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Kokulu Tütün yetiştireceğiz 

Ankara, 4 (Telt"fc.nl ) - lnhisaılnr idareal, bu 
yıl, Ege, Marmara ve Karadeniz tütUn mıntakala
rmd İ•taayonlarda ıılah etlirdiii n,.fi kokulu til
t:tr. tolıuml ro f'kcWnıift;, . 

SO ncu YIL Neıredilmiyen yazılar ırerl •erllmezı--------------------:,.--------------------------1 

Nı>. 8549 Günü geçmiı nüshalar 25 kunııtur. Hergün sabahlan (lzmir) de çıkar siyasi ~azetedir. 

r · ~ Hollanda Hindistanına 
Garbi Ma~e~.o'?.yadakı ı yapılan Aınerikan 
Bazı arazı yuzunden 1 yardımı 

ıtaıua-B~lg~~istan ara. Japon uaiteıeri şiddetli 
sında ıhtılaf çıktı · nesrigat gapıgorıar 

iki millet arasındaki Felerne~k Hindislanına 
dostluğa lıalel gelebilir derhal taarruz edilme-

Berlin, 4 (A.A.) - Bir hususi sini istiyorlar 
muhabir badiriyor: 

Gnrbi Makedonya hususunda 
ltalya ile llulgaristan arasında c;ı -
kan ihıaafa dair Berlindeki Bulgar 
mahfi'!leri.nde beyan olunduguna 
göre Almanların <:ekilerek ltalyan 
iualine bıraktıkları mıntakada Bul
garistanın tarihi hakları urdl1'. 
Debre, Co.ıivar ve Tetovn şehirleri, 
Tark akalliyellerini ihtiva eden saf 
Bulgar şel\'rleridir. Ancak ihtilaf 
ciddi nisbetler alamaz, c;ankü ya -
kında meselenin halledileceği ümid 

'
olunmaktadır. Aksi takdirde Bul -
gar - İtalyan dostluğuna halel gele
cektir. -

Neı·,·ork, ·1 (A.A.) - Scı·~ ork 
Taymi• gazet"<i, nisan ayı zarfıııda 
Hollanda llimli~taııınn Amerikacl:ın 
57 milyon dolar kıymPtinde harp 
malzemesi ihrncı için ruh~fttiy<> ı·e -
ı-ildiğini yazmaktadır. 

İkinci kiınuuda 11 milyon rlolarlık 
malzcm<' ihracıııa mlisııadr Pdilmiş
ti. lhrııta· ta her ay, mühim lıiı· fazla
lık olmustur. 

Tokyo, 4 (A.A.) - Tl:ızı Ameri
kan muh-:ırrirleriniıı bir jııpon - Amc 
rikan harbinin önüne geçil bilecC'ği 
hııkkıııdaki iddialar <ebebiylc japon 
gazeteleri, Anglo S~bonlar:ı •!dde'lli 
lıücuml:ır y:ıpmaktndırl:ır. 

Eden, general Veyvel ve general Marş:ıl hirlikte 
• Gl. Mar!al soldadır.» 

GI. Cegmis Marşal 
Kornvaı 

lngiliz ordulannda bir 
başkumandanlığa 

tayin edildi 

ınanızıer, Musuıu 
işgal ettiler 

Kargaşalıktan Bağ
dadda örfi idare 

ilan edildi 

Amerikan gazeteleri, ır 
harbe derhal girmeliyiz 

diyorlar 

"\ 
Suriye veya Süveyşe 

kat'i taarruz mu 

Amerikanın kat'i ve mü- Hitler-Mussolini neler 
him kararı beklenigor konuştular 

Ruzvelt, Vaynant ve 
King ile görü nıeler 

Bu konuşınadıı Türkiy 
münasebetleri de dalıil 

yaptı Berlin, 4 (A.A.) - Bir husuıi 

\ • · ( 4 ( ' A ) R ]t [ ınuhahir hildiriyor: ıısıng on, -~· . - uıvc , ıı-

gilteı"<Xleıı mühim haberler getiren Hitler Mu .. olini mülikalt 
Amerikan hilkfımetinin Loııdı:ı büyilk Berlinde askeri vaziyet in!ci afı
elçi•i Vaynrıııt ile dün bir «aat göriı"- nın icabe11ı'rdiği tabii bir hadise 
müştür. V:ıynııııt, Beyıız ·araya gl'lir· olarak telaklci edilmektedir. 
ken koltuğunda taşıdıgı evrak dolu bir 
çan!:ı, bulunduğu nar.arı clikkat.i ceHır t- Bu mülakat hekleniyordu. Çün-
mekt<1 idi. Vayn:ınt. öglc yetll('ı~ini Be- kü iki diktatörün her mülakatı 
v:ız •:ımyd:ı Htızveltlc birlikte' v<>mis-
tir y,mrkt.!. lnıriltcreı, v:ırdım i,JJ- ar:ısmdaki mutad faaılalar gelip 
l'i11<' memur Ifopliin. ''" 1ı·ulunmust,(r. geçmişti. Münbasl1'an stratejik 

Londıa, ·l (A .•. ) - T:ıvmis gaz~- olan bu konuşhla hakkında fa-
tcsiııin \';lşingtoıı muhalıiri. Birle~ik raziyelerd.. bulunma.k mü•kül-
Anıerikanın bazı mnhfillerinde h:ısıl dür, fakat Balkan teşkilatına aid 
olan znıına göre halen Atlns cephcsin- IDEVA.Mf 4 NCO S.A.HIF'EDF. 1 

\ <DEVAMI 4 NCO !\AHIFEDF.:_-\:..__~=~~~~~~~~~~~ 

4 lngiliz tayyaresi Beyru· 
tu bombardıman etti 

Eski Alman imparatoru 
ikinci Vllhelm 

N:ızi t:ır:ıftarı Hoşi g:ızet.esi, 
H o ilanda Hindi•tnnına tekrar ~iddet
lc hücum ederek Ameıik:ı ı·- lııgil
tcrenin 1c.~ci ve tc•lih ecmcler' •e -
bcbi,·lc bt1 memlekete fazla kunet
l<>ıırn den harekete p-C"rmek lii?ıımu
nu ilcı·i .·n ı-mektedir. 

Gaz ek diyor ki: 

General, mütehassıs sı- Arap Lejigonunun 
Jatile Ankarada gö- yaptığı hizmet Petrol depoların 
rüş1neler yapmıştı takdir edildi d b• • t )d 

J,oıı<lr:ı, .ı (A .. \.) - R.•sml gazete- Kahire, 4 (A.A.) - Resm~n bil - an iri a eş a 1 
de çıkan lıir emirnnm~y<' göre zeneral dirildiğine göre :\!usul, 1ngiliz kıt:ı:ıtı 
Ceymis '.\foı;al Kornvnlin lngiliz or- tarafından işgal edilmiştir. Anıerı'kada 800 b v ··k 

Dün Hollandada Dorn 
şatosunda öldü 

Amsterdnm, 4 (A.A.) - D. N. B. 
ajan•ı bildiriyor: 

- Ik< senelik ('in harbinin j:ıpon 
y:ı:•ı kııvı·ctteıı düşürdüğü \'" !)ir ta
arrıız yapamı~·:ıcak vaziyete ::-:etir -
eliğini zannedenler hata ediyorlar. 
Bu lıatalarını onlaı a göstermeliyiz. 
japon hariciye nnzeretinin naşın 
efkiil'ı olnl'ak K:ırn g:ızct~~i de, 
Amerikmıın, japon~·:ı tıırafıııdan te
sis edilmek i•Lenilen ,·eni nizamı kıı
bul rtmiyccek~e ~iyasetindt' deği -
.•iklik yapma•ıııa lilzum olm:ıdığını , 
jnpon~·:ınııı, renııba doi(rn genişle -
mesi muhakkak olduğunu :;azm:ıkta
dıı-. 

dul:ırıııda bir baskumandonlık vn- Bıığdaddn, 2 haziranda çıkan ciddi uyu 
-Thwamı ıı llnr,n aalılfed,..__ ka;ga:•a!ıklar üzerine örfi idnrc i!iin bombardıman tayyaresi 

--------------- cdılmıştır. 
Sabık Alman imparatoru ikinci ViL 

lıclm, bugiin saat 11,30 da Dorndaki 
sato-ıunda ölmü~tllr. Son Alman impa
r:ıtoru 27 inci kilnun 1 59 da doğıuu~
tur. Babası, prens Giyumduı·. 15 hazi
ı-ıın 1888 de Almanya imparatoru ol
muştur. 

General Dögol Ha uf ada 
karargah kurdu 

Londra, 4 (A.A.) - Iral<tnn Kudü- yapılıyor 
se gel<'n malümat:ı ı:öl'e -,,,ilerin 
Ir:ıkt:ı rehin<· ol:ır:ık cllerind~ bulu
nan Irak petı olum kompani eenebi 
memurl:ırı serbest bıı-:ıkılmışlnrdır. 

Bıışvekil pren ;; Ilismarkın isti -
fos ından ~oııra bi .. çok oa•vekil d<>
ii'i~tirmiştir. 10 ikinci te•rin 1918 de 
~altanat çökünce Hollanclnya iltica et
mi• 28 ikinc; teşrinde paltanntt:ın fe
rnıi~t lıerannam<>,•ini imzalamıştı. 82 
)·a~ında ölmiiştiir. 

Japon tayyarelerı 
Çunklngi 9iddetle bombnlndılar, 

200 ölU var 
Çunking, .ı (A.A.) - jıı~on ho;n

lr.ırdıman uyyııreleri Çuukınge sıd
ıl etli bir hilrum yııpmışlnrılır. Ülli 
miktnn 200 kndar trılımin ·rlHmek
t!'dir. Bu rakam, bu ~enenin !'il yük
~ek rıık11J11dır. lrıgili« <''•:ilii\'ine ve 
Fr'ın-'IZ koıBolo~luğuna d:ı l:omhR
lrr isıılıc t otnıi.;tir. 

HMi Şimbon ve iy11 o !'i on ga 
Z!'!eleri R:ıt:ıvyada <:Cr<';can etm!'k -
tc olan mtizııkerclerde sarki Hol -
lamla Hindiqtanı mnkamlarıııın 1 :ı -
kmdıklan 'Lavır ve lı:ırekeller kar<ı
sıncln jnponyanııı derh'11 berekete 
geçmeai icabcttiğini y:ızıyor1ar. 

::O.liyako $irnbon gazeteöi, geçen! 
lıazir:ıııdn Alma'ııynnfn. Ifollıında -
~ a kıırııı t:ı~nnzundnn 1. tif'lde !'dil -
ınemr·sinin en bliyUk hata olduğunu 
ı·e o nıkit Felemenk Hindistanııın hU 
cııııı c·lnwk l&.zım geldiğini yazmak
ta, Ameriknd n yardım gel\'!'!'k bıv
H·tlr·ıımrd.,n bu memlekete kat'~ 
hir tn~rr ıı y~ıpılın'l sını i \t'mektP
diı-. 

