
lnsiliz 

Suriyede 

Fransız kıtalan 
miittefilder ta
rafına geÇtiler 

Lübnanh kıtalırrla diğer· 
leri mukavemet 
ıöıtermiyorlar 

FRANSA 

, .. ,..yum Fas komiseri 
Macldride bulunuyor 

llOIUI HUSUSi BiR IE· 
SIJf Dl YOLDA 

Türkiye-Amerika ara•m
d, dojnı. seferler 

ı..t.bnl. 10 (Teleıf-la) - Ticaret Veületba
den fhraeat.gılara blldirfldiiine a&-e, Umulan • 
mızla Amerika arumda, bu hatta .itinde dotnı ae
ferler baslı) acak-tır. Df'\ 1 t deniz ~ ollan idares·, 
bu seferler için biltlin tedbirleri ıılmıJır Amerika 
ya gidecıek olan ilk ''apurumuz, İzmir ve Mersine 
de ut'1yacaktır. 

Atlantik1e 

evkalBde 

"Alman denizalhsı bir 
Amerikan vLpurunu 

· bahrdı 

hriıe nezareti reamı 
.. . • • Londra 10 (A.A.) - Deyli telgraf malllmat be/digor 

motorlü vasıtaları llerle111 halinde il ~ .6' • pzetesi, Jeı>anyanm Fas f evkallde 

B ÇORÇIL Vaşington, 10 (A.A.) - Bahı·jy.: 
Almanlan n sulh İÇID • ::se~~:ıs:ııb:::::!!~~~: nezaretine gelen bir habere göre 4900 
Vışiye kat'i teklifleri maktadır. Bu se)"ahat ve istlfarelerin tonluk Robin Moor adlı Amerikan 

Ba1 Runelt 

RUZVELT 
Ve e heekA ti 

ııı u ume 
lngiltereyi pro· 

testo etti 
Franaanın biitDn harp 

malzemesini geri 
vereceklerm~ 

G• Franm Fasından lap~ya terk e- apuru, cenubi Atlantikte bir Alma Orta ark e I• dilecek arazi me&eleai ile allkadar nizaltısı tarafından batırılmıştır. Baıkumandan Si 
olması muhtemeldir. ahriye nezareti, bu hAdisenin res-

rid uıuharebele- ~~:·J:.~AJ.~;:r l:n~ n t.eyid edilmesine fntizaren tica f ti) • 6'.:rcli 
e e 

1 
tb • saya hareket etmiştir. General Fran- t \'8purlannın telsizleri vaaıtasiyJe ! 8 e emır ·~ 

nm an • konun husuat bir mesajım m&reJl&l Pc! apul°'da.n vapura alman telaraf met- 1 
tene &'ötormektedir. Mareşal Peten · i tmekt.en ·mt· lemelct H "" b• f b ·•-- b" ve Darlanla ve diğer Fransız ricali ın neşre 1 ına ey e- USUSI l f 8 n&11JA U-:ı 

" Mailubiyetia bir .ceva. u._•_6_ra_ıe_ce ..... k_tir_· _. ----- - ·•• ir~ylendiiine göre ilk haber, Bre- kUnıetce elkoadu 
bı vardır o da Zaferdir ,, " • Qya bandıralr Osoryo vapuru tara-

1 ( Kf ı \IAZIYf 1 ından nrilmiştir. ı ,. .... •n • ---ti• fa• n J f n Bu vapuı:, batırılan Robin Moor va- ı 
11111Hı 1 ıl...-.. 1111- uru UQ-fal•rından bir kısmını, bir 1 ıUırı,-lcl l1tlllr 

lMln Q llrl 1nsBiz kaynaldannm ver- !~':m~~1! k;::ı;:1~·~~~ 1 Los Ance~s, ıo (A.A.) _ Nortt 
dili iyi haberler arfyle dolu s tahllaiye aranmaktadır. Amerikan Avy6'JllİD fabrikasında 

Amerika Hariciye nesareti ve grev Y.•l!ıldıim~~ f'a~rikalann ka-
• . pıJarı 111ıyecek ı.tÇıler ıçin fabrika 
ıye komısyonu, bu htısusta ademi mildürlüifl tarafından dfln sabah u-

I DllVAIQ • IN:O SAJllFBDE 'i at 6,80 da açılmıştır. Bazı işçiler ~a
--DEV AllJ .1 NCI MHIPll)&..:.. 

Turan civ8nndaki taş 
ocaklarında bir kaza 

r 

T 
Dl Yl 

VE ÇllKIRIYI· 
UR YlCOI 

Ankara, 10 (A.A.) - lki bl1çuk 
~ devam eden kuraklıktan 

sonra da.n Kast.omonu havaJiıine hol 
aimuı:lar yaimıştır. 
Çaııku:ıda da dün yaimur başlJl

mış, kuraklık zail olmuş, ~iftçllerln 
ı«UmOittir. 



' 
(SAHiFE 2) (ANADOLU) 11 HAZİRAN 1941 ÇARŞAMBA 

Sürgün cezalılar ti 1 ""'~~:·8~~~~:_-se-le, ~.;::_ ============::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; __ ~--~-~--" bunların naklindedir. Halbuki Alman-

J HALK DİYORKİ 1 
• . lar, istedikleri kadar tayyare gönder- Müddet ve tatbik şekline ait ka-

suriyenin İngiliz Günün en mühım me- A.~erıkalıl~r, 
1 
b~- mek ve geri almak kudretine malikti- Kemer ve Kızılçullu mevkileri ara-

Ye Hür Fran,<ız kuv- • • • nun ıçın Fran.'ız ar.ı ler. Giridde fazla hava üslerimiz yok- ı d• ? sındaki Kançeşmc rolu, son zamanda 

Bozuk bir gol 
\"elleri tarafından j;. selesı Surıyedır büyük >;empa__tı bes- tu. Onıın için adada mümkün olan Jü. nun ne er emre ıyor çok bozulmuştur. Yohln bazı yerlerin-
tıla,;ı te,;ebbii.~ü. lıü- lerlcı.·, ha'.ta 191'1 zumlu tedbirler :ılınmıösa da- h:ıva mü- de yarımsar metl.'('lik çukurlar ha'll 

h b d:ıhalele Tüı k ceza kanununun bazı ml\dde- kabahat ile mahkum olanlara, zirai 
1 

t "Aıd • b' kt. t ·b-lıin dünvanın dikkat ar ıııe mu ' • .· dafaasının kuvvetli olmaması sebebi.1·· . o muş ur. ıgımız ır me up a u 
"' lfıka~ını bu nıem- JBPORUI • Felemenk ri de İngilizlerde~ .zı- le k:ıra harcki'ıtı muvaffak olamamış- !erini değiştiren kanun, Adliye v,,ka- asayışe, şapka kanununa aykırı ha- volun tamiri rica edilmektedir. 
lt•ket vani Surive yadc Fra1"ızlar ıçın- tır. Jeti tarafındftn şehrimizdeki alaka • reket edenlere ve sarhoşluğu itiyat · · 

' · - d" A · J ))arlan darlara tebliğ edilmistir. ----~----------.... 
üz<>rine çekmi~tir. t h b '? ı. ~ır~ ,. • • · Giridde Brilanya kuvvetlerinin za- • haline getirenlere dairdir. Uyuşturıı . ZABf'T' ADA. 

Fakat Suriyecleki H'ındı's anı ar ·ı mı bunu gozonunde b~- yiatı 15000 kişidir. Bu kanuna göre, sürgün cezası, cu maddeler satanların cezaları ar- 1. .rt 
harekat, 0 derece ,.3 • • ıundurm:ık m.ecburı- Bıısvek.iJ, bundan sonra siizüne şöy- mahkumun bulunduğu yerin en az 60 • z•=•••=•r:s·~ 
ıih görünmemektedir. yetind?.dir. ?ıı:ae!l~" le de\:am etmiştir: kilometre uzakta ve mahkeme ila - tırılmıştır. Bunlilr için sürgün cezası S"l'h t 1 
İngiliz ,.e lliir Fran- t l • leyh ~oyl~ .hır ıht'.la: - Gir'r\ mağlubiyeti eıcı olmuştur. ~nında ya:~ıı ~ir ştehtirlvcya kasabaua da tatl:ı~f o\unaca~tır. Btrki.~se. he.'· Kfi~ım ti:~:icn c":ddesinde İzzet Öğiu 
sız kuvvetleri ilerler- /ta/yan gaze e erı fa gırı;":""ne .m·•.~ı l'akat mağlıibi;·etin b:r cernhı v;u·dır ıkal!'ete mec ur u u.masıı;dan iba - ne ~ure e o urs~ o suı: a. ı, ı arı, sı- Zi "1dn bir bıçak Gaziler caddP~inde 
k,•n ne derec •de mu- Fransa i Alman11ay aolmak ıçı~ Fıan>ı, ki o da zaferdir. ~ettır. Bu ce::ı~ınd mu~detı 6 '.ly'1~'.!1 yası v~ya asker~. re~ı,:ı~.bı_r h~yet hu- H,;'san oğlu Cem~Jde bir tabanca bu-
k;ı;·emet görmek Y Almanya \c .Aıııer.ıka Lom!ra, 10 (Radyo) - Av:ını ka- beş senbeyel f ~rdı·rı. d~lzab"l'me\'."ıı, z.ur~n- a vedya ır f a hım~n. ~·ruş':ı~~ Junmu~. müsadere edilmiş ve silah !a-
tedirler? Bu sual~ Y!- ı"urnal ediyorlar arası.nd~ bır nıuct:· mm·asındaki tenkidlcre cevap veren B. azı s~ lep erk~. "t 1

1
.e ı e 1 ır. }ap ıgkısıra ta şere .. ve haysk·ıye ttıneb'"~ şıYan suçlular hakkında takib:ıb hns 

·i Fran,;a,ıı ve lııgı- <.lele:"' sahne .. olmıık. ('.örçil, Giride hava yardımının az ol:ı- Sttıç 1ış emt e
1
- ıçk.ı1 :ıd ım1at veren vP~.a y

1 
a ve arın1 ta ec{l

1
vuz_ve a are ke 1 u. 1

J;{nmı hr. 
!izler, ayni cevabı wrmemektedirler. tııdır. Bu müc~deleyı de Ameııka ka- cağını anlamış olmasına rağmen mu- ,-ası a ar ec arı e en er, suça "LI· un~r"a a ı ayc an uç_ sene:,:<> . ac ~r Esrarcılık : 
\"işi kaynaklarına göre. İngiliz ve Hür zanmış demektır. . J.:a\·enı~te de;•am kararı verdiğini ve zah~ıl·.et ,·eya n~:ı ıvene·L ede.r-1.erb,bccl- Şhap~ cezaTsı.!1-ak ı;:ahf~um .ed~e~~~tır. Karşıvaki!da Alavbeyindc Ali oğlu 
Fı-ansız kuvvetleri, ~iddetli mukave- rlşl GAZETELER! rı· l.\GIT,- cı:rııısnıanın çok şiddetli olduğunu söy- z~, 0 um , tceza.sbı vey:ı ~uc ~' t·atıbı .ka. ved 1;1r kar e1 rının ka ud. :·eı:\fehmeclde iki gram, Taşçılar ~arşı. 
metle karşıJa.qmaktadırlar. Hatt.'t ba- TERE: . lemis ,.e demiştir ki: a!'ıı· hapı,; en ı aret o!t~ugıı 

1
taK- '' 1 ıne. atır ·anun arınb ?Y tul gu l81 nda Abdurrahman oğlu İzzetin ii

zı noktalarda \'işi Fran<ası kuvvetleri, Vi~iyc tabi gaz~teler._ lng,Jtere al<')"· _.: A ,·anı kamarıısını temin edebili- dırde .?n sene~en aşa\(! ~ ma· me~nlufnı~·e. kvteyad 
1
m:c u:,ıy~ er~ zerin el bir miktar esrar bulun mu•, 

mukabil taarruza hile gcçmişlerd'r. hinde pek şiddetlı n~'irırat yapmakt:ı-,rim ki, Orta ş:ırk:ı mümkün mert~bclmak uzcrc agıı· h:ıpıs cezası mu a ı aıe e e en eı vey,ı,, rnp- h ki 1 t k"b ta baslanmıştır 
Fakat, lngiliz v.e Hür Frnn:ıızların kuv. dırlar. Anlaşılan A, mıra! D:ırl.:ın, Fraı.1. azami miktarda hava kuvveti gönder- ıle cezalanclırılac<1k vcsaır Juı!lerrle pa ezan ve kamet okuranlar uç aya aT ahrdıı;d< a a 1 a ' 

l it 1 h t h k k yyen J kadaı· hafif h{lpis veua on il- e . 1 
: • • 1 C wtleri süphesiz ki fazladır. <ız hislerini, ngı eı· a ey ın~ u rı.· meğe ca!ısbk bunun i ·n elimizden ge- ·anunen mua. · 0 -an cez:ının :•:ırm . d "k· ... 

