecilere haber vel' • 
nıiştir. Almanya, Irak meselelerini 
aliıka ile takip etmektedir. 

Irak tebliii: 
Beyrut, ı 7 (S. 18.10 radyosun • 

dan) - Bağdaddn Irak ordultırı ku
mandanlığının nesredilen bugünkü 
resmi tebliği: 

Irak cephesinde hiç bir hadise ol
mamıştır. Yalnız devriye fnaliycti 
kaydedilmiştir. 

Cenup cephesinde 3 dü~man tay· 
yaresi, şehirlerimiz üzerinde uçmuş, 
bombalar :ıtmı~tır. Hn'>'.lr ehemmi • 
;- ·!•izdir. Bu tayyarelerden biri'i dü 
ştlrülmü~tilr. Basraclaki dlişman mev. 
zileriııp hwcum edilmiştir. Bu mmta-

<DEV AMI 4 NCO SAHIFEDF. l 

\ 

.: 
rektörilmüzden öğrendim . Bu ylik- Habe§İ s t ıında İngilix lerin el'ne geçen kalelerden biri 
sek ve örnek olncak hareketi memle- L d 1 · ı· C 
ket ma3rifi ndına büvlik sükranla on r;ı. 17. (A ngı iZ ve enubi Af· vesait aldc r:nıis -

, A,) - Ro.rh•rm lııl- • ıerdir. Yeni mevzi -
karşılarım. dirdiğine ııöl'o I.ıb- rıka kuvvetlerinin ıer alınmıştır. Tub -
. Sa~·gılarımın kabulün ti ı·irn ede - yada lng·;liz ku\' • ruktııkı }lritaııy~ v,. 

rım.,, vetleri hatlarım Tob yeni muvaffakıyetler i Arnsturaifa kuvve, 
. l~tanbul, 1.7 ('~e!ef~n.la) - Şeh.· ruk müdst:ı<> nıın • _ Jeri, m8hdud ın:ıl:i -

r~mız~le. tetkıklerını. bı'..ıren Mnaı:ıf takasına kad•ır bl ette bir taaıTuz yn-

tur ('eymis Ruzveltin: 
- )f:ıjestelcrlnin istediği kadar: 
f't"rnbını verdiği bildirilmekt~cli:. 

\ ekılımız Hasan Alı Y.uc.el hu)!'un leştirmi~lerıl!t» Habe • t parak dü<;mıına zn _ 
' Ankaraya hareket etnııştır. Hıobesısrnııd.ı in • şıs an ve yi1ıt \'Prdiı·mı~. 2 :ı:a_ 

giliz kıtalıın N>~~I • M bit ve ı;o !•:.lyn~ \'e 

DOO 

Alman maraıaıının oğlu 
Genç Blomberg 

Irakta öldü 
Kahire, 17 (A.A.) - hi nıenba. 

<lan öğrrııildiğine göre, Alnı'!ln ma
rrşıdı Fon Blomberıdn genç oğlu ev
Vclhi gün Irllkta cereyan eden h:\di
ı~ıer e·<na,ınd:ı ölmü.;tür. Alman ha_ 
\'ncı n,.ındaıı olıuı Blombergin oğlu
nun hava volivle Iraka vardım:ı gi -
drn Almnri he~·'eti -:ırasında bıılundu. 
ku anın,ılmısilJ', f!'!are t al Peten, halkı Nu i uıuliiyle Rll1nh)'ı>r 

linin 80 kilom~tl'() ısır cephe- Alnınn .:ıskı•ı; esir 
kadaı ~;ın•nllnclc lıtı _ ıılmı,ıo .. rf·ı., Orta ı,ü 
lunan Arlo!ny l \'n;· - 1 • d yillcliikt~ bir tank, 
niışlıırdır. Burnda erın e 1 havan bpu, :; Rre-

l$ARE.Tl.otR 

Karşıyaka rıhtımt dil•nıanın ~O .ısk~ri da topu inıhn c•dıl-
Kal'f ıyaka rıhtımı, son zamanlar . bulnnmuştur. l 1 miştir. 

da a razözün bozulmaaı hasabiyle Imıdra. 17 (Rnr\_ Yeni ka eıer ve mev- tngi!i.-; kıtaları. 
sulanınamaktadır. Bu yüzden gelen yo) - Kah'rcc!o 'n_ • { Habe•istaı:,1 ,, Amb:ı. 
ıreçen Vatıtalar toz kaldırmakta, hem gİIİ7. Ort:ı <:ırk kı: \' ziler, eSl r er ve mal- )agide fUtUllUn İfaJ_ 
yolcuları , hem aahiJ üzeıı'ndeki ev · V•'tleri nnıumi ka - zeme altndt y:ın ktı\'\'Cll~rinin ku 
ler halkını rahatsız etmektedir. rargahının lıuıriın <atılmasını hemen 
Unutmamalıdır ki, Kar4ıyakada hal. ne•redilen tı;bl:~i · . tamamen ikmal .:t _ 
kın yegane gez indiği yer de burası - Libyacla bütün gün Bntanya zırhlı miş ve yeni terakkiler kaydeylemi.s-
dır. Pazar günleri ise, lzmirlilerin \'C motöı,iıe öncü kunetleri Sollum ve )erdir. İtalyan somali•inin •İmali 
mühim bir kısmı buraya taşınır. Kaput<o mıntakalanndn d\lşmanın lı:ül şarkisinde Dnrta limanı işgal edil -

Ne yapılacakaa yapılmalı, bu cad- liy<>tli mi.ktarda muharebe arabasını miştir. Alginin cenubunda Diyakar:.ı 
denin s11lannıa işi temin edllrnelidiY. harp harıci ederek beş yüzden fazla düşmandan alınn:ıl1tır. ** e'ir, mühim miktarda s!llh ve ınotö.ı-lü (DEV>41! 4 NC1J MHWJ.DI.) . 

• 



-
SAHİFE 2 ) 

Radvo Gazetesi 
Sığınak ve si
perler 'için 

Suriyederı alınan 800 h Amerika Sovyet- Halkevinde bir toplantı 
haberlere gore. Su _ lraka ton arp ler voliyle mihvere k · · · ı · her ~evi mal sevkiya- ~ yc.pılaca tır riye tayyare mey- malzemesı geç1rı mış " 
danlarından ilk ge - tını meı~et~iştir. Bu Pa. if korunma kanun ve nizamna -
çen tayyareler. Al - sebepledı~ kı. ,So'~:t- mesi hiikümleri ve vilfıyetin neı:ırelti -
munlarm Fı·an. adan 1 ·ıtırı F a !ere m~kı.?e \e a ~a- ği beyanname \'C broşürler t:ıtbi~a~ı iğtinam ettikleri tay- Dil VB rans mın!;1 ~hşt1:~cı ~1a ~e - hakkında ~aıı günü saat 16 c1a şehnmız 
~ arelerdir. Ve şim - ned1ı ~ı 

1S ~1 tl a_. - Halkevi salonunda bir toplantı yapı -
dh·e kadar Suriye arasında . harp uok ra.rhaı. t OV)~-ı:ıın Jacaktıi·. Bu toplantıya alakadar o-
ta;·yare meydanla - mı vel'e •• e~uyu u~ - tanlar iştirak edeceklerdir. 
rından Iraka ge~n den dol.ı~ı ,ılınmı~ - Vilayet. İzmir beJecliye hududu dn-

ta.ryarelerin }enunu HESS. INGILIZLER ARA· tır. l/ 1 . hiliı1deki mıntakular için tfüi komis -
ıl • · btılmtı"luı· es.r; nıcse csı ı h h 11 · • , ... lı· lımcı e ı)~ı 'J • • \'Oll ar ve er nıa a c ıçın .! • < • 

Bunlardan on bcs S NDA TEFRiKA ÇIKAR Hes. meselesı etra- komiteler tegkiJ etmiştir. Ilımlar, faa-
lnne. i Mu ·ula inmiş.- 1 - fmda~ı AheyeCTın ar - Jiyete geçmiŞJerdir. Hnlk, sı~rınak ve 
tir. Diğerleri de Ira- MAK iSTiYORMUŞ tı~. u~u ~e~. lıulmt!Ş siperlerin nerelerde \'e ne :--uretle ya -
kın muhtelif tayy~ı - . . . . .. .. g~b! gorunuyor. ~Ih~- pılacağını hu komi:,:~·on ve komiteler -
re meydanlarına ınmış bulunuyor - dısenm ıç ~·uzu, hal~ ~ıılnşılmam.~~tıı · den öğrenec~k ve bu husu~ta izahat a-
ıar. Irakta eıı miihim tayyare mey - Fakat lngılter~de gıttık<;.<: tebellu:, : lacaklarclır. 
danı Hahbaniyedir. Ph;tli ve en mü - den kaııaata gore Hess. bu teşeb?u~u. Hu t(\şekküllerin çalışma mevzuları 
kemmel bu tayvare mey<lanı İnlfilizle: yalnız bnşm:ı yapmamıştır:. Hıtlere daha ziyade müşterek ve umumi ted
rin elindedir. lraklılaruı ellerın~ek~ çok ,. ıkı bı_r. su.rett.e baglı ~ulu~a.n birler iizerinde olacaktır. )lmtaka ta
tayyaı·e meydanlan, nuın~za.Tl'! pıstlı 1Ies~-ı~1 • ~efı.nın ~·ızm;ıyle. İngılte~~)e li komisyonları, emniyet ve belediye 
değilse ele mevsim yaz oldygu ıçın Irak geldıgı .tah:rıı:ı e?ılmekleclır. :.\~ak:-at. aınirlerfre c H. P. teşkilatı mensupla 
tayyare meydanlarından istifade. et - böyle bır hlı~se ıle · ulh meselesı ~~ra ~ rııldan. ·mahalle yardımcı komiteleri 
mek mümkiindUr. Ve bu mev~ımde fında teı'€cldu~ uyandırmak. _ın~ılı~I:ı de yine emniyet ve belediye fımirled 
Irak meydanlarından ta.r.rarelerın uç- arasında. tefrıka çıkarmakla: l!ıg!~1?-- ,.e parti ocak heyetleri mensııplarııı
ması kolaydır. ler harp ve su~h hakkın~_nkı b_ırlıgı!t dan ve mahalle mümessillerinden teş-

Kahire ve Surireden gelen habe~le- asi~ sarsıhnadıgını iebaruz ettırmek- kil olunmuştur. 
re göre. İngilizler :;on vaziyet üzerınc tedırler. 

harekete geçerek Suriyecleki r~ı~nsız II undersonı:n be'l)ana.t~ Şehrimizde pasif korunma hazırltk-

(ANADOLU) 

Eski lzmir agorası 
hafriyatı bitti .. 

Bulunan kısım, mimari bakım
dan yüksek . kıym~ttedir 

1932 senesinden beri hnfriyatına 
devam edilen !zmir Agorasının Türk 
tarih kurumu tarnfından yapı lan 
1940-41 .enesi hafriyatı sona ermiş.. 
tir. Hafriyat, müze miidürü Bay Et> -
lahcd diıı Kantnrrn nezaretin ele geç
miştir. Bu seneki hafriy-a"tta .\goraııın 
şimalindeki aksamı. bımamen meyda 
na çıkaı ılmıştır. Bu kısmrn. ç >k mu
azzam hir Bazilika olduğu anlaşıl -
mıştır. Burada l 60 metre uzunluğun_ 
da. 20 metre genişliğinde Bazilika 
mimari tarzında üzeri frl'liilli. iki 
kat bir rh·ak vardır. 

İzmir agor;lsı. gerek Asya ve Ana
clolucla. gerek A\Tupad:ıki em·ali 
içiııde tek ve eşRizdir. Romada du 
biiyle bir Bazilika var ise de iki kat
iıdll". İzmir agora::n j ... e -alt kat. yani 

yeraltı katı ile üç katlıdır ve bütiin 
sahası. 40.000 metre karedir. 