- S-nııu 4 ÜnC'İİ •ahif,..d"' -
~~~~~~~~---~~-~~~~-

lnır'liz deniz hakimiyetini gösteren bir ıni•al: 
mUthit lopları 

Londra,ı (A.A.) Pasifikteki lngiliz ti- \'.;iye müzııhir de-
Rfü·terin ııslwri mıı- Kildir ve lıerhalde ıın_ 
harriri genHnl Gork caret gemileri At· zilfrden müteneffir_ 

Sutiye vaziyeti Berlini 
fevkalade alakadar 
· etmektedir 

Berrut. 4 (A.A.) - . Lüb:ınn , Su
ri.ı·e \'e Pili<tindcki Irak konsoloslnn; 
C(·m:ıl J\btma hükumetini tanım:ık
ta ve bu hilkiimetl~ tc riki me .:ıi 
etmekte olchıklaı·ını bildirmişierdir. 

Ammnn, ·I (A .A.) - Irak r·öliin -
d<>ıı hir Aı ap lejyoniyl,, dön iı bin
ba~ı Gold, bütün kıın~tleriylc lıur:ı
yn gelmiştir. 

füı Arap l~jyonu, Ir:ıkt:ıki R:ı~id 
Ali hnr<>kiitıııın yı ·ılm~.>ı lıarPketine 
füiı·ık <'tmMi. 

CDF.VAMI 4 NCU SA.HIJ"EhF \ ------
Girid adasında

ki şehirler 
Alman tayyareleri tara
fından harabe haline 

getirildi 

Camiler, kiliseler hak 
ile yeksan ediimiştir 
K11lık<'. (.\.A.) - (.ir'di <'11 >On General Dögol 

t ~ r! ... •rl ·n!er,!<4JJ 1l:ı~' \ unan .\cHive na-
Londra radyosu, general Dögo- zırı Dimitrı;ki•, .Ilı-ıra m11Y:ıe:1J;i tınrln 

lün, Filıiline gelerek Hayfada ka- Alman tn;·y:ırrdkrinin Gi!' id . tlıirıe
ral'gah kurduğunu bildirmiıtir. ı·iııi tnhripfo gr.-ıtcrdiY.i ıao·if C'rlilnır-< 
Hür Franoız kuvvetleri, mütema- h 
d . r·ı· t' d 1 1 k d rn seti anlatnıı<:ır. Dinıitrnki~ clMıi•-
ıyen ı·, ıs ın i!: op anma. ta ır. tir ki: · 

. 
1 

~ R. G . l -Gi i !iıı ıniidnfoa eız g-fızcl Merkc-
B'.·ı lıı:. ~ ~A.A.) - Ilır hıı 0 10 nııı- zi, nrtık mcı·cml değildir. Ş<hriıı ~ör-

lıahıı- lııldırıvor; 1..•. b •• s · ·. . . 
1
• il 

1 
.. ı ııınlm en son manzara'?, duman tu-

'· ··)/\1'!.I"~ ;·~zıyet_ı, ~·n~t ıyc kn ar ııı- t<n mtııızzaııı hir cnlrnz nJ!;ıııı olmu -
·u . .'"" ıh.ırnz ır~s.tcı·ılmck.le lı<'r~lı<'r tur. Bir tek dııv:ır, aynkb kalm'lmıs
Beılın ııınlıfıl_lrr.nı ~<:ı•kalndc nf:,k:ı- tır. 
dar ctnı~l:tedır. Surı;1 <'de km·yaşaJık- S 'hriıı 'l'ilrk camileri ve Yıın:ın ki
l ar olclugu haberlel'i tekzip edi!m<'k- li~e-leri hak ilt> r<'ksan rdilmi>:lir. Nazi 
tcclir. Sonra Vişi hiikü_metini!ı Fr:ııı- bn·arooiloı-i, vı1ıifel<'rinj n:illı~mmel 
sız t_opr::ıklarıııı her m~ıteravıze knr- •urct.te ı·e Führ<>rlerini memnun cd.:
ş_ı rı;uda:J:~~ d1?ek az.n:ıı, che~ımi;·<·tle rek lıir tıırzda yapmışlardır .. Gördü. 
ka) dcdılıJ o_r '!' d.enılı~·or kı: yiim en hailevi manzara, bu kımlı t::ıh -

- Bu mulPcaı·ız'. ancn_k lnı:iltPl'P ripten ·'-'IY kalmış olnn ve gayri mev-
-Devamı 3 a"i1 Sakif.,d- <DEVAM! 4 NCO SAHiFEDE) 

.... t:•y •• ,..,....,.... 

1 SAR i.Tl.E.R 

~·azıyor: • dirler. Yııkınd::ın mU-
Giridin ka~·ıbı, na- lantiğe geçıyor zaheret . görürlerse Tunus sahili açıklc.rında 

lıo~ bir ke:;firet oL demokra,ıler dava.. 
mnkl:ı beraber 1ngil- Akd · >ını tutarlar. mihver geınileri batırıldı 
ter~. Akdeniz,, Jıiıkinı lngı'ltere enıze Sanıldığına göre 
olurnk kalmaktadl'r. f gmeral Katru ve bel- Kııhirc, 1 (A.A.) - lııgili7 Orta B d b "d • t• 
A.kdcn;zde . ~imdi lıı- hik" k · ımaktadlr lii ırenernı Dögol de ş:ırk hıwn tehlif'i: ayın ır ug ay ıs ıyor 
)(iJizlerin ktıfi hanı ım a :\lı~ırda bulLınmak- Amcl'ik:ın 3I~ril,nd tn\·nıı~krinin Ba:ıen formalite ve kırtasiyecilik 
meydıınl:ırı \•e kııv- tadır. Raştn htir Fran ;aptı!<ı bir h"~if m·tice~·;ıılc İngiliz ve hazen de ihmal; kartunıu hazı 
yntl?ri d,, varılır Y<' ~ızla' olmak (!zere boııılxır<lııııan tanar.<l~ri diin Tunus halalar ve nokıanlar çıkma•ına ae -
ınibtakil hıırclcit iç:n Amerikan tankları Suriyenin derhal i~- sahil: açıklarında de•troyNl<>r l'efak:ı- hep oluyor .. 
tngilternin her ""''"; k gali hemen yapılma- tinde cenuö::ı doğru scyrı!en bir düş- Nitekim, Bayındırdan aldığımız 
mevcuddur. Siiraf Ve dayanzkb lıdır. Eğer, Jııgiliz ııı:m ticaret g~mi l<afil";;ine hiicum CY- bir haber de bize bunu hatırlattı. 

Suriyern mihı•eı in • "b ·ı k. . d• hnnı ktıVTetleri ifa- lcmi•lerclir. Hücum büyük mumffakı- Bu haberde deniliyor ki: 
nrleRm.:,~i iınkiuıı Ztl arı e TQ lpSlZ zr lepten Hayfoya ka- )"eti<> kten-üç clmi~lir. 8 bin !onluk - Köylerden bazıları huğd:ıy is-
·ı·erilir,;e Şarki Akdenizdeki İngiliz dnr bütün <arki Akdeniz snhili boJ·un- bir ,·ap•u-, infilak ettirilnıi~ rlirr~r va- tenıekteq'r. Jhtiya(, merkezde bile 
kontrol!i zavıflıyabilir. Bu itfö~ı-la cıı sağlam surette yerleşirse Irakta\'<! pıırlar~ <la halıeför olııııı~ \'C ha,nrlnr hissedilmektedir. l:ıımire alakadar. 
SııTireve d~rh:ıl h:ıreket icnp eder Basra körfezindeki sağlam üslerin mü- ıka c<lılmiştir. !ara yazılmıf, fakat henüz müshet 
gilı" · gÖ .. :;·;rnektedir. Fnzl::ı ihtiyat::ı zııherctiyle Kıbrıs ,·e lskenderiye İn- _İnfjl~ın -~id~_eti!ıden .!>ir tıı~-y:ıre-

1 
bir netice alınamam1fhr. 

lilznm ~-r:. ıır. Visi Jıiikilmcli gayri ı;iliz deniz ü•:>li, emniyet!~ olacaktır. mız denıze duşmu~tılr. Dıger 5 bın ton.. Vilayet makamının ehemmiyetle 
do•t telilkki':edilebilir, fakat Fran - Suriyeyi işgnlde geç kalmak ve A1- !tık bir vapurda ıs:ıbet olmuş ve yan- nazan dild<atini c:ell~deriz. • 
ız milletinin Y& askerlcı:iJıin yarısı -Devamı 3 ncU eabifedt- -De•aaı• 3 ııcU aahlfede- ** 

Beyrut, 4 ( A.A.) - Ofi ajan&ı 
bildiriy0r: 

Beyrut şeh11', hugün 4 İngiliz 
bomhardıman tayyaresi tarafın -
dan bombardıman edilmiştir. Pet
rol dt'polarına hücum edilmiş, 
hir taneai, bomba isabetiyle hasa
ra uğram14tır. Bir kaç binada yan
gınlar ı;:ıkmıftır. itfaiye ve thker
ler çallf&rak yanıını söndürm6ş
lerd'r. Bir Fransız ıubayile bir kaç 
asker yaralanıru,tır. 
I.ondra, 4 (A.A.) - Hava neza -

reli t-Obliğine göre sahil servısıııe 
mensup tay;·. rel!'J', dün Havr !ima -
nındaki hedcfl~re çok alçaktan taar
ruz etmişlerdlı·. H:ıvıı meydanına 
yiiks<'k infilak ı·~ yangın bombala -
riylc ııım isıı betler temin olunmu~tıır. 

Diğer tayyareler, ı)erburg civarın
da Krokodil byyare meydanına ta
nı·ru zetmişlerdir. Bir tayy:ıremiz 

Mısırdaki lngiliz 

Mareşal Smut
sun beyanatı 

C. Afrika kuvvetleri şim· 
di Almanlarla harp 

edecek 
K::ıp, 4 (A.A.) - Cenubi Afrika 

kuı·ve !erinin ~arki Afrikayn gönde
rilmelerinin yıldönümli milnn,cbPtiy
le ı;_adyoda beyanatta bulunnn cenu
bi Afrika başvekili mare•al Smuts , 
demiştir ki: 

- Bu nııntakada ltaly·:ın U-hdidle
ı i :ırtık bertaraf edilmi~tir. $imdi şi
m:ılj Afrikada daha biiyük Alman 
kuwetleri.)·le karşılaşacağız. 
Şimali Afrikada d-ıha •iddctli mu

harebeler olacaktır. Cenubi Afrika
nın cephedeki kuvvetlerine iltihak 
i~in devam eden gönUllii :ıkınma ili -
zum vardır. Bu davetimin boş netice 
v~rmi}·ecetin<\en eminim. 

Bu harpte büyük qler ırören 
İngiliz deniz tayyaı·eleri 

kaybolmuştur. 
Londra, 4 (A.A.) - İngiliz hava 

ve cl:ıhili C'mniyet neznr!.'tlerinin telı
liği: 

Diln gece lngiltcre üzerinde düş
mnnın büyük f:ıııliyeti olmamıştır. 
lngilterenin şnrkında, ıdmııli ·:ırki
sinde w c.emıbu g:ırbisiııclc> bazı ~·er-

ı oı::VA.Ml. NCO llA.HlFFDF' 

• 

. -
tanklarından bir kısmı 

'Mısır kabinesi
nin istifası 

lngilizler, Habeşistanda 
yeni mühim zaferler 

kazandılar 
Kahire, 4 (Kudüs radvo,u\ - Son 

dakik:ıd:ı neşredilen bi~ tebliğde 
Mı,ır kabinesinin daha ııeniş hir şe
kilde kurulması maksadi\•le kabine 
ıız-a·n, ba~\'ekil Hüseyin Sırrı ;rnşaya 
istifalnrıııı vermişlerdir. Başvekil • 
sarara giderek kr::ıl Fanıkn kabine
nin istifasını ;· rmistir. Gene Hiise
yin Sıl'rı paşanın icİ:ıı esinde kurula· 
cak yeni kabinenin varın te~kil edil
diği bildirilecektir. 

Kahire, 4 (A.A.) - Orfo •ıırk İn
giliz tebliği: 

Libyada: Yaziyette deği~iklik 
yoktur. 

(DEVAMI 4 NCU SAHIFW' ) 

• 
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Turistik Y oHar 
r'tiatbuat meusuptaı ına Bazı mukaveleler imzalandı 

Giri<lin Al111anlar Genera1 Dögol şimdi Bir k aç günden Z kt 
tarafmdan i gnlin - beri iki tarafça söy- cevap1ar verdiler İnşaatı müteahhide ihale edilmiş tesbiti için hazırlanan numuneler, l p Çl 1 
den onra t-anrruz Hayfada karargah ~ener ·özlerd~~d~:; Baaın birliği izmir mmtakaaı kon- olnn turi dk yollard~n Parahköprü- yiiksek mühendis mektebine r.önde- Kış, beyaz bir hayalet ibi uzaklnr 
hareketinin Suriye - kurdu k~r~~nt::!~~n bir-

1 
gresi dolayısiyle kongre re isi Balı- 1!_nyraklı kısmının pnrk~ inşaatı ve rilmi tir_ Bu husu tıa verilecek rapor da1ıp giiti V" yaz geldi. Canım )llZ. go· 

yi istihdaf ettiği hak birinden siiphe et- kesir mebusu Bay Hayreddin Karan !<arsıtrahkak-kAldnykb.ey kıksmınlınl betvo~ muvafık çıkarsa, vilayet ve mülha - zcl vaz, fakirlerin aşinası, ovaların St'· 
kındaki hnlıe! lor , 1 ınşaa 1 a · ·ın a ·ı mu ave e er, ı- t 1 k w • 

politika sahnt><:ıinin • • me.lı."'tedir. ngilizler tarafından Milli Şef ve Reisicum- Jih·et v~ milteahhid arasında dün 110_ katta bundan i'ıonra yap ırı acn · par- fası yaz ... Fakat ne çare ki; 
ö.n planma gcçmi~ - Surıyeye kım A1nimad~a~ıg\1~11~;}~-: hur.umuzla büyüklerimize çekilen terlikte imznlanmı~tır . • rnteahhid ta ke yollar icin Çamlık taş ocakların- Yazla beraber, cıplaklık, et ve ter 
t r r ~ ı t t J fi 1 1 rafındalı derhal i~şanta başlanmak dan azami ş.ekilde isti!-ade edilec.ck- kokustı. moda V""" masraf da çıkageld ı . _ bir emrivaki yapma azım e gra arına şu cevap ar ge - 'k 1 - b b 1 " 

Surive hakkin . taarruz edecek larından. aiiphc ~-t - . . üzere azırlıkJar yapılmaktadır. tir. Mcsafcnın fva ~n ıgı Sl' c ıy e ve 
