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GUnü seçmif nü•haı . .. 25 kunıftur. Her günsabahlan (İzmir 

Uş::ık, 20 (Husust) - Uşnkt.n mahsul idrak edil

mek üzeredir. Yaziy.et iyidir. Buğdsylar arızasız in
ıkişaf etmektedir. Arpa mnhsulU kaldırılmıştır. Har
man yerinde srpanın kilo n :ı 6 kuruştan satıl

mıştır. 

Milli Şef le F ührer ara- r- Milli Ş~f -"" 
J • A / f. Dün tarih kurumu top· I 

sınaa samımı te gra - lanbsınariyaset ettiler 

l 
• l d Ankara, 20 (A.!'-.) -Türk tarih 

ar teatı O Un U kuruın~n~n },~i rei~i Mi~li Şef 1~ 
met lnonu bugun tarıh, dtl ve cog-

Oünga basını, Türk. Alman paktı hakkınd-ki 
tef sırıerıne devam etmektedir 

rafya Lin::lsındaki Türk tuih kuru. 
munu yüksek huzur tan:yle şereflen
dirmişlerdir. Mmi Şef, ku.-unuın 

kütüphanesinde toplanan umumf 
h ey't.>te ltitfon r tya a.et buyurmu,. 
lardır. Reisicuınhurum\12!, e ldeki 

Tı k Al 
k me vcod iş lt>rin biran eYVei neL~ce• 

ltal.ı1anlar; Fon Papen, iir - man pa lırıı ıendirilmeııini kurum a:ı:asın3 enı-
ltalya namına da imza etmiştir, diyorl!l.r retmiş ler ve kuntmun şimdiye ka -

Ankara, 20 (A.A.) - Tür k • Al- ~~mı:rik:m m:ıthn:ıtı, Hitlerin lngi- dar gösterdiği f a a \:ye tten dolayı 
man dostluk muahede&!nin akdi m ü- liz cliplom~t~i~i Ü7.Ninde ".reni bir .ı:ıfer yük sek takdil' ve memnuniyetlerini 
n:uebetiyle Reisicumhu~· İsmet k:ızandığ·ıııı yazıyor. izhar buyurmuşlardır. Milli Şef 
lnönü ile Alman Rayfi Führer Şan- Viş! matbuatı, Türk - ~l.man müna- 'Türk tarih kurumundan ayrılırlar· 
So'' lyeaı· Adolf Hitler arasında asağı- sebatının norm~-ılleşmesmm Fransa M ·~ V k·ı· kuru h ' .. ~ - · t · · k · i - · ı . cen aaru e ı ı ve m ey eıwı 
daki telgraflar teatl olunmuştur: vazıye mı t.:ı Yıyc e< ecegı .:anaatınde . dil • l • 

.. • - De\•amı dördüncü sahileed _ uaaı !frafından tet,)'I e 0 mı!,!!_dll'. 
Ekselans Adolf Hrtler; - - --.~ 
Alpıan Rnyşi Führer Şansölyesi ·-- -

Türkiye ile Almanya arasında sa
mimi ve sıkı dostluğu temhir e den 
mua hed enin imzası münasebe tiyle 
Ekselansınıza tam memnuniyetimin 
ifadesin i bildirmekle bilhusa bahli
ya~1m. Bugün iki memleketinıiz ve 
milletimiz karsılıkh bir itimad d ev
resine, daima orada k a lmak k at'i 
azniyle giriyorla r . Bu mesud fırsat
t an biliatifade size dostluğumun bü
lün teminatın ı yollıyorum, Bay Şan
sölye, 

Ankara. 18 Hazirıın 941 

Amerika Hariciye nazırı 
Kordel Hull 

Bir aglık aımi zayiatı 
461 bin tonluk müttefik 

295 bin tonluk mihver 
gemisi babrıldı 

Londra, 20 (A.A.) - Amirallık 
daire~inin neşrettiği tebliğe göre, 10 
mayıstan 10 hazirana kadar olan 
müddet zarfında ceman 461326 ton 
ha.eminde 98 İngiliz, müttefik ve bi
tarnf gemi batmıştır. Bunkırdan 
355 bin tonluk 78 gemi İngiliz, 92 bin 
tonluk 20 gemi rntitlcfik, 14 bin ton
luk 5 g emi bitaraftır. Bu rak:ıml:ır, iSMET INÖNÜ 

Ekselanı ismet fnönü geçen iki aya nazaran daha azdır. 
Türkiye Reiaicumhuru Şa.ı·ki Akdenizdeki kayıplar bu ra-

ll .. i memleketimiz .... orasmdak·! sa-
k-amlar n dahildir. 

, Mihver- Ameri
kan münaseba 
gerginleşiy o ~ 

Italyadaki Aınetik~n 
konsoloslukları da 

kapatıldı 

A111erikanın 11ıukabil 
karar abnası bekleniyor 

Roma, 20 (A.A.) - R('smen bildi· 
rildiğiııc göre, ltalpdaki Amerilrnn 
konsolo;;luklurı lrnpatılac~1.khr. Ame
rikan konsolosl::ırı ve. memurları ni
hnyet 25 temmuza kadar İtalyadan 

- Devamı dördüncü sahifede -
Alr.1anya Hariciye nazırı 

Fon Ribentrop 

~---Orf·i idar -
Büyük Millet Meclisinin kararile 

altı ay daha temdit edildi 
Ankara, 20 (Husm~i) - Büyük :\lillet Meclisi bugün Şem~eddin 

Gllnaltoayın riyasetinde toplanmıştır. Bugünkü celsede, 1!-tanbu! Edir
ne, Kırkl::ır.eli, Çanakkale ,.e Kocaeli vilayetlerindf.) 23 ikincitesrin

1 

9JO da 
iltm ve üçer a:r temdid edilen örfi idarenin altı ay daha uzatılması 
hakkındnki Ba.şn>kalet t ezkeresi okunmu!J ve ittifakla kabul edilmi~
tir. 

l\.Iecli~. çiftçi m:ıllarının korunma~1 hakkındaki kanunun bir kmm 
maddelerinin müzakeresini bitiı"llljştir. __________ ..,.iiıiııiıiıiiiiıiiıiıiiıiııiiii __ iıiıiıİııı ____ --..;ı.;;,;;,;..;.. ................. ____________ ...,._ 

Bulgar Kralı 1 

mimi doatluğu tevid e den Alman- Ayni rnitd<let zarfında mihvercile-
' .. b re aid 295 bin tonluk gemi l:ı:ıtınl - O S 

Türk muahe desinin imzası munase e- Ün lovakya devlet 
tiyle belim de bu muahedenin a~din: ' mıştır. J 

Ruzveltin mimasslli 
Kahir ede 

'd e n dolayı en büyük memnu~·yetl C v f 000 
• ı·eisile görüştü 

lıl. -~tmekte oıduüumu, dostane teı- ogra ya kongresı H ı · · ""°"' .. Se1zbur0', 20 (A.A.) -Bulgar kr"lı arp ma zemesının tes· 
gre.fınıza cevaben Eks?lansınıza bil- A k b "" 
diririm. Ben de iki memleketin bun- n ·ar::ı., 20 (Hususi) - Coğraf- Boris, dün s~at 15.30 da Selzburga. gel r • • • ı "" 
dan böyle devamlı bir karşılıklı iti· ya k~ngresi bugün üç cel~e y:rpm1ş- mi~ ve derhal Slovakya devlet reisi Ti: 1m1 ışı e ugraşacak 
ma.d de-rre.inP. 1111;.diğ i hu$uaunda1ci Etrafmda kanlt muharebeler olan Şam -tehrinin u umi 2 cwünü, ü hr. ı:.a.rın (bugiln) d~~opbn~~:ık ve ı:;oyu samyında z.iyaret ederek görüş- Kahire, 20 (A.A.) _ tca" v.a 1·are 

• • ,_ d. D tntı$.'h>ıtnc son \'tıreceKr.ı r. mflştür. Bilahar e bıı rnl.IJ.likafa Slovak- . . . . 4. ,;: 

k an.a a tlere ıştıraK ıyorum. ostane Sun·yede harp 1 1 B k ']• T knnunu mucı ... 'ın""" "e l 1- h 
d l 

ya ns\·~ ı ı tıga da iştirak etmiştir. v """ • rı ece.!\: arp 
h\ssiyabnızan teminatından o ayı _ ı · 

d b d • A . HOLLANDA VELIAHDI ma z.e.mesıni~ gön~erilme~i işi111· b"ır ai.ze teşekkür e er ve en e sı.ze ay· k A ~ • - -
ni J ost ane hi&Jerim: en h a raretli bir ciddetlendi s erı azıyet teşkılat:ı baghtmaga. memur Hal'i-
surette tekrarlarım. ":.f • KANAOADA men, rei~icumhurun mümes!'lili ::ııfa-

Beırlin 19 Haziran 1941 _I _______________ ...;:;. ____ .:.. Ottava, 20 (A.A.) - Hollanda tiyle ve tayyare ile Kahir~ye gelmiş. 

• ADOLF HITLER Merce Ayun ve Şam mın 1 Veli:ı.hdı Prenses jülyana ve Prens tir. Harimen orta şarkta dolaşncak 
Ankara, 20 ( A.A.) - T ürk · Ala k l d .. "".. .. Al • h d f • B~.rnard Amerilrndan Kan-adaya dön 1ve Ameı-ikadan buraya harp mnlze-

man dostluk rn"!a!'edeııin~~ . ~k~~ ta a arın a gogus go- manyanın yenı e e ı mu~lcrdir. mcsi ı:ıevkiyatını hnzırlıyacaktır. 
münasebe tiy1e llarıcıye Vekıl: Şükrü "' - ( l 
Saraco i 1u ile Alnıan Hariciye n1!zı: guse çarpışma ar O uyor • . ? 
~~.:r:'fı!it::::r~u:::;~~:. A4am,1ml Hav' a taaııuntı arttı nere s 1 olaca k • 

Ili'.rlin, 20 (A.A.) - Husn:ıı mu rn- U ---· ---------------
birimiz bfülirivoı·: • . Al d •• ••ı • bA ••kA Rü~ iik clc;i~1iz Hlbrcv GerPde. dün .~~ahıre, 20 ( A.A.) - Resmi teb - manya 8 goru en DJS 1 SU 00 
s:ınt 16 da f'ührcı· tarafınrl~n kabul lıg; t 
olunar:.ık. Reisictımhur 1.nönü taraf~n- Suıiycde: Muharebe bütün cephe. 80C8k bı•r taarrUZUQ hazır• 
dan gönderilen ce\•nhi mektubu t:ıkdını lerc~e clC'vanı etmektedir. Cephenin · 
et,.lıi~Ur. s~ıhıl kı.~mııııla Avustrnlya kıtaları ı w d JAJ · d 

BUyiik ~·lçirniz s~·<:lis re gidişJ:rinde görclilk}•!ri ş.iddetli ımıkavem~te rağ- Jgına e 8 et e er 
b;r nı:ıkerı kıta t-:mıfındnn selamlnn- men agır bır surette ilerlemektedir. . . . 
rnış re mUli'lkat yarım ~~!tat ~ürmlişlür. Şnmııı c~nnbund:ı ndedce üstiin VL~i . lngı·lız bombardıman tayyar~lerı- en gece olarak, Dllf!.e l<lori ve Kolon-

Rorna, 20 (A.A.) - Koricre Della- kıhıkm hilr FJ ıırnuz kuvvetlerine kar- nın. gcc-c tanl'l'ıız1aııı devam edıyor. yadıtki Alman ağır sanayilne üı.ar
R?r:ı, Tllrk _ Alman mıınhede.:ti nclen 151 y:ıptıkları muknhil tnnrruzda ge- Jngıliz tayyareleri, üst ilste dokuzun- ruz edil.miştir. Bu devrede AJmanla
hahı;edN-ek diyor ki: ri pU~kfü1.lilmHşlercUr. Merce Avun- m11111n11umu 111111m1111m11111111111111111uo nn !ngılt.crey<' kar~ı hava taarruz-

c:\[ihverin siynf!eti bir olduğ·u ;Gin, da vaziyet tnmnmen avdınlanma- Fı·nıandlgada 1811' brı nisbeten dağınık VP kiir,ük mik-
F'on Pnpen TUrk .- Alm:ın pnktrnı !t~ıl- mı~tır. Diğ<'r bölgelerde Vişi kıtaln- 'I Yll~~a olmuştur . . Girid ~3.r. ekatından 1 
Ya. nnmına da ıınza ctmıs demC'ktır. rının denımlı mukavemetine !'ağm~n k • h 1 k berı aradan 18 giln ge~tı1.;1 halde, Al-
ltul.~ıı. Tilrk:l.Yt' ile 1928 de aıılayış ve mahalli ilerlemeler kaydedilmi'!tir. as erı azır 1 m:ınlar hiç bir tarafta büyük hava 
L~hirliği il~ ba~Jıyıı.n rniinaRelı etleı·ini K!l hire, 20 (R:ırlso) _ Hava teb- taarruzunda bulunmamışlardır. Bu -
Hı:.-a ı.•t.mek nrzusunchırln·. liği: ' nun muhtelif sebepleri oh~bilir. En 

l\fo kc~va: ~o (A.A.~ -. So\•yet b~- Avcı tayr:ıreledıniz, Şam • Beyrut Moskovada fevkalade muhtemel görüleni, Almanların y~ni 
sını, yenı l!a~lıs ?l~t~ .Türk - ~~ma.n m~ı- yolunda Vi~iye aid zırhlı otomobiller • • .. •• • bir tanrruz için hazırlık yapmakta 
D?&?~tll·rm'in . ıı~ı~a.r: ~a~kı~<l~ hı~ le kamyonları~ hiicum <'tmi~l~rdir. bır vazıyet gorulmıyor o~duklandır. Bu tahmine sebep; şim-
b:~: rı1~taku ~ Uı u.tm~)~l. aı.. a .n.n~ı 200 cl<'n fazla kamyondan bir çoğu . . dıye kad:ır Almnnbrın her taarruz: 
mu~ahıcll.cr, Lu muna:::1ebetlerm Tüı kı- · h · rı · t'. Bom bardı t . Hehunkı, 20 (A.A.) - RugUn dan eYvel bıı taarruzun ce'ametı 
ve il.n Sc'ı\'vetl~r birliği ara>ıında n!üns- ~~ 111

1P ~< ~ msı~ ıı. '·c·· ı.,.t\~·11 demb~n kaJ. neşredilen biı- emirname ilE', 1897 ile mUtcna'~ip bı·r sı·ıku~net dn.•·r:sı·· ge İn ... ffz .J · b t.l . 
1
· l .

