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PAZAR TELGRAF: ANADOLU - lZMlR 
TELEFON: 2778 

15 ADRES: ikinci Beyler aokaimda 
HAZiRAN ANADOLU ara:zeteai idu-ehane.ı 

1,n41 (ANADOLU) MATBAASINDA 
-' 8~11 .. MIŞTIR 

r ~ 
Hayırsever bir doktorumuz 

Ankara, 14 (A.A.) - Kızılay umumi merkezin· 
den: 

80 ncu YIL 
N,,. 8559 

Neıredilmiyen yazılar cer& Yerilmez•----~---------------------------------,.;._ ____ _ 
Günü seçmiı nüshalar 2s kuru1tur. Hergün sabahlan (İzmir) de . çıkar siyasi. gazetedir. 

Sıhlı:ıt ve lçtimai !\Iu:ıwnet Vekaleti propagan -
d!l , V<> neşri~~at miitehsssıslnrından Dr. Remzi GUnen 
Adıımı.da 

0

Btlrticek mevkiind{' 9J 90 ksreliı..:. bahçesiyle 
iizcrinde bulunan mutbah, banyo V(! deposuntı çocuk 
kr.mpı y~pılınnk ic:in Kızıh'!l te~nü eİI!liştir. 

Bu sene mahsulün bol ve cok' 
-. - -;;• 

' iyi olduğu anlaşılmıştır 
Ege ve Çukurovada buiday hasadı iyi şartlarla 
d~vam edivor. Ya2'murların faydası görüldü 

Ankara, 14 (Telefonla) - Ziraat 
Vekaletinden nlımm malümata gö· 
1'0, bu yıl zeriynt \niyeti 
çok h it!ir. Hububat ekimi et -
rafında· t etkiklerde ı, u 1 u n ·a n zi
raat \'ekft.letinin heyeH, orta Anadolu
dnn clönmliştiir. Verilen malumatn gö
~ kı~lık zeriynt pek müsaittir. ymılık 
z-eriynt ta ,\·ağımırla1·dun fayda görmiiş 
tiir. Çukurova w· Ege mıntaknbrrnda 
lıuğ\lay ha~u<lı iyJ :;artlarla devam et
mektedir. Tr:ıky!lda mnh-4ul yağrnur -
d.ın fovd:ıbıımHtır. Yeni nı:ıh:quJiirı be 
l'f.J'\etli

0 

olacağı anlasılmaktadıl'. 
Hükfimctin getirUiği ınodem zir:rnt 

aletleri ,;ıaye~inde böyle berek~tli yıll:ır 
<la mahsulü kaldırmak için mfü;wh~il 
Yrılişkülatu maruz kalmamaktadır. 

l 

Kara .sularına mayın döküleceği bildirilen Nevyork tan bir görtinüş 

Amerikalılara göre 

Bitler, Ameri
kan bayrağına 

ilk ateşi açmıştır 

,~- TEDBİR LEH \ Berlinin kanaati 

Nevgork. sularına ma .. 
yin dökiileceği 

bildiriliyor 
Kudüs, 14 ( Radyo) - Vaşington· 

dan bild iriliyor! 

lngiltereye gele 
cek her gemi 
batırılacak 

Roben 1111oor haAdisesi do Bahriye nezare t i neşrettiği bir Almanlar, geminin ka-
lV.lı tebliğde, NJ vy ork sularma mayın 

layısiyle Amerikalılar döküleceğini bildirmiştir. çak -eşya taşıdığını, bu· 
derhal harekete geçil- Amerikanın ihtarı nun askeri bir hadise 
mesine taraftardırlar . .. .. olduqunu söglügorlar 
Vaşington, 14 (A.A.} - Robcn Fransa sıgası ve askerı Berlin, lı1 (~.A) - Hesmi men-

:'!Ioor vupurunun bir Alman denizaltı t balarr1an ccnebı grızetecilere beyan 

sı_ t~ rafın~an ba~ı~ılmış .?lduğu ~abe- nsarnte su" 11g'' klen·ıuor olunduğuna göre, Almanya için Ro-
rının tevhd cttığ) aksulamel. ıfrad U ti I ' ben :\loor Amerikan vapurunun ba-

Ankar a, 14 (Telefonla) - Toprak 
ofis, silo ve amharlarındn 'i!l bin ton ka 
<ln:r mahsul topl.ıynbilecektir. Halen in_ 
Ş.'.l <•dilmekte olan 12 ambar ela tamnm
lanınca. bu rakam 9~ bin tona kadar 
~'likselecektir lnsası mukarrer s ilolar 
tarnamlanıncn toprnk ofi-.in. elinde 
108 bin ton mahsul istiap edebilecek 
sı silo ve ambar bulunacaktır. Tabii 
ınıırnkkat kira1annns depolar dn temin 

. . ile tefrid arasında tcmevvüc g-ö<:ter- t . ı . ~· · d ~ ·ı ~ d k • Bombardıman edile n H a y fada bir petrol ıskelesı me1..-tedir. Bazıları h-:-ırp gemilerinin ırı n:ıa:-sı ~ıya:-;ı egı , .:>a ece as erı 

D 1 RI• c:Jyo•• M••tt f•k k t ) • ticaret vapurlarına refakat etmesi- Vişi, :A.lmangaya yar- mahıyet arzctnıektedır. Bu gebeple 
olun:ıcaktır. ar 809 ~ U e ) J 8 ar ni ve «topçu ateşine başlanılmasmh' Almanya, hadiseyi münakaşaya lii-

istemekbedirler. Bazıları ise hadise- dun ederse, bunun ağır zumusz telakki eylemektedir. 
YUNANiSTAN 

Bulgaristanla harp ha
zırhlısını Breste Kisreyi de ic:-. de Almanyanın mesuliyeti olup ol - neticelerine de Bildirildiğine göre. R oben :\Ioor. 

Y madığı hususun da ~iltereddi~dir. - kacak e~wa il lngiltere~·e gidiyordu. 
w 

çagırmış . liode bulunuyor 
'Kahire, 14 {A.A) - Ege Y unan 

afonsı bildiriyor : Darlanı tenkid eden na· 
Yunan hükOmeti resmi bir dekJa- l • t • .r. ' J 1 

rasyoıı neşrederek, Bulgar kıt:ıları zır ar lS lJ auan zorıa · 
Yun.an topraklarını i~gal ve orad:.ı vaz: geçirilmişler 
Yun:ın halkın!\ ~idd et göııtcrdiğin-
clen beri, Yunanistamn Bulgari":.tan
la arasında harp hali me\'cut oldu
~unu ilan ctmi~tir. 

Londra. 14 (A.A.) - Gen·eral 
Dög-olün Irn:rına~· başknnı :;.en eral 
Pctit bir müJaknt esnasında Suriy(•

- Devamı dördürıcü sahifeed -

ı 1 

Şam kapılarına hauanmış bir kuvvetin ıed
rı aırmadan· beklemesi boşuna değildir 

~uriyedeki askeri vaziyet ~u suret- I~ktnn F~rat.ı t~ldp eden kıta.ahtı 
J-e toplamı.bi lir: · yeni ternk~ı~<:._r1 bıldırilmektedir. Rı.ı 

Sahil boyunca (lcrl'-n'n llı·itan:·a hıı.~n la mBılat yoktur. (R. G.) 
Ve h ür Fransız kus;vetleri BMTUfa r-
33 kilometre meg.'lfede Saydanın he- Ik• 
llıen önler ine vnrmış l ardıı·. Fransızl-a. 1 ay sonra 
ı·ın yollnrcluki tahribatı dolayıc:iyıe 
burada harekat bir mliddct için <lur
:tnu şt.ıı r. 

• 

1 ttil ler . H ükümet merkezınde kat'ı hır katlanacaktır - .~ ·· e . ·. ga e er diplomatik teşebbüste bulunn.lm3g1- Mez.l,u~~ vapL~t, aynı. şe~ılde v hare~e~ 
na vesa A1ma1ıyay:ı karşı en şıdd'?tli eden. dıger .rnpurl~ıa yapıl.dı~ı. gıbı 
t db"rler in alınmasına intizar edil - batnılmıştıı. Şu cıhet te bıldırılmek~ 

Müttefikler Suriyede6500 ~ekfedir. H.ükurnet, meseleyi büyük t :dir ki, Almanya, k açak eşya gö-

k'") ' bir ehemmiyetle tetkik -etmi!kte<l.ir. tureıı her vapuru, milliyeti ne olur-
1 Ometre murabbaı yer Gazeteler üıe, Amerikanın ge - ~a olsun batırmağa karar vermiştir. 

• l tt"l ço.1 umumi harbe girmesini intar "· 
ışga e 1 er den Lozitanyanın torpillenm~si hatli. 

Kud liı-ı , 14 (A.A.) -1ngiliJJ :t'iloı:ı u sesini hatırlatmakfadırinr. , 
namına beyana tta bulunmağa memur :\fob usan nıcc l isi or du enciimeni r~-
ı;ıahsiyete göre, ingiliz donanması Say- isi l\fay ~u beynn.'.!tfa bnlunmushP·: 
danın cenubunda sahil l:)oyunca muha- - Harp g~ilerimiz, ticaı:et ''a-
rebe vermekte olan kıtalara kıymetli - Devamı dördüncü sahife~d --
yardımfarda. bulunmaki.adır. Visi hü- - -
kOmetinin €1llrindeki subnv ve asker
lerden ingilizlerin tarnfın;t geçenler 
mithim bir miktarı bulmaktadır . 

. MN·ıwz kısmında l\forci Ayonu ~P 
te-den kuvv<>tler , şimdi 2 kola ayrılmış.. 
)ardır. DJrlnci kol şimali garbi isti

- Devamı dördünctl aahifeed -

---000---
Hırvatistan Oçlü pakta 

glrigor 

Oimmada ıta1uan mu. 
kavemati kırıııuor 

Rodos, Bingazi, Gazala 
tekrar bombalandı 

Ruzvııtrn ınıiltarı 
Kralına mesajı 

"Amerika, yardım taah
hüdünü yerine getirecek,, 

Londra, 14 (Radyo) - Amerika • 
reisi cumhuru Uuzvelt, llritanya im
p:ıı•:ıtorn altıncı Jorjun doğum yıl dti
niimiind(> bir mesaj göndermi.~, Krn
Jrn Rıhhatı ve Brfütm'a milletler inin 

Amerika han!ciye nazırı Kordel Hull ı·"f"h \'e Sa'td t• · • • · · t ·ı "' .. • e ı ıcın ı vı emennı e· 
Vişi. lngiltercye karşı hareket~ ~ç- rini izhar eylemişti;·. :\f~~!lj şöyle de

me~11ş oln:ıakla be~aber, uı;ı~mı sıy~- vnm etm<!ktedir: 
setı Amerıka tarafından hala 00.Svıp . . v • 

edilmemekfoclir. Amerika ha.1·iciye na- « Brıtanya ımparatoı·lugu cnmın-
zırı Kordel Hn11, bugün beyanatta hu- ımıın knhr:tm:mca müdafaa ettiği 

Bu defa merasim Ve- kamyon yakudıA l~mnrak Vişi.nin siy51~tini en ağır bir hi.irriyet Ve arl:ılet clava:;ınn kar;:;ı 
nedJ.kte yapıl~-cak K h' l O k lı~anla takbıh etmıştır. Kordel Hull, Rahsımm ve Ame1':knn milletinin 

Tobrukia yeni mevzi
ler alındı, S ollumda 12 

- a ır-e, 14 (R.'.l.cyo) - rta şar Darlanm ı:ı.ir:ısetinden Visinin Fran~ız • . v• 

Alma ... 1 . . R 'b t ;ngıJiz umum i karargahının reruni teb· mil1etini Aİman es:ıreti nltınn koymak sempatı tlurırularım iekrar etmcgı 
cny .. rnrı c1ye nazırı ı en - .•. • . • ' ı·· , l · d · a· l "k A · 

• , .v. . • Jıgı: ta~avvur ve mnnasım çıkardığını -.öy- uzum~uz 11:-; e erım. ır eşı · merı 1 
op \ ~n~<lı~e gelmıştır. Orada ltal- Libya.da : Tohrukln, ~rşeube günü Jemistit·. (R.G.) ka hiikumE"ti ve milleti. Dı·itanp ve 

Yn hnrıeıye nazırı ile bu l u~acaktır. muvııffökıyetle noticelcnen hir hme • V~sington 1 ı (Ra<l.vo) - Amerika müttefikJ~rine tam nrnlzPm(> vardı-
Ya~·m. (hugliıı } Hın·a~istanm . . iiçlü ket~ neticesinde ~.uvvetl~rimi~ dış mii- ıhariciye nazırı Kordel ~~11, .. ~ugli!1 mım tnahhiit etmiştir. 1\Tnjl',.,tenize 
paktı ımzalıyarak btı zuınreye gırece- d:ıtaa hntiının duşman ışgahrnle bulu- 1ı~ranatta bnlunnrak, Vışı hukumetı- . . . . ... 
~i anlaıJılmıştır. • (R. G.) nan kısmını almışlar ve mevzilerini ıi;- ni~ politikasının Amel'ika hiikumetin- a~:zede.ı:ımkı . . Ame~·ıka lııı tn~ıh~udıı-

Vcmedik, 14 (.A.A ) - ltnlyn huri. lnh etmişlerdir. . 
1
ce iyi kar.~ılnnnıadığnıı söylemiştir. nu yl'rrne gc>ın·me!':e :ızmetmıştır. ~ Bir kol, 25 kilometre i~crde> :\T Nci 

Avunun «imaline rliğer bir kl)l <la 
Sayda hi~a.larında I-'ibbiye Ye Ke -
nervuna varmıştlr· Bu yerlerin h:ı -
ı-ekfltn az el\'erişli buhmm~ısınttan 
Ve üm idin fevkinde hir muk:n:emetlc 
karşılaı:ıılmıs bulun mı:ı.~ı:;ınd:ın ~l ol?yı . 
bu bölgede de h:trckat agır ıckı~af 
etmc'Jde{lir. L ibbirc ve Kencr\'unrl:l-

lngiltereyi istila
ya teşebbüs ciye 111lZll'l K ont c·i:ıno ile Prens Bis- ~olltı~ -. To?ru~. arasında ~eyy~r Hull. in.giliz V? .hür. ~ransız kıtnl~rı- 000 

1 
, . . . devrıyelerımız hır duşmnn naklıye ko- nın ::>urıreye gıf'ı~lerını haklı buldngn

mark \e Alman;\anın Roma elçısı lunu önlemişler ve 12 motölll V!l!utayı nu, Alman tecnvi\z s.rılıaımnn geniııl~-
- edilecekmiş~ :\l~kenz~ıı hn .cı~bah Vcnediğ<': gel - tahr ip etmişlerdir. ~ mesinc mı:?~·dan vermcmeğe mntuf olan 

mışlerclır. Aynı zamanda Hırrat el- Habeşistanda : Hür Belcika. kuvvet- bu harekete Vi!';inin mani olmağa knl-
Admiral Şer 
Kruvazörü 
torpillendi ki kuvvetler , biri $imali ş:u·ki . biri 

Şimali Gar biden olmak iizcr:• iki 
koldan ilcrlem~ktedirler. 
Şam i;;;tikametindc ilcrliyen kuv -

vetleı·, şehre hakim bütün ıneni!P. -
ri işg:ı l etmi~ bulunmalarına r~'l.ğm!?n 
hir müddet icin ileri haı ekP.tfon snı·
fınnzar etmiı:ı:lerdir. 'Bunun ı;ebebi. 
nnlaşılan şeh~in krın dökiilmedc11 r:e 
~ecirl ime~i t('minidir. Ecnebi- 1rn;nı!l.K· 
lur':ı gör e İ ngilizler Stıriyedc hnnıı 
nı.tıvaffak olacaklardır. E:;a;Hm e •~"r 
hu işin müzakere ~·oliy le halli mii m. 
kün olmasa idi, miittefiklerin ~am:ı 
gjıme le rincle askeri bakımdan hiç 
bir m•ani yoktur. 13tıJJiin hiitihı m.~,·-
7.ilt"r miHtefiklerin elindedir. 