da gele~ haberler ., _ mışhr: Parke taşı şimdiye kadar daim~ı Çamlık taşları zmıre daha çabuk ' . . . J.<ıı. 
bu memle}<etin ya - · mektedııiet·. Dıger P,~nchrma ~cnkların <lan g€tirilmektc getirilebileceği ~ibi ihtyaca. . göre Bır kaç ay, ~orap ~çınde ya~ıynn ıı· 
kındn mücadele ·ah t araftan Vişi hiiku- Kongrenin asil duygu ve temenni· idi. bundan sonra Aydın b:1ttında daha fnzb imal~ıt yap!l1ak ıcın ted- dm n;,akları, bırer bırcr ort.'l.~a çıkın~ 
nesi olacağını r,ös - Dar/anın yürütmek ~eti toplanmı,., Su- lerine çok teşekkür ederim. Çamlık istasyonu civ~ırındaki yeni birler ele alınabılecektır. ğa ve boyalı tırnaklarım gostermeğ'C 
tcrmektedir. C'iin - rıye ve Tunu.:mn, ln- • gı·anit oc:ıklarınclan da istifad~ edi- * başladılar. 

} l•stedı·;y,· sı·yasetı·n gı·ıtcı·e t.!L}"!'fından iSMET INöNO t' A ] k ., k A Efe°' ı·ur·ı·stı"k 'l·oluntın I• kii milcadele sn ın "- ..._ ·• ... .. iecck ır. 11cak Çam ı gran::: oca ·- rapçı - ' "' .J Kısaltılmış etekl~rin altında, bacn' 
si ol-at' ak yerler için kr gel<?cck bir taarruza .. .. !arından elde t'dilecek paket taşları- enrnneten inşa ettirilmesi için yeni teşhirino ne buyurursunuz? . 
şimdiye kadar çı - şe l kaıışı müdafaa celi- Basın bir\:ğ i lzmir mı.:ıtakası nın, Bnnılırma parke taşları evsafını 'i:e,,.kilfLt yaptırılmıştır. Bu yola aid Evvelki gün !nciraltına gidiyordu~ 
k-an şayin hır. ortaya atılan haber- lcceğin i kararlaştırmıştır. Eski ~ur i- kongresinin toplantısı münasebetiy- hniz olmnı::ı mukavelede şar't olarak tahsisatla bir mühendis, idnıe ve Genç v' giizel bir kadın, kısacık ete1' 
ıAr \"C tekziJ)ler, , ·urire içinde çık- ye kuvvetleri ba.~ kumandanı gene- deı·mcyan ıedilmistir. Bu itibnrla hesap isleri için lüzumlu mc'lrnrlar 1,,r1

•
111

·n altındaki br>cııklarnıı bütiif. 
ı.ç l \ ' d d b · t" d b le izhar buyurulan hissiyata teşek- , .1 · i' • " · mı. tır. ra eygan m a u ıç ıma a u - Camlık gran·t tn~larınm e,·snfının eh tayin odı mısır. Jaübaliliği ile uzntmış, arasıra san1' 

Bir gün '"'uriyeye Almanların as- Junma.::ıı. içtimaın ehemmiyetine bir kür e der, saygılarJmı sunarım. ~- bir tablo hissizliği ile duruyor ve soıı 
l\N' cıknı·llıklan şayiası cıkıyor, erte- delil olarak gösteriliyor. Şn huld" T . B. M. M. Reisi 1 H 1 b 1 d ra isvel>az hareketlerle bacaRlarınt 
• t giin Almanlar. bunu t~kzip etli - \' işi !ran~ası ,~ Suriyeyi m üdafaa ~de-. RENDA Inciraltı vapur arman ar aı a 1 duru'ş s kill<>rini değiştiriyordu. Gö1 

.ror. Daha erte i giin Suıiyenin 1ngi- cektır. Hur. F .ransız kuvvetlerı de * ler, bu bacaklarda dolasıyor. k:ıdrf 
!izler tarafından istilası tehlike~i Almanyanın Suriyeyi istilfı hareketi- 11 

.. f l • i~e san) i görmemezliğe geliyordu. O 
meydana cıknrılır ve lngiltereye ne karşı orasını müdafaa e~lecek- lzmir mıntakası bası" birliğinin se er erı Tütün rekoltesi iyi ve Yarabh", bu et teşhiri ne fena idi?. J{ 
knr.şı bu memleketin miidnfn~ edile- ler~ir. Dögol Fr;:n~~ızlı~rı da l ngilte-j kongrc1': dolayısiyle hakkımda iz- f" .. .. .. rhnı bir muz gibi soyarak onun, erk~ 
ccği bildirilir. Şayialar, tekzipler ren ın yardımına guvcnıyorlar:. .. har olunan temiz duygulara teşek- ne JS gorunuyor ğiıı tec ssiisünii ve işt}yakını trıhrı~ 
ark~ arkava devam eder. F'"J1:'sto~dra raldyoksuH, gefnedra1 ~ogoluA~· kür ederim. Halkın bir kısmı ınüş- . AEıkncfarlara gelen. maliimata göre 3den. biıt1 ün mnhremiyetı.ni ~çık.· paındt;'. ıl1rrilizle.rin iddia<;ınn rrörc Alman- 'ı 1 me ge er.e ay n n 1\.-.ırargaıı · k ·· ı "" k. t l k d ak t 'ooa r ... ~ kurdug·•unu bildirnıistir. Hür Frnn _ Ba§vekıl Doktor u at çe ıyor bu , ıl tlitiin rekoltesı. has n ı sııı:, n{!- cevırmc .... mo asına ne '• ı \; ' 
lar .• uı iy,e'-·i ele gecirmek için inti.- · · k t · ı f l ola l"cel· · bilmem 

- .J v sız ku,·vetlcri, Filistin de toplanıyor- R. SAYDAM tis, fa ·n aynı zamane a nz aca - " \' ·· u· 
rika cevirmcktedirler. Almanya. •- . . caktır. Bunun-sebebi, geçen yıl tütün- Kadın, daima kadın kalmalıdır. v 
ı>i ile bir mü:ısma yapnrn:ıur ve Vişi lnr denıelrtir. • \'alı Tiaj: Fuad Tuksa l tar~~.ııı.~d~~! lcdn hiikumetimizce alınan esaslı tecl- ilk çağ cıplaklığmn dönecek ol~n ırı: 
hükumeti, bu anln.şma ile Almanla- Gcçenlercl• Suriyeden Çerkez ns-1 Birliğe çalışmalarında muvaffa- ti.evlet d~nızyolları umum ~.udurl~ı- 1 birler nc>ticecıind(' iyi fiailerle satılmış dcrn d koltelik. kadının hu~~~Y~.t ··r 
r11 Surh·ed(!n istifade hakkını ver - kerlcriyle birlikte alhny Krıl~t de İ kıyetlcr diler, saygılarımı sunarım. ğü nezdınde yapılan te~ebbu ne!ı.- olına~ıdır. Tütünl'r, şimdi çapalan- rrüzellikl 'rini yavn._ yavas sılıp gotu 
mi tir. \·i~i hükumeti. bundan evv<>l Filistine geçmişti. j C. H. P. GeneJ Sekret~ri ce i olnnı~ ~onak - J.ncıraltı pla.ıı lmaktadıı-. Bir müddet onra tiitiln kı- m l\tedir. Ben. işte buna ~·anı~orutl 
Alman tnvYarelerinin Imka gecme- • fuhtelif knynaklnrdnn alınan urasın~.a ı~lıyece~. korfez. vapuı.·Iar~- rımı ba~lıyacaktır. . 1 bunn : cıyo1~~1. . 
)eri için S~~·i.:ı:e meydanlarına Alnımı haberlere göre bazı Fransız diplo: ı Erzurum Mebusu Guzch•al G t )e \e l{aı!lntı 1 l 1 · 1 K 1 t f 1 et pazarın 

matları, Vi. i hlikumeti t·arafınclan 1 D A F T nın. . : ı, ~oz ~.ı .: " . •· - Y: zlık mahslll de <<'m:..ı e erme' uıı:e_!.. ..a~.1nın şıır ar~ ın.... ' . b! 
t.ın·arelerinin inmelerine mli.s::ınde et r . · · uzer na sem~le'Bndek~ mutck<b~ halkın redir. Bazı yerlerde nrpn ve nılaf har- oldurul •1rlı•r. Ve zuppelıl~, kadın 
mekle bu hakkı ,·crmis olduğunu Laki]l edilen siy~ıseti beğ.enmecliklc- "c:;tifa~esı noktasından bu .. ı~~cı~.ıc~~ mıınlarınn bn~Ianmıştır. aklaı~ ı. omuzlara kadar açık ko_ıın. 
bPlli <!tmiştir. lngilizl r, bütün bun- ı inden istifa ~trncktedir. N•teldm ı Hava kurumuna de ugraması nım"nfık gonılmu tu. Bornova Ziraat mektebi • 011 ıunıf ve göğ ın kabarık noktalarına ka~ 
lnrı, haber ,·erdikten onra 'l"' yapa- Ankara Frnn-ız .;;efaretinin 2 memu- t b :.l Fakat mcw~im. münase~etiyle ~körfez talebesi, nrpa ve ;•ulaf ha ·ad ve har \ayılan .hU.t~n göğiı~ kı~ını, t~hn:;". 
( klardır. ynhucl ne yapmak !1;) - ru. bu ,dizden istifa etmişleı·dir. e erru er vap~rları, ıncıraltma ışlem€_~·e baş.. ınanlariyl.e mesgul bnlunuyc rlnr. ı e ze\ l~ mızı dumurn ugrntacak .sel< 

• 1indcdirler? DARLANIN SÖZLERi: ı navını.lırdn Türk havn kurnmu Iadıgı halde zamanla vnpur •Sk<>lcle- ----o-- tle burnıJmuza dayıyor .. 
lııgilizl('r. i.te lıuını ı c ... nıcn söy - Amiral. })~~·1.:nıı.? Aözlc~·inclen anl:ı- menf~ntinc yapılan bir mii~amereclc ı·inin ~oğunun harap 1olm:ısı v~ya ld- G ~ d Hu nnclir; tabiilik mi?. .. ·~ . ., 

'<'mi~ or ar. fnknt İngiliz gnzet.Pleri, Hlıy~r. kı. \ 1•. 1 .hu~u:netı, Almanya- ::40 lira haı::ıJilt,temin edilmiştir. rnra verilmesi sebeplerindcll ynlnız eçen hy a Hn) YOZLİ kör ol tın bu tabıılıgı!1.~·1 
• uri~· nin 111 7 iliz kmvetleri tarn ın- rıın ıtbfaknıa gırmıstıı·: Açıkça Fran-11 Üc1emi.::i'l Adagide nahiy~sine bağ- bir j ... keleye uğrıyabilmekte. Giizte- Yapılan ihracat ve idhalat miktarı Ben, ) güzel, cici ve ma~remı)• 
el n i::,.ııli lfLzım rreldiğini ve artık .a. Almaı~ynnın haıbı kazanmn ~~ 1 lı kö.rlcrhnlkı kuruma ~2~2 lira teher- pe n Karantin"ıdaki mütekfısii h~·lk. 8ehrimiz ticaıeL ve ana~i oda.ı bol. ist' akımızın bzeri11cle bir yetp:ı 
h klenmeme in; bil<liri~ orlrır. ı,...teme~ted:r. Bundan açık. 1ngıl.ız 1 rli ·"'tmiı;lerclir. inciraltına gidebilmek için gene tar~fından h-üzırlanan bir istaü·:.tiğe '>üıfet ve ze,ki ile C:;"n karlının ~ 

1ngiliz mak~.ınl:-ırı da Almanlar ta-r:ıleyhcı~rl~~p ?lam.n~ ve bu 5?zdcn 1 - tı.amvayln konak iskelesine g-iLmcğe göı·e .~rayı~ ayı zarfında limanımız- rine bud<' bir zıpçıktı tipi ynratanl~ 
)', fındnn ttri~ cyt_• kfi·,;ı \ ~lpılaC'nk bar~t CtCgıld~r. fılıynt şcklıncic te - Am r·kada gre gapan mecbur kalmnktndır. Halbuki Salba- dan dı.; mcınlckctlerc 1245.7Si:> liın daima ı. gn t 1)1,udum ve okuyacnı 
Vr mri vuk;i J,rr •lamnk i<'in biitiin 1..ellı cclt'cektır. e 1 V ne, Köprii, Göztepe·ve IIa,tnhane lm·metinde 4!Hl7 tl)n muhte'if mahsul da ... 
tNlb~ı•ı ... r·n · hrclıf•ın1 L~dlriroı·lar. 1 AC:'ll.:ı Al~rnn~·a,. Fransaya nel~r ':a- • • i~kcl )erinin vaziyeti. vapurların y~ ihi.·ac· edilmistir. (' I ]1 n I R 
ntı tedbirlC'r ıı ı ·rcl"r. o u ln bi!cliı"- <~~i.mı.::tn·. Şımclıkı halde ııncak ı:;bır- 1 hususı fabrıkalar nasmm:ınn muvafık derecede ""ağ - Gene nvni müddet zarfında clı -- 1 
nıirnrlar. lıgı ~artl~rınd:ın l;:ızıları meydana çık- lamdır, nihayet icap eder~c bn·az mcmlcketİerdcn İzmir limanı va ... ı - ı·· - =., -

Almanla· ela. Sufiye hakkıtHl:: in- ınıslır: .bunlar da. Fr:ınsan~~ Alsus-ı tamir edilmek sureti~·le halkın 1crtifa- ta"liyle 261994 Hı •ı kıymetinde 1136 f'-.r}, fi (!::;I(;:: a 
J.:"ilizlerin kiitü niyeti oldui{tın•ı bil - ?"'°~·enı t ~,aybetnıc:~~~ak~ı~ 1must~nıle~;- Bunlara hükumetçe cJ.e r- desine nçıl:ıbilir. Alakadar makam- ton eııy11 idhal ol~nmuştur. Ayı·ıca lı.-;__: ~ ~ ~ ~ . .1 
o"ı·i:- o· v · di:-orlar ki: erıııc ·~amen • ım ' 3 ması .ır .. •U tarın bu mevzu üzcrind" ehPınmi - 14000 lira kıYmetmde 7 baş rlnnıız- ·---·~-...,-Dllll..,,__ .. ______ """" 

- Bizim hareket• Jrcceccğimizi ımretle 1' r~ns:;t. ~"!~u_panın tnnzımıncle hai el konacak vctle' durmaları ve teclbiı a malan hk hnn nn rıd iclhal <'dilmi~tir. ;zOetı -o .. 
