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; Karım ev kadını değil! ~ İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN § 
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t: Başmuharrir ve umumi ne_şriyat müdürü : § 

HAKKI OCAKOGLU § 

ABONE ŞERAİTİ E r DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için ~ e Sene:lik............ 1400 2900 = 
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§ YAZAN : Ve YJLDJZ ~ - ~ -
E •Karım ev kadını değil!n ismini taşıyan yeni § 
§ büyük hildiyemizi yarın neşre başlıyoruz.. Bu § 
E eseri lezzet ve merakla takip edeceğinize hiç E: i şüphe yoktur.. ~ 
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IJan mündcrccatından mcsuliyct kabul edilmez. CiimhuriyC?tin ve Ciimhuriyet eserlerinin bekfisi sabahlan çıkar siyasi gazetedir YENi ASffi Matbaasında basılnuştır .• 

19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Frans:ınm.aldı" 
yenı vazıyet 

yarın Alsancak stad,yo- tngiltere 18 Fransa rııı 
d 1 k • hOkOmetine uzun mOddet 

mun a yapı aca merasım müsamaha etmiğecekler 
~~~~~~~~~~*--

G t 13 t h • • • ht Lord Halifaka-B. Kor. ençlerimiz yarın saa e şe rımızın mu e- del Hul konuştular 
lif semtleriııden yürüyüşe başlıyacaklar .. ~ 

Fransa Suriye · ltalılıın· 
da şiddet" gösterlJlrse · 

mıılıaiJU tedbirlel' aJına
. · ·cağını söylemiş?;. 
Vaşington, 17 ( A.A) -· fngilterenin 

Amerika büyül· elçisi Lord Halifal.:s dün 
nkşam geç vakit Amerika hariciye nazı

Suriyenin tikıbetine uğnımasından cndi§e edilen şimali Afrikadaki 
liman1anndan Oran 

riyle görüşmüştür. Bu mülakat esnasın- x2 c:ıxı:ıxı:ı:ıcc:ııcıc:ııc:ıı:ııoı:ıoı:ı oıı:ı ı:ıoıı:ı:::ıccıxoxı:ı:ıccııcıcııacıocıoıc:ıc:ıoıcıoıo:::ıccıxc:ı:ıccııccııaı:ıcıı:ıoı:.o.o. 

da Suriye vaziyetinin inkişafı bahis Kabahat lngiltere ve Almanlar Suri yeden 
mevzuu olmu,tur. 

TEHDtT KARSısıNoA Amerikada !miş ! istifade ederken 
tNGILTERE VE AMERiKA 
Londra, 17 (A.A) - cEvning Ni- 1 · 

.run gşZ~:L Amerika reisicümhuru F ansa kendı·sı· fnai)tere askeri 
Ruzveltin ......... , 1 iikümetine hitabı hak- r .. .._. 
kında aşa~(:.., mütalaiiları yürütüyor: nı· k •tarmak noktadan endı· -Bu hitabe-·geç kalmıştır. Q .inkü zarlar ~ 
atılmış bulunuyor. Bu işin mühim olan 
tarafı, reisicümhur Ruzveltin Vişi hükü- ı•çı•n iste,Ji.aini celi bir hal 
meti tarafından gösterilen teslimiyetin Jli\ • Y 
:-a1nız Suriycye inhisar etmiycceğini an- •• • 
layarak Amerikan limanlarında bulunan yaparmıc 
rransız vapurlarına silahlt muhafızlar "$ 

2ormıyor ••• 
~tıkarada yapılan 15 :Mayıa hava şehitleri ihtifalindcn iki ikame etmek suretiyle ihtarını takviye 

etmiş olmasıdır. 

Vişinin 
manya ile 

işbirliği ••• 
8önya amami eflıcil'm· 
da llüyülı .,,,. alıstilci· 
lllel ayandırmıştır-

şEvKET BİLGİN 

.._!işinin muvafakatiyle Suriyedeki 
:: ~ hava üslerinin Almanlar tara
~an işgali, Fransanın eski müttefiki 
t.;fiıtereye karşı feci bir ihaneti sayıl
~ır. Şarki Akdeniz harbının en 
~k safhasında vuku bulan bu suikast, 
•1'i zimamdarlan hakkında İngilterede 
~ Aınerikada derin bir infial uyandır
~tır. 
llınumiyetle zihinleri işgal eden sual 

'-dur : 
'1işi ihanet hareketinde nereye ka
~ gidecektir? 
IL~areşal Petenin Fr~~aya ~ezi?1etin~ 
~iham ettirmek ve dunya uzermdekı 
'hüyllk devlet• rolünü görmesini im
~ .. vermek için, Almanya ile yapmağı 
~düğü iş birliğinin hakiki hudutla
tı bedir? 

ŞinıaJi Afrikada bulunan Fransız de
'ia ve hava üsleri de avni &kibete uğrı-
)~lar mıdır? . 

t'ransu: donannıası Almanlar eline dü
htek miclir? 

Bütün Fransız harp ıemilerinin Tu
~~a toplanmak emrini aldıklan söy
~Yor. Bİ1. böyle bir şeye ihtimal ver
llııdyoruz. Zira Fransız donanmasının 
~nda ve Dakarda bulunan ciizütam
~ İnıiliz harp ~emilerinin sıkı taras
;aıu altındadır. Diler taraftan ıeneral 
eygandın vaziyeti de taayyün etmiş 

Sildir. İyi haber alan Amerikan mah· 
~ri şimali Afrikada Al~~nlann ye~
~elerine VevJ?andın musaade etmı
)~efini ümit ediyorlar. 
lfuıasa vaziyet· hangi bakımdan mü
~ edilirse edilsin. ciddidir ve Akde
lllı harbının miistakbel inkişafı üzerin. 
ile hüyiik tesir yapacak mrıhiyettedır. 
lô' lıundan dolayıdır ki hay Ruzvelt 
l'ansanın kenii davasına ihanet ederek 

'-ut ntillctler ceplıcsi aleyhindeki mii
'-cfeleyc yardımını büyiik Jıa~Tetle kar
~nu ve doğrudan doğruya Fransız 
ltııUetine hitabında Almanya - Fransa 
:_ı.~nda bir iş hirlil:inin tahakkuku ha
qcıe Birle ik Ciimhuri:vctlerin .Fransa 
\.dost kal:>nuyncaihnı ihsaı. etmi tir. 

) .ransa, hürriyetini gashedcn Alman-
a ıle hiirriyctin miidnfii olan Amerika 
:~ ında t(!;cihini yapmağa davet edil. 
le~ bulunmaktadır. Vi i mevhum \•ait
"' tı~ cazibesine kapılarak Almanya ile 

hı:-J~inde ısrar ederse Amerika Fran
'll '1iikiimeth·le münasebetlerini kes· 
~elde knlmı):arak batı ~·arı kiirresinde
~ıt'rıınsız müstemlekelerini isgal ede
"ıa'. l)akarın Almanlar eline ge~mesine 
~ '>lmak idn askeri tedbltler ala · 

• (Sonu 2 nci s.hifede) 

19 Mayıs gençlik ve spor bayramı ya- IOCIOCIOODOCXICxac:IOCIOOCXIC:xıc*IOCIOOı:::ıo'. 
nn büyük merasimle kutlanacaktır. Ev
velce de hahsediJdijti gibi hazırlanan 
programa göre saat 13 te fzmlrde bulu
nan beden terbiyesi mükellefleri, sehri
mizin muhtelif semtlerinôen Cümhuri

Denizden Türk-ltal
yan ticareti bafladı 

yet meydanında Atatnrk heykeline doğ- Akd • d • 
n.ı yilrUyilşe ~rdi_r. M~k,Defle- eDJZ e yenJ r C\'o·mı ? ,., ~,.:ı. · l.r.?tt 1 • 

Almanlarla i§birliği yapılmasında en 
büyük ı1mil olanlardan Fransız 

amiralı Darlan 

Amerika \rişide-
ki sefirini 2eri 

mi alacak? 
---<>-----

bir tehlikeli 
mıntaka ilin 

olundb 
--<>--

İngDIZıerln uan ettilıle· 
. ri teldllıeıı mıntalıa 
lıara sularımızın ltari· 

cinden geçlyoP .. 
İstanbul 17 (Yeni Asır) - İtalya ile 

deniz yolundan istifade etmek suretiy
le yapılan ticaretimiz tekrar başlamış· 
tır. lstanbuldan !falyaya bahren balık 
gönderilmektedir. 

Londra 17 (A.A) - İngiliz hükümeti 
tarafından bildirildiğine göre 1941 sene
si Şubat ve Nisan aylan içinde Akde
nizde .seyriisefain için tehlikeli olduğu 
ilan edilen bölgelere aşağıdaki mmtaka
lar ilave edilmiştir: 

f Sonu 3. cii. Sahifede ] 
111111111111111111111111111111111111111fi111111111l1111111111 

Akdenizde dü-
şenmihvertay
~ yareleri çok 

Amerika Almanyanın D~kara istinat 
ederde daha uzun müddet kendisini 
tehdit etmesine tahammül edemiyeceği 
(';ibi biz. de, Smivenin bir köprU ittihaz 
C"dilmeai suretivJe. bize te•cilıı edilen 
tf".hclidi miisamaha ile lr.,...ıapımı)'IS. 
Viti adnnlannm ihanetini muamm 
J..11VVetleri harekete getim1i~ ve harpte 
yeni ve mühim bir safha aÇDllfbr. 

[ Sonu 3. cii.,Sahifede 1 

• • 
""'- ·~ 

Yui(oslavya ye
niden hava filo
ları yapacak 

....... . ,,,.,,, '. " o'\ .. 

Amel'IJıa istenildiği lıa• 
dar tayyare uer· 

meğe hazır .. 
•• Orta şarkta bir yer, 17 (A.A) - Yu· 

goslavya krah Piyçr orta şarkta bir yer
de Royter ajansına verdiği bir millika~ 
ta şöyle demiştir : 

• - Düşman Sırp, Hırvat ve Sloven· 
lerin birliğini kırmağa aslfi muvaffali 
olaınıyacaktır. Müsavi olmadığı kadar 

Almanların hava meydanlarmdan istif adewe bqladıklcın Surlyenin 1'0Ziyetuıi da lusa olan mücadelede mağlQp olduk'.. 
göıterir harita Fakat milletimizin şerefini kurtardık ..• 

llllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHll llllllllllllllllUIHllllHllHlllMHlllHlllUlllllllllll H Şu anda her kesin duya,bilmesi Jçin yüJc.. 

Mareşal Blom- ·-·-·-· ·-·-,-·-·- ·-·-·-·-.. sek sesle şunları söylemek arzu edi.YO-
~~~ nım· ' 
~~-•••-•-•-c •-•-•- -·-~-.-.·-·~ • • 

Düşmanlarımız milletime ~ h'"' 

beratı•n o _a)g SON DA İKA hareketlerinde in..<ıaniyet kai\ielerini ih .. 
._ ~ .. W etmemeğe dikkat etsinler.. . 

Irakta maktul Alman Aıanaının ver- · YUGOSLAVLAR HAVA FiLOsu_ 

d . . " L I t bl. YAPACAKLAR -ıfı ıraR. ream e I· Orta earkta bir yer, 17(~.A> - Ym. 

8. Ruzueıt llu hususta Bir haftada mlltueP 27, Souyetlef'ln IPalıa §Ö• 
sorulan suale ceuap lll§Ulzlef' JJ tayyare nüUü tayyaed 

ğ . ö . t Nşı Ceyms Runelt cltln Yugoslavya 
ıne g re Vazı ye f Sonu 2. ind Sahifede ) 

uerrnedL lıaylJenller.. vereeelılerl yalan.. 
Vaşington, 17 (A.A) - Ruzvelt dUn- Londra, 17 (A.A) - Salahiyetli mah- Kahire, 17 (A.A) - Burada emin 

kil gazeteciler toplantısında :şöyle de- fillerden haber alındığına göre 15 ma- menbalardan öğrenildiğine ~öre Alman 
mi~tir : yısta biten hafta içinde Akdeniz harp mareşah Blombcrgin . oğlu evvelki ıün 

• - Beynelmilel şartlar Fransız mil- sahnesinde en aşağı 27 düşman tayyare- Irak harekatı esnasında ölmüştür. Jrak. 
letine yaptığım hitabın dalın ziyade teş- si düşüriilmüştür. Bundan başka birçok hlara Yardım etmek üzere hava yoluyle 
rihinc imkan vcrmiyecek kadar ağırdır.• düşman tayyareleri de yerlerde hasara giden Alman heyeti arasında '. mareşal 

r SOfltt .'t cii .'\ahifede 1 [ Sonu 2 inci Sflhifede ] [ Sonu 2· incı Sahıfede ] - --1- ·-·-·-

Beyrut, 17 (A.A) - D. N. B. Veriyor: 
18 numaralı Irak tebliği : 
Garp cephesinde umumt vaziyette hiç 

bir değişiklik olmamıştır. Mahdut keşif 
faaliyetleri vuku bulmuştur. 

Cenup cephesinde Uç düşman tayya
resi Iralan bir şehri Uzerinae uçarak bir 
çok bombalar atmışlardır. Ciddi hasar 
yoktur. 
Kıtalanmız Basrada düşman mevzile

rine taarruz etmişlerdir. Tafsilatı gele
cek tebliğde bildirilecek olan bir mu
harebe cereyan etmiştir. 

