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~ General Degol bir 
beyanname nefretti 

ort bin Fran .. . 
sız askeri lnı{i
lizlere iltihak 

eyledi 
.;;;:__.o--

G l E Al DEGOl BU DE-

General Degot Suriyeye giren ordu.sunu. tef ti§ ederken 

1 
Suriyede nerelere 
kadar ilerlendi ? 

ln2iliz ve Fran
sızlar Şama 50 
kilometre yak· 

)aştılar 
----0--

SURIYElllERIN ALACl-

~imdi Ing.lizll?re karşı tıazır olması emredilen Fransız donanmasından bir paT
ça geçen sene Alman ta1ıtelbahirlcrini ararken 

FA DÜŞMA 1 MAGLO~ 
E ECEGIZ DiYOR 

.:·~~._.a_ı_:a_r_n_a_,_,_,_,_ı•a-D_a_11_•-·-•-D-•-•-•- - - -·-•f" 

GI VAZIYET HENÜZ 
BILllMIYOR 

•-•-•-•- - ro-•-•-o_a_ 

Tarihin 
En büvük 
İhaneti 

lngiliz - Fransız de
niz harbine doğru 

Fransız filosu 
hazırlanmak 
emrini aldı 

A1rerikalı ar S•'riue 
harekatından memr~un 

---0---· 

Degolün beyannamesin• 
den : Fransayı lıurtar· 
malı i~in muharebeye 

tehrar başıamağa 
harar verdim-

Kahire, 9 (A.A) - Hür Fransanm 
şefi general Oegol Suriye ordusuna hi
taben aşağıdaki beyannameyi neııret

miştir: 
«Suriye ve Lübnandaki Fransız su

bay, erba§, asker, bahriyeli ve tayyare
cileri Fransanın kurtanlması için muha
rebeye tekrar ba§Jamağa karar veTdim. 
General Katroyu mümeşsil ve Suriye ve 
Lübnandaki Fransız kuvvetlerinin ha§ 
kumandam tayin ettim. Onun emirleri
ne itaat etmek mecburiyetindesiniz. Bu 
defa düşmanı mağlup edeceğiz ve Fran
sa harbı kazanacaktır. Sizinle pek ya
kında buJu~acağız.» 

4 BtN StUHLI FRANSIZ 
iNGtLtZLERE tL TIHAK ETTi 
Nevyork, 9 ( A.A) - Nevyork 

Taymis gazetesinin Bemden aldığı bir 
telgrafa göre modem techizatlı dört bin 
Fransız Suriyede Cebel Diinız mmtaka
smda tngili:dere iltihak etmiştir. 

tNGILtZ HAVA KUVVETLERi 
FAAUYETI'E 
Kudüs, 9 (A.A} - Alınan son ma

lumat şimdiye kadar mühim bir mu
kavemet gösterildiğini bildirmemekte 
ise de tayyarelerin mütemadiyen gidip 
qelmı>leri lngiliz hava kuvvetlerinin çok 
büyük bir faaliyet gösterdiğine delil 
olarak kabul edilmektedir. 

-------
v;,cinrn verJiti 
şüphe/ i haber 

Bevrutun cenu
buna. asker çı
karıldı mı? 

• 
sı,.ur 

--c---Surigedeki Fransız as- \ Suriııedeki müttefik 
kerıerine bir hitab kuvvetler ne kadar ? 

"Fransızlar! Ha- Müttefikler Su
kiki harp ve şe- riye toprakları
ref meydanına na nerelerden 

Surlyede göstel'ilen mu~ 
lıauemetln derecesi 
meçhul, Dürziler.in 
Fransız aleylltarlığı 

muhafılıalı-

geliniz !" ~irdiler ? 

Londra, 9 (A.A) - Sal&biyeltar. 
malıf:illerde bildirildiğine ıöre Sariye 
vaziyeti hakkında gelen haberler u çok 
muğlak olmakta berdevamdll'. Fakat 
fU cihet malômdur ki müttefik kuvvet
leri Der'aya ve Şanım 50 kilomebe ka· 
dar cenubi garbisinde Hermon dalı etek
lerinde Mer:ıiyon köyÜne gİnnİflerdir. 
Dün öğleden sonra da sahilde Polat 

---<>---: --0-----

G ener aı Katrıı, Vişi em· Vişi devamlı llir cephe 
Jtindehi ııuvuetlere Jıen· olmadığını, İngilizlerin 
disine iltilıalı e'meıerini ilerıemeğe çalıştığını 

emretti.. söyliyo,. •• 

General Degoliin mümessili ue Su.ri:ıe 
ile Lübnana giren hür F,.ansız kuvvet

lcri1ıe başku.mtından tayin edilen 

Londra 9 (A.A) - Amerikan radyo
larının Vişiden alarak neşrettikleri ha
berlere göre Suriyede ilerliyen Fran5ız-
tngiliz kıtalan 20 bin kişi kadardır. 

FRANSIZLARA GÖRE 
GlR!Ş NOKTALARI 
Vişi 9 (A.A) - Askeri mahfUleı·e gö

re İngiliz ve hür Fransız kuvvetleri ~u-
riyeye Lübmn sahili yakınında Ceb U 
Düruzun cenup noktası olan Merj -
Ayum hattından taarruz etmişlerdir. 
Devamlı bir cephe yoktur. Müttefikl "r 
bir.birinden çok uzak no1dalarda .münf -
rit kuvvetler halinde ilerlemeğe ç.alışı
yorlar. 

[ Sonu 4. cii.. Sahif2cle ] 
-------

Suri Ye!! y~ tam zama
nında girildi 

15 Haziranda 
Halebe Alman
lar 2"elecekti 

general Kat:ru ---o--
Kahire 9 (A.A) - General Katru General Dentz Alman 

Suriye ve Lübnanda bulunan Fransız t 1 i ı..ı d 
subay ve erbaşlanna hitaben bir mesaj ayyare er ~-n e 
neşrederek Vişinin emrine itaat etme- Jıarnazldı etmlf-
melerini ve Suriyeye giren hür Fransız Kahire 9 (A.A) - Hür Fransızlarla 
kuvvetlerinin yolunu kesmemelerini ta- İngilizlerin Suriyenin Alınan kontrolü 
lep etmiştir. altına geçerek muharebe meydanı olma-
~neral diyor ki: sına mani olmak için yaptıkları nareket 
«- Hür Fransız kuvvetleri size kar- tam zamanında vuku bulmuştur. Zira 

şı değil, Almanlara karşı harp ediyorlar her gün artan bir Alman sızması hak
ve sizinle dövüşmek için gelmiyorlar. kmdaki deliller gittikçe daha çoğalmnk
Hür Fransız kuvvetleri atişmanla dö- tadır. 
vüşmek ve şerefsiz bir anlaşma ile Su- Verilen maltmıata göre Fransız fev-

- SONU 2 ci SAYFADA - kalane komiseri general Dentz'e son 

Suriyede 140 
Alman paraşüt

cü es;r ec;lildi 

günlerde Vi§iden tebligat yapılarak Ha
lep bölgesinin idaresi ve kontrolü için 
15 Hazirana doğru Halebe bir Alman 
heyetinin muvasalat edeceği bildirilmiş
tir. Ke-za Mayıs iptidasında general 
Hudzinger general Deniz'e tebligatta 
bulunarak Darlanın Hitlerle yaptığı gö
rüşmeler esnasında Alinanlara Suriye
de hava üsleri tel'kettiğini bildirmiş ,,e 

501'..Tlı ""' SA;TFAD.:'... -

- C:ONU 2 C'i SAYFADA -

SuTiycdeki Vi§i kuvvetlerine 1ıitub 
bi,. beyanMme Tıe§"eden ve Almanla 
bfr kerre daha. mağlup edecekleri 

SÖ1Jliyen general Vavell 

General Yaveun Surige. 
ga dair beuannamesi 
,,Almanları bir 
kerre daha mağ 

lôp edeceğiz 
General Vawl Sarly 
dehi Fransızlara d 
hl : Kanınıza SUSaıtUS1 
olan düşmana lıtll'fl 
bize ya•dan ediniz 

Kahire, 9 (A.A) - Orta şarktaki 
giliz kuvvetlerinin başkumandanı ge 
ral Vavel dün akşam Suriyedeki Fr 
sız askerlerine hitaben aşağıdaki bey 
nameyi neşretmiştir : 

- SONU 2 ci SA YFADJ\ -

hudu-



:sa 

• 

Yazan: Sahin A'1ddftlan 
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Kara Ali 
9 2-

2aflet içinde idi 
Firuz .beyin Gülendam olduğuna anlnnıyor, 

Onan yüzüne bile balıannyordıı-
Bir zamanlar aklını ba ından alacak 

derecede sevdiği ~ki masukasiyle imdi 
"1emen h r .. n t masta bulund -u hal
d demirci M rnonun 1u kıtı t n a

la muvaf! k olamıyordu Sal·m bir 
hin bu 'Va 1 i biraz arip b 1 ,. -

ivin b da b un 1 rini 1 
m ebur'y f h ıl oluyor: Evv 1 K ra 
Alı G ·ı d n 1 'f h l"nt f 
dan co n r\ !i

0 

• çık rmı bu1 -
m kta idi. tkinci s h p olarak t M • 
tan b yın ı ı b nl · i ve kıy ni o 
k dar mük mmel bir surette d W• fr
ml idi ki bu erkek elb. inin nltında 
bir kadın hUviy ti ıt"tli ol bilm · ihti
mali çlngenE'nfn aklmd n asla r, çme
m • ti Avnı 7.am nda G ·ı n am k vaf 
tiylP birlikte sesinin tonunn da tama
mivl d !Hcrtirmv ti. $"md" G' l nd m Pr
k k gibi kalın bir sesle konuşuyor ve 
bunu o kadar tabU bir surette v:-ın•vor- -ı Bay '· il Da l • 
du ki on n bu vaziyette d f'r"l d K ra vl ni v r .. nı !: le od ma 
AlJyi haWl kadı İlyas ef ndi ve Ut ni- <' w r ?' o l rl b '>aşa ver k b·r 
ne gibi emelerdenberl birlikte ya :ıdır,ı k2.ç ~ t d v m e~ n u m rUsm 1 ... 
adanılan bile aldatması muhaklcak bu- dr b •lunuyordu Aynı zamanda Bay ti 
Junmakta idi. ve l' ki yenicerf zorbalnn hiç durmıyor-

Bunun için çingene, Firuz beyin va- lar ve ~ m tyııva _pid rek or d ki bir 
ziyetlnden hl~ fOphelenmernfstf ve onu <'Vin efrafında dola~ıyorlar, bu eve ~i
!iıer saray adamları gibi h6nkAr n en rip c;ıkanlan akşama kadar kollı:dıktan 
«özde nedimlerinden hlıUI olarak te- sonra ~eç kıt 'OskGdan dönMe'k n 
1lkld ediyordu. 1tız1a g6rllştii~ sırada Jrlin pl dı'kmn mal(\matı g 1"n Mestan 
ona hUrmet ettiiln.l anlatmış olmak için b vin Jnzma haber veriyorlardı. 
a&lerini daima yere tevcih ediyor, sul- Bu vaziyet !!Östermekte idi ki Gülcn-
tan lılunıdın (IÖZdesl olan bu zinüfuz damın hazır1 dığı ı5c alına harrkcti il 
nedimine Ablt ve derin bekıslar atfede- ~ matyad21rl bu ev arnmıda derin bir 
rek bakmaktan çeldniyordu alakı1 mevcuttur. 

qer bu kadar gafil bulunmayıp ta F'lhalrllc:ı Samatyadaki bu evde, kn-
Kara Ali :nruz beyin yUzüne bir kerre cası cin ene Memo ile bJrllktl'! cellat 
dlltltatJe bakabilmi~ ol.-aydı, muhakkak Kara Al'nin nna~ rnJcı Penbe oturmalt
onun gözlerinde parlıyan kin ve nefret ta idi. Ve çin~ kans1 bugUnlerde ts
panltıJarmı g9rmtlş olacak ve bu va:rl- t nbulda b"yük bir sö1ıret kazaumış 
yetten fOPbelenerek bllytık endişe duy- Rumeotlde old ı!!tt gibi onun ~öhreti bu 
maktan kendisini alamıyacalttı. Ve bu koca ıehrl de ba5tan ~kaplamı u
tık şOphe Gzerlne yanş yavas kendisi- lun yordu .. 
n1 tıopbpnk btlytlk bir tehlike icfnde - B 1 TM E D ! -
ııııııııııııııııııııııııaaııııı~coocooc-lacaaaaaııaa~aaaaaaaaC'-l ............. 

••••••••••• 

Ellerin bir çok şey 
söylediğini bilirmi sinız? 

Elle,...lde lleleP pıptlğımı-za oe eDePln dlHne 
dllılıaf ealnla ...a • Hayatında euer1nı 1111'11 ı ıe

" llalalfı•....,..ıara ne naatla!-

10 llAZIRAll S A 1.1 lHi 

ŞEHİR HADERLBRİ 
Tarihin 
En büyük 
ihaneti 

Daha çok fran
ola imali müm
kün deiil mi ? 

---<>---
izmlrde de btanbaldald 

harekete ayabnasa 
şayanı temennidir .. 

lıtanbulda halka fırancola tevziatını 
kolaylaşhnnak maksadiyle fınnlara ve
rilen fırancola un miktan arttınlniıı ve 
niaheti dörtten ona ibliğ edılmiıtir. 