................................................ ........ . 
Fransız Filosu 

· T İngiltere sabilJerin de b ir g ozcu 
Almanlara göre ulon· Londra, 14 (A.A.) - Almanyanın 

dan ayrılmış bmnmı'J gazctellerimleıı Volkişer 
Ilcobahtcrin ; p r opaganda nazırı Gö-

Berlin, 14 (A.A. ) - D. N. B. - Devamı dördüncü sahifede -
iyi malumat alan mahfillerde be- belsin İngiltere istilasını ~·akm gos

yan olunduğuna göre, Fransız do- teren bir makalesini muhtevi nüsha· 
n•nmaıı Ta.dondan denize ac;ılmı~tır. larıtoplahlmışt~r.. • • 
,. .. ., •• '""""'""""'""'"m1111•11•um•o,•n -D~vamt ıkme, satıifed~ -

çisi Periç de Venediğe gelmiiltir. !er i cenupta şarktan 'i.\Iuji bölge.sinde kışmaeın:ı karşİ derin bir hUzıın duy-
--- • ·--- ve milttefik kıtalar da Cima <la mu:vaf dnğunu ve ~ukutu hnyale uğr:ıdığını 

fakıyetli terakkiler kaydctmi~lerdır. bildirmi~tir. Amerika hariciye nazırı, 
- """~ •• ..- * • '""' - -• Londrn, 14 (A.A.) - Saliih iyi'tli - Devamı dördüncü sahifPcd -1 $AR E.T '9E.R (Devamı üçünctü sahifede) 

Viıpur karneleri 
Hiç hir tenzilatı olmayıp, aa~ece 

sahiplerini bilet alma külletinden 
kurta.-an Karııyaka vapurlarmdaki 
karnelerin kullanılış Tarzında, lü· 
zumsuz bir değişiklik yapılmış. Be· 
deli, aynen hit- bilet tutarında ve pe
şinen ödenen karnelerin, yalnız sahip 
)eri tarafından kullanılması mecbu· 
ri tutulmuş .. Yani b ir karne sahibi, 
aile sile veya bir miı.afirj ile seyahat 
ederken, onu sadece kendi kullana· 
bilecek , diğerle ı-i için h il" t a lacak- , 
tır. · 

Alelade bir biletten h iç farkı olmı. 
ya n karnelerin başkaları namına dn 
kullanılmasındaki mahzuru, biz bir 
türlü anlıyamadık. Senelerdenberi 
devam eden eski usule avdet ile ve 
hı( ~ni kayc(ın kaldırılm•ı la%ım 
geldiği kanaatindeyiz. 

** 
..... ' 

Cima clvırında, blr ~eııup Af n"ka kıtaıı ıabitf!nı iıtirahat edi7or. 

Brestte yatan 3 Alman 
harp gemisi de tekrar 

bombalandı 
Londrn. 14 (A.A.) - İngiliz bonı

bnrdmıan tayyareleri diin gece Bre~t 
üzerine hiicum ederek bir co1< bom
balar :ıt.mı<:lnrdır. Alman. Şa:-ıl 
Hör-:t. Gnayznay zırhlıları Prcn-' 
Eugen krtıYrtzörü Breste sığ-ınmış bu
lunnınktadırlaı·. 

Londra. 14 (.A.A.) - lbva nn.1-
~retinin tebliği : 

Sahil muhafaza :'crYisine men-;ııp 
bil' ke:;if tn,yyaremiz, Norvcc;in ce -
mıp sahili nçıklarında beş clesLroy('r 
hinıaye..,inde bir Alman cep kru -
\"azöriinün seyir halfode bulundu -
ğunu ~•ıbahın ilk ,nntinde haber ver
miştir. A:rni ~rvise mensup torp:I 
tayynreleri deı+h:ı1 gönderilmi.;ı ve 
bu byyarelerden biri himtıye dc-4-
tro~·erleı·inden birinin gayet yakı -
nmcfon uçarak cep kruvazörüne bir 
torpil isabet ettirmiştir. Şiddetli bir 
infilak olmu~ ve müteakiben bir du 1 

{DeTamı üçündü aahltede) 
~ 
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~ Bir mir __ as d~vasından ~cıWt.fu. 
lngilitkır. Suri - Suriyede Araplarla ROMANYA NE Almanya 111·mdı· dogan cınayet 

yeyi askeri hnr<'kn- YAPACAK? 9.C' Damad, gelin 
~~ e~b~~1e~i~ eıeiy;~: müzaıkaenrdeııemreı?baş- ni:J:ncs~~~~t~n~!~ ne yauacak? Menem· e 1· K d. A ld k. Crl:!çen gün radyoda, sabah neşrjya-
çirmeğe knrar vermiş sonra. Rumen gazete- n ı a ır yyı iZi 1m tının aile konuşmasında hakikaten ala-
ı:rörünüyorlnr. Bu iş lerindc manidar ya- Y A Z A N : ** d k d ı • kalı bir konu m:ı vardı. Bunda her ai-
le ağır davranılması zılar çıkmai'{a ha~ln- vur u, ar eşi mı, amcası mı ? leııin, kızına dnmnd intihap e~erk~~· 

nın bir kaç sebebi R a h k-mıştır. Berlinden g:- • nalkanl.~nıı~ devrilme:ini. Giric~ . . ,;1hh~ıt, boy pos, kıl, kafa vesaıre ıtı-
vardır. Almanyanın om nya a len bir haber, bu zı- a~asının üzerm~e. bu ha~bı.n en ):enı Aralarnıd:ı mıras meselcsmden vu- 'oğlu Mustafa, Kadir ve ağabcyisi Meh bariyle neı·elere dikkat edeceği uzun 
müdahale etmiyece _ ı.yaretin ıiki memle - bır ta?ı:ı·~z ~e~~nın ü~tbıkı .ve nıhn- kua gelen kavga sıra ındn tırpanla met Ali arnsında .. ceı yan etmiştir. uzadıya :mlahlıyordu. 
i~i anlaşılmıştır. Vi - larını tanıtmış 1 ket arasında ihtilafh Y~t Gı!·ıdın ıstıla:.:ıı takıp_ ettı. Halbu- ~hı,..tnfo oğlu Kndir Avyıl<lızı yarala- Fakat Kadir, kardeşi :Mehmet Ali Omuzlar şöyle geniş olacakmış, ,·ü-
şi, Suriyenin yalnız • meselelerin halline k! aynı .~aralarda Irnk, mıhverc kaçan vıp öldiirnıekle m·ı" ~ . ; ,1. f tarafından Süleynrnna vurulmak iste- cudcla kıl bulunması şart imiş, gövde-

k ti ı t f ld ~ b'l bıı· · ·y·ı h"'r"k t · · · 1 J • ',.nıın 'e nıe\ ~ıı · k k · 1 S"l t 1 · · · l b 1 · • · · 1 mevcut UV\'C ere ma u o ugunu ı - ı:s , n .. " e ı ıçınc c yuvar ııııı-
1 

. F . .. .. nır ·en, azaen mı, yo •Sa u eyman a- nın ıı·ı yapı ı u unma. ı ıyı muş, c a-
müdaföa edileceğini Rumen ordusuna ge dirmişti. Halbuki Ru yordu. Ru uretle, ateşin Suriye ve · leneı~ıenm .mıra!em koyundcn .)leh- r~fınclan ka:;den mi öldi.irlilüyor. t,.te, lınad oturduğu zaman şöyle veya böyle 
bildirmi~tir. Bu şart_ • men gazetcJeri, rnür fraka sıçrıyacağı hakkmdn J.-uvvetli met oglu AJ-yıldız ıle bu kanlı kavgaya şımdilik bura:-ıı meçhuldür. ı bir şekil göstermeli imiş. 
lar altında İngilt .. re ni bir vazi.le veri/mişlBkatta Romanyanın bir kanaat da doğr;ıuş~u. Fakat bu dahil , ~ldt~gu . .-;~nıl?ı~ ::\1us~f~ Ay~·ıl- :\Iaznun hiililsaten eliyor ki: ~ Radyo .başınd.n bir knç genç bulunu-
d~ Suriyccle kuvvet- :J 1 haklarnıın tanındı _ kanaat. Irak harekatı ıle beraber clız hal.im ı~d.ıkı d,ı,.m1ın gvrulme ıne - Turlacla kavga çıkınca oglum 'ordu. Bırdenbıre yarı güHimsc\•erek 
Ieri iknna çalışmak- ğını .}azmaktfülır _ kıymetini kaybettiği gibi Suı-iyedcki şchriınfa Agıl'C'ez.ı mnhkcme:--iııclc bas- Mustafa, :.\fehmet Ali ile kapıştı. Ben !kendilerini tetkike başladılar. lçİerin-
lndır. SQVYETLER J AHfılDAT lar. Gazetelerden bi- llögol ve İngiliz kuvvetlerin~n yürü- lanmıştır. .. de- Kadirle tutuştum. Bir arnlık biz 

1 
den zııyıf, .kısa boylu biri, 

\'erilen haberl<'l'e ' ri de, cenubi ~arkid<' yüşü de onu temelinden yıkıp atıvt>r- )laznun :Sule~:n~n!l, ma~tül Kadirin Kadirle ayağa kalktık. Ben Kadire 1 - Ey\·ah -dedi- bizim mü takbel 
göre, Arap makam - HABERLERiNi TAHR KAMIZ Romltnyanın mih - di ve bugünkii şayanı dikk-at haı·p amc.?sıdır: ~~r. ıkısı de bıı:]-n~ ::y ev- (~·nz geçtim tarladan .. Ben: bırak) de- kaynana bunu dinlemişse hnpı yuttuk. 
laı ı da müttefikler - 1 ver tarafından ken - tevakkufu ortaya çıkıp geldi. ve.l .olen bırnıının baba ·ı, clıgcrının de- clım \'<'hemen barışbk. Bu sırada Meh 1 Şisman, sarı v tüy üz bir deliknn
le anlaşmak üıraftn- BULARAK ASAB YETLE disinc wırilccek va -ı Akdenizin şark kısmında, Kıbrıs dC;~ı olan • tu~tınfodan kalan emlfı'ke met Ali oğlumun üzerinden kalkarak lı da söz~ karıştı: 
rıdırlar. Hnttfi nra- KARŞILAOILAR zifeyi yapmnğa hazır üzerinden yeni biı· mihver ~11 ç rıı.vısı mu~tcre.~rnn m~rasçıclı!·l~r. .. . . koştu ve elindeki kosa ile bana vurmakj -Ya bir kere bana baksana .. Rad-
<ln miizakereler bile bulunduğunu yaz - olabileceğini knbul edeıılerden <lcği- l\lak~ul Ka<lıı:. e'!'l~kın dorlte hı~~- isterken 15:arcleşine iımbet ettirdi. Kn- \·ouaki zat, bu konuşmayı tek taraflı 
yapılmaktadır. Aneak bu müzakerele- mıştır. ' !iz. Sebep şu ki; Kıhrısın istila~ı. :ın- n~ saiııı.) olan nınesının ınalıııa da goz til ben değilim, odur. \ bırnkırsn ve herkes bu sese kulak \'e-
rin müsbet bir netice\•e \"ardığı hnk - Maamafih bu haklar ve \'azife ta,;- cak ve nncak Surive ve frakın ihfilfif dıkmıstır. Mesele de bundan çıkmıştır. Şahit sıfntiyJe dinlenen maktulün rirse, ben ömrümün sonuna kadar lıe-
kında bir haber gelmemiştir. rih olunmamaktadır. · halinde -:;e demol;rasilcı nüfuzu· ha- \"aka günü, maznun Süleyman.ihtilaf kard"si Mehmet Ali ise, kendisinin kar kalacağım. Binaenaleyh yalnız jde-

Berlin de !lrtık Suriyenin kaybedile- EDENiN .~!ESA.11 ricinde kalması ile bir kıymet ifad(' lı buluı~~1:. tarlaya ıevv~ı;e ekt!ği bal~la maznunun oğlu Mustafa ile hoğuştuğu al damadı tarif etmekle kalmamalı. 
ceğini knbul etmekte. oradaki kuvvet- İngiltere Suriyeyi kan dökmeden ederdi. Simcii Kıul'ıs üzerinde Giricl mahsulunu fopla.mak ıçın gelı,vor. 1' n- sırnda nmcnsmın (yani maznunun) ideal gelini de anlatmalı ki, hak ve n-
lerin müdafaaya kafi gelmiyeC<'ğini tnk nnlaşmağa çalışırken, İngiltere harici- taktiğinin takip <>dilme~i, ancak ve ka~ !~ırlada Kadır ve kardeşi Mehmet maktul kardeşi iizerine kosa ile yiirü- dal~t yerini bulsun .. 
<l ir eylemektedir. ye nazırı }~den. Irak hariciye nazırı- mıcak. Giride nisbetle cok lrnvvetli Alı ıle lrnrşılaşıvor. Ru esırnda zaten düğünii, Kadirin (yapma amca, bana Gençlerin bu düşünceleri haklı idi. 

