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Nüshası lıer yerde 5 kuruştv 

Cumartesi TELGRAF: ANADOLU - tzMtR 
TELF.FON: 2776 

14 ADRES: lkinci Beyler aobimda 
HAZiRAN ANADOLU ~azeteai idarehaneat 

1
,n41 (ANADOLU) MATBAASINDA 
' BASll.MIŞTffi 

80 DCU YIL 
Nn. 8558 

Nf'frf'dllmiy~n yazılar eer i Vf!rilmnı---~----- iz d 
Günü geçmiı nüshalar 2s kuruıtur. Hergün sabahlan ( mir) de çıkar siyasi. gazete ir. 

\ ~ ~ 

Sur iye ha'rekahnda müttefik kuvvetlerine deıtllidcn ' u,......_.k~n 

ŞAM 

Bilkuvve mjitte
fiklerin işgali al
tında sayılıyor 

lngilizler kan dökül
mesini istemiyorlar 

-----------·~-. 

r ' Sovyet hudu-
dunda Alman 

tahşidatı 

İngiliz donanmasından bazı gemiler 

VİŞİDE 

Peten, _Ameri
kan elçisini 
kabul etti 

r ' Alman kltaları, Bulga. 
ristandan agrıııuorıar 

Bir Alman gazetesi, Sof· 
yadan hareket hakkın· 

da tafsil at veriyor 
Berlin, 13 (A.A.) - Doyçe Al

gemayne Ç::ı~·ttın:r gazete~i. n ulg!l
l'İRÜmdnn :ıyrılmaktn olan Alman 
kıtalımnın Sofyadnn hnreket.i hak
kında u~ıın inf!'lilfıl \'P.ı meldedir. 

General Antonesko tay· 
yare ile Bükreşe döndü 

Bükreş, 13 (A.A.) - Devlet 
l'Cİll.İ general Anton~;:;ko yanrncl:ı 

Alm•myn bürlik <.'lçiı;;i olduğn hnJ. 
de tnyyure ile !lk~am Alrn!lnynclnn 
Biikreşe gelmiştir. 

-----· ·---
AıKfRI VAZIYET 

30 ton naftalin geliyor 

fatanbul, rn (Tele.fonla) - Süveyş kanaliyle Mı
sırdan 10 ve Bulgaristsnd:m 20 ton naftalin g~tirtmek 
i~in y.'."ıpılan teşebbüsl-er rnilsbet sm~tte neticelen .. 
miştir. 



(~AHU~ 2) (AN AU OLU) l I HAZIRA 

~ ~ cn~i~~,~~~~,~~~.~~~t~~~~:i: Sipe~ ve sığınaklarınızı l ______ I 
~"""---------..;..;.--------------~-·pjr ~~ı:t;a~;ı~~~J~~~ıt:;::~:d~ür~~~l~ hazırladınız mı? OZO ı K.S. 

Suriye, dunyanın Suriye hakkında Jn- külfi yon .}apılmış - ye başlanmıştır. Bir çok tic~rethane- • 13 Y. F.. Bencuya 16 
en ehemmiyetii mev _ tır. Zaman, bunların !erin, komisyonca takdir edilen fi - 261663 

K. s. 
16 

zuu olmakta devam giltere mukabil asıl ·ız olduğunu mey atlere ve kar nisbe'llerine uygun s~-
ediyor. İngiltere \'e dana çıknnnJStır. Al- tış yaptıkları. anlaşılmısbr. ihtikar Müddet ay sonunda bitiyor Ce-
lliir Fransız kuvvet- nota verdi mam·anın ne vapaca- yaptıkları abıt olanlar hakkmdrı tn- t • 
!eri, cephede ilerle - ğını,v ne vakit~ yavaca kibnt ynpılmaktndır. 1 tatbı·k edı·ıecek 
melde olduklarını bil_ ğını ancak Almanya Z8 ar 
dirh.·orlnr. Fnkat mu- Almanga • Sovget genel kurma~'l bilir. Çin de_ k i Dönolcular 

J/ 'Al'\/SI E 0 Pnsif korunma tedbirleri olarak ve sığınnklurın tetkik ettirilmesi için 
kav('met görüp görme SUL H.4 l J • j ç k' 13 (A A ) s· k · · l · k l"k · t• !'ki · beır d 'ld' ,. b ti • RlNE CEVAP _un ·mg, . · · - mvan her ·esın e\ ınc e sıper veya sığına na adarlara emirler vermış ır. Mev -
Ôı . erı ı eğı 11

" munase e erı n·· I ndrada in- Tag gazetesı. Cinde bulunan Fr:ın - yaptırnrn. ı vcyn yapması için tayin cut sığınaklar gözden geçirilecek, vilil-
yle anlaşılıyor ki \'H-

1 
~- d?·tan lngil- sızlardan 700 kh~inin Dögol harekfitı. edilmiş olan müddet, bu aym sonunda yetin neşretmiş olduğu broşürdeki 

\•aş ilerliyorlıır. Yi!';i a·Ii . 111 1})~~inyon- na iştiı ak için Singapura gittikl<'rini bitecektir. EVH'lce • verilmiş olan bir krokilere uygun olmıyanların tndili 
:irri~~t~ı~~~;~:.dil - Mısırdaki / talyan ~ree~~~ muttefikler·- bildirmektedir. ~1~hk mii

1
ddet, h

1 
a•kın vaziyeti naznrı alakadnrl~ra bildirilecektir. . . 

/,\.GlLJzu•:R nin ve Hiir Fran.:ız- • - ıtbbBma :ı !.ıdrndrat." l ay cladha uz~1t!ım;:- 30 h~ızır~na kb~t~nr. her
1
kesm 1 ~ıpcr DJYOR/.,AR Ki: mektepleri - l ngilte- lnrrn mümessilleri /ngiliz donanmasına '·- u !11u e ı.n o~m~ a ~ .v.ı_:.re~e veya SlI,'ln.~gını ı ırmış oması azım-

- Suriye harekıl _ • k Sen 0-ymi. !';arayın- • m~ıd?"tn: t~mclıd <'dıl?1ıyecegı ogren.ıl_ dır. Bu mu~det znrfında yaptırm~ya~-
... d . t' l t e · rede g zy ece eşyası dn bir i"tima , "J) _ saldıran ltafyan zay- mıştır. \alı B. Fuııd ruksnl, aym yır- Jardan 25 Jırn pnra ceznsı nlınncagı gı. 
ı.ın a ı. ıca e m mız .... " • • " . . .. .. d 't"b h . h b' k 1·1 . hk l ·ı k 
iı:in hiç bir b<>p yoktur. Almanya. mışlardır. Çörçil, gden ve bazı nnzır- • • mıncı gunm~ .e.n ı ı aren şe rın . "r ı _ene ı erı ma ·emeye c e verı ece -
~uriye nıe!;elesinc miidahale etmiyece· lar, İngiltereyi temsil etmişlerdir. Alı- garecı/erz tarafında h )l tler taraf_ın_(_ln_n __ s-'ıp""-e_r_l_e_ı·c_l_ır_. -------------
ğini beynn etmistir. Fran nda kuv _ nan karara göre, mlittefik devletler, < BAST A RAFI 1 NCI SAH iFEDE ) H A M h b d 
'\et gönderer<'k yardım demiyecek va- rnücndelelcrine sonuna kadar d 0 \·nm yaı·c i Avmıtralynlı avcılar tarafıııcl:rn ususı 

1 u ase e e 
ziyettedir. Şu halde niçin acele ede - edeceklerdir. Almany:ıııın tnhnkki.imü ılüsiirülmiiştür. 
lim. Filhukikn Almanlara göre Suriye altında Avrupadn. sulh yapılamaz .. ı~I.ürl 8 - 9 haziran gecesi İtalyan bayrağı 
i.;ine müdahale için bir sebep mevcut milletlerin yapacakları bir i,. birlıgır- nı tnşıv:uı Almm1 tayyareleri, Sayda
dt>ğildir. Suriye, İngiltere ve Fransa le sulh ve nizam mümkUndiır. Harp nın ünilnde bulunan İngiliz donanma ı
ara:sında bir davadır. Rinaennleyh ken- cıkh çıkalı ilk defa bö~ le bir içtima ya- na hücuma teşehbü etmi lerdir. Bun
di aralarında hallet inler. pılclığı .için içtimaa eh mmİ\ et veril • hı.rdan dördü pike ynparnk bombııl:ı-

Bütçe ve tediye işleri 
intizama konmaktadır Alınan hal>erlt're gör~, Sur·yeye gi- mektedır. Bu suretle ı-mlh nrtlarıııın rını ~emilere atmışlarsa da diğerleri, 

ren miittefik kun tlcri. Surbe toprak n miihimmi de tesbit oluıımustur. P.u Avu trnlyalı m•cı tayyarel<'rinin g~l-
larnıa sark \<' cenuptan girmiş; Şam i~timaııı ebebi şu ol. n gerektir: m~sı uze>rine bombalarım gelişi ~üze! 1940 sene i vilayet büdces;ndel masrafl.ırın imdiden tecili hakkm-
\·e Beynıta doğru ilerlemistir. Bir ko! Alın. nyn ve 1t.alya A vrupada bir deniz' , tarak uzaklnşmışlardır. ::100,000 li~rahk bir açık vardı. l\Inyıs da vilayetçe tedbir ittihazı muvaf1k 
da imalden Halep tiz~rine yiirümüs- kıta n:znmı kuracaklarından bahset - Bnnlnrdnn ile Yunkers tan-aresi 

1
1940 malı yılı sonuna kadar husu:si görülmiiş ve drıiml ~mcümende.n bu 

t~iı:, . .Fnkat lı~tiin bu ileri hart> ketlerin n:ıektedirler B~ı c~c\. l tler. Lon~ra iç- d~i~liı:ülmiIBtiir. Ka<'an t:ıy_y~t·eler~c:n 1 idare_Yc d~~il hi~metler:in ak-ıama - hu usta knrarlar alınmıştır. Bu ted
. ılah kuvvetıyle olduklarını asla ka- tımnıncla kendılerının de lıu nıuımda bıı ının kmrndı yanmakta ıdı. 1ngılı7. dan ıfnsı JÇın vah B. Fuad Tuk alın birlerden maksad, mali vılın bir kı-
bul etmemek lfizımclır · .. öz sahibi olduklarını bildirmiş olu - tayyare! ri al:m n lisl<'rine dönmüf.1- 1cmriylc tedbirler alınmış, mualliml'!- sım masraflarının 12 ay~ı gör" he -

/Kl\.A KLTl'b'TI: \'Or!!1r. Bir de .su!~ p~·o~agandasına lcrdil'. ı ri!:1 .!11anşları da .. dahil olmak i~Z"r: ap .edilerek tnahhüdntm ve bin neti-
• • • • p , • • • • • kat ı OO\'ap ,·erılmış olu~ oı. butun maa~ ve ucretler, umurnı mu- ce mas'.lrif atııı senenin ilk nyianncla 

1_nJ?ılı~le~. ıkna k.unetı.} le ı!erledık- IRAKTA: . S C • d vazcne tedıyatı gibi muntaza:1rnn te· to lu hiı· Iı·ılde ya >ılmnsını önl~mck 

261776 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 
ZAH IREı 

~5 ton bakla 

Ul 
23 
2~ 
34 

~ok 

K. S. K. ~-
10 50 10 50 

ihtikar yapan 
iki kişi 

Adliyeye verildiler 
Anafartnl~r caddesinde Rıza og

lu Ömer Koçman, perakende olarak 
atma. ı icabedcn unları Haym1 adın

da birisine toptan . atmış \'C elrnt•·a 
ı unlardan bir ç.uvnlını d-a 27 liraya 
fırmcı Hü e\·ine ~ntnrak ihtikfıı· )'nr>
mı tır. 

İkiçe melik cadde inde İsmail og
hı bakkal Arif; maliyeti 127 kuru .. 
olan naftalini 160 kurusa urnr::ı.k 
ihtiklir yapmıs ve her iki suçlu futıı-
1-nrak aclliyeyC' \'C'rilmişl<'rdir. 

