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,Ankara, (A.A.) - 89 vilayetimizin mOstahall ve 
bOtQn halkını ,,111r'Mlir eden bir koordinasyon he.reti 
kararı, ~ ı,11mt ceridede 9};.ktır. 'l '-. , 

Be Jrıuua ..... hNınet Ml mthau\il~ui
&W,..,., ;,ılaf, taTCl&r, Jilalalit ve mısıra 941 mab 
WiJ1 blt1ana~an ta ........... kadar il1*Hil 
zamanda .ı acak Ye 1'11baya edeeekth". ilci /ngiliz lıo.rp gemiai müselles içinde cere· M11i0İni /,,,;Uzı.,. '••· 

de lıaara ııfratıldı yan etmektedir /ınılan İlfGl .dillli ....-.............. _ ..... __ ~ 
Vjşi, 17 (A.A.) - Suriyede ayın Kahire, 17 (A.A.) _Bu ana kadar Kudüs, 17 (A.A.) - Aakeı1 aıs-. 

16 smda neşredilen Fran'1Z tebliti: ~-· . ed'hnem' b '--'berl cU dün akşam yapUiı beyana~ 
Cephenin mühim bil' bölgesinde ki· IA::-yıt. 1 ıı olan azı. ua • • ere g6- Fransız kuvvetlerinin Kwce AJU* 

talanmız, taarruza geçmitlerdir. Di. re, hır çok tanklann iştıraki ıle yapı- mıntak88Ulda hDcuma pçpıfş oldu
ier noktakl'da dfltman durdurulmuş lan '!iddetll earpışmalar netieesinde tunu bildirmi~ iki lnailfz kola 
tur. H~on dafı Ue tebelü dOrilz Kaput.zo, müttefikler tarafından işgal aıuından peen FraD.ll& kıtataııı 
ar&lllldati nok1ıada mcMrlO,. zırhlı edilmJJtjr. . )(erce Ayu~a ~· Fransız. 
pfyadeieıimiz dUtman mevzilerine Hlli de\·am etmekt.e olan ~rpışma. ların h~umu bir 1-e ıaıabn nıllz• 
l'irmilJerdfr. Şi~di lqitizlerin ıwaı lar Mısw ile 'Libya hududunda Sollum heNti ile 7apı111111 obaakla ber&bt!f 
a~trildaki mOteaddid köylere doiaı Kaputzo - Haytaya mOsellesi dahilin- Franaıs kanetlerl okNt 1ellkkl etllt. 
hllcama devam ettnektedlrlıer. Her- de cereyan etQıekUMllr. lnıillz w Hbıcl memekte~. Framaslann Meret 
mon dajlnm aarbındaki datbk hir kıt.alan Haytaya aeçldlne ve yann ee- Ayana srlmeleri de .w&tki olunmat. 

· mıntakada da bir tepe elimize ltlo- nuhona bO~ etmiflvilfr. tadır. - l 
m~tir. Sahilde lnıillz Jutnetleri, Yann tlJtande .R.,rqanm prbın- Kuvvetle&.i:taarruu aeemlt _, • 
Saydadan ileri ıeeememil'lenllr. -P•sm&ı .._. ....., ... - 1.-ı clller,.~ 
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teşmfli, bu işle tavzif edilen Ticaret Veklletinln d&
tereceti J02uma bağlıdır. MahluJan paruı toprak 
ofis tarafından ödenecektir. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lM!\~!~~J: v .dFi~tdkk~iirakabesi ~ 
• 1 H b enı en te i ler yapılacc.ktır. Çayda kar 7,30 Program, 7,3~ hafı'f P"r'"'l"'r. 

Suriycde Yi i 1 ·ı F Almanya nereye - ar 1 görmek •i) .. """ a 

km'Vetleri bazı yer- ngı tere- rBD·hücum edecek: .. .. . Bahri SAV<:I nisbeti de tesbit edilmiştir 7,45 Ajans haberleri, 8 şarkılı valsler, 
J,•ri istirdad rtmiş Günün diğer mü- Bulun ıdeal hukuk ve felsefe sıs- . A • 8,30 Evin saati. 12,30 Program, 12,33 
Jrrdir. \' e nnln~ılan. Sa harbı•ı.. him meselelerinden temleri charb» ı bir linet çepberinin _ _Yılay_et frnt. n_ıürakabe komi..c;ynnu kfır nisbetlcri de t~yin ıedilmıştir. hafif şarkı ve türküler, 12,45 Ajancı 
Yi i hükumeti. ışi biri, Almany'!lnın ya içinde, inıanhktan uzak tutmak j 11_ dun vnlı muavmı Hay Ekrem Yalçın- Ayrıca çayın perakende satı~ı i- haberleri, 13 radyo salon orkostrası, 
daha ciddi bir şe _ kııı istikbald'e yapa- terler. Hatta ba:zı fiilozoflar 0 kadar kayanın reisliğinde 'toplmıarak, mii- çin Mvelce 'tesbit edilen kar ni;bet- 13,15 hafif şarkı \'e türkiiler programı 
kilde ele almakta _ Ş k cağı yeni hamledir. ileri giderler ki nulh, sulh, her şeye r~k-abe hiirosu memurlarının çarşı- !eri son tetkiklerden hasıl olnn ka - nın dcv:mıı, 13,30 radyo salon orkes-
clır. Şimdi Şark ı-U- Almanya ar a mı, Bazıları son yığı - rağmen hatta şerefaizliğe rağmen dnk' tctk!kler hakkında v~rdikleri naat iizcrine tadil edilerek topt3n trası ;programının devamı, 18 Program 
larında Fran ız ıre- Jngiltereye mi hücum nak1ara bakarak A\ aulh» derler. raporları okunmuş ve daha esa~lı tct çay satışlarında yüzde on ve pe.ra- 18,03 Kemence, l~man ve nısfiye il<' 
milerinin faaliyetin- manyanm şar!cta ha- Bütün aaarlar boyunca charb:> 1 hü. kikl~r yapılması kararlaştırılmıştır. kcnde satışlarında da yüzde yirmi saz ıeserleri, 18,15 ziraat tl·vimj ve 
den de bnh edilivor. edecek, meçhul!. ı;eliit-a. geçeceğini tün milletçe eıtetik bir zaviyeden, Mnnıfntura ve tuhafiye eşyalnrmm kfır ııisbçti tesbit. olunmuştur. toprk mhsulleri borssı, 18,25 Konuş-
Suıiyede Frmısız ileri sürmektedirler. ulvi bir ruh ve beden fırtınası halin- -~· m: dış politik hadiseleri, 18,45 Çocuk 
kuvvetlerinin mu- Maamafih buna ih- de gönneğe ahşmıJ olan bizler; bu K ki d F d sti, ı,9.3o Ajns hberlcri. 19,45 Kdm-
kavemet etmedikleri Amerika, Almanya timal vermiyenler zavallı felsefedeki tavıiyeye ancak o uca a uar a lr fslı, 20,15 Rdyo gzetesi, 20,45 biı' 
hak'kındaki f ngiJiz vardır. Sovyetler bi- güleWliriz. Fakat kafa ve milli ve hnlk tiirküsü öğreniyoruz. haftanın 
iddiası Vişide iğbi- nıünasebatı pamuk le bunu tekzip et - beynelmilel meseleleri tefekkürde ' Barut depolarının a'tlat- türküsü: GiJ'esun kayıkları. 21 l\lem-
rar u~ andırmıştır . ipligv ine bagv lıdır mişlcrdir. Çünkü Al- çağımızın en üstün seviyesine ulaş- Zengin spor hareket- leket postası, 21,10 Müzik, 21,25 riya-
Bu hal, Fransız rad- manyanın , İ!lgiltc- mış olan modem cemiyetimiz; harb1, • tıg" ı tehlike lerı" olacak Reti cumhur bandosu, 

22
•
1

0 solo şar-
yo ve gazetelerinin re ile harp halinctc kendin"ne empoze edildiği zaman ve kı!ar, 22,30 Ajnns haberleri, 22,45 
;leşriyatmdan .S'a!'a- Beurut tahlluı eaı·ııuor iken böyle bir hare- bir vatan müdafaaıı bahis mevzuu Dün Kok1uca civarındaki kuru ot- Fuar mevsiminde şehrimizde zen- ecnn~a:ı~~~iği, 23,25 Yarınki program 
hatıe anlaşılmakta - . k~tten çekineceği de olduğu zaman, bütün yıkıcılıih ve ih- !nrm .~u~uşması yüzünden i~h~~nrl~r gin spor faaliyeti olacaktır. Milli • · • ş.. , 
dır. Vişi bunu filh·<ı~ • .,. 

1 
ş b söylenmekted:r. Şu ti§amı ile kabul ve icra eder. Bu öy- ıdnı esının barut 'tlep~ları buyuk bır kümede birinci ve ikinci dereceyi 

000 

in da iı;bat ctmı>k ınaı iZ er' amın U- h~lde bu yığınakl.ır, l 'e bir harp prensibidir ki, bunu her te~like atlatmış-~~-. Bır yolcunun a't- altın takıml:ır lzmiı·de Als-ancak Ayna .·ıe fal 
i<:iemiştir. Anc:ık tn bır İngiliz gazetesi- devlet anlıyabilae, en güzel bir sulh tıgı yanık s_ıgaradnn otlar tntuşrr.uş stnd.romunda knrşıla.şacald-ardır. nıın 
gilizler bu husu tn gu" nıarde dÜ'BGBU""'lna ne göre,. Alm.'.ln oı·- eı:ı . .güzel formiiller içinde yaı-atıl:ı - \'C ate~ genı.~le.rere~ l.ıarut depolan- elan başka Aııkm·a, Jı:ıtanbul ve İzmir endlşe göstermiyor V dusunu ı-ase bakı - bılır. Fakat bir gaflet dünyasının lıa clogru surntle .ıler.ıemeğe başla- şehir muhtelitleri de fuar kupası mü- bakarken 
ve muknvem"t ha - k •d• 

1 
mınclan şarkı..a dahn kör ve hodgam ihtiraıları ile med<>ni ~ıştır. B~ ~ıı-:ıda. ıtfaıye ''e. zabıta sabakalnrı ,rapac-aklardır .. Bu husus-

reketini, ciddi te _ 101 lr Br rahat bir yercıe top- seviyesini inkar etmi,_ toplutukların k~ıvv:tıe~.1 ~ et.~mışıer ve. ateşı clerhat ta şimdiden teşebbüse geciımiştiı.:. Zabıta tarafından 
l:lkki: e'tmiyorla!' . lamni,'1 istihdaf N - bulunduğu bu dünyada harp ancak sondurmuşlc~dır. Giircş ve tenis müsabakaları terti-
Hattii l\f erce A ,·unu zaptedcn kuvvet mekten ibarettir. Diğer tarafta:ı doğ- eakı' devirlerin barbari:ı:mini tekrar Za_rıır ve .zıyan yalmz yanan otlar- bi için de bu federasyonlara :nii,.a _· yakalananlar 
lı>ıin muhasara" edildiği de iddia o - rudan doğruya İngiltcreye tnarruz - canlandırmaktan başka bir şey yap- dan föarettir. c~atlar yapıl~ştır. Fuarın ~çıhş gü- izm;r .zal.ııt:ısı, Yapıcıoğlu yoku -
1unmakt.ıdır. Sahil cephe indel<i ld~r. Bunu hlm Almanlar ihsas et- mamaldadır. nu olan 20 Agustos't<'l saat 8 de gii- şunda Kusb:ıs sokağında 55 sayılı c\'· 
kuvvetl<>rin i. e, Saydadan Bcyrutn mışler, hem de İngilizler söylemiş - Demek ki harp, sosyal mahiyeti L k t J reşlere başlanncak ve ertesi giinii ge- de nynn ile fal bakan 65 Yaşında Emine 
doğru ilerledikleri anlaşılmald.a, ha~-1 !erdir. Nitekim Alman propa!v.lnda ve felaefi rengi ne olursa olsun, bu· 0 an acı ar ceyarı~ı bitirilecektir. Bu güreşlerde ve Ahmet Konuğu iki .kişiye fal bn-
tfl Beyrutun tnhliyc::ıi de haber veril- nazırı Girid harbinden sonra bir günün cemiyetler münasebetinde de Zam istediler $akai derece alan hölge ve gUrcşçilere mu- ka·rken yakalnmışhr. Meşhud suçJnr 
mektedir. Londı':l, Şamın ,istikbaHni makale. ~eşrede:ek; inkar edilmez bir vakıadır. Ruhi ~e- J 1 tad olan İzmir fuarı qatı~ları Y<'ri- kanununa göre maznunların şehrimiz 
bir kaç günlük biı mesele olarak tc- - Gırıd harbınden sonra Almanya beplerden tutun da ikhsadi :ve mnd- kabul edilmedi IPcektir. asliy"ceza mahkeme~inde ınuhakeme· 
Jiikki eylemektedir. siikun içindedir. İngiltere bilmel!dir di sebeplere kadar bir çok muharrik 000 !Prine haşlnnmıştır. 