1 
. , k Gazı!er ei!dclesıııcle Hasan og u ,t'· 

lngili~ler. l;ıüsbütün mukavemet gör- için Suriye mesele:ıiııi bir fırsat arlrlet- 1 ?ni )"aptık, ,.~pıyoruz ve yapacağız. indir.il;cekti'.. ı_:ıazı hallerde •uç]u. bu ıa an . ı ı >uz . 1ı r a Y 
1
a a ··:nal bir münakasa yüzünden Os.,.an 

merliklerini söylemekle beraber miştir. •Gi rici ve Orta şark cephesini münfe- tenzılatlan ı,tıfade edemez. dar hafıf para ce:asıy .e ceza andm- , ·.ı' :\feh d' t hdid tmi•. tntul:r ıs 
kar~ılastıklnrı mukavemetin dağınık BEL1NATLAR: rirl telt.J·ki edenler hata ederler. Türk ceza kanununda ;·apı!an t,ı lacaktır. Sarhoşlugu ıtıyat ccl~nlec·, 't~r~ı · me 1 e e ' 
kuwetk.rcien olduğunu bildiriyorlar. İtalyanın harbe giri~iııin yıldöniimü Girid' müclafaası~ı tenkicl edenlere dilat, on maddeye aittir. Diğet· mad- hustahanelere y:ıtınlnrak tNfavi erii- Sarkıntılık: 
İngiliz kuvYetlerinin Suri;·ede ~icldelli münasebetiyle :\Iussoliııi, Avam kan~a· n•Y:.n ' 'er?n B. Cörçil: deler. uyuşturucu maıldeleı· s:ı•an 1aM Ieceklerdil". tııciraltında yeni gazinoda ırn"iik 
mııka\·emet!e .karsıla,makt';l .oldn~ları rasın.daki ırür.ü!tülii cel.se müna:ıe~etı;·- __: K~şke tek kurşun atmasaydık ~·e -· Hasan oğlu Hüsnü. :\1ehmed kızı rn 
hakkında \ısı tarafından ıkıde bırcle le Çorrıl, İngı!ız Harhıye \e Ha\,ı nn- Giridi terketeeyclik öyle mi? Tenkıcl F ı •ht• yaşında Bn. i\fuzafferŞenere söz atıı, 
Lsrar edilmesi, İtalyan radyosu ve ga- zırları lıeyanııtla buhınmu~larclır: edenlerin o zaman ne diyeceklerini gör. ranco a 1 ıyacı rak sarkıntılık ettijl:inden tu!tılm:ıs. 
zeteleri tarafından verilen bir haber- Bugünün siyasi heya~at ve nıttukla. mek iste.relim. Biz İngilizler tanı·ruza tuı-. 
dendir. rı bu kadarla bitmemıştır. Fransa bas- gecinceı e kadar dlinyanın her tarafm- Yangın: 

ITAI,YA.\" n,ınrosı·_\T.\" SE.'). ,·ekil muavini A.mir~l Da;lan da ~~ı ak- da· harp edeceğiz, vakit' kazanmamız Karsıyakada Rayegiln sokağınd?. 
T!ll'ATI: ~am Fransız mılletıne hıtaben bıı mı- J:izımdır. Bu itiharla hareketlerimiz Yeni b• kı•l b Junma)ıdır Hasan kızı 52 yaşında Fatman ıı. e,· 

İtalyan radyosu, iki günrlenberi Su- tuk sö.diyecektir. Bıııııla Almanya · muazzam tedafüi gayretlerdir. Giricl Jr Şe U . içinde ·öndürmcdcn yere attığı )',nık 
ı iyecle'ki Fransızların, Hiiı- Fransızla- Fran">ı işbirliğinden, İngiltere ve Fra~ mukm·ernetivlc Almanların Jrakı ve Hastalar için Kemeraltı caddesinde lar, frnncola tevziatından istifade erle- kibrill n kağıt par~aları tutıış'llu;ı, 
ra hiç mukavemet ctmedikl0 rini bildir- sn arasındaki ,-eni rnziy.?tte.n w Sur•- Smi,·e\"İ is,,.~! etm~lerine mani olduk. bir fırında 3 cuval francola unundan memektedirler. Belecliye)lin francol~ y-angın çıkmışsa da yetişen itfniyP ta. 
mekte. yani bu suretle \·işi Fran,ası- Y~ harel<iitından bah,?decej;':ı haber ve- Almanlar, 'suriye ve Irakı işgal etmis imal edilen 250 . 280 kilo francolanp1 , . , , . . ,. . . 'ld , . -, rafından ,ıöndiirülmüştür. 300 \ir:ılık 
nı, Almnnya,ı.·a ıuı-nal etmekte ve Al- rılmekte~lı.r. ' l /? ol.<alardı, daha iler:.n' doğru harekata tevzi işinde değişiklik yapılma;ıı hak- t-2uı ı~ını en ı,ı. ı _bıı şekı e ~apacagını zarar olmuştur. Fatma hakkındn trıtı-
manlara: .tLJIA.\ l A. AJIERllut H.4:RB ·:1 . hazırlanacaklardı. k 1 nesrirntta bulun ıştuk Dün kabul etmek dogru olur. Bınaenaleyh ki kat.' apılm:ıktadır, 

- tşbi.rliğı yapmak istet!ijl:iniz Rubiı~ ~f?or ~cllı b!r Ame~ıkan .tıca- G!ri<~ seferi, Almnnlara pek pahalı- T~~;:k ~ahsnlleri ofisi~~~n al;!ığımız tek fırında im:ıl Ye tevzi işi, süratle Hırsızlık: 
ad:ınılnr. ı~te btınlan!ıı·. ret gemı,;ının b~r Alman, clenızall'.sı t~- ra mııl lmuşt\ır, 'Almanlar. ilenizi ge- malümata göre, Ofis, t~ni işinin şek- rleğiştirilmeli, halka bu hususta kolay- Eşrefpaşada Katip oğıu mevkiindc 

Demek ı~temek~edırler. . rafı~d:m ~~~ubı Atl.antıkte batıi~~:ıı~~ r~r~en 5000 ki !• mücad lede de 12000 liyle kal'iyyen alakadar deji;ilclir. Bu !ık gös.tı;rilmeliclir. Esasen bir ar son- Hasan oğlu Hüseyin, Cemal kızı on 
. '}f,.JT.L\LATll.\ HtlTTf HARE- lııldırıl~ıştı·ı.· Bu hadıse, .Am~r i. ih- kışı z:wıat vndıler. Bu~clan başka ~80 iş, Belediyey' aittir w yapılan tcdkik- ra yenı buğday mahsulü kemale erme~ beş l"'nRında H:ıticenin dört lira kır-

/,f.T/: . . . . .. -~l:nan;.ı arasında ~hemmı;etl'. .? ı 1 m·cı H)'a bombardıman tayyaresı)·lc lere gör<' bir fırında imal edilen fr:ın- piyasaya arpasız, çavdarsız ekmek metind>ki kuzusıınu çalarak ,n+ıır. 
Fak.nt Alnıanıaı·, Sıırıre ısıı;ı> ."'.uda· tıl~fı~ ~ıkrn~.sıı~~ ~ır sebe~ ~ı~kı~~~~i- hiç olmaz ıı 250 nakliy tayyare'i ka>·· colalar, ha,talara tevzi edildikten son- çıkması ela lıeklenebilir. Bir vep iki ken tutulmııştıır. 

hal<' nı;etın?e.olmarl'.klanı.ıı, bıldırı)oı. c~k gıbı gorun1;1;oı. Amerık, 
1
,f A~~· hettil~r. . .. , , ra kalnıı fr:ıncol:ıl:ır,Jokaııtalara \"<'is- :ıy müddet için tcv7.iat şeklinin ıslah Bu ne vicdansızlık? 

l:ır. Dunun ıkı :ıebelıı .oln?ı!:ı'. : . h~r Amerıkan .1ırn~:ıından cenı" · Basvekll. Alınan paraştitçulerının ti Yenlere satılmaktadır. edilmesi ve francolaların yalnız has- Çora kkapıda 981 inci "ok akla :\["'' 
. ı .-. - Almanla~. Surıye ısı_nı çıkar lıır rıkaya eşya got~rur?rclu. 1~ınde ~".'e- veni Zehıncb üniforması giydi~leri h~k ·Bu nziyete mukabil Karşıyaka, talara tevzii için teclhir almnk muva- met oğlu Hü•eyin, :\fust:ıfa oğlıı ''"" 
ı< ırornıem 'kt~ılırl~r .. C'unkt~. Almanya, rıkan t~baalı bır mıktar ;olcu. 'aı~ı. kındaki haberin doğru olmadıgını so)·· Bornova w Bııcarla oturan bazı ha,ta- fık olacaktır. ı t · 'ı · 
lıa•:ır:ımıyacagı lıır ışe nıııdııhaled<>n Haber vermeclcn, yolcu ve t:ı; falaıın lt•mi.. Gil'id harekfttının, Mısır delta- yaşında S~yfettini kir <' mış \"C u '."ıt' 

l · · lb J · dansız h:ırekrtinden clolnyı :ıdliyP)"'' r·ekinir. canlarını kurtarma arı ıçın tec ır a_- . ının nıüılafairnıııda rla mühim rol or-
t b t 1 A N F • ? 1 1 ,·erilmistir. 2 - Almanya. Suriyeı!eki ngiliz madan vapurun a ırı ma•ını merı- nadığını bildireI1<k ve Suriye har~kii- e 

'"" Hür Fransız harek;itı.nın nasıl in ki- ka, devletler hukukuna uy kırı addet- tınd.ın ~Ü\ le bah.>etmiştir : ecı . 1 K u b . 1 ----------------
'ar eıleceilini :ıürmek i;liyor. Eğer İn- mektediı'. . . - :IIütlefik kll\'\·etlerin Suriye h:ı- ısa & aa erı. er Ruzvelt 
:,:ili7.ler. kıs:ı bir zamıınrla Suriye ha- Amerik2nın 1914 deki har~ ı~tırr:- rekiitı. pek. nz muka\'emetle k:ırşıla~- BiR USTABAŞl RAYLAR ·-
•<'kiıtıııı lıitirirlcrs: ,\lman>a. Suri>·e kinin hukuki Aebebi de bu ıdı. Amerı- mıstır \'e memnuniyet verici tarzda- - , ' 1 Başkumandan sıfatile m0 selesine lrnrı~mıyacak Ye bıınu lngi. kanın denizlerin serlıesti<i üzerinde e'.'- dır. Bizim Suriyere ;.P\"3 diğer toprak- ARASINOA PARÇALANDI ,ılani"mıın Kırkaguç kazasının Ue-
Hz - }.,ran~ız meg~le~i .-ayacaktır. J·"'a-,kiclen olduğu gibi durup durınıyacagı tara k:ır ı hic b:r niyetimiz ·oktur. Bu lenoc nanıy~·~ıne ougı ı ;:,ogut~~ıan ve enllr Vt:rdı 
ı.:ıt İngilizler mii,klil rnzi,ı-~t · dıj,•('('ek merakla beklenmek edir. . . harp .<onunda da toprak ve müstemle- ı\.uyucaK koyıerının oırbırıyıe ll!rle~-ı u KA. N 

1
;:, tUl:'.t.u.ı:. , 

n!tırlar•a mlirlahal' cı!Pe:>ktit. .!APO.\TANI.\' HAREEF •. TI . ke i"temiyoruz. General Veyvelin Su- Evvelki giin saat 5,40 da Aydın ele- ımıerek: bır muhtarlıkla ıcıarc:>ı mm.ı l . A~lA 11 1 1.. A 
1 1 