Belediye 
Kadifekale gazinosunu 

genişletecek 
1 rrnı bıldırmektedırler. llatta evvel- Irak hükumetinin yeni bn:wekili R. en eymıs sarayın a dive olunmmılur. . ? . . : 1 . • A .. 
ki gü!.1 ye~i yüz kişiy~ ikn:ı ~ttiklerini Cemil l\fatbau bir beyanname nesreıle- yapı l a n mühim toplantı ·Diğer mas;aflar lmkkmda ela tnfü_ ıç.ındıı:: Bu b~bıkal.ıle hususı ,r1 3'"~· Bele liye, l<adifekalesindeki gazi-
H' m~ıtt_efık ordul.arı ı~e. bı~I~~ hal'(>- rek 011 hadiseleri çıkaı nmı olanların yat muntazaman yapılmış w• 'foı·di nın butçeclekı t~hsı ~ttan fazla t.~- nounun fazla alUku gôrdüğünu ' • 
k;te. ı. tir~ı~ eyl dıklcrmı bıldırıyo~lar. ,., akında meydana çılrn~~l.a~aklarım. -BAS T A.RAFI 1 .. N.CI SAHl!.E~E- i tihkak bırakılmamıştır. hak.k_uka~ ve tedıynt Jfn ınn w n<>tı. fuar nwv~iı~ıinde ihtiyacı k:rrşılıy .. -
) anı l!lgılızler, hnrp <'tm ~e~ ıknn normal hayntın avclf't ettıgını ve her- farını el!er.ınclen dusurmbec gını be - l 941 viliıyet büclce inde her han~i ce ıtıhnrıyle borçlu k-ıılmasına ma'lı mı~ acngını nazarı dikkate .ıJmı ... 
k ı~retıyle Fran. ız n ... kerlerım ~rab~r 1 esini. i\•le me;ıgul olması Jiizıcl geldiği- 'an "~~ıs~ır. . . bfr tediye sıkıntısı karsısında ka!m- olmnk nınk adı da jstihdaf o?unm•ı .. - bu gazinonun inşaal ilavesiyle ge -
erme ulm.akta ve oıılarn a ı_a b_ır e ır l ni bildirmiştir. Aksi hnrek tte bulıı - B. Çorçıl, her ~lakıkada 1 halınde m:ınrnk üzere man ve ücretlcı· V<' tur. nf:-;letilmeS'fot kararlaştU'mı,.tır. Y~ 
·uuamc~c..1. yap~;uımakt-? ve ılerı hare- n~caklar ce1.a gör~cckl~rdir.. . Ia;,lnln an ~merık:ın y~rd1~1~dan. ~l- ehemmiyetli, mübrem m-at:rnfl. r Böy'ece h<'s:ıpların cliizgün bir ni in ant için 1268 lira arfedilcccl.-
kctf' te ~ık.<') 1 ı:ı;:ıc!ed!rlcr. . . \ J// J R D1~d !TA': l k\ m.ı~ ordulm ınıı~ 'P .ha\ a}rn\\ e!lermı~ mü. t.esna olmak üzere içinde b~;Jmı- tarzda ve ~eni tahsisat bu ima k lüzu- tir. Cumhuri.} et koruluğuna ve Ka -

ı.,,l<' .. url\edekı gnrıp \,lzı~et bu - ~!E~TEI DE!d haıp ~~.~ıa. ınd.ı ~.aptıg! zulum \t' duğumuz bu mali yılın, 011 ayla,.ı - mu ha ıl olmtyarak yürıitülme..:i dife kale ine konmak üzere 150 k:ı-
ılur. t ke;nderıy(!nın bombardımanınd.ı vnhc:etkı ındcn. Varşo\ a. .Roter - na t<'cil veya tehiri kabil olnbilr>n mümkiin olmaktnclır. nepe ~ aptmlacnktır. 

[)('~yüz yakın in;.;anın oldüi',rıi malum- dam \<.' B c J g r tı d fncıalaı·m - I>olaplıkyuda 746 ncı okakt ı 
FNAXSJZ PROTESTO. ı X.4. dur. Bu sebeple M1 ·ıı· hükumeti. ls- d:m. i~tihiyn uğramış memleket - Gu·· nu·· n meselesı· beledi e tarnfınclan 220 metre uzun· 

!NGJUZ CBl'ABJ kenderiye\·i tnhliyeye karar \ermiş, !erin iç'ncl' bulundukları feci sefalet Juğuııda yeni bir kanalizasyon rnp· 
F'rnn n hiikumeti tarafından lngil- halk diğe~ sehirlere nakledilmiştir. Bu ve ıstırapl:minn b;1h~ettiktPıı onrn t111lac:ıktır. Ayrıca Esrefpas'fl. c Hl<'<'· 

h>re\c Suri\ecl•n dolayı veril~n prote - gün alınan "'haberlere göre :Mıım· hu - demiştir ki: DA~ TARAFI 1 NCl SAHiFEDE kA t "t b kt - .1 - sinden ayrılan 65 nci solrn~fa c! ı · • · t ·ı ' · f A · · · • ' · G · fk f l 1 1 1 - ~ - um~ e ;emnn,, ıra · ıgı aı e ocngı- 100 t · l'k k r ' in a et 11 ~?. ~o~~~ıAnn. t;ı~ t :ı• ce\a~ v.e~mış ır. kt·umetı. Knbırc \·~ dıger ycrlerdekı -
1 

llt ı1 _<:P aza :ıf~n ~ıı~a ~ah1ra olanların outtiıı lı'flynt ve reıan hak- ııın bütün efradının ahlakım koru_ ·ı n~e kte ı 
1 

%1aı ıza.~ on 
-~ ık L1ı umc- , tıı·ı.}fe 1nıeııeb e1'1 1m~n m1

ev_ talya1 ıı mekt~lerıııc el k9yn}us, bun- mb.er ıam~ :-ı_ızre ya.}1•ı c ı:ca t.ı. 1~cı nr- ıarını llızımıe taksım etmek ııa!ornu mak, oıılarn diğer vatandaş oc:ıkla- rı me ı ·arar as rı mı r. 
Zil ll mn:'lllll nlll\'!l 1 ~ ti< Ub'1.ll1C an !arı . kenderıye halkının ısk:uıına tah 111 :sen• nın ne O nc:ıgllll SO\' l\'emP. - k·ızanmış \'e nı Ilı vıcdall' ımanet d ·· "" I b t"" }" J h v·ı A tt 
bunun bir tec:n iiz hareketi olmakla is ~tmı!ltir. Bu mektepler 50 kadar - \"İZ. n"u hnı bin çetin olncağİnı~ U7.Un ec.1ıl.n1ıı:: .'ıılnleı·ciu'. a (! ı:ınt ~ gk'~l'UJ e~ er ur kl~ norma a- 1 aye e 

,_ h t h · ı t ·· - · · ı ·ı· .,..r t' 1 · • ı.ı • '"' • .} n ım an mrnı ''erme .. L>erau •r mu ns:ıma sa a mı genıc: e - dır ve bır kısmı, esasen kapatılmış bu- :urf.'c.gını n ıyoruz .... ,e ıce erını ev- ~n>rııım ve manevi ·atı a •akt' u·r B h 1 kl 1 1. , .? • • • 
n~k niy 0 tinde bulunmadığını, yani İn- ıunmaktadır. veldcın tahmin edemeyiz. Fakat birşey s . . . .} .} ' .L ·. u ~ ne a a_ a ne ~r J?C ı) oı · : Zerıyat çok ıyı 

·ıt ·ı h t · • · · b"ld" ·!'; r • , J • , I , . h kk k b' . d" 1 . cepne kurmak ı. tı.} en ncr mı.let, a:.- Sıra ıl<' ve kı.:ıaca tesbıte bnşh\ o-
ı.rı el'C ı" arp c mı)ecegrnı ı ırmı"'_ l iŞI l\.AB ]\}., '10PL.4ı\DI mu a a tır. ır PY ('mm !r. nr sev kcı ı g•rıcte IJıı-.ıktıklnrını h türıü . . · \'"F. t d 1 T d k' b k' 
'i. Jngilt<'rc hükumeti, verdiği cevabi YM kabinesi dün rnnre~nı Petenin ı.urnn lün •n ıP ız"l ônllnc , a ık, • u .e k l er ) 1 uz· 1 k 1 .ne a 11 111 e ı u sene ı y-az-
ııotadn Almanya - Frafön i birliğinill ıei. Iı°ğinde topl~nmı,., Ing~liz hükfı -ıred edilmez. mlinaka.::ı götürmez \•azi- ı~ımet.'e. Jıa ı~ra, heJ' turu .~m~ıyeı; l"leı şeyden ~\'\'el fakır aske!· aıle· ı:, zerıyafın çok_ ı:n .veoereket~ va
fili olarak tahakkuk etmi bulundu - meti uırafından Suny rne.sele i hak- yctt,..dir, o dn Anupa bünyesinin \ "'- ~~/rnzuı a ~~~ uşm~ş. bır .. \az;~ ette 1 lennı oaımı surette D•r şı anıoı et _ı ZI.} ~ttc. bulundugu .} apılan tetkıklcr 
gunu, Suriye tayyart! meydanlarının kmda \'erilen cevabı nota,·ı. siyasi va- nidnn tanziminin \C Avrupa aile:sinin uncturm,ıkJa muke~Jeftıı. Cephe· l ıue.K ıazımcıır. lŞ ve.rme me\ zuunou j netice uıde ~nlaşılmıştır. Bazı ka~~
Almanlar tarafından kullanılma ı bu- zıyıcti ve 'uriye hnrekfıt{nı müzakere l)enic'en t: h[•kkukunun Alınan elleı· ,._ gerı~mcten hudu<.l bo) una gıdecck us.ıcer aııesı oır lercın nak.Kın.ı :;anıı> 

1 

ln~ı~ız~a bılhas a mı ır fazla. _ekıı -
nun delili olduğunu bildirmiş. Suriye- t!trni ur. le ~·:ıpılmıyacağıdır. ner .~ııe mektubUJıda şu cümle oJma-1 oımaııoır. r aJ1.at o ış nramarnn.ı, ona mıştiJ". ' e fazla mahsul alın11cab'1 an-
ele.ki Fransı?.lara kan' döktilmeme i için şTVJ:J\.ll'El }., Al'J' HABb'R Çor<:il. lınndnn onra .\iman ordu· lıdn • . . !ıs go:stcrıımeııcıır. J1asta ve ahı otan - laşılmnktaclır. Arpa ve patates de 
mukll\cmeti tıerk etmeleri hakkında e- Ecnebi kııynaklard 11 propaganda ı. rııl'n ,. nazi pol~~i11 :11 bütiin mem- ; .-. Ü zulme, sıkılm_a !.. ~hllec. b.!ze tarın hakKı ise, nakdı yarcı ımclır. fazladır. __ "' 
miı· \'erilmeı-iııi j temiştir. maks:ıdıyle yayılan haberler, hakikat- !nketkrclc ııy:ındırdığ"ı kin Ye n frctin b.tkı.} oı-. Hepımız sagız, ıyıyı~. ::Sc- ı ı nroım stveıııer cemıyetı nundıı YAMANLAR KAYNAKLARIN· 

ıerı tahrif etmektedir. Uizc taalluk ;\'li:>:l rc" sene in mıların hatırasından nın uuraan ouJUnuugun guıııeracn muvaııali oJmak ıçm, urnsad \ e!rn-
.Al .. M AXY A - SOlTETf_,J.,R eden haberlerden birisi .. le, bugün A- çıkmıyacağını, burada asıl milletleri <laha yuı.:sck uır. rerntı . ıçıncıeyız. l ıetmm ış burosu teşıutaıı ve partı DAKI ARIZALAR 

.4RA. l:\'D.4 . nauolu Ajansı t.:mıfından Bertin nıah- kurtnrınak için yapılması icap eden el<.> :::ıcn guzıeı mı gerı~ c <legıl, nudu<.lun teşckktıııerıyle, sıhhı.ye, maarif mu-
JJiğer tal'aftnn lııgilız gazeteleri, AL recıyle \erilen, Almaııyamn, 'l'ürkiye-lnımlı \iC usançsıı gayretle birliği te- otc 't1ıraıına ÇC\'ll'.> • jcıurıerı, kızııay, çocuk esirgeme ku- DUZELTILECEK 

m:ınyanın • o\) <>t Rusya ·ıe münc e - elen a kcrı trun ıt ıstediği hakkındaki yit ve tak,·iye için toplanılmı~ olduğu- Hu ve l.nına yakın ıfauelerııı hır 1 rumu, verem mucadeıe cemıyeti, n:s- Karşıyaka hnlkımn istifade ettiğı 
•hcı uı<.ıcıı çok ~ akıııaan uı.ıK •• dar ol- ~ayianın yalnn olduğunu bildi~n ha- 1 nu soyledıktcn sonra lngiliz muka,·e- ceııhedckı a Ker runıyatıncıa ne IJu-1.kerlık . ubc reısıerı, a&Ke.rı komutaıı- Yamanlar suyunun kaynaklarındnl>İ 

ınal{tadırlnr. Bu ,ıJaka u beplerden- berclır. Hııdırıldlğın gor<>, Almanya, metının lıitmek üzer" oıduğu esasma yuk bır ın..,u·arı, ne tıarıkuıade ... ~u· 1ar, manalıin en buyuk müıkıyc me- lınzı arızalnrın tamiri kararlaşurıl ~ 
dır. ne 1 urkı.}eden n kerı transit icra 1111 \ctayaııan tnhminlerın boşa çıktığını KUC1ret ve sevgı yaratacagını cıuşuıı· ı murıurıyıc sıkı bir ışoırligıne mecbuı- mış, bunun için l857 liralık mnsı·nf 

ı - Romanyada Alman ku~ vetl - 1 wmış, ne de bunu tluşunmuştur. tel>arüz ettırnıış, ve geçen ene ile lıu meıı ve o unun bır yurd mudatn:ı~rn-. cıur. Aı{SJ takdırde cemıyet, daıma, ihtiyarı lazım geldiği hnkkında pro-
nnin harek ti, ır,o kadar trenin efer- FHA/\::,.4 ve Jllfll'ENL~' J~JJJNL!Gl ene. :m~ında bır mukaye e yaparak an oynıyacagı roıu Juı'tuı-amaıı:,·ız. lzorıukıarıa karşılaşır ve mutlaka je hazırlanmıştır. 
<len m<!n'i. AJman otomobil sanuyıi kontrollügü 'demıştır kı_: . l\lemıeket duygusunda ilK halka~ ı 1 yarım ı·andıman ~ıır. . Belediye daimi encümeni, dlin ög· 

~ . --;-: lııgiltereıı.;ıı_ • ıo. kom bü.} ük ıeısınin Almanya _ l taıya - Fran a sa- . - Azmınız ve inadını?: mü_thi..,. im- a.ııe aıaka ve rnoıtn~ı teşkıl eder.\ l\luavenelc muhtaç a""ker aılelcli leden sonra Dr. Behçet Uzun reisli· 
elç_ı ·ı ~ır Staffor Krıp~ın Londraya ge na.} 1 işıeri hakKıııaa nıuzak-ereler yaµ- tıhnnn muk~ve?1et etmıştır. Ke~dı se- ~.unku, heı ıelaket 'e saaclelı, . !lk ıle ouııların erkek ve kız çocukıaıı ğinde toplanmış, bazı belediye in..,u-
lışı,, , . , . makta olduğu bildırilmektedır. Hu u- mamızı.ı hakımız _ve durrpactan ıazl~la- ae_ı~ kenctı a~ıe çerç~''.emız .. ıçıncle 1 bır defterde tesoıt edılmelıdir. lJaı- atını müteııhhidlere ihale etmiştir. 