Berlin ise Almıın tayyarelerinin ki, bu bizim için bir nefe almadır. illetlerin deprendirdiği inaahlar ni- Şl>hrimizin tanııımış gazino ve Jo- :\fozmınlardan 65 ynşında Emine btl 
Bcyrut sahiİıerincle İngiliz filosuna Bundan o.nı·n, veril(lcek kııvvP11i hayet bir an geliyor ki, birbirle;inin krınb! s.~l~iple.r~. ile bazı aşçılar beleıli- Avcılık işle artık bir kaç scııedcnberi uğraımın 
taarruzunu, Fransa _ lngilter~ har- dersler gelır. karşısına kan ve ölümün türküsünü \'e rcıslıgrn<ı murac:ıat ederek gıcln mad dığını, evinde zabıta memurları tnrn-
hinl' iştirnk manasında teıaı~ı:i et _ Demiş ve !ngiltereyi ima etmiştir. çağaraı-ak geliyorlar. Bu harptir. O deleri fiatlerinin nırtmacıı selıebini ile- fmdun göriilen kim elerin de 111isar:t" 
mPmckt-e ''C bunu sadece. İngiFz kuv Faknt mak-alenin çıktığı gazete, Al - zaman, cemiyetler arasındaki içti- ri sürerek yemek !intle!'İne zam yapıl- B k 1 "ld • oldukla mı söylemiştir. · 
, etleri nerede göziikiirse ırözük ·ün manl·a hükOmeti tarafından ~lerhal mai münasebetler ke!t"lmiştir; deni- mn:>ını ~alep ?t~ı~lerdır. .. . azı arar ar verı 1 l\fnznuıı Ahmet i e suçunu bij~bü -
t.a":'lrı uz edileceği şeklindı> mcvcı,ırl. to~l~ıl!'llı~tır. İ?giltereye ta~rru~: yor. Ben bu fikre katılamıyorum. 'Reledıye reıslıgı bu talepler uze.rın- Vali mu-avini n. Ekrem Yalcınka- tün ink.ir etmiştir. 
Almnıı politikasının bir tecellisi ola- daı!11ı ıhtımalclır, fakat bugıın ıçın Harp halinde, topluluklar arasında- de !lurmuş .. fnk.~t znm yap~.lmasını. ıca1) yaııın rc>isliğinde toplanan av !ioınis- Aralıırında kadın ve erkek ele bult~
rak jsar<'t <'.rlemektedir. Yoksa Fr:m- delıl ~·oktur. k! mtinaıebetler .kesilmemiştir; fakat ettır~rek hıç ~ır. sebep gorememış ,.~ .roııu bazı karnrl:ır almıstır. Ezcüm- nan sah itler verdikleri ifad~lerde Enli· 
n ile fngiltnreyi h:ış başa bırokmnk ·., . Fakat Almany{lnın harp. hamlesi 

1 
bır baıka nizam ve çerçive içinde ("'e· talehı reddetmıştır. . le gayri insani şekilde ~" vapılma- ııeyi işaretle, bu kadının iyi ayun bn1'· 

temc>ktNlir. Diğer tarnfl-an Su•·i\·"d·• ıle ber:ıber sulh hamlesınde)1 de 1 reyana başlamıştır. Bıınd:~n b~~k~ rrnzmo ~'e lokantacı - ma. ı ve av ha\•van1arınd-an IJi kısmı- lığı iç.hı o gün evine gittiklerini, faktıt 
J ıgilizlcrle Fran:sıılar ara ımla • hiı bnhsedılm~ktedir. Ancak bu ı:tııh O halde idare ed'.ciler ve onların lnrrn. mu~terılcrıne porsı.}:oı~ ?1nr~1k nın tuzak ku;ulmak -.uretiyl: vurul- polislerin kendilerini tutup knrakolıı 
}~[!r.P mannzra. 1 vardır. Bu ''.azivet. mua.he~.esınde İngiltere mevzmıbalı_s arkaaın~an lbü~ün memlek~t, mü~.a- vercl~kle~·ı mey,·a ~e.ıeı:nsal~m!1: fın~ lı::ı- mama. ı, küçiik ve ziraata ~faydalı götür~ukler~ni ~öylemi.şl.e"I"dir. . • 
\ 1,.1 gazete ve r.ıd\·oları ne.::rı.ratın _ değ~ldıı. Onu dış~ııda bırakma!\ s~betlerın bu nızam ve çerçıve degış- telerın~e nded .taıs.rı~ı suı ctıs le ) nzıl- kuşların da hile ile tutulmnmnsı k-a- Rcıs. fJmmenın Uıvkıfıne ve snbı1'n 
!la da gilrlilmektedir. o k-adar. lci, ~arlıyle:. Avrupa. nızamının kuruldu- hrme vakıaaını, yani harbı görmek ması d.ı cmredılnııştır. ı·aı laştırılmış, av mevsimi de ta vin sının . orulma. ına karar vererek nııı • 
11(lŞI'iynt. mihverciltrin nesıiyaf"tnı gunu gosteren bır hareket yapılac-a- ve kuruluşunda~ fartları ve mimari- olunmus'tur · hakem \ i başka bir gilne bırakmış · 
•ıile germekteclir. Hiilfısa, R"erel.: pro- ğı ileri . .sliriilmekted}r. Ha~~a hu hıı- yi kavramak ~eaeleıi ıile karıılası - Bı•r dı•(encı•de· ı Av n~evslmi 15 Ağuı-:tostan itiba _t _ı_r_. -------------
pngandadn, gerek ~ iYaısi \'C nc;k"rİ s~s.t~ ~?~·yetlerl.e bıle muzakerPye yorlar .demektir. Bunun çok büyük l't'll '.Kfiııunu ani sonuna kıularrlır. • • • • 
nhnda !•~r hı~rp hali göriilmektNlir. gırışılclıgı Amerık~ kayna~l.arı t:n:n: ehemmıyeti vardı~: Bu.g~n h.a:rp, .'~- 106 lira bulundu Lfikeşc. fö'clek ve ka7. gibi gelip geçi- lzmır beledıyesınden: 

t ... te 1ngılızler111 takınmak. Al:nnnl.1- fındnr:ı haber v~ıılmek~eclıı,' . ne.ık dece kurm~y hey etlerının bır fıkır ci hayvmılar mart ortnl:ırınn krı,lnr 
ı·ın da ihdns etmek i: ... tedikleri vnzi- A.~erık~ ve. İngılt~rc .. bı:.leııık C\larak oyunu. halınde tasarlanıp mua>:y~n Çornkknpıda Rnsnuıhane önünde uvlnnnbilecektir. 1 - Otobüs işletme idnresine ~ 
, et budt:r. · ?oyle bır ~areketın. onune geçmc>~ muh.ar•p sınıfların bu '?yunu ;crnsı ~fohmed oğlu Drallialı Etem, dilencilik :'11uzır hnyvanlnrla mücadele İ " İıı ton motor yağı satın alınması, yııı1 

ıs~eme~.tedı:ıer. lngıJterede evvelkı şeklınde . cereyan etmıyor. Bugiin ynparh~n tutulmuş \'e üzeri arandığı bunlara lrnışı her mevı-:imd" :l\' 1er- ışleri müdürJuğiiııdeki · şartname 
gun muttefık deyletl~r konfe1-an~ı harp cemıyetlerin büt~n~nü kavra- - zam~n 1 OG lira !l2 kuru~ pnra çıkmış- tibi muv.ıfık görlilnıüş, zirnntn nıü- ı,•cçhııc nçık cıcsutmeyc kouuınıuŞ • 

V • t toplnnmış, ~mer~kn ıse Nevyo~k lı- yan yU~ııek ":trn~efer!.• hır to..zyıkur. ır. _ ___ .. ...ı.L fid olnn k1ı şlnrın kafc ·lcr içine konu- tuı. .l\luhammen becıeıı 4~00 ıırllı 
azıye mnmm maJmJedıkten ~onr:ı m1hver Toplulugun hıç. hır muesseseaı ondan - x !arak ı;:ıtı1masının menedilmesi kıı _ muvakkat temınatı iStiU ııradır. ııı · 

. • . . alacaklarını bloke -etmış ve en :-;on uzak kalamaz. Bu sebepledir ki harbı R F . · ı· rar ·ıHına :ılınmıstır "' 
- Bat tarafı bın nc• aahıfede - olarak Alman konso1oslukları!lın ka- bu ıartların tel&.'n ettiği bu mahiveti Oman ya Uara iŞ l· ' · -.: · ııpJerın temmatı oğleden evvel ı .. 
B · } t ı k ı "' 000 oan.knsına yatırara.K. makbuzıarı.} ıı.ı 

. rıtanya ~P .ı~. inde bu~ su!·eile 20 p_a ı ma,;ını ar~r nştırmıştır .. Ame - il.e ~örm?~ lazım~ır·. Bu, harbın naza. rak edecek FUARDA VILA. y ET PAVIYONU ıhaıe tarıhı.· oıan ~u-.ti-H141 cuma gu: 
kılo.m~tre genışlıgınde ve 2o kılometre rık~.n gazeteler• bu harek_€tı mem- rı ıdrakıc\·r. Bu ıdrake kavuıtuktan , .. ~ . . . . nu sam lti cia encumene muracast~ 
dermlığinde. Qi.r ynrma olhıu , bir cep nunıyetle karşılamakj::}dırla-r. Bu aonra devlet adamlarının ve haı·p -~~om~nya Jı.u~u~etı, bcledıye reısl•- . . . . . ~ 
husule gelmışbr. konsolosların gnyu (24) ii bulmakta. mütehassıalarının yapacağı işle har- gı~ıe gonderdıgı bır mektupta 1941 İz- . 1041 .~zmır fuarında lzmıı· vıla- ıarı. 

Bu muvaffakıy"'tli yarma hareketin dır. Bilhns a .F'ilipin ve Panama kon- bın teknik safhalarını ve inki~afla- n_ıır enterm~c;~·~na~ f~ıar~n~ resmen iş- ~.et .. pnvııon~nun .. _ge~en sentle!:cı~n ~ - 1372 sayılı sokakta 25 ine• 
den :sonra, F'tıın ızlarlJl hasımlarını ~oloslarıııın faaliyeti zararlı görlil _ rını da anhyabilmekdir ki bu da har- Lırak edecegııu bıldırmıştır. us~.un olarak tanzımı muvafık :,ro ·ııl- adaııın ö84,50 metre murabbaınd~ılw 
dnhn mü klll vaziyete diişiirmek için miiştiir. Km ar Almanyadn a:mbi,ı.·t>t bı görmek mefhumunun umumiyeti ı1·uanla mevcut Romanya paviyo - m~ı~ ve. hazırlıkl?ra · başlanmı~tıı·. 6 sayıh arsanın sat.ışı, yazı işlcrı 
l'ılerce Ayun - Kuneytre istiknnıetinde uyandırmış gibi gözi.ikmck'ieclir. 1ki içe11iaine girer. n~ l.ıu SNıe ze:ıgin l.ıir şekiıdt: tum:inı e. Vılay~~!ı ge~en. lıır ~ene zarfı~d-a el- mücturıüğtmcıekı şarınamesı vcçnııc 
taarruz etmek iswclikl<'ri anlaşılmak- de\'lelin miin:ıscbntı kesilmem".::; 0 ı _ clılecek ve Roınaııyaıla istih::ıal ı1hınan de ettigı vcrımlı nelıceler pavıvonda açık arttırmaya J{onulmuştur .. .\lU 
tadır. makta berab<!r acletfı pamuk ipÜğine mnddeler teşhir olunacakhr. grafiklerle r:-o teri' c.c..;c \'C _is1ih$alat hammeıı bedeıı ~l:S45 lira, muvakk:.ıt 