İzmir hafriyatının geçen seneki 
ameliyesine kadar meydana çıkan 

kısmının plfını, Tüı·k tarih kurumu 
ag mimarı B. Süleym-an Örnek tara
fından yapılmıştı. Bu seneki hafriyat 
planı ela lstanbul Alman asarıatika 
enstitiisü rniidi.irlerindeıı arkcolo~ 
mimar Dr . . R. ı,.aumann tarafından 
yapılmaktadır. Buna bir de reconst -
tıuction ilave edilmiştir. 

Dr. N:ıumann ve müze müdlirü 
Sclftheddin Kantar, 25 giinden beri 
bu işle rneşgıı l olmuşlardır. 

Plfın \"C hafriyat raporu, bu hnfta 
:\laarif Vekaletine ve Türk tarih ku 
rumu başkanlığına gönderilecektir. 

Yol ve köpr"Ü ~şleri 

JS MAYJS rn41 PAZAR ,....,.,.,,,, 

QADYO 
BUGONKO PROGRAM ııs 

8.30 progrnm ve memleket \ı 
ayarı, 8.33 müzik: marşlar ~i~ 
8.45 ajan haberleri, 9.00 ınu \. 
hafif program (Pl.), 9.30-9.46 

1 
\r 

saati, 12.30 program ve nı~~1 ~ur 
saat nya.rı, l2.33 müzik: diigUl\w 

. kül eri (kadın S'esleri), 12.46 aJ ıer 
haberleri, 13.00 müzik: saz .cser(d 
ve hafif şarkılar, 13.30 konuşrıııı ~ı 
reden - tepeden), 13.45-14.30 _ın°~e 
radyo ·alon orkestrası (violonıst ~f 
cip Aşkın idaresinde), 18.00 'P\, .. 
ram , 18.03 müzik: radyo cm~ rr e • 
trası (İbrahim Özgür \e Ateş böcr' 
leri), ı 8.30 ziraat takvimi ~e. t~ı~, 
mahsulleri borsası, 18.40 muzık · , 
yo caz orkestrası programının del~' 
mı, 1 !l.00 miizik: eçilmiş şark.~ı ~ 
19.30 ajans haberleri, l!>.45 Ill~ ~ 
chopinden parçalar (Pl.), 20.~ . { 
nuşma (yurt saati), 20.15 müzı.k1~~t ::ııl sazı, 21.00 konuşma : mertl rı 
po. ta ı. 21.10 müzik: meşhur o~e r 
lar (Pl.), 22.30 aj nns h:ıber l'ıı 
22.45 ajmıs 'spor servisi. 2:u>O ırı;,1 ı. 
cazband (Pi.). 23.25-23.:~o yıır 
program ve kapamş. 

---000-...:;....-

ZABITADA 
Eararcılık: • nd tayynre meydaıılarından en muhım - Harp çıkıncıya kadar. ~erimde hu- Jnrı hummalı bir fnalivetle devam 

l<'r· ve Filistine yakın olan Raynk, Şıım lmıan İngiliz biiyiik elı:ıs~ ~Ien.~l~r~on etmektedir. Vilayetin beyanname.si Bazılarının tamı·rı"5,,_rı·, ~azılarının 
\'l' Tudmur meydunlnrmı bombardı - lıeyanatta bulun.ar~~ <le~uşti~ kı · . . hükümlerine göre herkes. evlerinde sı_ ~ O 
ın:ı!ı dmi !erdir. - .. He ·• ~amımı 1?eal~st b~r n~zı lı: ğınak ,.e ~ipcrler yapmakta veya yap-

İkiçeşmeJikte Azizler so~ııg~ 
Süleyman oğlu Cnhidin iizerınd 
santigram esrar bulunmuı:~tur. 

Hırsızlık : hıyı1tc1·,•yi protıcsto: derıchr ve Hıtl~rc çok has.:Iı.dıı. lhmleı • tırmaktadır. Evlerinin bahçt.~ ve avlu- d k •fi • lmakfad 
Hulepte ve Suriycnin cliğt1r muhte - !Ub~cnlrop. v; Gö~L gıhı ada~h~r~n larında sığınak w siper kazmak için a eşJ eri ya pi lr 

lif mıntakalarında da tayynre meyclı~n mızı partısını k~!1?.ı menf~atlerı ı_çın mii~ait yer bulunnuy::mlar polis ka - Vilayet nafıa müdürlüğü, Ödemiş - köpriisü civarında, sular idaresi tapı-
ları mevcut ise de heniiz taaı:ru~ e~ıl- kullandıklarını ?'orunce ~ukutu htıj ale rakollarına ve belediye mm takalarına Adagide nahiyesi arasında Küçük Men fından beton büyiik bir köprii inşası 
eliğine dnir bir lıa\Jer g~lmemıştır. :Su- uğramıs ve lngılteı-eye ka~mı~tıl'. . mürucnat eder.ek vaziyeti bilclirmekte deres nehri üzerinde c.rlaplan hasara muvnfık göriilmiiştür. 
riye fevk:ıUide ~omi..:cri. general_ llentz: ., .. .!\I~:!m:lfih esrar pcı:~esı. başv:kıl zahıta ,.e belediye tarafından kendile- uğrıyan büyük köpriinün tamiri için Çünkü Bakırçaym her seııe taşma-

• bu taarruz müna:-ıelı •tı) le f ngıltcrey. l. orçıl111 bu mc:.cle h_:ıkkında .Avam rine muhtelif yerlerd{"ki arsalnrda yer keşif projesi hazırlamnkla meşguldür. sın elan ~osenin bir kısmı hasara uğrn-
. prote~to etmiştir. Komi~ere göre, Al Kamaı :ı ında yapacagı beynnnttnn "011 gö~terilmektedir. Ayrıca vilayetimizde ı;eylaptan zarar maktadır. Sular idaresi tarafrndan 
man tayyareleri, her na:ıbrı Suriye tay ra kalkınJS oltıcnk.tır. .. . ooo görmüş olan diğer yollardaki muhtelif yaptırılacak köprü sayesinde seylap 
\ :ıre mendanlarımı inmisl<'r w• derh:ıl Bautladda bıı· cen(tZC toı·cn 1 S ' kı:-:ımların dn tamiri için keşifler yap- sularının yola zarar vermesinin önü-
h.ıreketleri için tedbir alınmı~tır. Bu-ı Londradan verilen biı: ha~ere göre Akşam Kız an at tırmakta<lıı·. En-elce yıkılmış olan ne geçilecektir. Sular idaresi mühen -
rıa ı·ağmen• İngilizler, Suriye meydan- mareşal Von BI_umbergın oglu.. genç okulunda Bulgurca köprü ii tamir edilmiştir. disleri köı>rii için bir proje hazırla -
J:ırını Lombarclıman etmi~Jerdir. Fran- hava sııbayı, Uagdada varınca hır hav:ı Torbalı yolunun dokuzuncu kilomct- maktadırlar. 
-.ız komiseri lıunu •. uriye' <: karşı dii._- taarruzunda ölmüştür. Bağdadda Y~: tzrnir aksam kız saıı:ıt okulu . .:>ene r<.'~inde bulunan tehlikeli passaj, rn- . . 
manen lıir harekl't olarnk tavsif et - pıhm cenaze tör~ninde Irak başvekılı sonu miimi ebetiyl.e gii?.el bir :>ergi pılan inşantln tehlikesiz bir hale geti- . lzınir - Knrşıyaka arasınclaki turis-
nıektcdir. Hnşid ı~eyJföıi de bulunmuştur. tel'tip <'tmiştir. rilmistil'. Burada varyant vesaire .ra- tik yolun paralı köprii - Bayraklı ara-

Vişi hiikfımetı, bu ıniinasebetle ne~- Uydunııa bfr ha.he,· • Okul talebelerinin bir ~enelik est>r- pılmı ·tır. Xakil va ıtalarınm buradan smdaki 3602 metrelik kısmının'" parke 
J"t•tfiği bir t bliğde, İngilizlerin bu ha- .Buğdnd radyc:su! g~en_lerde, Sovyot !erini ihtiva eden sergi hugii~ saat on 1 geçisi. tehlikesiz bir hale sokulmuştur. inşaatı 138058 liraya ve ıH)OO metrelik 
r kf'tiııi lıiı· Lt'.'Clı\'tiz ııddetmecliğini Lil- huvacıl:ırındaıı ıstıyenlerm frak hava ,·.edide < ı kul biııa ınd:ı rnernsımle fıçı- Torb:ılı yolunda tamirnta devnm olun- Bostanlı - Ala:rhey kısmının ~ton 
ılirmi.stir. Şıı halde \'hd hiikumcti. kuvvetlerinde göniillü olarak buluna- İacaktır. maktadır. yol olarak inşası 96,062 liraya vilfiyet 
bomb~rdıman hfıclisesini, İngiltere il bileceklerini bil_dirmişti .. Tas Ajan:;ı, ooo ncrtyama sosesi güzergahında da ba daimi encümeni tarafından dün miite-
h:!rb.e gi~·işmek için bir ve~ile addet- bug~n bu h~b:rııı_ ~ı.maınıyle uydurma KARŞIYAKA SPOR SAHASINOA zı dı>ğlşiklikİer yapılacaktır. Tiakırçay ahhidc ihale ı1dilmiştiı·. 
mn·ccektır. oldugunu bıldırmı~tır. 

· 800 ton Jıaı p nıal:cmcsi . .. Müşt.erek tehlike . , Bugün Kaı·şıyaka • spor saha<;:ında B d 
:\lü:;tnkil Fransız Ajansı. Su.rı~·eden :\I uşterek ~ehhke karşısında .. §tn~~ıl K.S.K. \'(• Göztepe :-porcuları karşıla· erga.?1a a . 

lrııkn yalnız Almnn t<ı~·ynrelennın cl(_l- ve ~nup Afrıkası arasında tes.ınu~ ıık . acaklar, atletizm ve giircş mfümbnka- ıırmıs aglBRCBIBrı 
~dl, ekiz ytiz ton knclar da harp malze- ri gt\nden. güı~e aı;.ma~dır. _ ı.unn }arını iki takım am!'ında bir fudbol çarpışması 
nıc. inin e.vkedildig:ııi bildirmiştir. misal. Arıantm, B_ırıe.şık Amerıka v: .rııL·1·,...-,·ıfı.·ı'·,fiı . .;;ı tnkirJ edecektir. Diin Gazi bulvarında bir kamyon 

11 K d d '· t t 0 hede ı " Bergamanıızcla her yıl yapılnıak-

Kamyon .ve otobüs 

Kndriye. mahallesinde H~:aıı )'~ 
hı sabıkalı Haydar ve Ali ogl11• d 
şar; 1 lııahim kızı Zahid enin evı~d 
"!l~·ıı çaldıklarından tııtulmu~lıt 
Yangın: ~ 
Kemerde Niznm sokağında ııe. 

kızı H ıhime, Rağlıct ve 1\-fÜJllt•·c! 
oturdukları evde •rangın çıkrrı~· 1 , 
hal ba:-.nrılmıştır. Yangmcla 5•

1 
el 

kıy metinde eşya yanmıstır. Se 1 

yere yanık atılan bir sıgarqdır-
Z eh iti gevrek : ~ 9 
Çorakkapıda Felemenk kun1~111 

)'-ası öniinde Mustafa kızı 40 yıı~!ı 
Sabihada. yidiği bir gevrekten ~~d 
lenme alametleri gorüJmüs ve '~ 
derhal memleket hastahanesine 
dırılmı~tır. Zehirli gevrek saU\11 

rckçi araştırılmaktadır. 
Kafayı tütsüled ikten sonra : 
lzmirin • ~arlıclere köyünde f J 

sarhoş olan Ali oğlu Halil Gi1!! 
köy kHhvesinde "htiyar Jıey'etiJ1. 
jandarmalara ağır özler arfet 
elen -ndliyc>ye verilmiştir. / ____ ../ 