3 - Şarkı Aımanyada bır takım retle Fr.ın • nın, ı~an bu tarzda <lüşmıı~a ce~ap verı.ro- mut,ıJcu ectenz. <,.,unhu, 0 t>ızım hu - ma hakıkı muhtaçlar düşünüımeJi v.: Dr. Behçet Uz, dün öğleden evvd 
ıotaların toplaııma·ı, 1 - Mihverle iş birliği ~apmağa.ruz. ~(ıallık L>ahrıyesı, denızıere ha - yatımızın, şahsıyetımızm, ~.n yakm-lşe:tkatı parnzitlerdcn uzak tut- şehrin muhtelif semtlerindeki bell'di· 

4 - Sovyetlerle Alma_!llar z~r~sı.n - karar verdigi, . . k_ıı~dır .. Azaltı!mış Itniyan donanması larımız:m~ tievgı, heye:nn, ~mıd ve 1 malıdır. Bu tesbıt ayni zamanda, on- ye iıı._antını teftiş etmiştir. 
Ja. cereyan tm~tc oldugu bıldırılen 2 _ Avrupada yeni m.zamııı ~ tatbı- lırn.ınh~ı ındn :ıakıanmış uu:uy~r.. . herşey ım ızın ~~planclıgL nrnıeı:ı~e~e - Janıı ış kubilıyetlerı ve hangi i~i go- •• • 
ımızakerelcre. daır haberler. kine başlnnması işine dahıl oldugu ıın- . Alm.ın donanması ekserıyetı ıtıbn- dıı. Unu emnIJet ve saadet ıçmde ı-cbılecek!eri eklinde de olmal:{a Qdemışte 
Tayıms gazete i, bu haberleri verdik Jaşılı.}or. Vişiden g l<'n haberler, Frım rıyıe lıa!';aı·a uğratılmış veya batırıl- gürdlikçc, vaziıemizi ifad a duyacıığı-ıı mecburdur ş · 

ten sonra şu üç ihtimali kaydediyor. . amıı, iktısadi jı;; LirJiğine hazır oldu- mışt.ır. Ynpılaıı öldürüc.:ü akınlar mill'3 mız şevk ve elde edeceğimiz kudret _ · f ·k f y; l .f. 1. t · b l 
Taymis gnzete ine gore: gunu bildirmi.,,tl. Frausıı, Almanyayn tin ceısar tuıı az:ıltamamı~.ı. milli haya- muhakkak ki bir kaç rnısil datı-a ar- Dıge.ı: ~.ra ı.~ 11 me\ ez ;.eb 7\~;1 11•1- O ıaa ıge Z U gı 
l - Almanya buyuk oı·dularını kömür H~recek Almanyadan demir ala lnnızı duı duramamış, harp endüstri- tal'. 1 ~a ~ı~c hgıbı 

1 
muess

1
ese der~ a lıııt1.t "e çok iyi gitti 

uır tarafa verle t'ırmek mecburiyetin- caktır On bin °kadar Fraıı ıı sanayi miz.in muıızzam inkışafını ya\•aşlata- Yardım evenler cemiyeti işte lıu .ı.ma at a~e e: qu un k~ıgu, 
1 
u~·fı·m 

dedir. Rus.}:anın geniş ahnl:ı.rı, bö.} le müe. s~. e~ inin Almanya ile iş birliğin<? mamış~.~r.. . gibı hnkıkatlerin bir ifade;i olarak ne ~n~ıın e !ş yaptı arı < a 1 ın - ~d.emiştc G?Icük ~-ayla ıııda hu 
t>ir harekete mü nittiı. başlnmı \'eya başlamak uzere bulun- il. l.;orçıl, Okyaııu~un otc tarafından H! bugünün tabii tazyikleriyle doğan mck. lazımdıı · . · usı ıdarey~ ... aıd ot.~Jın ?azı nok-?n· 

2 - Almanya, bir takım iktısadi duğu v.e bu suretle Fransanın, san~~~ ~~l~ıı yaı·dımrn salım\;n İngilt~re~·e hır teşekkul halinde karşımıza çıkıp Dıger taraf~a.n, ış ?'apamısa~~~k 1 !arının, . vılay~t bu~çesınd.~n. vcrı!e 
·abaları, Baklı petrolleri ve Ukran- saha ında Almanyayn yardım ettigı '.'ıı ~takta .olcl_u~uııu, batan g~mılerın gel mi:; tir. Te,.kilat, knnuni miieyyide- ~asta ve marız aıl.eler 'e efradının !h- c.ek 'ta_h ısa ti~ ıkmnlı .. ve .. ~ol~U k otc 
Hl zahire an barlarını isti nıar etmek anlaşılmaktadır Visi Fransası 0 ka- .}erme yenılerının konulma ı ıçın muıız !erini yeni almak üzeredir. v c mu- tıyaçları derece ı, kuruşlandırılmalı 1 hne gıdenlerm her turlu ıstırahatlt'
~:stiyor. dar Almnn te i;i altındadır ki, 'Ameri- zam tcdbirle!·in ~lındığını knydettik - hakkak ki, fn::ı.liy.et sahasının geniş- ve muay~eı~ rakamla~ı ba~laıım_alı- r;ini? temini muvafık görül!11üştür. 

a - Almanya, Rusya arazisini iş- kan miışnhitlere göre sanki bütün ten sonra Hıtlerrn Avrupnda şuraya liği ve el atacağı mevzuhırın ciddiyet dır .. Yanı lıır taraftan ış verılmeh \"e Valı 13. Fuad Tuksnlm alakası \' 
gal etmek istiyor. Fransa, Alman işgali altındadır. Har- ~~ır~y~ Afri~a '~~ n Asyaya gire.bilece- ve ehemmiyeti dolayısiyle, !lk önce onların .!eçinme kudretleri arttml- kayı:ı.-nkam Ba~· lhsan Kotak'~ı1 

Tnymis gazetesi bunları yazdıktan bin askeri safhası uzadıkça iktısadi ~ın.~, fak~t ıııhaye~ kı~ı adaları ıle b?Y büyiik bir gay rete, ikincisi büttin mil malı, dıgcr taraftan da çalı~nmıy~- enerJık. çalışma ı~·le ?u yıl Öd~mı,ş 
sonra Almanyanın Rusyadan iktısacli afhayı genişletmek icap etmektedir. olçu~~~k. mecburıyetınd~ ~uhı~acagı- letçe iştirak edilen bir alaka~ıa, cak. o}anların ynşamnJarı temm edıl- te yol ınşas.ı fnalıyeti, .. çok gem~ .?' 
menfaatler koparacağını yazıyor ve {/\'G]/;TEREDE Gll'ECEK nı Ö.}}:dıkte.!1 s?nı·~ ~.emıştır kı: . üçünciisü de intizama, disiplin~ :mıh· melıdır. 1 mu~. ~demış - Bozdag ve Boz?:•g. 
Rusyaya karşı tchdidkfır voziyet aldı- BŞYASI .- ı.ıpU!dılmış butun memleketlerın taçtır. Hepimizin mutlak olarak bu işe sevkedilen a~lelerin, emzikte Sa~ıhl! yolları es~slı su~ette .. amı 
ğııu kaydediyor. f ngiltıerede kuma§ ve ay~kkabı ve- ~~ılletle~Jn~ yardım v~ bunlar:. muk.a- çalışmaya kendi k udret ve• imkföıla- veya küçük ynşta ı;ocukları o lacağı ıedılf!lış, her ç~~ıd n~ıkıl v.asıtasıııııt 

Bu haberlerin tnmamiylc ihtiyat sikayn. tabi tutulmuştur. Buna da se- \d~et \e ıs~·ana teşvık ~etlccegız. Hıt- rımız dahilind e istirak etmesi vata- malllmdur. Bunlar için de mut!aka emnıyctle .,eyrusefeı·ı temın olun 
kaydiyle telakki edilmesi lazımdır.1 bep lngilteredc kumaş azlığı değil, Jük l~rın e~ı~retı altın.a n.I~ıgı me~lcke~~- ıı i ve a h laki bir borç hal inde karşı· bakım yuvaları açmağa mecburuz. muştur. 
<_,'ünkü harp çıktı çıkalı Sovyet - Al - 1 se fazla para snrfedilmesinin önüne rı t:1k~ı.}~ ve tnnzım ıçın yaptıgı bü!un mıza dikilmiştir. Bunu yapmamak, Bu kreşler iı. müesseselerinin dahi - ---000---
man münasebetleri hakkında çok spe-1 •DEVA MI 4 NCO SAHll,.EDE > g~) ret erı kıracnğız ve sarsacagız. hududun manevi kudretini arttır - !inde olursa şüphesiz analarının iç Hıraızlıklar: 
• "l Hıtl~r, ne ulh, ne rnhat, n~ ~uzur gö~ m,ıık bahsindeki bir '\"atan vazifesiıı - rahntı arta~ağından ı'nesaileri ve Gözte~de H~~eyin oğlu 16 ya 

reook; ne_ de ~ü~n~ere. zemın! bulacak- den kaçmak olur. Biz, Türk milleti- randımanları da daha fnzla olabilir .. şın~a Kazım, Nnıl kızı 16 ynşm<l,. 
t.ır. 'e ~~e~ umıtsız bır tedbır nlmak ni bundan tenzih ediyor.uz. Asker ailelerinin çalışmak kabili- Perıhanın 98 ku:uşunu, ~aryıyakn 
me~bur~.}~tmd; kalır da muhte~el .0}- Cemiyetin vazif-esini şöyle bir hü- yetinde olan çocuklarına dn i~ bul- da Saadet sokagındn Alı oglu 1. 

ELHAMRA Sinemasında BugüTL 
İki Şaheser Filim Birden 

- ı -

Leyla ile Mecr:ıun 
du~u gıbı ~rıtanya adnların~.n .1st~lu- !asaya tabi tutabiliı'iz: mak, gene bu esaslıd liçindedir. ynşıı.1cl.a Mustafa, a~e}e Azmanın b1 
!na tC'şebbü ederse bu en buyük ım- 'fürk a k rinin mill.ete v» hü _ - Devam edecek _ saatmı çalmış. her ıkı maznun ~utu 
tıhan knrşısıncla da ıml's1lm1yacnğız. · J larnk ndliye.} c verilmiştir. 

Çorçil: 1\IARTHA EGGER'l'H'lN yarattığı ____ .__.•.___ ___ _ ____ _.. 
- Hürriyet da\•asını benimsemiş 

Muhasip aranıyor 

r 

c 
R 

~ 

ıa 

740 

741 

742 

743 

744 TÜRKÇE SÖZLÜ 
Beste - S. Kaynak Şiirler - V. Bingöl 
Şaı·kılar - .Münir Nureddin - l\1iizeyyen 

- 2 -

biıtüıı cliinyaya ve bütün dostlara bu- 1 Bitmemiş Senfoni - Opreti -
gün mesajımız şudur: 

c Yüreğinizi snğlam tutunuz, her şey 
iyi biteooktir. Istırap ve fedakarlık 
uçurumlarından beşeriyetin şan ve şe

ırnlc KAROTİ:\ ıKU~ük) '1'0:\1 ile oynadığı 

2 Batakhane çocueu ( s. Avantür J 

Usul defterine aşina bir muh:ısibt 
ihtiyaç vardı r. Anadolu mntbaasıtı$ 745 
müracnnt. 

refi doğncaktır.> 
Diyerek sözlerini bith·miştir. Karlar altında 

Yuratnnlıır - TYHONE PowgnE _ SONİA HEr.lE Çorçilden sonra Atly, Eden, Sinkler 
s E A N s LA R ve bnzı Lordlar, Dorninyonlann namı

na mümessilleri, müttefik hükumet-
LEYLA ile MECNUN KARLAR ALTINDA lerin haş,•ekilleri tarnfından nutuklar 

1 
.... so - 6 - 9.90 .&.80 - 8 de söylenmiştir. Yalnız Yugoslavya ve 

llk Birinci 16 kuruştur. J Yunanistan namına toplantıya istimk 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ eden ekileri ııutuk s~emi~e~i~ 

746 
MATL"gLElt: B. SENFONİ 3,30- 6,10- 8,öO 

B. çocuGı:.: 5,00-7,40-10,10 Bir ticarethanede muhasiplik yap 
MUHASiP ARANIYOR 

Cumarte. i, pazar günleri 2,15 te B. Çocuğu ile lınıjlnr mak üzere muhasebeye vakıf, lisan~ hin 

BU HAFTA · t' i b'"tü k d t 30/ 

ıTAYYARE 
aşmn ve ıcar: u n uyu a ve me 

Sinemasında Tel. 36-46, zu~ta vuk~fu olan isteklilerin tcrcO mu 
meı hallerıyle ber a ber şartlarını PO~ yev 
t a kutusu 278 adresine b ildirmeleri. . - -. - :oa 
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(SAHi !'. 3) 
14 HA~.İRAN 1911 C'umurte ı ( AN A·O OLU ) 
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1934-1935 R(')l~~;Je tzmir k)z 'i- •ı--·• B AL Ç O V A llllİIİIİIİİlll._I il%mir Levazım .Amirli"'i İlanları~_: ZABITADA 

~c ind('n al<1ığım orta mc>ktep mezu- 5 
Bıçak taşıyormuş: ni.,:et diplomamı biı· senedir kaybet- Ağamemnun ılıcaları ·-1 ·•rr ;,. ..................................................... .-. ...................................................... :: 

RS', •', s•szg•: 

Birınci lrnrdondn Gardenbarda ti~. Yeni ini çıkaracağımdan eskisi- lzmir Levazım Amirliği Satm Alma Komiayonundan: 
Fevzi oğlu Hüseyin ve Durbaba oğ- nin hükmii kalmadığını ilan ederim. Şifnhbnş sulariyle müştehir Balçova Ağamemnun ılıcaları 10 Ha- 1 - Tahminen beher kilosu 2 kuruştan 1515 'ton meşe odunu ka-
lu N" ·a b" b k b 1 ,8 ziran 941 tarihinden itibar.en küşad olunmuştur. Muhterem rniişteri- palı zarf usulü ı"Ie satın alınacaktır. 