Şehrimizde fırancola imali az mıktar· 
da lmak ü e yalnız bir fırında yapıl
m ktadır Oç çuval undan mial edı1en 
fır nco1alar h hlnelerle a hhat müdür
} - den T por alanlara satılmakta ol
du - odan m d i za) if olanlar fıran· 
cola temin edememektedırler. Bu ae
~ple 1 anb ld o1duwu g bi ı- hrimiz 
de de fırancola imali için fırınlara bir 
miktar daha fazla un verilmesi şayanı 

ZABIT AD 

Çorakkapıda bir 
ev yandı... 

Çorakkapıdn 1048 inci sokakta Hii
eyin kı'Z.1 50 y sında b yan ~yneb'n 

evinin bodrum katmd:ı Maltız iızerindP 
~emek p "'rilirken sıçnyan kıvılcımlar
dan taban t htalan ate almış ve iki oda
dan ibaret olan ev tamamen yanmıştır 

Dikkatsizlik yüzündl'n yangına sebe
bivet verdiği iddiasiyle bayan Zeynf'J> 
hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Kaynanasuu yaraladı 
Evvelki gün KUltürparkta bir yarala

ma hidiaeai olmuştur. 
Sabri ~u 36 yaşında hurdacı İhsan 

kendisinden ayn yaşıyan hnsı Fatma 
ile kayın validesi Gfwdeye KUltiirparlr-
ta tec:adüf etmiş ve •anlarına giderek : 

- Beni ni~in mahkemeve verdini• 
eyıp d~il mi? Demqtlr .. İddiaya g(if't' 
ters bir cevap alınca bıçağını çekerek 
ka n v:ılid 'ni s:ı~ bacağından yarala
mıstır. 

F tm ha !lrarak kaçmış, etraftan ve-
tiş n ha \' pol" lcr taraf ndan İh n 
ak 1 nmıstJr. 

Baca istasyonunda 
bir kaza.. 

Amerika ya ilaractıt kola ,ıaftırılace1k 

Alnı.anyaya 3,5 milyon
luk satış için hazırlık 

Yltl Jdlillhnetlnln l1t9UI• 
Anterllıan q lllrllğlne 

cephe alınası 
olacalıtır. 
-0--

HAKKI OC utOOLtJ 

_______ _,,,,,,_ r Başta,.aft 1 cl Snhif f>dtt 1 

ik luimı menfaatlerini, hem de teeavfln 
Şehrimize mühim m darda kahve ıetlrlllyor nlranuş milletlerin hayat ve h8rrf7.t 

Takns limatet tirlceti tarafından idare mele iıtedikleri aorulmu§tur. 
edilec k ve Almanya ile takas esasına Hükümetimiz. Amerikaya ihracat 
istinaden yapılacak olan üç buçuk mil- yapacak olan tacirlere kolaylıklar göa
yn liralık mahıulun utıı hazırlıklanna terilmesini kararlqtırmııtar. 
ba lan hr. ~nla ma mucıbince Al- YENiDEN KAHVE 
manyadan v,et rile ttk kimyevi madde- CETtRtUYOR 
~er muk. b l de mah ul v. 1. ektir., Alakadarlara gelen malOmata göre, 
ıhr ç edilecek stok mnhsullerımız kıfa- ticaret vekaleti lıkenderun limamnda 
yet etmez e nok an miktar 1941 senesi 36 hin çuvaldan mürekkep büyiık bir 
ist'h al" t nd n tam mlanac ktır. kahve partısinin butün vilAyetlerimize 

AMERIKAYA fHR CAT tevzi'ne dair bır llite tanzim etmi tir. 
Şehrimizdeki al"kadarlara Amerika- Bu meyanda ıehr mizc de muhim 

ya ne ihi mahsul ve maddeler ihraç et- miktarda kahve verilecektir. 
\'!:':: ,... ~~~~~~,.,...~ 

YE EM GÖZ Vit,A TtMiZbl 
TASI G TiRil.Di Sıhhat işleri.. 
Zira t ve al ti tarafından iparf' edi

len 4" n 7. ta c;ı memleketim:tze ge
tirilmi tir Bunlardan İzmir ihtiyacına 
ayrılan muh·m bir parti de yakında şeh
nmı e g tiril cck ve derhal müstahsile 
tcvz olur>acaktır. ----

Sıhhat ve İçtim 1 muav net miıdürü 
Doktor Cevdet Saraco~Junun rclslığin
de toplanan vı11.yet hafzıssıhha meclisi 
vil •etimizin sa k ı leri üzerinde gö
rii melerinde bulunm~ ve bu hususta 
Hizumlu knrarlar vermiştir. 

-------

haklannı müdafaa zaruretinde kat4L 
Bu mücadelede Franunın havat ve 

hürriyet haklan da mUdafaa edil':vordu. 
Vl i hUkt"meti bu hakikati ıöttmedl. 
Biç olma:zsa mütareke şartlan hududu 
dahilinde kalarak bitaraOığmı muhafa-
7.a eylem l Fransa için en basit ~ 
borcu idi .. 

Maalesef Vi i Abnany8 ile iş birliii 
y pmak surctivle eski müttefikine fha
n t yoluna ,Prdi. 

Bu polTkayı Franmlann bftytlk bir 
ekıreriyetinin ta vip eylemediği muhak
kaktır .. Binaenal yh Vi i, İn ')tere ile 
h hı göze alacak oluna kendi vatan
da lannm da mt h efetine maruz kala
cak. Fran ızJan Fnmuzlara kırdırmak 
yolu~ Je bir kard~ muharebesinin alır 
mcsuli) etini de omu:r.lanna ) ükleaooek
tlr. 

Suri)cdcki harekatın inkiıaf tara. 

Çocuklarımız ldn 
mürebbiye 
yetlştUrliyor 

Vi inin vaziyetini daha ac;lk bir seldl
dc m dınlatmaoıı bakomndan çok dıkb
te ann olftcal..iır. Eğer Suriyede Fl'an
sız askerl rinden dört bin ~in Depl 

Kaplıca iıcme suları , un·etlerine te!llim o1dniu teeyyttt •· 
1 Jah edi lecek.. "k olursa bu hlldise Viıfinin elinde ıl· 
Memleketimiz dahilinde bulunan kap- 'ent~cek kuvvetleri baJmwdıı-. U.

hcalar ile içme sularının halkımızın is- dilerini de iknaa kin ı-eleceldir. 
Cocuk F..sir1oteme kurumwıuu Ankara- tifadesi i(in ...ıı 1'ir surette IBlleba 1th- Fransız çocuklarına ya~ şerefti 

daki çocuk bakımı (Mürebbiye) melde- hat \'e İ(tlmat mua\•enet vekllett tara- vazife. V1 iye '"1 haldbtl anlabmk 
bine talebe alınacağı istihbar edilmiştir. f'ındım kararlaşhnlmıstır. Bu meyanda keyfiyetidir. Almanya ~at
Bu mektep yatılı olup tahsil mUddeti iki •ekllet te, bmr .t.ln1iode lııaU-. ba Versayda ilan ettikten sonra m~ 
sened . ilk tahsilini bitittn ve 18 ya~- ıribi ~effal yerlerin resimleriyle ,.aziyet- dilsmana k8l1I mabddwa .... nn birbir
dan aşağı olmıyan kızlanmız mektebe leri ll3kkmda maltimat i~temistir. lerine bailıy.., tnJ!fltere ile Fransa da-
alınınakta. orta okulu bitirmiş olanlar Sthhlıt •ekileti tarafından neıırolaM- ima Alman t~avüzlerini berabertt kar-
tercih cdılmektedir. C3k ıenit bir hrofirde badin Tiirtdyede- 11lamı,lanlw. Hatti le(eft 1914 • 1918 

__ harbmda da Ameribhlar Fransanm 
ki kapbt'ft!arla ~ suları ha•kmtfa ına- hiirriyeti ic;in kanlanm akıtmışlardır-

Gelenler, Gidenler- ~mdnt .v,ttflettiklkerive,~llann ~~ ~ F1'8nsa bugiin İngiliz - Amerikan~ bfr-
Sivas mebusu B. Mithat f!ilkru·· Blcdn rm e ı a ettı ayua ar ı~z "'". ,.... • k he aJmakl t -!Lı il 

·~ ·1 kt. ıgme arşı cep a aruun e 
t-'nnbu1dan. Mu~ C. H. P. VilAvPt n t'f'c ır. ~·· "'k ih t• • • 1 • •--~ ,,.. ---· uuyu ı ane ını ıı eRUlf 01111:.ıuar. 
idare ('ti re· i B Ah.din Çakır Mu"- Flat ftlÜPallalıe Jıotnls• HAKKI OCAKOOLV 
1 dan Maliye mi.ıf ~i B. Kadri Öncuk 
Ödemi$h'n, Devl t Hava vollan mUfet. OnU toplaftl)10P-
ti · B Nıy zi A n Ankaradan sehriml- Vili,ct ffat mürnkabe komisyonu ya-
7.e gelmiş, F~ kaymakamı B Rıdvan nn öğleden sonra toplanarak nızname-

___ , ___ _ 
Poeaya gitmişür. sinde bulanan maddeleri ıörüşccektir . 

Buca istasyonunda makas :raylan ara. oouı11ıaaaaaaaaı:u::ıacııuıı:u:ıc:ıc:ıaı:ıı:ıcCXJO"'~~~~oı:ıı:a:ıcıcı~~~-

lzmirdeki Fran
sız konsolosu 

istifa etti :1a~~B~~ ~~:!en~~ Surivede nerl'lere ı Suri ve ye fam zoma-
drayman :va~. vagonda bulunan Re- kaaar ''er lendi nıncia 11irildi 
cep ollu 59 ,,.....nc1a Selim ~ 
hafifce ra m r • r a tımrf l'de 1 
Tirede Ud ınahldan mevk·ine cinn· 1 rdir. general Dentz'den bu tedbirin Suriye 
-...-... -e va•-•--~- . Çarp~alar 1: .. • anda gelen yqane ordusunda karışıklıklar hudusuna se-
--~- .,,. ., acucunaa habetlu Fnm·•ı. l· ~klumd~n gel- hep olacak mahiyette olup olmadı~ı 
'nre cerıa mnde bulunan mahk<hnlar- meldedir. Fak t mütt..effic kuvveti rin sormuş ve sebep olacak mahiyette be 

dandan bir kl!mn siper kazma işlerinde bam mukanmetlerle karJdqbkJanndan buna n:ı..cııl mani olunabilect"ğini sor
c;a]qtınlırken bunlardan tahliyesine 32 pek u ııü h-: v r.l • M.=.t.nıa!ih bu mÜ- muştur. 
gün kalan Ahmet oğlu Khım ambar ile aad~m·lerin bn; et• m:J:ım değildir. Ge-neral Dentz verdiği cevapta, tayya-
tahllyesine 102 glln kalmış olan Meh- FRANSJZLARI1' TECROBE re meydanlarının Almanlar tarafından 

Konsolos Vişlyi ıenuU 
edernlyecetfnt ..U~e 

delJUdlrdL 

met ~1u Al" Tnrlmıen b~lard r BALONLAR! ı tran .. it olarak kullanılm&Slnı tavsive et-
e.aite~ selecele alt b6tln ha-llamak, ele almak kandırmak, eli aç'k Yapılan sıkı anıetınna netieestnde her Framnz kaynak) rından gelen haber- m' tir. 

yat cltlıomterinl ba~ ç&ı.en, yetim- cömert, eli rna hasi9 eli tmın hırsız, ikisi vabbmmq 'ft h k nnda tahkika- lcrc ~ör,., müttefikler dört istikametten, SURtYEDEKt SIKINTI 
)ere. khauıh.lere. \UtaJara. :raftlı1ua eletmek iımret etmek, eli beynltlı şirret, ta baslanmışttt sahil boyunca Ra aka doğru ve lraktnn Suriy~ e hürriyet ve istiklal ve~ 

Şehrimiz FranlllZ konaoloıu B. Lul 
l..agard Viti lWktimetinia takip ettiii 
ıiya8elİ taavip etmediiinden. Viti lıii
ltümtiniD' kararlarına itba etmiyeceilnl 
bütün hukuku mahfuz kalmak üzere bu 
hükümeti teımll eylemlyeceğinl telsraf· 
la Vişiye hildirrni4 keyfiyetten Ankua 
el 'liği ile lzmir vilayetini de haberdar 
eyliyerek konaoloaluk 'W'UifeGni Via 
konaoloea tC9lim ile itindcn aynlmlfhr. 