1 
-· . zannetmivor ·' c.re l'rımız, .,,am .., l Eo-v~ı rr ·am d dog- mmı 1 ı.•ıt" d · · " ' ~ - b tayyarel,.rinin akınlan es naııında bir Alm11.n limanında 

~~ C! · ~n lo.~a >; ee~gıı~ , '. . · . _: yon toplu) uğ·ıınu bom balam ıştır. 20 . en son.rı~ . ·. 0 nn uh un or ,u çirmiş o lmaları gösterilebilir. Şimdiki dokların boınbardıınanı 
Jar. Zı_ia b'I'.uı·bk:tre ıflel k._,~\2 ea.tc.lleemr 1~~~~~1 den fazla ka nıron lın~nra uğ'r::ı.tılmış.. :ı-11 ;nnRu bl ın ınmışt"tflıUı·bcElemreu·.,.., müroca atl.all:ı bu nisbi sükunet de, ıanca k böyle bir Londl'n, 20 ( A. lngı·ıı·z tayyarelerı· bnrdıman ta, ••. ;,., "ele-
!l.ra.c:rnun ır 1 ıırn l - .~. • v ,- tn·. . l ·:. o unmı: . • ~ uarne, mı ı taal'nı zun hazrrlı-ına delalet eder. A - . . J->•U 

vüz pal~tl mevoud oldugu gıbı, 24 mart _ 0 • d '. d" .. .ahif"d -· mudllfna nazırının ımznsını ta~ımak- 1 ibya ve Suriuegcephelerinde esas- .. ;> . ·-· Lond.~ nd,t ri, iki düzüne avcı hi-
1941 de de l\Io~kova ile Ankara :ıra- cvamı or u ncu o; ~ tadır. Jı b,,. t. b ddül J kt . S . d ogrenıldıgıne goı-e 1 ınayesinde 1\Ianşda 

d b. 1 kl- t t• ıed'lmi'ti --·-ooo v· . "0 (AA ) l\T k d ır e e yo uı. urıye e mu- 1 '!' h k AJ •• 1 • bh' Alman k:.ıfilesi-sın a . ır < e ara-.yon ('!l ı ı ş . 8 ı~ı. IJ • • - .ı.:ı.o~ ·ova. rıı - lıarebe devnm etmektedir (R G ) ngı ız ava uvvet- man US erı• ne hı'ı'ctın:ı tc."'ebbt'·t-
Almnnı;a i!C' Uomanyanın Sovyetl!r osna cı•va•rJn• yosu, bu sabahki neşrlyatında, Sov- _ . . J'. )eri bu gece garbi " c 

hirliğiııde1: m~talebntta. bul_undugu yetler bit'liği ile he~h:ıdud olan mc~ Almanyadaki hedef- De hu••CUm slinde bulunmtışlar -
hakkrndnkı f::ıyın l:ır tekzıb erlılmekte- da bı•r facı•a JekcU.erdc alınan 1htıyat tf'dbirlerı .. __..... ·~ • - lere hücum etmis _ dır. 8 Meser $mi<l 
dir. . hakkında hiç bir şey söy1ememi~tir. f ~AR E,T l.tR ]erdir " . Alman tnyynre~i, 

Ank:mı, 20 (R:ıdyo gazet~\;:inden) - So\'yet. hnlkmdnn hasıl edilebilen in- * 5ii;; -- : • ettil kendilerind<-n !iç de-
Bugiin düny~ı m!li.buat ve radyoları, • tib~a. bakllır<:u hududlarda gayri • • A Lon~~a,. 20, (~ · er 'fa üstün olan diiş-

Türk _ Alman paktının şümul ye Ustaşıler 14 Sırbı kur• mut:ıd hiç bir ~t'Y cereyan etmemek- Sokak temızlemesı h}. - .~": 'e a- manla muharebeye 
ehenımir-eti üzNinde durmaktadır. AL • tedir. 1 1 e.m_nı) c .!:eza- · • • • tutuşmu:;ı, bomb3r -
m::ın radyoları , havadi3ler ara~ınckt hu şuna dızdiler l\Io::;kova, 20 (,~.A.) _ Rö\ r~r ::ı- .M~hakkak .. ki, .!~~ so~.•k!arı te- retlen~ınt t~blıgı :.. 3 harp gemzsının bız- dmrnn t·ayycrcleı:h~i 
mev7.tı üzcrind<' konfel'an~lnr da ver- . . jan~ı bildiriyor: mızdır. Hatta, butün Turkiye . ao- ~ce ngıltere u- / d ., B .d bombalarını gelı:ıı 
m<>kt-Odir. Alm:ın radyolarımn.tan1nmıl'l Bosna~ ~O (A.~.) - U~taşılcrın Alınnn~·a t:ırafınd'!ln Ru~.r::ıvrr l:ar- kak~anndan daha te~ .. Her zıya· ıerınde. pc~ az ha· Un UJ!U rest Şl - giizel atmağ'a ve 
konferansc:ıl::ırınclan Hnns Frıç, bugün Bo~ad-::ı~ıı a~~mı .. k:mtı·gahından ~ı m<>talib:ıtia bnlunulduğuna daiı· retçı, her yabancı, b12imle beraber va. faalıY€t.ı olmuş ~ defle bombaland ;ıvcıl:m da dön-
hu p;:ıktı bfr konferansla izah etmiştir. aşagıdakı i.eblıg net?rolunmuşh1r: (lolnsan !'.Uyialnr hakkınd'a ~Jo:-;ko _ bunu takd:r ve itiraf etmektedir. tur. Bırbirinden l meğe icbar• etmişler 
Hatip, TUrk - Alınan .--iynsetinin tnrl- Sırplıı.r.: .. vadll··::ıdcnıl mullımnt bcvan eclilmck- Belediyemizi bu cihetten tebrik e t - pek uzak yerlerde bir ka~ noktaya diı-. Jfas:ıru uğramısan kafile yolun:t 
hinden bahı-:t'ttikt<'ıı 8onra, sözlerini 12. luızırnn . .P~rşenbe g~nil, a~ ha~- ~edfr. 1\Ili >ıahidlcr ne · A lm:ım·anın. mek vicdan borcumu~dur... • • . bombalar atılmıştır. Pek az zayiat ve devam etmiştir. 
·şöyle bitirmiştir! . ka ~·ıyecek gotürmeğ-e gıden Ustaşı- ne ele Romaııy:.:nıın Soy\·etler biı'.Ji<Yin- Fakat ba~ı sokak temızleyıcılen, bazı hasar vardır. Londrn, 20 (A.A.) - Re.!>men bil-

- Türk_ .ı\~m:ın dostluk m~:ıhed~- grubu, ~n.~ı ~~rp~~r tarafından pusu- de her h:ıngi bir teşel>bllst,, bul~~n _ gayri muayyen saatlerde yaphklan C 1 . d" man tavvarc . dti ,.. diı'ildiğine göre, İngiliz bombardı -
ı:ıi, hali diinya matbtıı:ı.trnm sımasınn ya _düşürülrnu~hr. 14 Sup, .. "a~a mnnmı oldukl~~rını z~nn:ıdi\·or!ar. sokak aüpUrınetinde, esasen kupku· ,. e.ce .. >ır u~ • • sı şu- man tayyareleri dün gece Almanya-
hakim<l:ir. Y:tlnız l ngilizler bur.un n:ıah~llinde dcrh:ıl kurş~rna dızılmı~- v c bu.nıın je'in de .-clıcpler vnr~lır. ru olan kaldırımların bütün nıuhte- rulmüştur. . nın ~imnli garbisin deki deniz üsle-
ehemmiyetsiz olduğunu Röylüyorlar.. tır. Her ne• kad:ır Ust:ı~ılerde_n ya.r~- Sovve'tlcı: bil'1i~ hükumet merke _ viyahnı savurarak ortalığı, civarda· Londra, 20 (A.A.) -1ngiHz hava riyle, Drest doklarına hücum etmiş-

lı:n-~ matb~!\~J, Sar~~?~ı.u va ~?n l11nan ~lmamı~ı;a da, bu zecrı ted?ır zinde ·bir .ı:ıcfoı·bcl'lik olduğunu gös- ki ... evler i vesaireyi toza, .duma.?a kuwetleri dün gündüzün ~imali ler ve b~ra~~11nı bomba~-a.m!şl~r~ır. · 
P.apenın .m:'\'Bımın en b~ı3 uk S~~s~"~.~ n~ı~mhtır. Şa) e~ ~~ında~ sonra ~u terecek hiç bir i~aret yoktur. Sokak- bog~aktadırln •. B~nlara bırcr auz- Frans3 ya taarruzda bulunmu>Jlar ve Bre:nC'n ılc uç ~harp gemısının lltıc~f 
nunu \·e ı!<ı memleket. aıa:-\ında ı,.bırlıgı gıbı hareketler vııkı olur~a. daha ~ıd hır genr.lnı-J" dollıdur Bo··\'I" bı·r oe,- geçlı tenek e venldıkten ve yakm ev II d'.,k· tr 1 d 1 . ı.- etmış bulundugu Bre5t dokların~ 

tt ki b ·· tt· · · d tı· l ·ı kt' · B. U t · " " · · t. · • 1 d al ak b fif b. avur '' 1 pe 0 epo annı uum - 1 h- 1 b·r y::ıra. ı ·arını tt: aruz e ırı~or. c ı ceza ar verı ece u. ır sa- olsavdı bunların '3<.\kere Ç"ğırılma~ı veya çeşme er en su ar a a b d t . 1 . yapı an ucum ar ı hassa ~iddetli ol 
J::ıpoıı matbnotındn pakt müsb~t şiye ~uk~hil yiiz Sırp kurşuna rlizi- lazım ~elirdi. · · ··· · ·~~maclan sonra süpürmek itine ar ızr:an -e mış erdır. . . muştm. · 

p.ktr;ler yaratmıştır, Iece~tır. -.mımm•••m•mmmum••unnmrn•1111tu" PJ·dd.e• açaba otmaı mt? . ** llerlın, 20 (A.A.) - İn~ıh~ bom- Dört tayyare dönmemi~tir. 



(SAHlFf. 2) 
(ANADOLU) 21 HA.Zlfü\.N 1941 Cumartesi 

Tarihten Yapraklar 1 F 1 K RA 1 Bucada kahve kaçak- ••Dil BUGONKU PROGRAM Ü~ç-=l(;t~d; imparatorluk Harbe "it 3 da,ünce çıları yakalandı 
11 _ flarbı ya~k 7,30 Program, 7.33 ~üzik: Hafif 

k d 
program (pl.), 7.45 Ajans haberleri. 

Uran a am Bahri SAVCI 8.00 Müzik: Hafif programın devamı 

Devletler hukuku ve hukuk felse- J" 3° M" 'k T .. k l~l 1 Sl•vast.&D getı•rdı•kıerı• 1~3 kı•ıo (pi.). s.go/S.
45 

Evin :-ıaati, rn.ao Pro_ gram, .,. •> uzı ·: ur ·çe p a ~ aı-, 
fesi, bütün nazari inkişatına rağmen l!t45 Ajan!! haberleri. 14.00 Müzik: 

Bl•r z&ID8Dl8r dünyaya bakim Ol• harbı, milletlerin karşılıklı münase. kahveyi• burada yu••ksek fı•a't)a Ri~·a~eticumhnr bandosu (Şef: th:-ıan 
betlerinde, kanlı bir vakıa olmakt<ın Künç.cr), 14.41) Miizik: Türkçe pJak-

v kalk iz • • k çıkaramamııtır. MuQtelif millet1e- k d lnr progrnmmm clevnm1. 15.00/15.:10 maga an, mırı ya 80 rin hayati görüş tarzları ve bu görü- sataca )ar J :\fözik: Dan~ müziği (pl.), 18.00 Pro-
şün temellerı' üzerine oturttukları 18 0° 1\:r·· 'k• p·, a'"' saı·J·ıln1·1 .. granı, <. » , uzı . ı_,·c "'' .... \. , . 

T• DrU h yah mücadele prenaiplel'I\ harhı şu veya Dün Bucachı Tahir sokağında bir mişler ve bir sandıkta uç çuval 18.::w Ziraat takvimi, 18.iO Mi.izik: 
iM D a bu mahiyette ve karakterde gö:-mek- kahve kaçakçılığı hadisesi olmus ve içinde bulunan 12!1 kilo kahveyi ele Radyo caz ork~~trası. 19.00 Konuşma. 

Bundan altı yüz• bir c.ereyan yüz gö:-ı- tedir. Modern Türk cemiyetinin üs- !'uçluların hepsi yakalanmışlardır. geçirmişlerdir. 19.15 l\füzik: Rach·o caz orkestrası 
vıl önce bir adam R d terdi. Amca;:;ı Hacı tün idraki, harbı vatan mijdafaası, Kilisi~ Ahmed oğlu :\Iu~t:ıfamn Yapılan tahkikat neticesi~de bu programının dcvaı~ı, 19.30 Ajan::; ha-
dünyaya hakim oı-r- USY8 8 -, Barla~. bu cereyanı tarih ve tererrn korunması hususun. evine Kilisli Mehmed oğlu Kccmi ve kahvelerden yüz kil?::;unun Sivasta berleri, 19.45 Müzik: Büyük fasıl, 20.15 

'~·darc ediyordu. Hat-lda ve milli menfaatJerin zor yolu ile Muhiddin oğlu Tahir adlarındaki :Meydan Karakolu cıvarında. Kemal Racl'.\"O gazetesi, 20.45 :\fiizik: Solo 
mak istedi. O, neye , ta Ge\a\.·irlikrle bir.lbozulma-aına kartı, ayaklanmak la- g-a_ hısların bit- araba ir>inde kn.çak o- isminde birisinden ve mütebaki kah- cıınkılar. 21.00 Konusma: :\IemlekPt 

tesebbüs ettiyse mu- TJ"murlenk in mezarı " ~ , vnffak oldu, parlak eşip yeğenini öldür- 2ım geldfii -.ıd.a bir zaruret olarak lı1rak Çl:'.k'2°clek kahve· getirdikleri veleıin de diğer bir şahıstan alınarak postası. 21.10 ~Iüzik: Dinleyici iı:::tf'k-
bir tarih ~aratıp ya- bulunmuş ~eğ.i de. kurmuştu. kabul etme~ır.. • zabıta memurlnrı tarafından öğre - An karaya getirildiği ve oradan da !eri, 21.40 Konuşma (Günün meselele-
sattı. o adama Ti- akın Tımur, hazır- Bu aebepledır kı, hız, harbı, buza- nilmi~. bunların yakalanmU$l ıçın Necmi tarafından seyri hafif olarak ri). 21.55 Müzik: Raclyo salon orkest-
~ıur Gürgani ckırler- L d d d" ·!anan tuzağı sezdi,,viyelerin verdiii geniş ve bol rüiyet lüzumlu tcıtihat alınmıştır. Kahve- 220 kilo cız-ak kaydiyle İzmire gön- rmn (Violonist Necip Aşkin), 22.~0 
ili. S€merkandın ce- ~n ra ra Y~~· un • 1rece avnştu ve amcasiylelimkan!an i\•nde, ~~sar~~ çehresi ve ler araba ile eve getirildikten som-::ı. clcrildiğ-i anla15ılmı~tır. Ajans haberleri, 22.45 Müzik: Radyw 
nubuncla Yesil şehir neırıyatında, Royter a1anaının ir kaç savaıı ya,ptık- en dosr:u.me~fesı ı!e gormek şansı- lımire göti.iri.ilmek üzere otomobile Yakalanan hcl' üc :mçlu adliyC'ye .~nıon orkestraı:-;ı programmın devamı. 
(Keş) de doğdu (11 Moakova muhabirine atfen an sonra_ adamları_ na malikız. Eger mılletler •. harp. '!n· yiiklcnirkcn bazıta mcmut'ları ~·etiş- V<'l'İlmişlerclir. , :Z!l.15 Müzik: Dans mi.iıiği (pl.), 23.2:i' 
mnrt 1336) Babası b• L be ... -:....t'"'- m kendini terketme- layıflarını, muayyen fotmuller ıçın- -~ 2!1.~0 Yarınki program ve kapanış. 

• · · entereaşan ır na r .. e •• ...-,r .-. d • l • l • h t " 1 
Tiirk Bnrlas kabiles~· y· i vüzünclen - karı:>.1- e sıstem •ttırmez er ıse aya mu- s· t .h H . h d 
rei:-ıi Turgardı ana- Buna nazaran, meıhur onur . ı· · 1 . E ·r Hii- cadele~·nin harp safhası hakkınd:ı. ır avzı apıs ane e 18 o lrS a 

" ' d b 1 ' ııı ,aı < e!'lı mı k b. 'k" 1 . J B" J ı sının adı Tekin Ha Ienk'in lahdi, R .... ya a u un· e\·inin vanına gitti. açı ır fı ır erı o am~z. «?Y e o un -------gandır. Bir kavgad un da bu mezar yanmda hu • ta.ka;ında oturuvor- rek harpten once)q· d':Vl'ede ıken hP.r• Cemıyetın çalışmasını Oku111a, yazma kursunu 
•~rnğı sakatlandıktanl • • · - bı yaşamak ve harbı ıcra etmek key- • • 
,_~nra kendisine Ak- lunduğu meydana çıkarıhnı§tır. u: BHu sırTad:Ll Çkaga= 1 fiyetini kavrıyamazlar. Bu husust'!· takdır edenlerın baŞltl• bitirenlere diplamala-

. h ı T. · · · d·~· " T' 1 k'" a'\ anı ug u ge k' t dd"d il t 1 u da bır :-:ak Tımur, ya m ı- Bildırıl ıgme sor~, ımur en m . 1 ı ere u aa an ı .an, son n d b" "ld" 

uzo ... 
98 S. Si.i1eymano. 