J 
-~C~.:ll"ED, EKi lfAL1'. .. 1 Jaııonya ile Felemenk_ Hındı,;tanı riye harekatına giri~eceğini öli:rendi- mirrolu üzerinde Ortaklar istasyonuna llK goruıuul{U haKkıncıa uahuııe , ~ ll~maga karaı· vermış ve ge ınış "ı>>! 
c• h k J 1 ı 1 1 B t d e an etmekl<! .. k .. K d Sel k ' 1 ue o·ıev eıeııaşııan !UIJl'ıKa cıvarın •• ,,urıye "' ı. ıas mı tııı<un an mu- arasıııt a u avya a cer ) ğim zaman çok sevindim. gıtme · uzere u~a asının çu ıs- 1<alttıılltcıı vııayete lıır tamım geımı~-ı , 0 • 

rekkeptir. olan müzakerelerin pek dostane geçn~e.- Suriyı• çarpı~maları haikkındn he- tasyonundan hareket eden 1351 sayılı tır ııoııeıç.ıcr clıKereK getenıerın rnorı· 
l - :\fiisliiman Arnplnr, rliğini lıundan oe,vvel de haber vermı:;- nüz mufassal malUmat veremiyeceğim. marşandizin furgonuna binen Devlet * Mekteplerue der:te mevcut ta- Kay<ı gu·meıerıne manı oımuşıaruıı". 
2 - Lühnanrlaki :Vlaroııi!cr, tık. Bunun sebebi, japonyaııın Fel~: n. ('örçil. Brit.ın;-anın mühimmat demiryolları g inci işletmesinde köprü Jeueyı anlamak maksacıiyle yapııan'ı:;azı kapııaraa Kavgaıar oımuş, dana 
:) - Al<niler. ınenk Hındi ·tanından ısrarla ıstedıgı imalatının pek çok arttığını. ma.ns inşailtında URtabaşılık eden Sar:;ykôy yo1<ıanıaıarda taıebenın verccegı re. sıkı bır poııs nım~~esıne l~~um, gu .• 
4 - Dürzüler. bazı iktısaılı kolaylıkların AlmanyayR annııı Atl:ıııtik muharebesinin en mu- lü Siileyınaıı oğlu 46 yaşınua G:ılıp Sa-ıvabııı tevıııcıı muvafık gorulmuş v~ ruımuştur."' .Kapııaı açılınca n!lsuoı 
Fran<ızlar, ütederl:x·ri ::\la.ronileri yaraması cıu ·üncesı ıtlı. l'tılemenk Hın- ,.-,,ffokı;-etli ayı olduğunu. orta ~ark rar, geçirdiği kaza netic>sinde ölmü~- yokıamacıa talellenııı cburada:. ai;e ov, resmı .ı:ıo memur tedbırler aımış- • 

tulmu•lardır. 1~60 da Q,nıanlı ımpara- ıtıstanı, bu nususı:.a ısmrıı uır muka- har~katıııclan memnun olmamak icin tür. lcevap vermesı MaarıJ. Vekaletınce ka- tır . A~ nca_ uç asken ı.ayy-are, !alln-
tıırluğunu tatbik "derek :Vlııroniler vem<!L gostcrıyorau. tsugtin Japonya h!c bir sebeh bulunmaclığını söylemi•, Marşandiz treninin Selçuk. Çamlık rarıaştırılmıı;tır. karını uzeıınue uçmakta ıdı. . . 
muhtariyet temin dmişlerdi. harıcıye nazırı ,ııat.:ıuoKa,ıapon narı- _ Almanlar. Sli\'eY•.e üc 3 ,- e\'Yei istasyonları arasındaki kü~ü.k tünel- !Jk tan:;ıııerıni hudud dışındaki,. ı•aıırık:anııı altı .kapısından bırıııu.~ 

rnı4 rlen sonra ~ııri~·e Fransızları cıye ııe1.are~ı erkanını topıamı~. Yeıe- girecrk!Prini fraka bil;lirmi~lcı·;Ji. Hal- den gcçlıgı ~ıra~a Jokomotıfın baca- memleketlerae yapmış olanların yaş- <la, cııgcrıerıncıe. öO !<.ışı polı.sçe t~\
)(<'Çıııce, !foyrutu ve bazı ıllii lümaıı,menk ttındıstnnına Yerııecek tevap\lıııki simdi fr:ıktanz v~ kuvv.•tlerimiz sınc!an çıkan kesıf dumandan bunalan ıarına llakılmıyarak memıeketımızue kU eaıımıştır. 1,,;aıışma1< ı.>tıyen ı~Çı· 
ııııntakalarıııı Lübnana ilhak etmiılcr-ıuıerınıw muzaKere.ıer yapılmıştır. :>oy- Suri~·e.ı·e rle girmi,;tir.Tobrıık ve \!ar':ı Galip Sayar usta, nasıl<a fıırgo!ltın llK tahsılı bıtırme ımtıhanlarına ka. ıerden anca!<. ~u· kaç kışı ıabr!kay~ 
dir. Lübnan, daima Fran~ızlarla bera- ıencııgıne gorc bu muzaKereı~nn neu- \fatnıhacla hakimiz. a~ık bulıınon kapısından düşmü*, tre- uullerı ı>ıaarı1 Vekaletınden oura,ta- gırebıımıştır. Grevcı noııetçıler, uzc'I 
t>er olmuştur. !Jıirzült'r de daıma lnııi- tesı, Haravyadakı ıapon murahhas ne• 8- M . . - ıılıı tekerlekleri altında kalarak p~rça. Kl'lı.lakadarlara llıldirılnıiştır. ıenue goz yaşartıcı ,bombalar 'ltıla· 
l:zlere taraftarlık gö"termı~Jerdir. yetıııın ı:erı çagırıımusı kararıaır. !Su • USSO/Z n l lanmıştır. Kaza tahkikatına Adlıyece * Hukuk mahkemelerınde tek~v- rak uzaklaştırılmış ıse de az. somu 

L>Ult:t,ULt.H J.\t;JLJ/,/,/',HJ,ı:; BE- na~r cıogru ıse ıaponyanm muzakere 1 oA~'fA~.1-ı .ı N1..ı ::.Att ı ı- ı:.uı:. ı devam edilmektedir ü cı 
1 

. yıne ııır koı·don tesıs etnuşlerdır. Utr 
NABBH.: ,·oıı,·ıe etue ecıeınecugi şı>ylerı uaşka va. mekte oıcıug· unu gormu•tur. nı1':at · v n e en ya an yere yemııı suçunun poııs kordonu da çalışacak amel•lerı 

' J > cer.a mahkenıelermdekı duruşmaların 
.!lugün gelen bir habere go~e 1926 ~ıtaıarbıe eıde etmek ıstıyecegı anıa- uu ursattan ı:.tııaue eaerek Reısıcum , lda ceza hakimleı·ınin yazılı delil a. ıatırı kaya sokmuştur. 

uakı ısyanın bastırılmasında l< ransız- sıııyor uemektır. • nur ınonune şunu soyıemek ısterıııı Manıfatura t"I satııtarı · l 1 ld _ kk d t l<'abrıkanın salahiyettar ıüksP.h. 
ıara gucenup Ammana ıltica eden Dür ... Japon gazeteltıi Fekıneıık Hinuis- kı ltaıya ı~·>ıs cıe b••ıanan "" ııızım 1 U 'I ran:ıa arık azım. ge ıgıdh·a· ıhn a hem- memuru, vaziyetııı guçleştiğını be • 
. . , ., , - ct· 1 ı ' · 1 ı• ' · ~ ..,, . yız mah emesı tevnı ı ıçtı ad .. e - k ıtı erkanınu,ın sultan ~.l,ıtraş a ngı- ı.ınıııııı cevııııına le\•kalade sınır enm ' ıçın haıa ,.e oaıma ııaKı oHııı aıu1,yış v illiyet Fiat mürakabe komis,·onu . . t 

1
. 

1 
.tt 1 yan etmış, bunun üzerıne 1-abri a~ a . ı ·ı h k · ı . • 1 . apon- . J • yetı umumıyesı ara ınc nn ı ıhaz o u. k d k ıız ere ı tı a etmıştır. vazıycttcdırler. !!azı gazete eı, J ve ış ımııgı siyasetını takıp etmek '<Z· eltin ögleden evvel vilayette vali muavı k Acll' V k 1 t' 1 h vazıyet edilmesi hak ın a i emri, 

merkezi ~anı olan :;uriyeye geline .. , yaya karşı dik baştı bu harekete sebeb, mındedir ni B 1'krem Yalçınkay:ının re.ısliğincl~'nand akrar,l_k dıyel e at eblıı~c end.şl~ rı ltuzvelt telefonla tebliğ etmıştu·. 
b k . ·•o . d ı · ,_ 1 · . b . b b 01 • • • ınız e ı a a a ar ara e ıg e ı mış- \l k 1 k d u ı,ım ~ ,ene en >erı •- ransa ı e ug. ıngılız ve AmerıKan gru u ,e e · Kadyo ırazeteaınden : toplanmış, biı· idhalfitçı tarafından lz- t . • uhaiız uvvet er uman anı yar-
raşmakt.adır. Hunlar, ::iurıyed mahal- ·cıugunu yazmakta ve buna karşı, harp Hugun ıtillyanııı harbe girişinin mıre getırilmiş olan Tel için ~atış fiati'. 1\~. ıı.ı··ık·. b , .. 

1 
tt" . BS~~ bay Unşova bu emri alınca takviy~ 

lı muhtar ıdareıer kurulmasını ıste- edıımesını bile tavsiye etmektedırler. birıncı yılclönumudür Hu vesde il~ ve kar nisbeti tayin etmiştir IAı u ı.ıı.~k.a~ m~.fe t 1.ş1• 
13
· ~1~ ıu kuvvetl .istemiş, iki piyade kıta'U da· 

memekte, bi.ıtıin :;uriyeyı kavrıyan hırı 1''akat Almanyay:ı harp malzemesi J\lussolını tarafından· atılan adımı :\lanıfatura fıatlerinin te~biti nıe-ı N g~ıl ve mu ıye mu e ~ışı · •
1 
s~n ha gönderilmiştir. 

devlet kurmak arzusunu ozhar etmek- >;evki için japonyanın IJzak şarkta ikin. nakli gosterınek: ıçın ltatvan ııa•ete- selesi son sathadadır Bu hususta ''a- 1 urı staı~buld~n şeh!'lmıze Oge mış, 50 kamyon'<! bındirilmiş olan asker 
l h . tt· b ı b .., · · b. ı· · · · · · · · ·· h l.d. . • • ı· . · . · , adlıye mufettışı B. Cevdet zer ve 1 e, •1 :ı azı arı u uLırı~ e ır ıgını, cı hır harl>t! gırecegı şup e 1 ır. Jerı uzun makaleler yazmışlardır. pılan tedkık!er ooııa ermıştir . . .. . , . O ;ı, iabrika cıvarına gelmiş ve böy ece 
ııenış bır Arap birliği şekıınde görmek Amerik: Cumhurreisi Ruzvell, bir t;u vesııeyle .Hus.soııni b10 nutuk söyle Yarın saat 10 30 da yapılacak top- malıye ~ufı;ttışı B. Kadrı neoK • La. 3 bin k~ilik kuvvet ~üngü takmış, 
ıst~mekteclırler. . . 1grev hadbesi Hebebiyle tayyare imal miştir. ltalyanın harp zayiatı hakKııı Jantıda manifat~ra eşyasının satış ıi- n"-aya J1t7ıŞl.er_dır:h tç la 'ı'•J' -~ mitralyözleri kurmuştur. Grevci !liı· 
~am mıntakası halkının, İngı!ız ha- eden lıir hususi fabrıkaya el konulma- da cta malumat veı·ilmiştır. Bu malu-latleri ve yüzde kar nisbetleri kat'i ola- . * e; :n•.agı.! raca 1 .r '.· :gı betçileri dağıtmak için teşebbüs edil-

reketini nasıl karşıladığı henüz malum ,;ı ,.e işletilmesi için emir vermiştir. Bu mata göre ltalyanın harp zayıatı az· rak tesbit edilecektir ıdare.heyetı dun ogleden soma j)ır)ı~·· mış· , bunlardan biri mukavemet gôs-
ıı ·'Jeti . • · !er bınasında toplanmış zeytınyagı 
e~:,.,li~LT/<,REl'l l'ROTBSTO· 

1 ,;ııretle Amerikan harp gay~etı~in. ııe dır. Bır senede ItaJya :::32. tayyare ı\Ianiı"atu~a satışl~ruula . ihtikara ihr~cat işleri üzerinde ~üzakereler- termiş, fakat biı· süngü darbesiyle 

\ •. , 1. h .. k t 1 .1·t 'derece arttığını ve ne derece ılerı gıde- kaybetmıştır. Buna mukabıl duşma- 1 meydan verılmemesı ıçın yerıncle tecl- el bıılıınmııştur yaralanarak hastahaneye kaldırıl -
b' ışıye .. ge ıncek u ume •. n~ dereb;·e ceg"ini anlamak kolaydır. Amelenin nın 1439 tayyar esi imha edilmıştir. birler ittihaz olunmu~tur. e GU" u·: z ÇOCUK mıştır. Ruzvelt, verdiği emirde hu-
ır nota verere resmen pıotesto a u- Kara ordusunun bir senelik z:ıyiatı ooo RB susl fabrikanın milli müdafaa cm • 

lunmnştur. ~'akat Frnns_a, Suriye için hakları hükiimd tarafından koruna- 17 bin ölü, 48 bin yaralı ve 140 bin I I '•·inde çalışacağını bildirmiştir. H-aı·-
lngıltereye _k~rşı harekata gı.rışecek caktır. kayıptır. Deniz kuvvetleri 1576 ö!ü, KIZ KAÇIRANLAR YET ŞT RMEK biye nazırı Stimsona tahsisat ~arfe· 
degılclıAr.I Vışınıdn b.oylet b:r vhazıylet al-, 1563 yaralı ve 6100 kayıp vermiş ·I Ödemişte Bezdegu'"ne ko"yu"nıle Meh- Bilgile hakım Çocug"un sıhhatini te- derek fabrikayı işletmesi ve amele 
ması manya a ıyı esır usu e ge- · ı.... · · l "h ' t ·ı · . ' . ı· Al 1 ·s , ·d d !erdir. ltjlyanın hava kuvvetleri z:ı- · med oğlu Mehmed Asım kızı 16 yaşın- miııle beraber bilkım zahmetini de ya ça ı~cırması ıçın sa a ıye verı.mı~-
tırnıemış ır. man ar, urıye en o- 't elı c b ·kta 500 1 G" . ' . , · · 1 · d. · ç - k ık tir lan, Fransanın lngiltereye harp ilan ;~1a. ın8a00g n e

1 
un1u6n00mkı rıt (' .. c a um rıyeyi zorla, Odemışın Zeytınlık rıya .111 ırır. .1o1cııgunuzun aç ay ı · · R 

1 
b k d 

d. - · · , t · ı d'. ,.., k v· .· o u, yara 1 ve ayıp ı r, ,o köyünde .\lustafa Güler, Hakkı kızı 2!3 olr!ugunu ve a ı kuruşluk posta pulu uzve t aı uman an 
e. ~el egbı~ı zk.~n.ne mışl er 

11 ~ 1•· a aBt 
1 ~1

1 ' rülyor ki tt11lyan gazetelerinin ])ıı yaşında Zehra Çırag" ı rızasiyle kaçır- ile adresinizi bize bildiriniz. Size (Ba- Vaşington, 10 (A.A.) - Nortt A-
IJO) e ır .ııar amamış ır. unıa ·ı ·ı tkl · t b' t , , ı ö·'"t) 1 · · .. , · A · ta f b "k 
Amerikanın müe"sir oldugıı şüphesiz- BUGO NKO PROGRAM ve1s1ı. e ı eh.yat~ ıd da:ı neşrıya ır e· 

1 
mışdJ~rdır . Suçlular Adliyeye verılmış- kını <ı:;u l eErıf!'ıZ<l<.>n Kgonderelı(n~. 