\"i inin ingilt.ere~·e verdiği ikinci no- nn bir m0~aj göndermiştir:. Bu mesajda bir müdafaaya malik biı1umm Kıb- aralar!. açık bulun~n mirasçılar. tar- kıyma!) diye vaki ~ alvarmalarına rağ Çünkii biraz sonra vapurda bir muha
ta da neşredilmiştir. Bunda da Suriye- ingilterenin Irak istiklfılini tanıdığı, rısta da ağıl'. zayiat verilmesinden layı surmc 1;1e~le ·ınden. lrnvg~y:ı tu- me11 kendisini vurduğunu söyledi. l\laz vere dinledim. G~nç bir kız, ileride o
Y<' kar:-:ı açılan hareket bir tecavüz bunıı temin e<leceği. bütün vaidlerinc hn:;k:ı hiı; bir netice geliremez. Sar- tuşuyorl.u·. Netıc~~l~ Kaclır, belıne tıı·. ntın bu şehadeti reddetti. turan bil' erkeği gfü;tererek yaııında-
tc!fıkki ~dilmeklc beraber, bu yiizdcn ;;adık kalacağı bildirilmiştir. ki' Akdenizin bu kısmıııdn ,·azi1·et paı~a vuru.~arnk. <?itiyor. ':\1uhakeme, bazı müdafaa sahitleri- kiıw; 
harbe girişilmek niyetinde bulunulma- PUNGUN SÔZI.,ERI otomatik ekilde "alah kesbeclerkeıı h.a\•gn clort krnı. yani Siileynuın \'C nin dinlC'nmesi için talik edildi. - Hadyodaki tipe hiç uymuyor -de-
dığı tebnriiz ettir!lmekteclir. Buncb Aimnn iktısad nazırı ve Rayşbank Libyada da harekat, mecburi bir te- li- beni i ·tcse. asla varmam! 
Amerikanın btisiik. rolü olmuştur. reisi Dr. Funk Yiyanacla bir nutuk irat \·akkui man,.,:ır~~· gö. tıebmekt<'dir. lskenderunda Atletı·zm Bn. bnynğı: b n de düşiindüm. E\·-

Rf.:NLIN!t GÖRt: Sl'IJ!I ederek Almnnyanrn yeni nizama girme HatlfL daha ileri gidilerek clenf'biliı' l"nnıcl\ niyetim olmadığı hrıldc, :ö)k 
Müttefik devletler konferansının miş olan devletlerle de iş birliği yapn- ki. 'dii~iimlerin burada kopanlma _ ırayri ihtiyaı·i kendimi tetkik ettim. 

neı•lindcki :ı~~~1:ri,. Alınanyanı~ hir cağından bah ·etmi~tir .• i~lôm?ur ki, smdan. ~·ani l\fı.ı;ıı· ve Sü,·-eysin i tilii- ldhalat malları fazla 7 Bölge lzmirde \ 'c bir kainvalideniı.1 ~özliikle;inin kal'. 
ı'l ıtlh teşebbu u uzerınd~ lıulundugunu Almanyanm, kendı prcnsıplerme u.r- sı JH'Ojelerindcn ~nrfıırnzar ecli!m,.k- ki k l k sı.ııınd:ı 1\almışım gıbı tcrleclım. 
Ol t:wa koymu~hır. Ancak B~rlinin gun olmıyan de\'letle1'le ticnri iş birli- tedir. be etilmiyecek arşı aşaca fyi anıma. bir de iclea1. gelinin tarif' 
lesf'bbü~ü İngiltere. i!e sulhtan ziya - ği y~pmı.rn~nğı çoktan mn!Umdu: Hat- Dize ö\·lc gcliyor ki. AlmanJ·a şim- ~ 011 zamanda 1 ·kenderun limanı, A llctizm f eclerasyonunun 1941 yı- \ npıln~nk lfızım gt-lirı1e ne demek icap 
d• Av~·uıınnın fa~zımı m~nnsına alın- ta bızznt Fungun ııut~um.lan hıle bu eli nıüst::ıkbel h::ımlesiniıı inkiı:::ıf erlc>- idhaliit eşyası ııoktnsınclan belli baş- lı faaliyet programı mucibinl.! e •decek? ..... . 
mak lazımdır. 1\lıhv~re gore harp Av- manalar cıkarılmışh. Şmıdı bunlnı· tek ccl{i istik-ameti aı aştırma!Jdn meş _ 

1 
b' 1. h 1. 1 b 1 k •)'> llazil"m 94l ınzar günü şelırir.ı'z Boyu, knlçaları, g-ogm~lerı, omuzlnrı 

ıupada nihayetlenmi.ştir. H~r tarafta zip edilmiştir. Almanya kendi nizamı- guİdü; ,.,:ond-an·e~·,·el d~ Vi~i hüku- tı dır ı_:;ıanır;ıız ıt ınc.~h r~ ttrnma - d;-atle·t";m-~rup bi~·incil"kleri :rap.1l·~- ,;öyle olsuıa, höyle olı:;un mu?. 
mih\·er niifmm r.ltında hükumetler ku- ıın uymıyan devletlerle de iş birliği ya- metinin fııgiltere"'e karsı takınac~gl-ı a ıı-. - urak.} :ı. _ g e. en ı ~ ~ deş~h·a -1 cakt1r Bı .u mu··~"b"k"1"'t'~ A~·cl.111 n:ı= Ben lıuna mutaarrızım doğru:su. 
· 1 t Al 

0 
• • b ' ı · -· h l' d b'I .,. · Aln .. h k "k~ l • · · J " ' ' sıı11n yıgına ~npmamaı-ı ıçın <'r :ı ' · • ·" 

0 

" "' " J ' • J>' • d f h~ 1 ı · k .. "ı..- · ıu mus ur. m .. ıı~a. ı~ ır ıgı n ın e pa ı ecegını, ıan.}anın atı ı a tm vazıyetın inkışafım bcklcmei·ted;r h'-'l · . f d k'l · · k hke ır Burdur Denizli I ·paıt ·ı f·ı >il e n)a nııı ~u o.m,\ uzeı'(! ucnı A • • . t· · · ·ı 
1 1 

k . . ı , . 1 h , 1 • .. • · sa ıp crı taı a ın an çe ·ı mcsı. 1 en- • • • ıs ' • • ' - 'k t · t 1 • .. •l' . ... · 

k
• fi\'. lllMOlı~ :rnzFı"'mkı· it~. m~lşg~ı obma. el:-;~Sıbn:ıl l(' ~?la~at~ ıp,}ıralılırak. a~ıntlı '~ mkn- ~ransa, isbırlıgi siyasetini dem okra- rlerun limanındaki gümrük ve c.ınt nisa \' (' İzmir bölgeleri 20 Cı' a~fet si ,)1 ;r nl vı_n ~] se elı· b. ?ı~ ı.~ ecegım şe~ -
.ııa.rınc füıll. :ı a ıngı teıe un .. < ıgı ı < 11 ı mış ır. hı Hl ı şım ı~oe a sılerc karşı cephe nlmak dereceqiıı" .·.. . . "k" " ı ile istirak edeceklerdir. er ,ınca \ :-.un ar 

0 
·: 

1 ır · . 
m.ını olma~:adır. lşt ~ . ulh teşebbil. ü dar Almnnya altın esasrnıı kn:~ı n~ - kadar giiüirebilirse, müstakbel Al - tesı:s,ıltı~ıııı l~kt~ııtdazam. 'eb. m~ ·ıl!~ntt, Y;pılnrak müsabakalar ıınlar - - . l':Y mi.eler .. ~glunuza bır ze,·ce, 
budur. f ngılızler bu mnne,·ran önle - tukfarla :sert davranmıştı. Fılhukıka • ı· . t' · Akd • olmac ıgı a a n nrlar.ı ıldırı ını~t.ı. . . kendımz"' bır r,'elın :e~rkeıı su ci-

k 
· • d' k' k • .. · .. man Hın 1~ e mm. gene enız mın- Bu iHbarla lktısad Tic-:ıret Güm"Uk dıı · h tl h · · · 

m"' . ıçm ır ·ı, ·onferan~ı toplamışlar ,ıltın uzerıne muesses para hemen kal- takasında kendi ini gö termesi \'C .. , k, l~ . '- . , ' 100/ 200 400 siirat keş ıs• 800 n ere c emmıyet V"rınız: 
\'<' hüla aten şu kaı~arları nlmışlarclır. mnmıştır. Bu itibarla bu sözler i~tik- dog-ruda~ dog-ruva 1ngilteı·e 1-~mpa .. a- ,.e ~hı1ı:a a at Vekalctl~rınce J;u hn- 1 r.oo -ooô ıııu.kav· e- t'· 

1 
• •

1
k'.O"U" ' Yemek pişirmesini gaj·et h i bilee'E'k. 

A.. · ı ıt et ı o ı k' h" b 1 · l kt' ~ " susta azım ge}en teclbırler a 1'nm1 · ·1 ::ı me o.; ,..u, ç k b'l k "t" b'I 'ı upa ışgn 3 111 n< ır. raı a ·ı u- a e aı~ 0 ım gere ır. torluğunun hedef tutulması iht'mali · · : ·, · · · . • ... ' ~ 11 O B· il« n C::" il l'sk ·ek'· •"l amnşır yı ·aya 1 ece·. u u yapa 'e-
kıimctler mil. takil değildirler A.:ıl hü Funguıı sCizlerine gör~ şimdiki .Al- k kt 
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• d 1 

1' tır. facırlenmızın de kcndılerı namı- 1 1· .ı '
1 

.u c ı t 1 
ç 

11
' j u <- ·ek çocu_k hem de hir k~ıç çocuk do-
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1 1 
d d · .. , •. pe <:o ur. 'ransız onanması, ıu a gel · lh· Ft . d ·l ı ı se < uzıın :J adım VC' şırıkb ntlnıııa ~ ' b'I k, 1 b .ı ht .1 ı . 

umet er ..on ra nclır. Bunlar mcmle- mnn parası devlet tarafından ııyat me ihtinl'ıli kuvvetlendiren bi"Yt'k n crı. ıc. :ı ,1 es) aı::ını e. ıa n • .. b· k 1 . ı,;ura ı ~ce · ... cıı llhın ta a sı e<'er.. 
ketlerinc dömip d<.> milletlerinin mukad .!=elele.rinde ulınmış olan faydalı tedbir :ımille' r.:ıen b'rı'dı·ı· en 

1
• 

1 maları bılclırılmişrir. mti\ı~~. '1 b3 k~1 1
1 

•• . • • .. • 14 tahta kurmıu m·ıklıyacnk .. 
1 

, t . 1 b 1 1 k lh 1 Al ·ıı~t· . ı· f ı · ' ll 1 • • ılı sa a el aı a <t.} 111 gun "Ha. ' J{ ·h 1 k • ı · ı er.ı ını ıc arey<! a::; nmnr ı ·ça su <'r \'e man mıın: mm .!=enıere ı anı- Fak'ıt Visi bu hu~wta te ·el l'id 3() d b· 1 • kt S h . . . oca ı saı o o ara. <!\<' p;e ır.ııe. 
b<this mevzuu olamaz. yeti ,,ayesinde faydalı esasa istinad f't- iç'ndeclir ve' 'Amerika:,ın:s t ık c ~ t;,., ŞEHiR iŞLERi d· • ta ... ışk·ant.ı~al 1

1r. nkta~ a gırm~ı< anıkkabılarını. çoraplarını avai',ıınclan 
~Ol'YET Al\IA"T/\fl.}"rAc-EBAT/ t' 'l 't' M k "tak l A 1 ın a ınuı,,.. .l\cı-vc ,ırııeoaca ıı. ·k~ k k d'' 'k ki · - •· h • ı' •" 04 ıı·ı mı~ 1 ~" ar muı~ arl ır. vru - tııvru bakarak. teh likeli bir macera- Yukar;daki miisabnkalaı-a i,;tiruı~ .,.ı _.ır:tl'n · ve en ısını ·uca ayıp nı-

h
Al_md ntnlnrın. _soh\'ybetlelr ~ul\dudl:ırrnda ~at~ka hakıdm paraddır. Hkatı:pten onra ctn r:ı atılmak i~temcmektedir. O Hık- Belediye rei~i nr. B hçet z. diin edecek olan :ıtlctlcl' l 6-6-!'l41 p:Pr.ı·- tagAına uza~actlı~.. k .. k' 

ta şı a ~nptıgı a er crı foskovada ı. ı rarı e\'am c ece· ır. dirde Almanva hain.,. ·~ek t ~ehrimizcle1d muhtelif parkl.ırı tcıf- t ~· .. .. t 17 d b"l ·l· . mına sız< ıyece sınız ı. 
a ... abiyet uyandırmı a benziyor. Tas Filhakika markın dahili iştira kuv- harekete geçec~ktir? gı ı" ' .ımet e tiş ctmistir. Güzclynlı - İncirnltı y()1u- <'"\ gulı~u .sa·~l 1 e 

0 
ge mN .nı- - Nered~ simdi böyle gelinler? 

Ajansı bu lm~u ta bir tebliğ ne~rederek \'eti diişmemiştir. Diğer taraftan meş- 'Bize i"\·le el' ,
0 

k' b J' nun iki tarafına 1500 okaliptos fi - ne op ;ın,ıc,ı arc ır. Ben ele ·ize diyeceğim ki: 
Almanyanın Sovyetlerılcn bir talepte gul her memleketin ıp:ıra ı sabit olu- vabı · v·ı~ın gill~ie:d 1Al usu~ ın c?, .. d-anı dikilmiştir. Btı fidanl;ıı. mıınln- x- -- - . rerPdc simdi rnclyodn bnhscdifen 
bulunmadığını, daha . ıkı iktısadi iş rnk nıark~ı bağlanmıştır. Ancak bu rn- fı,ııd'.1 -' • ·ı·ıegc kt'. eç .. mk~ny ~ tnı ''.- zaman ~ulattırılmaktadır. fr&DC>OJB d,ımndlnr?. 1yisi mi, herkes hulduğu-
ı . r-· . . .. k l 1 c1 . t .• b' d k d d ( n \el e il. un u v.ız geı- "k 1 . . - l k 

b
Jlr l~bı _ıçın ~uzta erteher.kytapı ~ba ığmlı, Zl)L' e 'd~Ull el _vek" ıdr h~lrdece?h~t. a ar la mistir ve Almanya, mevsimden isti- ııa su TC .,.;ın, g'(•Çınınege ı:çı /;ıfını. /""• 
u gı ı neşrıya ın a rı en l aret o - ce rı ır. un ·u a ı e ı ıyaç mac- fad eder.ek kat•· b ih k ti . ZABIT ADA f ' t 25 k 1 ıt " uui",rıınu, Sovyetlerin \'e Almanların d->leri \'e ilrn'-'a tabidir \'C .Yoktur. <::c- ,.·n e ak b .