\'aktiylc Şamda bulunmuş olan ür ana a arasın a vır ıcııre m~:... .s ____ ve cııobüs çnrpışması olmuştur. 
Fran ızlarm mc hur ş~flerinden gene- akdidir. Hu muahede çok muhımdır. t-.ı olan Kermesin 5 inci açılış töreni İbrahim Bezmen. idaresindeki 332 ooo \' 
r·LI Katro da bu.\aberi vermiş ve Su- 1853 denberi Arjantin ve Şimali :Ame- 1 _L 25-5-tı4 ı pazar günü yapılacaktlr. numaralı Tire kamyonu, ts:m!ttpaşa y · t hl" k ı· t 1'' 
riyedeki F'raıısııları, \·işi hükumetine rika ~mısında ilk defa a larak bir tica- -

1 
ti b 1 Kermes eğlenceleri iiç gün sürecek- bııh·:mna cfoner.ken Basmahane sem enı e 1 e 1 mın 3 \ 

Ak denizde 

k "k . t• \ T" . h d . k•nd"I kte({
0

r Mu k""ısa a erler tir. ikinci günü Kınıka. üçüncü günü ı ·ı·ı }!\. karşı hare ete t:A!şvı - etmı* ır. ışı ret mua e e::;ı a ~. ı me ı · • . - &'- ,. ~, __ tinden şoför Basanın idaresinde bu- Lonclra, 27 (A.A.) - ngı ı 
1 1 h k h · ı k ti d ddel""r \0 a · de Kozak ya,·lasma çıkıl-acnktır. An_ f . , hükumetinin, ::surıye meye an arı a ·- arıp meme ·e erm gı ama \:: 1 

J lunl:!n kamyonun gelmekte olduğunu m ti tara ından bıldiriliyor: ,
1 

.~ 
· ı ı ı· ·ı · · h ·· f l k ' ft l IIaı·ı 1 1 tikitelcı· gezilecek, muhtelif milli - d kında ki kararı, Am.erı rnc n ene ışe ı e zıyetı er gun ena aşma ·...ı< ır. > gürmiis, firen yapmışsa da firenlerin 19 H şulıat ve nisan aylarııı · t~ 

karşılaıımıştır. Çüııkü bu müsmıdekar uzamaktadır. Bir taraf, kendilerine lfı- Dikili zelzele::indc tamamen ha - rakslar, Ti.ırk sporundan müsabakn- IJozuk olma ındaıı mibademenin ö - denizde ilfm edilen tt•hlikeli il11 1110ı 
lığın şimalı A:trikııya da teşmil edilece-. zım olan ia~e ma_d<lel~rini gen~~ ~aha- ı rap oıan Uıkilinın Kabakum \ 0

1! tler- ~:~c~~~1l~~:if~c!~~~i!;~:;1 ı;~~~~Lie~~ nüne geçememiştir. MUsademcde !ar hududuna şimdi yenileri ila~eııtl 
ğı kanaati vardır. lard~n temm ettı~l~rı hn_lde ?ıge~ ~~- gamanın ovacık koylerıııde kızıla.}: k·amyon. kısmen hasara uğramı .. tır. muştur. Rodos nclnsında Lefn::ı ı& 

/Jakm· mesdcsi 1 rnf ıaşc sıkıntısı ıçındedır. \i e buyuk k urumu tarafından yenıdeıı 84 yenı açılncaktır. ooo haren 1'iirkiye<le €ski nclısle J{ıı ~ıı 
Esasen gerek \·işi hlikümcti, gerek bir sahan~n _iaşe mesuliyetiııi de ele - ev yaptırılmıştır. Bir kısım evıeıin ooo Bir kadının iddiası ya burnundan - Tprkiye knr~v 

Almanya, mtizakereıerin henüz devam ruhte etmıştır. • . . . son inşaatı d-a ıkmai ıcdılmek üzere- 1 gilizce kurslar hariç olmak füere - mefruz n1'r. 
cltiğinı, ıki hliklımet ara ıııda dahn 

1 1Jenwkr'!8ılcn ~esl~me/c ıçrn dır. ı tt azıran cia bu evlcrın k:ıtıul n . - .. eı. lıiridli Dilber adında bir kadın, mlid taka, tamamen tehlikeli sahııd~t 
sıkı bir iş birliği kurulacağını bildir - 1 Düıı Amerıka, Ar3antın ve Kanada muamelesi yapılacaktır. Orta okullarla liselerde ıngıhzl!e deiumuıniliğe verdiği bir istida ile lıir mıntakadan geç('Cek vapurlar, t 
nıiştir. Bu iş bırliği, Dakar gibi At - 'arn:-ımda ~ir blok kurulma;ı. mevzu~ı- * ~ uıus mudürJuğiı eski ba:$katibi I derslerinden ikmale kalan kız ve e~kek haft:a en·el evinden ayrılan kocası B. den kendileri mesı olacaklnrdıf· 
laııtık üzerindeki yerlerden de Alman- bahs oldugnnu ha~r ve~mıştık. lngıl- Bay Agall <.;;ızerın rü~ve"t suç.undan I taleb€1ere ait olmak iizern Halkevınde Şakiriıı, keııdisine ait 1400 lirayı alıt.ı ooo ........ --
hırın istifadesini temin edecek olursa, 

1 
tere, mayıs 1942 nıh:ıyetıne kadar_.ral- a<.tııyeyc verılmış olan tahkikat evı-a- İngilizce knr~ları açılacuktıı:- .. .. gittiğini idc~ia etmiş ve zabıtaca bu hl!- A k A V •'C/ 

Amerikanın emniyetini tehlikeye dti - ııız Kanndad~n 3 mıl~·o.n ton buğday ın mi1<1deiumumıtıkçe tetkik ed!Jmış Derslere 2-G-941 pazartesı gunu baş- susta ta.hkıkata başlanmıştır. Tnhkı- S eri aZJ.7 
. urecektir. Dakar için Amerika ote - 'Lemin etmiştır. Sene ıçınde bunlar kı- ve menı mu tıakemesıne dan· verilen !anacaktır. J<at safhasında böyle bir paranın alın- t:Oı 
den beri büyük bir aıakn göstermiştir. 1 sım kısım te;:;lim edilecektir. Amerika karar, h'.endı.:ıine teblığ olunmu~tur. lngilizce dersinden iklJlalc kalan dığı kati surette tesbit edHememiştir. -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHlf f. 
Bu emniyet sebebiyle Amerikanın, batı 1 

\'e Arjantin ise bundan daha fazla ve- * ttayındır, Karşıyaka ve .\lene - talebeler devam ~ttikler! m:_~tepten • ooo le Suriyeckki uç foyy:ır-0 me)-dıı 
yarım kilresindekı Fransız müsremle-' ı·elıileceklerdir. _ . mende çckırge mucadelesinc ehem - ul_acaklnrı bi~ vesıka, .. nufus kagıclı ve Valinin t e tkikleri taarruz etmişlerdir. Yerde bazı ı\~ 
keler ini ve hattfı. Dakan işgali muhte-

1 
Ruzv.elt, evvelce yaptıgı hır beyanat nııy.etle devam edilmektedir Hayııı- im· fotoğraf ılc her gun sabah :;aat on- w 

1 
. . t h . l'ld"fd bil" 

meldir. ı tıı demokrasileri besliyeceğini söyle - dırııı bır köyunde Karşıya.k~nm da dan on ıkiye kadar Halkevine müra - gvvelki gihı Urlaya giden Vali Bay nyyarc. ermııı a rıp eı 1 ~0 c s 
Hc~lijakJJııı ~!ııila/:atı ,..., . mişti. Arjantin en çok ~~ğ~~Y istihsal oır .köyünde dah~ çckırge çıkmış ve caat e~~ıelidirJe~. . . ~'uad Tu~sal g_öçmenlerin i -~a.n~ için mek~edır. Al~lmya .'°e İn~ıJ~er ılrı\ 

Lord Hahfaksın dun akşam, :;urıye eden memleketlerden bıı ıdıı · oralarda mücadele tertwatı alınmış- İngıhzce dersı almak ıstıy<.!ıı yurd - ın.~aaiı bır hazırana kadar bıtırılecck smda ela ha\ a fanı ruzlaı ı } aP 
meselesi hakkında Amerika harich e 1 tır. daşlar için de ayrıca lıiı- kurs açılacak- yliz göçmen evinin vaziy-0tleı:ini ve ~a- tır. ıı.: 
nazırı ile bir mülakat yaptığı bildiril-'ı 

1 
* lzmir mebusu B. Saadettin Epik- tır. Bu kurslara arzu eden kaclm, er - zaya ait muhtelif işleri tetkık ctmış - _ luharebe ba.Jıyahclaııoori ).l: 

mektedir. B o rs a men Ankara, tapu ve kadastro ı~le- kek her \•alımclaş girebilir. tir. nizcle 3 milyon tonilatoya ytılOil !il 
Sovyetlcı c kartı alılul\cı rini tetkik edin tapu ve kadastro ooo 000 müttefik gemisi himaye altındll 'u 
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matinelerden itibaren glizelliğine doyıulmazlki muazzam fi lm bird en 

Tiyatrosu 
HALKEVİNDE 

BU AKŞAM '( 

Kadın Deniz Gibitlı 
KOMEDİ 3 PERDE 

YAZAN Seniye Te psi 

Neron rülmüştür. l}ağcılar, yağmurlardan hisarda yeni cami de tamir ettirilmek- <lün Karadağın m erkezi oran Çetine_ 
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:-~:~:~_-. b4irinci-;;;~:em-urluğun: 3TE6L~4F06N TAYYARE sı· NEM ASIN DA~~~~ 
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Mukaddes vazife • 
l"RA:.'SIZCA SÖZLÜ 

Yarat:ıııl:ır: LEW - AYERS - LIONEL BARRYMORE 
-2- Bir borcun temini istifa.sı için hac

zedilip ı:ıatllmasına kaı:,ar verilen 1 

Kocam Güzeller Pecinde adet 30 lira kıymetinde aynalı dolaı, 
Y \'e 1 adet 30 Jirn kıymetinde Uşak 

L rctı..tzcı;; SÖZLÜ ta boan halısı 23-5-941 tarih ine müsa-
Yaraianl-ar: ANN SOTHERN· - FRANCHOT TONE <lif cuma günü saat 11 dıe yeni mü -

F OKS JUR ... 'ALDA 'en son ve en-mühim haberler zayede bedestetinde satılacaktır. 
Seanslar l\lukadde~ Vazife: 2 5 8 de; Kocam Güzeller Peşinde Yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak -
3,30, 6,:rn, !l,30 da .. Cumartc.,i \'e Pazar 11 ve J2,30 da başlar diEd e ikinci attırma 27-5-941 tari -
DiKKAT·- Haftanın her gününde ilk sean c:Jar UCUZ HALK MA- hinde salı günü ayni saatte ve ayni 

TINELE.RI dir . yerde yapılac~ğı ve en çok arttıran& 
-~Fi~i~i-ii~-~Bi~~~jc~i2iO~~Bjajlkigin~2i6~~Kioi~~k~3iO~ki8i~~ti§~· ~~~~~ı Oın~edilc~W~Para~~d1~. 

nu HAFT~ 
AVRUPA CAZBANT KRALI 

RAY VENTURA ve arkacl-aşlarının yarattığı 
Zengin musiki li, şen, şuh (Franaı:ıca Sözlü) 

1 - Paris Delilikleri 
P. Delilikleri: 4,30 - 7 - 9,45 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

2 - Tayyareci Casusl 
Oyıııyan: J A C K H O L T 

8 46 
Matineler: T. Cnsuslan 3,30 - 6 - ' 

Cumartesi 2, Pazar 1 d e ilave ;Seanslar 



18 .MAYIS rnıtı PAZAR 

sicil ticaret mernurluiun-

Tescil edilmiş olan {ıAnadolu inkişaf ticaret şirketi limited İzmir şube
sı) nin ödünç para verme işleriyle uğraşacağına mütedair beyanname ve 
izin veıSJ1cası 2279 numaralı kanun hükmüne gire sicilin 3016 numara
sına k-ayıt ve tescil edildiği ilan olunuı. 