1 
merıcan 

1 
~yşeyşın YtıY_ared a rı. ası 

d. ç·· k .. A ·k L' .. • se ı ma ıye ın e ır. !er ır ·"""' ,.~ıi'geme 1ırı111ı11 ,rne nın ame esı grev yap gın an reıRı -
ır. un u merı anın •. ransa uzerın ~ 0 p 7 33 h fif ,,. 1t 1 ki Af 'k k b t · 1 · , h R it ı · 't 

deki nüfuzu büyüktür. Bunun sebebi~ ~ ;~"~. rog~a~, ( . 
8
a M. P~~ı: 8a~n0 f ~ya, ~ar rı ~yı ~Yt e :11t Bay!ndırın Ergenli köyünde Meh- /llerJ.~rtR cu~ turd. u~ve k ı~rm; bm.~aı ~ertı ı 

Karp yarı küresındeki Fransız müstem- ~: ." ıatns12 a30
e; erı, ~~ı;3 ,., ır. . ~g~s davya vek Alunan1ıs an a , ı I mcu oglu Hilmi Meray ve arkadaşı Ah- Al\' A A a.v. e e

1 
ı1ntıcıye !da a r a r~üa:~ ast e-

ıekeleri ve Fransnnın iaşe me,;elesi de- ..,vırı saa ı, , rogra~, ,. peş- vazıye ı~ı. e a_nca . ~an arın mu- med, ayni köyde l\Iustııfa kızı U yaşın.

1 1 
rı ışga a. na a ırmış v~ . m~ .çe 

· 1 A e • ·k · t'kl' 1 ilcadelesinde rev ve şarkılar, 12,45 AJnns haherle- dahalesı ıle cluzeltmıştır. da Hatice Değirmenciyi çayırdan kö-1 ıı-1 ~ e::;:ıı~ ~ ışletılmesıne karar vıermıştır. Reısı -
~.~;rnsı~a~:n a~ap1~1 \ ~ü ~k yardımdır ri, 13 radyo salon. p~·kestro:ı, 13,20 :\ltBsolini .bu vesi~ey!e söy!e~iği "!U· ye gelirken zorla kaçırmışlardır. Suç- c::::> \Wf U Ciii# ~ 1 cumhur, bu mıln~"ebetle !aptığı be-

y g Y · şarkı ve saz semaılerı, 13,3" radyo tukta harbın sıyası ve askerı safha- Jular aranmaktadır, • yanatta, bu gi'crnı Amerıkanın mu-
iAŞE MUDORLUKLERI salon orkestrası programının deva • !arını izah .etmiş, İtalyanın Atina da Kemalpaşa kazasının ören köyünde\ UZU"1ı dafaasına zarar verdiğini ve bu se-

• . . mı, 18 Program, 18,0:3. tanbur v~ ke- dahil olmak üz.ere bütün Yunanistıı· oturan İbrahim oğlu Kemal Teke, Ar- K. S. K. S beple Amerikan ordus1;1nun başku • 
Ankara, htanbul ve İzmırde cla~e mençe ile :<:ız eserleı·ı, 18,15 z·r~at 111 işgal etmesıne Almanyanın mu· mutlu köyünden Mustafa kızı 14 ya- 8 ton fasulya 20 25 mandam .,ıfatıyle fabrıkayı tekrar 

müdürlilkleri• ve diğer vilayetlerde de takvimi ve toprak mahsulleıi borsa- vafakat ettiğin i söylemiş ve: şında Ayşeyi kaçırmış ve z:ılııtnca ya- !l çuval K. darı 10 açtırdığını bildirmekte ve i>çi!P.rin 
claşe hey'etleri• teşkiline dair koor- sı, 18,25 Konuşma (dış politik·a ha. - 6 nisanda bir şey olmasaydı da- kalanmıştır. :l22 kilo balmumu 15:) hukukunun mahfuz olduğunu i!avc 
llinasyon hey'etince ittihaz olunan ve <liseleri, 18,45 çocuk saati, 19,~lO A- hi ltalyan kıtalan, Yunanistanı mah x 21 Albayr3k 12 50 2l etmektedir. 
\'ekiller hey'etince tasdik olunan ka- jans haberleri, 19,45 çifte fasıl, 20,15 ı·edeceklerdi. Fakat maalesef Yu · 'A 'k d skerlig~ i 261642 Amerikan gazeteleri ne diyor? 
nır, Ticaret Veki\Jetinden şehrımizcle- radyo gazetesi, 20,45 bir halk türkü- nanlılar, daha evvel yık1ldılar. _ men a a_ ~ _ __ Nevyork, 10 (A.A.) - Reisicum-
ki ulakadarlara OO.bl.iti" .. olunrrıuştu.r. oü öğreniyoruz. Haftanın türküsü Pa D~miştir. . tecil edilenler 261663 ~ ,., hurun verdiği emir üz.erine ordu t~· 

Ankara İaşe muduruniln ucretı 400, sınlı güzel, 21 Konuşma, memleket Dün akşamkı Londra r adyosunun .' ı·afıııdan Nortt Amerıcan Avyeyşın 
lstanbu! ve Izmir müdürlerinin üçer posta.ı, 21,10 en çok sevilmiş plak • ;;aat 21,10 daki neşriyatına göre B. Vaşıngton.,, 10 (A.A.)_ .- As~e~ı No. tayyare fabrikasının işgali, m:ıtbuat-
,ıtlz lira olacaktır. İzmirde 210 lira üc- Jar, 21,25 riyaseti cumhur b::ındosu, Mussolini, İtalyanın tekrar Habe~is· k~yıtl arın g~zd;en ge~ınl.m~~ı ıçın 7 19 ta iyi karşılanmıştır. 
retli bir iaşe müdür muavini, 170 lira 22,10 divan koşma ve semailer, 22,30 tana malik olacağını ve Amerikanın hukilmetçe bır em.ir verıl~ıştı.r. 1:Jun- 8 23 • Gazeteler bu fabrika grevinin k~-
ucretli bir rapor tör, 100 lira ücretli Aj11ns haberleri , 22,45 caz ban (pi.), bilfiil harbe girse bile hiç bir tesir dan maksad, vaktıyle te.cil ed ı lmış o- 9 29 münistlerin faaliyeti neticesi olduğu. 
bir memur, 85 lira ücretli bir daktilo 23,25 yarınki pbrogram ve kapanış. yapmıyacağını, japonyanın su smıya- lanlann yine ayni va zifoler de olup 10 34 nu ve işgelin bunu tenkil eylediiini 
bulunacaktır. lüp ton )ıakla 11 5Q 11 caiını da eöylem iştir, olmad;kl arını anlamaktır. 11 yok. tebarüz ettirmektedir. ~ 

it 



ı 

r 
n 

n 
t-

ni 

11 HAZ iRAN 1941 ÇARŞAt,1BA (ANADOLU) 

İstanbul sıhhi müesseseler artırma ve eksiltme komisyonundan: 
Muhammen fiat Teminat 

"Si Azı Çoğu Kr. Sa. Lira Kr. 

~ek 730,000 917,000 Kilo 12 75 8768 87 

.<araman 55,500 78,000 « 60 

Jaii;Jıç______ 78.000 101,000 « 55 

'--~---~--------------------~Uzu 8,800 14,900 « 58 
'--- ---·--- ------------

15189 15 

~r eti 157,000 214,000 • 42 

Qt 153,000 185.000 • 18 
'--
"a,e Yoğurdtı 9,500 ı G,000 Adet 8 

'------------·------·------·-----'-~ Yoğurdu 10.000 l\l,000 Kilo 25 

2949 73 

~Utlıak Yumurta"' 240,000 380,000 Adet 2 
'--- ·------·-~--------
~lük Yumurta 170,000 225,000 

12-15 00 

• 4 

~ yağı 30,800 41,600 Kilo 145 4524 00 
1e.ı·tin yağı , 20,800 31,100 

!-~--------------·----------
eyti n clanesi 9,125 14,650 < 40 

• 70 

Şartname 
Bedeli 

585 

10 15 

• 

19 7 

o 

3 02 

Şekli 
Eksiltme tarfüi 

Kapalı 25/6/941 Çarşamba 

.... .1 ... 

Kapalı 25. 6/941 Çarşamba 

Kapnlı 27 '6 941 Cuma 

kapalı 27 /6/941 Cuma 

Kapalı 2/7/941 Çarşamba 

' 

Saat 15 

Saat 15,30 

Saat 15 

Saat 15,30 

Saat 15 

'--
~Yaz Habun 23,400 , 34,000 

3619 14 2 42 Kapalı 2/71941 Çarşamba Saat 15,30 

• 45 

~ 
~l Habun 11.200 17, 750 « 30 

~.,·ağı 4,440 5,915 

ll.ç~1 4,600 

« 160 

6,750 « 60 

~Uru kayısı 6,500 8,900 • 85 
:--..._ __ ·--------·--------------------
~Uru FaHulye (Horoz) 35,~00 46.800 « 30 
:--...__ 

)/Oh ut 23,920 30,900 « 30 
~---·-------·------------------
ltiıır; 78,200 l 11,500 « :!7 50 
}:'-:-------
~~ıl mercimek l ,000 1,800 • 25 

J{;;;;ı;-;;;-rcimek-· --lo:580 16,150 
:--...__ --- ·--- ------------1\ııl'lı üzüm 

18 

)(--·----
Uı·u bamva 

)(-----· ··--

14,600 19,400 < 40 

500 150 • 120 

tıru barbunya 16,800 23,SOO 
~-·----------~------'---·---·--------
'~İbn 34.500 53,750 « 05 

• 20 

J;----·--
atates 80,500 114,000 c 13 

ıı--- ·----------
•U lını r 41,300 46,800 « 20 
~------
. <l<la 16,600 22,200 « 08 
b-----

2,200 ~te8 salç3s1 

~Uz -------21-,000 

~ ~sme seker 
::----...._ ' 4,000 

3,32;) 

25,900 

6,600 

• 
< 05 

« 48 

• 45 
~·ş-e_k_e_r _______ 5_4-,4--0-0 ____ 8_2_,o_oo 

lla~urna (İrmikli) 26,150 :15,000 • 36 

~---~~---------------·----
'><!hı·iye (İrmikli) 17,480 23,675 « 34 

~ 1rınç unu 
~ 
}!işasta 2, 700 

1(--~------------'-~--------
liSkus (İrmikli) 500 850 « :16 

6,5150 « :ı2 4,950 

a.550 « 30 

1013 55 

S!l64 72 

29R3 51 

18·11 =~7 

~ 

' ' 

• , ... ı 

1 1 

• 

•" . 