:varclnn ~ manan. h~lann, dolan· eli lrula~d."l derhal, eld n çıkarmak lr Ormanda yangın.. ilerlemektedirler. Londrada bu Fran az beyannaın nin ehemmiyeti küçüm1en-
dmeil~nn. senerilerin. katillerin ,.aka- satmak el tlstOnde hftnnete llyık, elle- Menemenin Y~hşeDi kayu dahilinde haberi rinin bittabi birer tecrübe balo- memekle beraber İn ıliz ve hür Fransız 
eme 3'8""81' ellerdlT. n böğründe iş.'!IİZ el kiri namusa doku- Yamanlar mevldinde bir yangın çık- nu teşkil ettiği tebarüz ettirilmektedir. beyannamelerinde-ki ikhsadt hükilmle-

Buan okpyan, k01'11)'11n. boan kı- nan §ey eli ma...Uı kavgacı. el o~tur- m1', bin dekar anızt \ç'.ncleld m~ ve Vişi kıtalım bittabi muayyen kuvvetle- rin ehemmiyetçe bundan asağı olmadığı Yeni lf eşf'lyaf 
-------

ran d-ken. ıtellmete çıkaran ft1a uçu- mak gUcU yetmemek, ele llVlK'3 Sl~az ~nar •ç.lan ile fundalıklar yanmı$ ve rin bir iki iyle temas t~ia etmisJerdir. tcbarilz ettirilmektedir. Fransantn te.s- •• • • • • • • • • • 
rumlua llilriikJlyen. harbı Din edea ..t- hasar el altından giıll e, ~u avzına uy- köy halkının gayretiyle bastınlm1'br. Bunlardan bn ka kollar mevcut olup ol- lim olmasından beri Suriyenin iktısadi 
hu im ..... yal.anrken sewııberelt gun yakq klı, elde etmPk bec~k. el- Yanpun 0 civarlarda pçi çobanlı~ madı~ı"lı ve eğer vana hangi htikamet- hayatı hemen hemen felce uğram•ır. 
açılaa. kmnca yumruk olup ukılan, ka- de bir hazır, eJpençe emre Amade. <'line yanan Mehmet oilu Halil Yalçın Kaya- ten geldiklerini öğrenmek isterler. İhracat ve ftballt aspriye dilşmtlf ve 
lemi ~ oldala sd>L topu mitral- su döltmemek kAbına vanlmamıık mn attığı yanlk bir siguadan ~ktıfcı za.. ALMANLARIN oosnUK bilyük kambiyo zoduklatjyll" karsılasıl-

2'CIR.K • ISUll 
Anslldöpedlsl 

7özü ayni meharetle lı:uTianan gene el- * bıtaca tesbit edilm~. DERECE51 mıştır. Diğer taraftan Surlycye yeraltı 
lerdir. Ellerin tefekkülii, parmaklarm bl- Çoban ynkalaımnştır. Bütün AJman tayyarelerinin Sariye- borulariyle petrol de ~lmemlştir. 

14 Uncll sayısa ~.Doktor Ab
c?uilah Zihni Soysal, Tahir Olgun, Ömd 
Nasuhi, Ömer a·u. DotruJ, Ali Himmet 
Berki ile :Etref Edibin ımıbt.llf ~ 
nnı ve bilhassa SA1r Mehmet Akif hak
kında maIOmatı ihtiva etmektedir. 

T opnit belleyen. sapanı aüre11. laay- c;lml, avuç ~deki hatlarm istllta- ıııı e•Cll'CI.. yi terkettikleri ve yalDIZ harap dört ay 
re olııluia aiW tene &Jet olan. dnulu meti i1e bqeriyet hemen bntiln de- Bumal ,......... d mel sn yare bırakmr, old klan h klunda Fran-
çal"n. panay:ı toplıyan gene ellerdir. virlenle meşgul olmus. bdhassa eski ı--.... ~ :''"-;i'~ ~ U:,. 1112 Ye Alman kaynak1anndnn gelen ha-

Ea h.yeamla tiirm :pzan. mubtqem Yunan ,,. 1ltba filamflan bunu tetkik .,,,. ....... vnn• .n.ıı .uvg•~ berler gariptir Bu hususta ltl cihet ha-
blnalar yapan, köpriiler karan, dailann ederek ~erin dilinclen tnrlil ınanabır bıtaca 90 8!'11tigram esrar bulumn~ ~ brlahlabillr ki Almanlar memleketi ~ 
bağrını yanp tüneller açan, zaman n <'ıkanmtlarda pılan tahk•katta esran Kec:eeilerde .ıo- yan ettirmek için lraka girdikten tonra 
mesafe mefhmDlllMI ortadan bldlnnak ;Bu ilinin adma (Chiromancie) llml ~ ~ dey~ -~~~ anla$ılmış bunu lüzumu kadar fazlalafttrmryacak-
içln tayyareler final eden mamureler kef ~. Bu fal llimlel'l tabii .sn. " ner .uuıu ~ ~. lannı görünce derhal hareket etmitler 
yapan, 11onra Rfinün birinde onlan bir ni saa elden ---.ıe muWar.a ...-..ı .. o1an l '-'- il--' l f '-i • '--

ııı; .... ,.... ..w .. -. ••-•••--·•-•••••••••••••"•.. Ye nıuı as ıı::nn ena 11 r. va2.1yette 171'-

harebe laa1ine kopa. lılıl t81 ü.Wnde sol ele bakıyorlar ve avuçtaki hayat, z. 5 .ANK•RA RADYOSU ! rakmışlarda. 
bınbuyan, bazan hayat ban.n da ölüm ki, ahJlk, Jtik, taB !ler'ftt ctzlflerinden, : : Binnetice Sarlye:Ji terketiklcri hak
•<-. buan ...det baz1'n da feWrete elin iç tanfmda balunan teped)derden : R IJ (;ON K tl' P O G R A M : kında Aıanaız Ye Alman bynaklarmdan 
eebep olan hep ellerdiT. istikbale alt manalar f:lkarbyor ve eli .......... ... •• _, gelen haberler doiru ise Almanlann iyi * s<Wletiyodar. l"akat RUlptir bUt8n bu '1.lt ......,_ 'ft 8.eftltebt tllllt .,.,., bir müttefik olmadıktan söylenebiJir. 

Ell•in llinirleri ve adaleleri çehrenin- if.şaat yalnız ~ aittir. Mazi bak- 1.33 M8ttk 1tf. T.49 A !I h1-er1ert .. 8.1'9 S.Vede anplann allMJaınelialn ne 
kiler kadar çoktur. Elleri ve parmaklan kında elin diBnden ~ b!ır ~ "*--- Müzik pi. 8.30 • 8.45 Evin Hllti 12 30 olacaisnı ... n. için ..tdt heniz erlren-
1,leten yirmi kadar veter vard1T ki bmı- rniyorlar! Pro«run 'ft metftleket sut •YM'l 1!.33 clir. Yalna '8 dMt md......, ld Cebel 
lar kolun sait denilen ön kısmına bai- Her halde eller sahibi bakk:md8 cıok Mllzı1&: : Tftrlc~e plitlar 1!.fS Ajans ita- D&ous ~ }'llta~ diiniler 
Ldır. Eller en hassas uzuvlardandır. El- !P"V söyliyor. Alicenap. merhametli bir .,.rleri 13.on Mürlk pl 13.15 Müzik çok Fransa aleyhtara ohıp lngiltereye 
lerin •e parmUlann ba büyiik h...W- insanla kötü yUrekJl, zalim 1* ~ Tfhiıeıe plMlar 13.2t • 14.:1& ilmik pl b"ı teveccühkirdırlar. Dürzüler barp
yetı aC'aba nereden selfyor) eller.niD tetekldlltl aramda muhakkak 18.oe Prorram ve memfelDet sut aywn ÇI bir na •• .., .... milr ti --

R dial. cı:;bital. medıan gibi üç hü- bir fark vardır. 18.03 Milzlk : Fasıl sazı.. 18.30 Zina* kerle6. 
yük ainırln le doiru sık. aaçh bir baı * talmmf ft toJntk mah911Ber1 Ml"IML- ---·.-.--=---
gibi dallanıp baclak.lanmasmdan mı) u.m hal ile bu bdar ~ ba b- 18.40 Mll'Zik p1. 19.00 Konuşma (Yuva Sırıue e"I Fr" "•tz ~f 
Tabii ondan. fak daha başka ttebep- dar şOmullil "'71er ifade eden. kime •at.) 19.15 Mürlk: RMyo snlon orkes· " ~·~ ~--
ler de nr. karsı olursa olsun verdltbniz 9&ziln dol- trası.. tt.38 Memleket sut &!·an ve 

m~~.!un:.:.: =:..:: ~ını:.:~mmnellerinterte-= ~=:.1iö:s ı:::;:k~!~~ kerıerlne b:r hitap 
m'mlı. Hi bır uzay dimağla bu kadar EDertnl ya1na iyilikte, yardıu"'8,. 20.41 ilmik:...,. ...... ... ...... r 8artarrıfı , d ~nhift!de 1 
aıkı mwu•sebe te deiildir • dah eeylerde kul1amnak lmanhbn m. 21.00 Ilı 1 • mnemlılMıt .,...... ~l-lO riyede Almanlara verilen verltti tekrar 

Denebilir ki ellerin ele bir dili Yardır. namı idrü: edenler l(ln en mO,._ '* Mtlzlk pL 21.30 Koaıqaaa %L45 Mil7l°k = almak için geliyorlar. 
Onlar da a w gibi konutmWm hilir. vazifedir_ Klnsik PIOl'IMll !!.30 Memft"bt saat ŞefJerinizE> karsı giriştiğiniz taahhüt.-

Tabüy~ ·ıer elin inaamn ea mükem- Ben hayatımda ~ommı hiç bir kirfl ayan, Ajam ..._.rl. ....._ fiatleri lcrden hepinizi ibra ediyonım HUr 
mel bir uzuv olduğunu iddia .aı,ıurı. '-~ diyen]ere ne mut- ~U Mildir pi. !3.25 • Z3.3e Yumld Framı:z Jntalarma ~ mukne~etten 
Re.amlara heykel traşlara gdince .._., lal.. P"P- ve ....... sizi menediyor •e sflAh ve teçhizatınız-
lar ellerin bin 1»h teklini ibda etmitleı- la hakiltt muhatthe meydmımdakf y~ 
dır Ya şairler eilf!'!' ldn az mı d 1 d<Sk- ş h Jeıinkf ahnağa hazır olmanızı emredl-
m - •lerdir. • G • o onım. Beni takip ediniz.> 

E1la neler ifade etll w dillerde g • e ) r a Z 1 n s u General Suriye ve Lilbnandaki Fran-
zen darlnmeaellerden de anlanz. Me- sızlara hitaben nep-ettiif memjda da 
aeli: El apmelrle aimr ........ az Fl ~ 0 y1e demektedir: 
reğla ~ır. El elden iiltilnclür. Ne ff E R A K Ş A M dlUr Fransız kunetJm dOtınanı kov-
verinıen elinle o lider wnfnle.1ki el bir mak ve Vimfn hfeapha teslimiyetini 
bq kin. Eli iste sam oynafta. E1bal Mülıemmel Orlıe•tro, Yemekli Danıan temlz1emek için Suriye ve Lilbnana gl-
vurdum d!z•!M' a9ina ~ sörltne.. riyorlu. Bia aıferla 1"lluDcl taraf. 

El 

Ge~eraı hıelln s rr
ueua dair bagann&mesı 

f Ba!rl r 1ı 1. ci Sal f dr 1 

HAVACILIK VE SPOR - Bu fay
dalı mecmuanın 287 inci sayısı gOze1 bir 
ekilde cıkmıştır. 

•Fıımsnlar, Prartm! 1r.1kertert. ttiz KJBACA 
dUnkti maharelte ~ yanmn • • • • • • • • 
safer arlwlaşlan, maJwfm etmekte ol-
duğunuı: l>u topraklara drmek için emir 
aldık .. Bu hireket h follnldan Alman ......._ .......- ı~• ,.edne çarem. 
Mab•eı..t etmeyiab. .. ltiUetlnisia ka-

Ycun: ECZACI KEM AL KAKT.4.ş 

nma ___.. olan düşmana Jur,. bbıe s· ..... ,_. Wr tea1" delflcllı 
,. ....... MiniL. M.....- ınr 1aınet1e T;rM- ..._ t..ı""9n sayliyor. s.,.: 
pliywu. Tarafma"- lııer tlrlii mu- 1'111 _.umt ~de hllJ'p salme'lerlııllll 1llr 
b• et 1'eylııade olacaktır. lüıhı m r b ..n.ı h rih 
lar ıibi dii~bilccettnhd l>iliyorus. r .. lt'B 1 5 '"'' 

0 t_."U, an 'harbmdn W-· 
kat bu dövfl$1M Dmibıh olataktır. Y111t· O nmtm bfiffhl ha1k Bfpttfn, tel &rwe-

....ı ....._ ... 1e"'9 .-ef ni\n, kum torbasının ne oldufuna ...,. 
kt...!infn =ı;ız askeri için • fayda rak ed~. l!l!fanbul halin mmnnl "9rp
ett.ifin' öfre · b 111111170n1L Banu Je. ta Çanalı:kale kahramanlamna fes-. 
~lı: atd=-= geçımmektedir .• • lnnnı dinlive dinlfye s~ pek meralr 

General Vavel yirmi eene evvel Al- sarnn~lanh. ~ayet 1 Hde hftrrlyetl 
mantara ka~ elde edilen mUttefik za- ebediye tepe!!~ uzun bir siper ~ 
ferini hatırlattıktan sonra beyanname.;- 1111~ t!lfanhnl lıalb •• siperleri. tel 0"'91 

· .. J bif ekted'r . ve kum torbalannr ı:o~e alem efndto 
nı şoOnyle b1;rnlk _ 

1daha. ~1.- .~- Jer siper ,iinneft Atfefa bir an'lte ıHl'llM'lı 
w an ır e .. ., m ..... .,. _.. olmattu. Spe: .,..ı için • o ,..... ı... 

ceğiz .. • yatına göre • bazı günler mf kaclmhın 

1 
lr 

11 
s 1 la tahsis edfldiiini habrhyormn.. K1111 fer. 