Musul cephes!nde : Üç diişman tay
yaresi Iralan bir şimal şehri üze~.de 
uçmuş ve avcılarımız bunları geri don
meğe mecbur etmiştir. Ordugahımız 
üzerinde uçan bir tayyare dafi batarya
Ianmız tarafından düşürülmüştür. Bir 
tayyare meydanına da bir çok bomba
lar atılmış, bir tayyare düşürülmUş, di
ğer biri hasara uğraülmı tır. Tayyare 
mevdanının diğer kısmı ağır hasara uğ
rablmış, çıkan yangınlar uzaklardan gö
rUlm üştür. 
Düşman tayyareleri diğer nuntakalar 

üzerinde keşif uçuşları yapmıştır. Bom
bal&r atılm1', fakat az mUhim hasarlar 
olnıu~. 



-~ARiFE 2 TEN! A.llR 
- === ====::::ı:: 

• ŞEHİR HABERLERİ 
Vişinin 
Almanya· 

•• iKiNCi KISIM •• 
Agora hafriyatı ediyor 

Yazan : Şahin Alıdııman 
Pasıf korunma faaliyeti devam 

lsbirliii··· 
•••••••••••••••••••••••• .......................................... . 

-- Sofra 
74 
hazırlandı ••• 

940-41 hafriya- lzmirde tili komisyon-
tı çok mühim I k•l d•J k 

Dünya umumi 
da büyiifı IJiP a 
mel uyandı,.mı"i 

~EVIU!.: 

Masa ÇelelJI MıUJefl halılıında IJaltranlar geçi· 
,.,,.,,en fıapı ~' yemeğe dlllH!t olanınıştu.. 

neticeler verdi ar teş ı e ı me te l Utrsfarafı 1. ci 
V~inin Alman ııen~esi 

işlerini idare edemiyecek 
nii teessüfle beyan eden Al 
ha husustaki sarih bevana 

---<>-----

Yeni ltaf Pipıt içfJJ oelıô· 
Musa çelebi uyandıktan sonra uzun kuruntular arasında yerinden fırladı. T T •11 fı U 

mllddet gördüğü bu korkulu rUyanm te- Benliğinin bütün an1ama ve işitme f ete Ve • arı UrUnt • 
slri altında kaldı... kudretini kulaklarında toplıyarak dı- na rapor gönderili~or ... 

Yattığı odada bir köşeye büzülereık şarıyı dinlemeğe koyuldu... tzmir cAgora> hafriyatının 1940 - 41 
derin derin dilşünmeğe koyuldu. Bu rU- Musa çelebi aldanmamıstı. · · Dışanaa kısmının da bittiğini dünkü nüshamızda 
yanın baslangıcı onun .şimdiye kadar birisi dolaşıyordu ... Döşeme tahtaları- yazmıştıli 
~rdiği hayatına, bir baha~ seması gi- nı gıcırdatan aya'}t sesleri bunu sara- Bu sen~ki hafriyatta çok müspet ve 
b1 pilrüz.!ilz görünen parlak günlere ta- hatl~v~latmakta ıdi. . . .. yeni bir neticeye varılmı~, A"oranm 
mamiyle uvgun bulunmakta idi... . .. E~!g1:1 yanına kadar ilerlıyen bu gu- simal kısmt hemen hemen tamamiyle 

Bu ne derin bir benzerlik!. Sultan rultu bırdenbire durdu ... Sonı:a meçhul meydana çıkanlmıstır. Bu ~imal ırn~m1-
Muradın sarayında geçirdi~ gUnlerinin bir el kapının tokrna~mı çevirdi, kapı run muazzam bir Bazili"ka (llduV,u anla-
rUyada g6rdüğü o cazip, yeşil manzara- açıldı... çtlmıstrr 
dan ne farkı vardı?.. Mu~ çe~ebi 0 lnda duyduğu heveca- Buraa"a 160 metre U"tmlumındn ve 

Sonra birdenbire ihtilalin kopması ts- nm sıddetine davanamıyarak az k!l.l!!ın ,· i ...._ ~..ı:ıı;:_de Bazilika r.ıhTiı:\-
lh b h d .. ·· b ı ktı \ ırm m:::-u·e ~~ı 

tanbulda hüküm sUren su ve a ar sııp ayı aca ··· ~ t d ·· · ··rt··1·· 'kı· kat :hir 'Ri-t ak b' Sult M rı arzın "'· 11zerı o u u ı • 
havasını bomıu.,,cıtu... d nce,d_ru.mmıh"ta ırdses .._ dedian ki ura- vak var idi. tz:mir Af!orast, gerek Asvrı 

RUyada bu tebavvUle işaret eden remz ın ne ımın~ ı P e ere.ır;: . . : ve An;ıdoluda, g"'rck Avrun<>-bki icin 
~e manalar da mevcut bulunuyordu.. - Sofra hazırlandı... Sahıbı devlet _j • d. R ~ da h b"'n'"'r hir . . t...ı· la •ıe essız ır. omana un:ı .- "" 

Dördi1ncll MUT8dm sevgili nedimi dil- babanız sızı yemeğe be& ıyor r ... , Bazilika mC'vcut idiyse de. b•ı iki k ... t1ı-
şftndnkc;e rilyasının hakıbte ne kadar Musa çelebi derin bir oh çekti, bıcare ~ır. Halbuki tzmir A~rnsı biri .,.emin 
benzedi~ daha derin bir surette se:ı:i- delikanlı, sanki basından büyük bir lta- hıt olmak üzere iic katlı v" kırk bh 
yordu Ve gitgide korkusu bir kat daha 7.a 5avuşturmuş ve hiç bir ziyana uera- ~et.re murahbaındadır. 
artıyordu. Tehlikede bulunduğu hak- mad~n ic:i~ ~."ind~n sıy.rılmıc:: gibi bir- t7.Inir hafriyatının '7P.çen c:enPki :-.mc
kında fikrini saran sUpheler yavaş yavac: denbıre büyuk hır sevmç duymu'lttı.. U"c"İn"' ka~ar o'~n p'IA'lı Tih·k tarih kt.ı
mUcessem bir hakikat şekline glrel'ek Sanki öldiikten sonra hayata teha-ı- gel- rum "5miman bav ~ükyman örnc-k t?.
Mwıa çelebinin ruhu üzerindeki tazyiki- mic: gibi gönlüntin yeni bir ümit V4! in- r::ıfınd:ln v~ ılınıı;h. Bu s'!neki h-ırrl~a~ 
nl arttırdık~a arttınyordu... c:irah havasiyle dolduğunu sezdi ve lruv- o15nı da t"fanhul Alnan a!':rırıatika ens-

Genç mukarrip o kadar bUyiik evha- vetli adımlar atarak hizmetcinin pe~i sı- Httistl mUdürlerindc:m nrkeoloğ m\mar 
ma kapılmıs bulunmakta idi 1rl kUçUk ra odadan çıktı. Pr. R. Naııml'lım tarafından ci:ı:ilmistir. 

Bir pıtırtı duysa bfcarenin aklı ba~m- Fakat böyle çarçabuk ümide dtismek- Buna biT' cfo Rı-~~ıhı.1clion i1ı\, .. , o111n-
dan gidiyordu... le ve tehlikeyi savuşturduğu zannına mustu!'. 

Bu sırada oda kapısının arkasında ha· kapılmakla derin bir hataya düstüğUnU Rımrlanan plln vp Reoonstru<'tion 
zı gUrnttiller peyda olmuştu. Musa çe- anJamakfa ""~ikme-di... hafriyat rat>om ile birlikte önümü7deld 
lebl duydutu korltu ve zihnini saran c Bitmedi >- '1.atfa tclnd~ Maarif vf>H.letine ve T\ir\ 
tc:ıaın 1111 rr rın 111r:ııı1111115111rı1111111111111111ıı:oc:ıı:ı~.rJ:~c:ıa: 1111111111 ı:ı ıı:ıc:ı:ı:ııuıı:ıc tarih kur·-:. .. t..--1:a-lı~ gpnc1°r~ 

Almanlar Suriyeden. Kabahat lngiltere ve c~t-fl- ___ .... o------ -
;stilade ederken Amerikacla imi, Valfrniz VPlada 

r-~en cv!m 
lnıaatım teftiş etti [ Ba§fanıfı 1. ci Sahifede ] 

)im edilmekle beraber Vişt hükümeti 
tarafından alınan vaziyetin tasvip edil
media gizlenmemektedir. 

Mihver devletleri ilkbahar taarruzu
nun birinci safhasında IC.azandıklan mu
vafFakıyetten istihde için istical göııteri
yoTlaT. S.lihiyettar mahfillerde işaret 
edildiiine göre Fransanın f:t'ki müttefi
kine zarar ırerecek itle; bir lıarekete giri§
mat I' ı ._ Vlill "'8' n od -
rafından tekrar edilen beyanattan sonra 
v&terdiği zaaf. Almanyanın sözlerinin 
bir krvmetl olacağı bos ümidile taviz uçu 
romuna kaymakta olduğunun bir delili
~ir. Bu hal, makinenin Clişll çarklanna 
kendini bir nevi kaptırmak demektir. Bu 
~e kurtulacak ve acınacak taraf bu zaa
ltn yalnız Fr.aneaya münlıulT kalmıyarak 
Fransız müatemlekt: imparatorluğuna da 
•frayetl t.ehllkeııidir. Fransanm gec::rrdiği 
yolun Amerikada uyanlfodığı akisler 
lonClrada memnuniyetle karşılanmıştır. 
~uriye hadiseleri Amerikada hllii şüphe 
edenler ve tereddüt gösterenler varsa. 
bunlarm da gözlerini açtnlfbr. 

AMERlKANIN tHT ARLARI 

Amerikan nt.dyosu. Fransanın Al
manya veya J\merikan dosthıklarından 
birini ihtiyu etmesini lstemi"tir. Ameri
kan Büyük Elc;i"i Amiral Lihinin ihta
r•na rağmen Vişi hükümeti mütareke 
.,artlanna muhalif olan Alman talepleri
ni kabul etmi~ti·. 

Namus yolunda kendisini takip etme
si için vaktiyle Franııız rnIDetine bitap 
.den Mareşal Peten timdi kendi sözle
riyl .. kendisini Aldatamaz. 

Suriye vaziyetine kaqı koymak üze
re fngilterenin aldığı ıniiıı'bet tedbirler 
hakkında B. Edenin Avam Kamarasında 
eöyle.diklerinden fazla bir 'ey öğrenile
memiftir. O da. lizım gelen tec11Hrle
dn .l!lgiliz makam1annca almdığıdır. 

Almanların Suriyedeld faaliyetleri 
1.kkında ya}nu: Kalıiredea mal6mat ve
rilmektedir. Bu mafilmata cöre Suriye
lolen otuz Alınan tayyaresi geçmlştiT. 
Bu tanuelerde Alman işaretleri bulun
mıyonfu. Mevcut malUmata nazaran 
inanlar kıtaat nakline malu.us tayyareler 
deilWlı. Ta,,aaeleııl W... eden .nil 
.... n .. 111 ... ı na' r '' ı h.kta 7f!l'e 
h-dııkıiıllr. 

~ 

[ Başt.af'af ı 1. ci Sahifede ] 
:nüstemlekelerinl Almanyanın emrine 
vennek demek olduğu fikrini tazammun 
eden beyanab resmi F rar.sız mahfillerin
de hayretle karı,tfanır.ıştır. Hususile ki 
Fransız devlet reisinin hltal>Hi hakkında 
vapılan tefsir. earp yar. kürresinde 
rranııaya ait bulunan Güyan, Cine ve 
Martinik Fraruıız müstemlekelerinin Bir
lf',ik Amerika tarafından işgalini ve 
-. l ! N d'd '"--'-•= lO 
Fransız ticaret gemisinin bulundukları 

Evv('lki !rlin Urla kazas•nFı giden va
limiz FuRd Tuksal, göçmenlerin iskan• 
·.·in vapılmakta olan yüz f!.Öçmen evini 
ıetkik etmis ve kaza isleri hP.kkında 
knvml'llcamdan izahat alm~lardır. 

Cöçme.."t ev] .. rinin insaıoı ?>Plc vaknıda 
'kma1 ı-dilecek ve <ıimdive kadın· me.oıken 
.ılarnamıs ,...1.,_ı- aöçmel"lı-~r. ver;lecekti ... 

--------

eirleşik Amerika Jimanlannda müsade-- Be, St'neden beri y::mılnıakta olan ve 
r.aini derpiş eden resmi beyanatla aynı <.olı: nğbet kazanan Be~ma lc:Pnneııi 
amanda vuku hulm~. 24 Mayısta haslavacak v~ 2 7 M .. ..,,cıt'.\ 

1940 Mayamda Fransa lngiltere ta- l'ihavet bulacekhr. 
rafından terk edildiği Sll'llda Amerika 26 MaV19 Pazartesi günü Kıntk ve 27 
Fransanm müracaatına cevap Termek l'vhVts Salı p\lnii de K<'nk günü olacl'\k
li.izummıu sörmemistir. Büyiik devlet tır. 
vazifesini ve topraklariyl~ mijstemleke Kermrs=n en büyiik bir huııısiveti Ben
imparatorfuiunun mü1ki tamamiyetini td, dailı. Ciivende, yalabık. dörtlü 
muhafaza kayguiyle Fransanm yeni Av- harmandl\lı ve Kn .. oğlu p-ibi mi11t ovun
rapaam mifterek tanzimi hu~munda hınrı .,ft>lc-r tıu?f."1ndan ovr ... -"Tlı-sı-tn-. 
miizakereye elbet hakkı -.ardır. Bu, in- , ,. 
ıtı"kereye ka .... bir t .. Cl'lvii-- bınl•nti te
iikki edilemez. 

B. Edenin Avam Kammasın<laki be
vanatı ve Suriye hı: va meydanlarının ln
Mliz tayyareleri tarafından bombardı
manı, Fransanın h~a bir anglosakson te
C"avüzü olarak telakki etmekten imtina 
t ttiği hususata inzimam etmiştir. 