. 

1 : Beganname 
2 : lzi.n vesikası 

... 
İzmir sicili ticaret memurluğu 

resmi nıühür ve F. Tenik 
imzası 

lzmir vilayeti Yüksek makamına 
1 - Adı ve soyadı "eya unvan : ANADOLU lNKIŞAF TCAll.ET 

· ŞiRKETİ LİMİTED 
2 - Kanuni ikametgahı Müdür, Karşıyaka Murddiye so -

kak No. 7 

. 
3 - Ticari ikametgah 
4 - Tabiiyet 

5 - Serma.ye 

6 - Muamelenin nevileri 

- ~ Muhasip, nönü caddesi No. '820 
Gazi bulvarı Demirelli han No. 18 
Türk kanunlarına göre kurulmuş
tur. Türk. 
Şirketin umum sermayesi 150,000 
lira ol'Up İzmir şubesine 40000 lira 
tefrik edilmiştir. 
imza üzerine ikrazlar, ticari senet
lerin iskontosu açıkça hesabı cari 

~ üzerine ikrazlar. 

7 Alınacak faizin en yüksek 
haddi 

: Senevi yüzde on iki ( % 12) 

: ~ . 
8 - Borçluya tahmil (!dilen 

şartlar 

9 - Ödünç para vericinin tabi 
olduğu maliye tahsil şubesi .. 

!l) Açık kredi şeklindeki muamele-
lerdenlerden yfizde on iki ( 7o 12) 
b) Diğer ikraz muamelelerden 
r~ 8,50 dell fazla faiz ahnmıyacak
tır. 

IZMfR Yl~Nt MALİYE ŞUBESİ 

13 mayıs 1941 
Anadolu İnkişaf ticaret şirketi Url. 

İzmir şubesi 
Seı;ma\'csi T L. 150.000 

· resmi mührü 
ı 5 kuruşluk damga, l kuruşluk . 

Tay~·are pulu 
(imza okunamadı) 

Ödünç para verme işlerile meş
wl olenlara mahsus 

iZiN VESIKASI 
Adı ve Soyadı veya unvanı Anadolu İnkişaf Ticaret şirketi 

Limited 
Kanuni ikametgih Müdür, Karşıyaka Muraefiye sokak 

No, 7 
l\fuhasip1 İnönü caddesi No. 320 

Ticari ikametgahı 
Tabii~ti 
Sermayesi 

Gazi bulvarı Demirelli han No. 18 
Türk 
150.000 lira olup İzmir şu~~ine 
40.000 lira tefrik edilmL5tir. 

Alınacak faizin en yüksek hml<li rtı 12 (yüzde on iki) 

Muamelenin nevileri İmza üzerine ikrazlar, ticari senet
lerin iskontosu açıkça hesabı cari 
üzerine ikrazlar. 

Yukarıda yazılı Anadolu inkişaf Ticaret Şirketi Limited tarafından 
ödünç para verme işlerine dair 11 haziran 933 tarih ve 2279 numaralı 
kanun hükümrerine göre verilen beyııhnameler tetkik olunarak muvafık 
görülmekle zikri geçen kanun hüklimleri ve beyannamesindeki şartlar 
dahilinde ödünç para verme işleriyle meşgul olmak üzere kendi:1ine işbu 
ızın vesikası verildi. 

Mıntaka Ticaret müdürii İzmir valisi 
17/5/941 

l >osyasında saklı nüsha gibidir. 
48 kuruşluk damga pulu 

lımir sicili ticaret memurluğu 
re~mi mühür ve F. Tenik . . . imzası 

Akhisar belediyesinden: 
Nevi miktarı • ı,at Muhammen Dedeli 

Kilogram tutar11 
Liru Kr~ Lira Kurş. 

Motorin 65700 13 8541 00 

Kunı buhar silindir yagı 1277 60 766 20 

Lokomobii yağlama yatı 1277 40 610 80 

Dizel silindir yağı 1725 , 35 603 75 

Dizel yağlama yağı 1100 35 385 00 

Yekun 10806 75 
1 - Akhis81' elektrik fabrika~ının bir yıllık ihtiyacı olan motorin 

\'C:'lair yağlar yukarıda yazılı olduğu gibi miktarı ve muham
men fiaıytalar1 üzerinden kaJY.llı zıırf mmlü ile eksiltmeye ~ıka_ 
rılmıştıı. 

2 - Eksiltme 5-6-941 perşenbe günü snat 15 'te Akhisar belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeğe girmek i.ıtiyenlerin muhammen bedelin yüzde yedi 
puçuğu nisbetinde muvakkat teminatları ile esas teklif kapalı 
mektuplarının kfınuni tarif veçhile tanz!m ve muayyen ihale 
saatinden .bir saat evveline kadar beledıye encümeni .l'liyase-
tine verilme8i ilim olunur. 18 21 24 27 1811 

Gözt~ı stoku olanlara 
IZllR lflCIR VE OZOM TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi 
BIRLIGINDEN: 

Koordinasyon heyeti kara.rlyle gözta§ının müstaosillere satış fiyatı 
yirmi kuruş olarak tesbit edildiiinden bunun fevkinde fiyJltlarla s•tı' 
yapanlann kanuni takibeta maruz kalacaldan ~biidir, Binaenaleyh 
illerinde az veya çok göztaşı stol(u bulunanlanp muta~arrl?' olmama
lan için mevcut aöz taşlarını maliyet fiyatı i.j.zerinoon birliğimize dev
redebileceklerini ilin eder ve bu hususta birliiimize müracaat edilme. 
liııi rica ederiz. 16 18 20 1782 

; 

(AMADOW)' ·-- '( SAHii'& 1 )' 

lzmir sicil ticaret memurluiun
dan: • İımirde lsmetpaşa mahallesinde Yüksek sokağında 3 numarada ·İş gö-

ren A'hmet oğlu Mahmut Elsnlın ödünç para \'erme işleriyle uğraşacağına 
mütedair beyanname ve izi!! vesikası 2279 numaralı kanun hükümlerine 
göre sicilin 3015 numarasına kayıt ve tesdl edildiği ilan olunur. 

1 : Beyanname 
2 : I zin vesikası 

lzmir ıdcili ticaret memurluğu 
resm' mühür ve F. Tenik 

imza~ı 

Beyanname 
Beyannameyi verenin adı lfahmut E'ısaı 1 

2 
veya unvanı ticareti 
Kanuni ikametgah 

3 - Ticaretgahı 

4 - Tabiiyeti 
5 - Sermaye miktarı 
6 - Muamelenin nevi 

w' 
---~-

7 - Borçluy:ı t:ıhmil edilecek 
şartlar 

lzmirde İsmetpaşa mahallesinde 
ı inci yüksek sokağında No. 3 de 
mukim Ahmet oğlJ Mahmut Elsal. 
lzmirde Halimağa çarşısında No. 
72/12 
Türktye cumhuriyeti 
3500 (üç bin beş yüz Türk lirasıdır) 
Şahsi imza ve kefaleti müşterike ve 
müteselsileli ticari senetle. 
Borç vadesinde ödenmediği tekdirde 
geçecek günler için senevi 7o 8,.50 
hesabiyle faiz ve ayı·ıca masarifi 
muhakeme ve 'c 10 ücreti· 'Wekalet 
alınır. 

8 - Alınacak faizin en yüksek Senevi %8,50 
haddi 

9 - Ödünç para verenin tabi İzmir, Raşdurak :Maliye tahsil 
olduğu maliye şubesi şubesi. 

)tevkii meriyette bulunan 2279 sayılı kanunun üçüncü maddesi hükmü
ne göre işbu üç nüshadan ibaret beyannamem bittanzim arı ve takdinı kı
iınmış olmakla muktezi izin ve. ikasının ~enei sabık veçhile verilmesine 
mii~aaclelerini !laygıl:ırımla dilerim. 

İkrazntçı Mahmut Ell'lal 
!l/5/941 

15 kuruşluk damga, l kuruşluk tay'yarepuhı 

Ödünç para verme işlerile meş
gul olanlara mahsus 

iZiN VESIKASI 
Arlı ve soyadı veya unvanı 
Kanuni ikametgahı 

Ticari ihmetgahı 
Tabiiyeti 
Sermayesi 
Alınacak faizin en yük~k hacldi 
Muamelenin nevileri 

ı. 

Mahmut Elsal 
lzmirde İHmetpaşa mahallesinde 
ı inci yük~ek sokak No. 3 
Halimağa çarşısı No. 72 12 
Türk 
Üç bin beş yiiz Türk lirası 
C:(: 8.5 
Şahsi imza ve kefaleti müşterike ve 
müteselıd~li ticari ae~tler 

Yukarıda yazılı Ahmet oğlu Mahmut ı.:ısal tarafından ö~ünç para ver
me iı:lerinc dair 11 hazir:ın \'<! 2279 numaralı kanun hiikUmlerine göre 
:erilen bcy:mırnmeler tetkik olu ııarak, muvafık görülmekle zikri geçen 
k:ıııun hiikiimleı·i \'C lıe,ranname.::iııd<'ki ~artlar dahilinde ödünç para \'er
ım i:-<leriyle me.,.gul olmak üzere, kendileı·ine i~btı izin ve~ika!'\ı \'erildi. 

İzmir vali:;i 
17 5,941 

48 kuruşluk damga pulu 
Dosyasında sakh nüsha gibidir 

1ımir ~iciliticaret memurluğu 
re ·mi mühür ve F. Tenik 

imzası 

Gençlik EQ'itmeni alınacak 
Beden terbiyesi genel direktörliilünden: 
1 - Vila~·er, kaza ve mües..;eseler gençlik kulüpleı inde. bed .. n ter

biye.si mükelleflerini beden terbiyesi nizamnamesi esasla-rı dairesinde ça_ 
lıştırmak üzere aşağıdaki ş-artları haiz ol:mlardan gençlik cı'Titmeni 

alınacaktır. 

Şartlar: 

A - Türk olmak 
b - 35 yaşını aşmamı~ bulunmak 
c - Askerlik vazifesini yapmış olmak 
d - En az orta veya mu':lrlili tuhsil görmiiş Lulunnrnk. lbr \'eyn 

askeri erbaş okullaıını bitirmiş olanlar tercih olunurlar. 
e - Ankarada çalışaC)lk ve 5-6 a~· kadar devam edecek olan beden 

terbiyesi kıur:sun-a iştirak ederek kura nihayetinde yapılacak imtihan
da muvaffak olmak. 

f - Sıhhat bakımından her türlü iklimde çalışabilecek ve her nevi 
beden terbiyesi faaliyetleriyle, jimnastik, oyun ı.porlarla, iştigal edebi
lecek durumda olmak. 

g - Beden terbiyesi kuı :'ltınun umumi talimatı ile iç, disiplin ve t':l
lim ve terbiye talimatiarma tamamen riayet edeceğine ve kur:i imti
han)nda muvaffak oduktan sonra genel direktöı lükçe verilecek \ azife
'Yİ kabul edeceğine dair - numunesine uygun- taahhütname vermek. 

il - Kursu muvaffakıyetle bitirip rnzifeye ta~in edilenlere 3656 
sayılı kanun hükiimleri dahilinde azami 140 liraya kadar ücret verile
cektir. 

III - Milraca-at tarihi nihayet 31-Mayıs-'941 sonuna kadardır. 
IV - Talip olanlaıın kursa kabul şartlarını ve' da.ha fazla mal\ı

matı vilayet merkezinde beden·terbiyesi bölge başkanlıkları ile ka
z-alarda kaymakamlıklardan almaları Ye istida ile mezkür makamlara 
müracaatlrı lüzumu ilan olunur. 18 20 22 24 2657-1788 

Devlet Denizyolları lzmir şube
sinden: 

Alsancak vapur iskelesi içindeki büfe 1 haziran 941 tarihinden 31 m~
yıs 042 t-arihine kadar bir sene için kara verilmek üzere U-5-941 tari-
hinde açık arttırmaya konulmuştur. · 
Mezkuı büfenin senei sabık icar bedeli 456 liri' lJlUVa\ckat teminat 

Aıkçası 34-20 otuz dört lira yirmi }çunuştur. Arttırma 30-Mayı~941 tari
hine tesadüf eden cuma günü saat 15° de d~niayolhırı izmir şubesi bina
sında komisyon huzuriyle yapılacaktır. 