· ı 

• 

o 

5 97 

1 99 

() -.. 
'· L 

.. 
'• 

Kaı:>alı 2/7/941 Çarşnmba Saat 16 

Kapalı 4 7 941 Cuma Snat 15 

• 

Kapalı 4171941 Cuma Saat 16 

K:ıpalı 9 7 ~41 ('nr~:ımbn Sant 15 

ı- -------------·---·-----------
~======;::::======~9=00===---==l=.4=5=0=====·======3=0=====--=--=-=-='=· ==========~:-::===========r:====:::--=========--======= ıı~Yaz peynir 

I<--------
~·niri 2,900 5,900 100 

~ ================================ 
24,850 15,050 • 50 

1 
1 

Sıhhi ;\'I üe<seı;eleriıı 1941 :VIali yılı ihtiyaçları olbablaki şm·tnanıe ve Nüıııuııeieri Yeçhile eksiltmeye koııulmuşhır. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat Ye içtimai :'vluaveııet ~1üdüriliiğü b;,ıasında toplamın Komisyonda yapılacaktı r. 
2 - Eksiltmenin Şekli, !(lin ve nln1.Jeri. :IIuhammeıı fi\'nt, mu\'a!{kal )(aranti miktarları karsılarında ~öste r ilmiştir. 
:ı - Kapalı zarfla )'apılaı:ak cksiltıııelcl' için ihale Raatincieıı bir '-"-~at ev.Yd isteklilerin teklifi h·avi ve ağzı mühürlü zarflarını makbuz mukııbi

linde komisyona ''ermeleri lihı:ııclır. ;\Iektnplarda tekl'f olunmı fiv:ııtların hem ,·azı hem de rakkamla vazılması kanuni mecburiyettir. 
1 - htekliler mum i\Iüe~seselerin bütün ihti,,aclaı·ı \'?.\'il bir :1Ilies~eseııll1' bir şaı·tname dnhiliııdc bulunnn bütün ihti,-acları iC'in teklifte bulu-

nacak la rrlır. 
İstekliler 1941 )•ılı Ticarel o:dası wsikasiyle 24!l0 sn.nlı kıınundn ,-ı·rz ılı vesikalar ve muvakkat gnrmıti makbuz veya Banka mektupların; 
kapalı znrfların içeı·isiııe !<uymaları lfızınıdır. 11 20 (4376 ~1 20 ) 

çıır:ıen • 'Mi&ailtcw rQJtJWWW:i MW r ca:;ı a ın• 

P..msımml . B A L Ç Q V A. •~ • - ·--Kiralık Ev--
... Giiımlyalı Nn r i bey sokağı (54 üacü 

Ağarnemıhın liıcalan rn· ::::. ookakl 6 ııunıarada konfor lu ve gü-
Şifahbaş sulariyl~ nıii~tchir fhılcorn Ağamemnun ılıcaları 10 Ha- ı zel manzaralı e\' kiralıktır. Her gün 

Ziran 941 taı ihindeıı ıtibareıı kii.;:ıd oluıımuO[ur. :\Iuhterem ıniiRteri- öğleılen evvel a.vni eve nıür~aat. 

.., 
ALSANCAK 
latıuyon karJmnda yeni ----

EGE 
hususi Hastahanesi 

açılan 

l~ı·e beravı malumat arz olunur. r:.:::;;.;;.;..;;,;;.-....;.;..;.;;-..;;.;,;..;;,;.;;;;,;;,;,;:;,;,;,;.._ı ı 

i'vlüsteciri lzınir belediyesinden: Sa h ıbı. DOKTOR OPERA TOR 

B 1 1.• "[ v k / Otobüs işletme idar esinin senelik A D J l 
• eyrıancısı smat L\..U1'a lZ l · ( 3oooı ton motorin satın a lınm-.ısı 
l"'•- - •-••••111, 5ii.ıaııı.~ ._._ . ...,,,.,,.. uı • ll'il ı 4 ! , yazı işleri müdürlüğündeki .şartn a -

BiR 
ıl Ayvalık asliye hukuk hakımlıgı n- 1 l( 1 k' _ b b ~.. . mesi veçhile kap-alı zarflı eksi ltmeye 
•n : 2131 --·- U a ' u run ve og az. , konulmıi~ttır . Muhammen bedeli 
Ayvalıkt:ı Emine özbck tarnfın - haslaiıkları ınütchassıst ~8700 lira, muvakkat te ı:nin atı. 2902 

~an kocası Ayy·alık Kazımpaşa ma - lira 50 ~u~uş~ı:ı r . lhales ı 23-6-1941 
haııesinclen olup İzmir Salepçi oğlıı DOKTOR OPERATÖR pazartesı gun u saat 16:30 cl a.clır. 
h · ö · Da"' hAı •• 2490 sayılı kanunun tarıfatı clahı l rn-
1 anında lcmuıl zbek aler.hıııe açı - Üke ele hazı;+anmış teklif mektupları iha 
~n boşanma dav:ısıııda mucldeıal 0:·- le "iinü nami ~aat 15.30 a kndar 

!hın adresine g. önderi l'.'n rlava ar,zuh·;:- cııceu" ıııetı ·ı·ı· va•. etiıı·e verilir . ı h k- d t ] l~i.nı.: ' ~'.'.~yh~.- ~nkaio t No. (80.... '"'" nıunıaile.v ın mez ur~- re~ e ·ı·ı un • 6 ıı 16 21 
~lamasından clolavı teblıg erlıleme'l1ı• •~ • ·•~l•••m ı...,. ''h• iiıi(l.->:ltn "" : "•\ 
"'e bu arzuhalin iıanen tebliğin(' k~ı- ~.:.ı{,, -r~ f'"""~._~ı •. .:1"'.-

4 

D 
0 

k t 
0 

r 
ı·ur verilmi!=itiı-. ----.~_..,. __ 

:\Hiddei dava :ırzuhaliııcle k"crı<ı- B h f ı•ihindcn itiUUl'Ct yirmi gün ZUl'fhıır:la e çe . ıın hanei zevci\·eti terk ettiğini ''P . 

2071 

Uz 
tıı-ahkemecc ,-aİıılan ihtnrn rağmeı1 da\'a :ıızuhalmc cev.ap vernı esi 1iizıı
hanei zeniyete clönmedii(indeıı lı~ - nıu ,- dava arzuhalııı~n bır sur1> tiııiıt 
·':tnma talPp etmektedir. mahkeme di,··:ıııhane•ıııe :1'1l111ı;ı ol-

~fliclclP:ıalevhin bu ilnnııı n"'."i·b- rluğu ilıineıı tebliğ oltıııuı·. 

Çocuk l--!<'l stalıklan 
fV:ü lehassısı 

Her tubeye aid hastalar kabul ve mii-

(SAHiFE 3) 

ii;·;.·;;··ı;;;;~;···A;;;i;iiii·· ·ıi"d;ı~;;j 
: ' : 
"•11'11"1•t1••u••••• l •''• ••- •••••• ı ı• •••• ••••••~ tt' ı•ıı ııı ı• •1.111111 •ı•••••• •-•••• •••••• ••• • •ı ••I'• • ı • •••• , • ' ~•ili',,•• , 

fzmir levazını amirliği satın a lma komisyonundan : 
Miktarı Beher kilosuna tahmin edilen fipt 
37600 kilo taze kabak 5 kuruş 
75200 • > fasulya 6 • 

166400 » > doma~es 4,50 • 
64400 > • biber 5 » 
84600 > > patlıcan 6 • 
28200 > ~ bamya 8 > 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı altı k-alem sebu kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 27 haziran 941 cuma günü saat on altıda Kışl?.da 
İzmir leyazım amirliği satın alma komisyonunda y-ap~la -
caktıı·. 

3 - Beher kilosuna tahmin edilen fiyatl-.ırı hizalarında yazılırlır. 
4 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 24432 liradır. 
5 - T.eminatı muvakkate akçası 1833 liradır. 
6 - Şartnamesi her glln komisyonda görülebilir. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat 

teklif mektuplarını ihale saatıııclan en az bir saat cvye! ko-
misyona vermiş bulunacaklardır. 11 16 20 26 

lZıxıir Levazım Amirl iği Satın Alma Komiayonundanı 
Miktarı 
50,000 kilo kuru ot 
40,000 ,kilo kuru ot 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem ktıru ot ayrı ayrı p:ı7.:ıı·
lıkla satın alınacaktır . . 

Taliplerin 12 haziran 941 perşenbe günü saat on beşte kışlada İz
mir levazım amirliği satın alma komir<ronuna müracaatları. 

fzmir Levazını Amirliği Satın A lma Komisyonundan: 
Pazarlıkla 90 bin kilo odun satın :ılınawktır. Taliplerin 12 hazi~an 

941 perş.enbe günü saat on beşte kışlada İzmir levazım amirliği •o.tın 
alma komisyonu na müracaatl-.ırı. 

İzmir mıntaka 
dürlü2:ünden: 

ticaret mü-

Yumurta ihracatçılarının dikkat nazarına: 
Almanyaya ihraç edilecek ikinci nevi, natürel, konsen·e ve sanayie 

mahsus yumurtaların kü~ük sandıklarla d-.ı sevkine, yumurta ihracatı
nın mürakabesine dair nizamnamenin 16 mcı maddesi hlikmiine i~ti
naden Ticaret vekaletince müsaade edilmiştir . 

Alakadarların bu husust-a etraflı malı1mat edinmek üzere, müdliri-
yetimize müracaatl arı. ' 2134 

Memur ahnacak 
DEVLE'T DEMlRYOLLARINDAN: 

1 - Devlet Demiryolları istasyon smıfmda istihdam edilmek üzere 
müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi 
alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazananlara 60 liı'a ücret verilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 16.6.941 tarihinde sa-.ıt 14 de Haydın·paşa, 

Ankara, Balıkesir, Kayseri, l\Ialatya, Adana , Afyon, İzmir, Sirkeci 
ve E rzurum işletme merkezl·erinde ve Sivas, Eskişehir cer atelyeterinde 
yapılacaktır. Müracaatlar bu işletme ve atelye müdürlükleri ve istas. 
yon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Müsabakaya iştirak şeraiti şunlardır. 
1 - Türk olmak. 
2 - Ecnebi b ir kin1se iJe evJi ol m am ak 
3 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 u geçmemiş olmak -30 yaş dahil-
4 - Askerliğini yapmış veya -.ıskerliğini yapmasına en az bir sene 

zaman kalmış olmak. 
5 - Müsabakada muvaffak olanlarııı bilahare idare doktorları ta

rafından y-apılacak muayenede sıhhi durumları demir yol işlerinde va
zife görmiye elverişli bulunmak. 

6 - Müracaat sitidalarına bağlanacak vesikalar şunlardır, 
Nüfus cüzdanı, diploma veya tasclikn-.ıme, askerlik vesikası polbten 

tasdikli iyi huy kağıdı, çiçek aşıst kağıdı, evli olanların evlenme cüz -
danı, 6 adet vesikalık fotograf. 

7 - Daha fazla nıalilmat almak istiyenlerin işletme müdül'lüklerine 
veya istasyon şefliklerine bizzat müracaat etmelidirler . 

8 - Istidalar en az 14-6-941 günü saat 12 Ye kadar kabul olunur. 
2 4 6 9 11 (2849-1910) 

M. M. Vekaletinden: 
l - Kırıkk:ı!e Saıı'at Gedikli, Ankara Musiki ~dikli Merzifon 

Gedikli Orta okullarının yalnız birinci sııııflanna ve Kayser i ~dikli orta 
~kulunun her üç sııııima 941 Eylülünde başhyacak 941 - 942 ders yılı için 
talebe alınacaktır. 

2 - !steklilerin Türk ırkıııclan olması, kendisinin ve ailesinin kö
tü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam· çıkması ve 
yapılacak :<eçme ~ınavıııda muvaffak olması şarttır. 

a - T:ıhsillerini iki seneden fazla terk etmiş olanlar, yaşını bii
yüllınüş wya küçültmüş olanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları Askeri 
Lise ve Orrn okullar talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul 
Jluııanıaz. 

4 - İsteklilerin lO;Haziraıı/941 den itibaren bulundukları yer
lerde Askerlik şubelerinden diğer kaydükabul şartlariy)e müracaat yol
·,,rıııı öğrenmelerini ve buna göre de knydükabul kil.ğıcllarını en geç 10 
Ağustos !Ml tarihine kadar Askerlik şubeleri yoliyle girmek istedikleri 
-,Jrnllann nıiidiiı lüklerine göndermeleri ilan olunur. 

8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 

,,., @"•···~=~-.ıtıl.'"""~lll!.r- 1111,. 

Fehn;l Bencaıı 

teha•&ı•ları taı·ahnd~n tedavi edilir 

Müıessesı~ı!e her tı:ı.ma:n 
uast:dnrın ı ıı .~o .ıan bire ka<lılr ~ok, or buhınur. Tel 2.ı:n ~ 

Beyler ROkllğmda Ahen~ mathaı<$ı 

1 ı..,;V_;;•.;,•',:.:l11:.;,;. ıl~.~.-k;;;Al;,oll;:il_~;,;cl;,;,~;;.t;.· ______ , ( ır' --· 
Halis Zeytnnyağından mamul 

1 

Makine Tamir hanesi 
lşi Jlfinünde tes lim etmeği prensip edınen ve 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
Waııe puuı. 4cı:ıı:dl C• l'l • it Telalon;• 81)91 

MUHASiP ARANIYOR 
Bit' ticarethanede muhasiplik yap

mak iizere muhas~beye vakıf, li san~ 

aşina ve ticari büt ün kuyudat ve mev 
zuata vukufu olan isteklilerin t crcü
mei halleriyle beraber şartlarını pos
ta kutusu 273 adresine bildirmeleri. 