. 1•. k 1 .1., 1 . h k t, ""''C . !manya ıle şbırlıgı \'npncaktır. 1\fe-ı ı · . 1 1 1 t · K s ~ 

"'0,\" ı:- ere 11ırı ız eı er<' e 1o: ,-,.-.. - I L "t l w • 11.. . · Va<.ı.ington 4 ( A A) - Ruzv el" un_ \"<'rınc <' o acn c ır. 
2

._ ... • · '2.Z 
kl 1· F k y· · l ·1 • t" S ı :>e e, :un < ('1'J c 11 • ·"' ' • • .... ,,.J}c T 255 Albayrıık ,. c~. c~< ı~: 'f. ·at .ıjı l~ı ~um~ ı.ı · t- I•'ra.n.~a mukadderatını muz:ıffor birli müd:ıfaa sebebiyle hususi toprakla- ~ VAPUR GEZiSİ 261126 

ı ~r~nın ıı-;f'a ıııt' . '~ a .. ı. nz! o n~. ~'I - Almnny:ıya bağlamak bfomekteclir. • ra ,.e müesseselere el konulması hak- ÇiRKiN BiR VAK~ 
c.ıktı~ .. Al~nnlnı: '. u.ııj r>nı~ ,.m.~; a - Bunu ycıpnbilir mi? Çünkii hatpt~ıı kında Harbiye nezareti tarafından tev- _ . , . . . 7-6-'141 cumart:cı;i akşamı lla!kcYi 
fnn-ı ıcın F 1 an sn\ a ıc.llıNlc 1 

• a .. mı. mu1.affcr çıkacak Almanya, Fransa,\·a di edilen kanun projesini tasvip etmiş_ .Kara!~~ınad:ı ~8 '~~ınd~ eı; lı bn sos.f~ıl yardım koiu t-arafından kör- 26138 1 
<l:ı r·ıpacnkl1n1ır. miistemlekelerinde dahi A\•rupacla ha- tir. Grev dolayısiy le lıu kanun muci- ka_clın,. ogle vaktı z~ytınya~ı satın al- fczde bir vapuı gezi~i fartin edilmiş- 7 

8 
9 

•• . 'yat hakkı verecek midir'! Fransız hince husu:-;i fabrikalara el konulacak- dıgı bır seyyar y~gc.ıyı ~vıne ~lmış, tir. Bu işe tahsis <?dilen Sur vapmu 
Batavyada muzake reler !menfaati rini, Alma nya hegemonya-'tn . yatak o~ası~da çırkın bır va~ıyette saat 21 de Konnk iskelesinden ha-

. .. ~·· .. siyle telif etmek miimkiiıı müdiir? Pe- 1 
- bulunduklaıı sırad-a ansızı~ ~~.e ge - rel,et ederek bütiin i~kelel<'rl' uğrı-

Tok~ 0 • '
1. ( .>.\ • A ·) - .ıpQ ı ozcu- ten ve IJnrlan bunu mümkün görmekte 1 merkezinden ayrılmasını istemislerdir. len kocası tarafından suç ustu tutul- ynrak iııciraltına gidi'ıecc k ve di)nü~-

~u. gazetecılerP be) ?11 ıtı~~d'.1 P.ata:- 1 :,;eler de' bi'r "Ok Fran~ızların kafala- liatırlarcladır ki ge"enlerde Sovyet muştur. Her iki suçlu, adliyeye yeril- te C:<i7.t.{'pe i. keleo.;ine d.: nğrıyacak-
, ı k' miiznker'lerın rnuhım bır ' Y ~ • • ' ' ... • • f 
.Ha ~ .• ~·, rkt· ldıı'rıınıı bil-ırı, bunu almıyor. Darlan ise, bu. iya-'hükfımcti, Yugoslavya hakkında da mış ır. ~ır. 
~fh~~ ~.~,ık nı:m.ı ;l O ~ "eti yürütınege kamr ''ermiştir. Böy.' lıöyle bfr 1rnrrır vermişti. Sovyet hliku- 000----

dırmıc;tıı. lece Avrupaduki 2 li mihver kombine~' me1i, bu ~uretle Almanyaya karşı ma- ÜZÜM İHRACATI 
x----

1 
I :~onu ş.imdı ;~ iti mihver kombinezon una nalı bir do. tluk jesti talnnmaktadır. 

ÇEŞME BELED YES luonmektedir. 1 .4.ME'RIKANIN l'ılZIYETl: Palamut ihracatçılar birliği idare :İzmir vali muaYini Bay Ekrcıni 
. • . .. 

1 
) • 1 :Höyle bir müna cbctin tabii netice- işi hükumetinin hattı hareketi kar. heJ 'eti diin öğleden sonr a birlikler Yalçınkaya, kıdem ve mesai i nazarı 

• Çeşmı• b~ledı~ ~ 1•1~~ıl~.ı. >1. l e.\ Jet ~i olarak ltnlya, Frnnsadnn bir .::ieY is- şı:)ınıla Amerika lıirlC'şik hüktimcti la- binasında toplanmıştır. it ibare alınaı ak Dahiliye Vekaletin-
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1 
temıyec"ktir. Jrnyd ka lamazdı. lngilizlere ~atı lmış olan kuru ilzüm cc lıir derece terfi ettirilmiş, :t!ıli ma-

iıı'ı.ihn!Ja.~.yapı~ınc:n.a. k:ıcl:ıı bE>l.~dı- Jfl'SSO/,/'/\•/ TJITT.J~'R (,t)Ul'Ş- , Nitekim Vişi nezdindeki Ameri- lerin teslımine dev1tm edilmektedir. -aşı !ıO liraya çık.ırılmıştır. J:u hu~us- BUGONKO PROGRAM 
\"l' reı:::lı~ı '>a_zıfc"m' :f~ .etmC'k nzc>: tJJE:Sl : kan elçisi amiral Leahi, mareşal Pe- l\falOmdur ki bu satış 3000 tonluk- taki emir, vilay.ete gelmiştir. Bay 7,30 Program, 7.33 .Müzik: aııf 
r~. kU;z-a t~hrıra~. katil>ı B; Hnmdı 1 l\luı; olini _ Hitler görüşmelerinin 1 tenle görüşmüştür. Darlan vo Al - tur. Ekrem Yalçınkaya, kıymetli bir ida- program (pl.),. 7.45 Ajan:; haber]cf 
"'ı ırmıbe oglu vılayetce tayın olun - ~ ~bebi de bu olsa gerektır. l'eni rnzi- manva makamları arnsındaki anlaş- recidir Ye lzmirde kendisini sevdir- 8.00 • Hizik: Hafif programın df!vnıf. 
muştur. yette, lt alya, 1'~ransa üzer indeki men- ' manin bahse meyzu olduğu tahmin .e- ZABJ1'ADA miştir. (pi.), 8.{:0 8.45 Evin santi, 12.30 P ~ 

0 0 0 ı ı:mtıermı terke mecbur kalacak, belki clilmektedir. . gram, 12.33 Müzik : Haf.if şarkı!:~ 

BELEDiYE DAiMi ENCÜMENi , ~:~ı~o~~:;·i:;; ~~r:c;~iı~aş~~n~~~:~~~~ Romangada Diktatörlük1 ·;;~--·-:~~;;;~-1; AICA1JA1a: FECi BiR KAZA f<~~ı~ı~ı:j;1~~ı~~ec!~~;·, ~;:~~ ~i~~~ 
l~e>lcdirc cl:iimi enciııncııi eli.in öğ'- bugiin tamamen Halyanın emrinde d _ Bükreşten alınnn malUmata göre Odemişin Bezdegüme köyiınde Ali Bergamada Barbaros rnnhnllesin- Nakış semai ve saz semaileri, 13.St· 

ı<'den • onra Dr. Behçet l:zuıı rei•;!;., ınektır, buradan esasen bir çok arazı Romaııyalılaı, general Antonesko -, oğlu Recep Koru, lsmil kızı 17 yaşın- de feci bir kaza olmuştur. Posta ve 11.00 Müzik: Karışık programın <i• 
; ınd.(' t0planmı~. YC'ni hazı imınnt \" almıştır. Fakat Italyanın, Balkanlarda ının idaresinde total iteı· bir ı·ejim da VcsHcyj rızasiyle kaçırmışı:a ela kı- telgraf hat memuru R. Cemalin oğlu vamı (pi.), 18.00 Program, 18.03 1\1~ 
ı =' mırnt h:ıkkııllb IOzumlu k.ırarh r ş:ırka doğru genişlemesinden Bulgar- kurnıağı nıuvnfık görmü~lerdir. An- zın babası tarafıncl~ın vuku bµlan şi. 8 yagıncla Orhan Şahin, soknktaki zik: Fa ıl sazı 18.30 Ziraat takviıtl 
nim ıştır. ınr memnun olmam ıştır. Çünkü Bulga- tonesko, meclh;i dağıtacak ve Roma- kaye.t .ii.zerine tutulmuşt~r. <>1ektrik direklerinden birini~1 iizeı i- 18.40 Miizik: Ra<lyo caz orkestrtı~ 

x I ri tan da garbe doğru genişlemiş~ir. claki gibi bir korpora~\Onlar mc-clisi Dıkılı kazasında İbrahım kızı 14 ya- ne çıkmış, fakat miivazenesıni kay- 19.00 Konusma (Dertleşme snatı 

BASMA SATISI BUDGAR. JTALYAN lJITJL.tli'f: kuracaktır. · ş~nda Havva Gezeri kaçı ran ~amazan l>ederek direğin tepesinden ~·ere diiŞ- 19.15 .Müzik: Radyo caz orkestrn 
~ 1 .Menfaatler bir bir iyle kar~ılnşıııca IRAKTA ÖRFl İDARE: . · ı~·ah~ev.tı.n da j~nkalanar~k. A:<~lıyey~ v~- ı~.üş nğır :mrettc )aralanarak ölmiiş- ı)rogramımn devamı, 19.30 Ajnns b 

• ümerbnnk Y<'rli mı llar paıarı. ihtilaf ela baş göstermişti r. B:!r linden Jr-.ık hükumetiyle anla~~m hıgılız : ılmış~ıı . Hu kızın <la nzasıl le kaçtıgı tur. berleri, 19.45 Müzik: Yurttan sesi;~ 
li ıll·.nmzm yaz olmak müna•;chctiy-1 haber v rildiğine göre Deore :1.•e Tco- kuvvetleri. l\lusuJa girmişlerdiı. İki ıfadesınc.len anla~ılm.ıştı~~ .. .. ooo 20.15 füıdyo ga~t.e i, 20.45 Müz 
k fa~la basma tal<'uindc bnlu~m~~ı, ,.a mıntakalannı B ulgarlar, İtalyan- tarafın anlaşmasiyle Bağdadrln örfi . Öcl~mışte Yenışeh~r koyunde Huse- HAMiYETLi TU"' RK ANASI Hnfif sololar• (pl.), 21.00 Konuşn1 
·ebebn·Je. · adcc,.. bac:ma ~ntıc;ı ılC' ı~- !ardan istemektedirler. Yani bu suret- idare ilan edilmiştir. ym oglu Ah~ed Bekar, Osman kızı 19 Memleket postası. 21.10 Müzik: ~ 
tfgnl edec<:k bir sube acımık iizere le Bulgaristan, İtalya ara ında bir ih- İKTiSADi iŞLER: ~·aşında Şefıkayı kaçırmış, tutulmuş- Salihlinin Çapaklı köyünden 70 ş:ırkılar, 21.25 Konuşma (San'atk~ 
teı:ebbU;ıJc·ıde bulunmuştur. tilaf çıkmıştır. . japoııya _ Al munya arasında iklı- LUr. • , r • • , • yaşında Ayşe Gökçe namında hami- !arımız konuşuyor) , 21.40 l\Iüz 

MACAUISTAı\' - ITAJ.,Y A 1111'1- sacJi müzaker eler cere,·an etmekte- E l LENMEK l ' A JJ IY_LE lGFAL .~ yetli bir Türk anası hiç bir teşvik ol- Radyo senfoni orkestrası, 22.30 Ajtı. 
ORMAN YANGINI f,Af'I : <lir. Bir Alman iktı:s:ul h ay' eti, ja - D~lapl!ku;:u J?lflhallesın?e Cemal 0~- madaıı kuruma 50 lira teberni etmiş hcberleri, 22.45 Müzik: Dans müZ 

İtalya Macnrist::ın arasında da Yu- ponyada bulunmaktadır. Bir iddinya hı ~useyın, Seyıd ~ızı 17 ;,aşında E~ı- tir. (pl.), 23.25 23.30 Yarınki progr.a 
Çeşm bızn~·m111 l'zunkuyu nahi- goslavynnın paylaşılmasından doln;-ı göre- bu Alman hey' eti, Almanyanın neyı .evlenm~k vadıyle kandırar:ık kıı·- Takdir ederiz. ve knpanış. 

ye~nde K azankaya mevkiindeki ihtilif ç~tı~ an~ştlmaktadı~ Fakat ihtiyaç hi~~tiği ilk maddeleri te- ktmış !e.bır daha evknmekt.en hah- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
devlet ormanında yangın çıkmış. alı- J.facar devlet adamları bu ihtilafı dn- "min için uğraşmaktadır. Fakat son ~etmemıştır. Suç_lu zabıtaca tutu lrnuş-
nan seri ve ciddi tedbirle ~ön dürül- ha kolay bir şekilde halletmeği diişii- zamanda A mer ikad1ln j aponyaya t.Ur.. • .. , ,.., . 
milştiir. Yangının 65 ya ında çobnıı nerek Romaya gitmişlerdir. h am madde ihracı menedilmi~ir. K4RISlı'_l vo; MÜ:Ş . . w 

1smail Soykan tarafından dikkatsiz- SOl"YETIJBRl.ı.\' K A RARI: .Maamafih h ey' et, j a ponya ile Fele- ~~ıç~şı:ı.e.Iıkte _Uz~nyol~~ .. Alı o~lu 

Her gün ilk seanslarda 

Birinci 15 kuruş 
Bugün matinelerden itibaren 

Jikle atılan yanık . ıgnradnn çıktığı B lk m~nk Hindistanı arasında devam e- şofor 1 enı, geçıı;ısızlik ~.uzu.~d~ ka-
Sovyetler , Orta Avrupa ve a an- d "kt d~ .. k 1 . ti ~· rısı 25 '--asında Bınnazı dov.muştur. :ın laaılmı0tır. Y:ıngın saha. ında 15 e11 ı Ifla ı muza ere erın ne c e,..ı ,, · 