Şartnameler körfez vapurları şefliiinden parasız olanak verilir. 
Taliplerlıı kanunt veaikalariyle birlikte mUracaatJıan. 18 26 1758 
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• Le.asım Amirliii Satan Alma KOllÜqommclaiu 
Cinsi • Miktarı Muhammen bedeli Kat'i temin:ıtı 

Kilo Lira. Krş. Liro Krş 

navlun . 250 
Kö. ele fiyapalık 250 
Yaıum yağlı vaketc 300 
Fal~a ökçe için 160 
Bakır kapak çivi 50 

1000 00 
675 00 
750 00 
225 00 

150 00 
101 00 
102 00 

34 00 

Kabara çivi 100 200 00 30 00 
Yukarıda cins ve miktarJ.arı ile muhammen bedeli ve kat'i teminatı 

~·az.ılan altı katem şaraciy.e paz~ık suret'-"'le 2$-Mayı~941 cuma 
günü saat 15 de .:-;atm alınacaktır. 

İsteklilerin mezkılr gün ve saatta teminatlariyle birlikte Bayramiç 
askıeri satın alma komisyonuna müracaatları. 1796 

lzmir Levazun Amirliii Satan Ahna Komia70D11nclaıi: 
Cinsi )likian Muhammen bedeli Kat'i teminatı 

· Gebre 4000 2900 300 
Tımar fırçası 2000 2200 330 
tp yular b-aşhğı 3000 1200 180 
ip yular .sapı 2600 600 90 
Semer urganı 1000 1100 165 
Kaşağı 2400 960 144 

Tınak Nosu 15 Takım 
Yiukarıda cins mikt-:ırlan ile muhammen ve kat'i teminatları vazı

lan yedi kalem mutabiye pazarlık suretiyle ve icabında ayrı ayı:, şa
hıslara ihale edilmek üzere 22-5-941 persenbe giinii ~aat 16 da s:-tm 
alınacaktır. 

1ste'klilerin belli gün ve ~matta temiııatlariyle birlikte Bayramiç a~ 
kcri satın alma komis\·onuna rniiracaaUarı. 1800 

l:ıunir Levazım Amu!ıiti Satan Alma Komiayonanclaa ı 
C'insi Miktarı Muhammen bede!ı Kat'i teminatı 

Kayış yular başlığı l,000 3000 450 
Keçe belleme 2000 ı 000 600 
Kıl kolan 2000 1300 195 
Kıl yem torbası 2500 3750 562 
l - Birlikler ihtiyacı icin yukarıda cins ve miktarı ile muhammen 

bedel kafi teminat bedcHerj ~vazılan dört kalem mut:ıbiye 
pazaıılık :'Ul'eti~ le ,.e icnbında ayrı şah1-.Jara ihale edilmek 
üzere 22-M3yı~-94 l pcrşenbe günü . aat 16 da satın alına,, 
caktır. 

2 - İsteklilerin mezkur güıı ,.e aatta teminatlariyle birlikte Bay
rami~teki askeri . atın alma komisvonuna müracaatları 1799 

lamir J,.e.azmı Amirliii Satın Alma Komiayonanclaaı 
t - Behcrine 275 kuruş fiat tahmin edilen 30.000 adet kromlu 

tüylü koyun derisi alınacaktır. 
2 - Müteahhit nam ve hesabına p-azarlıkla eksiltmesi 3 -6-941 

salı günü saat 14,30 da tophanede istanbul levazım amirliği 
~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 5375 linadır. 
4 T Numune ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 
_fı - Taliploerin belli vakit~ komisyona müracaatları. 1801 

fsmir 1.eYaSDD Amirliti S.bD Alma Komiqoaaaclaa: 
1 - 8000 kilo kadar pençelik kösele alınacaktır. Pazal!lıkkı 

eksiltmesi 21-Mayıs-941 ç-arşanba günü saat 16 da tophanede 
istanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacak_ 
tır. 

2 -- Tahmin bedeli 26.200 lira kat'i teminatı 3930 lirad1r. 
3 - Taliplerin belli vakitte komisyona gclmele.ıi 1802 
lamir LM-aaam AmirliiA .S.m 'Alına Komiqoauad.aa ı 
Pazarlıkla 3000 kilo peksimet satın alınacaktır. 
Taliplerin 20-Mayıs-941 salı günü saat 10. da k1şlada izmir Jeya -

zım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 
lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonuncla.a"ı 
1 - Beher kilosuna 135 kuruş tahmin edilen :J5000 liralık sadeynğı 

alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 22-Mayı~941 perşenbe günü saat 14 de 

istanbul tophane Mvazım amicliği atın alma• komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Kat'i teminatı 5250 liradır. 
4 - lsteklilef'in kanuni vesikaları ile belli vakitte komisyona gel -

meleri. 
lzmir 1.eYazun Amirliti Satın Alma• Komia7onunclan1 

1 - Beher kilo::suna 135 kuruş tahmin edilen 38,000 liralık sadeyağı 
alınacaktır. • 

2 - Pazarlıkla eksiltme i 22-Mayıs-941 perşenbe günü saat 14,15 
de tophanede İstanbul Jevazım amirliği ~atın alma 1'omisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Kat'i teminatı 5700 liradır. 
4 - İsteklilerin kaııuJıi \'esikaları ile birlikte belli saatta komisyo -

na gelmeleri. 
lznir Levazım Amirliii Satm Alma Kcmaiqcıaaaclaa: 
1 - Beher t;iftine yedi ~·üz doksan kuruş tahmin edilen 3763 üç bin 

yedi yuz altmış üç çift erat fotini pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 23-MayJS-941 cuma günü saat on beşte kışlada izmir 

levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 29736 yiıımi dokuz bin yedi 

,rüz otuz altı liradır. 
4 - Kat'i teminatı 4462 dört bin dört yüz altmış iki liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda ~örülebilir. 
6 -' istekliler kanuni vesikaları ve teminat kat'iyelıeriyle birlikte 

ihale $aatinden evvel komisyona müracaatlan. 

lzmir defterdarllğından: 
Mükellefin adı san'atı Mahallesi Sokağı Kapu No. Seııe.si 

Salih C'enaııi Elbise Donanmacı Kemalpaşa 59 937 
boyacısı 

1 
• • 938 

Karşıyakada maliye şubesi mükelleflerinden olup yukanda adı yazı
lı mükeJlefin 18-11-936 dan 14-6-937 tarjhine kadar bulunduğu Ke -
m::ılpaşa caddesinde 59 No. hı dükkanın safi iradı 200 lira olduğu ve 
mükellef mezkur dükkamn ön ve arka kısımlarını işgal etmiş olduğlu 
anlaşılmış \'e bu işgalin bölmesiz olarak yapılmış olduğu tahkikat neti
cesinde tesbit edilerek ön kısmına 48 ve arka kısmına 24 lira gayri s:ıfi 
irat tefriki tadilat komisyonunca karara bağlanmış i~e de bu kararın 
tebliği için mükellef her ne kadaı -aranmış ise de bulunamadığı teshil 
edildiğinden 3692 ayılı kanunu11 5 ve 10 ncu maddeleri hükümlerine 
tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 1819 

lsmir beledi7eainclen: 
' Halis Zeytnnyafınclan mamul 

Ô~er Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU • 

l 34 Kuruştur 

1 - Behçet Uz Çocuh hastahane. 
si bahçe ine iki demir kapı yapıJma
st, fen işleri müdilrlilğilndeki keşif 
ve .şartnamesi veçhile ac;ık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 1624 
lU.a 33 kuruş muvakket teminatı 122 
lira 85 kuruştur. Taliplerin temina
tı öğleden evvel iş bankasına yatıra
ra:k makbuzlariyle ihale tarihi olan 
2-6-1941 pazartesi günü saat 16 d-a 
encümene müracaatları. tur. Keşif bedeli 1923 lira 83 kuruş 

2 - Kadif.e kalesi 730 sayılı so - muvakkat teminatı 96 liM 20 kuru.ş
kakta meveud gazino önündeki tur. Taliplerin teminatı öileden ev
meydanlığın tesviyesi ve yeniden be- vel iş bankasına yatırarak makbuzla 
ton olarak yapılması fen işleri mü- riyle ihale tarihi olan 2-6-941 J)'llzar. 
dürUiiündeki kelif ve eartn-amesi teai süııü saat 16 da encümene mü
veçhile açık eksiltmeye konulmue • racaatlan. U 18 24 80 l '180 

• 



'( SAHiFE 4 ) ------

Yerli Gravyer 
lstihsaltıtı son zaman

da arttı 

Kahve geldi 
30 bin çuval Mersine 

· çıkarıldı 

(ANADOLU) 18 MAYIS 1941 PAZAR -
GI. rauvılin harp bilgisi Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
Sollumun istird adı (.' c. ) 

Loııctı~ııa, 1t"'ıe~Av.•\e.);i ciI~l.~.·.~tt•ı· ılı'plo- Altınordu ve Beşı·~taş SON ~iKA: lstanbul, 17 (Telefonla) Yt.>rli l><tnnbul. 17 (T ·lefonln) - Port - \ • • · 

t1~~~~·~:.~~~~~!~~ ~1\~~~~\!~ı ~o~~·~n~~:h ~~;~~d~I~~~!~~~L~~~i~~~~~(\~~ ~~o ~~~~·D~:i ~~;.\ik muharriri, K:ıhiretlcıı lıildiri - k ı ı· Fransız milli radyosu 
i"in nkr~ditif vermi . .,tir. ~·eni p:ırtiler takip edecektir. Sollumuıı istiı·<ladı ccsntd \'erıcı ta ım arı ga ıp l ·ı· 1 k fec 
.,. mahiyettedil'. Sollum. haddızatında ngı ızıere arşı a r 

ooe>-- 000 bir şey ifade etmez. General \·eyvel " k •• .. r 
Habbaniye tayyare Batı yarım küresindeki isterse ku\•\·etlel'ini Luradan çckı•hilir. pus urugo 

Hattfl isterse Sollumdan dalın ileriye An karada da f anarbahçı va Galatasarau \'işi, 17 ( A.A.) - Ofi ajansı bil· meydanı Fransız müstemleke~ g\;türebilir. \'~\·t·I çöl nıuhıır.eheleri u u dil'iyor: 
Battarafı ı nci Sahifede l • l k hnkkınıltı öyle bilgil~r elde ctmi~tir ki, d"I Franıuz milli rn<lyosu, .mn~! 