Otel - G azino - Lokanta v~ P<istahan.::si. 
Ömer Muharrem 
Çaıuaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU Ege bölgesinin en muhteşem biricik müoses sidir 
38 Kuruştur MODERN KONFOR, TEM!zı IK VE SORATLI SERViS 

•• ' ~ .~ . ' • • ı•' ~·· .. . ............. Slllilılllliil!m11Elllllll9m!\!lnııe--~ll!".B' 

• 



(SAHJFE 4) (ANADOLU) 11 HA.ZiRAN 1941 ~ARŞAMB!,. 

Suriyede Sovuetler birliğinde Fransa şerefli bir sulh 
Fransız kıtaları müttefik- Silah endüstrisi faaliyeti yapmağa mecbunııuş 

. - - . - - . . ~ . - . ' . . . 
ler tarafıea geçtiler kafi gürülmiyor A D 1 d•• · 

-BAS TARAFI 1 NCISAHIFEDE- . lo kovn. 10~ (~.A.) - D. N.:)~· 8 ar anın un 1111111111m11111111u11111111111111111111111n11m11111 B led·ye I memurlarının 
fmdnn ie~lim ıdınmı~tır. Cezııirli, AJa~~ı.nııı r;~rnı ·~ır knynakt~~ og - k. b SON DAV/'V A. e 1 
Paslı, Tunuslu, Merakeşli. Llibnnnlı r(>nd_ıı~11•1.e 7,u~tı-, s~l~.h :nd~~trı:ıı lınr~ gece l eyanab .n.ı .n..H: 

• ve Frnnsızlrırdan mürekkep bu kuv- komıseı ı \ .ılıtof ı~ı ~.rnelıl. bır f~ıal - • • • k ••dl" k h ki 
·etler, Hür Fransızlara ve İngiliz r~tt~n !olon.ra vnzı~esınden fiZledı .• .- • • •• INGILIZLER te au u a arı 

kuvvetlerine karşı hnrp etmek iste- mıştı~·· A?;.lı~ı s~~ebı, el~e eclılen ne~~- Fransanın vazıyetı oliim . 
memişlerdir. celerın 1rnfı gorillmemış olm~~tdıL • • ~ 

25 
k •t 

Beyşebel köy-indeki Fı·ansız müf- l\'loskova, .1.0 .<A.A:> - .. ~uk,;e~ tehlıkesıle karşı karşıya yama ı ometre 
1 • A str 1 • 1 1 • k Sovyct meclısı rıyasctı, Dımıtrı Ostı- . . . . . . kl l K y k d 8 M•ıı t M ~~~~:~ttl?nv~ıçtiı~p~ae~:::i:ler~rı?.ı ;a~: ııofu teslih:ıt komiseı·Iiğine t:ıyin et· . yı~.ı, 10 (A.A.) - Ofı r1Jnn ı ~ıldı- ya aştı ar 8000, 8 10 8 • J e ec-

"<T+-" rnoı · Kah' 10 (AA) R ~ ö ·· nız Petnen köyünde bir yol tahrip mı~~ır. ·Başvekil mu:ıviııi ıımfral Dnrl:m bu- .. ı.r~, .• , · : -. esmı ·\.zcu.: ı• • d •• k d•ı kt• 
edilmiş, fnk.nt bu da pek az bir za- Mısır kralının gardımı giin snat 21 de radyoda nec:rettiği bir rrut~~ıı~ k~~cuşerın, ş~"}dnnt 2.t.:·- ısın e muza ere e ı ece ır 
manda ta mır olunmuştur. D:ışhc:ı nııtuk .sövlemiştir Amirnl J)arlan bu ome ıe ~ız:ı ~· n nm mu a aa <ır ı :ı- . . nııı 
t'nan·uz şimalde Tarjim j tikametinde ı· k d . b b d . nutkund~ czciimle. şunları siiylemi~tir: tı~~ d~~ı! Kısvese varmış olduklarını • A!1ka!·a, 10 ~Tclefonkı.) - Da1ıılıyc pılan yardım, de_y.fo~ rnemu~~arı U· 
'-'npılmıa ve 12 saat bir hırpalamadan S en erıye om ar ıma F ~· . k -+ k · · h" , t sö,Iemı._tır. \ elrnletJ, bele-dıre memurlarının ~ka- haklarından az değildır. Bdedı)I e I1l 
" :ı.ı d 557 k. · ··ı ·· « ran. a\ı unarma ıçuı .. y,ı mı S"hı·ı be ruı ·ı 1· k tl l ··dl"k h kl ı·ı 1 1 1 · bele<l. el b k ı Jill" sonra Sur .nat 16,30 da işgal edil - nın a ışı o muş F'rnnsava \·nkfetmiR olan şefim'ze .ne •.. ı.. ıc:.ı ı er ırc.n ·uv\·c er f e tı u •. a arına. r;ıa ı c o mama arın- essesc erı \'e ıy er . a~ as de· 
mistir • . .. 1-:ıd::ır ~ · tt . ls 'k d bu sabah Lıtanı nehrını aşmışlardır. dnn Lır kanun Juyıhası hazırlamıştı. murlurı da. bu haklardan ıstıfadc en' 

Geı:idcn lngiliz tnkvive kuvvetleri ı .. ahı;e, 1 IO (Al ·~·) 1- dpun_ !\lı::ıır "Fra~~~~n~~ ı at azı ır. <ley'Jd' 2,5 Mlı.r~ıu DOI.AR!,/K TAllSJ. Parti gruhu hcy'eti umumiyesinde reklerdir. Tekaiid s~ndığınm müm1'1 

O' 1 k ı , · · ·; s .· f:aşvekıli ı-ıkenr ~rıyN en onrn_uş car: .· · .. u nr nn. mış ... gı ır. SAT: t.asvi edilen bu layiha, Bli\•iik • tillct olduğu lrn.dnr az masrafla jdarcsini tf' 
.,.e .m: >'tc 1"" < C\am _edıJ or, ur şelm umba gccc;;i 14' Ye cumnrlesı geccsı Akım munak~şab.rın \e hukam~te Vaşington, 10 (A.1\.) - Am~rikan, Meclkinin Dahili.re :Maliye. re biidce ınin icin belcdiycl<'r bankası idare :rrıcC" 
ctı.; ~·.vıd_-at ~mbıı~rı, k ~a1m~mcn / 1

c dcı 410 kişinin Alnımı :ıkmmdan ölıHi- k_nrşı .acı .. tenk.ı<~le~ın zam~nı. gelmemıı;ı- knngrı~si, lıarp lınzırlığı için iki mil- '\nclimcnlerin~e de' te<lldk \e trıs\'ip li i tarafınd!ln idRreqi rnm·afık görO • 
geçırı ı:w:ı ır. urnJ a nem zn) ıat, glinii bildirmiştir. l ır. l.ııgıın chsıplın V<' hırlık znmnnı- \'nr uOO milyon dobrlıl· tnhsignt knhul rı . t. _ "~t .. 
fevknlude hnfif olmuştur. Krnhn cmrMe lskemll'lriyNlcn ge- .hr. • r uvnffak olm:un i<:in • f:ıreşal Pe- ~tmisi:ir . • . ~ · • ec ~,ı:ıış ır.b 1 a· l t k nıu~ ur. ı. ~ ı ı· urln ı ·,.·n b·r 

Dur2iler lngilizlerle beraber· ' . 1 • • ~ ] .1 ~ ten hUk Amet·ne esn t · ve s 1 t " · .n.anun, e e ıye memur nrının cı ·:ı_ .-ı.y!·ıc:ı ıx_· N ıyc mem • r ı.,.ı ,.
1 .. , ·~ , ·, ' ' il muh.ncır ere yıyecek ~<in~ crı mış- , 1

,
1 ı. , c • :c '.azım. e ;:ı. 3000 tayyare imnli icin bu pnrnmn nt mnluli •.:t hnklnrmı ve vetim ma· ıl" staHi hıızırlnnmnktndır. Uiyiı• 

so:~~~~·rfe~e(~Ö~~) nu/;~1:~~~ ~;~~~ ii.ı-. ~'?~ 1r:dr ~~~1eı~lcı; r'llmb~;ı ~0? :n~~~<r~:.a~~J~r' ~nıfı~~le~~:~um~~~:::;~ bir ~1ı~m1 ı7r~si1s oh~nnıuştuı-. :ışİnrını n~z:ı.ı·ı dikkat<.>1 nimn:kt.ndır. yakJnda ~ilyük ;mııi.>t M<>clisinde ro . 
fik kuvvetlerini en hnrn~etli bir su - Hll cısı )<'re ı:rı mıs u tınma tı ıı. tilecektir. 11.~ 1\ ,\ Tll.A_FJ: , ~ Belediye m{'mnrln:rma bu kammln ya- nıkert, edıler.t'ktır. 
· tt k" ı ı d D ·· ı · M ..., J d ... Y'.' h··ı A t• . . ·r . \ışı, 10 (A.A.) - Sur.ıve harclmtı le e ... rşı amış nr ır. urzu erın er- ug a a ı• ransız ll mme ının (ıÇ'\'fiZl ('~ı \'!11'• lınkkııı :i•t DCŞ""<i ·1 ı.- ' d 

.k:nından S ıl' Ul t. d t ·ı· l 1 . . •• t.. ..., ı en ucv:ınuame e snvı A k • 1 1 • a • t ı.mı c rnş n ngı ız e- ı ıı. w~ t:!Chizat itib · ·l 8· ·. <l k' F · 
re ilt~hnk ct~iştir. Bu ız~t, Frans~z- Zelzele seyrekleşti . 1 -:-_Fı:n~sız.milletinin bugiinkii vn- sız kun~tlcriıı~~~ ~st~i~)~ı:~ 1 1~~~1~; s er aı e erıne yar-
dlartal kbarşstı 19126 ~ııdçık:ın ı<1yanAın şıd- h f"fl • zıy2etınıR~yıl<'ş~lrQmbck, '··ı v. • kun·etleriııin, zayıf bTr ordunun mii-

e .e . a ırı !Ti~ ın an sonrn mma- ve a 1 eşb - .ır mng un yrıp:ıuı ecegı nıs- dnfaasiyle knr~ı lmrşıya bulundukln- d ı • 
na ıltıca etmıştı. !~ile sulhu hazırlamak, rı ~uriyeyc nım" fll r ıkat· ·ıah ım mese esı 

ilk hedef Şnm: Muğla, 10 (A.A.) - Yer ımr.sıntı- ~ - Yeni A\•rupadn Fr:ınsanın is- \'~ ~Ohimmat .: 1
1
m:J 1 t • 

0
' h sı ı 

Kahire, 10 (A.A.) - Rü,:. ter A- !arı seyr.e.kleşmiş ve h:ıfiflemi~ir. tikbnliui hnzırlamak. hemen imk:ıns~om e~ı m3s~ e . 01!1~n . 
j-nı:smın ~uriy~ impara!o.rluk ~-~tvvet l~alk!n bir kısın; evlerin: .. girme_k~- Bunu hahr~~m~mız i.Yi olur ki mütn- mektcdir. · bu un uı.,ru lı ı ldırıl- . 
lerı nezclındekı muhnbır:ı, lngılız ve dır. l alnız evlcrı yıkılan ko.yHtll'lı Kı- ı·eke ~tılh degıldır. Mtihlrekc Almnıı- RODOS BOMCALıt ':\'Dl. D h•ı• k A J t• y • b• k 
nur Pransızların Suriyeyc girisi hak ızılayın çndırlnrına yerleşmış hulımu- \'a \'C bizim taraflarımızdnn hnzırlan- T.'..,h"ıı·e 10 (R" l. J) l ı · ·ı· b a 1 ıye ve a e ı, enı ır a-
k d x. 1 k. 1 b 1 . k .. b. .k ld y d y b n:.. ' •• no - ngı ız om-
t·ı~. ''. .. n~ıc :ı ·ı rn er erı verme -, ıor. mt ıf·ı 'r veks! ·: ~ ugkun\l nn ege:

1 
u~~ı bnrdıman tayyareleri, dlln y~niden ) A •h h ) 

c ır. İJ d d• atı eme ı~ ıyorsn. l mnnya ı c mu- Derneve ve Tr:ıbluc;; J'm3nına h.. DUD ayı 851 8ZJr 1yor 
Pazar sabah~.nııı .ilk snatler.inrJr 1 ya a ve O l~~ .. z:ık~re ~tmemiz Hizımdır. . . etmişlerdir. Trablus li~a.nındn d~~~~ , 