ı~ri!l I ar ur ,, nl· =~ ~~~!~h=~~rm~ -:m:ı;! ''t - kuyu, kümea gibi bir de lfper bulawlılr rı il il 118181 1~~-:=a~·J?TP::~~fct~~l~-IHlll 
[ BaştaNfı 1. c1 Sahifede 1 ~ti 111 , • • • •n "" ı nm111111""'I 

Hür Fransızların ve tngilizlerln AWe- i Jl1lhaaip aranayor 
niz tauTDu enerjisi Birleşik Amerika- § Bil' tkaretlınnede mahuiplik yapo 
ya hir ferahlık hissi ve emniyet w.i w- 5 malr izne 111uhme"'- n1af -

Lil- = U'IC;'f'IC 

receaur. ! lşhuı ve ticari bittin bJlıdlll " 
Hür Fransızlarm ve İngilizlerin ..... 5 mevzuata vulı:nfa ola ............ , 

ta. olan Mittln kuvvetle ve • sindi : temimei halleriyle ._.._ .-th
Mr t.nda •a ı.r hlsnfl _..,. hal 5 nm Posta lrutmnı 2T.t a4rMfla.e hD- _ 

mer- - -
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hm•r balkının aa•ara .......... 
Eski ...... ~ )dremite ~olan

ı.mı l'enl paşa bulvan çukur handa 
KURBAN GÜLER'E müracaatleri. 

10 -12 (1303) 

1ZM1R 2 inci SULH HUKUK MAH
kEMEStNDEN: 

1zmtrde Abdullah efendi mahallesi
nin alaea sokağında 25 sayıh evde mu
kim A!i Ekber aleyhine Fatma Kua
kurt tarafından açılan izalei suyu dava
sından Ali Ekberin ikametgahı zabıta 
marifetiyle aranmışsa da bulunamadı
ğından ilanen tebligat icrasına mahke
mece karar verildiğinden tensip kılınan 
20 Haziran 941 Cunıa günü saat 10 da 
ınahkemede hazır bulunması hakkında 
gıyap karan verileceğine dair olan ic;bu 
davetiyle ilanen tebliğ olunur. 

EMNtvET UMUM M'ODtl'RI 'O~'ON
l>EN: 

Zabıta memurları ıcin çoğu 15 llOO on 
beş bin metre kıslık gri kumac; 27-G-94 
tarihine mtısadif Cuma gUnU s:ı:ıt 15 te 
kanalı nrf usuliyle satın alınacaktır. 

Bir metresine 725 yedi yliz yirmi b s 
kurus fiat tahmin edilen kumaşın nü
rnune ye şartnamesini görmek istlyen
lerin umum mUdiirlük satm alma ko
ınisyonuna milracaatlan. 

Münakasaya ~ireceklerin 6688 liralık 
muvakkat teminat makburu veya ban
ka me'ktubiyle beraber 2490 sayılı ka
nun 4 üncü maddesinde yazılı bel"' 1er
le birlikte münakasa günü saat 14 de 
kadar urflannı komisyona venr 1 ri. 

10-14-19-25 2103 (129S) 

tZMIR BELEDiYESiNDEN : 
ı - Mezbaha idaresine bir adet 

amonyaklı kumpresör ve teferriiahnın 
satın alınması, yazı falerl mildllrlf~n
dekbşartnamesl ve«h;]e bir av mOdde~ 
le pa7.arlır-a bırakılmıştır. Muhammen 
bedeli f 200C lira, muvakkat t~minah 
900 liradır. Taliplerin teminatı ö~lcdcn 
evvel it banbsma yatırarak m•kbmla
rile pazarlıb iştirak için 25-6-941 tari
hinden ( 4-7-941 dahil) tarihine kadar 
haftanın Pazartesi, Çarsamba ve Cuma 
gUnleri mrnt 1 R da PnC'ümrnı- müracaat
tan. 

2 - ttfaiye otomobillenn senelik 
1150 teneke dökme bemhl satm alın
ması yazı işleri mUdürlU~ndekl sart
namest vec;hile açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 4975 lira, 
muvakkat teminatı m lira 15 kuruıı
lur Taliplerin teminatı öğleden evvel 
iş bankasına yatırarak ma1tbuılarile 
ihale tarihi olan 25-6-?41 Ça~amha gil
nil saat 16 da encümene mürat'nothn. 

10-14-18-24 (1291) 
Başı boş tutulup temizlik işleri hanı

na teslim edilen bir inek ile bir koyu
nun vesaik ibnıziyle sahipleri çılıcmadı
ğı takdirde 13-6-941 tarihtnde hayvan 
puumda ~ din olunur. 

Z A Yt 
134! ~neslnd~ İstanbul Yı!dtz kışla-

sından almış oldu~m ve Çalda tebdil 
ettiğim askerlik terhl! te?.1tereml uyi 
ettim. Yenisini alat'nğımdan eskisinin 
hUkmU olmadı~ını ilAn ederim. 

Çal bası ?ııli'rca k8yilnden Ramazan 
Mente,. 

Z A Yt 
1anir Emaf Ahali datreslnln Kemal

paşa hissedarlanndan ~abn aldığım 
5.7Q4, 5795, 5801, 5796, 5769 kayıt nu
mara lannda yazılı elli Uralık 30-4-1'1~2 
tarihli htsse tediye mektuplarını za,.i 
ettim. 

Yenisini ~ hOkmO olmadt-
lt. 

MUSTAFA OZGEN 

Maaveneltalle nalıll 
Operatör 

Arif Yurcu 
Askeri Jlmıtanesi operatöril 

Muayenehanesini 11dnd Beyler M 
numanY__!I nakletmiştir. 

TELEFON : Muayenehane 3452 
Evi 4M2 

1-lJ (131Z) 

MEŞHUR 
Haaan Kôşif 

Marka kokulu ve son derece pi.eltin 
ve dayanıklı abunlar piyasan çık
mıştır. Her yerden arayınız.. 

H.3 1 - 5 (1290) 

tpdp 
Satat Muhammen B. 
No. 8U 

713 lltinci karantina köprü muhades yol 17 3 1 ada. 6 panel 
252.75 M.M. Nosus ana 

"114 ikinci karantina köpril ,ehit Nazim aokak 1 7J1 ada. 1 ! 
parsel 291, 75 M. M. bila No. arsa 

7' 5 ikinci karatlna köprü Muhdes yol 1731 ada 7 parsel 
252,25 M. M. bila No. arsa 

716 Hasan hoca Belediye 'Civarı kızlar ağası ham içinde 33 7 
ada 51 panel 22.S M. 'M. 26 tajlı dükkan 

Un K. 

63 00 

72 00 

64 00 

100 00 
71 7 Hasan hoca M. belediye civarında kızlar ağası hanı içinde 

3 3 7 ada. 5 4 parsel 3 1 M. 1\1. tajlı dükkan 12 5 00 
718 Toraman M. 831 ve 627 No. sokalt 409 ada 6 panel 76 

M. M. 6 ve 1 tajh hanenin 24 de 3 hnzine hissesi 250 07 
719 Çorakkapı bedava ııokak 1524 ada 99 parsel 60 M. M. 

46 tajlı ev 
720 Akdeniz M. girit ham içinde 969 ada 16 parsel 6 M. M. 

10/51 tajlı dükkan 
721 Akdeniz M. girit hanı içinde Q69 ada 6 parsel 4,25 

M. M. 10/37 tajlı dük1<im 
722 Kuruc;ay M. 1544 üncü U 0 T'('i scpf'tçi sokak 1382 ada 3 

parsel 77,25 M. M 6, 6 t jlı arsa 
723 Kuruçay M 1544 i.ndi ik" ci sepet i sokak 1382 

ada 10 panel 42 M. M. 20 tajlı arsa 
724 Kuruçay M. 15 44 rncü ı' inci cpct · &l kak 1362 ada 

7 par el 143 25 1. M. 14 tnjlı arsa 
:725 Kuruça} M 1544 üncü •kin('i sepetçi okak 1381 ada 

18 par~el 42,'lO M M. c; t jlı ar n 
726 Kuruçav M. t 5 44 iı cü i inri scpetçl sok k 1 ... 82 ada 

9 pa~l 39 25 M. M 18 taJl1 arsa 
72 7 Kuruçay M. ~ S 5 3 üncü Eminbey sokak l 361 ada 11 

parsel 248 M. M. 10 tajh ate. 

600 00 

120 00 

150 00 

20 00 

il 00 

36 00 

il 00 

10 00 

60 00 
728 Kunıçay M. 15 5 ~ inci şeref sokak 13 79 ada l 7 parsel 

1 7 M rf 2Q t jlı t a 12 00 

Yukanda yazılı emv hn ülkiy leri p · para ile 6/6/941 tarihinden 
itibaren 17 gÜn müddetle müznyed .. yr k nu1mu'ltur. haleleri 2 3/6/941 
t:ırihine mfüıadif pazartt<~ "nii u t 16 de<lir. Tal1pl rin muh mmen be
delleri üzeriııdPn M 7,5 d po ito k si yııtırarnk ) evmi n e:ıkürde milli 
emlik müdürlüğünde müte kkil s tı komi yo una m\i ca,.tlnn ilan olu-
nur. 2045 ( 1292) 

İzmir Vakıllar müd. ·· r r ... ünden: 
L K. Cinsi Nc.. Mevİcü Vakfı 

1ZMtR 1 inci tCftA Ml!MURLU
OUNDAN: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: Dilkklnın 
580680 hissede 223392 hissesi. 

Gayri menkulün bulunduiu mevki, 
mahallesi. sokağı numarası: Kasap Hı
zır mahallesi Ali paşa mevkiinde eski 
91 yeni 77 No.lu • 

Takdir olunan kıymet: Tamamı 1300 
lira. 

Arttırmanın yapılacağı yer. giln, sa
at: İzmir 1 inci icra dairesinde 4-7-941 
Cuma günil saat 11-12 al"8Slndadır. 

1 - İsbu gayri menkuliin arttırma 
şartnamesi 20-6-941 tarihinden itibaren 
18077 No. ile birinci icra dairesinin mu
::ıyyen numarasında her kesin görebil
mesi iC'in açıktır.11Anda yazılı olanlardan 
fazla rnalCtmat almak istiyenler, f!:bU 
sartnameye ve 18077 dosya numara.sile 
mrmurivctimize müracaat ctmelidir. 

2 - Artbrmaya istirak için yukarıda 
vazıh kıvmctin yüzdE' 7 5 nisbetinde pey 
v ya milli bir bankanın teminat mek
tubu t vdi edileccktir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
ı·kadarların ve irtüak hakkı sahiple

rinin gayrl menkul Uzerindcki hakları
nı hususile faiz ve masrafa dair olnn id· 
n·aınrını i bu ilnn tarihindl'n itibaren 
15 gün içinde evrakı mlisbitelcrile bir
l'kte tnl'murivetimize bildirmeleri kap 

der. Aksi halde haklan tapu sicilile 
!::tbit olm dıkça satıs brd l"nin paylaş

•n.ı "\ h::ır"c k lırlar 

390/75 Namazgah 

5 - Tavl11 edil n umanda ~y.ri men
kul üc d ·fa b:t!ırı1dıktan ~onra en cok 
a tnr::ma ihale edilir. An .. ak arttırma 
b aeli muhammen kıymetin vüzde ye~ 
mı!t besini bulmazsa l'n çok art:tmmm 
taahhüdü baki kalmak mere arttırma 
on gün daha temdit ve onuncu gUnU ay
nı saatta yapılacak arttırmada, bedeli 

MüftU esbak Ahmet satış istiyenin alacağına rüçhanı ofan 
Sait di!er alacaklılann o gayri menkul ilt

193 
85 
60 

7S Ev ıs 1/3 
Dükkln 408 
Benzin barakası 7 4 /bi1a 
ve 5 dönüm arazi 

Kefeli 
Ha\ binıı.sı 
Kmlçullu 

Toraman 
MD%but evlcaf 

H. Muhteremeyn 

Yukanda yaxih kiralık akarata açık arthrma mUddeti içinde talibi zuhur 
etmediğinden be, gün müddetle müı:ayedelm temdit edilmlftf,r. 

thaleli 12/6 '941 penıembc günü sa.at ondadır. Taliolerin Valcınar fdare-
aine müracaatları. 212 t ( 1297) 

tPmin edilmiş alacakları mecmuundan 
faılnya çıkmak sartile, en ~k arttıra
na ihale edilir. Böyle bir bedel eldP edl
lrmınse ihale yapılama~ ve samı talebi 
dt\şer. 