1 t~Zl . are ~ c• ıa uruş . 000-----

pı \'Cllt pakta ~nclakat gö ·terdiklcrini r i kalan pa:n. bankalar vasıtasiyle ·: pm me~. urıyc ·~.cledır. ~.erı ta- r··e·=·a···=·z·~ Toprak mahsulleri ofü;i, francoBl~u- Halkapınar bata•ııa"" ın-
bildirmiştir. devlet tnhvilittına Yatırıldığından, fi. ıaftaıı Ameı ıkanın gundeıı g.~ 1~5' r.ı- Hırsız lık : ya 5 kuruş fiyat zammetmi~tir , 1 

Tns Ajansı, Alman t.ahşidatını kn- \'atlnl'ın yük.etmesine imkan yoktu·. t:~ıı ~~r~ın;.ın_ı~ .• ~lmanyayı d.u~unclii,- .u·aıımaga çarşı:sııH.l:.ı llya oğlu Ne- sebeple <ltinden itibaren şehri~izde-
bui etmektedir. Ancak tebliğde deni!- l.;gal nltrndaki memleketlere geline~. ı ~c~~ı ~,ıhııdı! · Zammı Lu Slll ..' tle 1"1 - sım ve ııuvı ogıu ııyn ı~arutı, çnıı~- · d k t ı b"I k • • diği şekliyle, bu başka l)ebepıl!rdm İle- buralardaki mark, Almaııyada geçmi- s!~1: ış~!yen bır çarh m~n.zara~~ :ırzc!- tıKıfü'l ILJ a ogıu JUKIU mngnznsıT}Qh · ~~ ~~ı~::ı~~!~ :~~~~~ğ!r~~~ı~1~~~tı;~ı~~~ an ur u a 1 BGB .ııuız 
1·1 gelmektedir. Bah~edilen ba,.,ka se - yen IJir marktır. Rayici emirle tesbit tıJı m.ucl.clet~e. Alm'ınJ anın !1::1 k:. - Kı ~ azınaneaen tHJU ıu a ·ını <:aımış ıı. r zı 'kimselerin mide rahatsızlığı dola- Sıtma mücadelesine belediyece dc
l:x·pJerin ne olaca,., tnsrih ediJmemek- edilmi:-:tir. Fungun sözleri kin, hnı·P- 111.asına ımk.ın .. t~:sa~~vur . eclııPffi<'l. uır. ~ıKayet munaset.>etıyıc t<tı1ı{ıKara yısiyle al.<lıklan raporların fazlc,lığı, ntm edilmektedir. Belediye bütçesin 
le oerabcr, bu sebep, Almaıı kıtalarının t~n soı;r:ıki \aziyeti pe,k iyi t":ıhm in <!t- Bf'ımnenale~:~; onumuzc!~~~ aylar ~:ır~ o·aşıaıımıştıı. ıa el kk te ı b · d' i:ısesi bakımından daha rahat .edecek- miyor. denilelJilir. nda. helkt de :n. 1Ju

1
yuk, e1~ c·Hldı oır kaza : ~~~riığ•ncıc -~u :u~~ı~;~· vetet~i~ı~~= ele :ıtma mücadelesi için mühim mik 

1··ri mın~kalar olabilir. __ A~!~an hare'ketını hekıemek ırab ... - ı;oz,ı·a.-aua Karab<tglar mcvıdintl e başlnnmıştır. Çünkü bazı aileleı·in~ tard~ tahsisat mevcud olduğu içi~ 
Tas .AJansı, :::iovyetler Birliği mn- Cebelu••ttarıka hava d 1 

• AıımeLt ogıu arauacı nasan, ıaaresııı- biitiiıı efradı hakkında rapor nlnıal\: şehı ın her tarafında bulunan u hı-
n(wralarından da bahsetmekte bu ma- 000 ctcKı aı·nuaaan ctuşmuş, eııncte ouıu- . . . ıikiııtilerinin .kurutulması için ec.ıaı;;-
nevraJarın jhtj~·atla11~ hazırıa:mak. •c hücumu yapıldı Nu·· mune olacak nan ucmıı·, soı mcmesı -aıtınu sapıa- ~~~~e~~~·1\~~11°ı~r~~ !raııcoıa temın et- 1ı bir faaliyet gösterilmektedjr. 
cı •miryolu leşkı!atmı )wntrol etmcl< nhrak l<L!JH1ısmı yarnıamışur. Yaı·aıı, ' e 1 g< ı muş uı. Mühim bir para sarfına mi.ıtevak-
içın yapıldığını bildirmektedir. Knhir~. 14 (Radyo) - R;:<men bil- ıı<ısuınaııeye xaıumıınışur. kıf vlan Halkapınar bataklığının ku-

.Su tekzip delaletiyle, Sovyetlerin dirildiğine göre. geçen eylulden beri b. k \'. ansın b&flanaııcı: Dün gece. bir otobüs ı·utulması için de hüklımetin yardım 
Almanyadan endişe etmediğini söyle- Cebelütt:arık dün bir hücum! uğra - ır arar 1.,;vveı.1<1 gece saat 24 radde.erinci..: edeceği haue,r alınmıştır. 
ınek mümkündür. Mo kova, bu gibi neş km ıştır. )feçhul İ<'lyyareler mb!'lst:ı~~~m Kaı nntınana Arap Hnsaıı mevkıın - ,tutuştu · 
riya.tı tahrikçi haberler olarak tavsif ·aya yakmmcla uc;mu~ ve ır. mı · ar de IJır ağacın kovuguncıan ateş çı.I\: - 1 V ·• § 1 

t' Lo d b b t t H zavıal vok A k 'd k G k Diiıı gt!Ce ~uat 21,;rn sularında orsa etmış ır. n ra, bu haberlerin ingiliz om öa_ a mış ır. asar ~·e · .. '. t.~ , - S ere gı ece eri ma ·ta oıctugunu goren bır .oekçi, Gözte11e mevkiiııde, belediye otobü..:-
kay.naklarından çıktığını inkar etmek- t~r .. ğleden ·~onra !.e?lık~ ışaıe ~ ".e- yangını (lernal ıtıaıyeyc haber ver - w 

ıe. berabe.~, Alman~·aııın s~~fıtunu ~a- rılmı .e de alarm hadıı;esız gcçmıştır. kumpanyası memurlarına ~ı;ı, lakat ıtiaiye yetışiııceye kadar lerinden birinin ·ekzoz borusunun 1 -Z•A•t•l•l•R•t:•ı----------
ıııclar gormektedır. Jngılızlere gore, ---x . t.Hr ko\·a su atılmak suretiyle yan- kızması neticesi olarak mazot depo-i~ahat verecek :\foskova .değil, Alman- /ki ay sonra maaşları verılecek gın söndürülmüştür. su tutuşmuş ve otobüsün arka kı - llO Ç. susam K. S. ~· S. 
)a o!malıdır. :\Iaamafıh bu hususta . . • . İki gün ev\'el, Geri T:ıbako mü<lliri.i Bıçak taııyormuı: . mından alevler i.Yükselmiştir. Oto - 75 ton bakla 10 50 
Bcrlın .de beyanatta. .. bulunmuştur. - .. Ba! tar~f~ bu,ı.ncı. ıahifed_e - B. Gerinin imalathanede çalışan tütiin _ Anaf:ır~lar cau<lesinde lbrahim ~üs~ekile! tel.aşe dü.ş~~şle_:, d.er~~l _ 

SoY)et - Alman muna. ebatı hakkın- Gobeb, cGırıd mısalı:. başlıgı al - amele i hakkında <I '- .. ~ 1 oglu Kamılde bır bı""ak bulunmuş ~ etışen rtfat e ateşı :sondurmuştur. _ _ _ 
' ı a r erı ~~m::. aydi ihtiyatla ın a ı .u m.a. a esın e ezcum.e ~oy- örnek olacak bir kararını bildirmiştik. zabıtaca müsadeı c edilmiştir. ,,,ara.~· _ço . ~ em~ıye~ız 0 ~P •.. :~ eş : 

1 -~ ...._. ~-~ dnk . h be 1 · d · k t d k ' b k J • d - 1 .. • ıger mue::sscse ere =- ' '" k h · ı-~· 1 'i: B:.1 ~ 
karşılamalıdır. Çunku Sovyet _ Almaıı le demekteclır. Bugün öirreııı·~·oru· k' , . .. Kadınlar araaında : oto bu. tin ıçıne nuf:uz etmemıştıı. ~ A 

.. b t · · d Ç" ·ı Al 1 h' • h o J z ı, a.} nı muessese- • • mu~~se a ı yırın~ ay ır .~eyeca.n yerici . c ~· or.çı , ma? .arın .. za ır~ are - nin ~ıy.metli dir.cktörü, çok güzel ve i::ıa_ . Kahramanlar mahalle.sinde Ra - .. 
000 

dedikodulara mevzu tıeşkıJ etmıştır. ket-.ızlı~. devres~nı. mut_ea~d ıd defa- ootlı bır karar daha almıştır. B. Geri, mız kızı 18 :yaşında Hacer, bir kav- Uç kız kaçırıldı BUGONKO PR RA hır tecrube etmıştır. Çorçıl, Alman- kumpanyada çalısaıı memurlardan as- ğa neticesinde Musa karıın 26 yaşın- . ~ .. M . 
Ruzveltin yeni bir emri Jarın uzun .uzun nefes aldıklarını ve kere alınacakları~ maaş1arrn~'n tam o- da Ayşeyi makasla sol .kul-ağındaıı Narlıdere köyü eivarında 'frn~ca 8.30 program. 8.33. muzık: Hafı! 

s~nra. ~arekete geç~~l~~i . - bili~. !arak verilmesini emretmiştir. , yaralamış ve zabıtaca tutulmuştur. köyünde A~med oğlu İsmail Kıvr~k, progra~ .. <P:J.)' ~.45 aJal! . haberlerı: 
Vaşington, 14 tRadyo) - Ruzvelt, Eger ıkı ay evveı Gırıdın ıstıla edı- Bu kararın d'- · k ti 1 .. Biaikle t kazaaı · yanına nldıgı Mehmed Doğanla bır- 9.00 muzık . Fafıf muıfikı ve marslaı 

\ . t 
1 

c - · .. 
1 

s.e d( Ç" il .. 1 d' ' ıger şır e ere mues- · (Pl ) 9 30-9 4'i evin saati ı? 30 
.1 merıkadaki Alman ve talyan em. e e~p soy.e~ Y • or~ gu er •1• seselere de ııümune olmasını temenni- Dün öğleden evvel birinci kordon- tikte niş-anlısı Mustafa kızı 24 yaşııı- · : ·' 12 3~ ... 1.• k j -: 
valini bloke eden bir kararname ~ugu~ de ıkı a!. 8?~ra :hır şe~· ol-aca- ye layık buluruz. ela tayyare sineması önünde bindiği da Hayriyeyi tütün 'tarlasından en iş- pro.gı a~, ·• mu~ı \ · şnr 1 ı ~.} ~~1 

gmısovlesekÇorçılıngülme::ımuht" b' 'kl t ' .. ~ t R A y w. • • 1 · · d" k 1 ha,ahııı, 12.41l aJ:lns habcıl"ıt neşretmiştir. Bu kararname ahkamı, J . , • ... - ooo ısı e ı ogre men n yşe eg•ne tesı ı e .evme oner en zor a kaç1r - ~ · · 
meldir l kı' a'-· sonra İngı'lter ... mı"ı" A t k h f'f · 1 t S 1 1 . d 13.00 muzık: Zeybek havalm·ı ve 

· 1 d'l · d l 1 - · J " 'K- IDHAL J VE IHRAC 1 1 çarp ırara · a ı çe yara anmasına mış ır. U(l u ar Jan arma tarafından . . . .ş ·g~a~e~ı~m•~~•e•v•e•t•e•r•e•d•e~ş•am~il•d•~•.~•k•il•la•t•la~k•n•r~ş.ıl•ajşa•c•a•k•t•ır~·~~~~ AT ŞLER ~ebeb~ct veren Mn~o adındaki tutulmuş adl~eye verilmi~i~ mıtolaı. 13.~ konuşma (d~redeıı • ' n b t k ı t s · k l . k" d !b h' tepeden). ı.-,.45-14,30 mOzık: Rad-
• Anka.rada bulunan şehrimiz idha- ge ~· z~ ~ acn ya a anmış ır. ~ aman ,18 e es: mev _ım e ra mı yo salon orkestrnsı, 18.00 progrnm, 

· ELHAMRA Sınemasında Bugün ıat ve ıhracatçılar birlikleri umumi B~r _hadiae: oglu H.as._11:• Selahe<ldın _kızı l6 y-a- 18.0:~ müzik: rnctyo caz orkP.,t;rac:ı, 
. . . . katibi Bay Atıf inan, ihracat ve id- , B:L) :ndırın sıtma kuyu ~a~\·ırındu şıncla F evzıy~ nammd~ bır kızı, Bay. 18 :rn ziraat takvimi ve t-Oprnk mah 

lkı Şaheser Fılım Bırden halat işleri üzerinde Ticaret Vekaıe- \ıelı oglu Mestan 'I'eneke 1le :!\fah - raklıda Tak.ı;ım sokagında Hakkı sullc . borsası 1840 .. ·k· R 1 • 
- t - tiyle temaslara başlamıştır. Bay Atıf m~ud ve kardeşi Mehmed Ali Özbek- oğlu ~ih.~d .?a Miimin kızı 17 yaş1n- ~az ~ırke:ıtr; ; pr~gra:~~~ ·el"'~;~~ 

inanın perşenbe günü a'lcşamı İstaıı- oglu .ar~sında kavga çıkmıştır. l\Ics- ela Gulsumu kaçırmışlardır. Bun !ar Hl 00 müz'k. c: ll) ~a k 1 . Hl .,f) 

Leyla ile MecRun 
TÜRKÇE $ÖZLÜ 

Bes~ - S. Kaynak Şiirler - V. Bingöl 
Şarkılar - :Münir Nureddin - Müzeyyen 

- 2 -. 
Karlar altında 

Yaratanlar - TYRONE POWERE - SONİA HENIE 
SEANSLAR 

LEYLA ile MECNUN KARLAR ALTINDA 
2.90 - 6 - 9.80 u o - 8 tU 

ilk seanslarda Birinci 16 kuru 

buldan şehrimize gelme~i muhtem~l- tan 'l'.cmekc, tabancasını ı;ekerE>k da yıakalanmıştır. a ·,·~n. habe~·I~.l'i-- ıg 45 rm~·;\. k·. ·': 
d

. M·ıhmud Ö·b k ~ ı 'k' l at t · ' • · u 
1 

• 
1 1 

\E' ır. : z e og un~ ı ı? eşe - BiR KOYLU-YU. YILAN ISIROI iiç piano ile caz ırnrçaları (P:.). 
000 mışs~ de çıkan mermıler, ısahet et - 90 00 konuşnıa ( '·urt s t') <>o ı-memıştir ~. . . . . .. - • . • ~ aa ı • - · t> 

GELENLER , GiDENLER · . · .. Degırmeııdere nahıyesının Ycnı ko- müzık: fasıl sazı, 21.00 konuşma : 
Maarif Vekaleti müfettişlerinden C~n~yet~ ~eıeb~uı: . . ·· . .. yün~e H.üseyin adında bir köylUyü , memleket posta ı. 21,10 müzik: rnc~ 