Mareşal Petenin beyanab her husu
mete i:!üşman olan Fransanm nokta! aa-
2'arını kamilen ifade etmektedir. 

--------
Alıdeniztle diifen mih

V•r tayyareleri çok 
[ &ftanıfı 1. ci Sahifede ] 

uğratılmıştır. 

19 Mauıs Gençllt ıı 
s~ r unamı 

• Rcr.at4!A11 J çi Sd.1r.iık J 
rin bir kısmı ~en>~~~ TJl}ebJ!.. çayı
rında toplanacak: tklçesmelik, t.c:metna
şa, Mimar Kemalettin veı Atatürk bul
var ve caddelerini takıöen Cümhurlvet 
meydanına ı;:ideceklerdir. İzmir civarın
dan trenle- Basmahane isfasyonuna gelC"
c~k olan di~er milkellefler d" Basma
hane, ntkilik. Keeecileı- ve Kemef'alb 
"nddelerini t11kibeli. birinci Kordondan 
geçerek AtatUT'k heykeli Bntlne val'l\
<"l\klardır. 1.tçüncU bir kol halk sahasın
d3 toplanacak, doktor Musta!abey bu1-
vanndan ~ ikinci Konlondan geeerel<: 
Ci.!mhuriyet meydanında toplanacaktır. 

Alıalmiz 'ft Afribcla cereys eden 
bUtiln bu harekattan yalnız 11 İngiliz 
tayyaresi Uslerille di5nmenli!tir. Saat 14 t.e orta o!rnllar, !isele", en.,titii 

ve sanat okulu talebesi de meydanda 
MALTAYA YENİ llt}CUMLAB yerlerini almış bulunacakfar ve mütea-
14alta, 17 (A.A) _ DUn az _,,_darda kiben heykele merasiml" müteaddit re-

llWll lenkler knnulacalrtn·. Bundan sonrıt ~s-
dilşnn tayyaresi biilrlimet binalarmda 
hasarlar tevlit eden. "bir mik.dar bomba kerl bando önde olduğu halde Atatürk 

t 1_3 9'n. •• n-~ U 1 heykeli önOnde bir ge~it resmi yapıla-
a ıntŞ aTUll' • .UUll ~uııU~ Ç a 8rm Ve- k L-~ bf • ~~ n fJ fl } 
·Jın·...ı. -*"...ıı..-11 -'-- da Lıa....:ı'k <'a , oeaen ter yesı. muKe e er eı ta e-

n ı.-,........ U~wnou iUUll esnasın uuy u. b b• • cf - --3 d ...:&..ıl....ft 'b • d.. ~bomba tarak hü e ınıı .n.uruon an 3 ucuyu~ geçere.Y.. 
ır ~an hasarata 8 

1
- A1sancak stadyomuna g1ncekler ve tam 

kihnet binalarmda aebep 0 
- saat 15 t.e teftf~e hazır bulunacaklardır. 

mıaştur. STADYOMDA 

Sığınalı işleri tali fıomisyon ve yardıma fıomite• 
ıer tarafından holayıa,tırılacalı ••• 

Hava taarruzlarına karşı pasif korun- Halk, korunma tedbirleri ve bilhao;sa 
ma tedbirleri hakkındaki kanun ve ni- siperler için t~ekkül eden komisyon ve 
zamnam~ hükümlt>riyle vilayetçe nesre- tali komitelerden ic;tedil<leri izahatı ala
dilen tebligat ve brö~ürler tatbikatının bileceklerdir. Bu teş"kküllerin çalışma 
temini icin, önümüzdeki Salı günü saat mevzuları daha ziyade müşterek ve 
16 da a1.'1kadar ve vazifedarların i;ira- umumi tedbirler ve siperler hakkında 
kiyle halkevinde bir toplanh yapılacak- olacaktır. 
tır. Mıntaka tali komisyonları emniyet, 

Vilayetçe tzmir şehri belediye budu- belediye amirlerinden, C.H. partisi teş
du dahilindeki mıntakalarda alakadar- kilatından ve münasip diğer zatlardan 
lardan mürekkep birer tali komisyon ve ve mahalle yardımcı komiteleri de keza
bundan başka her mahallede de yardım- lik emniyet ve belediye memurlariyle 
cı komiteler teşkil edilmiş ve bunlar fa- parti ocak heyetlerinden ve mahalle 
aliyete başlamışlardır. mümessillerinden teşekkül etmistir. 
111111 ıı ·11!'11•1111 ııımmn-u: ı ı: ı: •ıı · mmııııııııııım ım · · ••ıı •ııı ·ı· :mıım ımıııı ııııı:ııll':ımıııt 

ıft rıı.1aka tn'ristit uıı. Har p ol1P113 önro va 
ıarına başlanıuır gollar t~mir edilecek 

---o----
PCll'aldıöprii • Bayraklı, Pasajla tamir, Balı•· 
AJaylleyl • Bostanlı yol ... çay üzerinde lllr lleton 

lan ihale edildL Jröpl'fi inşa edDeeek-
lzınir Karşıyaka turistik yollarının Viliyet nafıa müdürlilğü, ödemiş -

3602 metre uzunluğundaki Paralıköpril- Ada.gide nahiyesi arasının küçük Men
Baynldı kısmının parke halinde i~ deres nehı:' .üze~e ~llpt.an .h:~~ 
138 058 liraya ve 4500 metre tulündeki uğnyaıı büyük koprünün tamiri ıçm 
~beyi _ Bostanh kısmının da beton keşif projesini hazırlamak.la meşguldür. 
kaplaması 96 062 liraya villyet daimi Bundan başka seylaptan hasara u~
encllmeni ~an müteahhide ihale mış bulunan villyetin muhtelif kısımla
edilmistlr. rmdaki yollann tamiri için de keşifler 

Bu suretle Avrupa harbmm. tevlit etr yapılmaktadır. Torbalı yolunun 9 uncu 
tiii malzeme noksanlı~ y{i2ilnden bir kilometresinde bulunan tehlikeli pasaj 
milddettenberl ihale edilemiyen yolla.."ln tamir ediJerelı:: tehli.~es?,z .~~.~le konul
·nsasma ba.<ılanmış ve hmirin btiyük bir ~uş ve ~ul~ kop~un ınşaatı da 
ihtiyacını kar.nlıyacak olan muntazam ıkmal edilmıştrr. Torbalı yolundaki ta-
yollara kavu~lmu~ olacaktır. mirat devam etmektedir. Berg;ıma şo-

_____ -- ~Mi üzerindeki gÜ7erS?ahta bazı dcğisik
likler yapılacak ve Bak1rçay köprlisü 
civarmda sular idaresi tarafınrl:m beton 
bir köprU inşa olun::ıcaktır. Bu köprü
nün projesi yakında ikmal edilecektir. 

B. Hafit Şentıınmet 
Maarif müdÜP 
veıı111 oldu.. 
fzinir Kız Lisesi müdürü B. Halit 

$enkuvvet, münhal bulmıan lzmir ma
arif müdürlüğü va7ife.,ini v~Hlrten de
ruhte etmiştir. 

Camiler tam~r ediliyor 
Şehrimizin Hisar ve $adırvanaltı ca

n ıileriııin vakıflar müdiiı lüğünce tami
ratı otuz bin lira~·a ihale edilmlıltir. Mi
mar Sinanm eseri olan Maııisadaki tarihi 
l<•ymeti haiz Muudiye camii ile Akhisar 
da bulunan Y (:ni ami d ~ tamir ettiril
mektedir. ___ ,,,,.,,,.,,. - --

Kömiil' bolrapyof' 
FiatleP diisecefı .. 
lzmir orman idaresinde!\ veril~n ma

;umata göre. kera V!! deniz va
ntalariyle lzmire her gün odun kö
mürü gelmekte ve 4 - 4,5 kuruııtan satıl
maktadır. Mevsim münasebetiyle daha 
fazla 1'.örnür gelmesine ve fiatlerin ucuz
Jamasnıe intizar edilmektetlir. 

.. o 

KCll'fıyaJıada lnıgönldi 
Spop hCll'efıetlerl 
Bugün Ka~yaka apor aa.buanda Göz

tepe ve K.S.K. aporeulari arasında atle
ıizın müsabakalariyle futbol maçlan ic
ra edilecektir . 

ADLiYEDE 

TallaJdıalı ~n 
,,,,. iddia_ 

-------
Kemalpaşa lltıaltJl'Jllda 

hastaıııı yolt •• 
Vilayet ziraat miidürü B Refet Dik-

- M '••- 1ır il rm= ,,....... tM-
kikJerden sonra avdet etmiştir. 

Bağlarda hagtalık mevcut değildir. 
ınüstahsiller yağmurlan mütaakip bağ
lara ik.inci defa ;•.a._ z.tm:"i!a başla_~ 
!ardır. 

RaPeJretzedeJeıse 
84 eu yapdıyop-
Kızılay lzmlr merkezi Dikili zelzele

l!;nde tamamen yıkılarak harap olan Oi
kili kaza11m1n Kahakum ve Bergama ka
zannı Ovacık köyl~rinde yeni.den inşa 
c:-clilmekte olan 84 evin kabul muamele
leri 1 Haziranda tamamlanacak ve ev
ler zelzeleden zarar görenlere tapulariy
le birlikte teslim edilec.ı-.ktir. 

-------
GtDENl.EIL 

lzmir Mebusu B. Sadettin lpelcmen 
Ankaraya. tapu ve ka<ia:ııtro umum mü
dürü B. Halit Ziya Türkkan lııtanhula, 
ticaret vekaleti müfettişlerinden B. Sel
man Kaptanoilu Aydına, maliye müfet
tJşi B. Cela.t Mahmut ödemişe. Adana 
emniyet müdür mullviııi B Yaşar Bans 
Adanaya gitmişlerdir. 

Mare1al Blomberg;n 
oflu Jrakta maktul 

[ Ba~trıraf: 1. ci SC'Jı.ifede l 
Blomberıin oilanan dahi buhnl9fn 
anlasdmnitachr. 
SOVYETLERİN BİR TEKZİBİ 

dikkattir .. 
Visi, dünya umumi e A 

anam aksüliıneli .. 
adımlan geri almağa mukt 

Bu sualin cevabını ancak 
rerektir .. 

Simd;Jik bilinen şey, 
birliği tcşebhüsiinün hfir 
dindo müthis ~Jtisler yaptı 
miişnhitlcrin kana::ıtine gö 
J"Ryri nıesgul Fransada İ 
hinde yapılan bühtan ve 
ganrlasına rağmen 
biiyük ekseriyeti hala İn 
ferini temenni etmekte v 
1erL11 miişte:rek dnvasma . 
maldadır. 

Akit selim sahibi F 
nın ısbr'aplanndan sıy 
tikli.le kavuşması i~ İngi 
rinden baska care ohu w 

Hür Fransızlann filıi:irlt~ 
•Fra.ns• gazetesi bu m
~ bİt' makalede diyor 

•Fransız milleti mailUb 
eğerek her zillete katlaıuut 
netini hiç bir zaman un 
~en harpta Almanya ile 
muahedesini imulaıınaia 
Rusya düşmanlara Jarchm 
diİ'1ll8D tarafına ge(DIC1r. ıı 
hareketi ~nıl'tfL• 

Hakikat $1Ulur ki l!n
hir ~ 1aalreti gös 
.tir. Bütiin Fransayı hir 
edebt1ecek kadrette .. 
•Gayri meşıcul• bir Praasa 
sebepleri ırimdi her a111Ml411 
an~ılmaktad:ır. 

Bay HitJer, Fransayı ke 
tarihinden, ve ananevi d 
tecrit ertebilmck için Vi.şid 
terini infaz edecek bir Fra 
tinin hulunmnsmı hoş gö 
kika böyle bir hiikümct 
savdı, Alm:mya, Frans1z -
sebetlerini hu kadar karar 
derece zehirliyemiyecekti. 
Jetinin şuurunda ve vic 
varası teşkil eden seri 
~·apılamıyacaktı.. Hiç olm leblm..,...._, ........ 
va~yaenktı. 

$EVKEr 
E 11ı111wımı:. ı ıııı .ı ı.·.ı:m • 
E lngiJizceden Dı 
~ Jıalan talebe 
~ ftaztll'I dJlıfıat• 
: lZMtR HALKEViN 
: ' - Orta okullarla r 
§ güizce derslerinden ik 
: kız ve erk~k talebeleıe 
~ üzere ~evinde 1ngili 
~ açııac:&Ltır.-
: 2 - O 1'9lcre 2/6/ 1 
S tesi günü başlanılaca 
§ 3 - İngilizce derııin 
E kalan talebeler devam 
§ tepten bir vesika, nüfus 
§ bir fotoğrafı ilf! her giin 
E 10 dan 12 ve kadar Hal 
§ racaat edilmelidi!'. ,._ 
§ 4 - İngili7ce der&l 
3 yen yarttaıtlaT için de 
E kurs acılacakhr. Bu k 
~ eden kadın, erlcelc her 
§ rcJ>ilir. 
=111111 rnımmtı nmmmmım. 

B. Atıf inan d 
Bir kaç gÜn evvel 

olan sehrimiz ithalat ve ih 
1iği umumt katibi B. Ahf in 
ki trenle şehrimize avdet 

ô u o 

Giritli !tir bayan Cümburiyet müddei
umumiliğine verdi!!i bir h.Uda ile, em
Jen bir hafta evv';.ı ayrılan kocasımn 

k-,.,dislne ait 1400 liraYt da beraber gö
ı ürdüğiinü iddia etmi§tir. 