Kahire ·özcü ü, bu ikinci kıtalarla b'ağlı kalım tır ve kopma .. 1 rnmaıı Libyada x r:ıknm!arln ıfnıle .e<~~leccktır. temmatı ~ı:sı:s ura 4U kuruştur. '1 aı:p· 
t€mas temin edildiğini bildirmektedir. me,..elesidir. ,, iŞÇiNiN ÇALIŞMA YERi ' Pnvıyon. dekarator bulunm· l.ıu - ıerın tcınınatı öğleden evvel iş btıll' 
Bu harekat ufnk ta olsrı, bir inkişafa - Baı tarafı 1 inci sahifede - lunmnz hazırlanmağa başlan·acaktır. kasına yatırarak makbuzınryle iJlıılı.: 
ererse, evvelce Şam istikametinde iler da ela çarpışmalar cıevamdndır. Yarın (ş kanununa bağlı işçiler;ıı ooo tarıhı oıan ~U-6-1~41 cuma gu • 
liyen miitte:fik kun·etlerin gerilerini Almanlar bir Jngiliz cenubundnkı harekete karşı pek az sağıığını koruma ve iş emniyeti ni - B. Galip Bahtiyar nü ~ant lü da encumene müracaat' 
tehdid edebilir \"C simdiye kadar elde b mukavemet gösterilmiştir. Hakıki çnr_I zamn~mesıne göre işçiler için kabul . . ları. 
edilen rnuvaffakıy~tlerin bir ço!:runun vapurunu atırct.uar pışmalar Hnyfaya etrafından qisbeten cdilmış olan çalışma sahası, işçiniıı Bar m,ud~eıu;~ be.r•. 1~tanbulda b~- ~ - 1374 neti sokakta 25 nci ıı 
kıymetini süıru ındirebilir. Fa4at a- - isaf tarafı birinci sahifede _ malıdud çol ~ın~nknsına gırinoo baş- serbertçe hareketine miisaid l>ulun- luııaı~ 1 artı n~u~ettışı!,llız .. B~~· Gatıp danın 769 metre murabbaındak! ti 
Qa~~· Fransızların kuvveti buna kfıfj ni 2-~ kadın görürken şımaı l,)u işte 1~mı~tn·. Hu ~ferı. hare~etın lf!~işnfla- mak ş-artiyle. en az iki me.tre nıurab- Bahtıyar şehrımıze donmuşt.uı·. sayılı arsanın satışı, yazı işleri mıı· 
mıdır. Her halde znyıf kuvvetlerle bu- oir kadmın çuııştığını .-.oylemıştir. ıı.htı.Kkında Şı~dıden bı~ şey soylemek baı ?ln~as~ ıcabetmektedır. .Aı~c~k 000 durlüğundekı ş-artnamesı veçhi1e ı.ıı· 
na reşşeblis etmek hatalı olur. Çünkü J,,ondra, ı •/ (A.A.) _ ~uma günli ıçın vakıt henuz erkeııdır. ~~ nısl.ıı bır ıesnsdır. Ve her ışçının ZABIT ADA palı zaı1'Jı arttıımaya koııulm~ştuı·· 
)·nrmn cephesi genişledikçe, kuvvetler lrJanda ue Gaı eyaletinde i'ısngaurd ~'ON DAKJKA. ~.ılen. iki metre murabbalık bir saha ·.--·zs·-·---·;·-·4 1\1uhammen bedeli 7690 lira, mu ' 
~nğılır ve zay.ıf düşer. O tnkdirde fogi- ndası n.ı·nsııHla ışııyeu •tur ,.apur, ~ ~ • uzerınde ve birbirinden im nisbetto Feci kaza: vakkat teminatı 576 lira 75 kuruştur· 
Iı.,ııc; mu~abıl .taarruz~. geçe.bilirler. rıuşman tnyyareıerıııın hiicumıınl\ , ---. · • ay~ı. ol.arak çalı~tı~·ılacağı ~ıaııasrnd~ Knrnntina 1nönti cacJdesinde Göz- ihale i 20-6-Hl41 cuma günü saıı• 
Ku~ \-Ctler~n mık~~rı bılııım~i.lıkçe bu ugramış, bntnmtır. ,ı...;11 az ~;3 kışi b'J- ımaııar uını kuvvatıar 1 d~gı~dır .. lş yerıııın umumı ınesahfü tepeci en Konağa doğru gelmekte 0 _ 1~,30 clad~: 24UO sayılı kanunun Ul' 
h~~su~~a bıı· Ş<!.)' soy~~ıınıez. Fakat bu - guımuşmr. Kurt.utan ö6 .kişı arasında ~ _ _ 1 s~thı.} esıne naz.aran burada ..;alışa - lan vatman ı\lehmedin idaresindek' rıfotı dnhılınde hazırlanmış teklıf 
gun~,u ~~ala'·~ ~~re, va.ziy~t, .Eri - uıı· ço.k rarall kadın ve çocuk vardır alarak ıuı nı· ı h k- bılecek azami ışçi a?e<li gözön.ündc 12 , ._ı ~ılı trnnr:ny arabasıııın ::.ahaıı~ mektupları ihale günü azami sn~t 
tnn~a .. kU\4\et!erı .. ıçıı! .endışe~ı bır hal ~ağ kalanların çogu ctenıze atılarak a aru a. I bulunClurulacak. v~ _ış yerinin !Şçiyi ıığıııdan athyan .:\lustafa oğlu Mus- (15,30) a kndnr encümen riyaset•· 
olaı.n~ t~l~k~ı cdıl~b~lır. Sahıl kısmın- eııeı·rne bır odun parçası vesaıre gc· - --- - - - ... - - - - sıkmıyacak "~ ış-çının normal hava tafa yere duşmuş ve Laşından, ifa- ne v-erilir. 
d~k~ ıngılız ılerleyış~, Merce Ayunda- çır<!pııenıerdir. ti gaf!lllBr alma ına manı olmıyacak tl'trzda hu- de veremıyecek derecede ağır '3urc~ 4 - Dr. Behç.et Uz caddesinde 
kı F ran ı~ kuvvetlcrıni tehdid edebilir 1 ve 2 mci kaptanlar nıüste ·na o). 1- _ Uy lunmaqına dikkat edilecektir. 1 te yaralanmıştır Hadise hakkı 1 25 nci adanm 819,50 metre murab· 
~ede\snhıld~~ ayrılarak. ~arp ?ağları mak üzere birinci sınıf yolcuların Kahire, l 7 (A.A.) _ Suriyede nuit_ x ' tahkikata baŞı-a~mıştır. m a baındaki 7 sayılı arsanın satışı, yaı1 

.ı.,.ma ve. Vışı ku .. vv~tle~ı~ın sag oo~rn- tamamı kaybolmuştur. tetık kuvvetlerın ~ahil mıntakasındakı EKMEKLER NE HALDE? Tabanca taııyormuf: işler~ müdürlüğündeki şartnamesı 
~~m tehd.~ d~t~eş~ gd:ekJıı:- Bu da mı- 1..onctra, 17 (A.A.) -- 1 ngHtere h~rckatı, devamlı şekilde inkışaftadıı. . Keçecilerde Anafartalar caddesin- veçhılc kapalı zarfıl arttırmaya 1'0· 

• n ız gı ı ıı. ım ı, rıtanya~ıl~rın navn nezaretinden: Kısve cıvarmda yeni mevziler alınmış- Son karnra göre çıkarılan ekmek- de kazım oğlu Sabrinin üzer'nd bir n.ulmuştur. Muhammen bedeli 8196 
derpa~,.ş~[11\ zap1tc~er~ Zahle ı~tıka- .. IJüş~anıh diln geceki faaliyeti kü- tır. terk.ez mıntakac:;ında ve Kuncy- !erin bazı fırınlarda iyi pişirilmedigi tabanca bulunmuş, zabıtac; ;asa- lıra, muvakkat .teminatı 614 lira 66 
~~. ı!1 ı: ı er e~e ~rı lazı~dı~- Fakat çuk mıkynsta olmuş, bilha:ı:ıa şark, tra havatısınde şiddetli muharebeler ol görülmektedir. Bu hususta beledive der~ edilmiştir. kuruştur. İhalesı 20-6-1941 cuma gii· 
to1 l~ .~ır ~~rckrın1 pek güçluklc ~uk~ garp ve cenubi garbı BJ'itanyacla bazı maktadır. Müttefiklere gön<.lerilen yar tarnfın?an tetkikler yapılmaktad1~. Eırarcılık: nü saat 16,30 dadır. 2490 sayılı kıl" 
Fu a ı ergı ... nn 1a.şı.m:kt~~:- Çunku yerıe~c bı~ kaç boma atılmış bir nokta dımJ.ar yakl~maktadır. lkl<;eşmel.kte Nnmazgahta Fnhri nun. tarüatı dahilinde hazıi'lanmı; 
.. ~nsız nr, ö - gün en rı Şam şeh- da bır mıktar hasar, bir kaç yaralı Lıbyatla: ;Bekienmeciik hadiseler ul- ~EHRl~IZDEN AYRILANLAR oğlu Mehmedin esrar sattı-ı es ~ _ teklıf mektuplan ihale günü azaJlll 

ı .. ı.nın va~o1şlar~nn vnrmış, fakat şehre J<aydedi!miştir. a tayyare düşürülmii~- muş, kuvvetlerimız Kaputzo kalesine r~ncelı mebusu .B. Abdurrahman da tutulmuş ve üzerind • 4l . ~'.1 saat 15,30 a kadar encümen riyw;e· 
gırememış erdır. . . tür. • • ~- kadar girmiş, düşman 'fobruktan sü- Samı Er~me~~ Manısaya, I<~ge rnınta- .. . ~ 'ı.ın .ı - tine verilir. 

~elen ~~be~J~r, Surıyed;kı F~~nsız s ooa ratJ~ yardım kuvvetleri getirerek mu- kası polıs rnuf.ettişi B. Emrullah Ka- gı~ım e.sraı bulunmuştuı · 5 - Dr. Beh~t Uz caddesinde 25 
haıoa f~alı.} ctmın de arttıgını goster- Ai t bl . .., . ktıbıl ciddi hareketlere geçmiş fakat radognn ve ticaret od-ası müfettişi B. ı Kız kaçırma: nci Manın 717 50 metre murabbanı' 
nıektbe~ır. Geçenlerde şiı~ıali Afrik.a - man e ıgı agıı· kayıplar vermiştir. Harekat ele- Muhlis İstnnbula gitmişlerdir. Udanm Yclki köyiinde Tahir oğ- daki 33 ila 37 ~ayılı arsalarının satı· 
dan ır bombardıman fılosu gelmış • B f b. · . h"f d v"mdadır 1 1 1 Et J~ t·• k"' k · 12ı ·ua · l · "d·· 1" - .. d k' -'· t" s· il :E' l l . . - at tara ı ı.,:ncı aa ı e e - .. • · , u !. cm ~r ur un ayni öyden Alı v, .J zı ış erı mu ur ugun e ı şaı-v 
i:~ yı:ni~av:a k~e, ~\~ a~n~dan ;st~fad~ yetle hücum etmiş ve şıddetli müdafa- Ad is - Ababamn 250 kilometre gar- «. ) ~ B=le'. a kızı 15 yaşmda Şekibe Zeybeği ka _ namesi veçhile kapalı zarflı arttır' 
mn ı da muhte ;,~~ ~g?1~üg~!'11.ış 0 - ayn rağmen üç harp ~emısinı batırmış bınd~ hır düşman istilCşaf mevziinde 'l=ll U iidJ çırdığı şikilyet ed'l . , 1 t maya konulmuştur. Muhammen be· 

1 
b' m 1:· un . ışı esas veya tahrip etnuşteroır. 200 ıtalyan esir edilmiş, 4 top, 20 ma- ı mış '\e suçu u - deli 7175 lira muvakkat teminatı 

t~di~~ mukavemet gostermck ıstemek- • Herlin, 17 (A.A.) _ Verilen ma- ·.kincli ele geçirilmiştir. Harp sahasın- iNCiR• tularak aclliyeye verilmiştir. 538 lira 13 kuruştur. 1h,alesi 20-6' 
Almanların K b . . !um.ata göre, pazar günü Alman mu- 1da dilşman 160 olü bırakmıştır. K. S. K. S. 1941 cuma günü saat 16,30 dadır· 

8 
hü 

1 
1 ~ıs~ ingıliz donanm:ı harebe tayyareleri Kıbrısta Lefkoşe . Assab havalisinde aralarında 6 za- 1~68 Yerli lirünler 7 17 Muhasip ·aranıyor 2490 sayılı knnunuıı tarifatı dahilin· 

:t~7!ini c:~l~~akt d ransızların vazı- ve Patos tayyare meydanlarına taar- bıt bulunan 200 italyan askeri teslim 14lo41 U 1 d ft . ~ . b' · h . de hazırlanmış teklif mektuplan ihıı· 
a ır. ruz etmış, han~arlarJa barakalar üze- olmu_ştur. 