6 - Gayri menkul kendisbıe ihale 
olunan ldms~ derhal veya Vf!rilen mnh
let icinde parayı verm0 z.c;e ihale kararı 
fec;holunara'k kendimıden e'Vftl en yUlc-

A d • ~ek teklifte bulurum kimse a!"Zetmiş ol-Eml k ve eytam bankasm an. duğu bedelle aımalht razı olursa ona 
~olan . . . . . rnzı olmaz veya bulunmazsa hemen on 

Esas No. yeri Eski. yenı. taJ. NeVL kıymeti. d~pozıto beş J?{ln müddetle artırmaya cıkarılıp 
Al1 ll7 84 :k· d",-- ı OO 150 _ en çok arttırana ihale edilir .. tki iha!e 

Ahmf't e.:;a mah. knymakam ·• ua; .S ·- · arac;mda1d farlc: ve ~eçen vUnler lçın 
Nihat caddesi 207 l\da, 13. 86 kan. yüzd ... s ten he!!ap olunacak faiE ve T:a-
14 parsel 48,50 M2. rarlar aynca hükme hacet kalmak."ızın 

izahatı yukanda yazılı gayri menkulün pazarlıkla aa~ 12/6/94 f tarı- mcmurivetimlzce alıcıdan tahsil olunur. 
hine müsadif per,embe ~iinü ııaat c 1O.30> da ihalesi yapılmak üzere art• M:ıdde °cı33) 
tırmayl\ konulmuırur Yuknnda gösterilen tarihte icra me-

t - lste1<li olanlann hizasında :vazıh depozito akçe.ini veznemize ya• murlui{u odasmda tşbu iJln ve ~8s•eri-
tırarak artb1'91aya girmeleri. 212! (1293) len arlhrma şartnamesi dairesinde satı-

l:ımirde lsanukta Stı\<lyüm karşısında birliğimize ait anada inta edile
cek keşif bedeli 149.411 lra 60 kuru tan ibaret k&rırir enbar inşaahnm 
2O/61 94 1 Cuma günü aaa on hqte v h · di zyat e an dahilinde kapalı za:rf 
uııulivle cks.iltm,.si ya ılacaktır. 

1 - Eksiltmeye alt bilumum evrak. 17mirde birliğimiz merkezinde Vt."}'a 

fstanbulda mıntalc!!l ticaret mı.idürlyetinde al"kadarla~ tarafından tetkik edi
lebilir. 

2 - Eksiltmeye i~tirnk için muvakkat teminat mikdan l 1205 l'radır. 
3 - Tek lif mektuplarının şartname ahkamı dairesinde ihııleden bir ııaat 

evvf!I (İzmir incir ve Ozüm Tnrım Satıı Kooperntineri Birliii elcalltme ko
misyonuna) tevdi edilmi! veya v~rmış olması lazım ır. 

5. 10, 19 (1255) 

lncajtı ilf\n olunur. 
2125 {1294) 

SEFERtHtSAR tCRA MFMURLU
CTTNDAN: 

Seferihic:nrın Orhanlı köyünden Meh
met o~u ?net Göçe masrafslz (336) li
ra 22 kurus borçlu aynı kl:Syden SUley
man oğlu İbrahim Göktaşın işbu bor
ct: ndnn dolayı tahtı ha~e alınıp borcun 
temini istifası zımnında satılm:ısına ka
rar v rilen Orhanlı kö~>UnUn Pn1amut
lu burun mevkiinde <lolhısu ve kuzeyi 
" hlbı !enet tarlası. batısı crb~l, giincyi 
Abdurrahim o~lu Mehmet Ener tarlası 
ve cebı-1 ile cevrlk tapuca mubsamf 
bu1un<1ui!u yetmiş d8nüm tarlııdakl ın
sıf hi~t olıın otm b~ dlSnUmden iba-

E'J'IBANK MAHRUKAT BVROSUNDAN: .. et ve on d8ntlmtine (4250) ~eıındehiz 
Mües9esemizle mü-teriler arasında yapılmış olan mukavelelerden mUte- üvfün. 8.~a!'t gar!edilm\ş oldujtu halde 

vellit bilcümle haklarımızı l /6 941 tarihinde kurul:ın ve merkezi Ankarada (900) dom yt\'l Unt mu1'amm~ kty-
bulunan « TORK KöMOR SA TIS ve TEVZi MOESSESE.Sb ne devrettliimtzi metli tarla 9~941 tarlhine rastlıyaıı 
ve müşterileriml.7.1'! karıı olan vecibelerimizi d bu müessesenin tamamen te- Pnzartesl gününden itiharen açık 11.rt-
kabbül eylMiği illn olunur. (3006) 3 4 5 9 16 23 2024 ( 1234) tırm.a suretlylP sablığa çıkarılmıştır. 

• ,. • •• - -·- -·-·-·- -·- --------------- 1 - Arttırma peşin para ile yapıla-
Garp Unyltlerl l$1etnaeslnden : caktır. 

Müesaesemizle müıteriler arasında Unyit kömürü satışları baklc.ında yapıl- 2 - Talip olanlar ytl:ıde yedi buçuk 
mış olan mukavelelerden mütevellit bil' cümle hl'lklanmızı 1/6/941 tarih!n- minat :ıkca.<n wya ıntm bir hankanm 
de kurulan'" merkezi Ankarada bwunan cTORKIYE KöMOR SATIŞ VE taahhUt mektubunu ibra?. etmelerl U-
TEVZt MOE.SSESESI> ne devrettiğimizl ve miifterilerimize karp olan veci- :z1mdır. 
belerimb:i de bu m6eneıtenin tamamen tekabhül eylediği ilin olunur. ( 300S) 3 _ Satış 9-6-941 gliniinden baslıya-

3 -4 i 9 16 23 2023 ( 1235) rak 9-1-941 Çar!!tımba g(lnU saat 14 de 
••-·------------·--· .. --------------------- Seferihiııar kurtuluş meydanında icra 

Ereğli KömliPlerl İşletrneslnden : kılmacaktlr. 
Müessesemizle müıteriler arasında tat kömürü, kok kömürii. briket Te talt 4 - f şbu gııyrl menkule stlrlllmilş 

maddelerinin sab~lan hakkında ~pılını' olan mukavelelerden müteTellit bil- pey muhammen kıymetfn!n yttzde yet-
cümle halclanm1zı f /6/941 tarihinde ku. l:ın n merkezi Ankarada bulunan miş b oı'nl bulnıadıftı takdirde en Mm 
cTORKIYE KöMOR SATIŞ VE TEVZt MOE.SSESE.Sb ne deV1'ettiğiıni7l ve arttlnmm teahhiidll baki kalmak sarti-
müşteri1erimlze ita.,.. olan Tecibelerlmlzi de bu müe3sesenln tamamen telcab- le aTttı.rma on r,On daha temdit edilerek 
bUl e,.lediif ilAn olunur. ( 3004) 3 4 S 9 16 2 3 2022 ( 12 36) 9. 7 941 cumartem gtlnil saat onda ay-

-· • - ni ye " yapılaca"'ı VI' ikinci arttırmada 
E'J'İBA.HK UMV.M HUDURJ.tJOONDEJf : stirülen pey ıier n .. olurs:ı olsun kat'i 

a) Ereğli lr.ömOrleri lşletme•i. Zontttldlllc ihalesi lcrn kılınacaktır. 
b) Garp Linyitleri ifletmeat, Balılceslr 5 - Arttırm::ı Şı\rtnamesl 9. 6. 941 g{l-
c) Mahnıkat bürosu. Ankara nilnden itibaren Seferihisar icra dalre-
d) Ereğli lcômürleri lıletmesl !'İnde aC'tk bulundurulmaktadır. Daha 

Kok ve ihraklye tıenislerl, Ankara. lstanbul lanir. Menin. Ereill ziy:lde tafs:lüt al?nak istiyenler Seferi-

...................................................................................... 

1 Devlet Demir Y ollarındon ~ :. ..•.•••..•....................................................•.................... : 
BAUSI' ALIHAC'AK 

D. D. YOLLARI 8 NCt tŞLETME KOMtSYONUNDAN 
M11Mm•- bedellerile miktarlan aıağıda gösterilen ikl yerden toplama 

Teya ocaktan ~ıkanna wretile ihzar edilecek balast iıi kapah zarf usulile ayn 
ayn ehiltmeye konulmuıtur. !haleleri ı 616/941 pazartf'.si 8'inü eaat 16 da 
yekdiiertnl müteakip Alaancakta itletme binasında komisyonumuzca yapda
calı:br. 

isteklilerin M. Teminat makbuzlarilc kapalı zarflannı ayni giln aaat IS e 
kadar komiayon l'eiallitne Termeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde 
ıörülebillr. 

Mevkii Miktan 
Metre miUbı 

Muhammen 
bedeli 

M. temi-

Morali - Söke (KLM: n 3. ) de 6000 
Turan - Kal'flyalca (KLM: 7-1-300-12) 4000 

30 3 s ıo 
KiRALIK DUKKAH 

Ura 

9000 
6200 

nal 
Ura 

675 
465 

1956 (1200) 

D. DF.MtRYOLI..ARI 8 NCt tŞLETME KOMtSYONUNDAN : 
Jmıir kemeri-Gaziler caddeainde 242 No.lu dükkanın üç senelik muhammen 

Jdr .. (.360) lira üzerinden açık arttırmaya çıkanlmııhr. lhaleai 23/6/941 
pazartesi l(ÜnÜ saat: f S te Alaancakta işletme binasında komisyonumuzca ,.... 
pılaeağmdan muayyen vakitte isteklilerin 2 7 liralık M. teminat malcbuzlariyle 
komi8yona gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

6 ıo 12 ıs 2068 <121s> 
rAMPON GRE OR GARNJrVRV ALINAC'AK 

D. DEMtRYOLLARI 8 NCt tŞLETME KOMtSYONUNDAN : 
( 14730) lira rnuahammen bedeli olan 13 kalem muhtelif ebadda -23000-

adet tampon gresör garnitürü kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmupur. 
lhaleai 23/6/9'41 pazartesi g\inU saat 16 da Alsancalcta lııletme binasında 
komisyonumuzca yapılacakbr. isteklilerin ( 1104.75) liralık muvakkat te
minatlariyle teklif mektuplerini ayni gün saat 15 c kadar komi.yon rc.laliğine 
vermeleri lbundır. Şartnamesi iııletrne kaleminden alınabilir. 

6 10 12 ıs 2061 (1273) 

ORDU HASl'A BAKiCi REMŞIREl.Ell OKULU• 
NA Alr BAZI İZAHAT 

Ve olıula lı~d ue Jıallal fCU'flal'I 
1 - Ordumuza hasta bakıcı ve hcmıire yetiftirme'ı. üzere Anbrada M. 

M. V. tarafından 1939 eeMeinde açalım, olan basta bak1e1 ve laemflreler oku
luna bu eene de 50 talebe alınac11ktır. Okula siınMk anu edenler. bulandd
lan mahallin Tallliif ne, kaymakamlığına Taya ukerlilc şabelerlae dilekçe U. 
müracaat eclecelderdtr. 

2 - 3433 •yılı kanun mucibince bu okuldan mezun oleoakkr, memv 
olup tekaüdiye alacaklardır. 

S - Mema olaalar altı eenelilı: mecburi bizmetledai Oldu llaetalwınelertn
de yapec•klar, ondaa 90ftra ana ederlerse memleketteki bitin ..W.S ...-llGl
ler lcendOerine ~ olacaktar. 

4 - Tahsil mtlddetl 3 eene olup, bu mUddet içinde obr1ara &J"da Mt Uıa 
barçhk nrltecelc. lqe Ye ilbatdan tamamen okuta ait olecaktlr. 

S - Okuldan mezun olanlar. barem kanonuna glft 20 in ult maqtaa 
hatlamak \izere maq alacaklar Te bu miktar slttilcçe çola1acaktw: hu amu 
dal.l lqe, aiydinne ve hannma orduya alt ollıcakbr. 

6 - Okul 15 Eylül 19.f 1 de tedri,.ta bqhyacalctır. 
7 - Okula U,..t wı kal.al .-rtlan fUlllanlttt 
a - Türkiye cllmlıuriyetJ tebaasından olmak Ye Tüdt ıduıadaa balanmalc. 
b - Sıhhab yerinde olmak n durumu her iklimde TUlfe ~ye mo.att 

bulunmak. (bunu har hangi bir hutshane sıhht heyeti raporu ile teeblt em.
mele Te evraka bağlamak lazımdır). 

c - Okurun yatı on alhdan apiı ve yirmi ikiden yukan olmiyacaktır. 
d - Kendi.t. ana ve babası iffet ~hlinden olmak (hu T&Ziyet polbce ,.... 

aik ettlrilerelc ewalı:a hağlanacakbr l 
e - Ea az orta okul tahailinl hiti"lllit olmak (eleme imtdu.nlam.cla ....,. 

Yaflak olmalı: .-U-) ..,,. bu d•nıcıede tah.11 sSıclfll9 hıhat etme\ (tuddD
name veya bunan tasdikli bir mretl muameleli e"f'n.lttna e1denecelctlT. } 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evve1ce ev1enip hotananlarla koeui 
61.müt olan kabul edilir) '"- ait medenf hali Mldlrlr masl>lt eftat he. ek· 
lenecektir. 

g - Okur aıhht sebepler d1J11nda okulu kendiliğinden tedı: ettlll. eTlenme 
euretl ile Teya diier fndbatf .eheplerJ. okuldan çıkanldıia, alh eeneBlc mec
buri hizmetini yapmadığı wıya tamsmlamadıiı. ve yal\ut aılı1'? M!hepler dt
tmda okudan çıkanldtiı takdirde tahakkuk ettirileek mektep muraOarmi 
tamamen adeyecefine Te ıııöetfflli~i Ye9lkalann tamamen dofru oldufuna 
Clalr noterlikten ta.dikli " kefilli blt taahhütname verecektir. 