ıyazı e ırer ıça • u unmı.._, Saime Fincan ler.e berayı mnlOmat arz olunur. 
zabıtac:a müsadere edilmiştir. p - 2 - Muhammen bedeli 30300 lira muvakkat teminntl 2273 li -

Biribirini dövmüşler: Müsteciri radır. 
Bornovada Yaka mahallesinde Ali Halis Zeytnnyağ1ndan mamul Beyhancısı 

0

/smail Karakızlı 3 - Şartnamesi komisyonda ''erilmektediı'. İhalesi 24-6-941 gilnli 
oğlu Mustafa Ye Ali oğlu Mm nd, Ô Mııharrem snnt on altlda Geliboluda eski şube binasında komisyonumu· 
kavgn ederek birbirini dövmüş \'P Yll· mer 
ralamışlnrdır. Çamaşır Sabunu Ô zun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

Basmahane karşısı Ali Ulvi zünlü 4 - İstekliler mezkur gün ve saat on beşt.e teklif mektuı;.1-arını 
Niçin girdiler: TOPTAN KiLOSU 
Eşrefpaşada Yusuf c-.ıdde inde He y 1 k A•ı B h . d komisyonumuza vermeleri. 3 9 14 17 

Cep oğlu Süleyman Elmas kızı 23 ya- 38 Kuruştur az 1 1 e a çesın e Is.mir Levazım Amirli.ti Satın Alma Komisyon1111daıu 
şında Refia, İbrahim kızı t~me't~n Miktarı 
e\•ine girdiklerinden tutulmu~lnrdır. - .Müşterilerfodcıı gördüğü rağbet ve teveccühe binaen on gündenberi iş-

leyen varyete grulıuna ilaveten İstanbulun mümtaz sanatkarlarının iştira-
Sarhoşlukla neler yapmış: lzmir belediye•1nden: l 
Mustafabey cndde:.-ıinde Tahlr oğ- kiyle son derece zengin program arına 14 6 941 cumartesi gününden iti-

hı Haydar. sarhoş olduğu halde gir- 1 -tütolıü__s işletıtm~ lı ~~;:1siı~eaz8ı i baren her gece fevfrnlfıde eğle1ıc.elere saym müşterBerimiıi davet ederiz. , 
"" ;. h kk l · b" ' · · ton mo or yagı sa n a ı ' · \T ·1 b 30 k" ·a ü kk t" ... ege a ı o mı~nn ır e\e g-ırmıc:ı.

1
. 1 . ..d .. 1 .. ~ .. dk" şartnamesi nı·yete ve tem ı gru u ·ışı en m re· ep ır. 

\'e tutulmuştur ış erı mu ur ugun e ı 
. \•eçhiJe açık eksiltmeye konulmuş - D. DEMIRYOJ.,LARI S 11ci }ŞLETME KOMiSYONUNDAN: 

------- --- tur. Muhammen bedeli 4300 lira, -
Zaqi 1 muvakkat teminatı 360 liradır. Ta - Bir sene zarfında H. paşa deposuna gelecek olan tahminen elli bin 

1 !J 
... 

8 
n<:>!) d , 

1 
, d k 

1 
Jiplerin teminatı öğleden evvel iş ton kömiirüıı vagpnlardan yere ve yerden makineye tahmil tahliy~ iş! 

• 
0 -b... ers ~ 1 ı :sonun ~ u ,\ 1 bankasına yatıraı•ak makbuzlariyle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko!1ulmu~iur. Ek::;iltm~ 27.6.941 '1. lı 

1!1eı ke~ zafer okult~~1 ?an. nlm~ı- ol~u-, ihale tarihi olan 20-6-1941 cuma gü- cuma günü saat on birde R. paşada ı~letme komisyonunda yapılacaktır. 
~~1:1.ş.ıtıdetrn~nH·~~ zayık.e~tı_m.h~~-,nü saat IG da enclimene müracaat- .:\Iuhanımen bedel ton başına tnhnııl içiıı 25 ve t·alihye için yine 25 k"u-
ı~ın'. çı aracngım ,rn es l'~ının '1 • ları. ı ruştur. Muvakkat teminatı bin dokuz yüz yetmiş altı liradır. lstekli!erin 

rnu1) 0
1 

ktuzr.f k 1 1 d 2 _ 1372 sayılı sokakta 25 in<"i eksiltme günü saat ona kadar kapalı zarflnı 1111 vermiş olmaiarı 1;1 -
\.U a :..ıa er o u u meztın arın a .1 · • bb d k" d · 

fdıll Er"rnn adanın 384,50 metre mura aıı: la-~ zı~ ırh. t f 1 i f ·ı~t t 

•
-------------. j sa~·ılı arsanın satışı, yaz! ış .erı ... u ~.sus a az -a a sı a ve şar name almak isiiyenlerin işletme kale-

. .. müdürlüğündeki şartnamesı veçhıle mıne muracaatları. 10 14 rn 25 2117 
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Kımye\•i \·c baktaıyoloJı rH- ti açık arttırm-.ıya konulmuştur. Mu • 
porlarını haiz yüzlerce encdeıı- hammen bedeli 3845 lira, muvakkat inhisarlar umum mu·· du·· rıu·· ;::yu·· n-
beri sıhhate faydalaı ı mücerrep teminatı 288 lira 40 kuruştur .. Talip- C:. 
olup İzmir • Çeşme şose:i iizcriıı- lerin teminatı öğleden e\:veı ış _ban- den 

.. . " kasına yatırarak makbuz aryle ıhale 
de guzcl mnnzarmuyle m• şhur tarihi olan 20.6-1941 cuma gü. 

Urla Malgaca içmeleri nli saat 16 da encümene rniiracaat -
ları. 

AÇILDI 
Dr. Müderris merhum Ba:. ltn

şid 'rahsiniıı c'Urla -.:vtnlgaca içme 

:1 - 1374 ncü ~okakta 25 nci a 
danın 769 metre murabbaındak! 6 
sayılı arsanın satışı, yazı işleri mii
diirlüğün<leki §1lı'tnnmesi veçhile ka
palı zarflı arttırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 7690 lira, mu -
vakkat teminatı 576 lira 75 kuruştur. 
lhaleısi 20-6-1941 cuma günii saat 
16,30 dadır. 2190 .:sayılı kanunun ta-
rif.atı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale giinü azami saat 

1 - Şartııame:'.'i mucibince io.ooo T.~g-,. J:ltıbloıı k"· Jı f ı· J n. ,.,pa znr usu ıy c 
satııı alınacaktır. 

2 - :\Iuhnmmen bedeli sif 18i>OO lira % 7,5 mt1vakkat teminat 
W87 .f>O lirnclır. 

.. ;; - gksilt~1e l 7 !l41 ~alı _glınii Mai 15 de Kabatasta Levazl'n \'C 
ımıbny: at şııbesındeki alım komısyonundn yapıfacnktır. 

4 - Şnrlmımc sözii geçen şube veznesinden 92 kuru~a alıııabilir. 
5 - l\lünnkas::ıra gir. cekler miihürlii teklif m~ktu~larım kanuni 

\"esaikle "1' 7,5 gü\·eııme para:;ı makzunu ve~·a Banka teminat mektupları
m ihtiva edecek kapalı znrflarıııı ihale giiııu eksıltme g:ıatinden bir ~nat 
~,·veline kadar mezl,Qr komi~~ on Ba..;kaıılıgınn mal\buı mukabilinde ver-
meleri lazımdır. 10 11 18 22 (2092) 

u.ru hnkkındn Knrlispatın Şurp 
rudel Zals suyuna ezher cihet 
rüçhandır:t buyurdukları b:.ı su; 
müzmin mide ve bevap teşen!1üç
leri, karaciğer, d'fllak hastalıkla
rında, müzmin safra k.e.,e.,i ve 
safra yolları iltihaplarında, saf
ra.. kum ve tnşlarında, mu~min 

inkıbazda, şişma.nlık, nakrıs ve 
şeker ha~talıklarında. bağırsak, 
şiritı sulucan, mesane yolları ililh. 
gibi bünycvi hastnhklardn seri 
\•e şifnhbaş olduğu tecrübe ile ~n-

j (15,30) a kadar encümen riyaseti· 

lne4veril~·r. Behyet Uz caddesinde lstanbul belediyesinden: 
1 

25 nci adanın 819,50 metre m~rab- İstanbul şehri çöplerinin 1 B. kanun/ 941 tarihine kadar devam (;ıdecek 
1 bnındaki 7 sayılı arsanın S'atışı, yazı miiddet içiıı denize dökülmclc suretiyle imhası i~i kapalı znrf usulfrle ek-

' 

işleri müdürlüğündeki şartnamesi sili.meye konulmuştur. l Il. kanun, 941 den sonra Belediye altı a; rnüd-

1 
\·eçhile kapalı zarfı! artta·maya ko-
nulmuştur. :'lluhammen bedeli 3195 dete kadar taahhüdü tcmdid edebilecektir. Aylık tnhmin bedeli 5.000 lira 
lira, muvakkat teminatı G14 lira 65 ••c ilk teminat miktarı 42il0 liradır. 
kuruştur. İhalesi 20-6-194 ı cuma gli- Umumi ve hususi şartıınme ,.e buna mut.eferri diğer evrak löO kuruş 
nü :;ıaaL ~ G,30 da~ı.r. 2490 ~ayılı ka- ınul,ahilinde Belediye temizlik i~leri miidürlüğiindM verilecektir. biltir. 

Urla Malgaca 
İÇMEI:.ERİNBE 

nun tarıfatı dahılınde hazırlanmış !hale 2ı; 6 !) il ç ı · · 
1 
teklif mektupları ihale günü azami .. kt ' arşam rn gumi saat 15 de Dai1!1İ encümende yapıla-

M ükemmcl odaları havi hava
dar güzel bir otel vardır. İçmele
re gelenlerin yiyecek ihtiyaçl~m 
gayet ehven ol-arak temin edilmiş
tir. 

1 saat 15,30 a kadnr encümen riy-ase-ı va ır. 
tiıı-e \'C"rilir. 'l'alipl rin ilk wminnt makbuz ve m<'ktuplar.l~Jc !l41 mali .},Jıua ait ti-

5 - Dr. Behçet Uz caddesinde 25 caret oda. ı vesikaları imzalı şartnnmc vesnire ile 2490 ınunuır:ı.h kanunun 
nci adanın 7 l 7,50 metre muıabbaııı- Lnrifatı Çt'\'l"esinde hnzırlıyacnklan teklif mektuplrını ihnlc ı,riinii saat 14 
daki 33 Ha 37 sayılı ardalarının .,atı- de kadar I>:dmi encümene verilmeleri lazımdır. 10 14 ı.., 21 (2091) 

1 
şı, yazı işleri müdürlüğündeki ~art-
nnmesi v.eçhile kapalı zarflı arttır -

ı maya konulmuştur . .l\Iuhamnıen be
l deli 7 J 75 lira muvakkat teminatı 

lçmelere uğramak üzere na,;. • 8 ı 5J liı a 1~1 kuruştur. h:ılcı:;i 20-G-
1 mahnne civarında Belediye Sant- l!JH cuma giinü saat 16.30 dndır. 

ral garajından her snat başındu 24!l0 sayılı kanunun tnrifatı dnhilin
haı·~kct eden otomolnl ve o•olıüs ele h·azırlanınış t11klif nwktupla!·ı iha. 
vardır. le gOnii rıznmi snaL 15,~0 a ku~r 

• • eııcunıen riyu:sctine verilir. 

---------------------- 6 10 14 18 2070 
---~----........ ---·---...... ---.---. ...,.._...__ ________ _ 

lzmir defterdarlleından: 
Satış 
No. su 

~luhammcıı B. 