142609 
'hti su e erme aşına ır mu ~sıbe le günü azami saat 15,30 a kadat 

ooa r!ne isabetler .k.aydeylemiş!erdir. 1 yaç vardır. Anadolu matbaasına encümen riyasetine verHir . 
.. Harp 1942 de bitecek• lierlin, 17 (A.~.) - $imali Afrjka- takalarlu, lskoçya sahillerinde mütacl· ZEVTINYAGI müracaat. 6 10 14 18 201° 

. • . . "" da Sollum cephesınde muharebeler de- did Jimanlcıra hücum edilmiştir. Pli _ .· K. _s. K. S Tınaztepe mahallesinin 668 sayılı 
·ı--: Ba~ tarafı bı.,:ncı aahıfede - v~mdadır. Her iki tarafta da iki l>ii· mut civarında 3 bin tonluk bir vapur ~o kılo rn oO 4!> . Satılık ev s?kağının tesviyesi ve betonla döşetti· 

gı {Jl artt~rılaca~tı~. . yuk kuvvet çarpışmaktadır. Alman, imha eçlilmistir. tskoçya sahilinde bir , . . . • : . · . rılmc~i, fon işleri müdürlüğündeki ke· 
Başvekıl demıştır kı: Italyan tı\Y""areleri muharebeler üze-ı\·apur 1 cı"ds..ıı. tt h· . _ t 1 manyada mütcaddıd yerlere ınfılak Halıl Rıfat paşa caddesınde Adalet şif ve şartname•ı' veçhile arık _1 .. ~1·ıtnıe 

ı .1.A d b" . . ,, • . • la uı sure e .ıs.ıra ugra ı - V" 'a b b ı t t 1\ı··t d s k· - d· 18 1 t 1 k " "' \;Al:! .. - ngı ~re e ır c;ok f~ragetlerın rınde tesirli müdahaleler yapmaktııdır~ nııştır. ~ :, ~- 1!gın om n arı .a ~ış ır 1' u e~ 0 .ı.gı.n a numara 1 ev , sn ı ı tı~. ye konulmuştur. Keşif bedeli 2826 Ii· 
srnlcr yüzle knrşılnndıklarını gördlim hır Ştuka tayyarelerimiz ingiliz kam J T u 1 · d Al k'" llıd olü ve yaralılar, Jskan mahallerın- Ev ıkı katlıdır. Üst lm~ta 3 oda, hır rn muvakkat teminatı 211 rra 95 ku· 
Avusturalyn istikbnlini, harbi kazan- yo~ tecemmiilerine düşman sav~a tah rn.z'ngvı ı~ a~l·yaıh·e erıd ek. mhatnyl~f ork- de bir miktar tahribat vardır. Bnzı mutbah, bir aralık; alt katta ~a dki ru~tur İhalesi 2 7 9•41 çnrşdnba gu··nu 
rn kı..... .. A • d b'l' n ' '' "" .ı e ışga sa asın a ı mu c ı no endiistrü "" ş'mcnd'fe · te · 1 · d oda bir ·• .. al k b" tb h d '" · ' · · 

•1 m ~mm e e ı ır. h42 de ha:::bi rip tayyarelerjne, hazırlanmakta olan talara hücum etmi ler 15 ingiliz tay- .. "'. 1
.. ı 1 sıs erı e •' .. <U ı ve ır mu n ı va~· ır. saat on altıdadır. Taliplerin teminatı 

kazanıp kazanmıyacnğımızı 941 de- tank kuvvetlerine hücum etmişlerdir '-'ares' .1af" bata .. ~l • h zarar gormüştur. G~ avcılarım1z 9 Her ıkı katta ayrı ayrı su tesısatı öğleden ev,•el iş bankasına yntırarn~ 
k. h k tl · · · b Jl • " ı u ı I)a nrJmız ve mu nre- ta""nre clt"'ıst'irmu" .. lerd' 13 16 h · mevcuttur 'J'.,,1· 1 1 E f d j ı . ar~ e ... enmızın e i edeceğine Düemanın tank zayiatı ağırdır. be tayyarelerimiz tarafından dU ürü!· "" . . ~ ır. . - _ . nzı - · ..1.u ıp 0 an ar "§ı-e paşa a makbuzlariyle ihale tnrihi olan giiJ1 
dcrın bır ıtımadım vardır. Cenun ve garbi ingilterede bazı mm ,, tü JJ" "ft 

1 
. şb" r~nda 63 ıngilız tayya!esı duşilrdük. 648 sokak 17 numaralı haneye rnilra-1ve saattn encümene müracaatları 

,.. muş r, uşman ..... yyare erı, gar ı Al .. Bız 22 tayyare kaybettik. cnntleri. D :3 18 22 26 8Q · .) 

Askeri 



18 Haz.ren 941 C.ar~enba • 
Telgraf muhebere bilgisi olan ilk mektep 

mezunu memur alınacak 

lzmir P. T. T. müdürlüP-ünden: 
1 - İdaremiz münhallerine ilk mektep mezunu ve telgraf muhabere

sinıe vakıf olmak şartiyle alınacak maaşlı ve ücretli memurlar iç.in müsaba 
kn imtihanı yapılacaktır. · 

2 - Müsabakada kazanalar teklif dilecek her bnngi lıir mahaldeki 
memuriyeti kabul etmeleri lazımdır. 

3 - Müscnbrurnda knzananlnrn :1656 sayılı t'-•adiil kanunu hlikümleri 
ne> göre maaş veya 'ilcret verilecektir. 

4 - ldare dahilinde rnfü;nbakaya iıjtirak edecek hat baş bakıcısı ve baş 
müvezzi. bakıcı ve müvezzilerin otuz yaşından evvel iöareye intisap etmiş ol-
maları mnktezidir. . 

5 - İdare hari('indeıı mü~nbakaya girmek istiyenlerle halen idaı·e da 
hilinde bulunan muvakkat memm ve muvakkat mii\1ezzilerin 788 No lu me 
memurin kanutıun 4 cü madde ir;ıdeki şnrtıarı haiz olm:ıları ve devlet memu 
riyetine ilk defa alınncakların otuz ynşıııı geçmemiş bulunmaları kap 

tder. 
6 - Balen idarede müst.ahdem olanlardan müsabakaya girmek j:;. 

tiyenlerin 22 61 941 günü akşamımı.•kndar bir istida ile ve idare haricin
den gjrmek istiyenlcrin de 21 6 941 akşamına kadar istida veyn aynca 
evrakı mi.isbiteleri ilC' birlikte müdül'li.iğümi.ize ;11iiracm1tları nıuktezjpir. 

l\Hisabaka İzmirde 2~ 6 941 pazartesi glinii umumi bilgiler<len \'C' 

24, 6 941 snlı günii de muhaber-ede11 icra oluna<:"uktıl'. 18 Hl 223!1 

Bayındır ticaret odasından: 
Bayındırın &am,;rn paz arıııda 1 :No. lu dül,htında :siııg-er maki:ıe ve 

parçalan :ılım satımı ile iı;tigal ed.e11 makine ırntıcı:ı Şerif Kaplanın si
cili ticaretin 161 n) ı:-ınıı kayt ve tes('il edildiği ilfın olunur. 2227 

Vilayet daimi encümeninden: 
Mevcmen ~ Bergama ~·olunun 42 186 - l3 166 ıncı kilometr0 l2ı·i 

arasında 980 metre tul yol banketi 'e yol kısmının muhafazası için ya
pılacak muhafaza dıvariyle -arkfüm11n imlfısı 9564 lira 71 kuru~ ke~if 
bedeli\·le 18-6-941 tarihinden itibaren 15 giin müddetle nçık ek'4iltme
ye ko~ulduğmıdnn i. teklilerin 24UO sayılı ynsn hükiimler[ne giire ha -
zıı lıyacakhm teminatlariyle birlikte :1-Temmuz-H41 perşe.nhe guni.i S"'l-

at 11· de vil:\yet dnimi encümenine' lı.lş vurmaları. 18 24 2241 

·lzmir hububat b~kliyat ve yağh 
tohumlar ihracatçlları· birliğin
den: 

17 Haziran 1941 tarihinde meriyete giren asgari 
ihraç fiatları ve fon hadlan 

; 

• 

l\u:~ yemi: Tonu T. L. 
I<11mdarı: faq > 
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Bakla ~ 
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han. Osmaniye malla-
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· Türkiye zevtinyaeı ve neba.ti 
ya21ar ihracatçlları birliğinden: 

17 Haziran 1941 tarihinde meriyele konan 
asgari ihraç fiatl:ırı ve fon hadları 

7A'ytiny:ıgı :. ", 5 :ısitli 

çıplak Kg-Kr. 
SO ikinci teşrin 
1941 tarihine 
kndar 
l birinci kfrn un 
Hl41 tarihiıul(ln 
itihnreıı 

Piriıı:ı y:ıı{ı: çıplak Kı·-Kr. 
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"{ 50 lstanbul 

{ANADOLU) 

lstanbul vakıflar müdürlüğün
den: -

Tut.arı ilk teminat 
Cinsi Miktarı ' Lr. Kr. Muhammen bedeli. Lr. Krş. 

Beyaz karaman 36000 kilo 21600 00 60 kuruş 1620 00 
eti Kapelı zarf 
Gurelıa hastahanesine 941 mali senesi için lüzumu olan yukarıda. cinsi 

1,•e miktnrı y:ı.zılı be~·nz Karaman eti eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 30/ 
6/ 9-11 J>azartesi günü snat 14 de lstmılml \'akıflnr miidürlüğü binasında 
toplanan komi yoncla yapılacaktır. Şartnameler her gün levazım kalemin
de görülebilir. 
Kapalı zafla yapılacağı :için 2490 sayılı .kanunun tarifi veçhile taliplerin 

taliplerin hazırhyacakları teklif znrflariyle teminat akçesi makbuzlarını 
ihnlc> günü saat on ikiye kadnr komisyon riyasetine tevdi edilmiş olmaları 
şarttır. Po. tnda olııcak gecikmelerden nwsuliyct !kabul <'dilmez. 

18 23 2173 

lzmir defterdarh2ından: 
Satış No. Muhnmmen B. 

Lr. Kr. 
678 Karşıynka Oemanzade 1748 numaralı Reşadiye ca<lclesi 

109 ada, 8 parsel, 424 M2. 56 taj ııumurnlı atarln. 
318 00 

67!1 Knrşıyaku Osmanınrle 1750 numaralı Ziya So. !19 :ıda 1G95 00 
J2 parsel 3186 metre nııırnbbm J 1 tajh :ırsa. 

G80 Karşıyaka Osmmızıırle 17 48 numaralı Reşmliye cadd"si 728 00 
109 adn. 9 parsel 972 M2. 58 fajh arsa 

6 ı J<arşıyaka nonanmacı Hengam çıkmazı sokağı 48 ada 
55 parsel 66 M2. 82 1 rojh arsa. 

50 00 

684 Karşıyaku Osrnanzade 1761 mımı\ralı Emel So. 200 ada 35 00 
5 parsel 26 1\12. 1 3 tajlı du\'arlı arsa .. 

688 Karşıyaka Donanmacı 1696 Hengam sokak 48 ada 77 477 00 .... 
parsel 636,50 M2. 82 3 tajlı arsa 

68~) Umurbe~· 1512 ve 1527 numaralı mızraklı ve Altın sokak 235 00 
13~15 ada 4 parsel 310 .M2. 1527 So. dan 8 tajlı arsa 

6!)1 1.Jmurbey 151!) numaralı Savlet so1rnk 1404 ada 10 parsel 30 00 
~W M2. 3 y.eni No. Ju arsa .... 

Yuaknrıda yazılı emvalin mlllkiyetlerine bid:ıyeten tnlip zuhur etme
diğinden 13/ 6 941 tarihinden itibaren 10 giin müddetle temcliqe bırakıl
mıştır. ihaleleri 26 6/941 t:ırihinde saat on beştedir .. Taliplerin ye\':mi 
mezkurdu milli emH1k müdürliiğilnde müteşekkil satış komisyonuna mii-
racaatları. 2219 

Vilayet daimi encümeninden: 
Ödemiş - Çatnl yolunun :~+600 üncü kilometresindeki Rahmanlar 

kö prüsü tamiratı 2138 lira 45 kuruş bedel ile 18-6-941 tarihind<>n iti
baren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerm 
2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları t.cminatları ile bir
likte 3-Temmuz.941 pcrşenbe gi.inü saat 11 de vilayet daimi encüme-
ııine baş vurmaları. 18 24 2242 

lstanbul belediyesinden: 
. 'l'nksim Ta-şkışla yoliyle l\fete caddıesıni meydana bağhyan yolun mas· 

tık a:sfalt, katran, kaplama, graııit, bordilr vesaire inşaatı kapalı zarf usu 
Jiyle ek iltıneye konulmu~tur. Keşif bedeli 34129 lira 76 .kuruş ve ilk te
nıinntı 2J5H liı-a 78 kuru~tur .• \1 uıcın=eıo. ck:mme lJayıııdırıık işleri genel 
hususı ve fenni şnrtnameleri ve buna müteferri diğer evrak 171 kuruş 
mukabilinde belediye fcıı işleri müdürlüğünden verilcd?ktir. İhale~0/61 941 
pazarksi gtiniı sant ı;; de daimi encümende ynpılncaktıı· . 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale t~rihinden sekiz 
gün -evvel helediye fen i'lıleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni 
ehliyet, ~l4 l yılına ;1it tkaret uclası vesikalal'ı, imzalı şartname ve kamı
ııen ilıı-nzı lfızım gelen diğer vesnik ile 24\:10 mımurnlı kanununun tarifatı 
çe\'l'einde hazırlıra<"aklnrı teklif mektuplam11 ilmle ,günü saat on dör- · 
de kadın· cinimi eııciimeııe \ermeleri lazımdır. 14 18 21 26 2155 

inhisarlar umum müdürlüiün
den 

l - Şıırtııame ·i 
s:ıtın alınacaktır. 