8 - Yulcandakl teraltl hala olan okur, okula imtihansız olarak kabul etll
lecelctir. 

9 - Yukandak.i maddeler macibJnce enakınan muamelesini bitlrenletııo 
den, viliyet. veya kaza. merk'!Zlerlnde oturanlar ha makamlar •eya ulceı
lik tubeleri Tasıtua ile evraklannı ıfoğrudan doğruya Anlca,. merkez huta
hanesi bq tabibi '" olcul müdürlüğüne gönderllece'klerdir. 

10 - Müneaatlann Aluatm 194t nihayetine kadar sona enUrtlme9l l&
ıtundır. 

11 - Obdana bW eclildllderl Ye mekteh. baerket etme tarilJerl arni 
makamlar tarafmdan kendilerine blldlrilecektlr. 

12 - Kabul edileceklerin okulun IHılunduiu Ankaraya kaCiar celmek ve 
okulda tekrar yapılac:alc ..ıdal m•J'tt'e •eticeal lıaalddan tebeyyün eden
lerin memleketlerine citrnek için muraf edecekleri ~ pan!an kendilerine 
alt olcakbr . 

Ankara M.ltez Hutal.aneıi Baş Tabibi •e okul aıGdGrG. albay 
Dr.,,....~ 

17 20 23 26 29/Ma,.... f 4 7 10 1' 16 19 22 25 28/Hazlran 
Ye 1 '4 7 10 13 16 19 22 2S 28/Temuz ve 1 4 7 10 13 16 19 

22 25 28 30/Ağuıtos/1941 180°' IU1) 

6delllil C. NtlddelamandlWnden : 
ödemit cezaevinin 941 malt )'1h için bir eenel"ık ekmek ih~ kapalı mi 

U9ullyle 1 /5 /941 tarihinden itibanta I' gün müddetle ehlltnıe;pe konulmQfllll 
da ihale tarihi olan 16/S /941 aünll talip zuhur etmediiindee ekailtmenia 
1 O gün temdicilne karar Terilmit Te ihale aünü 2 7 /S /941 Sala olarak temlp 
edilmipe de yine vaktine kadar talip çıkmadaimdan yeniden eblltmeye Tas 

edilmlyerek pazarldt •retiyle Dır ay içinde ihale edilmesine karar nrilmit
tir. Beheri 960 lfJ'Uft olmak üzere sünde ikinci neTid• 187 na 230 adet..,. 
mek ...mlecektir. • 

18te'klller her aGn meeai .. tt.rlnde tartnameJ.f mGddelunuımllik Te CUM9I 
Clalrelerine müracaatla örebttirler. 

Teminat mlkdan 770 lira olup t..plt edilen bueGnkfl srambk ekmelin • 
yici 12 kunıı 24 .antlmdir. 

1..-ıtlertn trBsterllen mlkdar berindee oh' eeaeltk ekmek taalıhüdünG ifa 
edebileceklerine dair ticaret odamaclan "99lka ihraz edeceklerdir. 

.. , 
= 111il111 ili il 111il111111 111 ili 111il111ti11111111ıı11111 = 1 
E iKMAL DERSHANE- ~ 

(Kllradeniz). hic::tr icra dalre!dne ınnracaat edeblltr-
Yukanda mÜe'ssese ve servislerinin. taı k&mürU. Unylt, kok, Briket ft tali ler. 

nuıddelerini" alım ve sahmından rnihevellit bil'umum mevcudat, teahhüdat 6 - tşbu rt\Yri menkul Uzerlnde lpo-
ve matJubah hiltUn hukuk ve vecaibile yeniden tl"ıtkil eylediğimiz tek. ?'Chi.n ve irtifak haklan gibi bir ld-

ihale tarihi 26/6/941 Peqembe cünU •at 1 S de olup lateldiledn o sGnl 
vaktinden eYVel ödernit aclliT..l cümhurlyet mOddelumuınilik dairesinde ha
zır hulunmalan ilan olunur. 1. S, 1 O, 15 1980 ( 121 S) 

VllAYEI' DAiMi EHCUMEHllfDEH : 
ldarei Hwıualye viliyete ait olup her türlü sihhi tertibatı havi Bergtlma lca

zaamda lelin otel ve gazino demir bat ef)'asiyle birlikte ve senevi 200 lira ki
ra bedeli üzerinden bir ,..1 müddetle kiraya verilecektir. 

E LERİ ACiLDi.. 5 
S İkmal dershanesi, ,[eçen sene olduğu E 
S gibi Alsancakt-ı 2 inci Kordonda .204 a 
E numaralı DEVRİM OKULU hına- : 
S sında açılmış ve derslere ~Ja~- S 
S tır. İktr\ali olan tI .. K, ORTA. LİSF. E 
~talebeleri yetiştirilir. İsteklilerin E 
Sokul mUdOrlült\lne mUracaatlerl i1~" E 
Eolunur. 8 - 10 - 12 - H (1284) E 
:ım111111111111111111111111111mı1111111uı1aı111 ıuııı= 

KULAK. Rt'R lN VE BOOAZ 
HASTALIK' RI M°O'rlmASSISI 

DOK 0 OPER TOlt 

Di A 

l Oke 
bdnci Beyler soblı No. (80) 

a.tahınnı her rift ölledt>n Sönra 

MAHDtIT MES TLtYETLt d 0 da bul nanlar tart t il!lndan itibaren 
TORKtYE KöMOR SATIŞ VE TEVZi, MO~ESDt yirmi gün ·ç rfsinde dal.ret icraya evra-

Finnuma denedilmiıtlr. kı nıüsbiteleriy1" birlikte müracaat et-
Alakada.rlann 1 Huiran 19'41 tarihinden itibaren: melerl Jlzımdır. Aksi takdirde tapu sl- Kira ,artlannı Birenmdc isti.yenlerin her gUn muhuebel hususiye müdOrl

yeti varidat kalemine ve m~zkGr otel ve gazinonun ihale tarihi olan l 9 /6/941 
prşembe aünü saat 11 de ,O.de 79dl buçUk depozito maltbuzlarlyle birlikte 
vilayet daimi encümenine mUraeaatlan ilA.n olunur. 6 8 10 2051 ( 1274)' 

1 ) Her cins taş kömürü, kok, briket ile tali maddeleri için Foh olarak cilince mukayyet olmıyan hususatm 
yapılacak talepler müeeesenln m,.rlezine: nazan itib:ı.r alınmıy2ca~ı il!n olunur. 

Ad,_ : Atatürk bulvl\n 21 /23. Yen~hir (Mühendisler ' birliği binası)' 2118 (1296) , 
ANKARA. 

2 C Linyit lc8rnUrii için yapılacak müracaatlann esltw gibi: cCarp Lin
yitleri iıletınesi> Bahkeıir, adreSlne 

1 ) Mahallt ihtiyaçlar ile (Taı kömürü, Kok kömürü. Unyit) ihraltiyelik 
kömlirler için o mahaldeki ~he Teya acantalanmıza (lıtanbuL lzmir 
Zonguldak, Meraln, Ereğli (Karadeniz) de ıube ve depolanmaz oldu
ğu gibi muhtı-llf tehirlerde a('.antalar vardır) 

'4 ) Mahrukat hnunu mucibince evvelce intihap edilmit ve muko.veletl 
h,.nüz hitama ermemi~ acantd m11z ile (lj"' er müııtehliklerin An'kara 
merkezine 

S ) Taş kömürll, Linyit, Briket, Kok v" tali maddel rinin ilıracab itlerine 
mOteallik humsat için A"lkarııı. ml"rkez'ne 

Yukandald adre9lere mürac111.Rt etmel"ri rica olunur. 
!'117.t"\ tP-1 raf ıııdreslen · Malınıkat. 

DiKKA T 
Çii: '4!ır etiyle yapdnue jJillbıma ftl S1lcuklan yiyenlerin ~ (~ bosu) lledfllmk manhakl9n 

dört m~tredcn on metreye kadar ~der. kurtlar blsal olar. Bunlar vtlcudamndald balan emerek bmnhk, ~ 
hk znilllk, lmmuık, '-' d.._.. w nihayet 8ltlme •beblJ'et n1hler. 

o. butlardan ........... lcla • Mrhad clna .mıoFUJ) dar. ıtutalarm tem•• kallanıt tana ,.ahdar. Slhbat "" 
Wetbtln mbsudeslnl hlmlh-. Her eemıı•ı halanar. 

Timofu.f TiJL.ofu_i Timoful 



-ihverciler Su
riyede ~afi) av
lanmışa ben

ziyorlar 

lngiliz hücuma 

Almanya yeni
den bombalan
dı, yanvınlar 

çıkarıldı 

As/teri vaziyet ISIEHERIYE HILll BAŞ.. 
H Y~~ŞlllYO Suriye.le hare
Şimdiye kadar kibn hızlanma-
40 bin sivil Is- sını beklemek 

kenderiyeyi 1 ~~ 
&~en llarptalıl ve ita se· Blllla.ls;B;;;,;-" Dorf· terkettı• 4 bin Ff'aıuızın ıeslbn 
fel'lıl Suriye ltarelldtl.. 

Ylfl ldUriimetl llaPIHI mandan lıormflardana· --o-- oldaOa doğra be llanan 
ıı.ec:eıı 1111?.. mncıan roıı ıyı EVVELKi GECE ISKENDERI· neııeeıert mühim 

Alman ndklalacdesl neticeler aJınds.. Y O olacalıtlr .. 

SC>N HABER . 

Biiyük Millet Meclisınde 

Almanya ve ltalya ile 
Ticaretimize dair yeni 
kanunlar kabul edildi 

maJdentel nd?.. Londra 9 (AA) - İn 1 hava ne EYE HAVA H CUMU Radyo az t sın gorc Sun)edekı ha-
:ıaretinin teblicı· YAPILMAOI r t asker g ziflc <>~1c ~.dile- fs1ıcın 1ı Jt anca......., • ., ,,.,,8 ......,. 

Ra y gore bu hafta ba- Bombardıman leTV18ine mensup tay- --o- b 1 Harek~t ıca uç müh m ı tika- Ankara, 9 (A.A) _ Büyük iMDet tılmuı hallmda te tl edile _., 
durulması gereken en yar )enmız gece carbt Almanya daJıi- Kah 9 (AA) İsk d dun m tt n inki { ediyor. Fılistin ve ark! Mecliai buaün (dün) Şem.ettin Cünal uza . "rı:-1.z__ • n 

ehe yasi hAdise Suriyeye kar Undeld hedeflere hücum etmi lerdir. ece ~· 1ki - enb.enlie Erd n böl nd Suriyeye karsı umu- tayın b.,ltanlıiıncla toplanarak t - nn ve YJIMI •oıuaqe Romanya daıl!ISI 
p p hareklttır. Hür Fransız luta- Hareklt buyul. mıkyaa uzerinden yaptl ~vv~ g7) ~be ır Ş~ :: mıy tle dort koldan ha.rekat ıcra edil- telgraf ve telefon umum ·· d .. lü::-.. a. anlatmuı hakkında 1 O - 19 Şubat 1 
lıannın 1 giliz askerlerinin de yardan y mamıt ue de yine, bilhaua Eaen ve tahli . · dunun 11 emı: k~ ~ m ktedir Şım 1i F"ıli.stinden har ket 1938 yılı huabı kat.isine m~t bnu 

0 M. arumda teaiti edilen nota1ana ...a
lr Suri eye girdikleri maJ4mdur İngi- Dortmundda iyi neticeler abnmıttır. gUnJ1:;:i ıe:ı:den sivillerin yekQnu ed n ku~tl r üç isti~et takip edi- yihamnı mUzakere ve bltul ~ lerl hallmdaki lanan llyiha)anam tlıllt-
Jlsl rm böyle bir ,,ey hazırlamakta ol- buyUk yangılar çakanlmıttır. 40 bin kiŞi tahm1n Junmaktadır yorlar. Bır kol Hayfanın şımalinden .sa- M U. b .. teakip Alman lh- cıl mbakerlalal PPDUI ~ baaJen ...-: 
duklan bır müddetten beri seillmekte Bu harekl~ ~ ec:L:n ~e Fakir halk :için m~t trenle~ tahrik hU !>oyunu takip ederek Beyrut istika- raç edi!ecek'Tu':k mallanna :!'kabil ~ etmlfdr. 
leli An)aŞJlan buna, Suriye tayyare lerimi.z.in he1>91 aalirnen U.lerine clönmut edihn kte h" kUmet halkı i vi1i tlere metinde yUrUyor. Bu kuvvetler en IOll k1e. b lannclaki Alm l6ba BuaGn iJdnc1 m.-.....n ~ 
JneY~ Alman tayyarelerinin terdir K e~ u 'tın "' +.....,:kç 1 yekte- haberlere göre huduttan takriben 25 ki- bn~ d:~ d x:.:L,:L ilean mTatL: •. • kanunlar ananda :laUn iu:,.:al.;. f9ı 
istifade etmelenne V~ tarafından mu- ,____ - v~ 8 • Y~. gı el'§e -~· ey eme lometre içeride sahil üzerinde bulunan yap e•~ Ur.-.ye-
~t ed lmesi üzerine karar vermiş- 1 •tatlf b lt d 1 dır. Ahali suk<lıı~ti muhafaza eylemek- Sur kasabasını işgal etmişlerdir. Bu Alman,.a ticari mukavelelerine müte- uncu madde.inin tadill kanun .,._ 
Jerdir il re 1 a r te ve u umi . isler normal şartlar al- kuvvetle" mdikı halde LUbnanın me~ dalr b...S anlatma dolaJMiyle tead da vardır. 
Fraım ~ senenın haz.iranmda Al- tında işlemektedir. kezi o1an Beynıta 70 kilometre mesafe- edilen no~~]a Tflrkiye - ltalya ticaret Meclia selecek cuma siinU to,.,..., 

ilcade- 1 111 tü•ııı d b ve meyrileeıam anla..,.. miiddetlnln cakbr ~Ya ile mütareke hmalayıp m ..... n..-'- il Z l9I l!n11nn111n11u1111111n1nnnnın111111111H111Wtlng e ulunmaktadırlar ı 1111111111111111111nı111R1111111111~11111nıi"'•HHlll--ll•-ı:ı t1t 1-