" 'il larla a likaclar olmadıklarını meydana .~ . . . ~- TRAlll'AYDAN JJ()ŞTÜ: hek tar da hilinde 300 kental funda- . ni beklıyecek gıbıd ır. Bundan -:ınla - ~ 1
w • • 

E L H A M R A Sinemasında 
Iık yanmıştır. ı~mail Soykan tutul _ koyan lıır karar almışlardır. ~ılı...-or ki, japonvn bazı ham n1adde- Al_ı oglu Bekır adında -~ır genç, Ka-
muş, ndliyeye sevkedilmiştir. Mo~kovadan bildirildiğine göre l\Ios_ leri Almanyaya· vermek taahhüdiin- hra~tına tramvay cadde:;mdebharedket 
------ -------- k ad k' y ı · · · h ""k"""' t d b 1 st aJınde bulunan tramvay ara asın an ·ov a ·ı , unan e. <; ısının u •ume e u unmu .. ur. m·· .. k bederek ve d-şmu··ı:ı H E DY 

Şnheaer iki filim birden 
1-

LAMA R R 

Seven Kadın L tK H b ı .-1- TAYYARE sı·nemasında Tel. 36-46 ~~f~~;~f~~~Jlaı·~:;ımış ve .Jh~~ta~ano/~ 
JSa a er er 1 BU HAFTA ı;:~~~~~!TE1:t~;~~l~,~~llesinde ROBERT T AYLOR 

1 1 MEVSiMiN EN GÜZEL lKI FİLMi • Iurnt karısı 21 yaşında Emine Kaya, 
2 ,_ 

NAR S I S K U MRU 
lllPZISSII/ll~l MEC/,/S I IMPERIO ARGENTINA MARIKA RÖKKUN ~V:~nd.~ ölü bulunmuş!ur. Genç ~ndınııı 

Vilft'\.'Ct umumi hıfzıssıhha meclisi, olumu hakkında Adl wecc tahkıkntn el 
Tarafından yaratılan Yarattığı k t 

pazar günü Sıhhat ,.e lçtinıai . Iua,·e- onmuş ur. Zorla Tayyareci 
net miidiirliiğünde :ıylık muhıd toplan- llı .. uıarı·n 'arkısıı IGasparonel HlRSlZMKDAR: ' u~ını yapacaktır. y Bayındırd~ Ku;d ma~allesınyde Ay- Seven Kadın * Şehrimizde bulunan Nafia Ye- , şe Atayın enne gıren Ka.hya ?gl.~ı IIn- 2.30-6-9.30 da 
J':ileti baş müfettişi B. Behçet Yalçın- MATiNELER: K. ŞARKISI 3,30-6,30-9.30 GASPARONE 5_ 8 ::ııı lıı~ııd ı tarar.ı ~.clan.bıbr . 1gü.mkuş k

22
e- Cumartesi ve pazar günleqi 11 de baılar 

ıı. ı · g't · M k mer hır •tltın YUZtık hır ı ezı • ve Yaz fı'atlerı· - Bı"rın· cı· 25-Balkon 30. Koltuk 40 er·" anısnya ı mış, enemen ·a)"J11a_ GECELERi YALNIZ.K. ŞARKiSi ntR FILlM ' • • . 

SEAN SL AR 
Zor la Tayyareci 

4 ve 7 .30 da 

kamı B. Ruhi Çalışlar Menemenden, Y kalıp s~b~n çalınmıştır. Hırsız eşya- ' llk .eanalarda Birinci 15- Balkon 20- Koltuk 25 
M~iaMnarifmildii~ B.C~fil Ku~ ' CUMA~~IPAZAR G0NLERl2DEBA~AR 1 l~~ ~rl~~fuMmu• Adli~" ft. ~Ciuim~~~ti~ii~tiai~i~~~~~isi~in~ljO~~~~ıtu~r~·---------~#j 
luğ Manisndnn lzmire ielrn işlerdir. , rilrniştir. • 



Düğün evind· ka · 11 
had se geçti • 

ır 
-----

Sarhoşların kurşunlarile ~ kişi 
öldü, 2 kişi de yaralandı 

(ANADOLU) 

Japonya - Alınanya 
iktısadi mürıaseb tleri 

Berlin, 4 (A.A.) - Yaıı ı·esmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

İktısad müsteşarı Voltardııı ı·eis
liğinde Uzak şarkta bulunan Alman 
iktısad hey'etinin faaliyeti hakkın -
da Bcrline malumat gelrnşitir. Vol -
tardın ~-aptığı işler, japonya • Al· 
manya ikttsadiyııtı icin mühim se)"
lerdir. 

Projenin genişliği sebebiyle hey -
el mesaisine devam etmektPdir. Bu 
me~ai. şimdiki halde ınüsb<•t Fokllde 
inkişaf eylemektedir. 

---cıoo ...... --

Ingilter<', kdenizde 

G. Uögol Hayfada ka· 
ı·argah kurdu 

-llat tarafı 1 od .. bi!ede -
olabilir. Çünkü mihver, sulh muahe
desinin akdine kadar Fransız impa
ratorluğuna riayet etmek arzusunu 
öteden beri izhar edegelmiştir. İşte 
bunun içindir ki Almanya, rnuzaffe
riyetine rağmen Fransaya impa11a -
torluğunu rnüd-afaaya müsaade ve 
bu müdafaayı kolaylaştırmağa ama
dedir. Eğer Darl:ın hükUmeti, Suri
Yeye İngiliz tecavüzleri neticesinde 
bu mütecavizlere karşı koymakta şirn 
diki Fransız - Alınan i~birliğini he. 
aba katacak olursa ancak umumi 

cihetlerin tetkiki suretiyle hi\di~eler 
mütalea edilebilir. 

Tava•, (Hıı:<~si) - Kule __ nahi;:e- Hfül'seyı müteakip Hasaı~ oğlu Meh- hakim kalmakt.::ıdır . L~ndra. 4 (A.A.) -:-. Giridln tah -
ın~en Ha"..an oglu Mehmed K?rfez ıle med Körfez ile ~ıustafa cglu Ahmed. ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) l?e~ı ne B~l~~~lardakı Al~~~ ha· 

1!ust.afa oglu Ahmed davetlı bulun- deı·hal firar elmışler"e de ,·ak<Ilanmı.. I , 1. . S .· . . • 1 . . , .. ı ekatmın bıttıgıne, ne .de kuçuk As-
duklnrı diiğiinde 'arhoslukla kavg·ı et . · iman atın uıı,e;.e ;.er e~mesınc mu- va vcva Mısırda harekatın baslıyaca-
mi~ler ve neticed~\er .,ikisi taban~aıa: Adli.ı·.-;·e wrilınislerclır. saad~_etme~ her ~~yi tehlik~ye koyabi- *ına ·bir a1:1.inet ol:ırak değil'. ikisi 
rını çekerek endahta bı:şlarnışlardır.1 :.- .. .. . . l·~k ı;-. ;\gı_r n~lıccler b~h~< _mevzuu- arasında miitavassıt bir rlrvre olarak 
iki tarafın attığı kuı"'unlardaıı odad:ı 1 Ulu kö:;·clen tsınaıl Suzguıı ıle aynı 1 d~ıı: \ e Ingılt:ıc, kuc~retını ı~tımalde telakki edilmelidir. 
lıulunanl~rdan Kemal Öz><oy ve Esad k?yden Bddr oğlu Abdurr~lıman. aı:a·ı~gıı h:ırt'k~t_c~me_n~clı~~ı-. S_uıı.H' Iha- Londrada dün hiikim olan fil{irlcr de 
Ulaş ve Alim Erden ;·:ıralanmış!ardır zı 'ulamak mcsele'1nden kavı:ra etmış-, '.a mc~ dnııl~'. 1 rı:gıl!~leı ın ;ıın_de_? un. hu meı kezdcdir. J,ondrad:ı teşrini ev-

F.krern Özdemir namında bir sıılm .:ı-, lsmail t.obnnl'•l ıle Ah<lunahmnııılC:• ~ti.o şaık~a _lngılız hava ~m~ctle- \·el ile mans arasında Giridin müda
rla aldığı ;·ara ile derhal ycfat etmis, :· ;,r smet\e ;·ara.lamı~!tr; Y_aralı hirnz rıı'. 111 • ku~n~t}ı bı~· taı:zda tııkv!;.'esı t.'k- faası icin İazım gelen tedbirlerin alın 
rliğerleri de Denizli l\lemleLt ha•ta <onra vefat etm.-lır. hatıl yakalan.jd[ı 1.nde ~arkı _Al,_denızde tngılız kon~: madığına teesoüf (•clilmekled'l". Bu -
hanesine nakledilmislerdir. >nIRlır. rl ~in t~krnt 111d edtlmktR t?!acaktır. dBu .. kmat

1
. ı 1 nunla beral.ı"· ilerideki harekatın in-------=oc- !". ktş-afı bakımıııdaıı g{'ÇCll harekat· 

...... ,., .............. , ..................................................................................... l'i.---

ıı zm ir le 1arzım Amirliği İlô.nlarıl . . . ... .-
1 
..... , .... ,._.,.,,,,,. • .. ııı••••••••••••••••••••••••••••••ııırr~••ı•ıııı,ııt'••ıoıııı,u11!'11P'"•~ 'ts111 n•r11~•ı' ,~: 
zmir Levazım Amirliği Satın Alına Koıniayonunclan: 

1 - Tahminen beher kilosu 41 kuruştan 100 ton sığır eti kapalı zarf 
u<uliyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 41000 lira muvakkat teminatı 3075 lir:ıdır. 
3 - Şartnamesi komisyonda verilecektir. İhalesi 11-6-941 ~arsanba 

günü saat 15 de Geliboluda eski şube binasında komisrnnnmu 
zun bulunduğu mahalde yapılacaktır. · 

4 - 1steklilerin mezk(ir gün ve Eaat 14 de kadar teklif mektuplan-
m komisyonumuza vermeleri. 23 28 2 5 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: 
1 - Gösterilecek yerde (16560) dört kuruş on altı bin beşyüz alt. 

rnış !irıı dört kuruş bedel keşifli yol inşaa~ı kapalı zarf u•uliyle 
eksiltrneğe konmuştur. 

2 - Eksiltme 9-Haziran-941 p-azartesi günü saat on altıda kışlada 
izmir levazım amirliği satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminat rnuvakk:ıta akçası 1243 bin iki yüz kırk üç liradır. 
4 - Şartname, keşifnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - Istekliler teminat ve teklif mektuplarını ihale saatincl••n en az 

bir :<aat eı-vel korni•yona vermiş bulunacaklardır. 
2~ 28 2 5 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komiayooundaıu 
ı - ~luhtelif ınıntakalar:ı pazarlık ln (1000) ton kara naklı}esı 

tırılac:ıktır. 
' 

2 - Tutarı üzerinden ; üzde onbeş teminatı kat"iye alınacaktır. 
:ı Taliplerin pazıırlık giinıi olan 6 Haziran 941 Cuma günü .<ant 

Onbeşte Kışlada İıınir Lı>rnzım Amirliği satın alma komiııyn-

nuna miiracaatları. 
. 1 )11" no · a 11· VC" ·a ı zaman a ~ı c ı- . ... 

Mani.Sada dOkUmaClllk lkı• Yuna'"'lı '
1

\-aşingtoıı. 4 <A.A.> _ Bahriye ~~ gaer~ çı~arma~1 1ıızım~~r:ace;era1 
!AA ıkomisrnnu Anıstralrn ı·e Yeni Zelan- Y aı~ · ':e.ır ı: mez ışı e ran- -·----------------------------

Yerinde ve mühinı bfr b l k l k ı<la:•a ;ıakli~at icin Kan3da w Aıneri- ~iZ kabınesınııı hq· kaç defa ~rd arda Go"" ztaşı alan mu·· stahsı"llere . Kaçak a ı av ar en ıı,an vı.puriarından istifade e.ıilmesi tovıan'.°a~ı. "o:'. ~ere_c; nazıkc :dde~ 
tedbır alın<lı tutuldu ı suretMe Pasifikte isi hen İngiliz ge. dıle_n Surı> e · ,,ızıyetı~ le • alakadaı jzJllR lıYCln ,.,. iZi'.11 TART.ll SATIŞ KOOPER,tTiFLERl 

· . · - j . .. ıniler(nin Atlanlikte lngiliz hizmetle- ıror~lnıektedır. Grneral v eYgm.'~ın , 
~lanısa. dokumacılıkta ılen vılayet- llilit!t kaza,;ının Adate! ~ mevktın-. rinde kullanılabileceğini k:trarlaştır- Vı,;ıd~. toplanan ~~~ırlar meclısııı~e RIRLIGIXDES: 

lerirni1.den bkid:r. Fakat bazı doku de clenızcle, ~aras~l.~rımız ı.-m_de ~açak 1 mıştır. Bu hususla Amerikan nakliyat ne fıkır b 0 ;·an dtıgı hakkn~d.a m,a~u- Yüksek Koordinasyon h ,, "etinin, 2a.5.941 ta rıh ve 4815 sayılı Resmi 
ınacıların yalnış yollardan yürüyerek balık :ıvlrnlı!!°ı gorıılen ~ltd!llı .ıc13sı ! ı"i rnıalarirle anlırnmalnr yapılmı:;tır. mal. 0.lmamakla beraber Vı~ı. lıı_ık~. ~ _gazel "de intişar eden - 150 - sayılı kaı·arı mucibince, ikincikanunun 941 
ara. . h"l . . t kl ·· ··111ı·· ,ı··. 'hııll,ıncfon ) nnan tebaalı '.\iıhal oglu: \'a><in~lon .ı (AA) - Otomobil metının açıkç-:ı Almnııya Tie ışbırlwı tarihh.·Ie Göztaşının kilosu 20 kurııs olnı·,,ı, s.·atılma".·111,·1 aı"t l?l savılı ka-

sııa ı e\e sapı arı goru u:; uı. [) hı· At ··mrül muh·ıfaz . • .. ~ . . . . k . . . t k" ıt·-· . a· - . . . . ,, - J 
R • . . 1 . . r.. . k 'l· - 1 u :.ı 1 \"fi nas ?'ll ...• ~. ( al miih!'nclisleri toplantı:;ınd~ı levazım } ~pma . Sl:'ı~HSPll111 ti ıp e. ıgı ~ım. ı- tb"k l . . . d' . 19 3 941 t "h d " t h ·ıı b" 