729 Kuruçay l\I. Bnhçeli :sokak 1371 n<ln lG IHU" el 47 ;.\L\1. 
tnj 20 C\' 

Lıra K. 

100 00 

7~0 'l'oraman .M. 82 • 'o. birinc.i yuksel, ı>okak 122 :Hin 70 36 00 
p:ırscl 89,50 .ı\l. .\!. •18 J tajlı aı·sa 

7;.: 1 Kültür .l\1. :\Hıcahıtleı ı>ok:.k 11 l ıi ncla 8 pal" d 27 .\1. ::ıı. 100 00 
2 ı tajlı hane 

732 Çorakkapı •]. 1273 Firl,at ı>Ok:.k 15~G ada J9 paı·:;eJ G7 ~80 00 
~1. .M. 33 tajlı hanenin 10 hı:ssede 8 hi:oı;esi. 

733 Karşı~ aka. Bahariye .1'1. 171 G ı ıırı Y e:mişçi paşa cokak Hl50 00 
164 ada rn parsel 130.5 M. 1\1. ;;u,32 t:ıjlı hane \C cllikkfm. 

734 Karşıyaka O. man zade çıkmazı soknk ı ı ı ada !J, 
parseı 166 M. ,. . :32 ttıjtı hane 

100 uo 

735 .Karşıyaka Donanmacı 1724 uncil Yldırını Kemal sokak 58 50 
65 adn 36 parsel 29,25 l\l .l\I. 7 l taj lı arşn. 

736 Karşıyaka Bahariye .. 1. 1869 ncu karakol sokak 174 ndıı ~mı 00 
11 parsel HIGG M . .M. lı 1 tnjJı arsa. 

737 Kar§ıyaka ala.rbey 1683 neti Yıldız sokul 20 mln :.!, 140 ()0 
parsel 2~11,50 l\l. M. lü, a taj lı ~1rsa 

738 Kurşıynka A layl>€y ı 682 inci Selamet sokak 28 mla 6 ~WO oo 
parse 100,50 M. M. 3G tnjh hane 

739 Karşıyaka Alaybey 16~3 üncli Yıldız solrnk 30 :ıda 5 
p~rscl 90,50 ı.ı. M. 161 ı tajlı <ır~a 

45 00 

740 Karşıyaka Alaybey 1672 inci • liı'at sokak 20 ada 18 H>12 00 
parsel 1512,S'ı .M. M. 17 4 tajlı sebze .bahçesı 

741 Karşıyaka Alaylıey 1682 inci Selamet sokuk 202 nda 22 
parsel 112,50 M. l\I, 9 tajlı nrı:ıa 

57 00 

742 Karşıyaka Alaybey 1682 inci Scliımct sokak 28 ada 7 45 00 
parsel 92,50 .M ... ı. 34 t3jlı arsa 

743 Karşıyaka Alaybcy 1693 üııcii Mimar Sinan sokak 41 ada G5 00 
12 parsel 136 1\1. M. 35/1 tajlı ursa 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Kırıkkale Snn'nt Gedikli, Ankara Musiki Gedikli .l\lerzifon 

Gediklı Orta okullarının yalnız birinci sınıflarına. ve Kayseri Gedikli orta 
:ıkulunun her üç sııııfma 941 EylUHiııdc başlı~ acak 941 _ 942 ders yılı için 
lnlcb alınfü.:nklıı-. 

2 - lstekliJcl'in Tıırk ırkından olmnsı, kentlisinin ve ail~siniıı kö
tli hal ve şöhret snhilıi olımınıası, .sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
yapılacak seçme ı,,ııul\'ında muvaffak olması şarttır. 

3 - Tahsillerini iki seneden fazla terk etmiş olanlar, yaşıııı bü
) iıllmtış ' ·~ a küçtiltmiiş olanlar, ya~ları, boyları ve ağırlıkları Askeri 
Lı::se \e Orta okullar talimatındaki hadlere uygun olmıy;ınlar kabul 
Jlunamaz. 

'4 - İısl<!klilcrin 10, Haziran/ 941 den itibaren bulundukları yer
lerde Askerlik şubeforınden <lığer kaydükabul şartlariyl~ müracaat yol
iarım öğ"renmelerini \'e l.ıuna gorc <le kaydiiknbul kağıdlarıııı en geç 10/ 
Ağuıslos !Ml larihıne kadar Askel"lik şubeleri yoliyle .rirmek istedikleri 
ikullnmı mlidiirluklerine göıidermelerı ilan olunur. 

8 11 14 ı 7 20 2:ı 26 29 2 5 

_ lstanbul belediyesinden: 
'f:ıksim Taşkışla yoliyle Mete cadd"sıni meydana bağlıyan yolun mns

tik asfalt, katrnıı, kaplama, granit, bordiir vesaire inşa~tı kapalı zarf usu 
Jiyle ek iltmeye konulmuştur. Ke~if bedcli 34129 lira 76 kuru._ ve ilk te
minatı 255!) !ıra 73 kuruştu; .• \iuk:ı\ cıe. t>ksıltme bnyındırlık i~leri genel 
Jıuısu i ve fenni şartnameleri ve buıın miiteferri diğer e\'l·ak 171 kuruş 
muknbilinde belediye fen iş~2ri müdürlüği.inden \'erilecektir. ihale 30 6 !141 

pazarte~i giinii nat 15 de daimi encümende yapılncaktır. 
Talipleıin ilk t<!miıı:ıt makbuz \'eyu mektupları ihale tarihinden sekiz 

giiıı ev\'.!1 bel<>diye fen işleri nıiichirJiiğune mur:ıcaall:ı alacakhırı fenni 
(•hliyet, !)41 y1lı11a ait t:1.:aret odası \~silrnları, imınh şnl"tırnme ve kamı
ııen ibı·aıı Uıznn gelen ıliğer \'e~nik ile 24!10 numarnlı kanununun tarifatı 
\e\'l"e!'ıiııde hazırlıy:'icakları t klif mektuplarım ihale. günli saat on dör
de kadar cinimi eııciimen{! Yermeleri lfızımc1ır. l 1 J8 21 26 2155 

İzmir C. MüddeiumumiliE!inden: 
kra dnirec;inde çalı._tırılmak üzere on lirn a:sli maaşlı bir ınbıt katipliği 

ile a:sli.} c. za Ye ~ulh ceJ1.a mnhker~eleriyle keza icra dairesinde katiplikte 
çalıştırılmak iızere 40 lira ücretli iiç adet miıbaşirlik açılmıştır. Memurin 
kııııunt1ııun dördüııcb maddesind.c :;ayılan e\' ·af ve şeraiti haiz taliplerin 
18 ı; ~41 gününe te ::ıdüf eden çnr~amba günü saat on be:te İımir adliye 
encümeninde imtihaıılaıı icrn kılınacağmcll"ln şimdiden adliye encümenine . 
müı·acnatları ilan olunur. 2172 

tr 744 Kar~ıyaka Donanmncı 16% mcı Hengam L·okak 55 ada 
15 parsel 87 .40 M. 1\T. 14 taj lı arsa 

88 00 Bayındır Belediyesinde~: . . ~h:ısibt 
paasınt 7·15 ikinci K:ırantiııa iı;; ' caddesi 733 ada 15 parsel 110 1000 00 _ ... 

lR 
lik yap 

·, lisam 

ve me 
ıı. tcrcü 
~mı pos 
ıneleri. 

.ı.\L 1\1. 46 tnjh hane. 
74G Üç kuyular 11 No. lu sokak 1887 aıla 3 parsel 12384 1200 00 

l\L M. bilfı No. lu zeytinlik. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkit)etlcı-i peş"n para ile 14 6 941 tnri

lıinden tilıaren 17 gün müdd<>tk miızrı)edeye konulmuştur. İhaleleri 
30/ 6/941 tarihine ınüsadif pazartesi günü saat on beştedir. Taliplerin 
muhammen bedelleri üzerinden yüzde yedi buçuk depozito akçası yatırarak 
yevmi mezkfırda milli emlak mlidürlüğünde müteşekkil satış komisyonu-

Da müracaatları ilan olunur. 14 26 2064 

Bclcdivt>miz elektrik molbrünün ihti~·ııcı olan iki ton nıakıııe yagı ıl<' 
ı G ton. mazot ihlivacı münakasaya konulmuştur. 'J'nlip olanların ihale 
giinii olan 2a.6-~)·iı paznrte:ıi günü lıelediyemiz daimi encümenine mü-
racaatları ilan olunur. 216-1 

Çariıaltı Tuzla müdürlüğünden 
Tuzlamız için 5 ila 10 yaş arasında araba \'~ yük taşımak için 6 adet 

beygir paz&rhkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin byvanlariyle birlikte 30.6.941 Pazartesi saat 14 te Müdür

lUğümüzde mUteşekkil komisyonda hazır bulunmaları. 7 14 20 (2084). 

10,000 kilo bulgur 
l O,QOO kilo kuru fasul~·a 
15,500 kilo taze kabak 
l 5,500 kilo taze f asulya 

!l,000 kilo kırmızı domates 
9,000 kilo taze ~oğaı1 
5,000 kilo patates 
2,000 kilo kuru soğan 
2,400 kilo peksimet 

• Yukarıda cins ve miktarı yazılı dokuz kalem muhtelif ~rzak ve sc>hu 
ayrı nyrı pazarlıkla satııı alınacaktır. 

Taliplerin 17-Haziran-941 sa.lı günü saat on beşte teminatlariyle biı
likbC' kışlada izmir levazım -amirHği satın alma komisyonuna mürncant 
lnrı. 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alm• Komisyonundanı 
Mikt-:ırı 
---~ 

5000 kilo kabnk 
5000 kilo taze fa. ulve 
1600 .kilo taze soğa~ 
Yukarıda cins \"e miktarı ~· azılı üç kalem . ebze pazarlıkla satın ah-

nacnktır. • 
Taliplerin 16-Hazirnıı.941 pazm'tesi gilnil saat onda teminatlariy](' 

birlikte izmir levazım amirliği satın alma komisyonuna mürncaaYarı 
lzm.ir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Cin. i :\1iktm:ı Muhammen bedel murnkkat teminat 

Kilo Li. Krş. Li. Krş. 

Sığtı eti , 220,000 88000 00 5650 00 
1 - Yukarıdn mktarı ile muhammen bedel muvakkat teminat nk -

çası yazılı sığır eti kapalı zarf usuliyle 28-Hazi•·an-941 cu -
mnrtesi günü saat onda ihalesi yapılac-aktır. 

9 - İstekli bulunanların mezkur günde ve ihaleden bir saat ewel 
ve aik ilf' Ye teminat mektuplarını komi.yonda bulundurma -
ları. 

3 - Şerait~ e\:safı görec~kleıin h.er gün komisyond-.ı görülebilir. 
4 - · fsteklılerın Bayramı<; aı-kerı atın alma komisyonuna müra -

caatları. 14 17 21 23 

lzmir Defterdarh2'ından: 
Satış 

.No. su 

696 

697 

698 

700 

701 

702 

Güzelyalı 59 ncu kasım sokağı 86i ada 7 parsel 
217. M2. 12 tajlı arsa 
Umurbey mahallesi 1512, 1527, 152$ mmıarnlı 

Mızraklı altın iğdeli • okak 1395 ndn, 1 parsel, 330 
l\12. 1 taj No. lu arsa · 
Bornova aşağı çayıp .:;o. 3 taj No. lu h-aııenin 42 
·ehimde !) sehimi 

ikinci Karantina kopriı mısırlı cadde i 1731 ada, 3 
parsel 298 metre murabbaı bilfı numaralı ar:sa 
lkinci Karnntina köprü mısıslı caddesi 1731 ada, 2 
par~cl 150,50 l\12, bilfı uumnralı arsa 
Göztcpe lsmetırn~a çıkmazı ve .l\lısırlı cadde i H-!2 
nda, 7 paı·sel 404 metre murnbbaı 8-11 kupu 
numaı alı ar::ı-::l 

703 1kiııci karantina Mısıı·lı caddesi 78{) ada 5 1>arsel 
225,5 metre murabbaı 253-1 tajlı -arsa 

704" l kinci Karantina Köprü ~ Iuhdes yol 1731 ada, 
5 parsel 248,75 M2. bila numaralı arsa 

705 İkinci Karantina köprü ;ehid Nazım so. 1731 ada 
14 parsel 162 metre muı-abbaı bila numaralı arsa 

70G İkinci Rarantin21. köprü şehid Nazım so. 1731 ada 
11 parsel 288 metre murabbaı bilfı numaralı arsa 

707 lkinci karantina köprü Sakızlı sokak 1731 ad-a, 
8 par~eı, 261,75 metre murabbaı bila numaralı arsa 

708 ikinci karantina köprü şehid Nazm1 so. 1731 ada 
10 paı ·el 284,25 metre muı":ıbbaı bila numaı·alı arsa 

70U· lkiııcı karantina köprü şehit ~'azım sokak 1731 

.Muhaı ımen 

bedeli 
Lira Krş. 