erı ne O aca onun planları hakkrndn evvelden bir- takımları raklplarını• gan 1 ar Pctenin, evvelki akşam söylcdUf' 
d-aıı ~·akılmıştır. Mcsser Smit tayya - ( BAŞTARAFI ı NCI SAHiF EDE ) şey ı-:öylenemez. Dii~mnn ileri hareketi nutuk hakkmd-a n~'lğıdaki tef'liri ytlP 
releri himayesinde Heng:el bombardı- durdunıJınu~a 'ııenl.emektlcclir. IHiş ~ lst:nıbul. 17 (Telefonla) _ Bugiiıı lehine idi. mıştır: t 
mnn tayyarelerinden miirelckep bir t~r.eken mi hareket ~deceğine dair sor_ mnnın zıwiatının da fazla olma.-1 muh lznıiriıı Altınordu ve Alta\· takımları ANI\A!MVA: Fransızlarcşeref ve milli menfaB 
filo, Habbaniyedeki İngiliz tay:are dukJnrı .suale de Ruzvelt: temelrlir. Tobruktnki cliişman müfreze tstanbulspor \'e Beşikta~ t~kımları ile Ankara, 17 (T{)l<:fonln) - IlugUn yollnrınd~ .. ibaresini hatırların~ıı 
mevdanını bombnrdımaıı etmiştir . - Bu sualin Harieiy~ nezaretinden !eri yorulmuşa lıeıızirorlar. İngiliz . tay kar~ıhq~rnışlardır Şerıef st:ıdında yapı milli küme m1lsnbakalarına rn rnnyıs tutsunlar. Vıerdun galibi için ~ref~ll 
Hafif ba::ıar ve az zayiat olmtı$tur. ıo;orulması lazımdı!'. yfıl'eleri takdire değer bir tarzda diiş- lan miisnb:~kalar, rok ht>ycımlı ve aın-1 ... tadında dnam edilmiştir. Galatasa - ne elemek olduğu mnlfimdur ve hıç 
)Je~fler Şmit ta•yyııreleri, Habb-aniye Cevabmı vermiştir. man ktt\•vetlerini hırpalamakta ve ha- kalı geçmi~, Altınordu takımı, o _ 2 rny E k1S<!hir Demirspor takımları n- bir ecnebiye, her kim olursn oısuıı 
yakınında bir ı-:eyynr hastahaneyi A tn•'rika • F'raıı.~a mii11ruu•brılıııda r-0kfitta kıt..1lnrımıza milhim ~·nrdım - golle IstanbulsjJora g:ıliıı gemişt ir. rasında yapılnn :ilk müıt..-ıbakn 1 - 2 bu noktada bize diğerleri için dnllll 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. İilkıta l:ır yapm:ıkt~ı<lırl:ır. ?\luhnreb<:>lerin ne_ Biriııd cle\'l'ede, Altınordululm· biı· Galalaıml'nyııı ~·alilıiyeliyle neticelen- f:\\·d-alı olacak dersler vermcsi~C 

---ooo Vaşington, 17 (A.A.) - Röyler A- ticcsi, )fısır ve Suriyt> için milhim oln- gol atmış ve O_ ı vaziyette devreyi. o- miştir. mfis:rncle edemeyiz. Seref, lngi~~ 

b 
. M jamıı bildiriyor: nıktır. na erdirmişlcrdir. ikinci dc\·ı·ede Is- İkinci mii:-nbakn, Fcncrbahr:e - r. d~·osu glicenmeı.in, :\ler.selkebı 

Ha eşıstan ve ısır Her b:ıkımtlan Amerika ile Vi~i lııgiliz ılmıiz:ıltı \'C rn~yarelcl'İ, $011 tanhulgporlul:ır111 l{Ol ~apm:ık için saı· Gııııçlcl' Birliği takımları ar~sındn yn. gidl'rek daha 8 gün evvel silfıh sr· 

h l • d Fı·ansası arasındaki miiıın:>ebatlnrın zamanda Akcleııizden gc<:t•n düşman ge f<>ttiklcri gayret netice \'ermemiş, Al- pılnııs. birinci dl•vreyi penaltıdan ye- kadaşhğı r.denleri uzun harp aylll • cep e erın e ı'nkıtaa ug·raması \'<' Fı·ansa n•"'zdinde- ·ı · k l · · . J ·ı· ' t b't' 1 k ..ı rt 1 k \'nr· ... mı erıne ço · mü ımı :rnyfat \'erdirmış- tınordu tııkımı, bir gol dnha ynpınıştıl'. diklerj bir gol e mag up vazıyc te ı ı- ruH a ·nyıusız \'e şa sız o :ı.ra · • ~ 
.... ( BASTA RAFI t NCl SAHiFEDE ) ki Amerika elçi:;i Amiral Le:ıhinin ge- lenlir. Şimdi düşman, Sul'iye ve ll'nk Alt~ıy _ Beşiktaş tnkımları ~rn,.;ındn ren Fenerliler. ikinci denenin 11 ve dıın etnıil' olnnlnrı kntliam etmek ,.e-

Kahire, 17 (A.A.) - Beş nokta -1 ı·i çağırılmnsı heklenilmektcdir. iC'in ~·~ııi gayr<>tler. i>arft:trhck mechu- ki mii::abııka 1 _ :~ golk• Beşikhışm gn. 42 inci dukikalnrındn 2 gol <,'.lkararak ğildiı-. 
dan çntal halinde Mısıra ~oğru ~:apı- Ruzveltin . on d_;fa süyled!ği ıı~ıtı~~: riyetirnlec'lir libin~ti ile ~onıı ermistir. Bu mncın bire knr,.ı iki gol!(> snhadan gnlip ola- Şeref, Dnkarn karşı taan·uzdn ekt 
lan Alman taarruzu, tanklı, Hrıtan- ta calmanya \'e r ran:'aııı.~ı ış. bı.rhg~ Ru g"ayretlel' \'C zayiat Almnn t'.!sas lıil'İııci devre;;i O _ ı 'golle Ueşiktırn rak nyrılmışhmlır. st:l'İycti hii nüniyet sahibi ohrn, ~akd9 
yn piJade kun·etleri, Sollum: :Miisn- \:&pma:mıı ~ıkıl :ılmaz.» ozlerı. ~ımdı ku\'\'ctl<'ri icin bile kcndi.!lini his:-ıetti- muhteri !erin se\'k ve idare:-ıi :ıttın .. f.\ 
id Y(' Halfııya geçidinden de dü.,ma- Amerika matbuatında Rudolf He. s ı·oc.•ektir. . M aliye ve lktısad Ve- ihracat tacı·n· bulunan Fı·ansız iftirakçıkırına mu· 
111 çıkıtrmışlnrdır. Ru netice, ma.hcl~11l hfüli. e:-;İrı(> tekaddiim -etmekkıdir. Si\·n- znherı>t etmek de değildir. 
bir hareket netic(':ıiııcle elde edılmış- ,.,j mahfiller w efkill'I ıınrnmiye ~iı~uli Fransız m ah/illerindeki killeri Is tan bulda $t:ref, Almnn nskcrlerinin her tUr· 
tir. Dü~nıanın znyintınn ve e:ıiı·l<;r~ - -ıu me\·zulal'la nlfLkadnrdır: h t SaJamOD lli lıar<'ket sn1ın~ınılnn \.ıznkta, Fr1\fl· 
nin mik'tarına d~1ir heııiiz tnf,.ılat -:\Inrtiııik. Gine ,.e Dnknr ne olrıcak- agre 1:-.tnnlnıl, 17 (1'dcfonla) - l\Inli.\'<' ~ız mli:;temleke imparatorluğundıı 11 

gelmemiQ'tir. tıı"! Amcrıkanııı ehemmiyetle ntaka - ( BASTARAFI 1 NCI SAH iF EDE } \'ekili B. Fuad Ağralı ile lktısnd Veki- parı:nJ.ar koparmak dn değildir. . 
Anıtı. tngide düşman km·,·etl<•riıı . dııı· bulun<luğ'u ~uriye meselesi \'e \'işi . .\merika tnraiıııclan isgnli ve nnıh11·111 li B. llfümü Çakır, bugiin Ank:ıradan b. ı· Framaz radyosu mlitcnki.ben 0111· 

den küçlik gruplar halinde e. iri er Fran asiyle nıünascbat 11e olacaktır? d:ı Xormnndi ele olmak üzere HirJ(>şik şehrimize gelmişlerdir. 5 ın ıra para ceza• Ji meııfanttan bah!.2Cderek: 
alınmıştır. Bu mıntnkadnki ltalymı - Vi~i Fransasınnı . 011 hareketi. haıbin Amerika limaillarm<laki ıo Fransız Uluborluda imar isleri sına mahkum oldu c.Ilirleşik km.Ilığın hodbin menfıı· 
lnı. daha rnhntsız bir halde bulun \ıncrika~ a ne kadar .rnkın olduK11nu ~rcmisiniıı mfü;adercsini derpiş eden ad uğmnda bu mukadde~ şey nntıll

1 

m~ktadırlar. .?tim bir . tır"tte ispat etmiştir. ı esmi beyanatla ayni zamanda vuku - UJuborlu, ı 7 (A.A.) _ Belediye lstanbul, 17 (Telefonla) - Kuru na lngiltererıin ne~er. yapmış Q}duğı.I· 
Daha cenup bölgesinde Alnımı e:'.'.>ir l\mldcni;; -vaziyeti bulmuştur. Hl40 mayı ında Fransa, Hflliniıı temeli, dün mc.ra imle atılmış- meyve üzerine iş yapan Salamon adın- 1ıu Fransızkırın dn dlişiinmesini i~te-

lerle harp malzemesi. cluha çoktur. Londrn. 17 (A.A.) - \'a!lington - İngiltere tıırnfıııdan terk edildiği ~ı· tır. Een·elcc temeli atıl:m belediye ga da biri, son .zamanlarda Avrnpaya ku· ıiz.,. 
Kahire, 17 (Kudüs rndyo:;u) - lan lıildirilcliğine göre. Ruzvelt ahhı- l'tıda Amerik.ı, F'raıısnnın müracaati- zino:ıu \'C diikkfll1ların iıışa~ına devam rıı erik sntmı~. fak:ıt bu (!riklcrin bo- ·nemiş ve şunları Hih·e etmiştir. 

İngiliz havn ku\•vetleri tebliğind<' in- rn mesele!ii hakkında gazeteciler top- ne ce\·ap \'ernıcğe liiwm görm~mi,.;ti. edilmektedir. zuk çıktığı hlikumctimize bilrlirilmi - Framıayı, harbe sokah 1ngiltcr~ 
giltere cenubi Afrika tayyarderinin l:111tısmda, Kızıldcnizcle Amerikan ge· Bliyilk devlet vazife,.:;ini ve toprakları- ()()()---- tir. olmuş, yardımını bir kac; tayyare fı· 
~imali Afrika cephesinde müşterek milerinin hareket serbestisini muhnfa- rıııı \'.e imp:ırntorhığunun miilki tmrnım S • l ' . ~alamoıı ıfoı·hal 6 ıncı cez:ı mahkc - lıJ!myln 10 tümene inhL-;ar ettirml~ ,.~ 
ve geniş fnuliyette bulunarak dü ·ma- Zil e<lip etıniyeceği hakkmda hiı· sunle lığını nıuhafaz:ı etmek knygusuııda O· U rlye mese CSl ne me.sine \'erilmiş \'C muhakem~ edilerek kati muhnrebc anında dn kıta)arıfl 
nın 200 hücum arabasını tahrip et- ::"rnbeıı demiştir ki: lnn Frnmıanın, yeni Avrupanın müşle safhada beş bin lira para cezasın3 mahkum e· Dunkıerkden vapuı lara almıştır. Çil!" 
tikleri ve hu h;lrekctte cenubi Afri- ~ Amerika, denizlerin serbesti ini rcken tnnzimi ~artlarını galiple miiza- dilmişiir. kii İngiliz menfaati bunu icnbcttirı • 
ka ta n·arelerinin mühim rol oyna - muhafaza için vazife~iııi yapacaktır. kere etmeğe pek ala hakkı val'dır Ve - Battarafı 1 inci aahifede - ooo \'Ordu. Sonra da bitkin bir hale geJell 
dıkla;ı-bildirilmektedir. Kin ile hiç bir alakn:'ı olmıyan nbluk:ı bu ingiltereye knrşı bir tecm·iiz hnre- ziyetin tasvip edilmediği giılenmemek- Son hafta zarfında Fransız ordusunn d-a her türlü yardı'' 

Ha va faaliye ti : k:ırşısmda Amerika, Kızı~lenize clo - J,eti telakki edilemez. tedir. mı yapmaktan imtina etmiş ve hı~I · 
Knhire, 17 (Kudüs radyo ... u) rnınma himayesinde Amerikan ticaret Bay f<~denin Avam Knmaras111rlaki Mihver devletleri ilkbahar taarru - -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHIFED&- terenin menfaati icabettirdiği jçıll' 

Ha\'a ku\'\·etleri knrargah\mn hu - gemileriyle nakliyata devam 'edecek - beyanatı \'e Suriye tayynre meyclnnları 1 zunun birinci safh~sınclaki nrnvaffa- Berlin, 17 ( A.A.) - D. ~. ll · dir ki, muharebe, bir ka~ ghn dııJı1 11 

• giin neşreclilen tebliğinde ş.u rna 1fı . tir. Amerika ~imdiye kadar iki defa nın ingiltz tayyareleri tnrafından bom kıyctlerinden istifade için istical et - ajan ından: . uzatılmıştır. Bu feci gUnleri ss' 
mat verilmiştir: harbe girmeden donanmasını deni;ı:le- l>ardımaııı, Fraıı:ıanın hala bir Anglo. nıckte<ljrler. işin korkulacak ve acı - Diin gece dlişman fayynreleri gar- unutamıyacıağız. . 