1 h.ududu :ışa~ ı:nutt~fık kuvvetlc>rı St~- Ankara, 10 <":·w~.) - 'l urk Dılı . Şımdıden ve n;_u~nsen;atm ~ıhe~·ctı- li bir gemiye isabetler t~rnin edilmi~. İstanbul, 10 (Telefonla) _ Anka- rine yardım h~kkmda yeni bir knn.u. 
rıyeye gırmışt_ır. -:ıya?e ku.vvet!crı. ı kurumu s_ek~eterJıgınd~n: nı ~ek!cmeden hukun~e~.ın vazıfe~ı ş~- limanda hasarlar yapılmıştır. rada bulunan Vali Dr. Lütfi Kırdar, hazırlıyor. Halen tatbik edilen nıil~. 
zırhlı, otomobıllerın hımnyesınrle bu- En e~kı ?ı! \'.e ıedeb~yat anıtlarını ref!ı bır ~ulhuı~ te::?ssfümne mü<ıaıd bıı· Rodo~ta askeri hedefler, şimal men- bugiin şehrimize dönmüştür. Vali gn- kellefiyet usulü ile temin edilen vtıt•. 
lum~) ordu. • . . . ne~retmek ıçın en esk~ Y~man. eser- h.nva ~nrnt~.cak t~rzdn hareket etmek- direği, Kalato tayynre mevdnnı, Kn- zcteciler.'(! demiştir ki: clat~ ihtiyacı tam karşılıyamama1' 

B!r !<ol ~nnn"!lş-oraclaı; sahılı !.a~ıp ıerınden llya~a. ~e Odısenın Ttlrkçe- t!r. Ege~· .boyle ~bır ~a\:a ynrntılmaz~a tanra tayyare mcrclnnı bo;,,bal:mmış, _ Dahiliye Vekaleti. ac;ker ai!ele· tndır. Esaslı tedbirler alınacaktı!· 
etmıştı:. l~ınc1. bıl' kol '". apo~a gnlli~ı- ye çevrilm~s~ ~m. ~alışılm~ktadır. I· ran;a ıçın_ f~lakctlı bır ırnl.h~n!1 kor- hasarlar ika edimlh, yangınlar çıkarıl-
den munbıt ovnlı:ırn dogru ılerl"mış, hy-adanm bırıncı cıldı, Ahmet OeYnt lrncagım .. 'r cnı Avrupa mazısının me- mıstır. 1 k h • h • 
üçUncii ~ol,. miinha~ırnn HUr .. Frnıı- E:nrcnin kale~ıi~·!e _Türk~e:.:e ~evril- dcniy-etini .. ~ \'e klil~O.rüni!n ~'?llP!l )taltn civarında' 4 ltalvnn bombnrdı- k e ı k a ve ı tıyacı 
sı.z ve Hındlı kuv~c~lerdcn mu~nse~- mış ve nc.şredılmıştır. lkıncı cıld dl.! mnn~~ı:ne:-ınc~c kendı~ıne ışgal hakkı mnn tny.rare:-:.inden 2 Sİ -dfü:ürülrnüş, 2 ı ay ı 
kıl olarak tar~alar ıçın.d~n Tab.rıye~ın tN·cümc edilerek nyrıca bastırıJucnk- verdıg1 me\•kıe konmam1ş Fransa yaşa- si ağır hnsara uğrotılmıstır~ 
r-ırk~ndnu ıprıh~ nchı:ı~ı ~eçmı~, Şnnı tır. mıy:ıcaktır!. RE.<] TAl'YARE Dü.~OROLDlJ: 9936 ı 
uzerınc dogru ılerlemıştır. ooo-- i> Kahire 10 (AA) - Rem· t br·. çuva 

Hu.duddaki dcvriy.~ sü~·ari !l1üfrc- Almanların sulh için Hitler ve Almanlar Ame- $amın 'cenubu.nd·a motörlüı k~w~·!.t-
z?lerı, mukavcm~~ .go.stel'ılmc:sıne ~ı-.ı • • ,,,.. • • • • ' .., • !erimizi bombardıman €tmek istiyen 
nı olmuşlardır. 1'ıl_ıstın ~ududunu .. u: Vışıge kat ı tekli/lerı rıkanın harbe gırecegı dlişm:ın hava km·\•ctıcri tardolmuştur. 
zu~ zamandn~berı ~ekhy-en bu s:.ı - -B~ l 'ARAFI 1 NCl SAHiFEDE- k ı· d Snhildeki bahriye kuvvetlerimiz, be~ v•ıA ti t hı·..., at Yapıldı tet' 
vnrı kuvvetlerı, Surıye topraklarını temas edecektir. anaa lD e dCisman tavvarcsi dU ürmil !erdir · 1 aye ere e tg t 
karış k.~rış bilmektedirler. Bu tcl.grn: lr'RANSIZ NOTASI: fllflllfllflflfllflflfllflflllffırlflflflllffllllfİJlflllf • d h 1 b 1 kt 
fı ... Inkıla~an yazıyo.rum .. Ekserıyetı Londrn, 10 (A.A.) - Londr:ı. mah- A .k B 1 lk 1 . . zıata er a a1: anaca ır 
müstemleke_.nskerlerı ve bır kaç LOb fillcrindebeyanolunduğunagöre, Frmı merı anın 8 ~ a 8 ÇiSi c H p Mecıı·s . 'I' 
nnnlıdan murekkep kuvvet, bu mııı- sanın ~Indrid elçisi tarafından lngiliz • Y • • • Ankara, 10 (Telefonla) - Hiikil- olmamalarıdır. 
tak~da muknvc.m.-et ctmektedi•·. ln- elcisi ~ir Snmuel Honra.. verilen no - G b mctçe memleketin bir senelik kahve Verilen ıcmirde, kahvelerin b,_şJ'' 
giliz. obüslerj, ~slık çalar:ık başım!zın trı: burada memnuniyet uyandırmıştır. Hitlerle yaptıg" ı görü(,!- ru u i ~~iyacı ~a.rşıl~~mış ve al~ı ıaylık ih: maddeler}~ karıştırılmasına matlİ ~ 
üze;ı~de~ gcçı~:or. A vustral~·u pıya- Notadan çıkan mana, Suriye mesele- Y tı~ a~a k~f ı mıktard!l Jc~h\ c de gel ı~ıcak tedbirleri alınrnnsı ve 11111• 
desı ılerlıyor. ) nmnçlardnkı top ve :;inden dolayı iki hükümct arasında meyi an/atıyor mıRtır. Tıcaret Vekaletı. temmuz ve t in _

1 
•• 

1 
• ı:ırii· 

m't:ral\•o··z "U • Jn J • ··) • ~ · • •· Du'•n bt•f takrı" u••z 1" d } • · } •bt' l ·,.· 99"fı "U \'apıl~cnk Sn ış arın ÇeAl IDIŞ O 1 
< • , ,, \:1 .. rı e c geçııı m:c: ~ır. muhasemnt husule gelmıyccegı tarzm- • . r er n e rnzıran ay arı ı ıync ı._.ın .., ) ~ - . . . . ıııı~ 

Hasım unsurların mlldafaa h-ııreketi dadır. :\fetni Londraya gelen nota, teıi- Vaşıngt.on, 10 .<A.A:> :-.:A-me.rık_a: •• k I d b l d val kahvenin te\'Zintını yapmış ve bu kurt! ~a?vc:cıler'marıfetıyle yapı 
durdurulmuştur. Makelanm ) n1nl kik olunmnktadıl'. nın ~elçıknd:ıkı ~k~. bu~:u~. elç~sı muza ere er e U Un U hususta vilUyctlerc t~bligatt.a ht_ılun- sı bıldırılmıştir. .. bir 
kıs!llında küçllk bir otelde silfıh -;es- AMJ.JRIKılN .VOK1'Al 1':ı1.Z.11RI Kabehı Amerıkaya do~muşt~r. Hıt- Ankara, 10 {A.A.) _ C. H. P. :\let'- muştur. Knhv•enin :ıltı aylık ihhyac~ Bununla bera?er Juzumlu ted 

11
, 

lerınde'! uynndım ve muhnrebcnin \"E FRANSIZ ELÇiSi: lcr ta~afmdan g~zetecı. sıfatıyle ka- lis grubu, bugUn sa.at 16 ele reis \'ekili karşıhyacak miktarının birden te~'zı lcr almakta v~lAiler f*!rbe~t bır~kce~ 
başla~ıgını. anladım. Milttcfi~ knv: Vaşington. 10 (A.A.) _ Fr:pısız bul ed~Ieı:ı_~~b~.~ı •. ~ay~ı dost~~.c k~~ Trnlızon mebusu Hasan Sakanın reis- edilmemesinin scb.ebi, ~ir ~ok \'ilu - mıştır. Her vı!ay.etten. gond.enle ıı~ 
ve.tlcrı .. sur_ıycye o kad-ar sc~. ~zc,c gır büyük elçi i Hey ile Koı del Hull ara-' bul etlı~dıgı!1ı so~ ~ı5 ere~ deı;ı~ŞLI: ~.ı. liğindc toplandı. Ruzıınmeclc Antalya yctlerde kahve tıcnretıylc meşgul ?.rntemetlcr, a} nla? hısseler~ nl~O· 
m~lerdır kı, bunu 1\Iakeladakı nhu- mda diln yapılan mU!akuttan sonr:ı - Hıtlerın benı gayrı. dostane ı .. ,ı- mebusu Tiirkiln Örs uırnfından :\lilli vntand:ışlarm hu kadnr fazln k:ıbve uzere lstanbulda .tK'-nrctı ofi ıne 
diler bile fnrk ıedemcmişlerdir. hnriciye ne1.aretindcn öğrenildiğine bul etmesinin .. sebebi, h.ende hac;~l o- Miidaf:ıa ve ::\Iaarif Vckillctlcrini aln- yi derhal s..-ıtın nlacak mali durumda rncaat edet'eklerdır. 

Kt~vvetlerimiz, Y~ldan istifade eı:- göre Amerika hükumeti Fransız - Al- lan kanaa~e gore, Amel'lkalı olchıguı;ı krıclar .eden, tevdi edilmiş mtişt.erek bit 
memış, tarla ve dng yollarındnn ve- maıı işbirliğini tenkid tıırzının değiş- dandır. Hıtlet· ve Alm:;ınlar:... Amcn- c;ual takriri v:ırdı. Celse acıtınca kfir- ç ı• ıstanbul otalcı·ıari 
çerck ilerlemi !erdir. tirilmesini haklı göster('CCk hiç bir açık ~anın fakında harbe gırec~~ı ~an:ıa Silye gelen f:ıkrir :;:;ahibi, .m:ıksacf \'C ay ge ıyor 

llucluddnki gümrük k:ırakolu mu- ~ebeb bularnnnuştır. tı.ndedırler. Şa}:et hn.rp, bırınc! tt>ş- mi1tale:ılarnıı uzun uzadiya izah etmiş, • 
knvcmet ctmiyerek te Ilın olmuş, kror- İngilizlerin, Surjyeye girmesine ge- rmdcn evvel b!l' ne~.ıccye \:armazsa onu müteakip )!illi :\Hldnfan \'C ~faa- 7000 sandık çay cenup Belediyeden ücretlerıı1 
la__ mestur Hermoıı dağınd-:ıki istih - lince iyi malfinuıt alan mahfill<'rde işa- otu~ ~en~ hn.rbın~ clonccektır. rif Vekilleri iznhat vermişlerdir. Bu ld 1 • t d•l 
kamlar top ateşi açmışlarsa da İ•ı - ret edildiğine göre İngilizlere knrşı J\.nbehı •.. ıı •• ıerın s~ılh ~:apmnk .ve- mC\'ZUa dair kanaat. \·c fikirlerini der- hududumuza ge i artırı masını lS e l er ' 
giliz topçusu karşılık vermiştir. Bey- Irnktn hav:ı hareketi yaparken J<'ran- r_a Rulh muz:kere~~rıne .gı~·mek ıııyc- meyan eden bazı hntipler cfo rlinlendik- İstanbul 10 (Telefonla) _ Basra İstanbul, 10 (Telefonl:ı) - Şcltl"' 
rut yohındn ilk. hecl:f ~t~c~yon yo - sızlar, Suriycnin Alninnlar .. tarnfından tıııclc olmaclıgıııı Roylemıştır. tcıı s~nr:ı ruznam('clc başkn madde ol- yoliyle sip~riş edilen ve Iraktcı. bulu- miz ote~.cileri, bele.diyeye. m~r:ıctı~ 
hın.da. bulunan ıki kopru ıdı. Kuvvet- il~ olarak kullanılmasına mumnneat et_ 000 madıv,ından celseye ~nat 16 rla nihay<?t nan 7 bin ganclık çay cenup hndudu· ederek ucretlere yüzde yırmı nisb 
Jerı~.11.zı bu köpı·üler.i tı.ıtm~şlardır. memişlcr ve Sud~eyi, ~lmnnlnra knrşı Habecı•standa verilmiştir. muza gelmiştir. Bu ç'aylar, vilayetle· tinde zam istemişlerdir. Belefü~·e,."' 
.P~şman. t~yyarcle.r~, hıç bır yerd~ müdafaa edememışlerdır. ~ --o ı-in ih tiyacı ni:;betincle derhnl tevzi telJerin ıtınlfl~ndı+tılrnnsı meseıcsılll 

gurulmemıştır .. İngılız tayyarcJerı, Bu mahfillere göre, Fı·nnsızl~rın ln- · 8 ( b k•ı• edilecektir. de t.etkik .edecek ve bir knrnr "e 
kaz:ı ~uvv~ı1erıne. müzahnret rnuH - grnzıere karşı a1acnı.ı.:m v~zıyct uu Dört ltalyan tümeni da· U gar aşve 1 ı 000 cckt!r. • • 
yctı gostcrnıektedırler. bnkımd:ın mütal:ın cdılmek . lazımdır. h . h d·ıd· - F A k bO Ok Bır muhtekır adlıyede 