Bay Hay.ımllah Örs An karadan, Mü- Ba.} ıııdn ~,t Kalxıll.ır_ ko) u11~le zehırl i hır yılan ısırmıştır. Acele sıh- hur operalardan (Pi.), 22.30 ajans 
nakalat Vekaleti rnüf-ettişlerindeıı l\ll~~~nf~ 0.gl~. Osman ~uren, ırn~ga hi imda<l otomobili gönderilerek y:ı - haberleri. 22.45 ajans . ııpor sc~vi~ i . 
Bay Arif Demirel tstanbuldan gel - ettıgı Nurı S~rene katıl 1!'aksadıy,c ralı, lznıiı· memleket hastahanA~ine 2~.00 müzik: <hıııs müziği (Pl.). 
miş, devlet hava ~ olları müfettişi tabancasını bır el ateş etmış ve tutul- nakledilmiştir. 23.25-2::1.30 '\'armki program ··" k:ı-
Bay ~iıyazi Aşan lstanbula gitmistir. muştur. BUIGENÇ NASIL ÖLOO? p:ımş . . 
Ôdemış kaymakamı Bay Ihsan Ko- x . - - ....,..--..s.-.----------
t:ık Ödemişten şehrimize gelerek d - ECZACI TAYINI Ödemişte Teke köyünde ıvr ehmed Muhasip aranıyor 
Jayette vali Bay Fuad Tuksalı ziya- Eczacı Ray Enver Öztekin, 30 Jira oğlu 17 yaşında Mustafa Kocatekkc" 
~.et c.tmiş, k~zaya aid muhtelif işler asli ma-aşla Bursa Ahmed V cfikpaşa tarlada çift s lirerken ölmUştür. Ol;)- Usul defterine aşina bir rnuh:ısibe 
uzerınde müzp:kerele.r<lc bulunmuş- hastahanesi ikinci eczacılığma tayin mün sebebi hakkında tahkikat yapıl- ihtiyaç vardır. Anadolu matbaasına 
tur. edilm~tir. maktadır. müracaat. 
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lbaMillerde beyan olunduğuna göre, man sütunu yükselmiştir. ·uci bir 
12 hazirauda 18 Almfn tariıiyM tıay18fe de alçtlarak dumanla. A-
1'obruğa M>.,.Mfttiıl ıpüj. e~1Wt· 1h' torpl •• p1'et 
ktrrtınmflitftr. ;·41\fyir@lhdeff b dtf- • . 'FMmt btınUI 'fiasa~ l'etlr-
lflrülmüştO~ ı i hasaıı müşahede etmek mflm -
Habeşis~ ~!l&· ~P.. ia- kiln ~mıe.rıııtır C~ :ktu~?rünün 

riliz kuvvet.ft,.,-~i ... '~ bir ~ rricle • ız kal-lbıetreden az bir mesa irler. dığı gorülmüştiir . Saa1f'on a da :Yapı-
Eritrede ssab şehn;?e umumi hiz lan keşif uçuşuı;ıdt, ce;> zırhlısının 