Tayyarelerimiz ve cenubi Afrika rin seroostisi için kullnnmıştır. Bun - Sakson teoaviiz fikri t:ıkip etmekten nacak tarafı, Vişi hükumetinin zaafı- l.ıi Almanya üzerine mliteaddid akıJı. Fransız '1·adyosu sözlerini 13öyle b•' 
tayyareleri, Trablusgarp mıııtakn. ın_ !ardan birisi Akdenize Amerikan gc - imtinn eylediği hu. usatn inzimam et.- nın yalnız Fransanm durumuna miln- laı· ynpmışlardır. Atılan infiHik ve tirmiştir: . 
da geniş devriye faaliyeti göstermiş- nıilerinin girmesini.! maui olmnğa ça- ntiştir. hasır knlmıyarak lıütun Fransız mtis- yangın bombaları evlerde ve çok Fransanın menfaati hic -nazarı itı' 
)erdir. Toplu düşman kıtnları, mo. lışan korsan gemilerine karşı yapıl - Mareşal Petenin beyanatı, her tiir- temleke imparatorluğuna sirayet <'t - ehemmiyeti olmıyan bir fahrikadn :ız bnra nlınmış mıdır? Artık ancak bil' 
törlü kolları mitralyöz ate ine tut - ııııştır. İkincisi ele büyilk Antillcrde- Hi nifaka düşman olan Fransanın nolc- mck tehlikesidir. ehemmiyetli hns-arn sebebiyet vermh_ 1111 düşünmek zamanı gelmemiş ın!' 
muş, mühim ha1'ar \'c zararlara scbe- ki korsan gemilerine karşıdır. tai nazarım miikcmmcl bir ttırıda ifn- Fransanın girdiği yohın, Amerika- lerdir. dir? 
biyet \'ermi~lerdir. Akdeniz korsanlarının geniş t('şki- de eylemektedir. daki akisleri, Londrndn memnuniyet- )Iiitcaddid ~ivil ölmüştür. Askeı· ----------- .J 

· Akroma civarında 2 Mes<;er • mit Utta müşabih bir korsnnlık knr~ısında Kudüs, 17 (Radyo) - Bı:!yrutta le kıırşılnnmıştır. \'eva nskerlik bakımından ehemmi- Yunan ve Mısır Kralla• 
\'e ı Yunkrus tayyaresi tahrip edil. hulunuhıp bulunulmadığı hrıkkınclnki neşredilen bir tebliğde, İngilizlerin Londra, 17 (A.A.) - Suriye üsle- yeti olan hedeflere isabet olmamış -
miştir. "Li:tle de Ruzvelt kısaca: t:ıyyar~Jerle Suriye tayyare meydan- l'iııin Almanya tarafından kullanılma- tır. rına gönderilmiş olan 

Denıe, Bingazi, Elgazale \'e Rerka - Kııfanızı kulhmın ! larını bombardıman etmclN·i, açıkça sı münasebetiyle hükOmetin şiddetle I.ondra, 17 (A.A.} - Londrada se k J 
geceleyin bombnrdıman <'dilmiştir. Demiştir. hasmane bir hareket olarak tn\'sif e- hareket için verdiği karar, I.ı0ndradn lf1hiyctli kaynaktnn öğrenildiğine me tup ar 
Klilliyetli hırsar ika olunmuş, infilak Amr:ı-ikcı don<oınıasıııı kııllan<ıc'ık dilmiştir. Suriyedeki İngiliz başkon - ittifakla tasvip edilmiştir. gör:c cumayı cumal'tesiye b-nğlıyan A •k d •• 
ve yangınlar müşahede edilmiştir. Radyo gazetesinin bildirdiğine \'(! solosluğuna bu mealde bir nota veril- Dcyli Telgraf gazetesi şunu yazı - gPCC, bombardıman servisine men - men a an ga-
Habeşistandaki imparatorluk kuv - Assosyetit Pre~ Ajansının verdiği miştir. Notada 15 Alman tayyaresinin ror: . ııp tnyyarcler Kolonyada ve Rencle-
vetlerinin harekatına müznheret "~ bir habere göre, Fransa ve Almanya Suriye meydanlarına mecburi iniş yap cSuriye komiseri general Dentzin ki hedeflere taarruz etmişlerdir. Sn· 0••ıecek y d ... 
den lııgiliz tayyareleri, tecnvlizi urasıııda lıir iş birliği olursa, bntı ya- tığı ve bunların Frnnsız makamları ta- Suriyede takınacağı hattı hnreket, va- rıayi mliessescleri kısmında Ren neh. r ar J 
uç.uşlar y-npnrak düşmanı bomba ve nnı. küre..;indeki Fran~ız mlistemleke- ıafındaıı hareket etmeleri için tedbir- zi.reti daha iyi görmeğe imkan vere - rinin iki sahilinde bUylik yangınlar lfanya, 17 (A.A.) - Birleşik A~ 
mitralyöz ateşine tutmuşl:ıı clır. terini idnre etmek için yil'mi bir Ame- l<>r ahndığ1 bildirilmiştir. Yine nota - cektir. General Dentzin Suriye gök - çıkanlmıştır. rika devlet reisinin büyUk oğlu ~yırıriıd 

nu harekata iştirnk eden 6 İngiliz riknn cumhuriyeti tarafından şimdi - da, Suriye makamlarının bu şckikle l<'rinde görlilecek ingiliz tayyarelerine Londrn. 17 (A.A.) - Ha,·-a ve da- Ruzvelt, 13 mayısta tayyare ile Gi 
tayyaresi. üslerine clföımemiş.se de elen bir p~iLn hazırlanmıştır. · hareketlerine rağmen İngiliz tayyare- karşı da Alman tayyarelerine kar. 1 hili emniyet nezaretlerinin tebliği: adasında Hanyaya gelmiş ve YuP•11 
bir pilot kurtulmu tur. Amel'iku cumhur reisi Ruzvelt, !erinin h iç bir ihtara lüzum görmeden gösterilen muameleyi tatbik edip et- Düşmanın bu gece BüyUk Britan- kralı tarafından kabul edilmiştir. C..eY; 

Salı \'<: çarşaııbn geceleri. f ngiliz Fransız - Alman iş birliği S(!}Jehh·le ~anı, Rayak \'C Tudmur meydanlarını miyeceği nnlasılacaktı r. Her halele gc- ~·a üzerindeki faaliyeti, büyük bir mis Ruzvelt, kral jorja reisicumh\J 
tayyarelerinin Yunanistandaki 2 mli- hıyduğu iğbirarı gizlememiş ve ne.ık- '1ombardıman ıettikleri bildirilerek bu neral Dentz, · Suriyenin harp sahnesi mikyasta olmamı~tır. Ruzveltin 12 nisnn 1941 tarihli m~; 
him meydanın·!l yaptığı hiicumlar "n beynnnttn bulunmuştur. Gazeteci- hareket protesto olunmaktadır. olmasına mani olmak için yegune ça- Ol't.a lngilterede bazı ~·erlerle clo- tuhunu tevdi etmiştir. Bu mektUP 
hakkında tnfııilat vermiştir. Falçıron 1 ·ı· toplnntıiıındlt Ruz\'eltin söylediği l11{1ifizleri11 miilalcrı.<rı renin Alman nrntaarrızından uzak kal- ğu cenup ve doğuda Lirbirinden uzak ~u ~ntırlar varıdır: 
tayyare meydanıııdn !) diişman trıy _ .i~7.lere bakılnenk olurf;a Amerikn hü- Loııdra, 17 ( A.A.) - Londr:Hla tc- mnk olduğunu idrakten hali kalamaz.ıı yerlere hombnlaı' atılmıştır. «Bu mektubumla majestenize oğluf71 
yare~i tahı ip edilmiş, diğer bir coğu kümeti, Vişi hiiklımeti ııezdindeki el- yit edildiğine göre, Suriyedeki \'nzi - l ngiltcrc tedbfrler aldı Orta lngilterede .}"angın ve jnfiltık Ceymis Ruzvelti takdim ediyoruJ1l· 
<la mahalli olarnk hasnrn uğrntıl _ çi~i Amiral Leahiyi g(>ri çekmeği bile n~t hakkında tclaşa düşmeğt'! m:ıhnl Lonrlra, 17 (A.A.) - Snlahiyettar Lombnları, bir miktar hasara sebep Kendisr Amerika donanmasında ~·iW 
mıştır. Büyük yangın ve infiliıkla,. ~ı. llişünmekkdir. Suriye tay.} are mey - rnktur. Vaziyet gi;z önünde hıtulmnk- m;ıkamların bildinliğine göre, bükü • olmu~hır. Bir miktar ölü ve yaralı başıdır. Yakın şarkta ve Yunanistan' 
kanlmıştır. llanlnrından çıkan ihtilaf gebebiyle Vi- ta \'e iııgiliz kon:;olo5luklnn Suriyede metin, 8uriye meselesi miina.fleb<!tiyle \'ardır. Rnşkn .Yt.'rler<le pek az. znyl - cin müşahitlik vazifesi ifa edecektir· 

.Noyadide i. e. :rerdc iki 'tayn\rc ·i hükumetinin müdafaasını Almanya knlmaktarlıı·. siddetli harekete karar vermesi, büviik at ve hasar me\·cuddur. Bütün tebcillerimiz, sizinle ve bili" 
tahriµ edilmiş, hangar ve binalara l"ruhte etmiş gibidir. Almanya, .Frmı . A:-ı-keri muhıırrirlere gör(', naziler bir memnuniyet uyandırmıştır. \?işi- Bu gece lııgilteıe iizeriude diişmn- ri~et ve medeniyet için parlak mu~· 
tam iE-abetler temin olunmu tur. Jlaıı ~ııııın milletler cemjyetindeıı cekilme - ıster Almanya, iıüer Ant.sturyadnki niıı \'azi\'eti, kendil-lini biı· makinenin ııın 2 bomharclımnn tayyaresi tahrip dele ynpan milletlerle berabredir. ~· 
garlarda ynngınlnr çıkaıılmı tır. ..;iyle Suriye üzerindeki hakkını kny - üslerinden hareket et. inler. 4 bin dişli ça~kına kaptırma ı elemektir. edilmiştir. merikndan fazla yardım görecclcsinıı-

___ 000 b~tmiyeceğini bildirmekt~<lir. Buna kilom2treye yakın hiı· mııvasttla hattı Cebiı' ve şiddet hadist!leri, Amerikadn Lcındra. 17 (A.A.) - Diln öğle - Bunun için her ti\rlU tedbirler alın111ıt 

Irak' Basra mıntakasında misal olarak d:ı japonyanın, milletler boy~ııcn hareket etmek mecburiyetin- hala şüphede bulummlrırın gözlerini den sonra mühim Alman ,fil-Oları. ln- tır.• 
,.emiyetinden çekildiği hnlclc mandası ıledırler. :\Ilittcfikler ise dahili muvn- açmıştır. ~ilt-Oredeki h:ıvn meydanlarıııa hü - Yunan kralı, •mektuba teşekkür ~t· 