1 
mucibin , J 0.000 Kg. Hublon kapalı zarf usuliyle 

- A ~~ .... lef• 
2 - l\luhammen bedeli sif l"'CıOO lira 10 7,5 muvakkat teminat 

1:387,GO )iradı~·· ... -•- • _ .eı!M~ 
.. 3 - Eksıltme 1/ 7, 941 salı giinü ~ant lG de l\.nbataşta Lev-.ızım ve 

mubnynnt şubesınde.ki nhm komısyonunda :raııılncaktır. ' 
4 - ~artnnme söz(i ,geçen şube veznesinden 92 .kuruşa nhnabilir. 
5 - ı.\Hinnıkasay::ı g111ecı'Kıt:-i ' ıııunıırm teKllf rn;:ktupl:ırım kamrni 

\"csaiklc ~~ 7,5 gü\·eıınıe p::ırası m:ıJ,zıınu \(')"a J:anka temm:ıt mektupları
m ihtivn ıedecek.Irnpah z:ırflarnıı ihalt! giinii di:ıltme saatinden bir sant 
~vvcline kadar mezkur komisyon Ba~kaııtığıııa nı:ıl,buz mukabiHnde \'er-
meleri lfızımdır. ıo J4 18 22 (2092) 

lstanbul belediyesinden: 
lst.:mbnl şehri çöp)e,rinin 11 R. kanun/941 tarihine kadar devam edec~k 

müddet içi11 denize dökülmek suretiyle imhası işi kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 1/B. kanun/941 den sonra Belediye altı ay müd
dete kadar taahhüdü temdid edebilecektir. Aylık tahmin bedeli 5.000 lira 
re ilk teminat miktarı 4250 liradır. 

Umumi ve hususi şartname ve hıma mutderri diğer evrak 150 kuruş 
mukabilinde Belediye temizlik işleri müdürlüğünden verilecektir. 

lhale 25/6/ 941 Çarşamba günii saat 15 de Daimi encümende ~rapıla
raktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz ve mektuplariyle 941 mali yılına ait ti
caret odası vesikaları imzalı şartname- ,~esaire ile 2490 ınumaralı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif rnektuplrrnı ihale günü saat 14 
de kadar Daimi encümene verilmel~ri lazımdır. 10 14 18 21 • (2091) 

(" ' --=ı~z-m-ir-al-ız_ı_ı __ ıj~ubesinden aldı _ Diş tabibi Muzaffer 
ğım terhis tezkeremi zayi ıettim. Ye- Hüsnü Levent 

ZAYi 

Kırka~aç belediyesinden: 
nisiııi alacağımdnn eskisinin hükmü 
kalmaclığm ı füın edorim. Hastalarını Müatakil ol~rak 
1kiçeşmeJik Uzunyol Hacı Mehmecl Birinci Beyler sokak (10) numara-
mahallesi 44 numnrada 319 doğumlu da her vfin kal}ul eder. Süleyman oğlu Ali Muharrem , ___ ._...,.., __ ._.,.ıiıııııiıiiı.._ ___ _ 

Kırkağaç belediye inin elektirik santralı için aşağıda yazılı mahrukat 
açık eksiltmeye konulmu~tur. İhalesi 1.7.941 tarihine rastlıyaıı sah gilnü 
saat on beşte Kırkağaç belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. İs
teklilerin yüzde yedi buçuk teminat akçaları ile tayin edilen gün ve saatta 
müracaatları ve bunn ait şartnamelerin her gün parasız beJ.ediyeden ve
rileceği ilan olunur. 

---·----- (SAiıtF&; 3) 
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!amir LeYaZım Amirliii Satın Alna! Komieyon-claa ı 
Miktarı Beher kilo .._ 

tahmin fiyatı Cinsi 
28.000 kilo 7 kuruş Taze fasulya 
28.000 > 7 > Patlıean 
20.000 > 9 > Taze bpmya 
32.000 > 5 > Kırmızı domat 

4.000 > 5 > Taze biber 
12.000 > 6 > Taze kabak 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı nltı kalem ebze ihtiyacı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 3 temmuz 941 perşenbe günii saat on altıdn kışlada 
1zmi:r levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıln -
caktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 8240 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 818 liradır. "' 
5. - Şartnamesi komis~·onda görülebilir. 
6 - Eksilt:meye iştirak edecekler kanuni vesikal-arı ile teminat ve 

teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacak lardır. 17 22 26 :ıo 

fınnir uyazam Amirliii Satın Alma Komiayonunclaa ı 
Miktarı 

• 
80,000 kilo odun 
50,000 kilo odun 
l 0,000 kilo kuru ot . 

Pazarlıkla yukarıda cins ve miktarı yazılı iiç knlem odun kuru ot ny
rı ayrı paznrlılcla satın alınacaktır. 

T3liplerJıı 19-Haziran-941 perşenhe günü aat on bcşt" kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisvonuna mürncantları. 

1500 kilo kesilmiş sığır ~ti 
660 kilo tüze kabak 
660 kilo taze fasulye 
410 kilo kırmızı domates 
300 kilo taze soğan 

Yukarıd-:ı cins ve miktarı yazılı beş kal{'m et ile sebze pazarlıkla satın 
alınnca'k.tır. · 

'faliplcrin l 9-Haziran-941 perşcnbe günü saat ı 5 de kışlada iz mir 
levazım amirliği satın alma komisyonuna müraca~tları. 

lsmir LeYaaUD Amirliii Satm Alma Komieyoa-daaı 
1 - Tahminen beher kilosu 41 kuruştan 100 t.on ı:;1ğır eti pazarlıkla 

• atın ahnacnktır. 
2 - Muhammen bedeli 41000 lira muvakkat teminatı 3075 liradır. 
3 - Şartnamesi komb·yondan verilmektedir. İhalesi 4-7-941 cum:ı 

gUııü ;ıaat 15 de Geliboluda eski §Ube binasında komisyonumu
zun .})ulunduğu mahalde yapılacaktır. 

4 -- 1steklilerin mezk(ır gün ve saat 15 de komi yomımuz-a müra -
caatları. · 18 22 26 30 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alına Komiayonuaclanı 
ı- ('nnakkale birlikleri ihtiyacı için beher kilosuna 40 kuruş fi::ıl 

U1hmin edilen 300,000 kilo ığır eti 15-7-941 snh günü saat 16 
da kapalı zarfl-<ı ek iltmeye konmu~ur. 

2 - Tutarı 120,000 lira ve ilk teminatı 7250 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda göriilebilir. 
4 - istekliler teklif meld:uplarını ihale günü ihale s~tlnden bir 

bir snat evveline kadar Çanakkııle askeri satınalrna komis,•o-
ıttına vermeleri. 18 26 4 12 -

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayon1111dan ı 
l - Tahminen beher kilosu (7) kuruştan (400) ton kuru Ot lı:nnalı 

zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - .Muhammen bedeli 28000 lira muvakkat teminatı 2100 liradır. 
:: - Şartn~mcsi komisyondan verjlmektedfr. ]halesi 4-1-941 cuma 

giinii saat 16 da Geliboluda eski şube binasında komisyonumu-
zun buunlduğu mahalde yapılacaktır. • 

4 - Ltekliler mezkur giiıı ve saat l 5 c kadar teklif mektuplarını 
komi~ronumuzn ,·ermeleri. 18 22 26 , 30 

~Aydın vilayeti daimi encüme-
ninden: ---
Aydın vilayeti memleket haıst-ahane inin 941 mali yılı ihtiyacı bulu

nan 140 kalem ve 6000 lira muhammen kıymetli eczaı tıbbiyesi 3-7-9;41 
tnrihli per.şenbe güni.i saat 15 de ihale edilm~k üzere aç.ık eksiıtmeye 
konulmuştuı·. Şeı·ait.i ve tıbbi ecza maddeleri müfredatını görmek isti· 
yenlerin Aydındn vilayet daimi encümen kalemiyle sıhhat ve içtimai 
muavl'net müdürlüklerine miiracantlnrı. Talip olnnların da 3-7-041 
perşeııhe giiııü saat 15 de yüzde 7,5 teminat mektuplariyle vilayet dai
mi enciimen kalemine müracaatları ilfm olunur. 18 21 24 27 22S7 

lstanbul liseler ahm satım 
komisyonu reişliğinden: 

l 

, •. _ 1 fit . la İlk Te. Eksitlmenin Şartname 
Cinsi 'l'ahmin F. Miktarı Lira yapılacağı bedeli 

Kr. Kilo gün ve saat Kr. 

Beynz peynir kilosu 55 18500 1365 20/ 6/41cuma14,30 da 
Kaşar peynir > 90 8900 

Toz şek~r > 49 70500 3274 > > > 14,50 de 220 
Kesme şeker > 52 17500 

Sadeyağı > 165 38500 "4427 > > > 10,30 da 320 

Ekmek > 12.76 445000 4087 > > > 10,45 de 285 

Pirinç > 48 60500 1818 • • > 14,45 de 

Dağlıç eti > 70 66500 
Karaman eti > 68 49500 6248 > > > 11 de 500 
Kuzu eti > 60 28000 
Sığır eti > 50 21300 -38 kalem yaş sebze) 37789 Lira 
umum tutarı ) 

261750 Kilo 28aB > > > 11,25 de 189 

Basmahane karşısı Ali Ulvi Özünlü Cinci Miktarı .:\luh:ımmen bedeli 
Lira 
2240 

teminat akçası 
340800 Adet 
59000 Demet 

Yazhk Aile Bahçesinde 
Müşt<!rilerinden gördüğü rağbet ve teveccühe binaen on gündenberi iş

leyen varyeoo grubuna ilavei:<!n lstanbulun mümtaz sanatkarlarının iştira
kiyle son derece zengin programlnrrnn 14 6/941 cumartesi gününden iti-

'

baren her gece fevknlade eğlen«!lere sayın müşterilerimizi davet ederiz. 
Varyete ve temsil grubu 30 kişiden mürekkeptir 

Linyit maden 
kömürü 
Silindir yağı 
Mııldnı r:ığı 

Tuz 

YekOn 

Ton 
320 

1600 kilo 
1600 > 

Parça 

kuru buhar 
I~komobil 

yağlama yağı 
3600 > İri 

15 18 21 24 {~691) 

için 1220 
1040 

216 

4716 

%7,5 tan 

> 
> 

> 

358,70 

Komisyonumuza bağlı altı ~·atılı lisenin yukarıda yazılı ihtiyaçları ka 
palı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme :Beyoğlu jstiklil cad
desi •o. 349 da liseler satın alma komisyonunca yapılacaktır. İstekliler 
teminat makbuzu, 1941 yılı ticaret odası vesikası ve tekliflerini havi 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde ·hazırlıyacakları kapalı zarflarını yu
karıda hizalarında gösterHen santtan bir saat evveline kadnr sözü geçen 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. Teminat yatırmak 
ve eartnameleri rörmek istiyenlerin Galatasaray lisesinde komisyon ki-
tiplf tine mOracaatlan. 2 8 12 18 3977 /1884 
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Felemenk Hind:stanı JAPON TAYYARELERiNiN ispanya ~ırvat devletini m 
1?.ı~~~~;~A~:{a_ '::!::Y.u~: U,~!~J.~~~J(~.!~PT~~~~~~tl . Mnılriıl, !!a~~~cakn ~- B. A- Q 
lisi jçtimaı doln:vısiyle Felemenk Hin- tayyaresinin Çunkingde Ynngeç neh- Jnmn bildırıror: , ,. 
distnnı nmum'.i ·vnli~ bir nutuk irn. ri snlıillerini bombnrdımnnı smısın- lspnnyrı l!ıırıc•iyı' nt um-ti diploma- Alman • Amerikan mÜ· p • b d 
tlPtmiş, jupony:ı ile şimdiye kndnı· dn lU:hi~ ÜZC\l'fn~le bnlunnn Tutm:ila tl,k duires.i Ş{'fj • f ('Jı(' F.n~h·rd ~sp~n- artı gru un· a 
ıl('Vflm edip soıı gitn]erde kesilen mü- adındnkı Amerıkrm 1.oJl çekerınc J.~r.ıın ~ı{'~fı ·pnktn :"~ .H•ııi ıuzıım ıŞ l.nr- nasebabDlD kesilme• . . . 
zakerc,ı. i telmih tİI<:' demiştir ki: bomhrıların isnhefüıc :ramak k-almıs- lıgın(' ııltıhnk {'tmış oltın llrrvalist.nnın 

- tienı>, hadci ticaretimizi €ene- tır. A merik:ın ntnşemiliterHği mf'sa'i darl.ıal tnmnmn ,1 lllzın~ gelcliğiui ~<;r - sine doğru, 
bilerlc jnkiımf ettirmek is1i:voruz. Ji'a- dniresi tamamen harap olmuş. bazı Jcnıış ve \'ersny .sulh bııı~ı~nıın. AJman A t k bO Ok bl d 
knt milli m~nfaatimiz diişm"anm nıuh- bomh:ılm· Y:ınglfC nehri i.izerine dliş- Y.fı \"C ltnly:rnırı fikir \'C sm:y~J kuV\'C· r 1 1 r a ım u Mu··ıetticlı·k ve Vilayet idar 
taç olduğu mmldcleri, gerek d?ğl'l'· mü~fır. Elçilik binasının ve top c>e - tı~·I.<: yık.ıh~uş ol~l~ığ~mu. ~:enı !~ın:at "' .. • y 
dan doğruya, gerekse bilvasıta ıhrac kerın camları famnmen kırılmıştır. htıktı"'_!Ctınırı me.ı_~<'~ınr~e ?ır ~!<:ılık ıhi atıldıaı aoroıouor e 1 e k ld 
~tmekliğimize manidir. Her ne pa - Halbuki, burası e-mniyet mıntnka- dnsı luzım gl'ldıspnı hıldıl'mıştır. _ JŞ en QDUŞU U 
hrı ına olursa ol<mn buna mani ola- sınn dnlıil bulunuyordu. J.LMANYADAN fRANSAYA Vaşington 17 (AA) R"ytıı · · ~ · );' 
cağız. Bunu anlamak rnzımdır. Jfavn lıilcumuııdan otuz kişi (il - · 1 b' . d ' . · · - 0 1 Aıılrnrfl, 17( A.A.) - Pnrii mi'clis bu mevıulnrd:ı durdugumı, nıte .. 