Moskova, 17 (A.A) - aTas• ajansı V f 
Sovvet hükümetinin im hava kuvvet- ı ugos QV ya Y 

Müddeiwnumilikçe yÇ.}an talıkikat 
neticesinde böyle bir paTanm kocasa ta
ı Fıfından ahndığma dair mü.bet bir 
t>mare görüle~. 

aıa HEJl'I 
M17BAKBMB IUJLUU 

leri~e Sovvet gönüDÜ1erinin kaydına haaa filoları y 
milsaade etti~ne dair Bağdat ndyon . 
tarafından verilen haberin tamaınile uy- [ &ftanıfı 1. cı 
durma oldujhmu beyana mezundur. balı Piyer tarafındm 

mAK - İBAW IKTlsADI Verilen malAmata ıire 
MONASmE'l'Uld kral Jlbıer, c.,.. Ranıelt 
Berlin, 17 (A.A) - D. N. B. Ajansı AIW"-m Yagualav lıav 

ELHAMRA SINEMAS!!f DA 

~--------·Bu gun" ,. ler.ta itibcn s:ftııellliae doyulmaz ! bl,tlk nm 8b' 
-1-

tzmir b5!gesi başkanı ruatiyle vali
miz B. Fuad TuksaJ, .beden terbiyesi Vilayet nüfue müdürlüğü eak.i bqk.l
mükeDeflerlnl ve talebeyi t ... ffüı edecek, tıbi B. Aıah Ciurin riifvet aldıiı iddi
bayraını lrutlıyaca'k, müt.eakıôen ban- asiyle halinıda tanz:icı edilmit olan tal.
donun IJtimkiyle mü"kellefler ve talebe kikat evrakı climhuriyet müddeiumu
i.stiklAI :maqmı 8Öyliyecekler ve mey- .,,iliğince tetkik edilmiş ve men·ı mulıa
dandakl Şl!ft'f ~e bayntk ceki'fe... hme kaQn ~ bndWne teblii 
eelttlr. ,.cJilmlştfr. 

İran hUkümeti Irakla ikfısadt mtinue- tellnr teıfldll' içhi ..,,_., 
betlerini arttmuk için müzakerede bu- yeeeibıi sonnuşfar. C.,... 
lunmak üzeredir. Baldada bir Iran he- •Maie91elerhlhs kh iği btl 
yeti ~. vadlif MWkAa rktıılir. 

BV &A•l'A 

Mukaddes Vazife 1 ayyare Sta .... Tl:3 
AVRUPA CAZBANT KRAU RAY VEN1'URA ve arbd.elanm 

tıklan ZENGİN MUSlKtLt SEN. ŞUH 

(l'lıanslzeasklct) 

1 - Paris Delilikleri f 1111 
(l'w•r•ca slzltl) ,. 

2 - Tayyareci Caşuslar f1 
~ JACS llOLT 

JIATbmrpp: T. CASUSLAR 3,30. 6. 1.6 P. D'ı·ft,fr<dl 4, 
Cmoarteıd t. Pwar 1 ele_.., ır1,,. 
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x: - - !1AE L 18MA YIS PAZAR 1941 
trr sz&& - s m n: 

Denizden Türk .. ltal- Amerika Viıidehi se
yan ticareti bafladı f irini geri mi alacak? 

TopraJı MahsuJlel'I Ofisi 11. MUdürlUğüııden: 
• • 

(Elısper ue Mulıasıp aJınacalı •• ) .... 

KAPAl.I ZüF.l.A EK5il.'l':ME HANI 
, _ _...

1 
VaJııffar umum mödiirlüğünden : 

- Ankarada istiklal caddesinde ikinci vnkıf npartman dahilinde .bu
lunan sinema salonunun tndilen tiyatro tatbikat sahnesi tn,aat ve 
tesis:ıtının ikmal ve itmam:. 

( Baştaro/ı 1. ci Sahifede ] ( Baştamfı f. ci Salıif ede ] 
Korcnt kanalmdnn itıöaren 24 üncü Ruzvelt çok farazi aadettiği bazı su-

derece istikametinde Türkiyede Gal- nllere cevnp \ 'ermekten imtina eylemiş
donya burnunun 182 inci derecesinin 3 tir. Bu sualler arasında Vişideki Aınc
rnil mesafesinde me.fruz bir noktadan riknn büyük elçisinin geri ('ağmlıp ça
'l'ürkiye kara sulan haricinde geçecclt ğmlnuyncnğı haklondoki suııl de var
bir hattın ~crçevelccliği mıntaka. Bu dır. 
lnıntnkndan 1ngiliz nskeri maknınlarmm Ruzvelt hitnbınm Vi • hükümeilnc 
tnUsaadcsi olmaksızın ~eçeeek vapu:Ja: yapılmayıp ta aor,'l'Uann aoğruya ll'ran· 
?nanız kalacnkları tehlikeden kendılerı ı;ız milletine yapılmış olması lıakkındaki 
nıesul olacaklardır. suale cevabında be~'Dnatının iznhtaa 

Fransanın aldığı yeni 
vaziyet 

. f Başt.arafı J. ci Sahifede ] 

müstaini olauğunn sö)lcm~r. 
Garp yan kiirresindeki Fransız müs· 

temlekelerine knl"Şl icabı halinde yapıla
cak hareketin diğer Amerikan devletle
rinin de iştirakleri temin edilmek su
retiyle mi ~·apılacnğı .hakkındaki suale : 
a - Bunun hnrlciyc nezaretinden sonıl
mll51 daha ntU\'afık olur• ce\·alnru ver
miştir-

.......................................... 
E ANKA A RADYOSU S . -- : 
: Rflr.0NKÜ PROGRAM : •••••••••• •••••••••• 

cDeyU Meyl:. gtl%etesinin diploma
b"\ muharriri diyor ki: Sıırlycde topla· 
nacak düşman tayyarelerine hücum ede
~imi%e kani bulunduğum gibi muzaf
fer neticeye kadar harbe devam husu-
8Undıı fngiltcrcnin snrsılmaz azmi ha'k
lında Vişi hükümetine kanaat gelince
Ve kadar başka tarafta harekete geçil
'ttıesinin mümkün olduğuna dahi ka-
tıiirn. 8.30 program ve memleket saat 

FRANSA TEHDtT TE MJ ayarı 8.33 müzik marşlar (Pl.) 8.45 
ETMIS 1 ajans haberleri 9.00 müzik (Pl.) 
cDeyli Ekspres> gazetesi şunları ya- n.30/ 9.45 evin saati 12.30 program ve 

~or: Bu.. Vişi hükümetinln Hitlerle memleket s;:ıat ayan 12 33 müzik güniin 
Yaptığı pazarlık için verdi~i bedelin bir türküleri (kadın sesleri) 12 .45 ajans 
k•smıdır. Bu, aynı znmandıı Nazi efen- haberleri 1 3.00 müzik Sl'.7 eserleri ve 
dUerini takip için hayıwzcA kendilerine hafif şarkıl r 13.30 konuşma (dereden 
ayak uydurarak Vişi hükümetinin evvel- tepeden) ı 3.45 / 14.30 müzik mdyo sa
Ce yapbğı taahhüdü bozmasıdır. Suriye lon oncestnısı 18. 'lO program ve mem· 
ıi.allmda eiddetli tedbirler aluıması ha- leket saat avan 16.03 müzik Tadyo saz 
linde bunun dece muknbil tedbirlere ork.estraSl 18. 30 ziraat takrlmi ve top
Yol açacağı hakkındaki tehdidin Fran- rak mahsulleri borsnııı ı 8.40 rnü7ik rad
'-YI pek açıkça ihtlllfn ao\.maşı müm- vo caz orkestrası p-:-ogramını ndevamı 
~dür. Bu acılclı bir ihtlmaldir. Fnkat 19.00 müzik seçilmİ.$ şarkılar 19.30 
'fıu:iyete cepheden bakmak lazımdır. memleket anat ayan ve ajana haberleri 

«BU HASM!\NE BtR 19.45 müzik (Pl.) 20.00 konuşma 
HAREKETIIR» <yurt sanın 20.15 müzlk fa,.ıl san '2 LOO 

. <DeyU Mcyl gazetesi diyor ki: Su- 1.conuşma memleket postası 21. 1 O mnzik 
ı1,,-e haYR meydanlannın Almanyanın (P!.) 22 .'0 mem1e1cct saat ayan ve 
~ verilmesi hasm.ano bir hareket- aiaM babei'leri 22.45 ajans spor semsi 
~ Ve Mısırla haktaki ordulanmız için n.oo müzik (Pl.' H 25 !23 30 yann-
lr tehdit ~ ctme'lı:tedir ki program ve kapanış. 

Müzayede iJ~ f,.vka· 
iade satış 

18 mayıs 1941 pazar gUnU saat 10 bu
~10 ~ vapur bkelesinl geçince 

104-1 
KOLO~YASI 12 numaralı hanede Clııen tlliiln kmn

~ mtidürlerindeo mlisyö Tökere tit Eczacı KEMAL AKTASIN 
~tı~~r azimet ôolayısiyJe acele SAHESt~Rt.tmiNl>~J ... 

Masrf cevizden mamul kabartma bU- HİLAL ECZllNESİ 
le, Yemek masası, alb adet maroken san- -..~•-•••••••••-•"' 
dal ye, ceviz iki kapılı avnalı A vnıpa 
~amullltından dolap. tuvalet w k:>mo-
~ ktl$ tilvlü ve pamuk y.asti~ar, BAL YA BELEOf'\'l!: 'REtSLfôtN-

'Vr\Jı>a mamullıtından IUb soba 'lire ıbo- DEN· 
nılan. bakild salamandra v.e bonilan. · 
elektrik sobası. Jınsır koltuklar* buz cfo· Ba1va 941 yılı bU rük hayvan ~ruıyı-

:Alon merkeiJerimizdc (nlı tınlmak üzere eksper ve mllhas1p ~·etiştinnek 
m.nksndi~·lc 10/G/1941 tarihinde Anknrada 2 - 3 h:ıfta devam edecek iki 
kurs ntılncnktır. Kursa iştirak edenler; kursun sonunda yapılacak milsnbn

imtihnnına circrck lm7.:mdıldnıı takdirde alncnklan dereec sırasına göre 
asgari 60 ve azami 100 zer tirn kndro tnlı.sisatlı \•uzif elcre 3659 - 3968 sayılı 
kanunlar mucibince alnbilccekle.ri ücretlerle tnyin edileeeklerdir. 

F..KSPERLİK KURSUNA : 
Mecburi hizmete tabi olmıynn Ziraat ınektcbi mczunlaıiyle en aşnğı orta 

Ye~a buna muadil tahsil görmüş olup zahire işlerinde tecrübe ve ihtisas sn· 
hibi olduğunu tevsik edenler ''e 50 ya mı gc~meıniş bulunanlar .. 

MUHASİPLİK KURSUNA : 
De\ict \'eya müesscsat muhasebe iŞlerindc çnlı~mış bulunanlarla en aı 

orta ,·eya buna muadil tahsil g(ircn ve 50 ynşnu gC(memiş olanlar girebile-
ceklerdir .. 

Kurs nunda yapılacak müsabaka imtihanında kazananlardan Aıiknra 
lıa~cinden gelenlere kanuni lınrcirah \ 'C yevmiyeleri \'crilcccktir. 

isteklilerin şn~da yazılı vcsikalnriylc nihayet 1 IG/1941 akşamına kadar 
bizwt veya yazı ile Anknrada Umum müdürlük zat işleri ;müdürlüğüne 
ınüracnat etmeleri tazımdır. 

1 - Nüfus lıüviyet cüzdanı .• 
2 - 'Mektep şaluıdctnamc '\'Cya tnsdiknnmcsi .. 
3 - (Varsa) hizmet ,•esiknsı .• 
4 - Zahire işlerindeki ihtisasınn dnir resmi vcsiknh 
5 - Askerlik tcrh1s tezkeresi.. 
6 - Doğruluk kiığıdı •. 
7 - Sıhhatlerinin vazife iinsına müsait o1duiuna dair rapor ... 
8 - 'Oç adet {otograf.. (2678) 18-20 1810 (1118) 

,, s J 
~Y..J"":7~!:t"'.r.r.~~.r-7..r~~~~D/J:r-~..r.r..t.r.r..r.r~~ 

İzmir Si~ili 'l'icaret M emarl ğundan : 
tzmirde Karşıyakada şimendifer eadaesinde 90 numarada iş gören Hurşit 

Barhan'ın ödiinç para verme işleriyle uğraşacağına mütedair beyanname ve 
izin vesikası 2279 numaralı kanun hükmüne göre sici1in 3017 1\.Umarasına kayt 
ve tescil edOdiği illin olunur. 

1: BEYENNAME 
2: İzin vesikası 

tzmir sicili ticaret memurluğu resmi miihrU ve F. Tenik imzası 
BEYANNAME 

1 - Beyannameyi \•erenin adı veya unvam ticareti: lfurşit Barhan 
2 - Kanunt ikametgAhı : b:nir~c Knrşıyakada simendüfer caddesi 

3 - Tıicaret'gahı 
4 - Tabüyeti 
5 - Sermaye miktan 
6 - Muamdenin nev•ı 

7 - Be>rçluya tahmil ıedilecek 
şariJar 

R - ~1 ...... r.ak faiz'n en •Ubclc 
h"~rll 

No. 90 
: Kars yakada şimendüier caddesi No. 90 
: Türk.iye cllırihuriyeti 

:\01\0 <üç bin) Türk lirasıdır. 
: Sahst im7.a ve kefaleti müştereke ve 

mütesclsilcll ücaı·i senetler 
Borç vadesinde ödenmediği ta'kdirile ge

: çece'k günler için senevi yU?:de S,SOhesa
bile faiz ve ayrıca masarifı mulıakeme 
ve yUzde Hl ücreti vekalet alınır. 