217 00 

410 00 

5:;5 7l 

75 00 

38 00 

!>O 00 

68 00 

62 00 

40 00 

72 00 

65 00 

71 00 

78 00 
ada, 13 parsel 295 meb·c murabbaı bila numaralı arsa 

71 O Göz Lepe 90 numaralı sokak 935 adn, 8 p-arsel 73 00 
484,75 meb·e murabbaı 3 tajlı arba 

711 İkinci Karantina köprü l\1uhtcs sokak 1731 ada, 
4 par.:sel 243,75 metre murabbaı biln numaralı anm 

712 Göztepe .Mesire sokak 859 ada, 1 parsel 1123,5 
metre murabbaı bila numaralı arsa 

61 00 

16S 00 

Yukarıda yazılı epıvalin mülkiyetleri peşin para ile 1-6-941 t-arihin. 
den itibaren lG gün müddetle müzayedey-e k<.>mılmuştur. İhaleleri 16-6. 
~141 tarihine ıntisadif pazaı:tcsi güntt ant 15 dedir. Taliplerin nıuh'am
men becl(')leri üzerinden yüzde 7,f> depozito akçesi yatırarak yevmi 
mezkuı·de mili' emlflk müdürlüğünde müteşekkil satış komisyoııuua mü-
racaatları ilan olunur. l 14 1986 

Bayındır Belediyesinden: 
Beledi\ em iz tmızifnt hayvanlarmııı biı >:enelik 10800 kilo sam:!.'ı ile 

6270 kil~ arpa ihtiy·:ıcı münakasaya konulmuştur. Talip olanların 
23-6-941 pnznrtcsi giinU belediye encümenine ınti'racaatları ilan olu -
nu~ 2165 

Bayındır ticaret odasından: 
l - 45R sayılı canlı köyü T. K. kooperatifi muha ibi \~kili Snlih 

Zeki Özenirin kooperatif nıuamelfüında yönetim kurulu reis veya üyesi 
ıle birlikte miişterek imzaya salahiyettar olduğuna dair imza sirkiileri 
sicili ticaretin 15i sayısına, 

--------""."""!'--~---------2 - Ev,·elc2 Bayrndınn zahire lonca. ı civarında 21 1 No. lu mağa-
zada her nevi ~mteni tüccnriye taciri İbrahim Dedeağaçlı ve kardeşleri 
tinvnniyle sicili ticaretin 33 sayısında kayıtlı iken bu kerre ayni mahalde. 
ayni işi" mill5tegil Ahmed lledeağaçh iinvaniylc sicili ticaretin ayni sayı
ımıa ka~ ıt ve tescil edildikleri. 

-------~~~~~ ....... ~ 3 - Bayındırın saman pazarında 10 No. lu dükkanda her nevi emten 
tüccariye alım, satımı ve singer acenteliği yapmakta olan ve sicili ticaretin 
82 sayısında kayıtlı bulunan İsmail Önem bu kerre Singer acenteliğini terk 

eylediği ilan olunur. 2169 



(SAHiFE 4) (ANADOLU) 14 IfAZlRAN 1941 Cum:ımi 

Alman tebliği llllllZ 1 1 J 1 
Eerlin, 13 (A.A.) - Resmi tebliğ: rı 1 or un 

Güz mahsulü vaziyeti j\lmtın ~nv~s Uıyy:ı!eleri, İngiliz ti- çı•tıı...,ı tal r f 
k d 

caret gemılerme rnUhım znr!lr}nr ver- 1 1 a 
urlar 1 dirmi!ilerdir. Sen .Torj knnnlında 28 . 

luilada kuraklık 

• • 
Şefimiz 1. lnönü 

• fuğla. 1:1 (A.A.) - Yurdun cli~r bin ton hncminde 4 mUsellfıh inglliz ya Yunan Kralına ve m'lle-
kısıml::mıın düı;;"n fcyi1Ji .} ngmurlnr- puru bnhrılmıR, Ş!lrkt isk~yn !lçık - • •. . . BOgOk lllllt IBDllSI 
dan mahrum knlnn bölyt:mizdc kurak- lnrınd:ı t bu~ tık ticnrcıt vnpul'ıınn tln hne teşekkurlerını . 
lık dcvnm ı('tmcktedir. GU.z mnh .. ulü vn hn ·nr ikn edilmiştir. b·ıd· d" din toplandı 
.ziyeti kurtnrm1. n d.ı diğer mahsulu- Hnfif Nın·nş t.'lyym-e]erimiz ingill<!ı·e l ır 1 

Milli 
tm kuraklıktan zarar göreceği tnhm:n nin ~imnl ve merkezinde tayyare mey- Londrn, 13 (A.A.} - İngiliz krolı Mardı·n mebusu 8. Mu· Devlet Konservatuarı talebesini edilme1.'1edir. dan1-arınn bir hlicum :rnpm1şlarch~. 6 ncı Jorj, Elenler kralına bir telffl'af 

Romanyada paraşütçü 2 İngiliz tnyyare:;i düşürülmüştür. çekerek Giridin ziyaının, İngiliz ve h.dd. e.· . b t b .k t kd. ttil 
Akdenizdc 11 - 12 haziran gecesi Elen milletleri için acı bir darbf' ol. I ın rgenın me US- e ft Ve 8 Jr t: er 

.. yetiştirilece~ . ~~~·n~7ı~~~~;z~~li~s.~t~n:ı~1{ı·~~ı~~ıN~~: j~!lI!~~ır ~ildirmi~ \'~ telgrafh öyle luğu sakıt oldu Ankara. 13 (Telefonl~} - Reisi- rı kabul ~derci: şu kıymetli sözleri 
Rukre!), rn .<A.A.) - Buk~ te bır veç .snhilleri Uzerindc dil!3man tan·are- _ Ele~inize i t" ak r. f Ankara, 13 (A.A.) - Büyük .Mil- cumhurumuz, Milli Şefimiz İnönü, söylemişlerdir: 

Rumen. pa;a~litçi! kı~sı U!şkılı~e ka- !eri uçmuc:: ikisi dli!~ürülmliştlir. kat e~eİlerin'~e ~ •r: t' cck~ 0J~1~· n- let l\IeclL'i bugün Refet Camtezin devlet komıervatuarı talebesi tara - - Görüyorum kl çok çalışmışsınız. 
ı·::_r v~_rı~m~ştır. Şırr:clıy.e ~ndnr bır knç Garbi Aİmnnvuda muhrelif endüstri 0 emeller k'ı :H' .e ·~ıra / 1·\0.r~z. reisliğinde toplanmıştır. Celsenin a- fından diln gece Halkevind~ verHen Muvaffak oldunuz. 'r~brik-e liyiksi
yuz ~omi~lil .~a~:cı.ec~ılmıştır.. . . mliesseselerine ;·angın ve infilak bom- emelimizdir. 

1 Yi~;t 7-:ım!~in~ ~~~r:;, çılmaıun_ı ~ilte~kip Mardin mebusu Ma~~m Batırfil~y t~mc::ilinin i\ç neı- n~~·. ~i.7d~n bu rn~ı\'aff~kiyetin dahn 
.~lk paınşutçulilk mektebı ha\ ncılık baları atılmıı:ıtır. Ölenler, yarnlannlnr kuv\'etlere ka ~ .. t a· -. '· B. Muhıddın Bırgenin 2 an mUteca- clesının de temsıllcrı esnasın ela hu - buyilgunu beklerız. Bız sabırlıyız, 

mu tc~arı tnrafından nçılmıştır "' 'r~ı go;ı er ıgı mnnnve- · b d · l · l f · ' · · · d b l l · te · " ' · olmus, :rnııgmlnr seri surette söndil - met ve istihfaf şa\"l 1 t k r ·d' · v1z ir zaman an beri içtimalara işti zuı· arıy e &ere •vermış, genç san ac- sızın e a ıra ~ ışrnamzı JS rız. 
Romanyada yeni nu'·fus rUtmfastür. Dafi bataryaları ve avcı- Memlekctı'nı'z ı'~t·ıe-.·: n ~n c n t'~· rnk etmediği \'c mezuniyet de nlma- karları :muv.aff~'ktyetlerfnd.cn ;loln- Dizde sanatın kıymeti inkılap sahn-

~ d · .. " ı ı· " 1 "~ a ugramış 11 ' d ğ ı ld ~ d · • · · 'lt'f t k t · ·· .. K 1 la b l ..+ B ' t ·ı · " • • Jru· 4 tayyare üşurmuş eren· fakat emin olunuz Yun:m' t .. ı ı an aşı ıgın an teskılatı esa~· ) ı ı ı n a gar e mış, reJısor ar sınc nş amı~~ır. u sana ı ı e"t go-
sayımı netıcesı !l _ 12 ·h~zi~a~ ~ra~ın~~ dlİşma:~ın d:ir nl;ıcnktır. Ka.l:m do~~a~iıı~~:~ ye kanunu mucibince _mebuslukt~n Eberti ve ork~st;r:ı ş:f_i Ha.san ~erid tlirccek .s12JlerstJılz .. ~arl~ bıkm~ • 

Eükreş, 13 (A.A.) _ Rndor Ajansı 37 tayyaı~sı 7dıişurulmüş~urk. Bu mud- yeni tayyare kuvvetlerinizi ve veni f;l~~ıt olkması. hakkkındakı meclis. reıs- A!n
1
nrnd. dn takdırlerını be) an e~ le - dn1n .S~.lışın!~·ö ilKmid1ımEıbz rts~z~erdek~ı!'. yeni sayım neticelerini \'ermekt<'dir. det zarfında tayyaremız ·nybolmnş- Yunan ordusunu nrnmızdn görmek~ ıgı tez ·eresı o unmurt ve tetkıkten mış er ır. non~ı, rcJıs r aı: e ı 'e or .es: 

.Buna göre, Romnnynnm niifusu 13 tur. ıe b~hti,rnr olacağız. Diğer m~le· s~nr~. bu ~ususun sabit. o~duğn gö - remc:;ilden <:orlr:ı lnönii, locnc::m - tra şcfı Ha~a.n Fe~ıd ~inan samımı 
mılyon 493,983 dlir. Romanya toprak- ooo hetlerd<'ki Elenler, hirliktc mücadf'- r~lmuş.' r~~ ~ konularak ıttıfokl:ı tas- cfa zevce.si. Biiyük :\tillet l\tcc!isi ~ur~tte ~tebıJk ~t_!Jlış, .bıl~assa g~nç 
lnrın<ln oturm::ıkta olan Yahudilerin ~am I<''." devam etmemiz için ne suretı<' vıp -edılmıştır. Bundnn sonra disiplin Reisi Abdlilhnlik Rencln Başvekil snn atkurl·:ır .:Mallı Şefın ıbzn] bu~·u:· 
miktmı i~e- 302 290 dır Y' hareket edilmet' v ' l l'w" . 1: lirniri tarafından verilen kı.sa hanis . .'' • d\Jkları t~brıklerden fevk:ılude mü-

Al 
' · .' .. - Baştarafı 1 inci ~ahifedc - d~ıı ı:;ormu~ınr "1

, İzı.m .~.e c. ıgı:u HZ ceznsiylc mahkemeler tnr:ıfından Dr. Refık Saydam, P:ırtı genel sek- tehas~i;; olarak kcndilerjni harl\retli 
man sanagı muesse- tndikleri mulrn\•emet yüzünden het cdec.ekt1ı· ş o' •• <hı. l3hırlıl(.lmd!z l~t~;·~m \'erilen kı~n hapis cezasının mahi\•et- ret eri b-ulunduğu halde san'atkarln- surettC' alkı-,lnmışlnrdır. 

l • h . d " d. k d . w h k t b . k l . uşmann n ,re ıgrnız ı . h kk d k • F b se erı ta rıp e ıl ı ıır n m agır. are e e J?,C~ Ul" a. bii,\'ük dar}>{)den dol:wı size ve biifün oJel~ ~. -~11 ~ arar :ı1ınmış Vi) pazar- A k .. 
mışlar n da dlın akşnm butUn bolgc- F.lenlere te ekk". d. . g· 'tesı gunu toplanmak ÜZ<'r~ r,.rlseve • ransanın n ara u 

- I!nstnr:ıfı 1 inci sahifede - IP.rde yeni bir 1<'ı~kkilcr knpfotmiş. ;,iİJcrn·ı<" ş h du,ı e erım., ızt ~ \'e son \'erilmiştir. · • 
Cebelüttarık a~kcri limnnıııdn demirli terdir. · J 1 1 

• " e ıyen mıne cınrım. 
bulunmnktaclır. Habeşi,tnndn. Belçika mlifı·e7ele- s!:}ynnl~rn <: Iluradnn geçmircce!:- Tı•ra• 1 Ofisi •• k 1 . . . • 

/ngiltere 1izeıindf' 1ıarn Jıiicmmı .· . G b• l d. ·ı' .. h•. k ti ·: . .ı llZ» tlıyen ~e~.eral Metaksnsa \"O I' 1 ı yu e çısının cenazesı 
Lo d 13 A H l ıının nm a a a ı eıı nıe e · Prı ın-. onr:l dahn büvuJ· dlişman" el" ,,,hn G" n ra ( ( ~ ) - avn \'C ( ~ k' f t kt ı· H b t • • • ~ •• • ..... - unde 3 b. t hT . ' ·: ·. b)'w. ısa e me. eur. n eş V!l anper - \'il'~ Ui\'C'n hnJefine t.('sıekklir)f'.., Nlc. 10 On 

ı ı .. emıyet ne.z~retının te .ıgı: \' rleri )laji mınt:lkasmda Surn ,.~ ~im · " ' · · h •• ı k Jd Jd 
Gece: <!kserı~ı t~giltercnın ştı.ı·kında ( icnrny-n girmişlerdir. Dah!l C''f'nUp - r' .. A ma sul alıyor to e 