lhetler a PfWie şlat- ıhihı\G.•:·.v~~~, to;k dM• .. :14!§ .t~ 
~~~ ~ ~--~~~·~~ 

Kahire, 14 (A.A. Resmi iıava seyrettiği görülfıüfiilm 
tebliği: edata fit' ~bir Al-

.A. vcı taJ. ıümiz, ~rşenbe sa- m-an deniz tayyaresi d şOrillmi.İ!ıı, bir 
babı Maltay~ ~-11t.,JPı .Q,üş. is t.a'yares~ de ~e dönme-
illan hava fH , ilhw mu- r. 
ha~besinde bunlardan beşini düşür- Londra. 14 (A.A.) - Norveç sa-
~fiştür. Ayni gUnde diğer bir filoya hillerinde torpillenen Alman cep 
qQeum eden avcılarımız bir deniz tay- kruvazörü, muhtemel olarak Bis -
aresini düfiirmüşler ve düşmanın dört markın yerine Atlantı"kte harekitta 

1-3-J•aresini tahrip etmilflerdir. Sicilya bulunmak üzere Almanyadan aynl
eıenubunda dij'er bir düşman deniz t.ay mıştı. Bu geminin Lupeör - eski Doç-
aresi imJla edilmiştir land - veyahud AdlDİt'al Şer olduğu 

Bu çarpııpnalal14a 3 tayyaremiz kar muha.kkaırtır. Hava ne•reti istih
boııuuşaa da ikisinin pilotu kurtarıl- barat servisinin verdiği malumata 
~ıştır. göre, tayyareden atılan torpil gemi

lrlerkezi Akdenizde muhr·plerin 'e nin tam ortasına isabet etmiş, bir in-
ardımcı gemileri }ıimayesinde sey- filiktan sonra ortalığı duman kapla
l'e~ekte olan bir kafileye hücum edil· mıştır. Az sonra d-a biı tayyare, bu 
~ış, 7 bin tonluk bir vapura isabetler duman ıütunlan arasında gemive i
~Ydedilmio, gemide yangı.n çıkmıştır. kinci bir torpil göndermiştir. 

u gemiye kaybe<lilmis nazarile bak- Hava nezaretinin sözcüsü, gemide 
~k gerekiıtr. Üssüne dönmekte oJan hasarın büyük olduğunu söylemiştir. 

r tayyanmıiz bir dUşman avcısının Gemi, saat onda Mandel açıiclarm. 
JıiraUcumuna uğramış, müt.earrız hasara da idi. Torpillenen saha ile bu yel'in 
11 tılmıştır. arası 56 mildir. Halbuki bu gemile
~· 11 - 12 haziran gecesi tayyareleri- rin silı ati saatte 126 mildir. 
.ıı Bingaziye )1elliden muvaffakıy~li · -

bı! hücum yaPmıtlaıdır. Limanda ge- hede olunmuştu-r. 
:!lere isabetler kaydedilmiştir. İki ge- 11_12 haziran gecıesi Rodosta. Kala
ırı~de yangı~ çr~~!.· ~irinin tama- to hava ~ydan.ı yeniden bombalan -

1Yle ~andıgı gorülmuştur. mıştır. Bır benzın deposunda bOyOk 
da Aynı gece Gazala hava meydanına hi.r yangın çıkmıştır. Yerde dağınık bu 
d·l ~~ v! mitr~yözlerle hücum e- l unan tayyareler arasında yangınlar 

ı nı1ştır. Müteaddıd yangınlar müşa- müşahede edilmiştir. 

Basmahane 

~em•lpal& 1era .memurlquadaııı • amir belffi7eaiadenı 
il l'llrsauan devecı J.braıum os.lu Hatay caddesinin talebe çayırı 
..... 113taıa \'atiaJer:uım baJı . tasfiyede önünden köprUy kadar 340 metre 
.-:uıunan paraa .kooperatüıne oorç- . e 
Jarın.aan doJ&,)'ı ma.tıcuz tapunun boy.da)ci şosanın belediye ta~f~ndan 
~rt aı9 ı. ve ~~ sıcııınde .Kayıttı verıl~ce~ ~es~~ taşl~rJa t.amırı, fe~ 
~nın a.kmezar mev.kımde Aa!D ışlerı mudürluğündekı keşıf ve şan: . 

~enç ~ı~uu lıt .. Jıt. ve oeaer »J.~ 'lf~~l"li'f., 
-. • .aıı. cıon Jıradan tsmamı aort yuz kuruş mavakk;?"ı;ınınab ~49 lir~ 25 
~ detennde.kı tarJanm oınncı B _ ku.rıuştur. '!a1JPlerln temınatı öfle
'1Jt amırması 8-7-~41 salı aıınu .saat den evvel _ış ban~asına .Y~tırarak 
~ birden C)ll .w,e kacıar ~. r. ıcı-a makbuzlanyJe .. ı.?ale tarıhı ol~!ı 
Claıresmde yapuacaktır . .Hu arttırma- 4-7-941 cuma gunu saat 16 da encu-
Cla lllU4&11UDen Joymetan yilzae yet- mene müracaatları. . • 
!'lıt betmi buJacak JU8Dette taup çı.k- • 15 20 26 2 v. 2195 
!.ati ta1'41Jde en ço~ arttıran uzerwe l - 941 yılı fukara dogumları Vt! 

OVA 
- - ----- - -- - -

a aş au e m ır l~a.va Atamemnun ılıcalan 10 Ha .. 
iran p•ı tarihinden itibaf'en ldlta4 olmamuftur. Muhterem mftşteri-
1~ _..,, ıtaltlllllt ars.idJ~ 

Müsteciri 
Sii)llıancı•ı l•mall Karaluzlı 

M. M. Y.. Deniz Levazım satın 
Una komisyonundan: 

T Bedelf tik f.eminatı Lr. Krş. Lr. Krş. 
40.000 metre erat elbiselik şayaiı 151,532 00 8826 60 
12.000 metre erat kaputluk fByak 55,836 00 40.ft "80 

kumqı 
1 - Yuk•rıda cins ve miktan yazılı iki kalem şayak kumaş pazar-

lıkla şhnacaktır. 
2 - Elbiselik şayak kum~n pazarlııt 20 miran 941 cuma rfiııU 

saat on dörtte ve kaputluk şayak kuma,ın eksiltmesi ayni dnde saat on 
beşte yapılacaktır. 

8 - Elbiselik şayağın şartnamesi 758 ve kaputluk şayağın şartnamesi 
279 kuruş bedel mukabilinde her gün komisyondan alınabilir. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatta 2490 sayılı kanunun istediği vesaik .. . 
v yukanda hiz\lannda tösterilen mıktarlarda tıeminat makbuz veya ban-
ka mektuplan ile 1st.enbulda bulunan komisyonda hazır bulunmalan. 2UM 

lstant>ul ~mrOk BaşmüdürlO
n. 

~ e •ahip•iz eıga aatılıgor. 
Miktarı Deleri Teminatı 

Kilo Gram Lr. J:rş. Lr. Krt. eşya cinai 
1866 000 130147 00 9800 00 Safi iPek mensucat 
10.6.941 gilnü Politika (ts\:anbul) Ulus (Ankara), H. Sesi (İzmir) P-

~tlerinde ilan edildiji üzere yukarıda evsafı yaZJh qya 27.8.941 saat 
13.30 da 1549 sayılı )canun mucibince ve 2490 sayılı kanun h6ktlmleri 
dairesinde açık artırma usulü ilıe satılacaktır. İsteklilerin pey akçelerini 
ihale günü öğleye kadar vezneye yatırmaları ıtzımd.ır. 2095 

lzmir Vaklflar müdürlüiünden 
Cinsi 

Dükkan 
No. 
390 75 

Mevkii 
Namazgah 

193 75 Ev 161 a Kefeli 

Vakfı 
Milftüi esbak Ahmet 
8-it 

Toraman 
Mazbut Evkaf 

_____ ,,_ __ _ 
(Mitll&I) 

3000 kilo çubuk ~karna 
2000 kilo-nohut 
400 kilo arpa şehri.\e 

8000 kilo pirinç 
10000 kilo çubuk makarna 
90000. kilo odun 
Yukanda cins ve tnlktan yazılı a.ltı kalem erzak va odun ayn -syrı 

pazarlıkla ıapaı.n Uailtmeainde verilen fiatler pahalı gfSrOldüjihldE:Jl 
pazarlık 17 Haziran 941 sah gOnO saat onda erzakların numuneleriyle 
birlikte kıtlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya -
pılacabır. 

TalipJıerin beJJi gün ve saatta teminatJ.ariyle hirlikte komisyona milra
caatlan. 

ı_.. ı..... Aiıair111i s.... AC ıc-r., ·-•· · 
1 - 150,000' rııet"' mahrut .çadırlar için şerit kolan alınacaktır. 
2 - Müteahhit nam ve besabma pazarlıkla- eksiltmesi 23 haziran 

941 ]lı8Zartesi Aiinü saat 14,30 da tophanede istanbul levazım 
amirliti sabn alma komisyonunda yapılacakbr. 

3 - Tahmin bedeli 18000 lira ilk teminatı 1350 liradır. 
4 - Evsaf ve numunesi komisyonda görülür. 
5 - T•li~lerin belli vakitte komisyona milracaaUarı. ' 2146 

ASKERi LiSELER MOFETTIŞLIGllDEI: 
Askeri ilselere kaydfl kabul için liseler müf ettiflii'ine bir çok mQra

caatlar vaki olmaktadır. Askeri liselerin kaydU kabul itlerine 1 .tıeşrin-
941 de başlanaeaktır. • 

Kaydilkabul şartları zamanında gazetelerle aynca ilAn edilecektir. 
Bu hususta şimdiden müracaatta buliin\ılmaması ilin olunur. 

15 19 23 

Galvenize oluklu saç allnacak 
D. DEJIJRYOLLARI 8 nci iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 

86 Dükkin 408 Hal binası 
60 Benzin barakası · Kızı!çalhı 

ve 6 diııüın arazi 7 ( bili 
H. Muhteremeyn 

MubammeD bedeli (6020) lira olaın 14000 kilo muhteJif ebatta kullanıl
Rllf oluklu ~ kapalı arf usuliyle alınacaktır. İhalesi 28/6/941 lbü 
saat 18 dil Alaancakta lıletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

isteklilerin ( 461.50) liralık M. teminatlariyle kapalı zarflarmı ~ 

Yukarıda yazılı 8karııt pazarlık suretilıe kiraya verilecejinden taliple-
rin her gün akıflar idaresine müracaatları ilan olunuı:. 1182 

Anbar inşaatı 
IZMIR KOOPERATiFLER BIRLIGINDEN: 

mrf uauliyle ebiltmeai Ja)Nlaeütır. 
l - Eksiltmeye ait bilumum evrak lzmirde Birlitimiz merkesinde 

Mmtaka Ticaret Müdüriyetinde alakadarlar tarafından tedklk edilebilir. 
2 - Ekı.iltmeye iştirak için mwvakkat teminat miktarı 11205 

ı;rudır. 

3 - Teklif mektuplarıpın şartname ahklmı daiN1inde illaleden bir 
~at evvel (İzmir İncir ve Ozüm Tarım Satış Kooperati!leri Birliii ek
~;1tme komisyonuna) tevdi edilmiş veya varmış olmaeı IAZımdır. 

.Un saat 15 e ka4ar komiayon reialijine vermeleri lizımdır. Şartnamıeıi 
ltietme ka.,_indeı -rüleb~. 10 12 15 19 (!iM) 

t btitdYesinden: 
.Kırkataç belediyesinin ele~tirik santralı için aşağıda yazılı mahrukat 

açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 1.7.941 tarihine rastlıyan salı gilnO 
ı:Jaat on bette Kırkağaç belediye encümeni huzurunda ,yapılacaktır. ls-

t'~~~ n"'~ı~--~.-~ ......... l"I ... tayin edilen ... ve aaaUa 
mi a il ame~tbi her gün parasız beiediyeden ve-
rileceği ll1n olwıur. 

Cinci )(iktarı 
Ton 

320 

Evsafı 

Parça 

Muhammen bedeli 
Lira 
2240 Linyit maden 

kömürü 
Silindir yağı 
M•iııeı yatı 

1600 kilo kuru buhar için 1220 
160ô > Lokomobil 1040 

yağlama yağı 
3600 > iri 216 Tuz 

teminat akçası 

'1c7,5 tan 

> 
> 

> lllaJesı yapuacaktır. Aksı ta.kdırct~ hastaları için pamuk, band, gaz be-
en tok arttırannı taahhüo.ü battı .ıcaı- z., lizol, oksijen ve eter satın alın - Yekin 
~J( şartıyJe satıe on gün daha UZö- maın İŞİ bir a.} müddetle pazarhg.ı 7m arlını • lÖ 18 21 24 (4691) 

12 15 (12&&) 
4716 353,70 

~~_-·ı-".ı cu- bırakılmıpır. Muhammen bedeli "!Mf • · • 
»u • v~m7Vt 576. lira 65 kuruş muv~kkat teminıı- Mustafa "1Jıt Ü lik satış bedeli borcundan dolayı ha- Emik ve Eytam banka sandan: 
.... _ tı 43 hra 25 kuruatur ra.upleı·m te ::iz edı'len Kar•1yaka AJn•""-y M. Mektep sokaı:..'-Aa 1 sayı'h v~ 360 Ura 
-..ueıı ıtıyme~· mmenenın yuz- . _ , v • • - ... ....,...... •"..... Esas No. Yeri No. su Nevi Kıymeti T. L. 
Cle 7o ını bu saym xa _ minatı ogleden. evvel ı1 bankasına kıymetindeki vi 21 gün müddetle müzayedeye koııulmuıtur. C. 320 AU Reis Mah. 977 inci sokak 32 Ev · 660.- 110.-
1!.un mucıJ:>ınce sa aen nıraıuıaca.6'- l :ıı.tu ~alt m&&ou~,w.le .iU·b~4i Taliplerin 8 t.emmut 941 sah günü aaat on beşte vilayet daimi encü- c. 321 Ali Kils )ıfah. 977 inci sokak 34 Ev 600.- 120.-:r· l§bu ••11'1 m8nkuJ üzerınde her &.au-ınınaen ıı.ıoaren !4-Mf4.l \cıanııJ menine milracaatlerı. 15 22 29 6 !l'll • c. 322 Ali Reis Mah. 977 inci sokak 36 Ev 860.- 180.-

&n.n l>ır aur9tle .b&k talabmde buıu- tarıbıne ka4ar .hattanın pazarte- c. 147 Kupdası Alaca Mescit Ma. 32 Han 500.- 100.-
llenıar eJleruHlıa]ti 1'e8l:llJ veınJtaları s,, çarşanoa ve cuma gunlerı encu- , -----------•-.. ·-------------..-1 Kanara S. - t 
Ue bırlikte 11 mt- zarftnıda mUra - mene müracaatları. r c 148 K d Al M "t M 30 Kahvehane 
A •.,.a& ıı. D • b 6 aı f.~1. Kimye··t ve b- ı..""'-'•oloH raı · oşa ası aca escı 8 • ~~atJan Jizımdır. Aksi halde hak - llS 20 c6 29 2196 ıı ta i i ,.ııza .1er \'.& --~..., .,.. -. Ka~ra s. 
-.ıı. tapu sıcıllnce mal~ olmad0tça1. 941 yılı tebnıratı umumiye açın His • JAO nt porlannı haiz yüzlerce eeneckn- c. 149 Kuşaduı Alaca Mescit Mab. 2 Ev 
»•yla§IJladan h~ .kalırlar s.ııt pe- .Fomül l{reo1in Ve kf1k1lrt satın -alın- nu e beri 11hhate faydaları mücerrep Etri kOllh sokak 
:: para iledir. M~ridt!n amca maau, ;azı tileri mudUrlÜiündeki ıaı't Hutalarmı M~ldl olarak olup İzmir _ Çeıme şosesi üzerin- D. 7 Kupduı Selçuk nahiyesinde 
ıı. zcıe iki b\ICUk .delliJ.jye~luur. ~art- namesı veç.nıJe bır ay mtluGetıe pa- Birinci BeJler IOkat (10~ numara.- de .Uze1 manzarasiyle meşhur şirince çukuı içi mevkiinde 
.lt nıe ilan ~~en .ıtı e:u. her zaruaa bıraıal1D1Ştır. Jrlunammeıı da her kaba 7812 :M2. 
ı.!~ açıktlr. Tali~ m~~en bedeu 54ı; lıra m\,lvakkat temina1ı Urla Malsraca içmeleri D. s Kuşadası kazası Selçuk na-
~etin yGzd.e_ yedı b~ç~~.nıabe - 41 !ıradır, tabplenn teminab öile - ~--Kiralık En---.... h!) ~inde köpril alanı p.rap J 

600.- 120.-

800.- 160.-

incir bahçesi 2000.- 400.-

incir bahçesi 1500.- 300.-

~de pey akçUi"veya miU.ı l>ır baııK• den evvel iş bao.kasıııa yatırarak AÇILDI kuyusu m~ vkiinae 7352 M2. 
..,.bar ~ktubu ve _916-4'2 Jlosya nu- makbuzlari,yJe so+g.u tarihinden GOzelyalı Nuri bey sokaiı (64 f1nct1 • fzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin taksitle satışlan yflsde 
llıal'aal71e K •. P. ım memurlutuna ı .. 7_941 ( .. a .. il) t--'"':-8 kadar haf- kak) 8 numarada konforlu ft &11 8.1 2 faize tabidir. 24-6-941 tarihine mösadif salı günü saat 10,SO da lz. 
llıtı tJ :Hı_ ol ,.. ... .. ,...uauı Dr. Müderris merhum Ba35 Ra-

rac• arı UAD. '8~· tamn pazartesi, çaqanba. ve cuma manllıfall ev kiralıktır. il.er mirde bankamız binasında yapılacaktır. 

1-:.. - •L L-L--'- - LA----- .. ~leri encümene mUracaetları. leden evvel ayal eve mlracaat. tfd Tabiinin cUrla Malsaca i(me 1 - fatekli olanlann hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemi-- ............. --- 2 119 ________ ....,,... ___ ıl BUYU hakkı,nda Karliapatın Şarp 
41.a: 16 20 26 29 197 rudel z 1 •nvuna e•her cı·bet ıe yatırarak artırmaya girmeleri. 

_. l - Mezbaha idaresine sone1:ik S A N C A K a 8 
-- .. 2' - Mfizayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti POtiii 

Tüccaqt_."9 .... Ltll hezi 1200 teneke dökme benzin sa.tul a. A L r.ilçhandırıt buyurduktan bu 80 ; :.akdirde d pozitolarını nisbet daireainde tezit eylemeleri ve mfllıflr kul. 
llei mali ol· lmmaaı, yazı işleri mildürlüiündeki letu,oa brflauUla ,_j ...... müzmin mide ve bevap teıennoç. lananların mühürlerini noterden taadik ettirmeleri. 2098 
~UJıl&ıJ. lz'1JM sy ~bWI şal'blameei veçhile kapalı zarflı ek- E G E ıeri, karaciier, d1llak hastalıkla-
'itıae deı\tirllane eo ı;ıa ·kiin s itmeye konulnıuıtur. Muhammen rında, nıUzmJn safra kıese.3i ve 
4&2s, 416 ~ ı '1ahada bedeli 522() lira muvakkat temin-atı aaftıf yol~ Utihaplannd.a, saf. 