~ Senevi yüzde 8,50 
!\ -, rı.:ı ·;,.,. :parn ~-ercnt"' tZib1 

o'dullu rnftliv ... subec:i .: 17.mlr - Karşıyııkn malive tahsil şubesi 
ME>v1t:it mM°hrr{f"' 1ıı•1 •ınan ??.79 ~~vıl• lmnunun 3 üncü maddesi hükmUne 

.. ;;,. .. is'1u l! n!iı::~s>-lın ih"-ret hny:>nn:lmr>m bittı:ımim arz ve takdim küınmış o1-
mnklft mu1.cta,.! '"'" vcu;fk.=ısmm <:("'iM s1bık ıvechile ve:rı1mesine müsaadelerini 
AA ·~ıımn11l di1r.mn. 

15 lrumSluk damga YP 1 kurn.,l11k hrn kurumu 

T. C. 
Ttr An~ 'VF'KALETt 
t7.1\f1R 

ıvrrN'T'A T<A 'T'tf" ARET lllf'ftDttRI.'OOtt 
SA. YI ÖZEL EKt 

tkrnzatçı Hursit Bar~an 
punıırı tl?.erinde 1-5-941 
tarih ve H. Barh:ıTJ imzası 

1ZM!R 

il - Bu inşaat ve tesisatın keşif bedeli 172969,45 liradır. 
IU - Bu tadilatın inşa ve tesisabna ait ~ni evre\: unlardn ~ 
:A. - Mür.akasa programı. 
B - Mukavelename. 
C - Seraiti umumjye. 
Ç - Fenni şartname. 
D - Projeler. 
lV - Oçüncü ımadded• ~österilen evrnk vakıAnr umum müdürlüğü inşant 

müdüriyetinden 865 kuru~ bedel muknbilinne verilir. 
V - Eksiltme 2 ftemmuz/941 tarih ir.c rastlıyan çarıramba günü saat on 

beşte vakıflRr umum müdürlüğü in~aat müdiiriyetinde toplanacak 
ıhale komisyonu marifetiy'le yapılacaktır. T t>:küf ınektuplan knrar
laşbnlan sa~tten bir tı>.at ,.nreline 'kadar makbuz mu\&hilinde ko
misy-0n reisliğine verilmiş olacnkbr posta gecikmeleri kabule şayan 
değildir. 

Vl- Tanzim edilen p!oje Vt' krsiflerde yabancı memleketten getirilmesi 
icnbeden m:ıkine ve ı-l••krrik malzeme ine ait 276:30 lmıltk kılerlnk 
mezuniyeti mevcuttur 

Vll - F.ksı1tmeye gireceklerin 98Q8 lira 47 ku!'U !!"Uvakkat ttminat ver· 
me1eri ve aşağıda yaz:tlt ve..Jkalan b iz olın.alım sattı ... Bu veııikala
n ibraz etmiycnlere iiı;üncü maddede ~kr,.dikn evrak verilemez. 
a - 94 ! yılma ait ticı:ı.rct edasından alt"mı vesika. 
b - Nafia vekaletinden alınacak ~-teahhitlik ~kasa. 
c - En aımğı iki vüz bin lir.ı,hk in at ve bu b'hi1 tem~ i~ apmıı 

ve muvaffak olmUf bulunduğuna dair v•.3ikı.. 
VUI - Eksiltmeye ~ireccıklerin hıp<'L zarfın ihzarınd:t ve teklif mektupla· 

nnın yazılısmda ve bu zarf1ann tevdünde ve p~ta Üt' gBnderihne
mcainde 2490 ıSa}'llı kanunun 32. 33 ve 34 ncii ımaddderine hat'
fiven riayet edilmt>ctİ litmndır. 

IX - f sbu İnpat ve tesi~tın bMeli vahit fiat f'Sll~ ür.erlnd~n ödene-
ccltir. - 16 •8 20 22 1770 (! IOJ) 

Emlcilı 11 Eytam Ban asrnd n : 
Taj ~ 

C: SS lzmir birinci ve ilttncl kordon ve48, T.P.htaol iki 35.000.- 7.000 •• 
Saman \skel~i. 5 '/3 maea'la fevkani 
S99 arşın 2. iki oda. 

C: S6 lzmir birinci ıve ikinci kordott ve46, 44 iki bap depoyu 4S.OO.- 9.000.· 
Saman iadesi 49, ı. mü~temil 

1 / I, tnhtan1 a1h 
1. S. 7, bl'lp mağaza. 

C: S8 tzmtr ikinci kordonda 3U 11 Dört \atlı 4S.MO.- 9.000.-
metnı M. mağaza. 

Yukanda yaıı:t1t pyd menku~ ahı bede1terl tamamen peş'!o olarak 
ödenmek 'Üzet"C 1t.,,ah al'tt'IT'ftm•ya ~u'.1nwftUt'. 

1 - lllale Mrair ve bt"idlr. 2' /S /~941 tan1ılnc müsadlf çarpmba gGAU 
aat c 10,,0> da lnnlrcle banka htnssmda yapılacaktu. 

Z - A1ıcı olanlar bankamızdan alacll1an prtnameyi o'lı:ayua\ ihale gil
nüne tesadüf eden 2l/S/ı94l çarşamba günü trtnıımede tarif edildiği :veQ

hile teklif zarflannı teklif ealıihinin bir vesika fotoğrafı ile --.! d 0.30> u 
kadar buradaki fUbcmize ~eli etmeleri ıve • dalıa hzla tafaillt almak iste
yenlerin her gün bankamıza müracaatları. 6 18 1626 ( IOU) 

Deulet Den~llCll'ı f zmir ŞıııJJesinden : 
lzmir körfezi dahilinde çal~n Bııynıklı Sur ıve Eleıı vapurlan Lüf~ri 1 

Haziran 941 den 3\ Mayıs 942 tarihine kadar bir sene için liraya verilmek 
üzere 10 Mayıs 94' tarihinde aç.ık arttınnaya konulmuştur. Meikw büfe
lerin ıÜçünün sabık icar bedeli on yt-c!i buçuk lir.a muvakkat k.minat ak.çca1 
on Ciç lira on iki !kuruştur. 

Açı\: arthnna 26/Mayu/1941 ta?-ihine müsadif pazarteıi cünll ıaaat 15 
te Devlet deniz :yollan lzmlr ,ubesf blna.nda te»planacak kombyon Lt1ZU• 
rlylc y.apılacaJr.tır. Şartnameler körh:z -purlan "efliii.ııdcn peraaz .,e.zillı. 
Taliplerin kanuni ves"ıkalan ne bir'üktc müracaatları. 

10 lB 1112 U04S). 
1· bakır mangal, sahibin!n sesi gra- n 27 :Mayıs 941 gUnü a~ılacak 29 May!! 

ınofon ve 27 p1tı.k, kaaifell köşe divanı Mı akpmma kadar devam edecektir. 
~ yastUdan. aynca divmılar ..e ıpamuk l"ürldyenln her tanıfmdmı :aranan Bal
l"ataldar. can1lı :ve camsız masalar. :ner· yanın meşhur ibO% ırk kara m~ır hay
iaerll brd.eroba. cibinlilder, mavon vanlan ancak bu panayırda bulunur 
l!msiyelik, portatif iskemle!er, paravanl . • . · 
abaJurl elektrik Iiı:ribası t _ En ııyi cıns dığer hayvan.at alım satımı 

Ö~tinç pt1r.n vennl" isleri1e m"'~ı?ııl o!anlnrn ma1ıstis 1t.in ve5ikası: --~~~-------------~~-------~ 

.. _ .,.... ar. --'L!- ~sil .. • kine n burada yn:pıhr. Büyük Pelllivan oüres
~ • .,....maşır ™uıesı, purge ma e- . - ~ ·::. ~. 
si, işlemeli sehpalar, bezli şezlonglar. lerl, tiyatTO, saz. ve çeşıt ktt eglen'!e1en 
tnarôken bnape '"le iki koltuk. aynca halkımızın zevk ve eğlencesi için ehem
qdifcli kanape ve iki koltuk. peraken- miyet.le hnzırlanmı~ır. Panayıra gele('ek 
de snndalveler. Şam i$1 sedefli ikan:ıpe, tüccar ve iiynret('nerin her türlü isti
Acem haltsivle yol halısı ve muhtelif rabntleri temin edilmiştir. Panayır ka
!ieceadeler. Ve sair bir ~ mUhtelif eş- sabaya 15 dakika mesafede babçeler 
Valar müzayede suretiyle satılacaktır. mevkiinde çok gilzel bir yerde olacak-

Sabış l>eşinair .. Fırsatı kaçırmayınız.. tır. Pek .neşeli geçecek olan bu panayı-
1'ürk -zayede salonu müdüriyeti ra gelmek fırsatım 'kaçırmayınız. 
Telefon No. 2798 10-14-18-22- 1647 (1049) 
~ ... ~ ..... /~/ ...... ~...O'!~~....oı-~~cıı:ıcıc:ıc 

1zt11lr Yalrıfltır' lliidü~lüğönden: 
MWıammen 
Rıymcti 
Lıra Mevkii Cinsi Vakfı No. - Tepecik Birbirine mut- Bezm.ınlem Valide Sultan 

tası1 iki rliikk'B.n 
23-25 

Yukancla cinsi ve meıv'kii yanlı Tepecik Altay 30\(ağmda 'kMn birbirine mut
tasıl 23, 25 NoJu dükkanlar 20 gün mU<ldetle tem1iken satışa çıkan\nuştır .. 
ltıezı.-nr dü~!ar 350 lirada pey altınaadır. 

• 

that~ !015/1941 salı g{inU saat ondadır. Failasına talip otmılann m~ 
RÜn ve saatte talip1eıin pey a\::ccleriyle bernber ve faila tafsı1at almü !sti· 
~nleıin her ~n mesa'l 'SaJ;ltlerinae Vakıflar Varldat memurluğuna münıca-

~gmcı~1~w~!i:~~uaccıaclcı~ııcıııa\1:g1ccıcac ııccıcx:ııCM 
Manisa Valillğlnden : 

1 - Manisa memleket hastanesinla 9'1 yılı ihtiyaa oln qaf!ıda ,.azılı 
tna17.eme acık eksiltmpye konulmuştur. 

Cinsi M.ikdar Kilosunun muhammen. Muvakkat 
KıyıneU teminat 
~ Li.r:a Kış 

1-U..ekuıck 20000 12 180 ot 
2- Koyun eti 7000 6() 315 
3 - Kum eti 300I 50 112 50 
4 -Süt 9000 10 ~7 50 
5-Yoğurt 12000 l'l 50 157 50 
6 - Tosya :pirinci 3000 40 90 
7 - Urfa '"Clra Halep 100 130 68 25 

sadeyağı 
1000 8 - Kuru fasu!ya 25 18 "15 

9 - CmnasJr $!bunu 1500 45 52 ŞS 
10 - 1noe şeker 2500 48 9C) 

11 - Muhtdif sebze ve Muhtelif 1446 108 45 
:me~-e 

2 - ihale mayısın yirmi ikinci :perşembe g{inU saat on birde viliyet daimi 
encümeni önünde yapılacaktır. 

3 - Malzemenin her biri için alınacak muvakkat teminat mikdan yukan
aa hizalarında yazılıdır. 

4 - Sartnnmeler Vilayet daimi Encümenlnde görillcbllir. 
..._ 1655 (1121} 
-*»!'!cr.r~~ı:.caacır>A>~A'Y~~ı:ıı:ıı:ı cıaacı~ 

lzmlr VafnflGP ndldürJüğünden: 
Seneliği 
l..tra Numarası Cinsi Vakfı Mevkii 

170 162/30 Mağaza KöprU1U Fadıl Ahmet Yol Bedesteni 

21
72 504/11 Ev Kalafat Mescidi İkiçeşmelik 
6 8/5 Ev Rezzaı: H. fbrahlm Medine yokuşu 

36 185/4 Dükldn Salepçi oğlu BUyUk Salepçi 
oğlu hanı içi 

Yuk:andn yazılı kiralık aknrata a~k arttırma mUddeti içinde talibi zuhur 
~~i~den beş ~ mUddelle mOzayedelPrt temdit edilıni~ir thalesi 21./ 
~:tt.141 _perşembe gUnQ saat ondadır. Taliplerin Vakıflar mUdürlüf'>1"'e milra-

en.. 1821 llll7) 

.l\dı 'V<" fl:O\rMı ~va un~ Hurşit Barban 
F-,anunt ilamıet~lu ~ Karşıyaka şimendil.fer caddesi No, 90 
TiC':ırPt iknmeigtıhı • > 
Tabiiveti Tru"k 
'Senuye 'Oc bin Türk lirası 
Alınac:ı\: fnltln "" vükselc hac!di • YUzde 8,5 
Munmcl.min ncvilerl Şahsi imza \•e kefale1i müstereke ve 

müteSl'15ile1i ticari senetlerdiİ-. 
BOT'Ç!uya mit :! Boro vadesinde ödenmediği bı'kdirde geı

çecek günler lçin senevi yüza!' .S 5 he
s.:ıbiyll' faiz ve nyrıca mas3rıfı mu.'ı:ıke
me ve yüzde 10 ücreti vekalet alınır. 

Yukarıda vanlı Hıırşit Barhan tarnfından ödünç para verme işl~rine dair 
11 Haziran 933 tarih ve 2279 No.lu knnttn hUkümlerine göre ver;ı:?n bl'yanıın
m ler tetlo"lt: olunarnk muvafık görülm<"kle zı1cri geçen kanun hükümleri ve 
beyannamesindekf A.rtbr <lahilindeôdünç para verme Jşlerile m~gul olmak 
üzere kendi.rlne isbu izin vesikası verildi. 

Mmtab ticar:et müdilrll !zmir valLc;l 
48 kuroşluk damga pullan iizerindel'l-5-941 tann Ve 00 daMC!a ne imza 

1.815 (1114) 

Tarh No. 