~ln~ak ll?.~re bır l!lıkfar düşman tnyyn- taki harekat Zlmma mtnta'.kasında urk ordusu ma)ulJer . Ankara, 13 (Telefonla) - HilkO· r n e a. ırı l 
ıc ı ucnı ıı,tur. Bır kaç bomba atılmış- rnuvaffnkıvetle dcvnm etme1."tedir b• ı· ~ • k • t 'tt'h 1 k .. 
tır. Hn.ı:ır \'C .znyint bildirilmemi tir. f İb\ .. ıCln·· Solltı~ mıntnkn~ını].n ır ıgı ongresı m~ ct.ehı '11 al~ do uk~an harnllra. h~okre Fransız baırıı...,ııı sarılı tıtlt _,, tı, B' d" t , • . · dU ·ı oı r t" ' · • · · .. · · mus a sı e ın e ·ı ma sn erı u. Q. 
{~r 

1 
~ş~aı:ı. n~) nıes.ı b .. ~·~ m ış uı_-. !ngiliz d<'vrire müfrezeleri o::oıı p-tin- ı\nkarn, .13 (A.~\.) - Tilrk ordusu m€tin :;atın almasından mühim neti-

- .. nzıınn ~cc_~s~ 1.! ... l ş!1131: ta:ı- 1{11' icind<! ikinci defa olarak bir Al - maluller bırliği senelik konJfl'esi bu- celer elde edilmiştir Toprnk mah. 
yare ·ının dnha dt1$Ul'iilclugu .. ımclı nnla mnn zırhlı otomobili d-ahn ~·ak:tlamıs- glin ~'lat on dörtte ordu evinde toplan- sulleri ofisi, son za~anda g.iinrle arabası azırlndı gıra ııtırıı-ı 
şılmırır. . ' . . !ardır. Tobruk bölgesinde is'ar!\ rlc- ~ıştır. K.ongre açılınca :rei:diklere \'e ~000 ton zahire milbavea etmiştir 

]j ombmdtma;~ılm d:ıı lm <1Yd" ifC'r biı hflJ!.isc ybktur. rıyaset dıvanınai ntihaplar yapılmış Gc.çen nllarda bu miktnra hic b'~ Ankara, 13 (A.A.) - Fransanm yın önilnde bir mizraklı süvari mfif-
I 

1 
J'l (;('%,'~m M . • . Irakta: \'aziyet sakindir. ve ~tatürkün manevi huzurunda beş vakit viikselmek mü"mkUn oİam::imı~ Ankara büyük elçisi 1\1. Jul Hanrinin rezesi. onu takiben polis ve beled!· 

_,()t nc_rn, . ... · ; -: • n) ıs ayı ~çın Hayfa ve Telaviv bombalandı: ~nkık.a Büku.t edilmiş, mi!teakıben. bir tır. · • • " cen11zesi, bugiin saat 10,30 da tören- ye müfrezeleri ilerlemekte, başta 
de n~ıl~eıcdc hn:n ~~cuml~r.ı esnn- Kudüs, 13 (A.A.) _ Resmf'n bil- ıscnelık faalıyet raporu ıle hay5ıyet le kaldırılmış ve Ankara istasyonuna Cumhu.r.relstmi2in muhteşem çelen· 
s.ınd~kı ın::-1nk z~yınt~ ., .• 94 olü. 5181 dirildiğine göre. çnrşanba akşnmı dh·anı v~ miirakıp raporları okunmuş, ROlalUlll getirilerek bir lokomotifin ı:ektiği gi ile diğer çelenkler götürülmekte 
) nrn 1 ve ı5 a) ıpbı. ... H ıyfa ve Telnvh- lizcrine akınlaı· rıl- he~ap, dılek encümenleri seçilmiştir. bir vngona konmuş, lstanbula götli- idi. BilJ:ük Millet Meclisi Rei.sl, Baş-

1\1 ıtta~;u(~y~p)ıl~ t::arrı~ ... t bl'w. lllllŞtıır. Bombalnr atılmış. maddi hi~ Koın~:c .. tarafın~a~ Rei~icumhur ~s: Palamut ve balık ihraç rülmüştilr. Yapıla~ mera~i!11den C":_ - vekil, Hariciye yekili, Afganistan ' 
~ 8 • • • .. ~ ~esmı e ıg · bi!' hasar olmarnıstır. Dafi bntan·n _ met nonune, Buyuk Mıllet Meclııu vel cenaze araba ıle Harıcıye V'eka- Almanya, Amenka, Japonya, İran, 

.. D~ın sabn\ 'i~ dglr~en oıra :tela !arı ate;.ı açmış bi~· kişi ölmüc:: hi;. ki- riyasetine. Başvekile. genel kurmay edilecek Jetine gl:>türülmilştilr. Merhum Jul Yugoslavya büyük elçileriyl~ Belçi· 
uz~rı~~ grup ~ 1~ e. c u.s!11nn ayyaı-c. i varaİanmuJt°ır. Te1avivde 'bir has- ha~kanlığına, Milli Müdafaa Vekiile- Hanrinin zevcesi, kor diplomntik kn, Çin, Danimarka, Mısır, Macaris· 
lcrı ~ucum etmıştır. ıngılı.z :ı\'c_ı ~ayy~- ta hane yanında patlıyan bir bo'!lbıı- t~ne, Cu~~uriy~t Halk Pa!tisi genel İst~n~ul, 13( ((Telefonla~ - Ro - otomobillerle cen-azeyi takip etm~· tan, Finlandiya, Irak, Norveç, Ro • 
reler.1 .~~ı~~~r?an ôri tanesını dü.qil_rmilş dan 8 kişi ölmüş, 25 kişi yar:ılanmı~tır. ı:ıekret~rlığı?e ~u~met ve tazım telgrııf. nrn~).a)n palam.ut, ve ~alı~ 1hracı mu- !erdir. Tabut, Hariciye Vekaletine manya, lsv~ ve lsviçre .elçileri ve 
~!1 buın~ıı;.ını de muhtemel olaı ak tah- Kahire. 1!\ (A.A.) - Suriyedeki hm gonderılmıştır. kabılın?e :Maarıf Vekaletı ta_:afından getirildiği vakit BOyilk Millet Meclisi ma.slahatgüzarlmı ile vekiller, Riy:ı· 
1 ıp etmıştır. • • miittefik kuvvetler, imkan olan he:.· .. Kongre. yarın s:ınt on cförtte mesa- ?:1e~leket~ 590 ton matbaa kağıdı ge- Retı;i Abdülhalik Renda, Başvekil, seticumhur umumi katibi cennz41yi 

Vışıde yerde dövilşlin öniin<! geçmeğe ?,uy- ı~ıne clev:ım ed<>cektir. L1rtılecektır. Dr. Refik Snsdam ve Hariciye Ve- tnkip ediyorlflrdı. Alayın iki yanın· 
-Bat tarafı ı nci aahifed• _ ret eder.ek ileri haıeketlerine deY-am Tü.rk hava kurumuna F 1 kili Şilkrü Sa'racoğl.u· ile Riyaseti - da jandarma ıeratı '.)·ürüyordu. lnönil 

cenubunda durdurulmuştur. Merci ecliyo\·lar. )fl\ttefik kuvvetler, Say. ranco a cumhur umumi katibi Kemal Gede· bulvarını takiben g~ra gelince alaY 
.Ay.:,ınun simalindeki Fransız mevzi- da civarına ve Şamın 15 kilometre - teberriJ/11r K•I 25 k kh l~c;, baş yaver Celil ve meı-asime iş· durmuş, orada zevcinin ölümünden 
]erine zır.hlı te~ekkiiller tarafı dan d;ki !a~lara kadar tr!nnl,flerdir. Aydın, ıs (A.A.) _Aydının Ger. l OSU UfUf& Çl ttTak edecek ~vat yer almış olarak müt_ov~llid büyllk acı sebebiyle ala· 
y-apılan bir hiicmn tnr<ledi!nıi'.~tiı-. ~,ıı buyuk .~.uknvemetc lııtanı Irmn- mencik nnh!yesinin Uzunkum kfivün- Ankara, 13 (Telefonla) - Toprak h:ızır. bulun?~ orla~dı.. ~adam .Tul ,ya ış~ırak edememiş oııın fln . ıTul 
Hermon dağının şnrkından ,.e Ki;ı. b:nııı. geçtıgı yerde ,.e lfakulla!11!1 de Zeliha Oztürk adında bir Tiirk mahsulJeri ofisi fraııcoln unu fiyatına H~n:,ı,. ~.arıcıy~ \ ekaletı protokol Hanrı tnr.afın~an k~rşıl.anmıştır. Bn. 
venin cenubiyle cenubı şarki:incle şıınalınde_ knrşıl-anmıştı~·· Hı~r ı~ı kadını 2000 lira kıymetindeki P.vini, zam yapmıştır. Francolanın J<ilosu yir mudurilnun refıkası t~r:afınrlan knr- J~ıl Hnnı•ı tazıye edılmış, tab.ut, trc-
düşmao Fran~ız mevzilerini ~iddetli noktadakı mukav~~et, bılhnssa t~ı - incir bahçesini ve tarlal-arını Türk mi beş kuruştan satılmaktadır. şılanmıştır. Ju! Hanrmın tabutu , nın peronuna konulmuş ve b.ır man· 
hücumlara rağmen yarmağa muvtıf- fek ve uzun mcnzıllı topların ateşıy- hava kurumuna teberril etmistir. . B ba ti b 

1 
Fransız bayragına sarılmış olarak ga a.sk~r tarafından hav~ya ilç el a-

fak olamamtştır. 11 haziranda Frnn- le kırılmı~tır. Fransız kıtala!'ı::ın Çorum, 13 (A.A.) _ Çoi·umdft ar rııun r 81 to~ araba~ın~ konmu.ş ve ar.~b:t hn- te . .!ı edılerek. ~enaze .~lumlnnmıştır. 
sız h-ava km.,.·ctleri, dfü~man kollrı _ ynrı~ı tf'slım QJduktan. s~n~n l!lu~ - Karakeçeli nahiy.eıdnde Refia, Türk rek.et e~!l'ıştır. ~ordıplom-atı".' ar~- Bır lo~omotıfm çektığı vagon, y.nr· 
1iyle otomobil teceınmlilerine k·ırı::ı tefk~lere. ka~şı sempatılerını bıl~ır- hava kurumuna 100 lira teberıfi et- ııudaıa '-lkarıııuor ba)ı tnl.ap etmeg.e ba$lamıştıı. Al.ı- dnn nJrılmış"hr. 
harekata devam etmiştir. 11-12 ha- mıştır._Şımdı ge~e,r~tl .Dentz ı>mrı ~1- miştir. V M v 1 d t 
ziran gece;i İngiliz hava kuvvctlcl'i, tınd-akı 'kısmı killlmnın bulundugu c b"" A /ı .k b •ı ,..1 da B b ug a a yer sarsın ısı 
Beyrut limanını bombardıman ctmi:;ı- mıntakay~ gelmişt!r. Hür Fra~~:ıız enu l t anlı te atı- ır~egu.an ar aroaun 
tir. lngiliz harp gemileri, kesif top- kuvvetlekrlınln, Sur!ye Fransızlnrıyle rılan Amerikan vanuru bronz henkeli dikilecek k 
çu ateşiyle dUşman kıtalarımn l:arn- çnrpışt ı armn daır haber a.Jınma - r ~ • t • dd ti d • 
da ki harekatın-:ı miizalı<'rete d~vnm nıı~tır. - Battarfı l Del Sahifede - İstanbul, 13 ((Telefonla) - Barba. e r ar Şl e en 1 
etmektedir. . ı~ondra, 13 (A.A.} - Rfiyter ajnn- Bunları cenubi Afrikada Port t<"]izn- rosun türbesi ~trafındaki binalardan 

Bir Fransız petrol gemisi: sının .:1~keri mı~harriri bildir!yor: het, Kap ve Natale götürüyordu. b.ir çoğu belediyece /istimlak edilmiş- H Jk • b• hlik ı• • 
\'işi. rn {A.A.) _ Pıan.ız hnnri~·· Surıye harekat~, b-:ışlıca.alakn çek- Vels, tam ve muf~~sal rs~.or al. t~.r. B~nla~ yıkt.ırı!aca~ ve Barbarosun 8 evi Jft8SJ te e J vazıyete 

nezaretinin neşrettiği bir tebligc vö- m~ktc .nev:ım. edıy~r. Surı):eye karşı mad~? .evvel. fazla_ hır şey' .soy lemi- turbesı, biltun ıhtış~mıyl~ . meydana 
re «Alberta~ ismindeki Franı;ız rı>i- mutt~fık kuv~·etlerın t.e~bıri pıl!1ız )"eeegı!1ı. blld.rm~crtı.r. Amenka hU - <;ıkarılacaktır. AbdUlhamıd.ın muh.a~ı- d•• ta•• tahJ• edilc1i• 
rol gemi,;if Akdenizdc bir fngiliz de- ~r rkı Akdem.zde hnıie~~t.a .ınhıımr kumetının bu ~ap~r.un ?atırıl~as;n - zı.Hassn paşa t.ar~fından ı~şa ettırıl-ı Uf ve ıye 
niznıtı~ı t·:ırıfınclaıı ha ara ·ıi•t"ml ~tmemekte. cıhnn harbı uzeı mele rle dan dolayı vazıyetı vahım telakkı e- mış olan karakol bınnsının ~ ıktırılma- "'Iugwla 1,, (A A ) 'Iuwlada x. ıyan b!l..al d il Ik · · · · · ' •.., · · d · · 1 ı ı· . · •W• • k l t 1 1\I ·d . B b .ı.t , •' • • - ~' g ulSr ln aı• arasın a a evı 
mı . a da gemi'batm~mı tır. crın tesır er husu e gc ırm<'kterlır dıp etmedıgıı h:ıkkında da bır şey sı arar a~ 1rı mıştır. eJ ann ar a 'Yer sarsıntıJ.arı tekrar ha lam•s ·• . . . . 