una manı o rnak \e ~crlı do uma a m.emurlanmız ta~aimdan sucustu tu-lve ıı'kel"İ depolar rnbi genprııl Bantz lcı halde burac1, kabııı eclılrnoktPdır. nmn ta ı. mev rnne gır ıgı • . .. arı i arasın a .uüs n sı ere ır-
rımızın reYacını temm dmek ma ·• tulmu•, sa:ıdal, "g ,.e pan1-·atlarla Dı-. 1· ı~,·aııatt· b 1 , •. k denı"o(ı"ı· ki. Simdi lngilterede Brenneı· miil-ika. lij!'inı,z n•ya b"rlii!imize 

0

baglı l<ooperatifler: tarafından yapılmış olan 
. . . . . . . ·1 . l . . 6'>, ~ ' c\ u nna1 el J., . ' . < ~ l ı ·ı il 

~adı;:le ~lanısada ~ır de __ do_kum~cıla~· 1 ıolı .\dlıye"rn~ \'erı m·' er•.ır. 1 _ Amerika Uınkları. simdire ka-' tından ziyade \'i:;i Fransa-mm vazi- Gözta:;ı "atı~larm< a tat H < ed" miş olan fintlerle 20 kurıı~luk fiat :ırasın-
' ırlıgı k,urulmuştı'.' . ~il lı~, dokum:- -~- I dar ~1Tupada gÖl"ü]nn tan_klardan da-I yetin<• ehnımiyet \"erilmekted:ı·. AI • claki fark alıcılara inde olunacaktır. 
malat ve satışlaıını kontıol edecek. TURGUTLUDA SiGINAK ha ;;ılratli olacak ve Amerıkan tankla. . . . . • . Alıcıların müstahsil olduklarını mülx>yyin iki nüshalı birer yesika ile 

hile ~apanlara ~oza verecek ve onlarrn h h . . l k 1 d h man km·vetlerıııın ~ımdı LazkıYe,·e . , • • ~ ' 1 ·ı rı ı arp arıcı e me · < e a a zor . . . · · · . Göztasını >alın aldıkları mahalle: Birliğimize veya Kooperatiflere: rnü-
ımal ettikleri dokumaları >atı~tan mc"- ŞLER olacaktır. Amerika tankları siiratiııde geldıklerı şa.naları çıkmı"tır. lfrıtta 
nedecektir. <lünrnda hic hir tank voktur. Bunun ı azki;·ı•ye cıkan kuvwUerin tam bir racaut ederek ınübayaa ettikleri miktarı hazırlanan li'tclere kn;·dettir. 

Bu şebeble bundan >'Onra :\lanis.ı Tuı·gııdlu, .4 (Hususi) - Bugün- ;e~bi Anupa tankhrı~ın beygir kuv. zırhlı fnka olduğu "övlenivor Şimdi ıneleri lüzumu ilan olunur. 
;teoku

1 
ma!ar1 ı, Birliği1n sokğtı~ dt:ı1mgakstiY_- 1 ~e~-~~e~:r~~:;::·z~;ı;~~~:~:r~~l~~~;fer~~ , ... ı i · ih:ıri.d; d;hı· ;,a.ı·ıf oım:ııarırlır. en hassas ııoJ..ianın bu. old;ğu ·asikıir- Li,;lelerin ikmnlini nıük:ıkip fi at farkları iade olunacaktır 

ı amga anmış o ara sa ı aca il. ' • ., · • ___ ,.__ p t . 1 5 7 9 (2025) 
Hile ynpanlann hareketleri tekerrür 1 amelenin gığınak kazmakla ınc~gul ]' • , ki d dl'" e enle nıııtedı! naz.ırların n - ·----------------·-
eder•e imalat yapmalarına mü>aad_. I olduğuna ş-ahıd olı~yorl:ır. , Un US sahılı açı arın al. gi)tcr ~ i bi_r düşman g~lıi te!ıl 'eki Nl.~- lnhı'sarlar lzmı"r başmu•• du"" rlu"" -
olunmıyacaktır. ı Pasıf korunma komıs; o~umuz. ıla mıhv.er gemıleri baürıl. dı ceklerınc ıhlı,.,.,, 1 Yerı ·eme•nc ı;tr•l·r. 

sehrımızııı muhtclıf yerlennde ıhtı-

ID E TEFT. LE 1 ;-aca cevap verecek bir tarzda taş \ liA:;il.AkAfl ı NCl SAHIFEO.t:. J 1 A L C" 4 N c A K g-u·· nden . R 1 R temellı ve betonarme :-l1ğınak.nr yap gınlar çıkarılnııştır. Başka ,·apnrlara a...l "' • .; • ~ •• • 
A,·dın, (Hususi) -1\lahalli idare- tırmıştır. da h'"ar yapılmıştır. istasyon kar•ısında yeni a~ılan ("' - "d f · l ) , 'IAITADA • • • enı~mu a aa vergısı zam arı · ... ı-. 

ler müfettişi Refet Şahin vilayete 1 azanıız pasif teşkilatı çok ınüte- " , : E G E - · -
bağlı belediye ve köylerin teftiŞınt kamil bir haldedir. :..ıaıtada avcılarımız 3 motörlü bir !, 1 - 11 kuruştan aşağı 20 adedlik Rigar" paketlerine 20 para, 
ikmal etmiştır. 4 1üfettış köy muarne. İtalyan tayyaresini düşüi·müşler, Re. 2 - 20 adetlik ikiz sıgarası paketine 20 para, 
!atını iyi buımuştur. Yalnız Kereniz .llüfetti~, Nazilli belediyesi ile köyle- falonyada keşif uçuşu yııpıın bir lay. hususi Flaatahan "Sİ ;ı - ıı kuruştan yukarı satılmakta olan bilumum sıgaraların 20 
Ye Karaköy muhtarları haklarında rinin teftişini yapmak üzere • ·azilli- yarerniz bir ltalyan deniz tay,-aresini 
takibatı kanuniye icra edılmi~tir. ı y., git mi tir. tahrip etmişlerdir. Libya da Afrika av- Sahibi: DOKTOR OPERATÖR sigaralık beher paketine bir kuruş, 

cılan Gamoe(arlaki tayyare meydanın. A D İ L B 1 R ·1 20 gramlık pipo tütün, en ala tütün ve 25 gramiık tömbeki 

Gl. Ceymis Marşa/ dn bir miktar düşınnn tayyaresini tuh- ve enfiye paketlerine birer .kuruş, 
İzmir aulh hukuk mahkemesinden: rip eylemi~ ve :ıyrıcn bir teşekkülü- p . 5 - uro ve •igarılle•ların beher adedine bir kuı·uş, 

.K.ornval SATIŞ !LANI müz rlc Hiııgıızi ,.,. Şeyrııtu bombala-
. , . 1 Öml'r Üzkahrnman; ve kardeşleri mı,;\ıı. 6 - 25 sigarayı muhtevi tir; :ıki ince Ye çeşit sıgara"1 paketlerine 

- Baıtarafı l ocı .:;ahifede - . 1 "eı·rutt·a ll·ıı· depo ıtt ı .,··1: k ·I bir kuruş on para, · · · · · · ·•· · · · . . ı Makbule ve Raziye ve H:ıcerin sa;ı- "' - • 1 1 ıu.t a eı e-
<~le,;ıne tayın et!ıldıgı bıldırılrnt>kWdll · • . . • . . I . · :. ı diği görülmüştür. 7 - 11 kuruştan aşağı 25 gramlık tatlı sert tülünün beher pake-
laym, 14 nisandan muteberdır. ı an mutasaıııf olrlukl.ırı zmırde ıkı- ,·l."f{J,'fl .\'.'f:f.EDE.'' .•r .. 1/.l.\" 

d 1 1 • ·"' • - •' -. • • tine altmış para zam edilrniştU. . 
. _lleneral !11arşalın.' başku_man. ıın ı.~. çe~melik caddesinde Şerıı" Alı çık· T . .tıTA/ll;"SJ DVŞVJl(}LDÜ: 

Vuzıfesını nerede tfa edecegı gızlı fl, mazında altında ve caddeye nazır 41 ,\lulta, ı (Kııdüs radyosu) - 'l'Plı- iÇKiLER: 
tulmaktadır. 1 d t d""kl b 1 "k· 1 h ı ı·1 ., . 8 -Şarapların beher litresine ik• kuı·uş, 

14 · t ·h· . 1· .ı·· . oı·- " e u rnnı u un:ın ı ·ı ,ayı ı a- 1 ~.-nısan arı ı, genera ın, uıgeı 1 ı 11 .. 1·ı 1·., "•·cı ta,·,··ıı·elcı·· lıtı"u·· 11 ·ıll" 9 - 15 ve 25 santilitrelik beher sişe'·e bes kurbs, 
ti h· . . . ıı·. ·k .. "l- ııc nlahkemecc \'\!rilen izaleyi ~nyu J ~ '~ "y • • ... ı, o .. ~~ ,. .:ı "' ,. 

U mute assısJaııyıe alı te Anb; .• ll .. • . , _ . ,ciY.ırıııd:ıı·. ''C''·•tı )"unkers.· ~,,~ tı"pı"nd-' 10 35 ve 50 ·~tı' "tı·elik beher şisevc sckı"z kıırus 
<la Turk (.;enelkurnın,.ıi' ,·ar,.tığıgo.-us- knracın •. ·ı "'lı:ıadcn ~J-G-\JH ı;"rsan- . 1 ,.t. Al t - . - - c.... 1 

' • · " , - ' ,. • 1 · asK .- nnK ccıen ıır mun avrnrcHtn. 11 - 50 <antilitrcden yukarı hacimdeki beher şişeye 12 kuruş, 
n~eJ~rden sonra K.:"lhıreye <IOnctügü ta- ba g~1nu :-;uat 15 lic lzrnır :-;uth hu KUı\ clenİ7.(' ctti~ürmüşlerdir. TaYv:lı:elerimi-
rıhtır. nıahheme. ıııde saıışı rnpılacaklır. Hu h" 

1 
. · . 

1 
t · · 12 - Viski ve şampanyanın beher şişesine 75 kuruş zam yapıl • 1 t 

1
• b 1 1 ~ ze ıç nr n.-,;ar o mamış ır. 

General :\1arşul ııı28 den 19:;2 ,e 
1 
ar tıl'mada tahmııı o_ unun . e< e .. cuou 1 Cvcen pazartesi guııü adada 2 alarm mıştır. 3 4 5 2020 

kı.dar lngilterenın .l:lel"lin scfa.ı~e_t ata- lmının yuzde. yct~ı:; t>esı wrudıg.' 1·criiı; 1 i,t ir. Birinci uı,:ımd:ı tayprc- Her şubeye aid hastalar kabul ve mÜ· 
§cnulıterı olarak ı•azııe gordugu ıçınl ıakdade talıbıne ıhaleo<ı yapılacaı, inr k ,,, u ıısu '"'' mı< bomb·ı atma- ı . . . , . 
>ke d .· Al . 1 h• 1 • h· .1 aksı takdirde satı. 10 gim oah:ı uza-;' ·. '·' .- Jl. · : le.ıa.,ıalaı ı it.rafından tedavı edilı<. 

n ı:;ı man arın arp usu \e. el 1 . .. .. ,.. . 'nıı~hırdıı·. IK!ntı ülarmd1.1 dufı batar.. . ' h 
J"eketleri hakkında malumat ~ahilııcLr . • tılarak ıkmcı arttırması <-7-!141 ııa- ırnlarınm'<idıletli ııte>i iizel"ine bom-1 ıtı.ı.::s;.rs~lle "'r ';',,ıf':l<ıO 
A.lma~ar da kendi< inin usullerini bel- 1 za.rtesı gunu saat 15 ?c gene d'1ıre- i İ.ıaJ,ırını d;niz2 alarak ~kinm€k meclıu-ı 
kı bilırler. 1 nıızde yapılacaktır. Garrı menkul . ı· d J 1 l ' 1 r O'l ·; 1'1'. T r-İ )Q)' 

M:ırşalın hıırbin ilerlemegiyle mü- üzerinde hak talebinde bulunanlar rıye ın c rn rnış aıuı~~·---- =. ----~------
him bir vazife olan başkuınandanlıgıjcılerindeki re~mı Yesaik ile birlikte lzmı"ı·· vı·ı·n Meıısucatı 
alabileceği bir şek.il üzerıne filen vazı-, daıremızc müracaat etmeleri liızım- •• 
fe alacağı bildirilmektedir. dır. Daha fazla ın-:ılümat almak is -

Kendisi 54 yıışındadır. V c orduda 1 tiyenler dairemizin !J.il-2~7 "ayılı 
en çok lisanıı vakıf kumandandır. ö li-ıdo,ya>ına müı·ac:ıatları lüzumu ilan 
·an bilmektedir. olunur. 

• 

iT. C. Ziraat Bankası 
KURULUŞ TARiHi 1888 

SERMA YESI 100,000,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 

265 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 liraaı bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile a~ağıdaki 
pli.na ıı:öre ikramiye d .. gıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 '.Adet 500 Liralık 2,000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5,000 Lira 
120 Ad!et 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lir:ı 

ı . 

DIKKA T: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde .. Ui l'radan ıı.şağı 
düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yü%d., yirmi fıızlasiylc verile· ı 
cektir. Kur'e.lar aened dö.-t cl,,fo, 1 Eylülı 1 Bi<incilcauun, 1 Mart, ve 

Huôr.,. tarihlerinde ce ·ilec•klir. 1 

•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.~' r ~ =•i 

P A MU E"~ 
IZMIR 1 

MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası: iz mirde Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan :ıt, tayyare, köpekbaş, değirmen, ııeyik v<• leylek 
markalarını havi her n .. vi kabot bezi imal eylemekte olup malları 

Avrupanın ayni tip menıucatıı1a faiktir .... 