143 
ı. ~.!8 

Kazanç -86,SO 

Buhnı.n YekOn -17,36 104,16 

den 2UI kutelyewı 55.41 11,0~ 66,49 
rosa kadar 
14!\ 937 heyet 

masrah 
10.00 10.00 

' -15221 28,44 180,65 
İzmir birinci Mıhc;ilar ~aa '2./3 No.da icrayl .faaliyet etm.;cte iken bi-. 

lahare tasfiye edi1miş bulunan hmır rnemurlan koopcrat!!inin l/3/1936 dan 
2812/1937 tnrihine kaclar olan muamelatının ~tkiki için Ba$iuralc malive şu
be5lne veıilniiş olan kazanç vergisi beyannaınesi üzerine mezkiir miidd~ ait 
defterlerle faturalar ve diğer vesik3lart ve bu müessesenin istihdam ettikleri 
mUstabdeminine yapılan tediye1eri ve bu tedJyclerden icra olunan fe\•kifntı 
ve mez1d\.r teVkifatın mal sandığına sureti teslimini mübeyyin rnakbuilar ve 
lbtma mütefetrl di~ evrak Ye m~idatı '1eya bordro defter1erinin tetkik.l 
iÇin 1Jefterdarlık binasında kMn beyanname tctkı1c bUrosun.a ~eürilmesi )ü. 
TmnU 4/3/1941 tarihli Y~ Asır gazetesi ile ilan edildiği halde getirilmediği 
anlnşılm.1$ o1duğundan bu mUessese namına resen takdir komisyonunca tam 
olunan vergi mikdan ve komisyon masarifi Yllhnda aynen gösterilmi~tir. Bu 
mTiesseseyi temsil edenler her ne ttadftr aranmış ise de bulunamadtğı tcsbit 
e<Hdi~inden ilin tarihini takip eden .günden itibaren mezkur vergiye 30 giln 
:i~de itiraz hakkı bulundu~ 3692 sayılı kanunun 5 ve 10 uncu .maddesi 
hillcUmlerine tevfikan tebliğ makamına ktünı olmak üzere ilan olunur. 

• - 1820 (1116) 
~:r~~~.r..ır.ı:ıı:ıı:ıı:ıcıı:ıcıı:ıı::ıı::ıcc~*°°""~.q-..o.:r-.~· 

An~b"k Karşıyaka 
.MAKBULE KEBARE 

Ha • s a 1 . Biç~i-dikiş ve şapka-,Çiçek yurdundan 
Y!ne ~ırçok bayanlar mezun olarak maa
rıf tnildiirlüğünden musaddak diploma 
almışlardır. Haldkaten bu müessese beş 
ay gıöl kısa bir zamanda modanın büti\n 
sanat inceliklerini ö!tretereK baynQlan
:mm. yefütirnıt-kle if1ihar duymaktadır. 
Yaz dl'vrf'St !cin kayt muamelesi açı1dı. 
3-6-1941 de tedrisata başlanacaktır. Yal-

Zarif 
Garantlll 

* Tanmmış saatçılarda ara)'DUZ.. nız bu devre için den; ÜC?'eti yüzde 25 
lZMJR tenzfllitlıdır. 
Atatürk B:ı:~~~~çesfnin N A~res: Karşıyaka Yt!mlşçi pa<ı:a sobk 

bir sene müdd~tle kiraya verilmesi ya- o. 
1052
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GENÇLİK El;h'MElfİ ALI.NACAK 
Beden Terbiyesi Genel DfreJıt&tlütfjıtden : 

1- Vilayet, '.Kaza ve müesseseler gençlik kuiüı>\ .. rlnde Beden ~ 
mUkelleflcrini Beden terbivSi n17.amname5i esas1an dairesinıle calı~rmali 
üzere a.<m~daki '8J1).an biiz o1anlard.an GenÇlik E•"tmeni alınacaktır: 

$ARTLAR: 
A - Türk olmak.. 
b - 35 yaşını aşmamış bulunmak .. 
c - Askerlik vazlfesinl yapmış olmak.. 
d- En ez orta veya muadili tahsil görmüş bulwunak.. Lise~ asker! 

Erbn$ okullarını bitirmiş olanlar tercih olunurlnr-
e - Arikarada .açılacak ve S - 6 av kadar devam edecek olan Beden ter

biyesi kursuna iştirak ederek kurs nihayetinde ~>apılacak imtil>anda muvaf
fak olmak .. 

f - Sıhhat bakımındu her türlU iklimde çalışabileoek v.e her nevi be
den terbiyesi faaliyetleriyle, jimnastik. oyun sporlarla, iştigal ~ecek du
rumda olmak.. 

~ - Beden terbiyesi. lı:urswıun wnımU t.alimatı ile iç. disiplin ve talim ve 
terbiye 1alimatlarına t.aınamen r.ayet edeceğine ve hın; hntihanında muvaf
fak olduktan .sonra Genel d.irektörlükce verilecek vazifeyi kabul edcceğiııo 
dair - nümunsine uygun - taahhütname vcrınek.. 

II - Kursu muvaffakıyetle bitirip vazifeye tayln edilenlere 3656 6a,Y1lı 
kanun hükilirilerl dahnind.e azamt 140 liraya kadar Ocret verilecektir. 

Ill - 'Müracaat tarlhi niliayet 31 mayıs 1941 sonuna kadı:ırdır. 
IV - Talip olanların kursa kabul 15artlannı ve daha fazla malilmah V.ıll

yet mcrkeilerinde Beden Terbiyesi bölge başkarilıldan ile kazalarda kayma
kamlıldardan alınalan ve istida ile mezkCır maknmlara mUracaatleri lüzumu 
nan olwıur. "' - !C) - 22 - 24 1788 {1120) 

Manisa Vailliğinden : 
1 - Hmus! Muhasebe içbı ddter Te saire tabettirltecekt!r. 
'! - Muhammen kıymet tşn l.imdır .• 
3 - thaıe mayısın !! ind peışernbe günü saat 11 de Vilbet W --··· 

nlnde yapdacaktır. 
4 - Şartnamesi Busust muhasebe müdilrlilğlinden ıisbırıilir.. 

1654 {1122) 

inlaisarlal' izınır BaptUdarlfltunden : 
Haikapmar bira fabrikamızda idarece imal edileeck buzun muayyen bir 

müddet ~in satış hakkı bir müteabh!de veıileceldir. 
Taliplerin şartnameyi başmUdürlü~müz.den e\anlk tekliflerini 24/S/lMl 

alc$amına kadar tahriren Başmlidürlüğilmüze bildirmeleri ilin o1unur. 
1818 (1119) 

.119---------------Kendinizde veya· ço~uklan
oızda ~ordüiünüz 

Halsh:lik. Kamızlı.k. Ra:nmsnbk. Ku'lll ainlan, Knrm şi meleri, Burun 
ımbd lm$tnmasa, Olnırluk. U. dönmesi, Salya aknınsı, Saraya benzer 
sinir htllleri, Gece ikorkulan. Gö~ae. k'itmeae emhık. ıibJ 11111"4 

tabü haller: 
Bunlar yeyio içilen seylerin temiz ve saf olmemasmdan dolayı ba.rsak

larda yetişip Ureyen ve kanlanmıZJ emen solucnnlann testrldir. Bunlardan 
kurtulmak için E.czaneden bir kutu Santa alınız .. Ve içindeld tarife mucibin· 
ce kullanınız.. Derhal kurtulursunuz.. 

HER 'ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSl'UR .. 

8anı-
---· O? 

ismine 
Dikkat zı işleri mUcUrlüğilndtki keşif ve şart- teminatı iş bankasına yatı·P.ra..'lt malchuz

namesi mucı"bince açık arttırmaya ko- lariyle ihale tarihi ohn 2117>/941 Ç..ar
rulmuc:tur. Muhammım bedeli qoo lira ~amba ~UnU saat 16 rl2 en~ü•nM\e mU-

.nuvakkat teminatı 60 liradır. Taliplerin ,acaatları. 7. 14. 18. :!O (10~7) "'-•••----------.------------"" 
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Amerikaya kar- Tobruk'a kadar
1
1nS,?i tere şiddet

şı Fransa· Al- olan kısım mih.- e hareket et-
manya mı?.. vercilerden melidir 

Suriye ve Irak
ta kahir lngi
liz darbesini 
beklemeli 

Milli Müdafaa mükellef iye tine bir ilacJe 

Motörlü vasıtalara dair 
hükümler konuluyor -r---

Radyo gazetesine göre haf ta sonunda 
cihanın siyasi manzarası şöyledir: temizlendi 

---0--

Suriye tayyare n,ıeyd~ları~d:ın ~
man tayyarelerinin istifodesını temın 
eden Fransız - Alman anlaşmasını gü
nün en ehemmiyetli bir meselesi telak
ki etmekte bütün dünya efkan umumi
yesi ittifak etmektedir. 

AMBALAGININ MUHASARASI 
DA TAMAMLANOI 

Londrn, 17 (A.A) - Surıye \islerinin 
Almanya tarafından kullanılması mii
nnscbetiyle hiiklimetin şidu<;.>tle hareket 
iı;:in verdiği karar l.ondrada ittifakla tas. 
vip edilmiştir. 

Oeyli Telgraf gazetesi yazıyoı·: C.t>ııc
ral Denzin Surivede takmara~ı hattı 
hareket vaziyeti daha iyi ~örnıeğe im
kan verecektir. Gener:ıl Dcnzin Suriye 
göklerinde giirülecek İıı.,.ifü: tayyareleri· 
ne karsı da Alman tayyarelerine kn~ı 
ıriisterilen muameleyi tatbik edip etmı
ycrcği nnlaşılaraktır. Her halde general 
Denz Suriyenin harp sahnesi olmasına 
mani olmak için yegane çarenin Alman 
mütearrizinden uzak kalmclc olduğunu 
idrakten hfıli kalamaz. 

---0-

AMERIAA REISICOMHURUNUN 
YENi BEYANATI 

Motörlü 11asıtafarı IJozan veya parçalarını salı-
lı~anıar hapse mahJıiim olacaJılar... _ 

Ankara 17 (Yeni Asır) - Büyük Mil- zanlar, yedek filat veya parçalarını~ 
let Meclisine yeni bir kanun layihası ve- lıyarak komisyonlara noksan tes1iJl\ 
rilmiştir. Bu layiha ile, milli müdafaa v mak il* 

~·· ----0- - • 
Bir kaç gündcnbcri başlıyan bu ge

çiş Suriyeden bildirildiğine göre , de
v~ etmektedir. llk tayyareler Frnnsa
dan iğtinam edilen tayyarelerdir. Bu se
beple bunların Almanlara aidiyeti ev
velden bilinememiştir. Şimdiye kadar 
geçen tayyarelerin 50 kadar olduğu tah
min ediliyor; bunların 15 tanesi Musula 
inmiş, diğerleri de Irnkın muhtelif tay
yare meydanlarına geçmişlerdir. 

Londra 17 (A.A) - Roytcrin bildir
diğine gÖre Lihynda İngiliz kuvvetleri 
hatlarını Tobruk müdafaa rnıntakasına 
kadar ilerlemişlerdir. 

Londra, 17 (A.A) - Londrada teyit 
edildiğine göre Suriyedeki vaziyet hak
kında tclaşa diişmeğe mahal yokt~r. Va
ziye{ göz iinünde tutulmakta ve Ingiliz 
konsoloslukları Suriyede kalmaktadır. 

'"k Jl f' t" k 68 · · d edenler 3 seneden aşagı olma mu e e ıye ı ~nununun ıncı mn - . . 
desine şu fıkra ilave edilmektedir: cSe- re hafıf ve harp halınde 8 seneden a?" 

v lm ak .. v h . zasiyle ferberlikte ve fevkalade hallerde motör- gı o am uzere agır apıs ce 
Habeşistnndn İngiliz kıtalan NegeUi

nin 80 kilometre kadar şimalinde bulu· 
nan Adolaya vnrmı~lardır, Burada düş
manın 80 askeri bulunmuştur. 

Askeri muharrirlere göre Naziler is
ter Almanya, ister A vusturyadaki üsle
rinden hareket etsinler, dört bin kilo
metreye yakın bir muvasale hattı bo
yunca hareket etmek mecburiyetinde
dirler. Miittefikler ise, dahili muva..ale 
yollarından istifade ederek istedikleri 
~ibi Lihyn, Suriye veya Jraka akın ya
parak darbelerinin şiddetini iki misli 
arttıracaklardır. Eğer şans biraz yar
dım ederse, düşmana hnzırlığmı tamam
lamadan e\'\'cl vurnbilereğiz. 

lü nakil vasıtalarının durumlarını bo- cezalandırılırlar.> 
11 ' 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llll lll l l l l l 111111111111111111111111111111111111111111 

Takımlarımızın aldığı neticeler 

Irakta ciı milhim tayyare meydanı 
Habbaniye meydanıdır ki hu da İngiliz
lerin elinde, pistli ve muntazam bir 
meydandır. Iraklıların elinde pistli ve 
muntazam tayyare meydanı bulunma
maktadır. Yalnız mevsimin yaz olması 
hosebiylc tayyarelerin muhteliI mey
danlardan uçmaları mümkündür. Bu 
hadise üzerine lngiliiler harekete geçe
rek Fransızların Suriyedeki tayyare 
meydanlarını bombardıman etmişlerdir. 
Bunlar da Suriyede en muntazam ve 
tayyarcl.erin uçuşuna elverişli olan Şam, 
Rayak ve Tedmur meydanlarıdır. Bun
lardan başka Halepte ve diğer bazı yer
lerde de hava meydanları mevcuttur, fa
kat İngilizler l}enüz bunlara taarruz et
memişlerdir. İngilizlerin Filistine yakın 
ve birinci derecede ehemmiyetli mey
danları şimdilik bombardıman ettikleri 
ruılaşılmaktadır. 