;:ea:ı1: 1~af~7": evk:!~~:~ ::PMA'-•• •~-.. ... ılllM.lf~--~~---~~~~~~!'!!=~==~~~~rf~ 
fıtinaden 'r.'f-941 pdUteef rftnlt Ea- 2490 sayr.lt kanunun tarifatı dabilin
lt on befte iznifr '1Jlb hultuk mah· de hazırlanm1ş tekUf mektuplan i -
JcemellfıHle- eatlfı yapılacaktlr. Bu hale gOnü az-amt saat 16,80 a kadar 
~ada tahmin o)umm bedel encümen riyasetine verilir. 
2811 rıra 71 kunışun yüzde yetmiş 15 19 28 29 '?194 
!>efi verildiii 'takdinle talibine iha- ...... b 
le.i yapılacak aksi tıa'kdirdıe ıatış t)Q Kulak, Utun ve boğaz 
tfln da~flli iliincı art!ırma. b l ki üt.. h 
ıa 18-7..9•1 :9Jll.4 gUnQ ~at 0 , beş- asta ı arı m e assısı 
te a-e• ~e '8inlacaktn·. DOKTOR OPE&A.Tö.R 
Gayri menkul .Qserhıde hak talebin- Ô 
de bulunanlar •ilerindeki resmi ve· Da,. h""ı •~ 
'-ikle ve dahe. ıfazıia malumat almak &-e 
İatiyenler 941-444 umar dosya-
lbıza müncaatlan lbumuı · ıan olu 
nur. 9188 

lklDal .,._ _.... No. (IO, 

llutalüma .... ı•a'lllecl ........ .................. 
......... p .................. .... 

Muag.,.litınl! nakli ..... • rtnlan tanfall• tWPI .mr. 
Doktor LUtfi Sabri Muayeneha-

1 

Mieue8ede·ber Mm• 
:-_um-~-'Nilıtkıiiıı:ıııiii:iii· ~-letm!tiiiyleriilııiii~-- __ n_da_

7
_
2
_ doktor b.tunur ~ Tel 291f 

bfttir. 

Urla Malgaca 
iÇMELERiNDE 

MttkelllJDel odalan havi bava· 
dar güzel bir oteı vardır. tçmele
N aelenlerin yiyecek ilatifaçla.n 
sayet ehvm oluak temin edilmif,. 
tir . 

İçmelere ull'amak Qzere Jıaa. 
mahane civarında Belediye Sut
ral ••raJıadan her uat hqaada 
karetet ec:hn otomobil ve otollb 
vardır. 

• 

• 

t 

• 



(SAHiFE 4) 

Bir Alman gemisi daha 
babrıldı 

(ANADOLU) 

lngilterede iaşe vazİ· idama mahkum edilen 
yeti iyileşiyor Dögolistler 

Londra, 14 (A.A.) - Amirnlhk clni- Londra, 14 (A.A) - bşe nazırı Vişi, 14 (A.A) - Viı:li ch·arında 
resinin tebliği: Volton, insC' vnziyetinin iyi olduğu- Gannada bulunan yiık ek ~ kC'ri di-

Rismark \<' Prcn' Eltg<!n iC'in in e \'an 13/1" t "hl · d k" ı ı · nu bildiı·mist. ir. 11e.vnir tn\.'İni 28 u nrı er.lfl e 1 re .:.c• din- K•• ı•• il v' m!ll7.em<' gemisi olamk clolnşnn Al- d b" 0 e e 
mnn rnpurlnrmdmı y<'dinci'İ, deniz grnmdnn 68 grama, rece! tııyını ya- ~. ır çok ~ögolC'ii Frnrısızbrı ··lam y uye V r • 
km.•vetlerimiz tar!lfınclmı \•aknlanm1s rım litreden bir lit:reyC' çikanlncnk, muebbed kürek ve hapi cezalarına • 
\:C batırılmıştır. • tereyağı tnyrnı ClİZİ miktarda indi- mahkum etmistir. Bunla1· nyni . za- cek arazı 

ooo rilecektir. manda parn cezasına dn mnlıkQm aı • k • . 
Müttefik .kıtalar Ki. isra- Italya ve Bulgar kralla- cdilmişlerdiı·. İki mnznun bernet et- ırı(llıge ve aıetının ka-

dı l t ı miştir. miaqonları f aaligete 
yı a ışga et ı er rının gezintileri 000 • 

- Bat tarafı bi.,inci sahifede - Roma. 14 (A.A) - Kral Viktor Amerikalılara göre geçtı 
kametinde Nnbatiye köyüne ·doğru, k 1 B · 1 b. l'k Ankara, 14 (Telefonla) - Maliye 

15 Huiran 1M1 Paıar 

Basın birliği Ankara 
mıntaka kongresi 

Mesleki mevzular üzerinde ha
raretli konuımalar olm111t ikinci kol da \imali şarki istikametinde Em~noel. ~nlga: ·ra ı. ~r:s e. _ır 1 

- - Baı tarafı birinci ~~ifede - Vekaleti köylüye dağıtılacak sahiı>-
Hatbayn doğru ilerlemektedir. te bır sun,ı ma:rı mahrük fabrıka~ını purlanna refakat e'tmelıdır. top. siz vevn hUlcilmetc aid toprakların 

İkinci kolun jleri hareketi, Borguz- ziyaret etmişlerdir. Bu fabrika, ma- çu ate~i! baş!amalı.dır .. İlk at~Pın nıı tesbit( için müteaddid komisyonlar yeni hey' eller seçilmiıtir 
da yıkılan bir koprü yüzünden gecik- kine ,·ağı ve parafin istihsal iç:n son da~a. ıyd att~ını ~örelını. teşkil etmis ve bu komisyonlar muh-
mektedir. z·ını:;nlnrcla tevsi edilmiştir. ~an an u~e~m: ,. . . telif vilayetlerde fa-ali.yete geçmişl<-r- Ankara, 14 (A.A.) - B:ısın birliği idare heyeti: 

Kudüs, 14 (Radyo) - ·Re men bil- •• · ' t .. -t ~~~~m~tı;nız,k lazım gelen btı- dir. Komhıyonlann faaliyeti merkez- Ankara mınt:lkası kongresi, bugün Ulu8 JM?şriyat müdürü Mümtaz Fa-
diriliyor: • un e . 1~ en a aca tır. den idnre Ye kontrol edilmektedir. saat on birde Ankara Halkevinde top- ik Fenik, Anadolu Ajansından Şerif, 

Askeri sözcü, Suriye harekatı hnk- Darlan Rişlgö zırhlısını ~<'mı~dtır. V . "d" . Bu suretle şimdiye kadar m!ltluba lnn • 1 b"lil 1 13 k d Naşid Uluğ, Meki Said, Bilal Akba .. 
kında Rltnlan söylemiştir: _, . yan ~!1.. anıs, ha ısenı!1 ('h~~- muvafık göri\lmiyen toprak tevzii i~- . m~~ ~e ce se 

1
• a_sı a e 

6 
ar Haysiyet divanı: 

- Müttefikler ~imdiye kadnr Suri- Breste çagırmış mıy~tle g~~onilnde .t~tu1acagını soy- lerindc bundan böyl<' nnhn h·i rnn- sllrmuştilr. C.Clseyı Rıze mebuım Ke- Nureddin Artam, Fadıl. Sabahaddin 
yede 6500 kilometre murabbaı bir sa-

8 
tarafı ı,· ~ . }ıif d _ lcmı~ v~ şoylt' dcmış'tır.: dıman nlın:ıcaktır. maleddin Kamu açmıştır. Kongre reis- Sönmez, Reşad Nuri. Ekrem Toktaş. 

havı isgal ctmislercıir Bu hesaba miitc 
1 

-
1 

.•
1
.• • hUr Fın.ncı aak ~.eti . - Eger vapur tehlıkeli sularda, Tc::Jbit edildiğine göre 9484 kiiydc liğine Ajans umum müdürü Muvaffak Umumi kongre murahhsaları: 

• " " • · • c e ngı ız '\ie ramıız mve erı- harp mıntaknsında ve~·a harp mm · 'd 14 · • d"" - 1\1 • ğl 'k' · · r~ S "h '" d' S ~ ·h T' --1
•• ~ urrız koJlarımızın arkasında kalan çöl . k ı:ıısında hı 1 v· . k . +- • , " - hazıneye aı mılvon küsur onum - enernencıo u, ı mcı reıs Ig., amı ~"ec ı nyman, ..,am• ırs'iS!l\.ıog-

kıı:ımı dahil değildir Hareketimiz simdi ~ın .. a(rSO) b: . ı u~anl ı~ı ı:~ \"e~- takası yakınlarındn bulunuyor idiy- genişliğinde toprak· vardır Bunun Tiryakioğlu, katipliklerede Zeki Gene- !tı .. 
Saydadan Kisrern ·kadar ufki i~tikn erını 

45 
b' ınkı. ~etrhı 0 • mat . IZ"bre S{', endiye~e lüzum yoktur. Yok, ta- 7 5 mih'cTn dc]>arlık kı>Stnı ~uhncirle- osman \'e ,Adil ~jlmişlerdir. Kongre, Milli Şefe tazim, Mecli~ 

• - ceman ın ·ışı a mın e mıR \'e u mamen emnivetli sularda batırıldı ' · k ·· 1 n·ıek h ü 1 · • · · b k·ı t' l k t · mette olmaktadır. kuvvetlere Alman ·ada bir - ii~em . ,. . . . . re verilme • uzere i~kana bırakı mu~ . ı ve esaıp ene men erı seçı - reısı, asve ı , pnr ı gene se re erme 
ileride bir kavi çizilmektedir Bu k d "k Al ~: k h: ıse hadı~e çok vahımdır. tır Geri ve kalan 26 milvon lir:ı ver- mınden sonra müzakere açılmış, mesle- n~·gı telgrafları çekilmc.~ine karar 

. uretlc Sayda Qevrilmi'ı:ı bir vazi~·ette b:ımpınd a /
1 

ehn ;:ıattenyaby~ arşı J{ Ayand-nn Conson demiştir ki: gi ·}cıym~tinde 'toprak 'kÖvlÜ\'<' rlairı. ki mevzular üzerinde harem konuş - vcrmiRtir. Kongreye iştirak eden meı:ı-
kalmaktachr Dün işgal edilen s~hanın ll"l•f · c 1 L ~r~ e k ~ u unmame: - Herkes"1 alçak sesle bahset- tılacaktır ' · · ~ imalar olmuş, idare heyeti rapont tas- 1 kfaşlarn gar·lo1rnnt:mnda öğle ıiya-
bü\'lik kısmi Merci Avun ile ·'sayda ~~ıd~fl e ~frd~w ... ı~a •an ge-rıeraı mck istediği hadiS<'nin bu olmama•3J-

1 
b · t k b 111 vip ve heyet ibra olunmu~tur. föti verilmiştir. 

ar~ımıclnki a~azi teşkil. etmiştir e 1 ac 1 ~ • ıge~ . a~ı. ge~er.a erın nı istiyorum. 1 rıs 8 rır Ol r • Umumi heye~ nrz olunmak üzere latanbulda: • 
Şarki bölgede hnrekat nctic~sinde ku~anda .ettı~_lerı~ı so~lem.ıştır:. Ge- Ayandan Vayl:ınd: kongrede şu husu nt knrarlastınlmış- htanbul, 14 (Hususi) -Basın bir 

K . d .k. . .. d f h t ııeı nl Petıt muttefıklenn hıç bn cm- - Ruzveltin bi:zi harbe sokmnk -1111 Mll-1 tır Jiô-i koncrresi toplandı Ask""re ...;.ı .. n ısre e ı ıncı mu a aa at ına var - •ı F .. l ı d s ·· • r ' ' · "' ~ ~ · "" .... ~ dık. Fransızlardan ()'erek efrad ge- 1
1
°1

1
e nd~ .. :r •• nsıkz ar n, ned e 1uıı~lekı- için nradığı Meb<ıbin bu olmadığım Mıntalm ıkoııgrel~i murahhasları- g~ızet<>rilerin ailelerine yardım yapıl-

6 • ere ovusme arzusun a ~ mac ı - . ll'd b' d ·n .ı .. b. .. ·ı · d ı..ft tl' ö ü l l rek zabitan Almanlara karşı kin dU\·-
1 

• " ·sı· · . . . anı) orum. K b .. d f h nın e ı c ır eg , onuu ır ~sası uzc- main l z~rın e ıaoırare ı g r şme er o -
maktaclır. ~ · nrına ış~rct ed.erek d-emı ır k~ · Demiştir. Nihayet nynndan $M!t ı rıSID mu a aası a• rine seçilmesi, basın kartı nizamnn - clu. Bu mesele He yeni idare heyetinin 

Knhıı"<: , 14 (Radyo) _ Orta şark - ~urı~cdekı A!manlar~ ko\ma~ şöyle söylemiştir: l kl •• tl d" mesinin bir an evvel intaç ve tatbik meşgul olma ı kararlaştırıldı. Dün ida 
ingiliz karargahının bugiinkii tf>bli _ v~ yenıl.erın. g~lf!l~sıne manı ol!llak. ı- - Roben Moorun bir deniz:\ltısı ta zır l arı sura en l m~vkiine konulması, müesseselerle mes r.e heyetine 75 reyle Hakkı Tarık Us 
ği: c:,m Surıyeyı ıstılaya kara~. verdı~. fından batırıldığını, hariciye neza- Kıbrıs, 14 (A.A.) - Röyter tnu - lektaşlar ara~ında mukavelelerin sü- seçilmişti. Bugün diğer azanın ~imi 

Suriyede ileri hareketlerine devnm 'i !1111!z Almanlarla Mrp cdı~oruz. 'e retinin bilmediğini sanıyonım. habiri bildiriyor: ratle ikmaH. y:ıpıldı. Burhan Felek, SunAl, Doğan 
eden kıtalarımız işgal sahasını geni;le" nıhnı .7:afere kad!lr nerede Alman Nevyork, 14 (A.A.) - ~·evyork Giridin tahliyesinden sonra Kıbrı~ Bundan sonra yeni idare heyeti, Nadi. Reşad Feyzi intihap edildiler. 
mişlerdir. ~ v ılnbılm~e~'. ~rada onlarla hm·IJı> <l('- Taymis gazetesi, Roben Moor ic:min- müdafaasının hazırlıklanna gece!i haysiyet divanı ve umumi konl{re mu- Mıntaka kongre~i. umumi kongre -

Kahire 14 (Radvo) _Orta şark in \'am ~decegı~. k 
1 

• • • de'ki Amerikan vapurunun torpill<'n- gündüzlü devam edilmektedir. Kıb- rahha~ları $e~irni yapılmıştır. N"'tfoe d"n bir ay sonra tekrnr toplanmağ-:1 
giliz um~mi karar°guhının h~susi teb: 

1 
Suı~ye)~ gıren ·ıtal arımız~. ~·r~~~ı mesinden bahsederek diyor ki: nslılar, Suriyedeki harekatı alaka söyledir: ~ knrar vererek dağıldı. 

Jiği: Bo ara
1
• da ~F. açmambn arını sob~· e 

1
!" cAmerikan hOkOmetini ve mHlrti- ile ta1dp ediyorlar Qehirlerde bulu· 1 

Tayyarelerimiz bugün Hnlep t:ıyvare ır: ı~ e b ran~f ayrağı, ır e ı~- ni tatmin etmek için naziler '!caba nan halk, hükumetiri' de Yardımı ile lk.tlll•lll lllUIZ dlllZ 1111• •ıtZUlll lflı•I 
meydanını muvnffnkıvetle bdmbalamış f (' ~da\ı ayra b~ ~ransıtazlarıfn fo .. - hadiseyi nasıl iz-ah edebilecek:ernii.". köylere d-ağılmaktadır tni1ıiz Avus- W 1 LI • • 1 111 
tardır. Bilyük bir Alman tayyaresinin ım .~ u. .arı~ı'.. ızım ra ımıza Ru hadise göstermiştir ki, deniznltı turalyalı ve Kıbnslı kıtalar 'milte - . 
bir bombanın tam isabetiyle tahrip egil gcf t~l~~:r 1 g~ruyor~z. ~n\~t .gef.""- muharebelerinde riayet edilmeı:ıi ica · madiyen adanın müdafaa tertlbatını lftlllrllll IUlllltl •ılll diği tahmin olunmaktadır.Av tayyarefe rn. .e 1 1\~ uman asın a 1 'er.ı. - beden hususlar hak~ındak! muahe- ilerletiyorlar. Lefkoşede bazı vollar • • 
ri grupları da hasara uğrablmıı:ıtır. 1:'1 ·h~.'zF arkada~ ate\fçt.ıJ~r. ~n~ılız eleye hürmet edeceğıne daır Alman. dar Qlduğundan, çıkabilecek vangın- Londra, 14 (A.A.) - Amiralhk · Londra, 14 (A.A.) - Bu sabah 
Meydanı kaphyan toz bulutuna rağmen \e ~r r!lnFız uvve erı~ın -:urıy~- hUkiimetinin ikinci teşrin 1936 da lann önünü 1llmak için bazı tedbirler dairesinin tebliği: • erkenden ingilterede derinden infilik 
pilotlarımız meyd:mda rnüteaddid yan _ ~~lırmtsıb .. r0a~Rak~al ve ~ımalı ktfrı- yaptığı vaadın hiç bir kıymeti yo~ - alınmıştır. Kıbrıs müdafaası ~ok kuv- Akdenizde harekatta bulunan taht~l sesleri işitilmiştir. ingiliz tayyareleri
gınlar müRahede etmişlerdir. Va ~o duy .. ~ıs er )apaca r.~ tur. Hitler, Ame~kan bayrağına ılk vetlidir. Vatanlannı müdafaa için bahirlcr~miz, 8 düşman ~misi batır - nin Boloyni, Kale wya civa-r limanla-

Kahire, 14 ((A.A.) - Suriye hak- .. eı ~an ın {;u h rekk :rı:,a~ı ce.- at~şi açmıştır. Tıcaret vapurlanm•~ı çiftçiler hükfimetten siUlh istemekte- mışlaTdır. İki gemi de hasara uğratıl- rn hOcum ettikleri anlaşılmaktadır. 
kında hava tebliği: ç.1"' esını ::~n ır ..ı!ı~ e" e • u un~ı- silahlandırmak ve donanmamızın hı- dirler. mıştır. Londra, 14 (A.A.) - Diln gece in· 

Suriyede ingiliz \'e Avustralya tay- :. n1c~ı 1 
m; ıe~wıdek,eda. A~ı - mayesi altında işletmek zamanı g~!- Kıbnsblan sevindiren bir cihet de Bir denizaltı iki vapura refakat e- g~liz hava kuvvetlerinin Ruhr havzan. 

yareleri, müttefik kıtaların kara hare- ra . n~ an, .. rans~z 0!1.a~mas~?? an miştir.> Akdenizde vapurların işlemesine ma: den müsellih bfr balıkçı gemisine rast na yaptıkları akın hakkında alınan ilk 
katına müzaharet etmişler, topçu rncv- Qüilz:~e;et goremıhec~t'!~\ bıl~·.?r~ Nevyork Herald Tribun diyor ki: ni olmak için yapılan Alman hücum~ lamış, her üçünü de top ateşi ile batır- raporlarda $uverte sanayi mıntakasın-
zilerini bombalamışlar, mitralyöz ate- d n ltm ona~m~ m rr dit- a (ı~n yuz- cBu hadise korsanlığın ve cinaye- lsrmm a'kamete .uiratılmaıudır ts - mıştır. Ayni tahtelbahir, bir kafileye da pek çok hasar ika -edilditi anlaşıl-
şine tutmu~lardır. Tayyarelerimiz de- e a. lll re uya 1 • • anu: ti~ bir cllrmUme,~udu<!ur. Beynel - lr;enderiyeden, vaktiyle İtalyanlardan hücum etmiş ve iki gemi daha batır - mıştır. 
niz harekatı yapmakta olan gemileri- nı~ ~b•r. rnmt.a.ka~ı) Bretany:ı1ılardaki mıle1 knnlınlnrın hıç birı bu h!ı!'e ·eti mü~:ıôere eililmiş bir \':lpurla Kıh- mıştır. Londra, 14 (A.A.) - Hava ""' ü-