261676 
27 

17 
murlenk denilmi~tir. bacağındaki sakatlık, lahdini ~e Seme~·kanta.. gel- ı milleti top yek.un yere yık8:~ak . .b~ ~ . a :.iZ varız rı verı 1 26177 1 
C';iirgan ailesi a~ıı.liçfode bulunan kemikler üzerin- dı, a:.arr ç~ka~~nla-. bünye zelzeleııne kadar yukselebı- Dün şu mektubu aldık: Cumhuriyet Halk partisi kurslnr N'o. 7 
fakat fakir idi. 'ri- d 

1 
b't edilebilmd.tir" rı ez ı. • ı:_ac ~l 1 .~~·tıı- lir. FilhaJa'.ka harbı yaşamak. onun :\fuhterem gaze'tenizin 17 haziran ,-e dershaneler şubesinin İzmir ceza- No. g 

b b ,. e es ı ..... . run runca~ı o c uı u - .. l l . d b .• d' H rp ·hı· . . . h.f . . - No fi ?!) murıın a ası, ırn- .. . . . H.. •· d k 1. en guç mese e erın en ırı ıa:. a , 1941 tarı ı sayısının bırıncı sa ı esı- evınde açtıgı okuma. ve y-azma. kur- ı · ~· 
bilenin idaresini kardeşi Hacı Barlasa du, kaym bırader~ useb~n el acmb1 ' bütün iç ve dış münaıebetlerın ma.c!- nin birinci sütununda (Günün mese- suncla muvaffak olan mahkumların 'N"o. 10 34 

ln_r:ıkıp bir medre~eyc ç,ek.il!11işti. _Gene: .. zorunda. kald!: Tım~\.~<l~/ı~ ~nt ~- di şartlarmd~ ~aşin vey merha~et~ız lesi ve Yardım sevenler cem~yetine diplomaları dün merasimle tevzi e - Nn. 11 yok 
Tırnur, babasını zı;rar2t' ctttkçe bır ta-j lup Ye~t! ~hır.e gele~, a ·i~· 11 a:a. - unsurlaı-ın bakım oldugu sert bır ha· ait düşüncelerimiz) başlıklı hır- ryazı dilmiştir. B l d• • • • d .. 
kım hocal3r sev\'idlcr ve <lervişlerle suda gırıştı. Han, oglunu b geneıaJJ~ yat tarzıdır. Bunu anlamak ve harbı o-örüldü Dikkat nazarımızı çeken M . ,. d ı· . t· .. f tt' · e e ıye reısının un-

• • · 1 S beraber Semerk:ıntta bırakmıstı Tı- . . .1 k 1.. d o • ' ' • er,ısım e va ı, p,ır ı mu e ışı, 
bnışı.1orclu. Ayııi zamanca . emer- ... 

1 
.~. k· b •· ·· 11· .1 bu mahıyetı: ı e yaşama azım ır. bnzı fıkraları hakkında ~ı~nğıdaki adliye parti halkevi erkanı ve bir ku•• te,&tı•şlerı· 

k tta. Ç t • 1:.f I' . , . ı· muru tla on arın muı a ,\ esı a ını n H b b t d k d k .h. . .. l + l .. kk. ' ' J' ·:rn aga a) c, an ,ııı tMnıın~ ~~ ı:,. . .. . . t'. · l T" 1• b h' _ ar ı u arz a yaşamay e~e··' husus:ıtın ~m·zı ını !uzumu .. e a ı çok zevat hazır bulunmuşlardır. Bu . . . • 
iik eden Kazgan Hanla ela arası 1yı ıclı.,"' alı.) ,qJmak ıg ı) ?Hu. ım~. 1 u 1 ~. onun bu şartlarından dogan bu tun ettik . münasebetle evvela kurslar ı:ube.::· Belcchye reısı Doktor Behçet Uz 13l'-
f:ıı Han ela Tiirktü. Bal'lnslılardandı. metı kabul etmedı, gene.. t~~men .?e~ 1 icapları kabul etmek ve umumi ha· ı _ izmirde cemiyetimiz asker reis· ba muallim Bay Gaffar "roüte~ lhircle tvclkiklerde bulunmuş ve bu me
'~ Timunı çok seviyordu. Çünkü Ti- 1 olarak ka~dı. b ~~~-~t 

1 
uz~ın~I şu~. e yat ateşini, bütün güçlüğÜne r.ığ- aileleri icin belediyeler misillü evler- aki~en ~ah kum taJ.ebeden birl tara- yanda garaj santral ile Çocuk ha~ta-

mur hem zeki, hem haysiyetli bir genç- uyandıı:ı~ıgını 1 <_ıgı~(:n 11 er:.ı ~ ır- men bu icapların pürüzlü kanalın- den para toplamakta değildir. Yal- fından söz sö le mişt·r ' hane::ıiııde ~-apılmaktn olan inşantı tef-
ti. Enerjbi çok yük ekti. İyi ata bineri de ~=-:luhktt yttapmbagak f~ u ~t ~ 1 en" dan geç1rmek demektir. nız cemiyetimiz.e kaycledilen azanın . tık b. k Yd. ~ 1 

' r . tiş etm=ştir. 
v • iy: Ril<'ih kullanırdı. Kumanda et- 1~mer an f -ır~ ·ı ; 11 

• togo hg lkı;~ Harbı, tantanalı merasimlerin par- se~elik aidatı için gayet tabii olarak ı r B ır aç.t ıpk?mayı t':~ ı ~~rmış - GELENLER GiDENLER 
Pıe,..ini "L'Yerdi ~f'f-.ine µ-üveııi bü- ra 1 so~·guncu uga aş amış 1' a tak dekoru içinde matbuatın yüks 0 k ·k a·ı .· ·· t dili , t d. l ır. unu mu ea ıp, ım 1 an a mu- ' 
.··k··t·· · · j kız ÇOC"ltklarnıı bile esir diye ~atıyordu. d 

1
• h k 1 · d .1: en 1 eı ı~e muracaa e me~ e. 11:· vaffak olan ve diploma alan mah - Gaziayintap polis müdürü Bay 

) ıı u. . 1 d ·~. b , . ~.. erece ı ay ırıı arı arasın a ı an 2 - l' ardım ı-ıevenler cemıyetının k:v 1 d 1 . · 1 t· . - G · · t t· 
Kaz uranın v·rnııı<h l.ıiı· çok he:der Tımur hu c urum a 1::.~ an a~ ıagını d 1 k ti .. d·'k k: ha-bı t . k .. 1 h , t• H lk . um ara yar ım sevenı et cemı;ı. e ı .Ne\ zad Armagan azıayın ap .ın 

"'' • • • • :1 11 - k . r Kav· biracle e en meme e er gor u ' • zmır mer ezı H. are eye ı a. evı- t f d h d" 1 ·1 . b 1 h . 1 . . b k .. f t rnrdı, fakat Timurhı kiıme m~~gnl de.;,~ ~ırnıaga ar~r.'lier<.ı, ."ıı:: .. ~ a amak dedi~imiz görü5 tarzını . ..t . b. d d t 1 t- a:a ın an. e. ı~e er yerı mış ve u şe rı~ıze ge mı~, _ış an ası mu e.: 
trildi 0 hııcli kendiııi \·eti<:tirivorclu r ı·ının yanın:ı gıttı. bıı· çok guçlukleı ~ ' t tb\ d edikl~ . icin nın mu evaz1ı ırl 0 asın a 0 ktn ı alaka, çok ıyı bır tesır yapmı~tır. \tişlerın<len BB. ~aıd Sermen ve mu-
f.·ırs.'ıt cİü~tiikce lm n·;eÜ•1i ce-.~retini yenerek. bir çok maceralar geçirerek abvrkayıpk lad la~ elleer'f sipereler~in i~i klaıını veb~la ışma arı~ı y.apmah' ab~·e F h 1 ki fcttiı-: muavinlerinden F-ahreddin 

,, " . • • . l t l .ı la ·ak idc" kuv ça u yı ı ı r. ., - ira mo ı y-:ı ve saıre ıçm ıç ır uar azır 1 arı • b. . M . •t . 1 d" gii.,teriyoı dtı, bu "lll':.tle Kazg-anrn se,·- •ve o aı;a<{1 ~P~ lla lo ı • .t ~ K , - ne ycıı·ne göre bir neşe tufanı soka- mas~af ihtiyar etmemektedir ~er etc:ı anısaya gı mış er ır. 
ı.ri-:ini v~ itimadını kazanıyordu. Hatta \'e~_ 1to.~kac 1' '" ogo L~r ~ çHa~pış ~· ·ı aılı- bil'mek bir ruh kuvvetidir. Fakat 3 Merkezimizde çalısa~lar bu n · t · · 'ı 

. t Ol, , T ... ı.:- ·ı 'l I' ~ı odu ·ten ~onra r.mır u:-;eyın ı e < e . .. • - " ravıgonların anzımı- . 
ı,ıı.ıı.ı ~·ı ıı!rn uı~ uı .... an ı .z e' ene ı ı bozuştu ve nihayet ;~4 n~ında iken harbı, daıma tebesaum unsurlarının milli vazifelerini fahriyen ve feraı- lzınir belediyesınden· 
re r.mır K[ızgan rınlmııncia bmbnıo:ı ol-ı (1369) llelh seh~inde onun' kahraman- hakim olduğu bir hava içinde anla - gatle ifa .etmekte olup maaş ve üc- ne başlandı .. . . . . • i$ 
ffU. . ı ıı-ına meftu~ olan binlerce halk tara- mağa uğra~mak ancak bir zaaft?r. retle istihdam edilen hiç bir az-a . . . 1 Otobus ışletme ~daresının senel 

Tımuı· artık kaynat:ı;;ı demek olan lf· gd k .. ·t··· d t t 1. k h'· Harbın iki safhası var: B~'ai: gök- . kt . 1U41 lzmır enternasyonal fuan - (:3000) ton motonn satın alınması 
1, l k tl h. t d"•• rdt ın an ·eçe us un e o ur u ara u- .} o uı. . d . ı·kı b l d. 1 . . d 1 - .. k' ~azg:ına ::;ac a ·a e ızme ~ ı., o ı. kil d 

1 
_ . 1 ~ • 1 d B ürekli de dütman paratütçünün, yerde he- 4 _ Cemiyetimizin gelir k::ı.vnak- tllll me\ cu cazıp ı erme e e ıye ya211 ışlerı mü ür ugunde ı şartna' 

Du sıradn bir takım lıeyler, Sem:r- -~. d;J;~\. ~~r~s~nd~ S~meıtaı~ mm- şind kol mensubunun ve sınırda ağır lnı ına ve çalışma tarzlarına dit mü- tarafından bir çok. ilaveler yapıl -ı mesi veçhile k~palı zarflı eksıltme) c 
kan~:~ k~rşı .h~ırp ~c .. mı~ .~ı.an H;~at t ~~~ı t:ımamivle Timurun eline g-€ç- tank yürüyüşünün dah.a h~nüz gÖ • 1 talea ve tcmennilerclcn tatbiki müm ~akt~d:ı-. Bu .se1?-.ekı _fuarda zıyaret- 1 konulmu,ştur . .Muhammen. b~del~ 
~:~ırı ~~ı:'!.e~'ıı~ı ma~lt~p eltıgı halc~,,_:-.:-·mi. bulunuyordu. O, bu törenden son- rünmediği de~di~. Oığerı;_ bütü~ !kün görülebilenler umumi merke- çıler ıçı~ı yenı surprı_z~er ha~ır~an - :~8700 lira,. muvakkat teı_nı~~tı .. rno .. 
ı .ı,; n!.d.t.:ıh~o) an .• K:ı_zga_ı.1~ ~.ız~lılc_lr ."e. ra şhükumetini kurdu, valiler ve ku- bunların .şeytanı bır ~he~k ıle fa:ılı- zimizce ve mahalli icablara göre de mıştır. l• uar. za.manı ıçın .:r.enı eglen-ı 1ıra 50 ~uı~uş~ur. Ihal~sı 23-ö-1V41 
onu olclu r.~l~l:r. l:m~ı ~!tt.:-cY '.n.ı ~ız~ıce mandanlar tayin etti, her nasihatı din- yete geçtıkten aonrakı çagıdır.. . İzmir merkezimizce eS"Jsen nazara ce mahaı_lerı vucuda getı~ılecek ve pazartesı gunu saat 16~~0 da.d_ır. 
H:rat_:ı gotuı ~ek _cmı :11 1 •• al:~ı ak 'J ~13. 'Jiyerek ve fakat kimsenin uiifuzu altı- İşte harbı >:aşamak bu her ı:Cı .sa..f: alınmış ve hatta bunlardan b!r kıs- ço~ zen~ın spor ve gençlık hareket-! ~4VO sayılı kanunu~ tarıfatı dahı~ııı
cıkmıli olan Tımuı, hadı~e) 1 .. d~~~ ~r 'na girmiyerek d~vletini idareye ba~- hada da bahıs mevzuudur. Bu ıkısı mı umum" merkezce cemiyetimizin ıerı tertıp olunacaktır. Geçen sene 1 de hazıdanmış teklif mektupları ıhil 
duymaz hızla Semerkanda dondu \e 1 d arasındaki fark ,ekil ve mah:yet far- . . 1 

. ld 1 · . b. olduğu gıbi bu sene de fu-ar esnasın-\ le günü azamı saat 15 fJO < kadal' 
k t ·ıı .. k 1ı~·arak cezalandırdı Ru a ı. nız,unnameı:ıı mac -e erı arasm:ı ı- d ·11 . k 1 . el k"l ' 

a ı erı J a a J • _ '. h 'I T . ·ık· s·r ırmağı kıyılarmd·ı- kı değil nihayet yüksek dahi olsa, le konulmu§tur a mı ı pıyan onun zmır e çe ı - encümen rıyasetine verilir. 
(aga.ta~· Habn.~ ~ık~ghl~k Tılmu.rlunS o~ı~- 1 ki ~imo2o\l~rıınge~ive ı;ürdü sonra B~1- bir derece farkıdır. Binaenaleyh har- 5 - Bu tav~ihnamenin gazeteni- mesi temin edilmiştir. Paviyon sa- . 6 11 16 21 2071 
na gıltı ve uyu ır on n ı e -emeı- o ., • ' b · ı d h b t "t' . · " h. l · · d'cl · l t l F · · b l ·a ·ı gu .. zergahın<~ . ı II· t.. lıe .· harayı aldı arkasından Heratı ele ge- ın ıcap arını 8 • a aş an nazarı 1 •- zm ilk çıkacak nüshasının ayni sahi- ıp erı, şım ı en pavıyoıı armı an- - e\zıpaşa u' 1 . 

kantd::ı. ~~ e1~ı .rn.T. onn ub~enkişi~~ 'çirdi O s~ada Kının Hanı Toktamıs- bara almak lazım gelir. ie ve sütununda dercini saygil·arı - ' zim içın faali.ye·ae geçmişlerdir. tesadüf ettiğınclen dolayı istimlak edı-
•;ap ı, şımc ı genG ımur, on ın . ., , · " s fi · 0 ı k d :1 1 . · 1 D 1 · · '' kumanda e<lh·ordu. Fakat Hanın pa- la Altınordu hükümdarı Urus çarpışı- '!e erın ve .!' .~rın ar asın an m - mız a rıca ederiz. . ev et demıryollan pavıyonunun len 22 1parça gayri menkulün, çıkaca,.. 
Yitahtıııa dö~mesi üzerine Semerkant- yorlardı. Toktamış Han Urusun oğlunu letan, harbı gorut .vakıaaı~ı,. harh1 Yardım sevenler cemiyeti Jz111ir etrafına bu sene çiçek tarhları yapı- enkazı milleahhıde- ait olmak i.ızel'C 
· ··ıd·· k T. ;:.. d od kendi yaşayış vakıası takıp elmelıdır k td h • ı· · · ı 1 k · ·· l b' ta anarşi baı;ladı ve Tim ur ale,·hiııe o urere ımura sıg.n ı, a - . mer ez are eye ı reıa,ı aca ve pavıyona guze ır m-anza- yıktırılması ve \1olozıarınm nakli isı, 
-------------·-- ı:ıini himayesine aldı, yanına ordular ooo KEVSER TUKSAL rn verilecektir. , .. • . . . . . '"·e 