-·-~.Telefon No. 2211 ve- 3097 
Telgraf adresi : Bayrnk lzmir 

'" A · ' t · · u 'k r ,. b ·' .. . . şırıa: aızn nal apınar ıarmaş fa rl..:.o.sı 

Taraftudan ınev::iın c!l;?ayıaiyle yeni çıkardığı kuma 1ar 

SAGLAM ZARİF 
VE UCUZDUR 

Y ~n! yaptıracağınız elbiseler içln bu man'llllilı terc;h edin 

YERİ SA·TIŞ 
Birinci kordoudıı 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. ş. • 

Otel - Gaz:ı o - Lok nta ve .>~stah nesi 

Egs bölg .sinin en· muhteşem biricik müesesasidir 
MODERH UONf"Ült TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

;; (Devlet= lin\anları işletme umum 
.. M. lzmir şubesi müdürlüP-ünden 

Deniz i~lerincle kuJ!anılmak üzere 20 ile 55 yaş arasında ve asker
likle ilişigi olmıyanlardan işçi alınacaktır. 

1stiyenlerjn devlet limanları işletme umum müdürlüğü İzmir ş.ubesi 
işletme >'trvi . .,ine müracaatları. 3 4 5 2012 
aı ... 

KAŞELERİ 
ROMATiZMA, BAŞ, DİŞ, SiNiR, 

ağ.-ıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kafe· 
!eriyle derhal geçer. icabında ıı:ün· 

de 1-3 KAŞE •lınır. 

HER ECZAHANEOE BULUNUR 

. lzmir a•liye ih"nci hukuk hakimli-ı -K 1 1_ bu·. un b -. 
ğınden: 1 • u ilöı ve ogaz 

iznıirde Ballı kuyu mahalle,; yu ·j hastalıkları mütehassısı 
karı sıneklı c:ıdde,ı 23 No. lu cYdc 
oturan Ali kızı Şükriye Kava,; tara- DOKTOlt OPERATÖR 
fından kocası Ballı kuru i\l. Ferhat 
ağa sokağında 60-1 • io. lu eYde mu
kim Ahmed Kava.< aleyhine ikame 
eylediği boş:ınrn:ı davasıııın icra kı
lınan rnuhftkeme i sonunda medeni 
K. nunun 131 ve 150 inci maddeleri-

Dahi Öke 
l!tiı!ci B.,yler •Okaiı No. (80) 

Hutır.l1<rm · hu sün öileJco sonra 
ne tevfikan Şükriyı' ile Ahrnedin k•lı-ı:J Yo tede"' eder. 
yekdiğerindcn boşanmalarına ve ka. --------------• 
bahatli olan Ahmedin yeniden bir <leialeyhin gıyabında karar verildi
~ene müddetle evlenmemesine veba- ği \'e usl!len t:ınzim kılınan hükmü 
kiye hüküm kırcı olan 300 kuruşla havi gıyap ihb:ırname~inin müddei -
masarifi muhakeme olan 1589 kuru- aleyhin ik{tınetgiihının rneçhuliyeti
şun dahi Ahrnede aidiyetine temyizi ne mebni mahkeme divanhaneııine ta. 
kabil olmak üzere 81-12-1940 tari. lik kılındığı tebliğ makamına kaim. 
hinde davacının vicahında ve müd- olmak üzere nan olunur. 



(SAHiFE 4) ( A NA DO LU) S H&Ziran 1941 Perıeıı.be 

Suriyeyi bizzat müdafaa Avustralya ve Yeni Ze· Japonlar ~afe·rlcr ka-

Çinde geni muharebeler Giridde 
-----

... ... ' . . . .. . 

. Telgra~~· .T .. e.l~fQn ve· Ajans Haberleri 
Fransızlar 

edeceklerini bildiriyorlar landalıların zayiah zandıklarını bildiriyorlar 
ı~nris, 4 (A.A.J - D. ı T. L1. ııjfın • 8idney, 1 (A.A.) - Avustra1y~ Tokyo, 1 (A.A.) - .l..ıp.ııı oı·,lusu-

~l bildiriyor: Hnrbiye ıw21rı Stnndcrin siivlcdi~iue ?ıtırı R(izcüsü, .iapoııy.ıııııı Çimlı: Snn~i 
Paris ~ni~· gn;.~t<!.:)i, rlü.n \'~şid; V;Y- g-örı• Giridl'.' diişmnııın hücur~:ı hn~l:ı- ey:tl<'tinde Çmıg--1\:ing rnuhtm· kuv,·et

g:uıdın ıştırakıyle kahıncnın ~urıye dığı z:ım::uı <.ıduda 6486 Av1ı.-:b-aly:dı ~criııe knr~ı bir :rnfcı- 1rn7.;ıımıı.; oldu
vaziyctini görii~tüğ'tiııii y·azıvor VP a,;ker bulunuyordu. Bunun 2887 :;\j tnh- gunu .bildirrni~tir. Şan::ıideki ('iıı kuv
rliyor ki: lire <'dilmi~tir. Bunlnrın nmsında 218 vetlerj 18 tüm:m, yani cem:ın ır:;o bin 

Partimizin ,. genç
liğe alakası 

Spor sahaları istimlô.k 
ediliyor 

B. Millet Meclisinde 
kabul edilen kanunlat 

- Fransa, memleketlerini bizzat <1~ yaralı vardır. kişi tahmin ecliltnckterlir. Ti'nıizleme 
kendi silah ve lcun·etleriylc müda- Vcllington, 4 (A.A.) - Yeni Zelan- har.ekcti dev.::ım etmektedir. \re bazt 
fna edecektir. da l.m:;\'{!kiline· vckal<>t f'den B. Neşin Yerlerde t-emızlcme hm~k€ti lı~ nıe:n he-
• Suriye hadi; al(frinjn Veyg:mdb l~iriddcki 2800 Yeni Z<'lnnda a.~keri- mm t~mamen bitmiştfr. Şfmt:i mınt:ı. 
biı·likte müzakere edildiği <loi:r:ruchır. ııin rıkıbcl i hakkında ma!Uınat olmn- k~~ı~da bulunan Çirıllledn miktarı 40 
\1 eygan<l, şimdi şimnli Afrika mur:ıh dıgıııı RÖJ Jcmi;:<tir. 7(i8 i yaralı olmak bı.n<l.ır. 20 bin e:.ir alınmıştır. HO bin 
hasıdır, ıevvelce Sıırij e ordulaı·ı ku- i\zere bir kac bin Yeni Zclanclıılı Girid rınlı de kaçmıştır. 
mandanı idi. Suriyeyi nıiid::ı.fa~1 kin den :Mısıra varmıştır. . Dllıı ayni yerd~ Çhılilc.·ı-. japonlara 
icabedeıı a:ıkeı·i. ve siyasi vuziyct tes- ooo k:ırııı bir zafer k:ıw ndıklarıııı }Jildir-
bit edilmi3tir. Tngiltcre, son zaman- l ·z· 1 nı l mişlerdi. 
da ı;:arkta ba7.ı intrikalrır cevirdiğin- ngı ızıer, lY.lUSll U ---ooo---
den Fı·nnsa Jfıknyd krıl~ım[ızdı ve işgal ettiler Yeni mübayaa fiatleri 
kalını) aC'aktır. 

Vaşington htikfımeti. bilh::ı.~s~ Ruz - Baştarafı 1 inci sahifede - Ankar.-~, ·1 ('l'ıC!lefonla) - Toprak 
\Telt bilmelidir ki, Avrupa miHe'tleri- ÜrcHin kralı Abdullah, binba~ı mahsulleri ofishıin ~·eni milbare:ı fiat-

. nin tıe:ınıılidü dahn. sıkı hale gelmek Cnlcle resmen beyanı hoşamedi d • !eri t0sbit ve n~ı:ıxıdilmiştir. 
te n Frnn.:ıa, bn te>mniidü g-ündPn miştir. lrnktaki İııgili7. kuvvetleri Bu fintler, 1cr:ı Vf'kllleri lwy'etince 
güne sağlnmkı~tırmaktadır. lın~ kmnnndanı. gmir Abdnllaha Las<lik olunmn~tur. 

Loncka, ,1 ( A.A.) _ Vi~i hiikume- bir te1gr~ıf göndererek Rnşicl Ali ta- . P.ıığday için" Seyhan, Urfa, Konva 
ti nezdindeki Amerikn biiyiik el~isi ı·afı:~da~ ('.ıkarıl~.11 harekfitın_. Arap- ''e Antep h:ıvalisiı. ~kilo başına 7 im
amirnl Lihi. mnreı:ınl Peten ve amiral ıa: uzermde kat ıyyen miies:':ır olma- ı·uş :10 pnr:ı, geri kalan vilitvetler d" 
Drırbnla uzun sli.ren bir mülftknt clıgını. l~ildirmiştir: ... . ~.:> kuru~. mnhlUt Jmğdaylara 6 kuru~ 
~ apmıştır. Elçinin, diinkii k:ıbine..,.. ic- . lııg~lı.z generalı •. ayrıca Fınsunde- :.o para miih:ıyN~ ticreti tesbit Qlun-
timııındn nhmm Jrnrnrhu· hakkında 1<1 lngılız baş komıseri :\fak ..\fa\·k1l!l mustııı·. . 
ınnlUma~ istediği ve \ri~i hükumetiyle iıir telgraf ~e~er~k . ira.k. nathinin Cm·chı: 6, y~ılaf 6,5 kuruştan mü
J\ lnrnny:;ı arasıııcln hl'l' hnııgi bir iş- :sndnk'.ltmı bıldırmış, lngılız karn ve h:ı~·e:ı cdileeek1ır. Arpn fiatleri de :ıy
birliği h'!lklnnda ~on ihtarda bulun • hav:ı ktıvvetlerinin ve Arap Jejyo - rıca tesbif· edilmistir. 
du~u alınan haberlerden nnl:ışılınak- ııumın seYk tarzım ve kahramanlık- Mısır, S!l.mstın 've havali$inde 6 ku-

Aı1kara, 4 (Telefonla) - Partimiz 
tarafından muhfolif yerler<le Beden 
terbiy€si jçin spor saha.<ıı ittihaz edil
mek üzere sahalar istimlakine ve Be
dtm terbiresi teşkilatına devredilmej.?'e 
başlanmıştır. Gitmüşane, Mu.ş ve di
ğer yerlerde bu sekilde salıalnr fomin 
olunmuştur. Beden terbiyesi Edirne 
Nilmune kulüp binası ve ka·pall jimnazı 
ikmal e-<lilmiı.ıtir :l4000 lirava mal ol-
mu~tur. · · · 

---oooı---

(D münasip darbe 
, nasıl vurulabilir? 

Bir gazete, lng iliz gene· 
ra~lerinin bunu pek iyi 

bildiklerini yazıyor 
t adır. \'işinin ka:-n.rı. Sm iyenin mil- l:lı'ını mcıtetmi!jtir. ı·uş 10 paradan, diğer yerlerde 7 ku-
dnfa:> "dileceği sekJindcdil'. A!m.::ın- ruştan satın almacaktıı" Londra, 4 (A.A.) - Deyli Ekspre-

Almanya, Italya ve Romanys 
ile ticaret ve kliring ve seyri 

sef ain anlaşmaları 
Ankar.'.l, 4 (A.A.) - Büyük Mil- ta1arla Türıkiye - İtaly.a ticaret 

let Meclisi, bUıgüılkli toplantısında s.eyrisefain muahedesinin temdi&'. 
ordu, bahriye, jandaı:zıa,, subay ve nid notanın tasdiki hnkl.-ındaki 
memurları ~akkındakı kanunun 6 1 ~ •'h . . • . ı.e 
ıncı maddesındeki muhakeme altına ntın ası alarJnın bırmcı müza 
alınmak tabirinin tefsirine mnhıal leri yapılarak tasvip edilmiştir . 
olmadıwna dair ad~iye enci.imeni Bundan ~onra Türkiye • RoJ'f'IJ 
mazbatasını kabul eylemiş ve Alman- ya arasında te::ıti edilen nota! , 
raya ihr:ıç edilecek Ti.irk mallarımı tasdikine aid kanun Hiyihasiyle iS~ 
mukabil Kliring hesl}Jl-arındaki Al - kanununun 39 ncu maddesinin 
m:ın rnatlubatında yapılacak deği~Ik- pa,;aport kanununun 10 ncu maddl 
lik He Türkiye - Almanya tarafın - nin mdiline aid kanun layihasıı: 
dan ticaret müba<lelelerine mUtedair hirinci müzakerel.erini yaprr.ıg!: 
hu~uı:;i anlaşma için te~ti olun:ın no- Mecli~ paznrte~i günli toplanacnı& 

lzmirde iaşe müdürlüğ 
ihdas edildi ya, ~ . ·e\•i biı· üs olarak kullan~cak Petrol depolarından r ' sin askeri muharriri, İngilizlerin ni-

olursa iııgifü~re 'derh'!ll hel'elrnte rre- cY • Çin Almanlardan evvel Suriyeyi işgal . • . .. . • ır. 
<'ecektir. 13ritanynnııı baslıca r.meli, biri ateş aldı aJUrıge veya Süvegşe etme_diklerini soruyor ve gene kendi- ~n~ar~, 4 (T~lef.~:ml~). -. yekıller ma kanununa gore haile vıe mılh. 
S 

. . k si şn eevabı veriyor: h{'y.etı, Tıca.r~t 'ıe. k.a. ıetının vıla. Y.etler-. clafıaa ihtisnçl:ırını yakından takıP 
nrıycnın hiir y:ummn~ıdıı·. Baıtarafı 1 ncı· Sahifede at'z.... taarruz mu ? d te"1

r ı-t d t l Bir general, darbeyi indirmek za- e ıaşe '1A1 a 1• vucu a ge .11:1 mesı tcdkik ederek her türlil tedbirleri $> 
000 lcre bomb-alar atılmıştır. Zayiatın manmı bilir ve ona o-öre indirir Ge- hakkında koordmasyon he:;-'etınm 102 k . 1 .· d h 1 .ne~ 

Ge ml• • t "Z oldug· u haber· "'lınm t n· d.. ' BAŞTARAF J 1 b • . • 1 ]· . t' d • . t k'l:-t ca ' ış erı znmanın :ı azır ıy .. zayıa 1 ·• • " ışır. ır uş- 11 NC SAH F EDE ) neral Veyvel en münasibini yapar .r;a~ı ı \ar~rma ısına en Jenı eş ı a . 