Kahire, 10 (A.A.) - Knhireye J!e- NJ.;J_,SOSUN BiR SôZO: a ım a e 1 ı Uün bir nutuk söyledi ransanın n ara u rr.< 
leıı haberlere göre, İngiliz - Ht.lı· Fraıı Vnşington, ıo (A.A.) - Vaşington Kahire 10 (A.A.) _ Orta Şnrk • • ' 1st:mbnJ, 10 (Telefon!~) -:;· K ]C1'.I' 

ız, Avustralyalı ve Hindli motörlii Post gazetesi, miitt:diklerin Suriyeye lngiliz u~umı karargahının tebliği: Avrupanın tensıkı hiz- elçı·sı· · rnlmuş ;ohudu lrn~~e y~rın;. : 8t0 :rrı~ 
kıtalar şimali Suriy.ede ileri hareket girme inde haklı olduklarını .vaznrak Habe~i~tandn göller ve Omo nehri 

1
. d b h tt• ~u~a ;a ~n ç.a~cı sey~nkkıs ~ ilt 

lerine devam etmektedirler. Bu kıta. diyor ki: mıntakalarındaki muharebeler neti- me ın en a se 1 ~ak Atı o omds~ onunca 1 a .ın r r9 
hmn Litani ırmağnıı geçmiş olmaları - En c{irctkfmınc hnı-ckc}lerin .. en tnlyanlardan temizlenerek elimize Sofya, 10 (A.A.) - Bulgar başve- o·· N.. h h ~~ ~~çun ~n m~n~.e ;yapın 
çok memnuniyet verici bir h-areker. iyi ve yerinde hnrekctleı· oldugU!1~ IW_Y- tayanlard-an temizlenerek elimize kili Filof yeni bir vapurun hizme'te Un UmUne a~ta ane• adlı~ C) ( teslım edılmışhr. 
olnr_ak. tel~k~i .edil!llakte~ir. Bu. !r- li . .ren .~cl~?nun sözü, y~rin~ getırıl~ıış. geçmiştir. Btirada dağlık arazinin, girmesi :nunasehetiyle söylediği bir sinde vefat etti . x •• 
~nk. cıddı hır. mruıın teşkıl cdcb:Jır- tır. Çun~u Irana \'C H.ın~ıstn!ın gı<l~ıı f.cna yollal'ın vo yağmurların ihdas nutuk e~nasında Bulgaristnna tam - Arpa ıhracına musaade 
eh. ~ama 60 kıl~me~re uzaktadır. yol, ~~rı.redcn. geçer. S.urı~·enııı, lng:!- ettiği gUç lüklere rağmen en az rlört birliğini tahakkuk ettirmek im kant- ~ Ank.nı:a, 1 O (A.A.). :=- Fran!~ hu- • • l 

F ransızl~rın sırası durumları h~·k- t:r~ ıç~n h!iyatı eh~mmıyetı varrh.r. \ ı- ltalyan Himeni imha edilmiş veya dn- m verdiklerinden dolayı mihver dev- kume~tnın ~nk:ıra b!is uk elçısı Jul verılmesı muhteme 
~mda h~nü~ çok az maHimat vardır. şının, ~urıye~<:.Alm~ıı k~vvetlerı h~k- ğıtılmıştır. Jetlerine teşekkür etmiş ve Bulgaris- llanrı, bug~m :ıant 14,43 ~e .nnmu~.e İstanbul, 10 (Telefonla) _ JRtl 
1•_!1k-aL. Ş•~?ıy~ ~nclar az mukn\•emct l\ın~akı tekzıbı belkı dogrn~u~. fakat l forekat, mlisait olarak devam et- tnnın kendi hcs:ıbına Avrupanın ~n- h:ısta~anesınde ~cfıı.~ :-tmı~ır. ~ul rnyn gelen haberlere göre, hükO 
gos~erıldıs:ı ~şı.~ardır. Su:ıre~e pek. çok ;\iman turıstı bulun- mektcdir. siklnc hadim ol-acağını söylemiştir. Hanrı, cum~rte.~t srnnU bırdenh;re metin nrpa ih'racına müsaade cdecf 

Cebcldüruzun arızalı toprakların- clugu bıl' hnkıkattıı·. 000 :\Ieclis rei-si de söylediği bir nutuk- hastalanmış \e Ntlmune hast~hanesm" ği söy1eıım~ktedir. 
dnn g~çilcrek Der'aya doğru yapı- . ta, Bulgnristnnın her \'akit. için mih- kaldırılmıştı. Yapılan kon~Ultasvon- ------------~=--• 
J~~ il~ri hareket~ d~ memnuniyet e- n~ olm'.~k ~zere y~pılawc.ak bir tazyı: GI. Veygand seyahatte verin yanında yer almış olduğunu he d~ hastalı~ın k-an~cn olmuş, delin- A N A O Q L u 
rıcı bır tarzda ınkışaf etmektedir. kın mue.c;sır olabıleeegı hakkındakı Kazabl k . 10 (A A ) G ne- yan etmiştir. mış apandıst oldugu anlaşılmış \'e o 
Der'a ve Kuneytradan g~çen ~·olların limitlerini hennz tamamiyle terk et- ral Ve\' a1!ı 8

•. r Af .k d t 7~ •a- akş:ım nmeliyat yapılmıştır. Fennin 
iki.i de Samda birleşmektedir. Her miş değildir. Da kardaki vaziyetin : . ·~an .şıma ı ~ı 11 

r a an bütiin vasıtalaı ına müracaat ed!lme-
iki şehirde Suriycnin mühim merk.e- çok s'(lkından gciz önünde buhındurul kı; ~!c ~e) ahi at ~tmcktedırl. Ka?D.:ıbklan- ALAÇATIDA HAVA KURUMU· sine rağmen kendisini kurt~ı-ma1{ 

· l S k"l d ~ tl ·· h kt .... ).. ge en genera a :ıra · .. k·ı l t JUi It · 

...................... 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTE -~~ o-aAnl .... am1a 70 ·ı ohmt etrel mhesafede- ucg~n akJUP e b;\:o ur. gitmekte olan Fı·ansız umumi v~lisi MUZA TEBERRÜLER mJ•' u ... nı l n ··to amka~ı§dır. a A.~nkr~ 
uır .• mnn arın mu eme er hangi uret arane ır uçuş: Duva~s .1 b 1 t \ . • nd , runsız mu nre ·esın en sonr n .. , --: :--
bir hareketleri hakkında hiç hir cm- Beyrnt, 10 (A.A.) - Fransız hr.va burrı~l-a on { e 1~ uş"!~ş .U[.-. el ga ' Çeşme, 10 (Hıususi muhabirimiz- raya gelmiş, çok müşkül şartlar al - Umumi Ne~riynt Müdilrll 
nınre yoktur. 1 !126 ~enesindeki r'-YR- filosu. cüretk§rane bir ucuŞ yapnı·nK ' 

11 
' gac ırc gı mış ıı. den) - Dün Alaçntı nahiyesinde ya tındrL elçilik vazifc.ı::ini ifa etm~kle HAMDI NOZHET ÇANÇAll 

ııın, Fransızlar farafınd:ın insar~ız- şimali Afrik:ıcl:ın Stıriycyc g~lmi~ - pılaıı bir fopJantıda Türk havn kuru- beraber muhitte sevilmiş idi. O!iimil 
Ra ba tırıldığım Diirziller unutmnmrn lir. At/antikte rnuna 75 vnt-andaş iiy-0 ynzılmıs ve IJifüin Ankara mnhfillerinde çok de-
lardır. Hayfa ve Halep bornbalan<lı : - Battar{ı 1 nci Sahifede 11 O.> lira tehen·üde bulnnmuşlarrlır. rin bir teessür husule gctirmişt:r. 

Amerikada alkıf: Kudüı;, 10 (Radyo) - Nesr~dilcn Anadolu Ajansı, .mı Jlanrinin mn. 

--::-

Ah Yıllıiı 1400 Jet· one : s Aylıi• soo 
Londrn, l O (A.A.) - 'J'aymi::ı rr~ı- IJir tebliğclc diln ~ant birde H ıyfnyn mulUm:ıt beynn ctmişlcrdfr. • 000 temli ze\·ccsine en f;:tmimi ve derin 

zett>si baş makalesinde diyor ki: oldukça şiddetli bir hava hiicumu ;\'n Jl.lfERlKıU'A. 1\!Bl'D.-l ı.\' OKUNTJU: Bır Macar nazın, 1nziyelerini sunmayı bir vazife +c - • 
lngiliz ve Hür Fransız km·vetleri- pılclığı bildirilmiştir. Ahnliyc ait hl- \':ışington, 10 (A.A.) - 4900 ton- •• •• d Jfıkki eder. 

Yabancı memleketlere 27 1ira . . - .. --
ııin Suriyedeki hareketleı-i, An.wri - nnlarda az ha~ar olmuştu~ .. :Si.~· k~ç lt~k nolin l\Io~r \'apurunun .Almnn d:- papanın onun e Fransız kabinesinde yeni lclar~hane: ikinci Beyler Sokak 
kncla nlkıslanmakta ve Amerı~ada ~.ıralı \'ardır. Bır tayyare duşüı·ıılmuş mzaltı ı tartı.unclnn batırılması h::ık- Roma, ıo (.A.A.) _ Pap~. :\faca-
lngiliz ve Hiir Fransızlar icin sunu- birisi de ağır hnsarn ıığratılmıc;tJı'. kında bahriyeye m nsııp bir wtın ifo- ristan harbh•e nnzırı Bartnyı kalJul bir nazır 
l~n sempati bu foşebblis dolnyı c: !yle lııgiliz tnyyarcleri derhnl havalana- de.sine göre normal b;r ticaret volu etmistir. ~ 
r.ınlmış bulunm:ımaktadıl'. rnk l"raıısız tnşyar<? leri Hnlepteki üzerinde aşik:1r bir AmP.rikan gemisi- p~ · t k. 36 J ·ı;..,: Paris, 1 O (A.A.) - Benov.ı j{c -

Du"'l mukabil mareşal Pctcn ve iş iislerine dönmeden Halep tayyare nin torpillenmesi Amerikrıyn meydan arıs e 1 e Çl g.n ":an, Pransız kabinesinde devlet na- EVKAT 
arkacı. qJarı hakkında beslenen hilr · meydanı Uzeriııe gelmiş. attıkJn.:ı ok~1:11adk~ır. k d b .d l l k. . 2000 memuru zb~rlığm~ t~etkirilm1 iştikr. RuAs1 ıfntln. ~uı" S. D. 
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met hisleri, hemen hemen tamamiv)e bombalar!a yangıalar çıkarını$, "!llu- • ım ı;r~ :ı ar u gemı en ışı meye ış Lra ecece ve manya ı e 
ka\·bolmuşıul'. • hirn hasaı·a sebebiyet vermişlcr~r. k.urtnrılmı~tı~ .. Kadın, <;~uk ,.~ gemi- Viıii, 10 (A.A.) - .. ~~ri~t~ b~ı- müz-aker.clerde bulunacaktır. l\Ie~:ı.n, abah : 4,'l8 Akşam 

Vasington. Suriyf' ihanetinin F~n- Tayyare nıeydanındnki efradın a •ır cılcrden 35 kişı de kayıpbr. Bmaena- lunmakta olan 36 elçılıgın ıkı bın !>arlanın mesai rırkadrı~la.rındandır. jle :12,13 r Yauı 
. ız mU-t ..... m1el~ imparatorluğunun zayiata uğrndığı tnhmin ediliyor. T1ly lcyh bllttin bnnlar vnhim eart lnı· ihdas m~~uru, bugün Paristen hareketle Ve Almanlarla son yapılan mfiznke- lkindi il6,14 imsak 
sair yerlerinde teker1 ür etmesine mıı- rnrelerimiz, knyıpsız dönmUelerdir. eylemiştir. VJşıye geleceklerdir. relere iştirak etmişti. • ___ ._ ... _______ __..I 