R d 
vererek Altınordu üzerine yolladı v~ ı 1 bt •. ı • ANADOLU - Bizim neşriyatı- B k j !'en ışıHı 1\ludurJugundekı keşıf \ a yo Urus Hanın ölmesryle o devletin Han- a ıu il Bılr arı mız, İzmir yardım.sevenler cemiyeti- u sene i zerig at az - şarLııamcsı veçnııe açık eksiltmeye ko-
Jığını Toktamışa zaptettirdi. Fakat ne asla temas etmediği gibi mevcud [ı · "d · ııuıınuşı.ur. K~şıt beueıi öööl ııra mu· 

Gazetesı•. Toktamış nankörlük etti, Timura kar- cemiyet teşekküllerini de kat'iyyen a ve ıgı lT \ah'.KaL temınau ~·;W ura l:SO kuru~tuf· 
şı koydu, bu yü~ ikisi arasında 316 kuruşluk ka.loayı 650 ktihdaf eylcmemektedir. Biz sade- Vilayetimiz dahilinde bu seneki muh- ıaııpıeı·ın temın:m ogıeden evve~ ı~ 

ı- t 
11 

harp JlÇıldı ve çetı~ savaşlar. sonund~ · ce, prensip olarak nasıl hareket etli- telif mnhsul zeriyatı vaziyeti çok iyi- oaııırnsıııa yatırarak makbuzlarJY!e 
09111 ili Altınordu ülkesi Tımurun el~ne geçtı. kut uşa satıyormuş leceğiııi, neler yapmak, nasıl bir yol clir. Pamuk tohum atımı hemen her ta- ınaıe tarını oıan ~.'/ .!:J41 çarşamba gu-

• Büyük kumandan ~on n~h~_ıne __ kad~r h:eçecilerde Murabit çarşısında is- tutmaık lazım ıfeldi~ni yazmıştıık. rafta geç.en :wnel~rclen üstün olarnk ııu !-laat 1b da .t.ıncumene rnu~acn~tıarı: 

lllU• ... tı indi, Moskovayı telaşa ?üşurdu. La·
1
mail oğlu Vahid l\loralı ve Yaşuva Yoksa, lzmirdeki cemiyetin \•e onu yapılmıştır. ~ - ~ehıtJer cactctesınde <ıskı mezarlı~ 

- kin oraya kadar gitme~ı, K~fkasl~r ·oğlu Y-ako dükkanlarında bulundur- teşkil eden azanın ne büyük bir fel'a- ~·-eni ı:.ene buğday mah,:;ulüııün lf> onünue.1<1 yayıa yoıun Hıeton olarak ye--1 IJ- LYAN KA yoliyle döndü. Artık Tımur cıhangır-J dukları kalayı, maliyet fiati 316 ku- ğutle, ne gibi yüksek bir ideal ve hazirana kadar borsayıa getirilmesi . nı?en yaprırıl~ası, Fen işleri. Müd~r-AMER KANii l • J,iği kurn:uştu. Altınord.~ı.yu .batırdı~t~!l I ruş olduğu ~al?e 650 .kuruşa satmak h.eyecan içinde çalıştığını pekala. bi- beklenmektedir. lug~n1c::1 . .:ı J;:eşıf ~·e şartnamcsı v~qhıl~ 

RARINA MUKABELESi ı:ıonra (1386) da İran uz~rıne yürud~ı, ırnretıyle ihtıkar yaptıklarından hak lıyor ve her zaman bunu takdırle ooo açı~ cl.sıl~meyc l"onulmuştur. Kcşıf ~ 
İifaha~ı, .Sırazı aldı, (1393). de: B::- larında tanzim edilen .. evrakla .milli kaı'Şılıy~ruz. Bunun içindir ki, .sık ZAB11 ALJA d~lı ~98 ı_mı 7? kuruş mu~ak~at t~m~: BEKLENiYOR dada gırdı, Be~ Y~ ~onra ~ı?dıst, a korunma koanununa gore :ıdlıyeye sık, lzmır kadın ve kızlarını cernıyc- ··-·-·-·---·-·~·· n.:tı 36 __ ~ırn 7o kuruştur. ralıplerı tc 

. sefer açarak Kişmırı, Delhıyı ele ge- verilmişlerdir. . tin etrafınd~\ tophmmağa davet et- mınatı ogleden evvel Iş bankasına yalı· 
Dünya hadiseleri, umumı balnmdan çirdi, dönüşte- Baidaddan kaçan Sul- A "k .. .J • mi;:: ve etmekteyiz. Bıç&k bulundu: . rarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 

iki kısma ayrılabilir. tan Ahmedle Karakoyunlulardan Ka- merı aga gonu.erı-
000 

Alsancakta yangın yerıı~de .Jieh- 2.7.941 çarşamba günü saat 16 da En-
1 - Sovyet _Alman münasebetleri. ra Yusufun kendisine verilmemesi yi.i- l k ll metl oğlu Hüseyinin üzerınde birjcümene müracaatları. 
2 - Amerika - Almanya münase- zünden -Osmanlı hükümderı Yıldırım ece ma ar .Kahve geıı·yor bıçak bulunmuş, zabıtaca müsadere 3 - Behçet Uz Çocuk hastanesi bah· 

betleri. . . Beyazıdla bozuştu. Gürcistanın altını Aıneıika ı:ıeferleri hakkındaki ka- edilmiştir. çesine iki demir kapı yaptırılması, Fell 
Sovyet - Alman ınünasebetlerınde üstüne getirdikten sonra Sıvas üze- rar, şehrimiz tacirleri arasında bil- /zmire 742 çuval kah- Caket çalmış: işleri Müdürlüğündeki keşif ve şartna-

normal olmıyan vaziyet yoktur. Yal- rine yürüdü, şehri yıktı, oradan Suri- yük alaka ile karşılanmıştır. Bir • Alsancakta Mersinlide Yahya oğ- mesi veçhile yeniden açık eksiltmeye 
1.11z_.AlmaJJl.arın şark tahşidatı ~ir ço.k yeye yolland~, Mısır ordularını mahve- ço~ tacirler devlet deniz yoll-anı~a ve ayrıldı it~ Hüseyi.n,_ Yusu~ o~lu_ H~y~~.rın konulmuştur. Keşif ~deli 20_72 1.ira ~2 
,~a,ıalara ;ı.ol açmıştır. Roman~a ."e clerek Halebı ve Şamı aldı (1401). müracaatta bulunarak vapurun gı - p,- ·rkJ . b' . 1 d.. b .. t 1. t bır caketmı çaldıgı ıcldıa eclıldıgın - kuruş muvakkat temmatı fa5 lıra oô, 
f inlandiyadaki hazırlıklarda bu şayıa. OL·adan, gene Celaykliler eline geçen diş tarihiyle navlun fiatlerini sor - vaı;~\ 1 K e~ ı~f ~11~ •3 r-~11. d lI ~ıı c~nfı elen tutulmuştur. kuı·uştur. Taliplerin teminatı öğledeıı 
!arı takviye eder mahiyettedir. S_?V· Bağdad üzerine yürüdü ve ~hri ala- maktadırlar. • ine~l;ek f· v~cı er t·ı~lıg~ 1 ~e :: ~0

1 • evvel İş bankasına yatırarak makbuz-
y~tJer v.e ~imanlar, ortada f:vkala~e rak temeline kadar yıktı. Bu arada Bize verilen maliimata göre, ta - çuval ke hını~e ~k~ıı ~1~ ?ht:ı· ' .. 0 Satılık ev lariyle ihale tarihi olan 2.7.941 çarşam. 
bır vazıyetın mevcud olmadıgını bıl- Yıldırım Bevazıd Sıva:'H yeni haştan cirler A merikaya bilhassa tütün zey- lzm. h~ \/(!~ eıı ı 1

1
.ay ı742

1 ıyaçl kıçhın ba. günü saat 16 da Encümene müra-
ıı ı· rı'yorlar Bir ka,.. <ru··n '"'Vel Tas aJ·an 1 . . ~t. 1·· hAk• 1 t' . t' w l h··1A '. ır ı>1se:-:ııne avrı an çuva a - . tl . . "e. "'' · - e e geçırmış ı, ımurun a ıınıye mı ınyagı, pa amut u asası ve mıyan \venin b. , İ h · ·, t· ·ı Halil Rıfat paşa caddesinde Adalet caa arı. 
sı bu ha~rlerı. kat'ı surette ya!an~-İkabul eden grzincaıı beyini de yenip .kökü sevketmek istemekteclirler. si icin ~~~a~~;:le:~e r~~~~;~ş1 ~!cmbeı~ sokağında 18 numaralı ev satılıktır. ·ı - Itfaiye için 22 adet komple em· 
mıştır. Bır Berlın telgrafı da b~ .ıddı~- memleketini zaptetmişti. Tacirlerin bu istekleri alakada!' Ve- h ~ t b k .1 . 1 . Ev iki katlıciır. üst katta 3 oda bir me basma. EL tulumbası satın alınma-
Inrı çoeukca bulına~a ve İngilı.zlerın l Bu i!-)lere büyük bir ehemmiyet ve- kaletlere bildirilmiştir. usus a azı :ra.ı aı a mıştıı. mutbah, bir aralık· alt kş:"tta d~ iki sı, Yazı işleri Müdürlüğündeki şartmı. 
uydurması olara~ go~termektedı~. ren Y.~ldmm ~eyazıd taraf~n?a~ cKu- B At j J d .. d- Ekmeklerın yarımşar oda, ?i~· aralık ve bir mutbahı va~dır. mesi veçhile kapalı zarflı eksi~tmeye 

Ancak Romaıı_ya hazırlıkları gızlen- duz kopek» dıye anılmak gıbı agır ha- • l nan on U k"l k l k' k Her ıkı katta avrı ayrı su tesısatı konulmuştur. Muhammen bedelı 9900 
n:emektedir. Hatta Rume.~. askerleri- karetlere uğrıyan Timur ~ağdaddan .Alakadaı• vekaletler nezdinde id· l O Ç 1 arı ması tet l mevcııttıır. Tulip olanlar Eşrefpaşada lirn muvakkat teminatı 742 lira ı;~ 
ııın Sov-.ret hududunu geçtıgı hakkında Tebrize geçti, ordusuna çekıdüzen ver- halad ve ihracat mevzuu üzerinde ediliyor 648 sokak 17 numaralı haneye müra- kuruştur. İhalesi 4.7.941 Cuma günu 
di.in gece bir haber yay1lmışsa da. son· di ve 1402 ilkbaharında ~rbe ve Os- görüRmclerde bulunmak üze!'e bir caatleri. D :3 !saat 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun 
radan bu~~m rtoğrn olmadığı anlaşıl- manlı hududuna doğru yüı;-üd~. ~ıldı- müddet evvel Ankaraya gid,en şehri- Yi.izde elli buğday, yüzde otuz ar- - ... tarifatı da~ilincfo .. h~.zırlanTış teklif 
nııştır. Dıger taraftan Lon<lra radyo- rım ela ordusunu seferber etmıştı, An- miz idhalat ve ihracatçı birlikleri pa ve yüzde yirmi nisbetinde çavdar M h • mektupları ıhaıe gwıu azamı saat 15,30 
~~ı, Al~an - Sovye~ askerleri aras~nda karaya teveccüh ederek Timuru karşı- umumi katibi Bay Atıf 1nan dün ts- harmanından imal olunan ekmekle- U asıp aranıyor a kadar EncUmen Riyasetine verilir. 
bır :nusacl~m~3ayıalarınııı Ber~m~e lıyor?n·.. .. tanbuldan Tırhan vapuriyle dön rin pişkin olmadığı görülmekte ve Usul defterine aşina bir muh:ı.sibe . 17 21. 26 1 
tekzıp edıld.ıgınd~n bahs\:yle~ı~tı:ı" lkı huyu~ ~un:ıan.~a!.1 1402 tem- müştür. bu yaziye't halkın şikayetini mucip ihtiyaç vardır. Anadolu matbaasına Kadıfekale ve ~umhurıy.et korulu-
Londr:ı, Berlınclekı Sovyet elçısının muzunun yırmmcı gunu Çubukovada B l d• .. . olmaktadır. Bir çok şikayetler kar- mürJlcaat. ğuna konmak üzere 160 adet kane-
~~bent.;?~la ~ö~·üıı~ü~ü. Hitlerle de gö- karşılaştı .v~ dünyanın sa~1lı savaşl~t- e e llJe encumenı şısında kalan belediye ekmek mev- •• pe yaptırılması işi yazı işleri mü, 
rıış,ecegını bıldırmıştır. rmdan bırı yapılarak Tımur galıp t l d zuu üzerinde ehemmiyetle durmak- .. .. w. • ' • • 

AMERiKA - ALMAıVYA: geldi, Yıldırım mağlup ve esir oldu. op an l • ta ve bu hususta etüdler yapmakta- Haliı Zeytnnyaiından mamul durlugündekı şartnamesı veçhıle 
Bu iki devlet mi.iıuıs.cıbatına gelince, Artık Timur Avrupa kapılarında B-elediyc r-ebi Doktor Behçet Uz'un dır. Haber aldığımız1t göre bazı ala- Ömer Muharrem 27-6-941 cuma günü saat 16 ya uza -

Almanya mukabele olarak Almanyada_ icli, fzmiri ele yakıp yıkarak her yana reisliğinde dün toplanan Belediye dai- kadarlar 920 gram üz-erinden imal tılmıştır. Muhammen bedeli 1950 li-
ki ve i:.gal altındaki ~ahalarda bulu- - Devamı dördüncü sahifede - mi encümeni, yukarı mahallelerde ve olunan ekmeğin 475 şer gramda iki Çamaşır Sabunu ;;-ınüvakkat teminatı 147 liradır. 
nan Amerikan konsoloshanelerinin ka_ Karşıy:ıkada bazı kanalizas~'Qn inşaa- parça .haHncle çık'a.rılmasmın daha iL T 1. 1 · te · tı ·· ~ 1 d 1 ·"' 
patılma~ına karar vermiştir. Konsolos- miş olduğu halde, İtalya bütün Ame- tının hazırlanmış olan projelerini ted- muvafık qlacağı. bı.naatindedirler. TOPTAN K OSU 2_ıp _!!ın_ mına og e en evve. ıŞ 
lnr 15 temmuzda yerlerini terketmiş rikan konsolosluklarının kapatılması- kik etmiş ve bunların kısa bir zamanda Bu yoldaki tetkikler müsbet netice ~s Kuructur ban.kasın_a yatırarak makbuzl$rıyle 
bulunacaklardır. Amerika, İtalyan nı istemiştir. Amerikanın da buna mu.. müteahhide ihalesi hususunu ıörüş- verirse ekmekler yanmşşr kilo ola- ;J 'I' tayın edılen gün ve saatta encilme • 
)'onsolosluklan için bir karar "ııne- kabele edeceji tabii ıörülmektedir. oıUftür. rak °Çıkanlacaktır. ne mUıacaatlsn, -~ 

... 