Veygand teftitten dö~dü: Bu harekatın müttefik kuvvetler t,1- söyliyemiyeceğini ·beyan eqnişse de, r?q~n pr?nzdan büyük kıtada büstü bidir Perşenbe geces'nd ş b ·: ~11 _ vnrdır .. Bın-anın antrelen, korıdorla • 
Cezair, 13 (A.A.) _ G(lne•·:ıl ra~ınd~~ nasıl i.~arc ~dildiğ! ~nii~im Rei~icumhurun h~susi kli~i~lerind~n dıkılecektır. detli~e altı defa zelzıeleen 01::.Ju~. rı, gazınoları o kadar hasara uğra

Vcygand. yaptığı teftis ·eyahsti•1 . te ır ıçııı en guzel bu·. d!lıldır., Ja.: Orley ar~ık A.!'1enkı\ıJlın sozUnd esır· Yedek subayların terfii Hafif bazı hasarlar görülmüştilr. Ge. mış'tır ki, niha,y.et HalkeviniY\ tahli-
dcn hu ·ahnh C'czaiı-e dönmücıtüı. ıı~ııy~. ~~ bu h-arekefı şuphesız kı ırememesınc luzıın:ı k~l~adığım, ta~ ,, .. ~"n g(inkü zelzelede en ı:ok hasara yc~i lazım gelmiştir. 
\~eygand, bil'biıi nrdıuıra Kazab _ goı~muştur ve boş haynllıırı knlclıra- raporun.}>a.za~tcsı ~Unü gelrnesı Ankara, ı., ,<Telefonla) - HukO- A d b f • 
ıank-nyı, Ağadir, Dnknr \'e Hnbntı cakhr. beklendıgını soylemış , f11kat hare - met, y~dek subn.}l~rın hazerde ne suret t 
teftis etmi tir. Suriye harekiLtı, Amerikada ela iyi kete karar verip vermemek için ra- le terfı edeceklerı hakkındaki kanun vrupa a sa un ıa 1 
S " t" h d d J Al tc irJer yapacaktır. Irlanda da dahH ııorun tetkik edilebileceğini· ~övlc - tadilini Büyük Millet Meclisine tevfü 

OV!Je U U unaa - olma'k üzer.e hütün bfüıraf mP.mlc _ miştir., e.tmişfir. Kanun ~dili, .yalcında Mec- ' k ee k k e 
man tııhşidatı ketler bundnn istifade edeceklerdir. Vaşıngton, 13 {A.A.) - Robin lıstc müzakere edılecektır. ço yu se tır 

• . . Del'lin ve Roma için de biıer ihtar "eş Moor vapurunun harp malzemesi ta- 111 dl il ' ti 
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gaz~telerınde eh~mıy~tlı yer ııcal Çörçilin nııtkuncl~ bir çok s:ıa11er gıtmeclıgıni ~lman denizaltısı ku - • • • . • z tİ w J b haJI 
etmıf ve muhteH tefsn·lerde bulu- cevapsız bırakılmışl'ja da s ua;1ler hal'i- mand~nının da bildiğini söyliyen iki yenı karar ıttıhaz ettı ey nyag arımızın sa an D• 
nulmuttur. cinde bir çok meselelere de t<>maı:: e- Amerıka h-aricive milsteşarı Veı~. Ank l f l .. İh İk edlli• 

Gazetelerin üzerinde durdukları dilmiştir Milletin hütün müz-ahe~eti kaptanın gemiv~ bir kayık gönderdi- k d' ara, 
13

h(Te .e ~n.ak~ - Bugun de r&Cl tetk yor kt J l d . . · .. . . . . · · - . . ~ · · , ·. . . . d . oor masyon eyetının ı ı kararı res-
no a ar ıun ar ır. t<!cellı etmıstır Gırıd muharebe-mı gını, 'apurun ısmı ve ıçın ekı emtc· mi gazet.ed . t' t . t' B k 

Hitler, ordularının büyük kısmını yaptığımız Çok· h•i olmuştur. Ve mli- anın ne olduğu hakkındaki vesika la- ra 1 d ;. !n. ışa~ll~ f:ıış ır. ~ a· İstanbul, 13 (Telefonla) - Avru- yağlarımızı sabun yaptırarak ihrae 
ıark hududuna yıfmıttır. Bunun ae- zakereler de btİ netcevi- vermicıtir ı·ın kendisine götürüldüğünü ~un - n rhailrküan 

1 
ı~ışı, ~ı 1k orul 0 11'1;8- ,atnu- :pada sabun fiyatları fazla yüksek ol- etmek için tetkikat yaptırmaktadır. 

beb' ı.ı 'it d d k' k 1 " .., · 1 t tk'k · w ' 11 m erme gore uru an ıaşe eş- w d t' w 'h · b' T' t kil t' ıl akta 1 . 'f.a ~ı• e~ a ası~I~. ı t u~e~.e· ~nyfatımız ağır olmuştur, fakat dilş- an t \1·1 etme~ıne r~~!D~n k;ıl;>ta - kilatının bir senelik kadrosu masra • ddugun ~n zey/r~yat J r~ı y~ıne ıf b ıc~re ~· ~~~~~·at ~· ·ı l o ~n 
~n d ' a yer ere ~: ın~ 1 emın dır. mana da 17000 iyi yetşitirilmiş a3 - ~ıL a lıye te~l~ı verd~ıl~ını, ıç.mrle fının milli korunma fonundan öden- ~n .v~ ı~~:: ı~a ınh~~O: a t saytrı:u t'u ıısus ı ""ı r ayı ı eremış-
1 un ~.n •rnra, ı;r a ,Yııı:11: u- ker ve 450 tayy~ıre zayiatı verdiril- t u una~ !~ı a ıye e ı ~nce torpıl ve mesi hakkındadır. Teşkilat, bir hazi- mını no s_ın_a.n __ u __ m_e __ ze __ ın_·_ı_r. ____________ _ 
arı. s~rat ~-kaı~1r e1 getrrmke , an- miştir. Girid harekatında. tanklara b?lPd. a .~t"? e 'Vapurun batıırıldı~nı randan muteber olacaktır. 
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ya açın m ... u o mayaca tır. niçin daha müessir tarzda kullanıl- 1 ırmış ır. tk'n . k . to fab 'k l 18 il ıııır arını 111 1 il r ~itler, Sovyetler. birliiinde!' bazı madığı meselesi. heniiz hslledilme _ Amerikan. radyo. ve gazeteleri, bu da ç~l~aca~~~i~~~~n günde r~t !:':!f~ 
tavızı ı-;r.kopakrmah kd ıdıtemekbtecbr. Kuv ınekle beraber Girid harbi, iyi ol - mevzuküzerınde şıddetli ne~riy.at kadar fazla mesai yapmalannın kabul Ulrdll kllUIU klllrlll 
vet erını şar u u una u derece muştur. .rnpma tadırlar. Navy.ork Taymıs, edit..ı1·ğ·ı da' d' 

• 'k t .. L-b' b b t ·1 . . Al 1 'b' " ne ır ır. genlf m- yaı a ~ıgma~ının •~ ı u- 8uriyede inkişaf Mmekte olan ~u- unu .evı ıçın man arın ne gı ı • • ,,, . • 
d!'r· ~akat Stahnden, ·~·~-; bu ta- harebcı sebebiyle Şam \ 'C Beyrut vn- haberler _ı:ı~~r:tcağını beklemek ııa - • Eskışehırde Sandıgın 10 mılyon bra 1.-ıtanbul, 13 ( ~elefonla) - Tltrk 
vızlen ~o~arabilecek .. mı~ır. . kında elimize ge~ecektir. zım geldı~ını: Nevyork .Herald Tri- .. • k Basın birliği İstanbul mıntakası kon-

Bu ~adaae... ~usya uzerınde tazyık Donanma ve tayyarelerin kara kuv- bun da hıç. b,r boynelmıl.el kanunun ilk arpa mabsulu Sermaye Si toplanaca gresi bugün de toplanarak meaaisine 
Y!lPa~~ı~.ek ıq·n muhtemel olarak vctlel'i,rle iş b!rliğinde nasıl hareket bıı hareketı müdafaa edemiyecei'ini • . devam etmiştir. Bu toplantıda seçim 
bır bloftür. edilmesi tazım geldiğini göstermekte- yazmaktadır .. Amerika hükumetinin, pıyasada Ankara, l3 (A.A.) :-. ~l:dırc yapılmış, eski idare heyeti reisi Hakkı 

Radgo gazetesi dir. Ve iyi bir misal teşkil etmektedir. Alman~·aya şıd~etli bir protesto.gön- m~murlarm~ ?'ardım. la~ı~ası Bii~ı\k Tarık Uı:ı ekseriyetle rey alarak reis 
. l.ilı~·a ,.e italyan Somalisinde ele ya- cleı·mesı beklenıyor . . ~~kişehir, 13 (A.A:> .. ~11•~ ~lılle~ Meclısı~e verılmıştır. Uyıha- intihap olunmuştur. Eski idare 

- Baştarafı 2 nci sahıfede - pıl:ın harekatın çok bUyilk tesir ve fay Harbiye •e bahriye yedek efradı: ılk sıyah arp~ mahsulü, duı~, koylu yon go~.e bele~ıye me!11'lırlarının. mn- heyetinde bulunan azalardan hiç biri 
geçmektir. Bu uretle manifatura s:ı- daları görillmiiştür. Suriyede sUratlC' Vasington, 13 (A.A.) - Bahrire Me~l!le~ :\lerıç tarafı~dan pıy~sa~·~ a:'j ve ucr~~lerınden yiiz~e beş.nısbe- rey alamamışlardır. 
mıyiinde çalışan işçileri ele harp snnn- hareket etmememizin sebebi, Vişi kuv- nezareti, bir karamame ile harbİJ'C getırılmış ve toprak mahsullerı ofı~ı tın?e ·tekatld aidatı _!<e.qılecektı~. Te- Bilahare hay8iyet divanı seçimi :ra-
yiine almak milmkün olncaktır. 1\feş- \'dlerinin Hür Fran .. ızlarn iltihnkı ve bahriye yedek efrndının fevk~lil- tarafından satın alınmıştır. kaild ~:nr~hm sandıgına beledıycler pılmış, Refilt Ahm~t, Ötne-r Rizn ve 
hur iktısadçı Kings, bu tedbirlerin hur nı temin etmektir. <le ahvalin mevcudiyeti münasebe - L 1 de ~ynı nısbette para koyacak • me- Enis Tahsin seçilmişlerdir. 
bin bidayetinden beri alınması ttıvsi- Hııbeşistandaki hnrckat, son defa tij} le \~Cf':eleri başında kalacakla- ava ınıırıyetten. ayr_ılacak. ~murla~·, ~ Ay nihayetinde Ankarada toplana-
ye.~inde bulunmuştu. Harp sebebiyle 4 itnlyan tümeninin daha imhnsiyle rını bildirmiştir. 35 bin yedek ha - V • .-1 : ~!ıınnı f-aı~lenyle bırlıkte g~rı ala,- cnk umumi kongreye gidecek olan mu-
bu tedh'rler her memlekette iyi neti- sona ermiştir. len faal hizmet görmektcdirl<'r. İşı..-en tekrar Parise lıılecekler~ır. Sandığın ~~ mıl~?n lı· rnhhaslar seçimi de olmuş, bunlara da 
celt'r ' i'miştir. Şimdi lngilterede de Bu suıetle Habeşistanclaki ku\•vetl~r B. Harriman: hareket etti ra raddesınde parası bırıkecogı an· Selami İzzet, Burhan Felek, Vala Nu-
Hiks e1Şya sarfiyatı azalacaktır. Halk, genernl Veyvel ordusunu takvi~"e ede- Londrn, 13 (A.A.} - Demokrasile- !aşılmaktadır. reddin seçilmişlerdir. 
şahsi ihtiyaçlarından fedakarlık yapa- cek \'e o vakit şimnli Afriknda kimin re yardım işlerinde Ruzveltin hususi Vişi, 13 (A.A.) - Vişi civarında 73 yıl ev\'el Türkiyede kurulmuş Bu meyanda gazetecileri alakadar 
cak ve bu suretlç ~mleket ve hallC le- muhacim, kimin müdafi Q]acağı görü- mümesl'ili olarak çalışan B. Harriman, $atodonadaki malikanesinde bir kaç olan belediye tcşkilAtı memurları , eden mevzular da konuşulmuştur. 
hine mühim kazançlar temin oluna • lecektir. Her halde Almanlann muha- Lizbondan tayyare ile Mısıra müte - gün geçiren Laval, Parise dönmfüı. yardım 'ieşktlat\ -inin Cumhuriyet Kongre, yannda toplanacak ve ide
caktır. cim olmıyacnklan muhakkaktır. veccihen hareket etmiştir. tur. deninde tamamlandığı-nı görecektir. re heyeti azasının eeçlmini yaı>aeaktlr. 
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