Bir habere göre, japon murohha- nıiiştii1'. Ölenler arnsında ecnebi yok- iADE EDiLEN HARP ESiRLERi nu~~1:n!~n k~~~ologluklarmm kapatıl- Grubu lıugün ~a~t 15 tP t.opkın!111ştır. biltçe müzakeresinde sayın başv~~~l~ 
• ına yerii talimat gelmiştir. tur. Elçilik memurlnrı, o sırada ya- 1• • rnnsından sonra burad:ı ha-:ıl olan I~uzn:ımccle, hu~umel~e. umu~!1 .~ec- mizin bu hususlarda izahnt verdıgı 

YEDi AMERiKAN VAPURU zıhane ve ikametgah kırında bulun - . \ışı, .17 ( A.A.) -. -~1!1rn~yadnn 'Ik · tiba b d' l t;k-· ·· • lıslerrn deva~ı, . 1ıs:as1 .v~ tnndclu<l~ hu- ,·e binnenalcvh bu' hususta kendisi 
· · d kl d \ u ı 1 d ıadc cdılen harp a31'ılerının ılk kıs- 1 111 ' unun, ıp oma 1 rnuna susull<la ne gıbı hır fıkır laşınd1gı ve · 

Şangh~y, 17 (A.A:) ~- Bır Amerı~ ma l. a.rı~ a~1 ur. ı muş ar ı_,._ mı, pazartesi ~ünü Liyona mtı\•asa1~t s~be~leri!ı kesilmesin; doğru a_tılan ~nirkiv~nin, bugünkfi vilayetler idare- fnzbı bir şey söyliyemi.receğini iş:ı\'t 
kan d:.,~;~ tumı~:m:a:;ının .Şangha} Vışının bır emrı -etmişler, resmi makamlıır mürnes _ b~yük bı~ adım oldugu ~cr~ezı~~e: Jeriııiı;, hususi idareler hukuk vnzifcle le, diinya siyaseti normal bir hal~ 
:milme:s. ~' ~ndd~k~umfpmlı) ~s!nın 7 T.""udu··s 17 'AA) - Bı'r nu··shası silleri \"C halk tarafından knraılan - d!r. Hatta ~lmnnyanın şımdı sefırıtıı ı•1' baki knlmnk sureti\•le veni bir sekle medikce hükumetçe bu hususta bır] 
vapurunun şım ı ı se er ermın ar n ' ' · • · " · ekip k · - · · Al • · • · v .. "1 diıv k c: ' . .. . . - elde edilen biı· Vişi emirnamesinc mışlnr, mevki komutflnı mareşal Petcn g('n ç. çe. mıyecegını Ye. m?~- konup konmaması hakkında ne düşfm- rar alınmasının dogru g~ru m~ . 
~1s1•0n 1:,nı~ı~a.~Am~rı~r ~~~ıye .. ~o - göre, Vişi kuvvetlerine }fıgır unifor- ıımnınn kendilerine (hoş geldiniz) de- ya~~kı .Aı:n~rık.ahlaı:_ı~ . çekılmcs•nı dilğünli soran bir istinzah takriri var- bildirdi. Ve bu izahnt ~svıp edıldıİu 

. ~· n ı ıne \ eıı ecegını c:o\ e - malı müttefik grubuna ateş açılması miştir. de ı. eyıp .ıs emıyec~gı bıle c:orulma~: dı Dahiliye Vekili Ray Faik Öztrak Ruzoamede başka bı.r mevzu b~ eti 
mış ır. - ' - ve gl>rUı::mek için ,yakla~mağa tc~eb- x t~d!r. Fak~ıt Atlantıkte kontrol tesısı k~rsiire geler.ek hUkOmctin öt.edenberi rnadığındnn celseye nıhny~t verıl 

ooo .. d " k h " . k r. l .. gıbı Amerıka tnrafınrlan alınan ted-
Hükume't bu yıl icabın- ~eutsir~ır::~seine (c]ı~kkşa~.:ıınd'lesır _ablı"nlda:~ı r ransız ara gore birler,. Almanyanın ·kendisin~ vuru - • 

.., nı e ı mesı ı ırı - 8 • • • ı rl•ıı·be,.· k b 1 d ~· · ·· t M ı • 1 • tir - •• tarafı ı mcı aabifede _ an • " ı a u e ecegını goc: er- • t 
da mahsulü satın mısBE. LÇIKALI AMELELER d~n nl:l._hrum kaldığı görO]rnii~iir. mcktP~İI'. Bu vn~iy:t •. ~!rnan davP.- acarıs an ve svıçrey l ki Dığer hır dl'f.ltroyerde de vangın cı- sına ngır darbe ındırebılır. 

a aca ır Londra, 17 (A.A.) - Hür Belçika k'{lrılnpşiır. . D. N. n. Aj:msı rnu~nbirinin de . 
- Bat tarafı bininci sahifede - ajansına göre, Almanlar tarafmdu P.u h~rcıket. ·ı\kdC\nizden geçerek hnzır hulund~~u gnz~t~~ıler .~oplan- t •ft• k t ·ruz 

C'dilin<.:e, bmıhırın ahipfori beş güıı 1 $imali Fransnyu 20,000 Belçikalı gelen bır kısım Frnn~ız donnttmasiy- tsırnndn ~mtıka' har~Clj e ;nusteşa:ı 1 l sa ıyo . 
· . .. . .. . isçi gönderilmi tir Bunlnr Alman le vapılmışhr. urnner e sın ~ nptıgı be) anat, hır 

ınrfmcla .mnhall_ın. en buyu~ mulkı.re J;ır tnrafınd:m ş sahil boyu~ca inş~ fngilizlerin CıııJadyatör sınıfınd:m bomba ~ibi patl-smış, bunun Uzerine 
memurluguna bıldırcceklerclır. Karar. tt'r'I . t'l k4 1 ·d 1 t 1 k ~ ttr•:yare-si muhnkk:ı.k bir dördün_ gazetecıler, derhal telefon odalarına 1 •• •• ın• tifti•k) 
bazı kim cleri mecburi.ret haricinde ~"ll'~:r~n IS ı l am nı a ça ış ırı aca - r~isii· nlllh'temcl olarafc' düşüriilmüş - k?şm~ı.ş.lardır. Alman istihba~at .ma - zmirden gotür en er 
tutmaktadır. l\foseHl, ellerinde buğ _ tür. kınesının bu~~a~. sonra faalıyetı bo- • 

~ . l Visi 17 (A A ) H d ·! t zulacaktır. Çunku konsoloqluklar d.rı. •• d dild• 
<lay, c,nvdba~, bunla.rın 1 mnhlutub vey:ı ngilizlere göre sckr~.t~ri gene;·nJ

0 RerjereaS~rh~e\ e\;C ha ziyade bu işlerle uğr~şıyorlard;. musa ere e 1 ~ 
mısırı :ııı il" tnncsı bu mrnr \'e unuıı ı .. 1 ı k' 1 k • Alman teşl·Wtı a'ınd' b .. v"k b" d · , __.-

. - . . - Bat tarafı 1 inci aahifede - ,u m~mc a ·ı ıava ·m·vetJeri has ı: 1J • '. • • ~ '
1 

"1
1 1 .u. u •!' ar- l tan bul 17 (Telefonla) Tica boz l 90 ı::arı 180 kurus 

~::~t~~~ı~:'.~n~ı~~;~i1;1 i~~~·~·ao~:~~· f~~~ :=~~/sinde Atura da ta.nrruz edilmek- ma;,e~~~ı\;1,ğ~~n j~{;,)edil~Wı~ramnz ~~~.Y~~~~ ~~~~ıe ş~~~t~ .. ~f:1~~~= r~t s :ckiil~~i,. ~viçre ve ~I~~rist~n~ Taht~~nlede Nalb;· Mahrt11~: Jıısıııııı :ığırlığı 500 k'iloyu geçmezse, K d.. 17 A A ) _ R" ·ta _ njansından: rınc rlevam cdebıleceklerı. zannolıın- bı~ıe~ ton t~ftı~ !'atışına .rnusa:de et adında bır şahıs, akrabasındnn · 
arpa ve yulafta yulnız bir tanesi veya hab'~int~~. ( · · 

0~ .:-r mn nu sabah alınan ~on haberlere mamakmdıl', Burndaki kanaat.a göre, n;ış~ır .. ~ekltie~~ 1~!:1. emrı, 1\ıt~g~!n ı:ch- mişçi Galibi lzmirc göndererek f 
her ikisi birden fiOO kilodan fazla de- A'.skeı-i ~özeli dünkü teblig~ 'nd g<iı·e. Ktnıeytm mıntakasında kuyvet- Lf~tin ~mcrik.a clevletleri Of' buna rırnJ ı~. ı , r~cab ır ıtgme ~be mtışdıör.,. l ya~adan 1400 Jrilo tiftik taplattırl 
;.·ısc b . - l" k ı c , 1 . . . t ki ~ • 4 mlima~ıl fodbırler "lırl.,rsa buna h • S\ıçıe)e u sa ı~ se1 es \iZ e, 1 ~ gı eyanna?1e \('rmcge ~.um yo · • Suriyede merkez bölgesinde şiddet- eıı!Y'ız!n Y~ı> 1 • arı taarru7.ı ha~ekat · - . . .. " · • R~ - ::.\Iacaristana ise ma1 mukabilinde ya- rak şehrimize getirtmiş ve {iat c 
tur., ~\iüstah. ıller ellerındckı mul ne 1i muharebelerjn cereyanını bildir- ne.tıc.esınd~ düşmandan 100 csır ve ret etmemelıdır. pılacaktır. · dikselmesini beklemekte imis. 
olur~~ o~sunj;-~u~n:ea. beyann~me \'~- rniştir. Vi i kıtal arı, 1\1 erce Ayun et- rühım mıktarda hal']) malzeme~i n- Rom· anya Vekaletin tesbit ettiğine göre. as- . Zabıtanın aldığı tertibatla bU 
1~1' ~r 1 ~· ? . ~ ann,a.me e .e. · rafındaki :trızalı mıntak:ıya oldukça ınnuştJr. . .. .. .. y g'3ri fint şöyledir: malları sakladığ '.\"erler basılar:ık 
me ık, )cmeklık \e haJrnnlar lÇın ı;idde'tli taarruzlar vapmışlardır ,,a 16 hnzıran gunu ogledcn sonra Z ,. "ht• 1 • • n· . • .... v· oğlak k'losu 2"5 ·ı.· d d'l ........ H 'k' . d te~ •emJ'k 'bti \ b' • • JJ k } k {i " " ' ' l' • k '}O tJ" J arut l ) ıyaç ar JÇln olrıncı n.., l i · I t, l .~ıll- S{l ere C l mlNll', er 1 181 e ) ı 1 .yaç arı ıı )ı 1 0 ma ze zi\•et knranJık olmakla beı·abe,. \''aı· ço şıc c 'çarpışma '3r o1muş kıta c· · ?-r: • ? 0 r: • • 22· 210 ~·ı k ıı· · ·ı · J a· r gö t ··ı k • ı. ı ı k • · • • - ı,, ı '[ A . ' ' - , ı nevı -ov, ınce -;H>, J\"1 '" sıra , euı eı c · ac ıyeye verı mış er ır 
e. eu ec~ \C uun arn e oı~mı) a- kıtalannın lngiJiz kuvvetlerinin ara- arımız .:.• erce runu gerı nlmı$1nr- tedbir alıyor , · 

caktı;. Beher. nufusa a~·da 20 kılo ek- mdan sıyrıl-arak :\terce Avıma gir- dır7 . . " · . ---.----•-----.-
meklı~: ıo kılo :!-:~n:ı:ekhk ayrılacaktır. dikleri kabul edilebilir. Mn~mafih im \ ış!, 1 ı <A:~·> .-. Ofi ajmJSının .. Rük.reş, 1~( .A.A.) -::- Rum~n .hü - Japonya • Amerıka Belçıka kralı 
:Yemlık ol~rnk 