Baıtarafı ı nci Sahifede - altındaki Karolin aclnlnrını elinde tut- ~~la yollarından istifnde ederek iste- Vişi nezdindcki Amerika elçisi AnıL cum için sahili geçmeğe teşebbüs mi \'(' telgrafla şu cevabı göndermı" 
kada büyük bir muharebe cereyan nıaktn olcluğunu gö,.;tel'n1ckteclir. clıkleri gibi Libya, Suriye veya lrakn r:ıl Leahinin mareşal Pct~n nezdinde etmişlerse de avcı tnyyarelerimiz ta- tir: 
etmektedir. · Amerika hitaraflığına rağmen iıı - rıkın yaparak darbelerinin şid<letirıi tcşebbiistc bulunduğu bildirilh-or. Nn_ rtıfıııclan karşılanmış \'e daj(ıtılmış- (Oğlunuz C-Oymis RuiveltJe göndt" 

Musul cephesinde: Düşman tay - '{iliz harp gemileı'ini tamir ettiğine gö- i~i mi ·ti artıracaklardır. Eğer şans mu:-; yolunda vaktiyle Frn~sızlarııı tır. 7 diişm-an tayyaresi diişUrülmUş- rilen mekhrbu, büyük bir zevkle okU • 
yareleri şimaldeki bir şehir üzerin - re Almanynnın bitarnf J.'ransa üslerin- hıraz yardım ederse düşman hazırlığı_ kcndi:sinc refakat etmelerini istiyen tür. Biı İngiliz avcı tnyy:ıre i de diiş- dum. Ceymis Ruzveltin rıramızda bı.I' 
de uçmuşlardır. T-ayyarelerimiz, bun len i.stifade edebileceğini de Almany:ı nı taınnmlamad!lıı e\'\'el vura'bileceğiz. m:ıreşaJ Pekn, şimdi Fran~ız milletini miistür. hmuşu, memleketimize gösterdiğioıı 
lan tardetmiştir. Dafi bataryaları , radyosu bilclirmi ·tir. Buıulaıı anla~ılı- Muva~ala yollarına denizden ve hava- kendi sözleriyle aldatamaz. 'Maltıı. t 7 ( A.A.) - Dün az mik - ~e\·giniıı bir teznhürUdUr. 
bir lngiliz tayyaresini düşiirmiişler- \'Or ki, Almanya, Fransa ile iş birliğini elan htlcum edeceğimiz de 9üphesizdir. İngiltere hükumetince ittihaz edi - tarda diişman tayyare~i. hilkfımet Bu en çetin anlarda Am~rikanııı 
dir. Tayyarelerimiz. yaptıkları hava fııgilterc ve Amerika ara~ındaki iş lıir. Lond.ru, 17 (A.A.) - lvning Niyiiz lt•n nılislıet k•dbirler hakkıııda hariciye binalarıııda hasarlar te,·lid eden bir ~;ardımma biltiln kulbimle teşekkür r 
muharebelerinden ~nlimen dönmiiş - !iği derecesine kadar götürmek niyetin gnze~sı, !llareşal Pekınin Framıızlarn nazırı !<~denin sözlerinden l.ıaşkn bir miktar bomba -ntmışlardır. Dlin giiıı- ~!erim. Meclenivetin ve dilnva h ilrriYe' 
!erdir. Müteaddid bombardım:ın tay- dedir. fihaıı beynelmilel \'aziyetinden ynptıgı hıt~plan bahiiederek diyor ki: şey öğrenilememiştir. Yegane mühim 1 düz, 3 alarm verilmiştir. Üçüncii a - tiııin kurtarılması i('.in yapılan milel' 
yarelerimiz, Seyit Dubben kı~lasına ınıglirı hangi mt!mleketlcrirı harp. ha- - Bu hı tap, geç yapılmıştır. Çün- nokta, hükumetce tcclbirler alındığı - kın eQnnsında büyiik bir düşman te- d<?le hakkındaki hissiyatınızdan ~ 
,.e meydanına hücum etmişlP.rdir. !inde hangilerinin de harp haricinde kU zarlar atılmış bulunuyor. lfühim o- dır. şekkiilU. bomba atarak hükılmct bi- bııhtiyarım.ı> 

.Meydanda bulunan bir tayyare ya - olduğunu tesbit clm ·k miimkün değil- lan taraf, Ruzveltin bu anlaşmanın Suriyı:c1e11 geçen Alman taımarclcri nalnrrnda hnsarnta sebebiyet vermiş-, Aaılaız bir haber .. 
kılmış, bir kısmı da hasara uğrntıl _ <lir. Aıneriknnın harpteki müstakbel ynlnız Suriy<we münha~ır kalmıyaca~ı Loııılra, 17 (A.A.) - Almanlarm tir. Diğer ıalarmlar esnasında çok Londra, 17 (A.A.) Röyter ti· 
-:mıştır. Kışln, ehemmiyetle ha~ra haı·ek&tı h:ıkkındn dikkate layık olun m!iUılen~ıııdn. olmmıı ve Amerikan lı- Suı-iyedcki faaliyetleri hakkında yalnız yüksekten uçan \'c clnfi ateşine ma - jansı bildiriyor: 
uğramıs, müteacldid \'angınlar çık _ Bz. Ruzvelt tarafından Kızıldenize nıaııların<hıkı 'F'ı·ansız gemilerine mu- Kahireden mnlumat nhnnıaktadır. ruz bırakılan tayyareler, ic;tikşaf Almanların, Bıil:ı.nyavı düm·a t/~ 
mıı4tır." . Amerikan gemilerinin işliyeceği hak- hafız kuv\'ctler jkamesidir. Almanya. Şimdiye knclar Suriye meydanlarına uçuşları yapmışlardır. Ücilncü ala - bilhas~a Yunanlıların nazarında jtJ• 

İngiliz tayyareleri. her zamanki kııırla söylenmiştir, Gazel<>ciler tarafın !>akara istinad ederek Ameriknyı teh- ~ alııır. otuz tane Alman tnyyaresi gel. rmıln hususi binalarrln hnfif hasar bardan dfü~ürmek arzusuyla Ok~,.· 
gibi muhtelif yerlerde kesif uçuşları dan Kızıldenlz.in Almanlnr tarafından clide kalkışabilir. Biz de Suriyeniıı köp- miştir. Bunlarda Almnn işnr<:t'eri hu- olmuştur. SığııınKn girmiyen lJiı kaç nus servi~lerivle yn\'dığı bir haber' 
v.nparak bombalar ntmı.Jardır. Ha, harp mınhıkaııı ilan f<lilmf~ olcluğuna rli ittihcız edilmesine miı amaha ede- luıımuyoıdu. Bu tayynrcl~rle, sİ\·j) mü kisi ölmüştilr. tamamen a~ıı' ızdır." 
~m .. -ızdıı·. giire buraya donanma himnye. !nıle meyiz. \'il(!i ihnııcti, birden miihiın kıl\: tehas.'!!slar gelmi~ \'O .onrn ll'akn git- Londl'a, 17 {A.A.) - Hnva neza- Ru haber göre C\'Velce lngiltert 

lra n ve Irak münasehetleri : Amerikan ticaret gemi!crlyle ınnlze - \'et leri h:ırckc!e getirnıis, hıırpt.e yenı nıişlerclir. retinin tebliğine göre dün Spit.fnir hlikümeti nnnıına Atinada sefir • 
Bağdnd. 17 (A.ı\.) _ D. 1 •• H. m: .nakliy:ı.tına. de'\·nm edilip edilmire- \·e nıüh.im bir · nfha aı;.!11~ tır.. tayyar(>)eri lıim:wesinde bombrmtı. lik yap mı.; olan Sir Mihal Filisti~c 

~jsmsı bildiıiyor: ::egı hakkmdakı ırnale Ruzvelt. ııaklıy.ı Deylı :\leyll g:ızeteı.;ının dıplom:ıtlk ni bozdukl:ırı hildil'ilmekL, Vişi hak- man tayy-arcleriylc Alman:rarn ve gitmis \'e Yunan hilkumetiyle tngıl· 
Iran hOkumcti Jmk hükı1mt1tivlc tn dı•vmn edileceği cevııbnıı \·ermiş v" muharriri diyor ki: kındıı şiılıletli t~dbirlcr alııım:ısı veya işf!'rd allıııtlnki Fransarn lılİcL~m eden tere muhaberatının Londradaki YLı • 

münasebetlerini ~rltırmak iciıı B~ğ- Alımın harp gemileriyle denizaltıları - S~ırire~~ topl:ı.n~cıık cl~l ... man tay- sade(."(' tedlılr nhııma ı hükumetten is- 6. Pcılonyalı pilot, Fr~ıısn ar.azisinde nan elçisi vasıtasiyle ~ apılacnğJl11 

<lada bir ticaret he\''eti göndermis- tarafından kurşılandıkbırı ve muhar('- rnı~lerıne hucum edılecektır. Harbe tcnmcktcdir. lıır meydanda bulunan 3 motödii hlr sövlemiştir. 
tir. · " bt~ \•ukulıulduğu takdirde Amerika - sonuna kadar dt'vam ,·:ı;~iyetiııclc olrlu- Gazete, Alm:ıııynnııı Frnn:sn~ 1 iht ·• na!dh-c tayynıe:ıini y~kmış1'ı.r<lıı·. 'nıı bir masaldan ibarettir. lngiltt .. 

S Y
• tle ·n bi tekzibi ııın \'nıiyeti ne olact1ğı surıline knrsı ğ~muzu \'i~i hiikfınıeti knnnat getirin- lftfn sokması ela miimkOn o!duğıı, bu '\T nlnııda hııluıum diğer lnyy:ıreleri re . müttefiki Yunanistan ile pek tı1 • 

OV ~ 11 r ~öyle demiştir: cıye kadar başka ümıftn dn hnrckctc arıklı biı• ihtimnl olmakla bcr:.L<'r \':ı - de hasara uğratındnrdır. Benzin al- bii cılrırak normnl mlinnQebl'tl"r tR • 
Moskflva, 17 (A.A )-Sovyet hliku- - Son iki asırda Amerika donan - geçilmesine kani bulunuyor. zi~·ete ccphccleıı h~km:ık lftzıru~ ·1cii{d- mnkt:ı olan 6 rnyy:ırc hhrip edilmi!-1 nındi ettirmektedir. 

metin'n Irak hava kuvetlc.rinde va:d- ınasım denizlerin erbestisi için kııl - Deyli Ekspres gazetesi, Suriye m~·- ni kayclctmcld:cdir. sahilden uzakta seyı·ecten U~ Alnrn~~ Mıaır krahna mektup ı 
f c 3 lmak isti~· en So\•yet havacılarının !andığı haldt> harbe girmemiştir. danhırında Almnıılnra verilen mii an- Deyli Meyil, Suriye meydnnlarının gemisine ateş \'ermiş, bir hikumbotu. Kahire, 17 (A.A.) - Amerik!l 
gönüllü kaydedilecekleriııe dair bağ Ruzveltin, harp edeceğiz demeyip. denin Almanya tarnfındnn \'işiye ve- Almanlara \'erilmesinin hasmane bir nu da ha~ara uğrntmışlardır. Rciı.icumhurunun oA"lu Ccvmis Rut· 
dad radyosu tarafından verilen ha- Ameriknn donanmasını kullanacağını rilen bedelin bir kıBmı olduğunu, nazi hareket olduğunu. :Mısırla, Iraktaki En c-011 iş olarnk bir yolcln giden veH, perşenbe gilnil krnl Fatuk trı • 
berleı in tamamiyle uydurma oldu- ~öyleme;ıi, ~ok mühimdir ve Amerika-

1 
efendilerine karşı hayn. ızca yapılan lngiliz ordularının tehdide mnruz bu- takı ibeıı 12 A iman askerfni mitral - rafından kabul edilerek b:ıunsınııl 

iwıu Tas .ajıının beyana mezundur, nın neler yapacağım _göstermektedir, bu hareketle Fransızların taahhUdleri- hınduklnrını yazmaktadır. ~·öz ateşine tutmuşlardır. mektubunu vermiştir. 

r-