-n cekildikten 80IU'8 Petene UUllllA : - B dan bafk.a Fi11stinin • ı· d lst buld •d b L--::e;::~ı;:-..:~ 1 Fran•a lngiltereyi i hare'ketedenbafkabirkolz:hle
8

:tı::.. an a yenı en asta INUUCI 
ıtnden birisi de ~ olm__. 1'lha- ID •ı• 1 Af • i . I 1 metinde yUrUyUtQne devam etmektedir. k J ı)clı 
,. Suriye Franm kumanc18m &-enı 21 iZ er n- 1 proteıto etmrf • 1 Bu ~uvv~er Zahle yolunda Mereu • urs an aç 
JllteDıavzer Peteni takip ederek muha- k d b• k = 1 Aynı işgal etmiş bulunuyorlar. Keza 
-.natı tatile karar verdi :eunun ezer1- a a ır ÇO 1 = bu koldan ayn1nut olan buı \uvvetıer 
ne İngiltere htlJdlmetl t temmuz 1940 ta 1 ~ 9 (A.A) - 06 Fransız ajan- i şarkt Erdün hududundan 45 kilometre 
8 ~ bir beyan • b b d 5 sının blldirdilfne göre 1'nnsanm 1 ve Flllstbı hududundan 22 kilometre 
:~unda Surbe 418..-ı "':"'....: yen Om ar J• :Madrit bUyUk elçisi B. Framuva: mesafede olan Kunaytereyi lga1 ec1e-
1ıir hareket ·u.u. olank kv1Wnım..hlr tiJe i Piyertri İngiltere büy{lk elçisi Sir ı= rek Şam Utilwnetlnde ileri harelretfne 
ta. İngilterenln statUkoyu lh1Ale niyeti m&D et r ı- SamueJ Hora İngiliz kıtalanmn Su- devam ebnektedir. 
olmadıJl biJdirfliyordu. _ riye arazlsin1 lhllll hakkında Fran· Şarki Erdün 'bö18eainden hareket 

Fakat eçenlerde Vişi hükUmeü, AJ- 8llDm blr notasını tevdi etmiştir. eden kuvvetlere gelince ıimaH ErdUn-
manya Je le birllll netieesi olarak onla- HaJtada 2 tayyaPe datfl• 111n1M11u111111wıu11111n1111u11111111111111111n111111 de Ranta - Erbil bölg~den §imale 
ra Suriye tayyare meydanlarmduı isti- ,.,,,,,~ Habefle yenJ dohlı. hareket eden kuvvetler huduttan 
fade haldanı verdi. Bir çok Alman tay- esı.ıe. ........_ Sıı Sari 1 .. 1 ... atı, s.10 kilometre mesafede Der'• kasabul 
yareleri lrab c1olru acarken Sariye • fUI nı iş l etmlfl rdir. Bu kuvvetlerin 

tayyare eyd.anlanm kullanddar. Bun- Kahire 9 (A.A) - tngiliz orta ıark lısırlılır il lllllır tren yolunu takiben Der'adan 100 kilo-tlan 1-tka Suriye hUkilmetl Inklılara hava teblllt: metr mesafedeki Şam istikametinde 
harp .,.ı..me.t ftl"di. İayan hareketi- Llbyada '1-8 Haziran lecesi tn.WZ ha- harek tte oldultJan alman haberlerden 
Bin tasft esinden IODl'8 da, AJmenlar va Jnınetlerine mensup tayyareler anluıbn.ldadar. Der'a kasabası orada 
VW hOldlmetlnln mAMme1wılyle 8url- Dem Gambut. Kaputzo tayyue mey- M ) mevcut Od c!emlryolunun iltisak nokta-
,. tayyare meydmı1armda yer~ danlanna ldd tli hücumlar yapmlflar- ısır eazete e- il olması ba'Jaiıemclan A)'nca ehemmiye-
1-Jadılar İngl1lz1erin b6yle vazftvete 1A dır Bingazl Jfm nına da ıki hUc m ya- ti 1'ı izdir. B lravvet!ere mUvazt olarak 
lrayt ka malan kısa bir zammı~~- p~ıştır Dem de bUyUk yant'lnlar çık- rı• ı•htilaA t ı•hti- harekf't ed bqka bir kol da hu~ 
man1ann Sariyede yerleşmeleri gibi b .r mış ve İnfillklar olmuftur. Aagart lld tan .4~ kılometr mesafede .suveydi~e 
Dltlee verecekti. O zaman Almanlar F- dilfman tayyarnl ırerde tmhrip ecl~ lİ d b h sf'lırmın cenubuna kadar ilerlemlaür. 
llstlndeki İnJPlideri tehdit edebilecek- ~ Owlıet llınartt meydmnNla 1tG- ma D en a • Bu da yerJi Suriye kıtalariyle muha-

- Jstanbul • (Yeni Amr) - a.uııu hutüekıcılar yetiftlriJmeal ........ 
phıimldn Nimi ve ı.usust hastanelerinde w Amerikan hubmeslnc!e 'hrl1ar 
açılmıfbr. 

Kurslara devam eden bayanlara en çok 45 gün jçinde diploma alacak bdar 
mahlıuat verilecektir 

llital!bııltla Jrimaeıiz katlınların dertlerini 
Jinle yecek bir baro açılıyor 

tatanbul 9 (Yeni Asır) - Yardım sevenler cemlyetlnfn Anka: 
4le oldulu gibi phrimlz tubesinde de bir dert clinleme bUrosu açılmum 
rar verilm)ftir. Bu bliro ezcUmle erkekleri ukC!'l'e gıden kadmlua 1f 1n119aık, 
fa1dr ve kimsesiz kadınlann ihtiyaçlan, dertleri ve dilekleriyle JDıellU) ohtak 
tır. 

Sioo• at lroı alerının ikinciıi -yapıldı 
Slwııa. 9 (A.A) - Burada yapalmakta olan at kOfU)annm ikinc:W U..... 

yayla aygu depoR karpandaki eahada dün yapalm11tır. 

Elazıf lılar Di yarbalıırı yendiler 
lll'di tn.i1iz resmi kaynaklarımn tf8clıt- .ft 1llm1' 79J)ılmımr. Bhıpztc!e mer- rebeler cereyan etmektedir. Faknt bu 
J.ıtne K re b8y1e bir zaruret~~- kez nhtımında ve Katedral nhtımınd sedı•yorlar phrln de dutu-ine Uıthnal veriliyor. E.Jaz.i, 9 (A.A) - Burada ddn Elazai ıençllk kulU'btyle Diprbakn J.7-
mr ld Surl19Yi ~ ~ vwruuuqı.u an nl r çıkm~ ve yangınlan mlltt>a- Şark! Erdthı w l'lllstinden yapılan ıençlik ltıtlUbü araamda yapılan maç aWra ile takıp eclilmlfdr. Netkede ~ 
fnsilizler hedefleri Sunyeyi işgal olma- ldp fnfılaklar duyulmuştur. Avcılanmız h rekAtın umum! manzarasına g8re 38 .azal pnçllk kulül>O 1 .. O plip selmltm 
llP ınemlebtten Almanlan kovmaktan ~ L' Uzerinde k • uçu larına fa- • saat zarfında müttefik kuvvetleri vasa- •OllhD~:oı3~cırns~:~JOUDDIHla HlllHHlllHllllllllll 1 11 lf 
lllll'et uWa ... ._.. 8 ~.,. tıa111111 1 surette c1evam etm~. 1'"lı1ftrt • .-.--.-.wa~~~....-.-~~~ ..... Pil ... r41 .. ltllltı..tttwııır-"1'4Mlllll~---R.!~MI 
wreceklerini vadetmişlerdir. Gerek fn- ~ ısmanla hic b"r fP h ıl olm ı;;. cbn~ 1 rdir. G rçe u f amle 
1111z lmmand-n, ...- ldlr ~ li- tir ... ~ bir lnkipf g&terrnlş ayılamaua da 
91 ..-n1 n.o1 mafmdm Suriye SuaıYmE --o-- .. bundan eonrald hamlelerin daha bUyUk 
MJlnna,,. 9arlyedeJd l'nnllz1ara hita- Surlyede lntdlaz hava kuvvellerine Kahire 9 (A.A) - Mısır pzeteleri bir lnld!'af ,&tsmesine intizar oluna-
'- bu mahiyette be,•ll1llPMler ~ -nensup tayyueler ve Avustura]ya tay- Surlyede1d hareklb bUyilk bir dikkat bilir. Simdi bUtthı mft<*!ele hudutta, l Ban r.ıfı ı. ei Süi/.ı.] 
~- arelm latalamrnza ~ı mOuhe- alAlra de takip eyleme'ktedirler El- Fransız.larm nvelden hazırianmı' mU.- BEYRUTA AKIN 

SuriyedeJd .arı huekAtm ~ --ette bulunmu.Wrd'll'. Dfter cephelerde hram gazetesi bu mUnuebetl y~ılı tah'kem hatlan U7.erinde icra edilmekte- n.,,rutta Dentz'in umt kararaAhı 
llyık noktala 1918 --~ Mrıa \avde d~1' bir py yoktur. ~lr makalede Suriye muharebelerinin ttl'f'. Bu hata ıldıtı takdirde• ki han- tu..ımdan neşredilen ':m.. bir teblile 
1lenzıesnl~ olm_..,,.~:r: MALTADA orta prk harbmda en mUhlm bir atha kltm J:!'8\::°~ ~ a8re de fnldJa han kuvvetleri c1Gn 
~ V ~ 

1118 
~Me lnciliz 7-11 Hazlnm gec..31 Maltaya bir hU- anetmekte buhmdulaau w bir çok ~ göste h'k - ki olmadı~_._ Be,rut Userlne bir akın yapnu§bmbP. 

__.-.. • 8mJ .. um vapılmlfbr. Balar ve zayiat yok- tlJatlu 7....-lt lltldaclmda oldulunu milsta em mev ,...._ avnı ve 
~ olank Filistin harekltı- +ur. Bir Fiat tayyu• d~~ te1mila ettirdikten 80nra Suri e hare- harekltnı buıUnldl lnk1falma nazanm JRAKTAN DA Gm.tLDt 
•idare eden~ Alenb:ııln gene;) tJd -~ Mir lllamufbr. Diler kltmm Mısınıı Udafaas da~ b daha .Uratle ilerlemesi tahmin edilebf- V1fi 9 (A.A) - 1ıUtm gelen tnıi11z 
bnnQ .,_.,,,,, l~~ lılr ..,, ... .ı. ~ birlikte miyetiııi kaydetm~ S ~ ;.:= lir. btalarmuı Fırat vadisi ilzerinden Surl-:.!:1 =~--- .,,,.; ~-