0 
lıuyuk huyva?._lartı. ~Y- parntorluk kuvvetleı~i, Vişi kıtaları _ nske~ı muhabır1 bıldıriyor: kumetı, a~alı.n!n z:ırurı. bazı .ıhtıyaç-

8
. il ı•t b i • 1 ' il 

da 7~, ort.l ha) vnnlnrn 50, dıg.erlerıne nm etrafındaki mevzileri tutmakta- Dün:. kıt~larım1z taarruza geçe- lnrını te1!1ın ıçın şıddetlı t.e~bırler al- ır 1 uın 1 re BiZ ıın ES R HAYATI y iŞiYOR ~· 
25 kılo arpa ve ~·ulnf bırakııacaktır. dırlar ı·ek · Dogolctl kuvv.ctlerin müd:ıhale mıştır. Zıraat odaları, bcledıye mıntn- . il 
.l\fah;uı id~ak mevsimi İzmİl' mıntak:t- Diğ~r faraftan Kuneytre.re doğru m!.hvcr~~ı'ini tehdide başlamışlardır. kal:t~ı ih~i):~cn göre ziraat nazaret.iyle Japınıaua ı·hracı ALMANLARI KIZDIRIYOR111 
sıncl,ı hazırandıı·: . ilerliyen Jt'ran ız kuvvetlen·ile de re- Dogolculcr, Havranın ):arı çöl Ja~·la.- sıkı 11 bırlıği y~pacaklardı~·· . Nevyork, 17 (A.A.) _ Hollnn~ 

Tohurnl~ık ihtıl:nc mıktarı, kışlık, mas halindedirler. MüttefiJ\ kuv _ c;ı~dan Şnmın kapı~ınn kadar ilerle- . lşçı _Ye~tm€7.SC ~rdudnn zıraat ışlc - ki üsro kampında bulunurken ceJI~_, 
y~zl.ı~ zeı:~Y~~· çıft. h.ayva.ııların vey:ı \•etler, me,rkezde deva.mlı bir hat tut- mış ~uhı.~uyo:_lard'ı. ô.vle anlaşılı_ rınd; ıı;tıfndc edılece~. geneler hasn- llladlldl Arnerikaya kaçmağa muvaffak ~ 
tınktör!eı ın \e nrnzmın mıktarına go- mamaktadırlt\r Bu sebe 1 V'cı· k • :or kı, Dogolculcr, en kısa zamanda da ~ardım cdec€klerdır. Razı yer- ve şimdi ingilt.ere)·e gitmekte bulıı~ 
re tes?ıt olunaca.ktır. . . \•etlerinin aradan sızm:ıa~'1 1~ü~: askeri olmaktan ziyade si~·asi bir mu- )erde bol yağmurlaı;ın tevlit ettiği ~a- Vaşington, 17 (A.A.) -. Dahiliye Belçika generali Dülfren be~nıtlr 

Be)~llnnamelerın , doldurulmnsı. ıçm kilndür. l)iğer yerlerde imparatorluk ~aff:akıyet elde etmek Jstemiş,Ja. ~ı:arıarın bu suretle. önüne geem~k milm n~ırı: japo~yaya se':k .ed~lmekte olan Belçika kralı LeopoldOn BrOksel C!fl 
hususı ~ha~~be, zıraa_t dalrelerı me- kuvv€tleri iyi vaziyettedirler. J,at muv~ffn~. oJ~m:m~.ışlardır. Her kün olnca~ctır,.~ ı~ ~~z~~~ bnzı ~ıdn hır ~ıı~:on !Jtre benzmın ıhrncını _me- rında bir ıesir gibi yaşadığını, . 
murları ılc. znant banknsı ~nem~rla - Knhire, 17 (A.A.) _ Resmi tl)b - hnl~le Dögolculerın mudnhale mih _ ~.adftd~leı;lnın küf\,)et ızlıgı sebebıyl~ netmıştır. Nazırın yakınlarının muta - Almanlarla anlaşmayı reddetiğinı. 
:ın.dnn \'e •.lk mek~p muallırnlerınclen liğ: \'Crı .~ek. yoldan uzanmakUıchr. Dö _ ~ukumetrn a~ıtrepo ~".e .konsen·e fabrı- ttıle:ısına göre, bu tedbir, Amerikanın çikn knnunfarı haricine çıkmak iste 
lT. tıfnclke ef~ıle<X?lhc, Jc:tbıhndn ·1ebunklıtı:a İngiliz ve A vu ittrah·n hnva kuv- gd?f1cul lerı~, Cekbellidilrüzün volkan in- sekalarınfı bte~·ksıledccegıfnı, IS€b1.cl vte klon- ~rk rnıntaksmda 1Uzu1'!1u ~adar .be.n- rnediğini, bu kanunlara göre, jşg~ 

opra · o ısçe arcıra \'erı ce ır vetlel'i Sur' •ed k d k' "tt f'k ı a nrınuan a ma sarp arazivi a- rve a rı a arının aza ça ış ırı a - zın bulunmamasından ıl:erı gelmıştır. dilmi\ bir memlekette kralın snJj1ı1J 
:Beyannameye tiibi olankır, mahsul- kuv'Vet'ıer ~:ıre~att"ra. ~ <lı mut e ~ kıllarına bile getirmedikleri gÖriil _ cağını, Karadenizdıen Bükre~ milhim Nazır namına sijz söylemeğe salahiyet- ti olmadığını ileri sürdüğilnil Al 

Jeriııi ofisten haşka ye,rc satamazlar. 1 bernbrıer de . ka ;',artı ı"? ~ m~ - mektedir. Fransız kumandanlıg·ı ise halık scvkiyatı imkanlarının tetkik li bulunnn bir zat, bunun en~rnasyo- farın buna kızmakta olduğun'u .. n 
I'k -· . . d "ft . l <' "' nız une erı uzerm- l 1 l . . edildiğ" . 1 b" . 1 . k' • , .., 
~ ı_nefm e,\f'tınJ e {ap~~\·~e J' çı ? - c1e de dC\•amlı d<'vrh·l' uçuşlnrı rnp- ~rurak~ı·c .~.kıstıfat?e lilc A_zra - Şeyh mı yAnzıyor. "k d ~~ . bı~lds.,ı:r~tt.nıese esı teş ·ıJ etmedı- <ml~rın, bir iş birliği yapma.cıa bile. 

ı).all :l~ Ç.I Ç ftO llP 1 lJU~arı IW! • nmı]ardır. . , • es Hl l:;Lt ·ame ı~ı< fl şıcJdctJi hir mCfJ a a gını l ırrnış ır. . olmazsa kralın düşUnceshıi izbs.r e 
hetın.cle ıstıhsa~at yapam~ya~ıa:rm ek- lııgiliz tayvareleri Rnyak meydanı- muknbil tan:ruzla dü~manın inşe BU YIL CASUSLUK f ZLA Tokyo,_ 17 (A.~.) - .. Amerikanın sini istediklerini söylemiştir. 
~n?khk, yemeklik ''.~ yem~ık ıhti~·nçl~rı 111 bombardıman .etmi leı4 · •• Y~~unu t.ehdıd etmeğe bnşlnmıştır. A Tokyo elçısı, ~ugun harıcıye nazırı B. • 
ıçın pazarlarda :rwıstnhsılle1· yüz kılo- ı>ic•tı' ı'le L>nzı l>ı'n.aJ.nr ş . • :b tKI fi) .nla Dıger hir nmknbil hücum ela Dögol- \ 1 • ut 17 (A A ) A 'k :.\fatsuok:ı~, zıyaretle bir mülakat yap- F rancola"ı hastalar de 
t.•a kad s t a ·a l"'b't"~~,·ıerclir '°' ' .. , ..... a ıs,. P er o - •il i • 1 h d . aşın~ -On, . . - merı n t B ('l~'·· tt .k. d l t ' " • nr a 1

11 ) ı .. 1 r:u:n · ınua siddetlı' inf'ltıkJ . 1 1 . t ı c erın M cena ın a ınkişaf etnıe1'- 1 . . ti 1. . . h mış ır. u m l uıu'l n. ı ı eve :ıra . ğl . l 
Ofis teşkiltıtı hulunmıynn yer)~rde vn.ıiİn;iştı'r Avtıstıua ima t sc ıe ,ılye: 'ıtq,dir~ V.e bu da, Hermon rlag-ı il*' rı~r1~cıy~ nezütnare., ay:nd~~bı~ının a.- sındakl miinasebetlerip h~yeti umumi- sa amlar a ıyor 
.. t h ·ıı b 'b' ı ıı .· · "" · ra \ a an·aı'<' en u . . • ıc Je .,ne enınc ..:er ıgı ır r:ıpor- . . . . d k ld x.. h . • . 

~us a s~. er. u ~ı ı. ma ısu eımı. ~- de Knrıaytra yolu fız~rinde. bir diiş- ~mıeytr~ ıstık.arnet.ınde Ş:ı.nıa~ ~!dc!ı dn Amerikada c.'lstısluk ve bozguncu- j~sı üzerı.n e onuşu U~Lt ta mın il· . 1s~a!1~u}, 17 (Telefonla) - Fran 
hırf' ~ncıı lerın<' • ntm l~~sa, ~attı~ım. ı ı1ı:ın knnıj'on kafilesini mitralyiizle ~ol (~zerınclcdır. Ay~ı~.a bır uçuncü hık faaliyetlerinin bu sene, g~en sene- dılmektedır. • ın:ıalı. ışının tanzimi dilşlinülmekt 
~\1e se~~~~. bu?u~k m~tar,kfın~ \.e fı: hnsnra ugrntmışlardır. Denizde dev- ~.are~ct. de vardır. Blitun bun Itırın ne ye nisbetle daha fazla olduğunu hil - BASMA SATIŞI VE BiR Çiinkil francolayı hastalar yerine 
)~lııııd ı fı~ıtr -.chsı ~ a. acı~ ar tıı .• .:1 riye ucu~ları yıapnn tayvarelerimiz, ıce:ıı ne ohır.c:a olsun, Şama k2rşı dirmiştir. - ' l 1 lnmlar almaktadır. Belediye tetJd 
cır er e o ıs en nrı.ç J er de ;;a ış )a- ı;:ıhil açıklarında bir kaci Yunkcrs yapılan ~nar.nızıı durdurmak n-ibi Bu k~yfivct, Amcrjka\•a giren \'e H D SE yapmaktadır. Francola satışı ya set 
pamıya~~kl.ar~ır. l\lübayea. edıleıı ı_ııad tayyar.esini karsılamış birini dü ür mesud bır netice cJdc edilmiştir. Dö- \ıknn şahısİarın kontrolli. hakkında . best bırakılacak, l\"Shud dn valnız 
deler, ko.r.ıhtıyar ve bcledıye mechslc- nıiis ligJer bnz;lar ' k ti şl - golcüler Kisvenin işgalinden "onra R it . : . t .1 !Ah• tl • lstanbul, 17 (Telefonla) - Yerh tahanelere verilceektir ~ 
ri tarnfmdan kendi nakil v:ısıtalnrı ile 1 "' < ' • 1111 sn a amı~ ar- hunu il;rit.·e "Ötilremc~iş Avu.stral . u~v~ ıç.~nakıs enı .end s~fa tyed'ler .Pt~o- )falları pazarındaki ucuı basmalara · 