Müstakil Fransız ajansı, Suriyeden 
yalnız tayyare değil, 800 ton harp mal
zemesi geçtiğini de bildirmektedir. Vak
tiyle Suriyede bulunmuş ve şimdi hür 
Fransızlara iltihak etmiş bulunan gene
ral Katru da bunu tasdik etmiş ve Su
riyeyi İngiltere lehine harekete davet 
ebniştir. 

AMER1KADAK1 TEStRLE R' 

Bu hlıdise lngilizler kndar Amerikada 
da tesir yapmıştır. Fakat gerek Vişi ve 
geırek Almanyanın müzakerelere devam 
ebnektc oldukları ve daha sıkı bir iş
birliği kurulacağı iqkfir edilmemektedir. 
Bu müzakereler neticesinde eğer Dakar 
gibi üslerin de Almanyaya terki gibi 
bir mesele varsa, o 7.llman Amcri'\mnın 
emniyC'li mevzuubahs olacaktır. Ameri
ka Dakara bUyük bir ehemmiyet ver
miştir. Bunun için Dakarın terkini is
tilzam eden bir işbirliği müzakeresi iler
liyorsa şimdiden bu mevkiln işgalini 
'.Ame,rika gazctelerindl"Il bazıları iste
mektedirler. Ve eğer, Almanya ile Fran
sa arasında bu şekilde ve daha sıkı bir 
işbirliği olursa, o zaman için 21 Ame
rika cumhuriyeti şimdiden bir işbirliği 
müzakC'l"esine başlamışlardır. 

Ruzvelt, Alman - Frnnsız işbirliğine 
karşı iğbirannı giz]~memiştir; rivayetle
re bakılırsa, Ruzvelt Fransadaki sefiri
ni bile geri çekmeği düşünmektedir. 

ALMANLAR FRANSIZ M'ODAFtt! 

Suriye hava meydanlarının kullnnıl
ması yüzünden çıkan Vışi ve Aı:nerika 
arasındaki vaziyeti Almanya müdafaa 
etmektedir. Fransanın milletler cemiye
tinden çekilmesinin Suriyedeki hakları
nı iptal edemiyeccğini ve milletler cemi
yetinden çekilmiş olan Japonyanın da 
Karolin mandasını idare etmekte oldu
ğunu söylemektedirler. Amerikanın İn
giliz harp gemilerini kendi liman ve tez
gfıhlarında tamir edebildiği gibi Fran
sanın da Almnnyaya kendi üslerinden 
istifade hakkını verebileceğini de ilave 
ediyorlnv. Anlaşılıyor ki, Almanya Fran
sa He işbirliğini, Amerika ile İngiltere 
arasındaki dereceye kadar götürmek 
niyetindedir. 

---- ---
Japonların za

yiatı çok 
Çinlilel' son .Japon taar· 

ruzunu tal'dettllef'-
Çungking 17 (A.A) - Hopeiden gt"

Jen telgraflara göre Japon taarruzu tar
dedilmiştir. Japonların insanca zayiatı 
on bine varmıştır. 

Tokyo 17 (A.A) - Japon askeri ma
kamları son harekatta Çinlilerden yedi 
bin esir alındığını bildirmektedir. 

Kahire, 17 (A.A) - Sollumun istir
dadı cesaret verici şartlar dahilinde ol
muştur. Filhakika Sollum bir kıymet 
ifade etmez. General Vevcl isterse kuv
vetlerini buradan çekebil:.Z. veya muvaf
Iakıyeti istismar ederek daha ileriye gi
debilir. Vevel çöl muharebelerinde öyle 
bir ustalık göstermiştir ki porjeleri hak
kında evvelden fikir dermeyan ebnek 
imkansızdır. Alman ileri hareketi büyük 
muvaffakıyetle durdurulmuş ve d~man 
mühim zayiata u~ratılmışlır. Tobruk 
önündeki Alman - Italyan kuvvetleri de 
çok hırpalanmıştır. İngiJiz tayyareleri 
düşmanın nakliye kollarını büyük mu
vnffakıyetle bombardıman etmişlerdir. 

Bu muvnffakıyetlerin tesiri Mısır \"C 

Suriyedc çok iyi olacaktır. Almanlar 
Mısır hududunda gayretlerini idame et
mek isterlerse büytik himmetler sarfına 
mecbur olacaklardır. Akdenizdc düşma
nın nakliye vapurları en ağır zayiata uğ
ratılmıştır. Bu zayiatın tesiri Alman 
kaynaklarında da kendini hissettirecek-

tir ~)OLLU1\1DA GÖGÜS GÖ/iÜSE 
ÇARPIŞMALAR 
Kudüs, 17 (Radyo S. 22.15) - Orta 

Şark orduları karargahı tebliği : 
SoJJum İngiliz ve Alman kunetleri 

arasında göğiis J?Öğüse bir çarpışmadan 
sonra za1ıtedilmi~tir. 

I .. ihynda İngiliz kuvvetleri Kaputf;oda 
mevzi tutan Alman kuvvetlerini rİ<'atc 
mecbur l'tmi lcrdir. Düşmanın bir mik
dar zırhlı arabası harp harici edilmiştir. 
500 Alman esir edilmiştir. Tobrukta mii
dafilcrin mukabil bir taarnızuyle 2 su
bay 60 esir alınmıştır. 
Al\IRALAGİ MUHASARADA 
Ha'-ett\.tanda Amha\.,.gi ı..,.._n Mın&'!n 

kuşatılmıştır. İtalyan somalisinde mü-
hinı bir yer olan Dante zaptedilmiştir. 

-------
Askeri vazi yef 

----o---

ln~ilizler Mısır
da Kaputsoyu 
da kısmen iş
~al ettiler 

Radvo gazetesine göre asken vaziyet 
şöyledir: 

Sollumu aldığı bildirilen İngiliz mo
törlü kuvvetleri harekata devam ederek 
Libya topraklarında evvelce ttalyanlann 
çok kuvvetli olarak tahkim etmiş olduk
tan Kaputsonun da bazı mevkilerini al
ml§lardır. Burada Almanlardan 500 esir 
almışlar, tank vesaire vaaıtalan da tah
rip etmişlerdir. 

Sollum ve Kapuboda bu hal devam 
ederken, takviye kıtalara alını, olan 
T obruk ta mahdut bir kunıç hareketi 
yapmış, ikisi subay olmak inere 62 esir 
P.lmaştır. 

İngilizlerin pasif müdafaa harbini 
terk ederek her iki taraftım da taarruza 
geçmiş olması, so,; günlerde alınan tak
'viye kıtalarınm mühim bir mikdara ba
liğ olduğunu göstermektedir. 

Geçenlerde lngilterede;ı kalkarak ve 
~.000 mil mesafe katedert:k hiç bir ta
arruz görmeden Mısıra k&dar vapurlar 
f'elmiş ve ayrıcada yirmi Amerikan va
punmun pek çok malzemeyi Mısıra çı
karmış olmaları fngilizlerin bir çok ba
kımdan pek kuvvetlenmis olduklarını 
vöstermektedir. 

Harbın deniz üzerinde 6iklet merkezi 
Atlantiktc olduğu için bt. harpte tayya
re, denizaltıları ve korsan gemileri aynı 
hedefe karfı müştereken kullanı]makta 
ve baş rolü de.niu.ltılıırı O)' namaktadır. 
Harbın başında mikdarı 1 1 O olan f tnl

- ııııııııımııııııı1111111111111111111111111111111111111':; van denizaltılarının yansmırı Atlantikde 
E • · ~ Almanlarla işbirliği yaptığını, diğer ya
§ A merıka 4i: ov- § nsının da Akdeniz ve On_ iki adada kul-= : lanıldığını kabul etmek lULımdır. 
S tJ •t ) S Akdeniz, Atlnntik denızine nazaran Eye ere aı ma -E ç.ok dar bir denizdir. Aynen 80 mil açık-= 1 1 k d :: ııkta olan Sicilya kısmında hu kuvvetle
~ ara e oy u rin deniz nakliyatına ağır darbeleı vur-

- maları mümkündür. Almanlann Atlnn-

sov y ETLER AMERIKAYI 
;;; t;kte daha büyük r.eticeleı beklemeleri-

- nf! mukabil, Sicilyado. hav3 bak1m1ndan 

- PROTESTO ETTiLER deniz nnkliyntına karşı dı>ha mii~ait ne-
- :: ticeler almnk l.stediklrri '\' aptıklan de-

-------
ırak ve Suri~e işleri 

--<>----

Fransa Alman-
•• •• 

yanııı curun ... 
ortaiı oluyor 

--o---
s:dncy, 17 (A.A) - Avuı:;turalya baş

vekalet vekili Fadden Iraktaki vaziyetin 
bidayette düsünüldüğü kadar süratlc 
inkişaf etmediğini. Raşit Ali taraftarla
rının uzun bir mukavemet göstermiş ol
duklarını, imparntorJuk efkarı umumi
yesinin Suriye topraklannda İngiliz ha
va kuvvetlerinin harekete J!eçmek hu
su~mndaki knrarını tamamen tasvip et
tiğini ve müstacel tedbirlt!rin alınması 
arzu edildiğini söylemiştir. 

FRANSA ALMANLARI~ 
CÜRÜM ORTAliI 
Faddcn Suriye vaziyeti r.akkında ela 

şunları söylemiştir : 
• - Suriye makamlarmın Alman tay

yarelerinin Iraka müdaha]esini kabul 
etmelerinin Vişi hükümetinin emriyle 
oJduğu şüphesizdir. Alman tazyiki.ne 
karşı Fransız hükümetinin ~imdiye ka
dar idame ettiği mukavemetin acınacak 
bir tarzda gevşemesi üzerine ileride da-
ha vahim alametlere şahit olabiliriz. 

1\lu\'nsale yollarına denizden ve ha
\'adan hiicuın edeceğimiz de şüphesiz
dir. 

B .. RUZVELTİN BEYANATI 
· Vaşington, 17 (Radyo) - B. Ruzvelt 
Alınanların Kızıl denizi harp mıntakası 
ilan etmeleri münasebetiyle vuku bulan 
beyanatında Amerikanın maz:de korsan 
gemilerıne kar.şı iki defa ilan edilmemiş 
harba iştirak ettiğini, bunlardan birinin 
Akdeniz korsan1arına ve diğerinin bii
yük Antillerdeki korsanlara karşı ya
pıldığını söylemiştir. 

Gazetecilerin •Modem korsanları bu 
eski korsanlara benzetmek kabil midir?• 
sualine. Ruzvelt •Kafanızı biraz zorla
yınız• cevabını vermiştir. 

--------
Haoa hücumları 

In2ilizler Kolon
yayı ve diğ.er 

hedef lerl bom
baladı 

Gayri resmi haberlere ,:öre Vişinif\ 
yaptığı tavizler Almanlann muhasamatı 
orta sarka \"e simali Afrikaya geni~let
mck hu usundnld pru clerlnde ;r..___,\'--=~--'-___;;;.__;._..,._ __ 

nm mühim bir ölçiidc cürüm ortağı oln- Almanlarm son hücumu 
caiını ~fü;termektedir.• hafif ge~ı ••e 9 t~"M•e• 
l't1JSIRDAKİ VAZİYET '.\'• .,. -.,.,.--
Mısır hududundaki vazi)·et münase- ye rnaJ Oldu.. 

betiyle d~ Avushıralya ba!ivckil muavi- Londra, 17 (A.A) _ Londrada aa-
ni dem.istir ki : ]ahiyetli kaynaktan öğrenildiğine göre 

• - Alman - italyan taarruzunun ge- Cumayı Cumartesiye bağlayan gece 
cikmesi me\•ı.ilcrimizi takviyeye zaman bombardıman servisine mensup tayya
vermistir, Dımanma ve hava kuvvctlr· 1 ~ler Kolonyada ve Rendeki hedeflere 
rirniz düsman hatlannı, iaşe ko1lannı ve l<.1arruz etmiıılerdir. 
takviye kıtnntmı hırpalamıc;lardı.r. Tob· B1R HAFTALIK tNGtLtZ 
rukta A vusturah·a kıtalannm parlak VE ALMAN KAYIPLARI 
miidafaası Alman kuvvetlerini durdur- Londra 17 (A.A) _ 17 Mayısta biten 
mustur. Mlitte(ikler şimdi Tobruk ve hafta içinde Almanlar tngiltere üzerin
Solhımda taarruza geçecek uziyete gel- de ve İngiliz sahilleri açıklarında 65 
mislerdir. tayyare kaybetmişlerdir. Bu müddet 

Libya cephesinde zırhlı otomobil kuv- içinde bir tek İngiliz av tayyaresi kayb
vetlerimizin artması, çölde düşmanın olmuş, onun da pilotu kurtulmuştur. 
motörlü vasıtalnnmn nakliyatla uğradı- Londra 17 (Radyo _ S. 21,10) - Ha
ğı müşkülat, Yunan harbının bitmesi va nezaretinin tebliği: İngiliz tayyareleri 
hasebiyle donanmanın Afrika sahillerin- Kolonya sınai mıntakasma taarruz et
de kontroli.inü daha uzun mesafeler da- rnişlerdir. Ren'in iki tarafında muazzam 
bilinde ve daha tam bir şekilde yapma'>l yangınlar ve infil!klar olmuştur. Bu
imparatorluk kuvvetlerinin vaziyetini loğn doklarına hUcum edilmiştir. Sahil 
takviye etmiştir.» servisine mensup tayyareler Fransa ve 

--- - --- Hollanda limanlanndaki düşman gemi-
A 1 ma n tayyareleri ]erine hücum etmişlerdir. Norveç sahi

l linde düşmanın 2500 tonluk bir levazım 
dün lrakta hücu- · gemisi batırılmıştır. Daha kiiçtik bir ge-

, mi sakatlanmıştır, 

ma basJadıJar 2 Britanya tayyaresi bu taarruzdan 
~ geri dönmemiştir. 