1
-X.. a:~=-cfulttimlzln hepsi i1s- ye ile mUnuebet t.W..ı~l • .,....;t.. Iraktan tar1d Suriye b8lgesine :ywpılan ıede ilerlemekte olc1uklan blldlrlllrw. J1 .& C A R 

tlle Ozertnden s.ma cJolru. GclueGaft e · m yazmakta. bu hareketin Edenin ..,.. hareklta pllnce huduttan Ebu Knıal Vı• • • . • a.peldll dlBdL .. u.,...,.,....,, me- clemlrJoha boJan- HABEŞtSTANDA YmfDEN EStR lan latik1IDerine ~ ~ IOll bH1pslncle toplandılı tahmin edden Bri- rıının oertlıfi ~,,.. 
& l9l8 eylülOnde de b1stm 1 lnel, VE MALZF.ME ALINDI nutkunda ... 6Gn Wr ~ tanya motarke lnınedertnm l'ınt n- • &dapeete. 9 (A.A) - ac.n.p 1Mmı. 
ı ~ w 4 8De8 ceJ"dw ..... cephe]e.. Nalrobl ı (A.A) - Re8ml bir teblli- tetkll e,ledlllnl d&ve etmektec1lr. dlsinl takiben Dlnor .. HaJep latlbme- lı•lı haber oJm -.-ıt w .._... uan B. Bn-
llne m. ao ımt ollnkt~ etmıe- -f4:_~~1J~~ .2~ ~- ALMANYA SBtmct! tinde harekete ıeçmlt oldutu bOdlrili- ( a..taNf• I. ei SMfJfÜ) cW~ ~"~·· .a-. 
llrdl. Buncln Wauguw:ler hu defa "JUi Al™ m ~ llft!'YIQll ~ 7Gr r«11 it olan bu hO b pfl1 WVll&1 ~--- ueı-M•H... 
'1nktan Fnt nehri boyunca 6d8ncU "ftektedirler. DUn bildirilen 4000 esir- Pula 9 (A.A) - Alman radyosu Su- Bunlarm nereye ftl'dıklarma dair he- av=ym kıta1arumz ~1!1 vad- demt9tfr ld : 
Wr kol Ozerinden U.Jemekte61er. tfen ~ daha 200 Avruı>alı ve 10')0 riyedeld hareklt hakkmcla Almanyanm nOz bilgi mneaı deiibe de bu bBlge- felerlnl yapma]dacbrlar - B. Muao'lhri w Koat Clmo ile flJ-

fnalltzJerln.,. BOr J'nnmlarm 8uri !!ritrell eJdr almmıştır. 20 lcamyon iltl- sabak mtltteflkler araamdakl mücadele- de Frar. 1~.Jarm yerli halktaıı tHldl et- · rtqme)erime wplml bir lbenk W -.ıa 
,.,e lh"'1eri Vtşide ook .adcletll bir ak- 'lam edllmqtlr. ye pulf .,ucı olarak bakmakta oldu- tikleri sillhlı çetelerden başka kuvvet- tNGıı.tzLEIUN BABERt YOK ,..._ 7...- ' 'Jull ........... 
.aıtmel Gl'~~ Kahire 9 (A.A) - tn.ruz orta fal'k tunu bll~ktecllr. teri olmadılma gtsre huduttan 90 _ 100 Londra 9 (A.A) - V'lflye göre 1Dli- .,tedlm ·• 
vtşt .J1ARBA GIBl:CEK llt? umumi karartthmın teblllf: tTALYA SABIRSIZ Gtm' kilometre mesafede Fırat Uzerinde kAin llzler Suriye ..biJlne bir ihraç banketi --------
Vlel Irak barekatmm -... Alman Llb,ada ndıette hiç bir delltMlk · l&yadln elvarma gelmiş olmaları çok yapmlflarclır. Fakat hu kıtalar esir edll-
~ Surl,.,. ~ .. Yoldm. Baheslatanda latalarmm Oma Roma 9 (A.A) - D.NB. ajana blJ.. muhtemeldir. Bu b8lgede hareket ya- miftlr. Londranm ..ıahlyetll kaynaklll- i L i 
1d etmekle bent.r .., gittikJerlal .,. nehrinin garbmda llerl~ete devam diriyor: Sallhlyettar Roma mahftllerl pan kuvvetlerin miktan hakkmcla kat'I rmda sahil boyunca her hangi bir ilıraç ... DKl .. llla .... 
1NııtOn için 3 - S ..at tayyare kalııhin" ~. tngillz kıtalannm Surlyeye girmelerine 1rt faka hareketi hallmda haber allnJMcbiı 
WJdlrmektedlr, Suriye hUk6meti tara- Yenldftı esirler alınmıştar. kartı çok bOyUk bir a1lka g&tıeıınekle maldmat yo ur, t e~elce B dat kaydedilmektedir .._ •lıad ... etti.. 
fmmn lnkhhın trm dolma harp mal- IRAKTA VE SU'Rt'Yml! beraber remıt mUflller ihtiyatlı dav- Ozerine ytlrflmilş olan !ncrilız :rırhlı kuv- · MoakoYa. 9 (A.A) - ~ n.. 
wnesi verlldlAI haklrmdUI İDlilis W. Irakta her teY aJdndlr. Suriyede ranmaktacbr. Hniın olu kanaat Pındl- vetleriyle brıfık motörlU kuvvetle~ FRANSIZ RESlll 'IDUCI dinpn pzeteüntn ~ hlr ..._. 
..... Vlıll hlQ bir ..,.. ••-*· mtltteftk kuvvetlerin girişi terakki et,. ilk intizar leap ettlli w fakat Fransız den ve d~r muhUlhak 1kıtalardan ibaret Beyrut. 9 (A.A) - Fran81Z ordala- söre IMt Danimarka 9apan1 Şii ...a. 
R...meo tebllAde Alman tanue\eri- mektec!lr Bu sabah mUtteflk kuvvetler lutalarmm tqiliz kıt.ıarmı eerl pıa.. olmw ~ m teme dir Bu koldan n bat kamandanbiuun tebliii: meti tarahndaa milad.re vJO 'ıd•. 
Bin ve Almm askerlerinin Suriye ~ Sanlan atede huJunuyorlanb ve aorıra- 1dlrtmed Uıam aıeMllinl tebuib ettir- başka daha ıinıalde yani Irak. Suriye DUtman kara ve denizden bicumla-
nlmnnda olm.da .. bildlriJdikten ..-mra dan Utanı ınu-.aı "9Çmlf]erdlr Sur- mektedirler ve TUrkiye hudutlarmın birleştiii nok- nna devam etmekte. her tarafta &nlen-
Onnda ve J>üarda bu ı.hwleri bile da Evn _ S.,b • lbnetra _ Jiısldne • tada diler bir kuvvet Kamlf]ı lstikame- mektedlr. Tanuelerimizin ve lutala& fft• ... 
ileriye llOnnedm fnciltzlerin Fransız hattından ate:ye ~. J ı. I l ·ı .a tinde harekat yapmakta olup cenup hu- mmn mukabil tauruz1an netk:eliade a.m.. 
mw.nJeke ~ taarnmı ... ~-.. t--nız ._._._ raıt ıta l'G 1 e mu& dudumusda Nusaybin brpmda klln dört lqillz tanaresl diitGıUlmildlr· • • • • • • • • • • • • • • 
aıeetikJeri mtırıabhyor. Ve bu .tefa r1- ,......,...... aDJIN .. __.. b l • • L f • KamJflanm lttal edlldllbıe ve kilfUk iki tayyuemlz a.eUae dön_... Bf ........... ~ 
.. buna benzer 1ıir taarniZ :ppddıla be- .. ..................... naıe et erını 11e• f l'nnsaz )utalanmn teslim oldutuna da- Sur'un tlma)lncle iki ~ ~;;e .,. 
J1m edilerek Pnn-nm mOstemleb lm- Londra 9 (A.A) _ General Mırşal lr bazı haberler de mevcuttur. 197et mahirane harek&b •yelllade W Sunaty• taraflarma. 1ıir 
ııuatorlujtunu mOdafN edeeell bUdirl- Konıval orta prk başkumandanı \rave- Bqdat. 9 (A.A) - Irak bUkOmeti Buna nazaran Fransızların Irak de- lnsillz barp cembi alır huanta uira- cEtyemep ~:.~ ~ h 
.,_ · • • • • •- tin ldarestnde Mmrdald t~lz lntalan İtalya Ue dh>lomatilt münuebetlerinl miryo1u irtibatı tamamen kesilm1t de- blmıttır. ~~eleıin enl1mesi _,_ı.: 

Bil teblıtln yahus bir JWI VWain 111- başJrunwıdan1ıiuıa tayin edllmiftlr btetmietir Bundaki İtalyanlar 24 sa- mektir ~ ·- ma 1 ~ 
liltere ile muharebeyi ıi.e .. ' 1•• ..- · zarfında. memlebti terkedıeceklerd melttedlr. Bu haber doinı üe Suriyede biıilinln ilk defa oralarda otunnum-
Jlttnuddadlr 0 .. sa 119ı111r : • • ı at · Vaziyetın umumi ınklsafına bakiliraa bacOD mevcut & Fransız kuvvetleri dan aınu.tır. Simdi de Amertlaıda Oha-

m - bbim tanr.r•ı 1 ±t'z ·- ~~l ::ı= '~~· ııt A ,,.... ti" Lr .,, . Al müttefikler ttalyan IOmalisi ve Habefls- ~ bir ni8hetinde zaifiemİftiJ'. Geri b- mada bir yer cDyemeu ilmlnl aJmaJc 
..... r • • IOIU'll .. ... h 1 S'~• 1 • uwy .. w. un " e 'I , • tanda yaptıkları ı.rebte bemer bir lan FransızJann genif bir sabaya clald- lltldadmı ~. ~le ki: 
.. inaa etmek Welliyor. F.ı.t ~ '•9•• ldr._leri d°'8k oliın ... ı.. _ l' J hareket ynuak Suriyeyi işpl etmek mlf 30-40 bin qi tahmin edilen JftB Pl"G1lle ilDıilldtt bir adam •ı...ı,ı. .. , .. bir......._ ..W Mece1ı ..... ::""!:.r kuvvet1endinnek maba- nJGrl gemt•r vufrrl U• lstlyorlaJ'. Çqüil l8rkl Suriye bareU- askeri idare ederek muıw.beye devam kırda ıezerken UUI ölmtlf kOilk bir 
Wr ....,. old• tı taml'~Y] Balelil istihdaf ediyor ve etmeleri bnutlmitte çok zalf bir llıtl- kuzu bulm111o Cocukları oJmMll lpa. 

ALMA a ft St1llb'E lllRvDidUım BllraZ ı...tn.ı ı fA.ıAt - 1nciJ1a wfralltk oraya v8rdıktan aonra koleyhkla cenu- ma1dtr. Bu bakımdan Suriye onimu- henıib 4-5 linl&k oı. ha .._,a n-
Ancak Surı fide 45 bme WI oldu AVl..AJd)ILUt . dalr..mlD tehllil. • AJmaa Bi"'W'k arlı- be maıulmmn Hmna W Humus 6zerin- nun içten çözülerek hıhilll etm bir llt edinmipır ve ._. Wr llau.n.mJa 

_,.ı Fr n~ız k ~ pnenJ lılihver devleti rının bu defa bıraz bsmın tabrlblyfe netieelenen hareklt den Şam ve Beyl'\lt ~rinde bulunan ihtimal olanak hatıra gelebilir bakıp Y~· Şlmdi kuzu koako-
l>entzin k nd sı altında lhtdılZ kav- -61 avlmıdıklan ıaz,etelerinın lisanın- esnasında 8 haziranda tahrip edil~ Fransız ordusunun ıftilerhıe dUşUlme- caman Wr koç olmuş. Fakat o bd8r 
wtlerin ık11Y~mct etmektedir Bu c1mı •nleabyor Mumafih harekatın in- b !dirilen il< iaşe g mlsiyle bir lliWılı si miintkündUr Gerçe ~u çok uzwı bir FRANSIZ TAYYARELERt AZ hisli v o kadar iyı bir bayv nm 1d B 
1wvv tl r t• b r Fransız ve dört ~ .... Almm19r ve ....- ita~- balıkçı g mistnden başka düşmanm iki yolun bt'ını icap ett~nyor .. ~akat bu- Kahireden ıelen haberlere göre orta Promıe ve seveesl ffmdiy kadar nuı1 
te UcU n 1 .;t~mlt- k rleridir. Manc- Jar tarafınd n en vakm alaka le takıp İ8$e ~m daha yakalanmış ve batını- nu yapacak kuvveti rın motorlU olma- tark tngiliz tayyareleri Suriyede Uerll- olup ta' kuzu ve koyun eü yedikl rlne 
vlyatlarının 11 ~ lctugu gelen haber- edılmektedır. m r ıı ve karşılarında esaslı mukavemet ya- yen kara kuvvetleriyle sıkı it blrl i pşma ve kendil rinden Adeta ijtren-
~n nnl ~ n kt d r Sur:venın her SORAT LAzı 1 - pacak bir !tolun me*'rt olmaman bu yapmaktadır DUn Rayak. Şam, Halep m ba lamışlar Artık kuzu ve koyun 
tanfınd " .1 De! 1 tarafma Pran- arlye ne ......... lalibh olanlar GIPlfıe ,..,,.........,. hareketin yapılmasmı milmkün lnlabl- Beyrut tayyare deydanlan bombard•- eti yememe"e karar vermişler v....... 
...,,.r iM f Mi 1 kt ve ıceneral Dentz şu nokt• iizeriıMle birleşiyorlar : lir man edilmistir. tııgilizlerin Suriyede fih başka hayvan)ann etJeriDl ~ 
ldtM 1ttın t dtt nı kestırememekte- Harebtin her lumd bir bnşlkbia lıaylJettlfılePI gendJep kal'ftlapcakları hava mukavemetleri lenniş 
tllr A '"'" r n Suri e barekltma mu- er vermemesi l(ia stlntle tasfiyesi IA- Londra. 9 (A.A) - Amira1lık daire- vtŞt KUVVETLERt AZALDI daha ziyade Alman1arm Junebt tarzı- Aıılapbyor Jd Wr tef ,,emek. _,, 
.wu.ı. "'~"' nde bul ~ bulunm dtk- madar. Filhalüb eler :laıilizler ve Mir si Giritteki ricat lmebtl--m. tay- na Wbdır. ÇiJnJrll J'nn,sızlann burada mem=kten.~'"'1M1*:,__.~ 
..._ d r kadar hiC maMlmat Fnamlar ... Wr .... ı.I t.- YU'e dafl bunz8rtl Ka1kuta de diler Bir haberde 41ört bine yakın Fransız modem ~ ~ pek u, yor ırı-~- c1a ,....wı_._,,.aa;ı...,.. 

:t. naisttr 1Alma:a ~t~ w::!":! fbe ı•mlJenk -;;• ,+::',::"- b :z:rhı ı..tnut olduklumı bil-~ ~= oı~U::: =-t: -~ ~ en mo- ~ ... ':'rd ~~ yemal• 
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