• k · •. nl · ı · ·ı k . < ır. ~ 6 
• • • JCSının muz ere.sın e ı şa e ı mış ır. t • c· t k•ftd B 'Ü d b t en }a m ıSL<'l yo ara ınc ırı ece \e L d. 17 (AA ) 0 t · valıl:tr da lı.iibnanın sol yamnc]-nrın- I I I enac ım arma wı ır. u ~ z en t · ooo 

t?prak ofi~i an~a1·1aıına gönderilec~- ki -a~~e:.:·hıırekfi·t, ~ıut.em:d~v~~r~~:t ~ın yeni harekat yapamamış. tn~iliz- B R TAL YAN GENERAL OLDO gnn ~azruhi isminde gene bir kız ya- lngiliz av ve bombar 
~~~~!I~~~r:ı~~~k~uv;~~~a~~ı~ııf~f;~a~~.t <letlenmektcdir. Sollum civnrincİa tl'!k k~;y ife sahik:\ Firaf. mın.ta:c~~ı~dn Roma, 17 (A.A.) - D. N. R. ajan- rnlanmıştır. man ta11'!Jare/eri 
ederek ~alıı.ıtı;abilecek .\~hud dn mii- rar Alrnşlıymı miic:ıdele geniş bir h:ı- , ~ a .ve ., ~ı .,ema ın ı~ga ııı en sından: ŞOPHELI SAYILACAK ~. 
tıııyea cdehlleccktil' • ~ ı·t>kat Lınşlangıcı olm·sn lıuna hayıC!t soısıın tlıır şey ~.nJ ~J3mnmı~lnrdır. ltalyan nıtituı·ekc komigyonu re:s; - Baı tarafı 1 inci aalıifede / 

' . . etmcmcliılil' , rıy< anın :1 cı omcfre .ımrkın<ln \'Cj l K .• ,. k 1 kt ". d --ı VAPURLAR 1 b • t 
l\liistnhsilden gaynsinin malları be S .. . 1 · . 't 'k k , , ti . dnhn ı:ınrkındn mevzilerimiz sn~lnm ge.~ıe~a 0111~ ~ ı. a P ~e c,,ı~ c~ '' .: )o.m ar~lıman tayyarelerıne refak:ı 

rıımuıme \"ermesinden sonra bir n\· lll ı) e< e. mü" cfı t~\:' e crı ~un- ım . tı ; t t kt d . ' · muşt\lr. Kcndısı evvelce dorduncu l . . . . mışlcrdır. Bu harekat hakkında 
içinde mübnyea edilecek-tir. · taznmaıı ıler.lemckterl~rler. Şımdi ı (' ( ıı unma n ıı. orduya kumanda ediyordu ve hila - &.:ondra, 17 (A.~.) - .ngılız ıktı- tafsilat ahnamamı~tır. Fpkat mote 

Hiikumet, zaruret göriirse, yüzde Şa~ııı l O kilometr~ şimali ~nrbisin- har.e ayan azalığına ~eçi lmiş'ti. sa~ı harp 11~~are.tı •. Amerı,kadan .ık· did düşman avcısının düşürülmüş. 
~·etmis beş -ıwnns v~rmek suretiyle bu dectırler. Burada hılhtıssa hur Fran- Bir Amerikan gaze- YUGOSLAVYA KRALININ t~ıma . .sureti~~~ ışlı~'l!!_n ~apıırların bir kac ingiliz tayyareı:ıinin üslel' 
müdd~ti uzatabilecektir. Buna ruğ - ız ~uvvC'tlcri çarpışmaktadırlar. J şuphelı ~dded~lece~~ı, bunların ko- dönmemis olduğu biJinmekt~ir. 
men miibayea yapılmazsa mahsul sahi- Bır .k~ç ~ün evvel Vişi hava kU\·- le$i uigor ki: MISIRI ZiYARETi Jayl~k ~örmedıklerını Ye hareke~ me- Londra, 17 (A.A.) _ Lond 
bi serbest kalacaktır. Evsaf haricin- n:tlerının bır bombası ile ynrnlnnan - Baş tarafı 1 inci aahilede - z~.nıyetı !lı.madıklarını, Amerık~n öğrenildiğine göre, i~iliz hava ku1 
deki mahsuller, şimdiki tenzilat esns- general Löyantiyon tekrar hiir Frn~- Maamafih Ru~v~l~in husu~i. katibi ~a~i.re, 17 (A.!1.) - Şimdi if~ hukü.me~ını.n .~~ ~u ~escle~e. lngı~ - \'etleı;ine Jl1€nsu:p bombardıman tıı~· 
Jarı dahilinde mübayea. olunacaktır. sızlar kumand:ısını ele ~]mı.ştır .. 'Mu- Örley, cu~hur reısının ~ıhhatının seya e~ıldıgıııe ~öre, l ugo!:ılavy:ı kralı ter~ ıle ışbırlıgı ) aptıgım bıldırmek - relerı, paz:ır~siyi sahya bağhyan 
Değer fiyatlara itiraz hakkı Yardır. ~c~ns~.~slnr:t göre, $am, Surıyeııın en hate mnnı ol.a~ak derecede ~~u~ olma Pı~·.er son günlerde ~.ısırı .. z1?·arct. et - tedır. ce g:ırbi Almanyadnki hedeflere 
)i'akııt işin ihtilliflı olması ona vazrr<!t •Yl muclafaa noktasıdır. Fransanın dığını, mc~ı;:ınc ılevnm ettıgını söyle- mış ve Mısırda lngılız buytlk elçisi t ELA D cumlar \•apmışlardır. • 
edihnesin<ı ve onun naklin~ mani olnu- te ·!iminden beri, buradaki Fr~nsız mişUr. . Lampsonun misafiri olmuştur. YEN Z N ADAN Londra, 17 (A.A.) _ Havn ne 
yacnktır. Toprak ofis, lüzum gördiiğii g<ıl"lıizonıı çok kuvvct1idil'. ~ehir<lc Ruzveıt, Prcnsses .Ju]yana \'e prens GELEN KUVVETLER .. tinin tebliğine göre, ingiliz tayyare 
yerlerde :ınbar, depo ve hangarları arn ;:ıra lrnrgnşalıklnr olmııştııl'. Bernhard ile buluşacak ve onları Hayd hir etmiştir. L~nd~r!• 1? ( A.A.) - .son gunler- dlin Almanyadn Ruhrdaki snayi 
bu hususta kullanacnktır. Satışlar, Şam haı•ektıtınm ağırlığına lıa.vret Parktaki malikaneqine misnfir edecek_ Ruzvelt ayni zamanda ingiltereniıı de l enı Zelandadan lngı!.tereyc ge - takasını, Ruseldorfa, Dunkel'k ve 
borsa kavıtlarınn ve resimlerinf' tabi L·tnıcrnelidfr. Çiinkü bilhas~a kan tir. Va~ington elçisi Lord Halifaks ile har- len kuvvetler arasıı:d-a hur F.r~nsız- lonyayn hücum r:tmişlcr, yangınlar 
9lmıync:ıktır. <lökülnıec:ine mani olunmak istemek- Assoı;yetid Pres Ajrınsına göre. sıh- biye nazırı Stimsun, donnnma amiralı, larn mensup olma~ ~zere Tah;tı a~!1- karmışlarclır. * le ve. huı:ıusi miizakcrclcr için fa!lli- hi vn~iycti se~biyl~ Ruzwlt Jfoyd kurmay başkanını ve tuğamiral Arnol- sında~ 28. hava crı ıle askcrlık mu - Düşman sahil nakliyatm:ı yap~ 

Kararna:rne derhal tatbik l'tİilmiye- \'etleı· saı·rcdi1mcktcdir. Pnrk ve Rnstona yttpacağı seyahati te· du knbul edeı·ek görüşmiiştllr. kellefıyetınc tabi 4 Fransız da \'!lrdır. hiicumlarda 2. malz~me gen:ıisinin 
cek, lüzuma göre hareket edilecek- A • • .. .. dn. , tırıl!hğı t.:ıhmın eclılm.ekte~ır. Bi! 
l.ir Karar hakiki \'C hiikmi r:ıahsiyc~ Gnz€te1er, hndı eyı boylecet eburıız 1 E • d • 

1 1 
rekattan 7 ta.r.\'nremız donmernışt 

ler~ aittir'. Para mahsul t<>~lim nim- ettirdikten sonra, rrnçlu olarak ıaııne- srarengız enıza tı ar Şe~. başın.ı sallıy:ırak Fon r.ntma- Bunu mukabil Rritanra üzerinde 
dıkça Y"tilecektiı~ dilen Amerikalı mühendis Smithin 24 . na hıtap cdı~:ordu. A man hfümmlan küçük mikyast:ı oJJ11 

Fiynfüır, dört. ·haziranda cıkan bir na~ s?nra me.,r~ana \ıktığını ve doğru- . -. Dehşetlı c~sar?t. !uzımdır .. ~on- ıt düşman t:ıyyn.Tesi düşüriilmUıtOt· 
lrnrarnamc ile tesbii cdilmi:2tİI' l'[I ıstmt:nk h:ıkıınine mürncuaH:ı bu - Aşk harp dehşet ve macera rn hırnz .da ~eh.lıkeyı goze ~lmak ıca- A Lon~ra._ ~7 (A.A.) -: DUnkQ h 

\"ekiill't mahalli ihth"ıçl:m da nnz:ı luııduğuııu yrızm::ıktnclırlar. ' ' beclcr. Şımd! ~ıya~et nok~:ll naz~rm- kutta ıngılız tayyarelerı knyıbı ~ 
rı itib:ırn ~l:ıcaktır .• ıu·t;ı\'::~sıtl:;r, köy . l\fııkiıı~. miih~ndi,::i Smith, vercliği - ~J - d:ın v~zjyetımı~ ııoıma~dır. De~1ıznl- dir. 
l"d •l.:ı ki . ı h . b ~ ü 1 ıfıı<lede . orle dırnrmuş: , tı teşkılat1mız ıcncle cdıJcn Y~nı mn- Lontlrn. 17 (A.A) _Hava nezD 
u t.<ıı ~. uı mı ma 1 eı on c~ g nr c · • • 1 Fak·ıt iıe ne oldu ma<lmazeJ fazla cehnle~ yiizünden velev ki hır k·1c; <in- k' ı l k ·k · ı.· • eki · · t' · · d · bir bl'.'vaıınnme ile hlikunıetc bildire . • ·. . .. .: • · • .· . ' • . ' ~ ıne er e oı unc uıı ş e gırmış ıt • tın e.n: 
kı~ d.. K :ı·ı . üb 1 r• - Gazinoda ikn edilen hırsızlıktnıı heyec:m geç.ırıyorsunuz, goruyorum. kıka o ~un lekedar olması Jnsanlıgı Fakat vapı1'tn bu ce::urane harek~t.- Dlin aksama <logyru l\lan!i üzerj 
~ ~r ıı·. encıı erıne m nycac a /: . ' ' • ' . J' . ı· h k'k, •~ .. h' b' h • ı h h · b' h elb tt . • · · A • ' " • •• ,, ı· d . b'. · , ··ı -~'kf. haberım yoktuı·. Ben o sabah Amerıka '...\C ın n 1 .ı~n mut ış ır e~e~"l~ı aı~.amı~ er angı ır şa sı, e c lcrın devletler arasındakı sıyası du- harekat yapnn kuvvetlerimizin raııl 
- ,a nı 11 prım \Cl 

1 
.ece ıı. bıınflırnlı bir vata bindim ve İngiltere- İ\~inde idi. Cehresi renkten ırcnge gırı- mutesRır eder!.. rumumuzu boz'l'lcağını da dHşiiniiyo- ti hakkındaki mütemmim malunı 

• ooo • • . •• ye gittim. Hadiseyi ele ingilteredc iken j onlu. Viicurlıım~ garip ?ir titren:e t.ut- Dilber Evelin a~:ni günrl~ ~ir baha- rnm. gi1re, Mhil muhafnz servisine men· 
Amerıka Harıcıye lllllS- haber aldım ve bura nclliyesiııin henden muştu. n111ıa ragnıen bır foırn ınlı.b~ ne bula~n~ çıktı. ~ı~ana gıttı Ye As<ır Rapol'larıııızı mnntnzamnıı t!ıkip homhardıman t.ıyyarelerimiz Bulo 

b al. şliphclcmliğini c~fle i$ittim. Bu suç, raı:;'ltması muh!e!11el olan bu hnlını adrıları ıçın, h~~~g! J?.~n ve ~aattn ,·apıır ttim. ele dcmiryolu istnsyonunu ve bü)' 
ieşarının eyan l benim için çok ağırdı. 1'nbii ingiltere- açıg~ \'11rmnmak ıçııı metanelle cc\'ap hareket edecegını ogrenclı. Pon llolç da a:rrıcn izahat verrli. bir de1>0yu bomhardıman etmiştir.} 

- Bnştnrafı 1 inci sahifede - de durncak halim kalmnc ı, Derhal ilk v.erdı: . . . ~ . , . . Bundan bes gün evvel Pı en~es An • cı tnyyarelerimiz de refa.ırnt eımiş 
knrıu ı ile Amerika - Alman\'n 'l1üna- vasıta ile miifarcknt ettim ve işte ma. 'feşrınıevvellın ıkıncı haftası ıdı. ' ·· . ' . Düşmnn avcıları ile muhtelif temn . 
. ebetliıri yeniden biraz daha bozul- sumisetimi ispat etmek için size bcl- - Hiç .. Gayet basit. llemle}rntle - BüyUk bir Alman şefi. Vaymo:de ~.·c- to~ny:ı. llnmburgd:ın gcl.dı. Cok ış~~- vapılrnıştır. Sahil s~rvisinden iki t 

· mu~ur. elim. rin asayişi ile alakadar olan zabıta teş ni inşa edilmiş olan hükumet samYın- kar hır kadın .. Halhukı yaşına yore raremiz kayıptır. 3 avcımız döm11t 
Amerikadaki Alıntın dcmir,•olu ve Nihayet~ valii umumi, Amerikalı kilatının zayıflığı bende bir heyecan daki husuai bUrosunda oturmuş Ra- dnh~ eiddi olmn"'ı icabediyor. miştir. Fakat bir tanesinin pilotu k 

turist teşki!Atı da bu karara· dnhil mü hendi ten nf dilemiş ve ayni gece uyandırdı. )lasum bir adamın namu- ron Gutman il.e ey ani Asor adaları - tarılmışt1r. 7 dilşman avcısı düşil 
bulunmııktndır. şel'efine bil' de ziyafet vermiş. sunun Iaalcttnyin zabıta memurlarının nın Almnn konsolosu ile» konuşuyor- - De•am edecek mtletOr. 