---<>--- ALMANLARA CöRE 
İngilizler ıralı ve Suri· Berlin, J 7 ( A.A) - D, N. B. Ajans"ı 
"ede ~fddetli hava taar• uildiriyor: Dün gece düşman hava kuv
,,, 't' vetleri garbi Almanya üzerine mütaad-
ruzlal'ında IJUIUndular Jit akınlar yapmışlardır. Atılan infilak 

Kudüs 17 (Radyo - S. 22,15) - Res · v~ yangın bombalan evlerde ve çok 
mi tebliğ: Irakta Amarede petrol ve ehemmiyetli olmayan bir fabrikada az 
hcnzin depoları yakılmıştır. Messerşmit t'hemmiyetli hasarlara sebebiyet vermiş-
110 tipinde bir düşman tayyaresi ve tir ve bir mikdıır t.ivil ölmüştür. Askeri 
Haynkel tipinde bir tayyare hasara uğ- veya askerlik bakımındaıı ehemmiyeti 
ratılmıştır. Messcrşimtler Rabbaniye huiz hedeflere isabetler olmamıştır. 
üzerinde uçmuşlar ve Habbaniye yayla- Londra, 17 ( A.A) - Altı Polonyalı 
sında bir seyyar hastaneyi mitralyöz pilot ,imali Fransada çok iyi i, gönnüş
atesine tutmuşlardır. ferdir. Düşmanın üç motörlü bir nakliye 

Musul hava meydanında bulunan bir tayyaresini diifünnüşler, a!t. Messe11mi
miktar Alman tayyaresine tayyareleri- t: yerde benzin alırken yakmışlar, üç 
miz hücum etmişlerdir. Bir Hayn~el ya- ı.reıniye ateş vermişler ve düşman piyade 
kılmış, di~erleri tahrip edilmiştir. l:uvvetlerini mitralyöz ateşine tutmuş-

SURtYEDE tardır. • 
İngiliz tayyareleTi Tudmir. Şam ve ALMAN HOCUMLARJ 

Rayak hava meydanındaki Alman tay- Londra, 17 (AA) _ lngiltere üze-
yarelerini tekrar bombardunan etmiş- r.;nde evvelce biMıri1enlerden baska iki 
lerdir. · 

· düşman tayyaresi daha tahrip edilmiş 
Muhtelii lngiliz ve bu suretle dün gündüz düşürülen tay-
hava h .. c mları.. ya relerin adedi vediye bali~ olmu~tur. 
Kudiis 17 (Rndyo - S. 22,15) _ Hava Londra, 17 (AA) - 1 lava Dahili 

kuvve tleri karargahının tebliği: tngiliz Emniyet Nezaretlerinin tebliği: Düş
tayyarcleri Yunanistnodaki hava mey- manın bu gece Bilyük Britanya üzerln
danlarını bombardıman ederek yerde deki faaliyeti büyük bir mikvasta olma
bulun·m 11 tayyarey i tahrip etmişlerdir. ını!".tır. Orta lnuiltc.-rede b;zı yerlerde 

ln~iliz tayyareleri D erne, Bin"az.i. El- doğu cenup ve do~uda biribirinden 
gazala ve Berka hava meydanlarını uzak yerlere bombalar atılmıştır Orta 
bombardıman etmişlerdir. Bir çok yan- Jngiltercde yangın ve infilak bombaları 
gınlar ve infiliıkJar olmuştur. bir mikdar hasara sebep olmuştur. Bir 

. 

Dün Istanbul ve Atika-
rada yapılan maçlclr 

Galatasaray ve Fener Ankarada galip • Altınor
dumuz İstanbul sporu yeneli •• Altap maetiiP . 

Ankara, J 7 (Hususi} - Galatasaray ikinci devrede daha şuurlu bir oyun °'[ 
Eskişehir Demirsporla karşılaşmışhr. nayan Fenerliler 14 düncü dakikaCla !: 
Oyun başlar başlamaz seri bir cereyan ıinci v~ 32 kinci dakikada ikinci gOJI"' 
almış ve Galatasaraylılar hakimiyeti te- rini yaparak sahadan 2-1 galip (~ 
aia etmişlerdir. Galatasaraylılar ilk dev- lardır. 
rede muhacimlerinin kale önünde fnz]n tST ANBULDA 
pnalaşmaları ve anlaşmamaları yüzünden d 
enyı çıkaramamışlar ve birinci devre sı- lstımbul, 17 (Hususi) - İzmir el' 
hr sıfır beraberlikle neticelenmiştir. ı;,elen Altınordu tnkımiylc . istanbuhP01 

lk.\nci devrede her iki takım enerjik bir ı:rasında Seref stadında. bi~inci ma~ ~O 
oyun oynamışlardır. Maçın dördüncü pılmıştır. Altınordu birıncl devreyı 1 
dakikasında CnlatasaraylıJar firkikteıı ~alip bitirmiştir. Jkinci devrede Aluıı
ilk sayıyı yapmışla.- ve on beşinci daki- t>rdulular ikinci gollerini yapmışlardır· 
kada ikinci sayılarını kaydebnişlerdiı. f stanbulspor yalnız bir gol ~lkarınıştJt· 
15 şinci dakikAda Demirsporlular ilk Ma~ 2 - J Altınordunun galibiyetiyle 
ve son sayılarını yaptıklarından maç J-2 bitmiş#r. 
Ca1atasarayın ealibiyetiyb bitmiştir. Beşiktaş - Altay karşılaşmasında Be-

FENER - CENÇLERBIRLtct ş1ktaşlılar birinci devrede bir gol 1;[ 
İkinci maç Fenerbahçe . Cençlerbir- mışlnrdır. ikinci devrede _de iki __ gol d ,; 

J;ği arasında yapılmıştır. Birinci devre yapmışlar ve Altayın hır golune ka 
hir sıfır Gençlerbirliği lehine bitmiştir. maçı ~alibiyetle bitirmişlerdir. lf 
11111111111111111111imu!!!111 11IUlj1111111111111111111111111 il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kazanç v~rgisine dair bir kararname 
~~-~~-~--tııılWlıl·-----~-~-, 

Ankara, 17 (Telefonla) - Kazanç yüzde 4,5, S CÜ sınıf sayılan mües:J 
vergisi kanunun,Hn beşine: maddesi mu- Jerin 80, 2.40 yüzde 4: -dördüncü uk' 
dhince fabrika ve matbaaların 194 1 :ıayılanların 70, 2, 1 O. yüzde ÜÇ buç • 
mali yılı içinde tabi olacakları asgari dördüncü sınıftan aşağı olan müeesdt" 
mUkclleFlyct ;nlsbcücrlnl gösteren karar- lerln 60, 1,60, yUzdc UçtUT, 

name heyet vekilece tasdik edildi. Bu 
Jrararnameye göre teşvik: sanayi kanu- Teşviki sanayi muafiyetinden ınüste
nfyle birinci ıınıf sayılan müesseselerin fit olmıyan müesseseler de me~ ır:; 
maktu vergisi 100, mütehavvil vergisi 3, nunun hükümlerine nazaran tasnıfe .t: • 
nisbi vergisi yüzde beştir. İkinci sınıf tutularak yukand:ı yazıh tasniflere g t 
sayılan müesseselere sırasiyle 90,2, 70, vergiyle mükellef tutulmaktadırlar. lf 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111ııı11111111111111111111111111111111111 m11111111111ıı• 

Üniversite ve yüksek mektepler tatil 
İstanbul 17 (Yeni Asır) - 'Oniversite<le bugün (dün) imtihanlar bitınijtb'• 

Saat on Uqten itibaren yüksek okullar ve üniversite tatil edilmiştir. 

Maarif Vekili dün Ankaraya dönd{J 
İstanbul 17 (Yeni Asır) - Şehrimizde tetkikatını bitiren Maarif vekili JJ. 

Hasan Ali Yücel Ankaraya dönmüştür. tflll 
•1111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111ı•11111111111111111111111111111111HH11Hl111111111111111111 

Samsunda yola çıkarılan 
bayrak Çorumda 

MC'I'ZÜon 17 (A.A) -- «Ebedi Şefimiz- devam t!derek vilayet. hududunda bat• 
den Milli Şefe» sembqlünü taşıyan bay- rağı Çorumlulara tevdi etmişlerdir. 
rak vil~yet hududunda bu sabah saat * 
9 30 da merasimle tesellüm edildikten Çorum 17 (A.A) - «Ebedi Şefimi' .. 
S:,nra köyler halkının candan tezahür- den Milli Şefe> sembolünü taşıyan.~ 
lerl arasında yollarına devam eden at. 1 rak vilayet hududunda Amasya bö1s-
letle.rin elinde Merzifona vasıl olmuş ve gençlerinden teslim almmış ve ş~iı"_~ 
bumda da aynı tezahürlerle karşılan- ricinde on binlerce halkın tezahurleI•.7 
ml§tır. Atletler durmaksızın seyirlerine le karşılanmış ve uğurlanmıştır. 

111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111 

Profesör Ziya_ Güne şükran 
·---~~~---NW1ı1~~~~~-~~-

İstanbul, 17 (A.A) - Servetini vefa-ı vetinizi üniversitemizin in~af ve -:: 
bndan sonra Üniversiteye tahsis etmiş kamü1üne tahsis etmiş olduğunuzu re., 
o1an göz doktoru profesör Ziya Güne törümüzden öğrendim. Bu yüksek ri• 
Maarif vekili şu mektubu göndermiştir: örnek olacak hareketi memleket maa 

•Sayın profesör Ziya Gün; fi adına büyük şükranl~.k~şıl~Jl"(l··ede-
ıÇalışarak kazandığınız ve takdire Saygılarımın kabulunu rıca 

değer bir tasarrufla biriktirdiğ!niz ser- rim .. » ~ 
~JO'.Xr~..r..r..r~~~_,.,,.,,..-'°""~ae)Oc:ıac:ıcıaoc:ıcı~ 

Makineye 
Verilirken s..- Zl'llJll~~ 

libgada lngiliz tazuiki 
artma: tadır ·-soo den !azla Alman 

esir abnmıştır 

su.,igege geni 4tman 
taggareıeri gelmiş~ . _ 

) So iki. .nin J(ıfl Kahire l7 (A.A - n "'- )\i-
de Suriyedcki hava üslerine başla 

1 11, 
man tnynrelerinin de ge1diği haber 8 1 

ınıştır. ____.-

p.1-
man subayı ile diğer rütbelerde 60 
man bırakmıştır. 

1 
rı 

Habeşistnnda şimalde Hint ~t:riTcs 
ve cenuplan ilerliyen cenubi . Jyıın 
kuvvetle_ri Amhaalagiyi . tutan 1.t~i el
kuvetlerıne karşı daha zıyade tem t}eri 
de etmislerdir. Bu İtalyan .k~~ve Ce
şiındi tamamilc çevrilmiş .gıbı 1~· kilo
nup mıntnkalannda Algenın b ss}re0 
metre şimalinde bulunan Gıa.1

1 
• yU· 

. . . t k ]arda ı erı ışgal ettik. Dığer mın a a d" f taly]arı 
.. .. .. .. dcvnm etmekte ır. bit 
ruyuşumuz . . . d ühinı 
somalisinin simalı şarkısın e 1; afındatt 
liman olan Dante kıtalarımız ar 

j~tml edilmiştir. bbani . ınınta· 

E Vaşington 17 (A.A) _ Sovyet ~ ''am]ı tnrruzlardan an1nşılınnktadır. Bu
~ hükümetine Arjantin ve Urugvay- § ı• unla beraber, bu taıırru7.ların mf'vkii 
S dan trnnsit olnrak gelen yün ve sai- : ı<e zamanı malum olduğundan kafileler 
S renin Sanfransisko Jimnnında alıko- S iyi tedbirlerle sevk olunu: sa, 7.ayiatın 
E nulmuş olmasını Moskova protesto § usgari hadde indirilmesi mümkiindür. 
S etmiştir. ; rıetekim 7 - 12 Mı.yısta nakliye kafile)e
SlllllllllllltllllUlllllllllltllllllllllllUltltlllllllllL= Tİ hiç bir zarar görmemi§lerdir, 

Habeşistanda !ngi1iz tayyareleri düş- mikdar ölü ve yaralı vardır. Ba,ka yer
man karargfihlannı bombardıman etmiş- ]erde pek az zayiat ve hasar mevcuNur. 
lerdir. Bu ~ece İngiltere üzerind-: düşmanın iki 

Bütün bu harckfıttan altı İngiliz t:ıy- hQmbardıman tay) nresi tahrip edilmis-
yaresi geti dönmcmi~tir. tir. 

Kahire 17 (A.A) - Orta şark İngiliz 
umumi knrarg{ıhının tebliği: L:byada 
eli.in bütün ~üıı İngiliz zırhlı kuvvetleri
nin ileri unsurları Kaputzo ınıntnkasın · 
daki mevzileri tutan Almankuvvetleri
ne karşı tazyıklerine devam ctmisler
dir. 500 den fazla Alman esiri alınmış 
ve savaş arabalarından pek çoğu kulla
nılmıyacak bir hale getirilmiştir. Tob
ruk civarında İngiliz ve Avusturalynlı 
kıtalar az vlisatte bir mukabil taarruz 
yapmışlar ve dilşmana ağır zayiat ver· 
dirmişlerdir. Düşman elimizde iki Al~ 

Irakta: Basra ve ~a. ~e 
kalnrmda vaziyet sakJ.ndir. 