21 1 H ZİRAN 1 ~41 Cum rtee: 

Urla asliye hukuk hakimliğinden: lzmir Sicili ticaret me
l"i·lanm Al~ntas :mahallesinden 

Halil kızı Zehrn t. rafından kocası murfuğundan: 
H'filil Karaduman aleyhine ikame (ee,·ad Boyer) tica-rt•t um·aniyle 
olunan boşanma davasının ittihaz 17.mirde birinci kordonda tayyare si
edilen gıyap kararı ilnnen tebliğ kı- nemasında. sinema.cıl~k ile. iştigal 

v , eden Cevad Boyerm ışbu tıcaret un-
hnmış oln1asınn ragmen mah;ceme7e vnm tic-nret kanunu hükümlerine 
gelmemiş olduğu cihetle gıyabında göre sicilin 3043 numarnsina knyt 
yapılan muhakemesi neticesinde: ve tescil edildiği ilfın olunur. 
Bosanma sc~pleri ::ınbit olduğundan --
boş:mm:ılanna kabili temyiz olmak Akhisnr asliye hukuk hakimliğin-
üzere 8-4-9U tnrihtnde mahkemece den: 
karar verHere"k hükme rnptolunduğu Davacı Akhisarın Çoban Ha~an 

köytinden Mustnfa oğlu Arif Cnn ta
ve tarföi ilandan on beş gün içinde rafın<l'flıı davalı knrısı Balıkcsirin 
temyiz yoluna müracaat edilmediği Evı ineli nahiyc~inin Umurlnr· köyün
takdirde hüküm katileseceği H. U. den f:-ımail kızı hava nleyhine açılan 
l\~ .. kanunun~n 407 _nci maddes.i mu boşanma dnvnsınm cnri duruşmasın
cıbınce ba~kıtabet Jh~!lrnamesı ma- d-a. davalının ikametgahının meçhu
~~mına ka_ı~ olmak uzcre. ?~<;J'fiyet ı liyetinden dolayı ilfın-cn tebl\f::"'.l't ic -
ılanen tcblıg olunur. .. .. 87 I raı:1ı için clm·u~manın 7-7-!J41 pnzar-

1 teı:i giinü ·aat 1 O talik kılınclığın -
İzmir aulh hukuk mahkemesin -

1 
d...'ln bizzat ·gelmediği veya bir vekil 

den: gönd-crmediği takdirde gıyap km·nrı 
Satış ilanı ittihaz kılinacağı tebliğ makamına 

Ali Tabak kar:ısı Kadriye Tnbak; kaim olrnnk iizcrc ilfın olunur. 2265 
Hikmet Tabak, Jclıll Tabak ve Ne -
balrntın şayian mutnsan-ıf oldukları kararına istinaden 10-7-941 perscn -
Izmirde .Hatuniye nıalınllesi Külhm1 bl' güııü saat 15 de lzmir sulh hukuk 
sokağında kfün v~ tamamına 8500 mahkeme!'linde satışları ·yapılacaktır. 
lira kıymeti muhammen<>li o. 7. 9 . Bu aı'f:tırnrnda gnyrimenkullel'<' tah 
11. l R No. tajh aik C\ i ile odun pa- min olunan bedelin yiizde y-etmiş 
zarınd-a .44 numaralı ve 8000 lirn beşleri verildiği takdirde faliplerine 
kıymeti muhammeneli dükkan \'e ihalesi yapılacak aksi takdirde satış 
Kcçecilc1· ~arşısında <lemir h~nı i - 10 gün daha uzatılarak ikinci art
çinde 3000 lira kıymeti muhamme - tırma ı 21-7-941 pazarte~i giinü sa
neli 40-17 18 No. lu dükkfın ve 1nö- at 15 de gene <lairemizcle yapılacak
nü caddesinde 626 ~ayılı hale:r. mu- tu. Gani menkul iizerincle hak tn
hascbei hususiye şubesi bulunan Ye ll'bincle bulunanlar clkrindeki res-
8000 lirn k)ymeti muhammeneli ev mi vesnik ile ve daha fazla malUmat 
ve gene ayni caddede 517 numaralı almak lith·enler dairemizin !'J4l-521J 
\'e 4000 lira kıym{'ti muhnmmeneli snyıh dos;·asına müı':lcantları lüzu -
rv mnhkemecc Yerilen izalevi şuyu mu ilf.n olcnur. ~288 

Vilayet daimi encümeninden: 
Urla - Bademler ')olunun 2 ve fi n<"i kilometresindeki ahşap ö ve 6 

metrelik :Menfez ve köprü tamiratı 1640 lira 6 kuruş keşif bedeli ile 18 
6 1941 tnrihinclen itib:ır<'n 15 gün nnicldetle açık eksiltmeye konultluğun
da.n isteklilerin 2490 sn~ ılı ~asa hükümlerine göı-e hnzırhyacakları temi
natlariylc birlikte 3 Temmuz HMl Pcrş<.>mbe günü saat 11 de Vilayet 
daimi Encümenine baş nırmalan. 21 27 (224:1) 

lzmir fiat mürakabe 
yonundan: 

komis-

ı - 1; Te~rinient('I 490 tnrih 'ne kad.ır Gümrüklerden ıdhal edi
lip toptancı veya bız1.at iclhal etmış p ı akendeci elinde bulunan malları ı~
tanbul Fint Mürakabe Komisyonunca neşir olunan 24 numaralı listedeki 
firıtler toptan satışa esastır. 

A) Bu liste muhtedyalınclan olup pernkendeci tüccara satılmış \ 'C

ya bu tarihten evvel perakendeci tm·afmdmı bizzat idhal edilmiş olanlara. 
perakend ci hakkı olnrnk erkı>k \C k.ıdııı ~ thılulerinde \e k<>ten men.ıuc:ıtta 
.) üzde 50 , Pamuk men ucatta yiızd • 40. 

H) Bu listenin harkindc kahııı ipek tül, tul dantel, tiıl veya dantel 
uzerine brodeler, sim işlemeli düz \e çıçekli Ifımeler, ıııc!k kwlifeler, hariçte 
yapılmış emprimeler, ı;tisc ait si re V<' lameler, ipek W!) a pamuk organtin
l r üzerine işlemeliler ve mahi)eti itıb:n·ıyle IJunlarn benzer Lülün eşyanın 
perakende satışma yüzde :>O . 

}ılefruşata ait '.)iİll ve pnmuk J,:ıdıfoler, goı.ıleıı e::>t-<)fc, pcl'delik clu1. 
veya işlemeli ve emprimeli tulıcrc yiizııe 40 kfır haddi tay)n edilm·~tir. 

2 - l Tcşrinievvd !>40 t.ırıhıııclen sonra idhal edilen manifatu
ra e,.ya ın.l ait toptan kfır hncılcı. T.carcL Vekaletinin 6 nunutra ı ;-;irktilc
ı·iııde tayın edilmiş buıundugun<lan topıaıı ıs:ttı,.ınnıa bu ni-ıbrllcrin :ıyneıı 
.kabulüne. 

Perakendecilere bir:nci mac.cı 'nin A fıkraı;ıııda tayin edilen kar 
niısbeti nyni olacaktır. 

3 - Yerli l\ltını>lıcat _ İpekli l umn.J.u h.ırıç -
A) Kadın ve erkek yünlü kumnşlar: l ııci el toııtancıya yiizde 15 
B) Pnmuk mensucatta: 1 ııd el toptancıya Yü1.de rı 

Yarı toptancı~ a yuzde li 

A ve B fıkralarında toptan kar Jıadlerı gosteril<:ıı m.ıılura ait kar 
haddi pernkendeciler için nzmnı olnr k .ruzde 25 dir. 

l - Y<ırli çulaki ,.c f::rt~>;:ıklanla toptant'ılar:ı yüzde 7, ııerakeıı
cı ilerc yli.ıcle 15 .kar hacldı verilmiştir. 

j - 1zmire, memleket dahılinden getirı en<: )ahıra nnkli~e ve air 
1.aruri m:ı ı·af karşılığı olnrak tüccarın kar nisbetleiiııe ~ıyrıcn ytizclc 3,5 
ilav ::;i muvafık görülmiıştlir. 

6 - l'uhafiyc eşy.ıısı: 

A) Tuhafiyeci toptancılara ~ iızdc 15, \'lllleli ;;utışların<la ayrıca 

~ uzde b~ vade hakkmın kar ui::;betine ihıvcsi kalıul edilmiştir. 
E) Tuhafiye eş~ a~ıııdun JükA addedilen çeşidlerin yani _ kadın 

ç.ant•ıları, eldivenler, ipeklı ~amaşırlur, roplar, şapkalar, tuvalet tnkım
arı, hediyelik madeni \'e 1Jilh1r tnkımlnrı, yünlü trikotaj işleri, kauçuk 
J,ndın c~ nlnrı; esanslar Ye bunlara milmasil eşyanın perakende kar had
di yüzde 40, geri kalan bil'umum tuhafiye ('Şy:ısına yüzde ~5 tir. 

7 - Yukarıda kar ııişbetleri tayin edileıı m:mifatura \ 'C tuhnfiye 
eşya. ının vadeli satışlarıııda ,·ndeli mal veren mağazalnrn münhasır ol
mak üzere kftr nisbetleriııe yuzde beş nıde hakkı ilave olunacaktır. 

8 - Bu kararJa tayin edilen ni betlerin eşyn üzerinde fint etiket-
Jeıııne işi ri nihayet 30 H:ııdran !141 akşamına kadnr ikmal edilecektir. 

(2276) 

Kırka2aç belediyesinden: 
Kırkağaç belediyesinin elt:ktirik ~antralı için nşağıda yazılı mahrukat 

açık .eksiltmeye konulmuşlur. lhal(_,Jı J.7.!)41 tarihine ra~t.Jıyan salı giinü 
saat on beşte fürkağuç lx>lecli) e encümeni huzurunda yapılnc-aktır. 1s
t ·klilerin yi.ız<le )ôE!di buçuk temınat nkçaları ile tayin edil<-n gün ve santtn 
müracnatlnrı ve buna ait şnrtnrımeleriu her gtin parasız belediyeden ve
rileceği ilan olunur. 

C:nei .... fiktan 
Ton 

320 

Ev nfı • lulıaınmen bedeli 
l..ıira 
2240 J .. inyit maden 

kömürü 
Silindir yağı 1600 ki~ kuru buhnr içiıı 1220 

1040 ı Mn.ldıı ynğı 

Tuz 

YekOn 

lGO(J > Lokomobil 
~·ağlama ynğı 

3600 , İri 

16 18 21 24 (4691) 

216 

4710 

teminat akçası 

%7,5 tan 

> 

868,70 

(ANAl>OLU) 

Askeri fabrikalar umum müdür 
lüğünden: 
Kll'lkkalede .Yevmiye ile istihdam edilmek üzere Fı-ezeci, Tornacı, Pn· 

Jan.racı. Tesviyeci. Knzancı, D mirci, Boyacı, Saraç ve Sucu ustası alma-
caktır. ~ 

T l
. . t 

a ıp olnnların istida ile Kırıkkale Gurup Müdürlüğüne müracaat-
iarı. 21 22 2.1 (2264) 

Menemen belediye riyasetinden 
l - Belediyece göstcrfücek mahalde keşfi mucibince 401 metre mu

ı abbaı snhada 1411 lirn 4 kuruş keşifli Pnrkc taşı ile kaldırım inşnsı 18/ 
G 041 tarihinden itibaren 15 giin miiddetle açık ck:ıiltmoyc konulmuştur. 

2 - Eksiltm<> 3 7 941 tarihine müsadif P<'rşembe günii Ilele<livc dai
re. inde icra k1J111 .. cnkf ır. Taliplerin bu işe ait şartııameyi muha~beden 
almaları ve tayin edilen gün ve saatte Beledi) ye müracaat dmeleri liizu-
mu ilan olunur. ' (22i8) 

Türkive cumhuriyeti Ziraat 
bankasından: 
Banknmızca satışı açık artırmayn çıkarılan Samsunun Çarşambn 

kazasının Porsuk köyii civarındaki Por~uk ormanları namiyle maruf or
manımız hakkındaki ilanı tavzihnn aşağıdaki hususafa belirtiyoruz. 

l - Orma11111 tnpu kayıtlarına nazarnn mesahnsı üç yüz -0n ycfü 
hekttırclır. 

2 - Ormnnın yuksek orman mühendisleri tnrafındnn yapılan işlet
me plttnına nn1 .. ara11 mesnlın~1 Dokıız ~iiz y~trniş iki h<'ktaı·dır. 

3 - Satılacak Orman saha ından başka Porsuk çilLliğinin miitcm
mimahndnn olnn çayır ve tarlalnrda ormnnla birlikte satılacaktır. 

. 4 - Ormanın işletme planı ik rn:ı~a haritaları Ankar.'l, İstanbul 
ve lzmir şubelerimizde de göriilebilir. 

5 - 940 senesinin A YC B. mnktaındnn k~silmiş olnn tnhmincn 4500 
miktnrrndaki odun B:ınk:ımızca ı.ıntılrhğındnıı işbu ,c;atışla a!Ukaclar c1<-
l•ilc1ir. 

6 - Orrnamn ça~ ır ve tarlalarla birlikte hey'e-ti umumiye.ı:ıinin 
mulıamm<'n kıyın ti altmış bin lir~İdır. 21 23 (2274) 

lzinir Defterdarlığından: 
Y-cdek suba) 2~944 numaralı Hiza oğlu Abrliilkndir Erem 938 Asker

lik yoklamasını ifa ettirmecliğinden dolayı 1076 sayılı kanunun hükümle
rine göre 50 lira parn cezasına mahkum -edilmiştir. 

niumailc>yhin adres olarak gösterdiği: Paris 170 IJanlevar<l hanse
mnn Telefon garmıt 48 - 50 - 8 Rue_ Des Darda Nelles: de Kon olosluk va
sıt.ı. i) le :ıranıl~1ş ise ele buh~namamış ,.e hnlen ne.rede olduğu da meçhul 
~~!unmuş oldugunclan mumaıleyhin işbu ilan tarihinden itibaren l G glirı 
ıçın<le. ~ı~zkuı· parayı munmele ve istihlfık Yergileri ~ubesi ,·ez nesine tediye 
etmesı Jlaıı olunur. (2238) 

lstanbul belediyesinden: 
Taksim Taşkışla yoliyle Mete caddesini meydana bnğh~·nn yolun mas

tik asfalt, katran, kaplama, granit, borcliir vesaire inşaatı kapalı zarf usu 
Jiyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 34129 )im 76 xuruş ve ilk te
mina ı 2:;-9 lira 7J kuruştur. l\:lukıwcle, cJ, il 111<' b.ı.) ındıı-lıl, işleri genci 
husuısı \e fenni şnrtnnmderi \(> l.ıunn miitefcrri digcr evrnk 171 kuruş 
mukalıilindc. beledi) e fen işleri müdtirlüğiinden verilecektir. lhnle 301 6ı !:141 
ıı:ızart-csi glinü saat 15 de clr.imi encümende yapılacaktı!'. 

Tnlipleı in ilk t.€minat makbuz veya mektupları ihale tarihinden sekiz 
giın \. \ \ 1 be:ediye fon işleri mildürHiğüne miiracantla alacakları fenni 
ehliyet, !) J 1 yılına ail t:caret oda ı vesikaları, imzalı şartname ve kanu
ııcn ibrazı liızım g len rtiğer veı-aik ile 2490 numaralı knııununun tnrifntı 
çene inde lıuzırlıyacakları tıeklif mektuplarını ihale giiııii saat on dör
de k,ıdar claimı encümene vermeleri lilzımdıı·. 14 · 1 21 26 2155 

. Aydın vilayeti daimi encüme
ninden: 
Aydın vilayeti memleket ha. t·ahane ... iııin !141 mali yılı ihtiyacı b"üh;

nan 140 kalem ve 6000 lira muhammen kıymetli eczaı tıbbiyesi 3-7-941 
tarihli perşenbe giinii ~aat 15 de ihale edılm{':k üzere açık ek ... iıtmeye 
konulmuştur. Şeraiti ve tıbbi ceza maddeleri miifredatmı görmek i ti
yenlerin Aydında vilfryet daimi encümen knlemiyle sıhhat ve içtimai 
muavenet müdliı liikleriııe mürac:ıntları. Talip olanların da j-7-!>41 
perşenbe günü saat 15 de yüzde 7,G teminat mektuplariyle vilayet dni
mi encümeıı kalemine mü.rıacnntları ilan olunur. 18 21 24 27 2~::7 

lstanbul belediyesinden: 
İstanbul ~ehri çöplerinin ı n. kiınun/941 tarihine kadar devam edecek 

nıüdclet için denize dökülmek suretiyle imhası i:.i kapalı zarf uı;uliyle ek
siltmeye konulmuştur. l/B. kanun/941 den sonra Belediye altı ay müd
dete kadar tnahhüdiı lcmdid edebilecektir: Aylık tahmin bedeli 5.000 lira 
\'e ilk teminat miktarı 4250 liradır. 

'Cmumi ve husu i şartname v buııa mutderri diğer evrak lGO kuruş 
mukabilinde Belediye temizlik işleri müctilrliiğünden verilecektir. 