miz nzerindc de devriye uçuşları yap - 31 •1 ~· rıs ~~~ ~ ~tıı. \'~. Alşmanl;r~ k~rşı ha~h gösterecek surette tefair Nlile- rısa geldim. Bunun iyi teı:ıirini· ya km- Diğer bir denizaltı 8 bin tonluk bir hili emniyet n&aretlerinin ~bliği: 
mışlardır. lll u an ın . enn ır. ~Y~ • ar a.n mez. Bu hadise Amerikan akideleri- dan gördüm. Biz adadan ayrılırken, şilebi torpillemiş ve ootırmıştır. Ko - G~ düşman hava faaliyeti büyük 

Londra, 14 (A.A.) - İngiliz ayya- donanmaya hücum em_n ~enr~e. hır ne ve denizlerin manevi hün·ip~tine başka vapurlar ds gidip geliyorlP.r- bomba isimli ve beş bin tonluk bir ital- bir mikyn.ı; üzerinde cereyan etmemiş· 
releri 8 haziranda Beyrut üzerine me- ço~l:~a~sı~ ha~. gemılen lngılızlc-- karşı naziler tarafından me:.·dan dı. Bunlardan birinin ta\'yare hUcu- yan petrol gemisine de hücum edilmişi tir. Biribirinden çok uzak noktalar ii-
ali aşağıda ·yazılı beyannameler atmıı:l- re A . a 

1 
D ~e ı1i} k d b 

1 
okunduğunu ve bunların hiçe ı:ıayıldı- muna maruz kaldığını, fakat haı:ıa- hasara uğrıyan gemi lsta'nbul limnnı- 2.erine bombalar atılmıştır. 

)ardır: ~~~a ar an, a ar 8 . u unan ğını göstermektedir. Maruz kald1ğı- ra uğramadığını haber -aldım. na iltica etmiştir. Yine bir denizaltı, Bir k.aç noktada ~k büyük hasar 
4:İhtar: İngiliz tayyareleri sabah R .. lb 0 zırhl~sı_n._ Bre~ . lımanına mız bu hareketten s~nra Am~rikan Lefkoşe 14 (A.A.) - Milnferid Bingazi limanına kadar yaklaşarak vardır. · 

saat üç«- Beyrutu bombardıman ede- do~r;ıek e~~m~te;ermıştır. F~kat ~emilerinin yapmak mecburiyetinde uçan iki lüşman tayyaresi üç nokta- burada demirli bulunan ıPekiz bin ton- Bir mıntakada büyük miktsrda ölil 
ceklerdir. zır ın!n . mure atı b~ emre ıt.~t kalacakları muhariplik hare Keti ne ya bombalar atmıştİr. Hasar yoktur. luk ağır yüklü bir iaşe gemisini ve"'1ü- \'e yaralı olmasından korkulmaktadır. 

Kurmay kımırgahı, ıpetrol dcpol:ırı. ~~!ll~kşt~. ~u~un üzerıne de Rışlı- :>!ursa olsun, bu hareketler hulcuknn Bir köylü yara.lanmıştır. sellih bir muavin ticaret knıvazörUnU 1',akat başka yerde ölU ve yamlı :ı-
askeri he-defler bombardıman <.>rlil<>cek. ~ 0

1 
ad ar -ıı1 a mıştır. . . \'C manen şimdiden meşruiyet iktisap f • bahTmıştır. dedi yüksek değildir. 

tir. ~on ra, . 4 <:A:~·> - ~wu.riy~d.ek! etmiş olmaktadır.> rllll 111 JllllHll İşgal altındaki Midilli limanııın so- Diln gece yedi düşman tayysl'<'~i dil 
Arapların buralarda bulunmnnıı l:ırı rnzırete ~nır Vı~ının ~crdıgı ıkıncı · ooo 1 1 kulan bir denizaltımız, iki istimpot ile şürUlmüştilr. 

kin evvelden haber veriyoruz~ nota ha~~ı?da elde edılen so~ ~alU- A •ka •ht ı W. 1 "' • ı il bir nakliye mavnasını batırmış -
9 haziranda saat üçte, İngiliz fa.na- nınt, Vışı!ı~n .P~otestolarına u!+ı"?n.- merı nın ı arı 111 .... r 111 ıll lıl tır. Merkezi Akdenizde- Santellari}•os Samuel Hoann 

releri Beyrut ü1..crinde gözlikmlişler ve tl!m. ı:nahı~. etı Hrmek~n C:~kın~ığı - 8q tarafı bimaci aahifede - . . . a<lası limanında da bin tonluk bir faşe 
yukarıda işaret ettikleri yerleri bom- h~. sını tcy ıd,. etmckted.ır. fılhak:k~ Irakta İngilizlere hücum edildiği sıra- Vışa,_ 1~ (A.A.) - Yah~dıler. hak- gemisi batırılmıştır. bnrdınınn etmişlerdir. F r~n:·ız efk~n . ı!mınnıy~tn~. \'azı- hırda Suriyenin Almanlar tarafından kında .ıkı. ~an~n.un ııeşredıleceğı rei!- natku 

Siviller nra~ında f:ızln zm inl olm:ı- yetrnı . halen ıngılız-Fransız mun:ı~c - üs olarak kullanılmasına Vişinin mu- men bıldınlmııtır. Al " t bl• .X.: • • • 
dığı ?.annedilmekt~rlir. . ~etle\!ni daha ziyade fena.taştırma: knveriıet etmediğini, Suriyedeki Fran- .. llu. kanu~d~ Frans~~a yaşıyan bli- man resmt e l5a · ~adnd, 14 (A.A.) :- Kral JOrJUn 

Londra, 14 (A.A.) _ Rös ter ajnn- JI..n musaade eylemem~ktedır. Resmı ız harp malzemesini ve iaşe maddele- tun ) ahudıl~rın tescılı, bankacılık , Bertin, 14 (A.A.) _ Alman regmi dogum!lnun !ı.ldönUmü mün~sebetiy-
sının şimdi Mercayunun simnliıırlf' J• ransız rady?lar~ eJkurı nlevlP.mek- rini jngiJizlere karşı kullanılmak üzere borsa_c!lık, ~·!'1s~r}ık ı;ı~yoculuk, g-11- tebliği: !e teriıp etti~ topl~ntıda hır nut~~ 
ilerliyen İngiliz kuvvetleri nezditıcln_ tc çok sert hır dıl kull_anmakta, fon - Iraka gönck!rmekle Vişinin sabık milt ~e~cılık, fılım~!lık .gıbı. mesleklere Alman hava fku\-Vdtlcri Taymis ıı_alieden lngılterenın Madri~ sefır~ 
ki husmıi muhabiri bildiriyor: knt prote~~o no~nları .. ıse . olılukı:a tdfk ingilteroyi b:\!tlnmağn ~ahRtığı- ıntısabının me~ •. Cinıve~sıtclere alına- mıntakasında, lndlterenin ~ark \'e Sır Samuel Hoar, bu harptekı Amcrı 

c _ Knn dökülmemesi için İns:;i- .nı'!'uşak _hır delıllc ~~ıttefık kuv\•et-: m kaydetmiştir. · cnkların tahdı~ı derpış olunmakca- cenubunda limanlan ve tayyare mey- knn y:ırdımı~m~ ş-eçen harpte ,Vilso-
lizler tarafından ı:lnrf edilen bi.itıin lerın Surıyeye du_hulund~n .rvvelkı Hull, sözlerine şöyle devam etmiş- dır. . . • danlarını, ş-arki 1ngilteredeki hava nun harbe girdığmden sonra1cı ~a~ -
gnyretlere rağmen sah. günü Metul- :statukoya avdet luz~mu uzerınde 1"'- tir: Fransa~a bulunan ~ahudılern~ ha- mcydanlannı bombardıman P-tmişlcr- dımından fazl:ı oldujıınu .söy~emışt~r. 
la oölgcsinde Fransızların muka,· ·- rar etmekte ve Surıyede Almn~ ~ı- - Bu hadiselerden sonra açıkça gö- iten tehctrk!rlne. tmku'n olmacbgın - dir. Şimal denizi ve Manş üzerinde Sam.uel H~ar, askeri vazı~e~n !ngıl-
meti ile karşılaştık. Fransızların ca- tatarının ':e düşman malzem~sının rillmUştilr ki. Almanların Suriyeden da~. b':1 meselemn harpten ;onra cereyen eden hava çarpışmalannda t~re aleybın~e bulunması ıçm sebep 
buk teslim olacaklarını ümid ederek b~lun?rndıg! hak~ınd-:ıki resmı tPlc: istifade etmeleri Fransızların kendile- k.~t 1 bır h-al .tarzına bağlanacagı dil- üç İngiliz tayyaresi dütOrülmüştür. ~oktur' dcmış ve bu husustaki kara
harekata başlıyan A vusturalya piya- zıplerın lngılte~en:n kabul etm"~"Sı ri arasında da bir çok ihtilaflara sebe- ~untılmektedır. Akdenizde Tobruk ve Hayfu lima- rını dilnya~ıl'! her ta~afın~n altlığı 

• desi şimdi oldukç-a mühim bir dü~ - hakkında. te~dı~kur ~lmak'ta~ zı.~a: biyet vermiştir, Mlltareke enrtlarına Kordel Hull, beyanatına devam ederek nı tes.isatkmna muvaffakıyetli hii - h~ber!er.• ıstinad ettirdlğinı beyan 
man karşısında bulunmaktadır. l(ı- d~ ~ües.sır b~r ıfnde ıle teessuflet•nı göre Fransızlar, işgal edilmiş yerler elemiştir ki: eumlar yapılmıştır. Alman ve ltat - el ~miştır. . . . 
lair istikametindeki mitral.vöz ve bıldı.rmektedır. . milstasna, Fransız kontrolünde bulu- - Mütareke, muhasamatın mu _ yan topçusu, Tobruktaki İngiliz mü- oaer demıştır kı: . 
havan topu ~·uvaları hala mukuvemGt fyı haber .. alnn ~ahfıllerden gcl<'n nan her hangi bir yeri üs olarak kul- valtkaten tatili manasını tazammun et dnfaa bataryalannı dö\•müştür. . - ~lma.nl~r~ ~aşlıca hedeflerı o-
etmektedir. Khim istihkamı şimdi eli- h_aberlere go.re, a!1'1ıı:aı D~rlanın t.n - l:mmak maksadiyle Almanlara teslim melde beraber, tamamly'le gayri insani Düşman tayya~leri diln gece gar- l~n. Brıtan~a~ı i3üli etmek Ve ~~de: 
mizde bulunmaktadır. Fakat kalen n gılt<?re alcyhındekı sıya.qetı, kabıne etmekle mükellef değildir. Suriyeyi hareketlerde bulunarak eski müttefiki bi Alman~ üzennde bazı yerlere in nızın ş!lrk kısmını kapamak :libı fkı 
altın-a tesadüf eden Khim köyünrle a~kadaşlan arasında da sid_d~tli te1ı- Al.manlara teslim etmek, Hitler istila- aleyhine dönmeği ve onunla dUşm:m filik ve yangın bombaları atmıştır. l~~bbüste abmete uğramış bulnntt-
göğils göğilA.e muharebe olmaktadır. kıdlere s~bep olmuştur. Hatta mare- ıplanının en canlı noktasıdır. Çünkü haline gelmeği icap eylemez. Sivil halktan öl iller ve yaralılar v~r- ) orlar. 
Kaleye çıktım. Emin bir mazgaldan ~a~ Petenm arkadaşlanndan bazıla,·ı I~~k, FiliRtin, Mısır ''e Afrikanın is- Ancak Vişinin buna muvafakat edip dır Askeri mıntaka.Jarda hasar ol_ IStanbUlcJa 
etrafa bakıyorum. Khim köyü b!r du- ıstırar? kadar gi~mişler: fakat mnra- tılasında Suriyenin mühim rolü var- etmi~·eceği henüz sunle şayandır. Eğer d ıı:.. örülmüştür M'll" Ôd1lf 
man siRivle örlülmiiş bulunuyordu. I c:~Jın ısra~. fng!ltere ıle anlaşmaz- dır. . Fransa muvafakat ederse, Almanya ~a 115

'. g · · ı 1 
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A\•usturalyalılar buraya hUcunı etJ hgın mevzıleştirılmesi hakkında kR- Amıral Darlan ve Vavali, Fransayı ile müttefiklerine yapacailı yardımla- hızmetınde çalışan yerlere de ısabet 8 Ve teYZI& bna y .lftD 
mektedir. İngiliz topçusu. köy geri-' r~r verilmesi ~zerine hu hareketle- siyasi, askeri ve iktısadi bakımda\) Al- rın ağır netice1erine de katlanmak mec olmamıştır. Bataryalar iki İngiliz ba la 
. indeki düşman mevzilerini dövüyor. rınoon vazg~mışlerclir. m~nyaya teslim etmekle itham eyliyen burh;etin<le kalacağıdır. tayyaresi düşürmüşlerdir. f DlJOr 

Londra. 14 (A.A.) - Selibiyetli . • İstanbul, 14 (Telefonla) - Şeh-
mahfillerde beyan olunduğuna göre, Norveç bandıralı 1rma ~ap~r!ı mü- E • d • 1 - Hakikaten şöhret budalası ise rimiz içni aynlan kahvenin tevalfne 
Suriyedeki Vişi kuvvetleri Kisrevi re~eb1a~n .rary.h~ına yetişm•ştır.:t. srarengız enızalblar deruhte ettiği vazifeyi ifa edecf.ği- sit talimatname, bugün ticaret veki-
tahliye etmişlerdir. Şimdi Şama bh· sı acı~nın eheeti şu m~hı~ ne ben de kaniyim!. j Jetinden gelmiştir. Bu talimatnameve 
kaç kilometre yakın bulunan yol ü- nokta üzerinde toplanıyo~. Rıpolı ' .w-. Bu genç bahriye zabitini "lrzet-- göre. kahve tevziatı Pazn~st eu-
z$-inde b'19 mevki tutmaktadırlar. ~~~lıs!n.ıfn dsubaylaönnıdn i~ifaıkh ve~- Aşk, harp dehşet ve macera t.ıg!m hususi bir selihiyetle teçhiz 'ı nü başhyacak ve herkese YOZel' 
Mercb'un şimal"1de, imparatorlıı.k .1 • erı. ı a. eY_e g re enıza tı f'.emı- ' ~ttim ve serbest bıraktım. Faaliyııt r 
kuvvetleri tayyarelerin de miizahe- s~n!n rız:mı mıl .. uzaktan ~vc:ııdıy~. - - 22 - sn hasını, esasen kendisi hazırlamış- g am kahve dağıtılacaktır. 
reti ile Vişi kollariyle ı:.emas halinde- :·~·r~ıldb~rl~rdll!~~ro~bo~ ataletı bö.de bırltonluk Truril namındaki krnvazörıi- - Ben de ·arzu ıediyorum. Fakat h. Fırsat bulduk~a harekatından be- 500 kadın beden 
dir. Sahile yakın Süveyda civarında e ı ~ 1 ı ııp a-ı ı r_assut ma - müz Oran limanı açıklarında esrn - nasıl?.. ni de haberdar etmeAini söyledim. 
bazı rnuka\·emetle karşılaşılmı~tır. ~all~rt:e öe~fınter~ Prı.sl(op ~ - rengiz bir torpille derhal hatırıl - - Entelicens servis, ne diyor?. Fsıknt maalesef '3radan aylar Y.cç•i. harekatı yapacak 

Beyrut, 14 (A.A.) - Ofi: un u g .r meı:n8'· aynı zama a mı~\ır. Telef.'8 v-erilıen izah~ta - Halihazırda bizi tenvir edebile- Heyecanla haber bekledim fakat t . 
İngiliz tayyareleri dün gece B"r- atılan ~rpıl denız sulannda ,oluk göre bu kruvazör de diğer gemilerin eek bir iz ıY&kalamıt deiildir ! maalesef hayatta olduğu baklanda . s:!~bultc 1:. (T~~f~~a- .Sehr~-

rut üzerine dört akın y-apmışlar ,.e açmamış ır. . • ayni akibetine uğramış demektir. Fransız bahriye nazırı gülümsedi; bile bir haber alamadım. ~ız en r ıyeAı mlilM':ue.ııyetıne tii-
bom balar atmışlardır. Fakat haı:ıaı· - No:ma~dı vapurunun h:ışın:ı Bu haberi, bir İspanyol gilebinin - Ştı halde ben de teşebbüsümU Nih-ayet dün akşam bir telsiz gnl- bı ~OO kadın, bugün GUJ.hane parkında 
vapamamışlardır. Hava dafi batar''"l· gelen felaketin tıpkı_sı demek!.. . telsizi vermiştir. Ve bu gemi, batan arz~eyim !.. Norma.rıdi hidise!;:ın;n di. Bu telsizin nereden geldiği b~lli ~p a~nı;ak gruplar\a:ı:~l:şlardır. 
ları düşman tayyaref,,rini u.ıaklaı:ıma- O a~da telefon z~li çaldı. Silvnrı kruvazöriln mUret;&batın\ denrz- tenviri için ikinci entelicen~ ı:ınbeı:;i· ""ırildir. imzası ~:oktur. Maamafin att:ii~n!gru~1ar~r rder~.:ı 
ğa mecbur etmiştir. Pes mıkr?foı_ıu ~ul-agına aldı. Fakat den topladığını bildirmiştir. ne müracaat etmedim. Mn:~ "'ti•n" bızim mahrem kodik üzerine ~azıl- 5

urt'ce er ır. 
Kudiis, 14 (Radyo) - Rt>ınnnn b!I d~rhal müthış bır. h~yecana k~p1ldı. Bahriye nazırı mütl>iş bir hidde'tle genç bir bahriye subayı alchm ve• mıştı. Müsaade ıede~niz mezkur Fran•ız sefiri ıömüldü 

dirildi~:oe göre Hayfa bugün sabah- YilzU,.saps!lrı kesıldı ve not almağa yumruğu~ıu kaldırarak maımnm Uze- bu işin tayini için kendisin~ vaı:ıi znbiti11 ismini söylemeğe mazurum. 
leyin erkenden hücuma uğramıştır. ba~.ladı. Nıh~yet telefonu kapadı ·:e rine indirdi ve bağırdı; selihiyet verdim. Bu bahriye zabi- İşte mealini aşağıda söyliyeceğim İstanbul, 14 (Telefonla) - Fran-
Bir kaç bomba atılmıştır. Zaviat amırallere donerek; - Artık bu felaketlerin önüne tine ~ok itimadım vardır. Çünkil .hem bu telsiz ondan geliyordu. aız sefiTinin cenazesi bugUıı Fran-
voktur 

4 20 
de ikinc' alarm ve;.

1 
- Müsaade buyurunuz -dPdi- b:r geçmek zamanı gelmiştir, arkada - zekidir, hem de çok kurnazd~r ve . «Bahriye nezare1i; Paris; sı~ kon:soloshanesinden me;asfmla · ,_ d bf bf hldf ı 

1 
... ..: - felaket daha erzedeyim. Saat dokuz. ıım ! .. Bu tecavüzlere biran ev\•el nf. töhret budalasıdır. Bu itibarla mu - kaldınlarak, Feriköy mezarhjına 

m.,...e e O r se o mam'9".r. da yani bundan bir saat evvel on bin hayet vermeliyiz!.. va!fık olacatını kuvvetle UJ1larım. -Dnasn ecleee'k - rö110lmttftür. 