İhale 25, G, 941 Çarşamba giinü snat 15 de Daimi eııcOmende yapıla
caktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz \e mektuplariyle 941 mnli yılına nit ti
caret odası vesikaları iınzulı şnrtııame vesaire ile 2490 numnı·alı kanunun 
tarifatı çevresinde hazırhyacakları teklif mektuplrıııı ihale giinü :;;ant 14 
de kncl:ır Daimi encümene verilmeleri azımclır. 10 14 18 21 (2091) ............................................... 

KAŞELERİj 
ROMA Tf ZMA, BAŞ, DİŞ, SİNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOGUK 

ALGINLIKLARI, DERMAN kate· 
feriyl e derhal geçer. icabında ıün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

(SAHiFE ) 

ri~;,·; .. ı;;~;;~ ..... ;r;.ı;ı;ı, .. ·ıı;;ı;;;ı 
. . 
. ............................. 1 ••••••••••• ............................. , ............... il •••••• , ••••••••• il ••••• 

Hadımköy satın alma komisyonundan: 
1 - 35 bin kilo süt açık eksiltme ile satın ıalınacnktır. 
2 - 30-6-94i günü .saat 14 de ihalesi ıYapılacaktır. 
3 - Şerait ve evsaf her gün komisyonumuzda görülebilir. 
4 - Tekarrür eden .fiat üzerinden yi!zde 15 teminat ahnacr.ktır. 

21 26 
Hadımköy -satın alma komisyonundan: 
l - 50 bin kilo yoğurt açık eksiltme ile satın r.ıhnacaktır. 
2 - 30-6-941 günii saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 
3 - Şerait ve evsaf her gün komisyonumuzda görülebilir. 
4 - Tekarrür eden fiat iizerinden yüzde 15 teminat alınacaktır. 

21 26 
lzmir levazım anıirliiii satm alma komisyonundan: 
- 18-Hazirnn-941 tarihinde ihaleleri yapılan 3 parti 30 bin, bir 

parti 50 bin liralık ayaktan veya sığır etinin fintleı-i makam
ca gali görüldüğünden tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 24-6-!141 salı günü sant 10 da yapılacaktır. Şartnamesi 
her gün mezkur komisyonda görülebilir. 

3 - 30. liralıklar için teminatı kat'iye 4500 lirn \'C elli bin liralık 
için 7500 liradır. 

4 - İstekliler mezkur giin \'e saatta teminatlariyle berabeı top -
kapu mnltepe ıeski askeri lise bina ındaki satın alma koınisyo
mınn miiracantları. 

lzm.ir levazım amirliği satın alma komisyonundan ı 
1 - Beher kilosunn ~·edi kuruş fi at tahmin edilen ı 02500 kilo kuru 

ot ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 -"'Eksiltme 7-temmuz-941 pazartesi günü saat on beş buçukfa 

kışlada izmir leva~ım amirliği satm alma komisyonunda yapı
lacalrtır. 

3 - Hep~inin tahmin edilen tutarı 7175 liradır. 
4 - Teminat muv·akkata 539 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. . 
6 - İstekliler kanuni vesikaları teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden en az bir saat ıevv.e1 komisyona vermiş buhına-
cnklardır. 2-1 25 30 6 

frmir levazım amirliği satın alma kom~'syommdan: 
1 - Tahminen beher kilosu 7 kuruştan 400 ton kuru ot kapalı zarf 

usulü ile satın alınacaktır. 
2 - .Muhammen bedeli 28 bin lira, muvakkat teminatı 2100 liradır. 
3 -Şartnamesi komisyondan verilmektedir. İhalesi 3/7/941 per

şenbe günü saat on altıda Geliboludaki es'ki şube binasında 
komisyonumuzun bulunduğ.u mahalde yapılacaktır. 

4 - İstekliler mezkur giin ve saat on beşe kadar teklif mektupla-
rını komisyonumuz-a v.ermeleri. 17 21 25 29 

l::rrıir leı·a:rnı amfrliği satın alma komisyommdan: 
1 - Tahmin bedeli -15000- lira olan Gelibolu ve civarı arasında ya

pılacak bir senelik nakliye kapalı zarf usuliyle satılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli -15000- lira olup muvakkat teminatı -1125-

liradır. 

3 - Şartnamesi komisyondan verilecektir. 1halesi 30/6/!141 pazar
tesi günü saat 16 da Geliboluda eski şube binasında komisyonu
muzun bulunduğu mnhnlde yapılaooktır. 

4' - 1 teklilerin mezkur gün ve saat 15 e kadar teklif mektuplarını 
komisyonumuza vermeleri rica olunur. 12 17 21 26 

Jzrnir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
Cinsi Miktarı Muhammen bedel muvakkat teminat 

Kilo l.i. Krş. Li. Krş. 

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

çası yazılı . ığır eti kapalı zarf u~uliyle 28-Haziı-an-941 cu -
m:ırtesi günü saat onda ihaksi ynpıJn~ktır . 

2 - Jstekli bulunanlann mezkur güncle ve ihaleden bir saat en·el 
vesaik ile ve teminat mektuplarını komisyonda bulundurma -
Hırı. 

3 - Şeraiti evsafı görerekleıin her gün komisyond-a göı-ül~biiir. 
4 - lsteklilerin Bayramiç a keri satın alma komisyonuna müra -

caatlnrı. 14 17 21 23 
-~~~·~~---------------~--~--~--..,-----------------U:\ I lJ R n g y ASKERİ ~ATIN ALMA :KOMİSYONUNDAN: 

Umum İlk 
Cinsi .l\Iiktarı Tutarı Teminatı Münaka anın lhal nin tarih günü 

şekli ve saatı 
:Kilo Lira Kr. Lira Kr . 
--- - - -- --------

Kuru ot. 180.000 312 00 2340 00 Kupalı zarf: 30/6/!141 Pazartesi 
günil saat 14 de. 

Kuru ot. •J56.000 296 40 2223 00 Kapalı zarf: 30/6/941 Pazartesi 
• günü saat 14 de. 

Kuru ot. 550.000 357 50 2681 oo Kapalı zarf: 30/6/941 Pazartesi 
günü .saat 14 de. 

Kuru ot. 10 0.000 702 00 6265 00 Kapalı zarf: 30/6/941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

Kunı ot. :W0.000 130 00 975 00 Kapalı zarf: 30/6/941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

Kuru ot. D36.000 21 40 1638 00 Kapnlı zarf: 30/6/941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

-----------------~~~---~--·~~~--~~----~-
Kuru oL 866.000 662 90 4221 00 Kap:ıh znrf : 30/6/941 Pazartesi 

günü saat 14 de. 

Kuru ot. 400.000 260 00 1950 00 Kapalı zarf: 30/6/941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

1 - Ayrı. ayrı şartnamelerle yukarıda cin:-; ve mikt:m yazılı (8) ka
lem kuru otun hizalarında gö terildiği gün ve saatlerde knpnlı 
zarfla miinaknsaları yapı in c:ıktır. 

2 - Hunlara ait şnrtnameler her giin komisyoııd:ı görülür. 
3 - J{apalı znrfln münaknsasına jştirnk eclecekl~rin 2490 sa)·ıJı kanu

nun 2 ve 3 ncü maddelerinde )'llzılı vesika ile yine bu kanunun 
tnrifatı dairesinde teklif ve teminat ıi1ektuplnrını bildirilen sant
leruen bir saat eV\'eliııe kadar makbuz karşılığında Askeri posta 
1S37 8atın alma Ko. nuna vermeleri. 17 19 21 23 (2177) 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan : 

15000 
7000 

40000 

Kilo Kösele 
Kilo Vakete 

IJesimetre murnbbaı Ame
ı:iknn V1clalası 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. 

607H2 
30681 

52il6 

İlk teminatı 
Lirn Kr. 

4289 60 
2300 08 
3H4 20 

1 ·v J • • 6983 88 
-. ı u rnl'ıdn cınıs ve mıktnrları ile tnhmin bt>rtelleri ve- Hk teminat-

brı ~·n~_ıh kösele, rnketc ve nmeriknn vidala mm 26 Haziran !141 Perşem
be gunu :-;nat 14,~0 d? pa~nı·hkln ek iltme:ıi ~ apılacaktır. 

2 - İsteklıler ışbu üç kalem e~yaya birden teklifte bulunabilecek
leri gibi her iiçüne ayrı nyrı teklifte de lmlunnbilirlcr. 

3 - Bu işe ait ,.aı·tnnnıe 484 kuruş bedel mukabilinde her gün :;na
ti, mesai dahilinde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun istediği vesaik ve l"U· 
• karıdıı yazılı teminat mektup veya makbuzu ile birlikte lstanbuldakl k~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ miçondahaurb~unmn~rı. n 28 (~6~ 
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'( A N ~ D O t: U ) (SAHiFE. 4\) - -

lngilterenin Belgrad 
elçisi döndü 

L-On<lrn,. 20 (A.A.) - lngilterenin 
Bc?lgrnd ona elçisi 'Ronnld Knmbl, )""S

nında lngiliz konao]osluk memurları 
ıllduğu haldt"' dlin lngiltereye gelmiştir. 
Ka.mbl , ttnlyanlnr t:ıı-nfından tevkif 
edilmiş ve J\mcrikn. bUyllk cl~iliğinin 
müdahnlC'si s~ycsimfo diğerleri ilf' bP
ro lıer ı::e rbe~t b1 rnkılmıştır . 

Libua ve Habaşistanda Amerikanın bü- O '. 1 

sOkOnet yük hazırlığı 1 .... !!!!!;1!!ı ~!!2 !!:.!!!!!!~!!!!!!!=1!!!!!!!!!!!!1!!11' 

---00000----

Tarihten y apraklar 

Yeni tedbirler!e çelık 
istihsalah arttırılacak 

lngiliz tayyareleri diio 
de Bingaz~ye hücum 

ettiler Vaşington, 20 (A.A.) - B irleşik 
Amerilrn hükumeti, knuçuk jstihlakle

Knhire, 20 (A.A.) - Resmi harp rini tahdi<l etmiştir. Bu ::ıuretle Milli 
tebliği: Müdnfö::ı. programında kıtllanılmak 

Libv::ı. ve HabcşiRtand::ı. vaziyette üzere stoklar meyd:m:ı getirilecektir. 
rr:~::.:.:.:.:~T.:.'!".:.:-.:.~-:.::'!" .. :::.:.~ •. : . . • • . HükOmet memurlarmın be-yan ı:ttikle-

Milli Şefle Führer ara
sında samimi telgraf

lar teati olundu 
- Baştarafı 2 nci sahifede - degrııl!~lık S oktur. • H • t b- rine göre, bu hususta bir plfin lıazırfa-

dehşet salıvordn. Bizan~ imparatoru K:ıhıre, 20 (Rad) o) - a1fa e naca)dır. Bilh:ıss!ı otomobil Hhtiği ima- - Baş tarafı 1 inci sahifede - Bilha:.;s:ı y:ıbanrı matbuatın mıınev-
vergi vere;·ek cihangirin himayesine !iği: lı1tı azaltıl::ı.rah.··tır. . bulnnuyorlnr. raları üzerinde duruyor. 

lngiliz generaline göre 
askeri vaziyet 

Halabin soratıe zaptı 
. ıazımdır 

Bu olursa muhasamatın 
tatili bile muhtemeldir girdi, Beyoğluna 'rirnurun ba:yrağı çe- İngiliz tnyyarcleri dün de Garp lı:ıtihsalat bürosunun ve rdiği rakam- Çin matbnntına göre pakt, Uzak A'Yni gazetenin Roma mulı::ı.birj, 

kilrli. Fakat cihangir, Avrupaya g€ç- cölündc mutad tecavüzi ~eşif \'e dev- lara göre, Amerikada. kau~uk istihlaki şarkta. Sansasyon tevlid etmiştir. ~lusl'!olininin n~~kunun. . Türkiyede Londra, 20 (A.A.) _ Röyterin :ıs-
medi, Anadoludaki Osmanlı toprakla- :. . 1 d-a bulunmuşlardır 817 bin tondur. Bu miktar 600 bin to- Macar raclyo:m, lıugün de pakttan ıyi karşılandıgını bı~chrmekte ve keri muharriri general Gand yazıyor: 
rım eski beylerine tnksim ederek geri 11~.e uçuş arı~ .. . . t 1 ' na indirilecektir. Otomobil ıa~tiği imal bahsetmiş ve şöyle demiştir: ltalyan sefiriyle Saracogl~ arnsın~n- 1 İngilizlerin Vaterlo zaf.erinin Uze-
clöndü, Semerknnt.-ı geldi ve üç ay D~ı~ma~ mot~.rlu nakı_l ".ası a arına c~len fn_b:ikalar, kauçuk istihlakinin «Ma~ar milleti, ~ü:k milletine fari- ki ~örilşmer.i t~b-ar~iz cttıı:n_;kt~~ır. rirıclen 126 sene g~rniş bulunuyor. 126 
dinlendikten sonra .(200) bin kışilik mıtralyozle hucum edılmış. bunlar - J<' 20 8ını kullanıyorlardı. hi oldugu kaclar ırkı bır münasebetle de «Itaiya, Tllrkıye ılc ımrnımı muna- sene evvel, Avrupaya on sene hükmilnii 
bır ordu ile <,.:ine yürüdil. Lakin he- d:nı bazısı tahrip olunmuştur. Amerika çelik. fabrikalarının istih- bağlıdır. Maearistan, bu bakımdan da sebetler idnme etmek ::ırzusnnclfldır. ge~irten diktatöre lngiliz ordusu diı. 
rlefin_;_ eremedi. şi~~e~!i hir ;oıoğu.k ~l- Çarşanb.a gecesi Bingaziye hücum saHltının. tevsii için <!<> :P~ii~r ha~:r- memnun olmuştur. l\<faca.r m.il!di, ya: İtalyanın, .·<ı\l'be.~tliğ~ . uğrn!-1d~ _mu - çijktt\rtmiiştii. Eskiden m~ydan mtıh:ı
g~nlıgıyle yat.agu duştu. Otrarda ol- cdf!n bombardıman tnyyarelerimiz ba.: IJ:rn:ı:ıış~ı!. 
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1 
bıld1ır1ıidıgmrfe gd?lre kıkn.~osbtu1 olan ~ım1 ~nft'mh ılletttı .ı}~ Ta~Tnkı h~rebe ettığı Aktl~knı;~ın lTtu1rkıyeT- .. de re heleri bir gün si.irüyordu. Şimdi ni-

tlü ( ı~ ~:ırt l •J?5). ( '<?-ıcıli SemP.rkan- . . isab ti ,1 t h . t .. fü lf5 ı~ın. . . m~ .rot~ <o .ar sa e. ı ~- ır. wt1; _u unmasıy e ı ı ;.ı.r ıf! . ıgı ~r bır .ka_pusuna. malı tır. aya ~r: ha! netioo için meydan muharebeleri 
ta getırıierP~ gomi!lclli . zı. bınal.arı t;m ~ eı e ~ rıp e cC'k, ç.elık ı::ıt ıh:ıalnt1 bır mılyon 556 bm mıH<'tının <ılt'le .v<:r~~sınd<'n SC'Vınc ~iye ~IE' sul~ ıs~iyor. 928 de M~ı~solını günlerce devnm ediyor. Bugün, Avru· 

'l'ımıır, buyuk bır yaratlılıştı, sarılı mışlcrdır. )' angınlar çıkaulmıştır. ton nrtacnktıt. duymnktn V<' .her ıkıc;;ını de candan teb- ıle Türk rıcalı .arasında l\lılanod-a payı ve dünyavı daha müstebit \•e d:ıha 
cihangirlerdendir. Zeki, nazik. kibar, F:vvelcC' kaybolduğu bildirilen iki ce- x rik Ptmckt«lır. bir görüşme olmuştu. O .zaman ku - honhnr blr dikt;törden kurtarmak için 
iyi f{öriir, i:ri ~ezer, hak ~ver, edip, nu bi Afriknlı tayyareci dönmüştür. Basın birliği T rabzun Berlin, 20 (A.A.) - Alman matbu- rulan blt dostluk, İnönünlln Romayı warruzi muhn.rebeJer verilmektediı·. 
ıtme v~ a~i~e s:ıygı ~ö'.'lterir hir ad~m- fürnlar, tayyareleri. düşı:neden yap - • atı, Tiirk _ Alman muahedesi hakkın- ziyaretiy~e takviye edilmişti.» . 1 LibrnıJa tlk'lrnua Altn!ınların değil, 
dı. 'I :ırıhı c~rıerı okumaktan çok tıkl.mı ~a~pı~malnrda hır_ . Meser mıntaka kongresı dn hey~c.unh makaleler yazmakta de- .. Mı~habır, bundaı: sonra ltalya ile f.ıkat · İngilizlerin başlıyabileceğini 
ho~lamrdı. Alırnler, fılozoflnr yanına Şmıd , ıkı Yunker.s ve bır ltalyan T , b· .,0 (H A B vum edıyor. Almanyanın bu muahede- Turkıye arasındakı miinasebatm ta- söylemiştim Pazar sabahı veneral Vev-
gelinee tahtından iıwrdi, onlarla yan- avcısını düşürmüşlerdir. Diğer cep- b' /:

1
. ~\"' u~u~) k ası71 yi büyi.ik bir hadise olarak telakki et- rihçesini yapmakta ve şöyle demek- ~·el bu ehem~i~·etli taarn;a ge~ti. SÖl-

yana oturup konuşurdu. Timurnn lıelerde kaydedilecek bir şey yoktur. btr ı.~n t al zun ~dm a ah , 0t:1ghresı tiği gitgide artmaktadır. Ve Alman tedir: hım ve Jialfa"·A g.:ıı>idinde ~iddetli mu-
k h 1 h . t • d b" .. k 1 T l . . . h . dö .. ugun op anmı<t ı arc eye ı ay- tb t •~ h~ 1 • d . d' k J ~~ .. . ? rnmnn ıgı c: ~ezı.re ın en ~ı):u. · - ayyare erımızın epsı nmuş - . • . . . "' " ' ma · ua ımn ı.eza ur e~:ı e .şııı:. ı~e ·a- «Mussolininin nutku da isbat eder- harebeler olmnktadır 
tu. Ker;-; kalesını almıya 243 kışı ıle ' Hir. sı~ ~t ~n-:anı kongre murahhasları dar vuk.ubulnn tezahurlerın ustünde- ki İtalyanın, Tu.·rkivc ile anlaşmak ş· d'd ·t ·k V .. l' t . 
gitmiş, n~kerini bir kilometre kadar 000 ::ıeçılmıştır. dir. 'd' · • ım ı en «;>ı a Ş!l.r ta ~}'tem. a 
uzakta bır;ıkıp geoo 45 adamla ka1€.ri M"h Amerikan mü Alman .ı.ıiyaset Ulcminin teıahilratı, ar~~~i~!~1 y~:er Zaytung gazetesi nrrııza geçcbıl~ce~ ka~a:d.ku~~tl.ı ol-
keşfo varmış, bir ım oluğu içinden ka- 1 ver - - Alman resmi tebliği lnönil ve Saracoğlunun kıyas.etlerin~ Ankarn muhabirinin İsta•bul - Kös: ması, me.~nunıyc verı.cı .. ır. ynı .w-
leye girerek kapıları kırmış ve kaleyi nasebatı gerainleşiyor A kar~ı ittifakla yapılan bit• tebcil mahi- tence intibalarını anla.tun yazı:sı~ı manda. dıger kU'lı~etlerımız de Surıye--
ele geç.:·mişti. Bir kere ele 60 k işi ue , f 

1 
.6. ahif d t ~~:·~i_n, 20 (A.A.) - Alman resrnı yetindedir. ,Ve Türkiyenin büyük .bir başmakale yapmıştır. Bunda ezcüm- de harp etmektedır.' . 

1 1 ıoou kışıse karşı cJurmuı;ıtLı. - Bat tar a ı mcı • e e - e ıgı. . . devlet sıfatıyle hniz okluğu ehemmıye- le denili or k.. Bu harek~tfo. mtihım o an nokt~ rı! 
'l' imur Orta asyada ilme, mecle-ni- .ıyrılmış olacaklardır. Bombardıman tayyarelerımız 2QO tin canlı bir delilidir. . . ~ - 1 

• mevcuddur. J<Jvvela bir şey vardır kı. 
yete biiyük hızme~ler etmıştir. Yapı-1 : Vaşin~ton, 20' (A.A.) - ltaly-ad::ı.- ton!~tk bir vapuru İngiltere civ~r~n- Ur Blat d~yor ki: «T.Ur-kı~c'. .Ayrupa - Asya_ arasın- ta:ırnızım, Alma:ıJarrn. Tol1r~ .civn-
ya pek merHkh itlı. Semerknntta ve kı Amerı~an konsolosluklarının ka - <lakı sularda batırmıştır. Üç buyük Bu muahede bir imzadan veya bir da bır. kö~ı üdilr. Ank~ra hükumet rmdan a<'.ele takvıye getırmelermı mu· 
b&::ka yf'rlercle biiyUk binalar yaptır- 1rntılma~ı üzerine Amerikanın da vnpur da hasara uğratılmıştır.' Bir formaliteden çok fazla bir şeydir. Bu meı,kezı bır semboldür. İki kıta cip olacak kadar .ehemmiyetli bulunma. 
mıştır. Semerkamtn yaptırdığı camı ,.\ merikadaki bütiin İtalyan konso - bü.rük t::ı.yyaJ'C, Kadiksin 1000 kilo- muahed€ €Ski dostJuğün muhtel_ ol- ara~mda nöbet bekliyen Türk kalbi- 1:;1dır. 
ve bnhçe pek me~hurdnr. Bu bahcedt ıo:ıluklarıın derhal kapatması bek - metre -açığında. bit gemiyi banrmış- madıgının bir delilidir. Türk - Alman dir. Tilrkiyenin siyaseti sulh siyase-I İkincisi de İngilizlerin geniş ihaW 
her Çe.';1id nğaç ve her ç.eşid çiçek bu- ıeniyor. ur. Cenubi İngiltercde bir hava mey- dostmğu büyük Frederik zamanından tidir. Türkiye, bu siyasetinin Alman- hareketine mani olunamamasıdır. 
lunduğu gibi bir ~ok ela hayvan topla- Berlin_. 20 (A:A.) - ?· N. B. dan.ına hücum edilmiştir. başıar. Ata türkün halefi ve Türk is- Iar::ı. muhalif bulunmamasından j Hn\'alarda hakim olan kuvvetleri-
mıştı. Onun yaptırdığı medre~elerin, Amerıka~akı. Amerık~n konsoıo~ Şımatı Afrikada iki taraf keşif fa- tikıfilinin büyük savaşçısı olan Inönü, memn.unduı·. Matbuatın hattı har~_ miz, yalnız düşman üsleri ile meydnn-
h~~t.ahanelerin, hnmamların, h.~ıı.~nrın, Jaı·ının gerı ç~gırılm~sın: ~ale~ede~ :ıliyeti olmuştur. eski an'aneyı tekrar ele alıyor. keti hiç bir z:ıman Almanyaya kar- hırını ve münakale yollarını bomb::ı.l.a
k:ırv:ın sarayların sayısı duzunele- notasına Amcrıkan mu~e;sıllerı ale.} İngiliz tayyareleri garbi Almanya- Muahe<ie daima mevcud kalmış olan şı d'lismanhğı tazam tm · _ makla knlmamı!j, harekata da mtıdn-
ri geçer. Amucforya ile Seyriderya hinde bir çok evro.kı mtisbtte de leffe- va bir miktar yangın ve infilak bom- dostıugu t~yid etmek-ıe v~ şu vahim . T ". k . . ' . mu~ e emış hale etmişlerdir. 
aragıncla bir çok kanallıır açtırmış, pa- dilmiştir. . . . bası atmışlardır. Evlerde hafif has.ar anınraa iki memıeketın karşuıklı mü- tır. üı rıca~ı de .hıç hır .~aman ~l- Suriy.ede Beyrut ve Sama karşı hn-
muk ektirmiş, kenevir ve keten y.cti~- D. N. B. aJ~n.sı dıyor kı:. . vardır. Üç İngiliz tayyaresi düşürül- naseoetıerinde bir vuzuh yaratmakta- man~·a aleyhıne hır şey soyJememış- rckf~t ya\."1\Ş ilerlemektedir. Bu, kuV: 
tirmiş, ipekçiliği ilerletmi~, Semer- Alman harıcıye nezaretı, Amerı- müştlir. ctır :::ıaıahıyetti şahsiyetler, Türkıyenin l~rdu;. Yeni do~tıuk bunun pnrlak vetlerimizin 2 afmdan değil, si.ra:>ı 
lrnııttn. bir kağıd fabrikası kumm:ıtur. kan konsoloslarının devlete ~arar % ce~ubı şarki Avrupasında ve Yakın bır bürhanıdır. mülahn.zalard:m ileri geliyor. F::ı.ik ,·o 

Tim ur daim~t halk ile. t~m~~st~ bulu- v;rici entrikala~l ~c .. memnu .i.cıtıhba- C b ·ı ••tt kt' b• • f ·• şarkta .bır sükGnet, bir sulh ve bir ni- • 000 • ~iddetli kuvvetler oovkedilmek fatcJ!-
n;ırdu: ~~rke::;ın. derdını, ıhtıyacını r.ıtl~r1. hakkında )ıgmla vesıkalara e e U arı a ır ın 1 zam unsuru olduğunu kesretle söyle.- Madrıdde Alman tica• miyor. Çiinkü karşımızdakiler hnkı· 
ılınl?Y.tP ~gr~.nm~ge ç~ılışı_t·dı. Do!<t ~ıy_ malıktır. . , .. . . }ak oldu 1 mışlerdir. katte bizimle milltefiıktirler. Vatan· 
~e.tın!, kn!lmı k.al.? ~le J,.aznnıla~a~u~ı ... D. N. B. aJansı, mute::ı.ddıd Amen: . .. Almanya bunu daima tanımış ve ret odası açıldı daşJarından bir kısmı bizimle birlikte 
bılır~ı. ~d.tlet ?ı:.ı:-11 kendınde pek~ ük_ k.m koJ?-soloslu.k m~murhırının ad , L::ı.l~nea, 2~ (A.~~.) -:- D.un. ak~m Türkıyede Almanyanm Balkanlarda Madrid, 20 (A.A.) - Madridde harp ediyor. Eğer Suriye muharebele· 
sektı. Eglence:;ı.av'...~antran~tı. Dallrn. !arını zıkre~mektc~ır. Bu meyanda \Ce~elütta~ı~rn.n ş~d~etlı ~Hr ınfilak emelleri olmadığını anlamıştır. Devlet bir A lman ticaret od-ası tesis edil - ri kanlı ve ncı olmazsa, general Katrıı· 
vukları !'evınezdı, ~aırlerden de hoşlan- Polonyadakı A merıkan konsolosu s.e~ı gelmı~tiı•. 1nfılnkın lımanda bu- reısi Hitler nutıcunda bunu ehemmi- miş ve odanın açılma mera.siminde S . . d N . 1 ht b. bil· 
mazdı. Hayatını ruzname şeklinde Alfred Kliford 1939 son bahnrında Junan bir . ticaret vapurunda çıkan etle ka d~tmi ve Türkiyeyi milli h .. k A A • , • • n~n u.rıJe c J. a.~1 3 ~Y ~rı 1.r e· 
yazdırmı~tı. Bu ruznameclen :\Iolla ve 1940 ilk baharında; Belçikanm yangın neticesinde vukubulduğu tah- ~alkmm:nın !rlak bir misali olarak u unıet erkanı ıle Alm~~ eıc;;~· bu- ~~ımct ~urması, .ş.~p~esız ki Surıyed 
Şerefeddin bir tarih çıkarını~ ve bu Polonyadaki baş konsolosu ile birlik- min edilmektedir . . . P. .. . . lunmuştur. İspanya sana) ı ve- lıcaret .i{ı Fransızlarca 1) ı karşılanacaktır. 

. . . · .. .. . 1 k ' b · zıkretmıştır. Hıtler, butiin Alınan mı1- azm ·ı Al 1 · . h tr b' B 1 b be k b tme-
esd·er Fransızca·yn. çevrılmışt~. T~ızuk le Almanya -ale~hı~e ~a~u~ u ta u- 000 !etinin fikrini ifade eylemiştir. Alman- n tı ek . mdantm~ ç1 ısı a~~:.e ı. 11 ıt- ku~hutı~ ~t kcra .. rt'ı z~~Y! ayd e ı..,,;f 
:ı mı tnşn-an talımntm:ımesı de dıkka- !unmuş ve hususı hır şıfre ıle Alman- K l h • k •kl . • Tü k 1 d tı y 1 rer nu u ıra e ış t>r ve .uu mı e me , ı ı') a uvve crımızı ora a ı.µ>r,• 
te değer fikirleri ihtiva etmektedir. Ti- !arın Belçika, Hollanda ve Lüksen - ar SrU enın emı erı ya, t r ıyeye o 8

1
n os ~nu k~ ~ münn..sebatının inkişafı ve dostluğun lı bulundurmamak lazımdır. Iraıctıın 

k ı· 1 11 y 1 'd . . ~ S b ( S b unu mamış ve asa unu~uu'.)aca ... ,ı. d . l . . ·ı l' k • tl . ha kAt m unıu· mur, pe < ın< ar o c ugunc nn, ı nı·e ış- burga gıri.ş 4ed hakkında raporlar traz urg, 20 A.A.) - traz ur- Bizim dostluğumuz tarihidir Ve kan- crın eşmesı temennısinde bulunmuş .. ı ~r ıyen . ~"ye erın re a ı e 
lC'rine hocaları, dervi~leri karıştıı·mış vermiştir. · gun Almanvaya ilhakının yıldönümii 1 .. h .. 1 . f · lıardır. nıyet . verıcıdır. Orada harek('tte bulu· 
ve Tiirk yasasını. töresini Ş€riat kai- Va~ington, 20 (A.A.) - Almanya- münasebeti}:le, vatanperv<'r Knrls Ru- a mu ur enmı~ ır. . Of' nan iki koldan biri Fırat üzerinden, diı 
<lelerine feda etmiı;ıtir. Bu ı::uretle dım Amerikan konsoloslarının çıka .. herin kernikleı·i Strazburga nakledH- Klormc~ Feı r.an~ ~O (A.A.) - 1 KANADA BAŞVEKiLi AME ğeri Türkiye hlldudnna müvazi olarak 
Türk naRyonnlizmini baltalamış . oldu_ rılması hakkındaki karara dair res- miştir. Mumnileyh Fransızlar tarafın· ~~a.runz aJ~ns~~ı~ırı~r: h d • Halcbc doğru ilerliyor ve az mukave ... 
ğ:ından ~ ~lki .de <le~rin, !flllhitm z.o- mi Amerikan mahfillerinde hiç bir der; N.aksda kurşuna ~izi}mişti. Kemik- .0~1 .• Tur~a' ur - m~n ~un :k:= RIKADAN OONOO met görilyoL'. Bunun sebebi de generDl 
rıyle - bü.ruk bır Htıç ışlemı~ demektır. iŞPY ı;öylenmemektedir. Fakat Al - lerı hır şatoda hmmsı bır mahalle ko- sının ~kdı h_akkmda yazdıgı bır m Dentz[n kıt.alnrının Deyrut ve $arn bu· 

1'imurun dinden düşen di7.ginleri munyauın bu karsılık tedbirine teves- nulmnştur. lede dıyor kı: · Ott:ıva, 20 (A.A.) - Kanada ba.ş- dudunda mf'sgul olmalarıdır. 
hiç kimse tutrnıya · ~nvaffak o~amadı. siil etmesi bckle~iyordu. Söylendiği_ • - cAlmanya ile TUrk.iY.e ar;ı~nnda.. ~- v:;kili Makeınzi King ~~eri~adan lştıe bmıd~~1 istifade etmeliyiz ve ha· 
Ordu parçnlandı, ~ır kısmı Tımurun ne göre Amerika bu sebeplE> protes- Karşıyaka ıskele meyda- doluna~ m:ıahedede hızı ha~ret~ düşu- donmi.iştur. Burada verdıgı bır be- rt-kı'itı aıami <iüratı.e yapmalıyız. Un· 
toru!lların.dnn lfolıle .sadık kalnuya toclıı bile bulunmıyacaktır. k l k ır~~ hıç.bır şey y-0ktur . Saracoglu ç?k yanatta: lebin z:ıptı o kadar mühimdir ki, mu· 
yemın ettı. Ye onu Semcrkantta tal.ıta Vaşington, 20 (A.A.) - Bahri.re nına çeşme onu aca bµ~~ dı~loma.ttk . ~8.'3.letlere malık - Vi.~inin Ottava mümes.">ilini 'i.a.- h::ıs.ematın tatilini hile mucip olabilir. 
~ı~arclı .. Bır kumandan ela askerlerın.e k8mi:ıyoııu, Savana limanındaki Kle- Haber nldığımıza görC', Karşı}akn- 1°ld~gunu ~ısbat etmıştı~: .. . .. nımakta devam için bir çok gebepler Bu harekiitta da ordu, donanma ,·e 
ııın Yerdı ,.e Semerk~nta ko~t~. Pa;:ı: r:ı İtalyan v·apuruna el koymuştur. dan v:ıpur i::;kelcsinden bnşlamak tize- Saraco.gl~, ~arbı.~ .butun. re~lızmı.nı olduğunu, . luı.va knvvetforinin işbirliği takdir~ 
~anht halkı ııaşkın bır halde ıdı, ~al.ılı Ru gemi, Amerikan limanlarında bu- re h~r iki tarafa Rağlı sollu güzel bir şarkın b~tün ıncelıgı ve ıht;y~tı ~e Söylc-mi~tir. d<>ğer bir hfidi~erlir. 
ımpaı·ator yapmı~larılı. Fakat ~Iındıs- lunan 28 ltnly:ın vapurundan biridir. park ve m::-ydana. da bir modern çeş- ~eze edıp uzlaştınnasmı bıldırınış-
t~.n~a bt~nnn~ Pır.l\Iehmcd _ Tımurun 000 m<' yapılacaktır Belediye hey'eti fen- tır. . . . . . 
lıuyük o~lu ~ı~:rngırden olma torunu.- C"urı·yede harp ııiye~i tarafından bu hu.susta plan pro- O tarzda har~ke~ . ~d~b1lmı~tır kı, 
hu ~eı:ınvrıkıyı t.anımadı, harp cttı, J, jeler hazırlanmıştır. Buradan g~en komşularından h1ç bırısını gayrı mem-
ınaglup oldu .. R_ır kısın: kum~~<l.anlar şiddetlendi turistik yol inşaa~ı ikmal edilir edil- nun bırakmamış ve her zaman kazım-
da sonra onu ıltızam ettı, Halılı ımpa- nı<'z bahçe ve ı:e~mcnin tanzim ve in- mıştır. 
r-at<ırluktan. ~ıkardıl:ır. O sırada Ho- - Ba§ tarafı bininci aahifede - şa~ına brtşlanacnkttr. 'l'i.\rki•yenin Iranla, Yunıanistanla, 
rasundıı vahlık yapan Sahnıh da ayak- 'fnyyarelcrimiz !'lnlimen füılerine 000 Bulgarisfanla v<: Sovyetıerle dostluk 
landı: ~emerka~tı zaptetti . ve şehri dönmUşlerdir. u .. k..,,. t· l f • ~llahedcleri vardır. Türkiye İngiltere 

Beden terbiyesi mükel
leflerinin kıy af etleri 

kendı oglu Ulug .;bey€ ver~lı. . Kudüs, 20 (.A.A.) - A~keri :<öı~ nU ume QV llSU anzım ıle bir muahede akdetmiş, fakat buse-
. t~tc bu b~ba, ogul_ sayesımle Tımur cii, bugünkü h'!ırekit hakkında ŞU edilecek oobden Almanya ile bozuşmamıştır. Nizamnameye göre mükellefler haki gömlek, golf 
ı,mparatorlugunun bır kısmı kurtuld~, malumatı vermiştir: .. ~ . . . . . . .Türkiye bugün vaziyetini tesbit et- • 
~~me~lrnnt ~:,ıyn~ın Roma~ı oldu. L~~- _ Suriye ve Ltibnanda '?iddetli Uukumct d~ır~sının ı~ kıs1mda~ı sil- n:ı~ v.e Al~::mya ile Umt~i har-pte ken. pantalon gıyecekler, omuzdan askılı 
kın bır ucu :Se~eıknnta buglı o~an A\- mukm.·cmetlc karşılaşılmasına ~e _ tunl.n ~apusu omın~e bulunan me}~an- dısını tabu olan merkeıı ımparatorluk-
~:upa .":'~ A-ıya tıc.arct yollun Tın:~ı:_mı bep , şimdi Vişi mlidafaa hatlarına dakı. çıçe~ tarhlarıyle havuz ye!1ıden !ar yanına sevketmiş bulunan tarihi kemer kullanacaklardır 
olumu ıle başlıyan karışıklıklar yuzun_ varıl mm olmasındnndır Run:ı r-ağ _ tanzım eclılecek ve burası daha mfikem- an'anevi dostluk bağlarını yenilemiş- A k 20 (T 1 f 1 ) B d 1 k b t b. k k 4 ld 
,ıen kapandı, Şahruh ve oğlu Uluğ men sa.hildc bcta;tln f~kat e.min bir mel bir vaziyete konulacaktır. Beledi- tir. Alman hükQmetinin çok zamandan- t b~ a~·a, ilk il efle .?n. a k- f etle~ ·dzı ı fa lar ma 1 ırk oh~rk~; ay~.ı lZk' 
be · s k· tt H' ı· ·t· 'd k • • ... . t· .. f d t · ı k b' ıAn . er ıvesı m .e e ennın ıya e erı an ır ıyan n tı o a ı gomle , -y emer an an ınc ıs .rna gı ere ekildc ilerledik Visi topçusu ıutaa- ~e .u,ı ın an anzım o unaca ır P a berı bu anlaşmaya muvafakat etmekle 1 b · d t b., . 1 d. kt .. 1.. lf 1 ' d k b. 
bir imparatorluk kurmakla orada fımız·ı ate n m.ı s::ı.._ da bu 'muka~c- daire.'iinde burada çiçek tarhlariyle yol tsmet İnönü ve hükumeti yukanda ~~ e en. er 1~.esı .gene ıre or u· go pantn on'. omuz an ~s ılı ır 
kPndilerine mahı:ıus bir zafer varath- t 'k • 1 ş 't ç :~ • • A d k' ·\·eniba~~n t"nzı·m .ndilec,.k ve veni ta- bnh;" m tt' y ·m·z b•u realı'zmı·n gune dahıl kulup fılamaları hakkın- kemer, kcmerın tokasındu ~pkadtı· • · · · · • me ·ırı mış ır 1uercc vun a ı • ·. " ' " ""· .; .. .,, evzuu e ıgı ı d k. · b ·· ... · k. · · 1 k k · A 1 .. lar Lakin ·ısıl ülke küçük küçük · • . B mir olunan hükfunet konağına daha yen· b' b h · ti a ! nıı:ımname ugun resmı cerı- mııı aynı o an o art. yakkabı tı• 
Ha~lıklar hall~de pare;landı. Bir ta- çaı·p~~.m~~r g~vam gmekd~~dır',t a- cazip bir manzara verilecektir • Ber~~ u:o a~n~v)rmı~;;şenbe gü- dede int.işar eylemiştir. tcı·cihan iqkarpin V{!ya yemeni, man' 
kım tarikatlar ortn•ra Çıktı )!isitisizm zf,en 1~r ·oy ır· kt.atrda' :ı1! .1 ıge" Aara- · ü ı,.n ' k • · -tel Ttirk Mükelleflerde kadın - erkek ar-.ı- ga ve takım bnşları kollarında bit 

ld .... d.. . B h . H' rn e ınc g-eçme . e ır . .l' erce yun J n a""'i'amı çı an gaze er, - d fark ll'Özetı'l . t· S . ti t f .k a·ı kt' Bölük 
a ı, yııı·u u, sonra u ara ve ıvc g . b'. bll d' B d b .. · ... k Ş gerlerı·nı·n te,.ç,tı·şı·ne Alm kt b' k ütün üzerine sın a .,., , memış 1r ... por ve ışare e e rı e ı ece ır. 
Hanlıkları meydana geldi. Bu sefer de b ~m~nı:ı~ıba 0 ;ed ır. B u~ a b UJ u l 1 ola an pal 1~~ 1~ f ~ç 8 d vam edi dış kıyafeti olarak iki kısma ayrılmış başları ise açık yakalı haki caJ.- t 
Türkmenlerle Özbekler l>irbirini yedi kıı·kl ':ı' d vA.: ıtr. 1 u k~sta tanı~. _s.~- (' ba-~landı .... 

0 
nl ynGzı arıtyle eb~~cc· sae hif' lerı'n: t.ır. Spor kıyafeti .. 5öyledir: Beyaz bir giyeceklerdir. Bu elbiseler milli 

d T . t' t' t a aı n a ~us rı:ı ya ı a-a 1 gogu5 r " r ar. aze e e:r, ırın ı e ı tl t .. ı y • 1• t'kl' · h d .. b 1 d . 1 d · .1 ve en sonun n ımuru ye ış ıren op- rt" - •. . h bd kt l' v· . t 1 .. il ü <::!Uk U S oğlunun r-e- a e gom cgı, as ı ı sıya on; gom ayr~m ar a, mcra,C11m e-r e gıyı c -
raklar Rus malikanesi oldu. .,,ogusc ar . ~~ eı ır.. ışı opçu- .\lıntaka iktısad müdürlüğil mü - ~on ~ n ve ~ r ar~e !eklerin sol kı~mmda bir kokard. Dış c<'ktir. 

Tarihlerde cAii Timur» diye anılan :'U ~uvv~tl~rımızı metodık :ıt~şc tu~- icttişleri şehrimizde faaliyette bulu suı;}erıyle ş_üslemekte~~er. S-a:ı~r: kıyafeti de şu suretle tesbit edilmiş- Kuliip filam:ılarına. gelince, bnıı -
Timur ·oğullarının hükumet devirleri mn:;sa d.ı rnnlaı· sust~rulmu_ş.u~. Şı- nan tütün imalathaneleriyle işletme cog unun beyanatı, mus esna ye tir: Haki renk şapka. üzerinde be· lar kırmızı ipek-ten bir müselles olıı· 

k k kt Z t .h . . d .. t malclen vapılan taz:rık n<'tıcesınde 1 . . • t ft' . b 1 de neşrolunmaktadır. Bunları, muh- . d 1 k d , d k k" 1 · d ld d ıtı 
pe arı~ı ır. a en cı angJrm or v·"· k :. ti . , , · , b h· H yer crmın umumı e ışıne aş amış- telif .. 1 d k. k 'sl ·n telgrafları } az ma ene en, enarm ıa, ~ur u ca , ·oşe erın e -ay yı ız an a 
oğlunrlan cihangir ve Ömer Şeyh baba- 1

" 1 U\\:<;, ~rı e fi:-; çcn er ~'l ın- !ardır. Bu teftişlerden maksad, faa- . )er er. c ~ a ı. crı kort!mağa daima hazırız cümle!'i ~·n- ok fışkııacaktır. 
Jarmın snghğında ölmüşlerdi. Üçün- d:ın atıt;nı~tıı · . ·· . .. . ·'· . liyette bulun1ln tutün işletme yerle- takıp et~ekt.edır:. .· .·· . . • - · ------•------
cl .. 1 og"lu 'Iı·r ... nsah Iı·"k Az"rı..A,·can ve Şıı.md.ı :\Icnze l\O) u sokak . ~mnd.ı .· . .., k" u h"k" lcr·n ·ntı·bak Amerıkan tefaırlbıı tebmuz ettı s 

1 ~' " " .. ' "' LX::. • · • r d ı·· .. l'l kt 1. l\! ı ı nın ı.:! .. n nu u um ı e ı . . ... 
Diyarbekiı' Emiri olarak baba~ınd::ı.n ' e etı n ın a. c ovuş. ı me ~cır ~n- der~celerini teı:.ıbit etmek-tir. Bu jg rılmekte, Alman dıplomasısınm mu- u ama progr 
.o.;onra liç yıl .rasadı, Knrakoyunlular ~t! yolu .~cnıı7:lenmı~, ~CJIJ~ t:ıhıyc yerlerinde ka~umın emrettiği \'U.Zi~ vaffak~ye~i belirtilmektedir. Gazete- a mı 
~!inde öldil. Bu ~urctle hakiki vari:-; kıtaatı gondcı mek ımkanı ha!ııl ol - vctlere aykırılıklar görüidilğü tak- ler, Türkıye hak~ında . makaJeıe:ıe 
~ahnıhtu. Hnlbuki Timur, Ciha.ngi- muş~u.r. . dirde bu gibiler hakkında, knnnni do.luduı·. E~on?mık milbad~lelcrm .. ..!. •= _ 
rin oğlu Piı· 1\lchmedi k.cncline v~hah~ . ~ış~·- .20 (.~.A.) - . ~eyruttan bı~- muamele yapılacaktır. müstakbel ınkışafları üzerınde de N •ıı• d b •• 70 b• 
sapmıştı. Bu vasiyet dınlenmedı. Tı- <lmldıg111e gore, İngı1hz kU\'Vetlerı- durulmaktadır. azı . 1 ovasın a ugun ID 
mur imparntorluğu bir müddet Şahru- nin Sam istikametinde yapmak te - Bir gazete diyor ki~ . · 
hun elinde kfjldı. Onun Sernerkant.'.l ~cbbü~iindc bulırnduklatı ileri hare- ASKERi MEKTEPLERE «Londra bigane görünmcğe ~alı- d k ) k • J 
vali yaptığı Uluğ beyi, oğlu Abdülla- katı, Ftamnz kuvvetlerinin ciddi mu- TALEBE ALINACAK şı.ror. Haibnki bahis mevzuu olan, e ar 1 arazı su anıyor 
tif öldürdü, onu da kumandanlar idam knvemeti ile karşılaşmıştır. Dün birinci der cc-0de bir nnlaşm,ırlıı·. Bu- .. . . . . 
etti. ,\rtık amcazadeler, kardeşler bir- Fransız bombardıman Üljya!'eleri lzmir a akerlik şubn~nden: nun biiyiik ekonomik manası v-nrdır. Ankara, 20 (Telefonla? -. Buyük zıllı ovasında 70 bın d.ekar ::ı.rnzi su· 
birinP girmişlerdi, boğazlaşıp duru- l\lerc(! Ayun mıntakasında düsman Askeri orta okulla ve gedikli ha.- İnönü ::ı.n'anelere dönmüş vtı Alman sula!Il~ programı~a clahıl ::ıult~ııan !anmaktadır. Pamuk müstahsi!i, es· 
.. rol'lardı. Bundan Çin hududundan zırhlı otomobillerine hücum etmişler zırlama okullarına talebe alınacaktır milletinin kalbini fethetmiştir. Bu, ~fazıllı 0':ası~dakı sulama tesısatı kiden dönüm başına 160-200 killl 
,\Iezopotamyaya. kadar uzıyan toprak- <lir.Muharebede Fransız avcıları bir Okullar ~-artlarını öğrenmek üzere Türk milletinin ekseriyetince de mu- ıkm::ıl edılmış . bulunma.kta~ır. Hor- mahsul ahrken bugün sulama neti-
Jarın elden ele gecmeo.;i parçalanması lnf"iJiz tnj·t·nre::-i dü:'llirmfüılerdir Ge Alsancak t·erli askerlik şubesine mü- hakkak tasvip edilecektir stın1udan 37 kılometrelık hır kanal . 1 k 'h . . ... 

• ' . .. ' .J' •• '· • " • • ı b .. ··k 11ı: d N ce~ı o a"a ma sul \'erımi donurıı 
•\'e harap olması gibi hir netice çıktı. ce df'niz kuvvetleri sahile yanaşrırak rar. flatla kayıdlannın yapılması ilan Doyçe Al~mayne Zaytung, pak- açı .n11s ve uyu ~' en eres su.~·u a- · • .. .· . 

JJ. A. bazı harekfitta bulunmuşl-ardır. olunur. tın alçislerl,ni bahis mevzuu ediyor. zlllı ovasma a kıtılmışhl'. Bugun Na· başınn 300-4.>0 kıl o~ u bulmuftur. 