Radyo f1a.::ete~iııdC11: mnn tayyaresi düşürülmüştür. bazı meseleler in ve Türkiye ile Şimdi harp hattı, Suriye - Filistini ihdasını ka?ul etn;işti~. Ank..'l!a~. tq~~~- stoklar Y:~acakl~rdır. . . i 
.\foyıs :tyıııda Lıgilizlerin ticareL O'e. Va!'ington, '1 (A.A.) - Amerika münasebetlerin bilhassa mev-zuu ayıran tepelerde midir? Bunun takdJri b~] ve ~:mırde bırer ıa~ mü~urlugu, B~ h:y ~tler, yıyecek, gıyecek .,e j( 

ıni:ıi zayiatı hakkrnda ltıı!ynn V'e Al- lı ükumeti, f.cvkalfı.de bürük bombar- te~kil etmiş olm~ları aşikar g ibi bfrinci 'sınıf gıeueral VHsomı. aiddir. ~ıger vılayetl.erle kaza ve nahıy~lerde cek ıhtıy:açlarının muhafazası 
l ı 1 

.• 
1 

. . t ,., dnnan tayyarelerinden s'oo tane sipa. Fı'lı'stı'nd" senelerce evvel mu"clafao ı:~~ hey'e_tıe.ı.·ı k. urul.aca. ktır.. . . mahfuz.yerler .hazırlıyaca.ktır •. ·ı· 
ın::ı.ıı ::ı.rın te ) ıg erı za.v ıa uı ı 46.00fı · t · t· n 1 go"z'' k ·· o c · "d" • r • t k' ~, .. 1 T hd d d ı ı'ts e mış ır . . Dll tayyare ere aid u uy r . . ırı ın ışgaııı·nı s. ıp tcdb'rleı·ı· "lınmı~tır. Sı'mdı" Alm"n- . aıı-e mildurlüklc:.rı, ıaş.e ı.şlermı ted· . a ı e .• tabı 11\3.d e erm _en. ı.) , 
ton olduğunu bi lıH ri,vor. 7.av iatın in- '"'')6 6"6 "00 ı ı ı k d k ı f • '" 'i:' ~ "' - 1 ld "'' .

1
. 

1 
:..~ , ,) ),.., c o arı inşa-at Kornwli e ece o an taarr uzda talyan lnr, S'•·ırı've~·e .... ·erJef!mr.g~e ,..alıstyor _ v_ıı- h. ususunda dognıdan doğru~ınr·v~- n e t!vzıı v.e onların tedarıkını f1 

gı ız er 1arnfındaıı lıuııun vurı~ı ni"-b:c- J t k ~ J ·' ç " 'o( ' ~ -

tinde gösterilmesi muhte;e1rlir. İngi- ı c a ·umpanyaya, 95,2112,600 dolar- işbirliği, ger ek Süveyş mıntnka- J.ar. Vaktiyle Fransadaki ku\Tvetleri- l~~erı~ yardım~:~ı olnc~~rdır. '_;la: bu he~ . etı.er :rııpaea~tır.. . ·fefı 
Jiz telıliği heniiz ne-:ı·edilmenıiştir. lık giparii! de Euik Kampaniye Ye - sında, gerek Suriye vaziyetinde miz, Il.elcikanın yardımına ko~mus- ~(:tler~e t~~kkul edecek. ıaşe he~ ctı Bu .. ışlercte,, h:ırcn~h ıçın 5~1 ı 

ıilmiştir. Bu siparişlerin hedefi, a.r - bilhassa mühim olacaktır. Her Jardı. Almanlar, beklediler, evvela n~ ~·.a!ıler ~ıyaset e,decektır .. A mek uzerc L0.000 lıralık tah~ıs:ıt 
ooe>-- lık bombardıman tayyuresi inşaatını birşey ıy:ıpm::ı.dıhır ve İngilizlerle '\ ila.yet Ja~e hey etlerl, l\.Iılh korun- rılmıştır. 

J apon gazeteleri şid- :>OO miktarında attırmaktır. halde bu ınülakatın kat'i ve nihai Fransızları müdafaa hatlarmd::ı.n • .oa- - - - - -

clı l Vç büyük tayyare fabrikası ol:ın taarruza geg:lmeden evvel y lkt d kAI t• • h lk f b Jd 1 

et i neşriyat gapıgorlar f)uglas, Vega y~ Dtıyning müesscS<>- lan son nıiUakat olduğuna ::~: ~~;~1:J!1rg~1~ciy~~n~~ ~~~~~~t=t~ı~;: 1 ısa 18 a 8 ının a a stan D a pas 
- Baıtarfı ı nci Sahifede - !eri en büyük bor1tburdıman ta~·ya- he yoktul". dan ,.,erilmemelidir. Suriye halkının, ı "" d k · · 

Japonya meclisi top)anıyor : ı·elerini irnaı i<;in birleşince bu ~ip::ı- gapaoaıı gar ım orunma 
Tokyo, 4 (A.A.) - japon.va mec- rişlel'in yapıldım ö"renilmistir. Gı·rı·d a-'asın-'akı" Almanlar:ı kar~ı oltın vaziyetini de . 

0 • "' • uı uı nazarı itibare almak lazımdır. SU -
lis~ cuma günü hususi bir celse ak- L<mdra, 4 (A.A.) - Röyterin dip- h. 1 veyşi, yalnız şarktan değil, ayni za- - ----
de ecektir. Bu toplantıda hariciye loınatik muharriri Suriye etr:ıfında şe ırıer manda gaı-p s-ahilinrlen de muhafaza Bu sene 40,00J dokuma Vali Dr. Lütfi Kırdarf 
~azırı 1\Iat~uoka, Avrupa vaziy.eti ,\'npılan biltün hazırlıklnrın ;vnlnız Fran - Baştura:fı ı in ci sahifede _ mecburiyotindeytz. 
ıle ey_aha~ı h~k.k~n<la mal~mat :'~ - ızlarln Alt~anl~~· .. tnra~ınrlım yapıl- cud şehir karşısmrla şaşkın, siiküt için- x C ezgahı dağ tı}acak beyanatı 
~·ec~ktır. Şımdıkı Japon.r.a sı.rn.setı~ın rnı:kta oldug·u dAuş_uncc~u~ yan!1ş _?1- de uzaklaşan bir kaç sivil olmuşfur. Ankarn 4 (Telefonla) - lktısad İstanbuJ, 4 ('feJefonla) - lki 
ınkışaf tarzı hakkında bır çok hatıp- dugunu, Irak ~~dıı:•e!erınrn tm>!ıye~l~l- Adadan tahliye edilmekte ofo.n Yunan Tu·· rkı·ye lsveç .., 
ler, nazıra su:::ıller sorncnklardır. d~ı1.. so~ra. İngılızle.rın ~le. Snrıye ıçm y:::ıralıları grupları gördüm. Bu yara- ' - Vekaleti, vilayoetler.deki fakir halka pa- ctenberi lstanbulda ekmek buhranı 

hııtun ıhtıyat tcdbırlerını almış bu- hlnr, kendi ıztıraplarım unutarak ({Ya- • · d ~a.sız dokuma el t~zgahları dağıtmak s.edilmiştir. Sebebi, p:ısü korunms t 
Amerikanın kat,i ve mii- !uııduklt;rını Y~7;mukta ve general Ve~. şasın Yunanistan hürriyeti:. diye ha- arasın a ~~~n hazlrlıklaı·ını ıkmal etmek iizere- riibeleri :Yapılacağı hakkındaki 

• • g~nclın ıdaresı. !le .Fr~:ı~nz kuvvetl~rı- ğırıyorlardı. Halkın maneviyatı hiç bir · b d' 
hım kararı beklenıyor 1!111 .r~l~ız Sur~yeyı .mudafaa edem. ıyc: \•akit düşmemiştir. l!i _ 60 yaşmda bu_ G€çen sene 23 vilayetimi14!eki halka er ır. 

c -kleı n •e m hv b h ti v: • f • t /ı 30 bin kadar el tezgahı dağıtılmıştı . Bugün trenle Anknraya harelret 
-SAŞ TARAFI 1 NC1 SAHlFt.OE- ·ı ! \ ı erın t~ e emmı}·e ı lunan herkes, ellerindeki vasıtalnrln Z enı ıcare an aşması Bu ~ene de ayni miktar vilii~·ette 40 '.'ali ve belediye reisi Dr. LfltfU Kırd 
de devam eden vaziyet 10 hazirana ka- ~ıescleyı Fransızla!m elıne bırakamt- düşmana karşı koymu~lardır. ' ırnklarını ve Surıy.ere Alman kıtala K d' R <l d'd z"mza ediliyor bin tezgah dağıtılacaktır. • yaptığ1 beyanatta demiştir ki : ~ 
dar surt:!ti halle bağlanacaktır. : · . · · . • an ıye ve eıımo a miltead 1 pa. Tezgahlar, imalathanelere 8ipnriş - Pasif korunma. tecrübesi Jtaı· 

Rnzvelt, hükumet erkuniyle görüş- ;;,ııı:1.lfcttlerı. hııkkındakı ·~haberler raşiitçülerin Y~n~p toprağımı syak -· . edilmiştir. En yakın zamancfa imalat tedbfrJi bulunmak için f!Wa eJaneJc 
mclerden 8onra tayyare ile Vaşingto- dk!S.} A}c c mbcn1ıışse, ~e buıilc:,lardn az basmnkla ölmesı hır olmuştur. Ankara. 4 (Telefonla) - Turkı~·e - ı'kmal edı'lmı'ş bulunac!'ktır. mak isti".'~n \Tatand~<>lann ı'btiya"l 

. "· . . ço ~~ man u unc ugunu ave eyle- G · ·aa k' y d ıı:. 1 · · · · " ·' ' '">! .,. na gelmıı;! olan Amıral Kıngı kab11l et- kte r · ırı e ı un:ı~ .<>r usunun ço.,u sv~ tıcaret müzakerelerınde tam hır nı k.arşılıyncak tedbirler almaları ~ 
miştir. Yemeği bil'liktc yemiş ve gö- ::ne 

1 
~j~· V L 

1 
, l l ,. - . kurıı ef;a.dındnn ırlı. lmparatorluk anla~mıya varılmıştır. Anlaşmanın •• biidir. Ekmek sıkıntısı mevzuubJ'l 

rlişmüşleı·tlir. A ·:/ · 
4 

'( R/}I; B R Ş Kf J:!ETJ · kııvvctlcrmın yanıbaşıııda kahraman- yakında Ankaradn imza edileceğ·i an- ipek koz ast mubayaası değildir. Maamafih habersiz yııpt~l 
Vaşington, ·1 (A.A.) - ::\lüstakil J·· Be·ıklı~, ın bAı'ld· ~·>ı·--· S~J.ıhıyettnr ca çarpı~mı~larclır. Bu ku\'vetle~, ok~- lnşılmaktadır. Ankara 4 (T"l"'fonla) - Bur!=!" Ta- cağı bildirilen p::ısif korunma teerii~ 

1· " , ... .. ,, .ı v • ~ ~ B ı · 1 . . · · · . t k t'fl · b' liğ' h arı l"In a ın şım ı en az a r,•ı·"ıl ız "J."n"l bı'ldı'rı'v"ı'. ,,ıyıı.ı ar ırc ıgınc gore ay ışı- clar kahramanca hareket etmu1lerdır 000 ' ".... • .. 1 . . . h Ik . d'd f 1 ~el 
\" . t '(7 • t . d'" .. ... gına ragmen er ıne ngılız tayyarelc- 1-i hn ce~"rP.t n~ fednkarane hareket O rım sa l~ oopera ı erı ır ı, er .. y • • t ,ı) nan m v ıışıng on.ı onuşu, en . t f l 1 h . ~ • · · <· • , · tomobil v e kamyon y ·d ·p k ko s tın lac ktır Bu gostermesıne liizum yoktur Nıhfü 

est·nrlı bir mesele halini muhafaza et- "1 ara mc an son yapı an a~a hüeu- knr.şısında .bir İngiliz liva kumandam cı ~n. ı e · · za 
1 s:ı a a : - t.e~rQbc bir ka ı:ıaat devam· cdi 

n'el<tecfı'r Bazı gazete] r Rod lf II , muncla hastahaneler, meskun mer- t.arafrndan Giriddcki imparatorluk la"'stı•Jr}_ .... rı· f~vzı' atı mm ıçın bırlık emrme 600.000 lırahk k h ç . p. o · · e • 0 e.c;:-; ı ı bo b ı · t ı t t ·ı· l ' · • - c ı · d' ""ılmıı'ltı B'rlilc ~ ... rafındaı1 l\'I., ce Ye ~wat gene normal se\'rtnı •· tarafından vapılan sulh teklifleriyle ccz ere. . m a ar a ı mış .ır. ngı ız er km·v~tleri kumnndnnı Frcyberge şu ne ı <4'o( • " r. ı L.(4~ • ':"' c~ktır • , -
. Pkad . ld- - b"ld' kt h nrtık sıvıl halkı bombaladıklarını giz- tP]ffr::ıf ,.ekilmi~tir. Ank-ara, 4 (Tdcfonla) - Otomo- latya, Dıyarbakır "e Elazıkta şımdı- • · 
a a aı o ugunu ı ırme e, azı- I k 1.. 1 .. .. 1 ,, • ~ ı. • b d ı, "h ba l"nmıı:ıtır Jarı da Amerikanın harbe girmerliği eme· uzumtınn < a gormuyor ar. «İmparatorluk kuvvetleri, kahr:lman il ve kamyon sahiplerinin ihtiyaç- en .-.oza mu ayensma ş" '- · 

---000~--

takdirde !ngilterenin harbe nihayet inşaatta mucize isteniyor: Yunan n~~k~rk~inin YC Giridli sivil !arma göre lastik tevziatı işleri va- x • • Siyamln pe trol ihtiyacı 
vereceği hakkında bir lngiliz ültimMo. r .· A . . ~~ıyvctlerm yamba~ında çurpısmakl:l lilere bıralnlmı~tır. E\·velce yapılan Macar Başvekıh Romada Singapur, 4 (A.A.) - Taylll~ 
munu getirdiğini haber \'ermektedir- \ ~~ıngton, 4 (A.A.) - rnerık~ ııtıhnı· duymaktadırl:ı.r. tetkiklcrd.e h€r mıntakanın ihtiyacı . . 1~Siyam> ın müstacel p~trol ihtiJ'll' 
ler. Gazetder, böyle bir ı:ımandn bu h<:~rıyc. na~~r! ~lbay Kno~~· gen:ı , tesbit ·edilmişti. Lastikler, ihtiyaç Rom~'. •l (A.A:) - l\!acarıstan nın temini için Singapurda yapıl~ 
seynhatin yapılmusı için çok mühinı mu_c~hhızl~ıı ıçtımaı_nda h. ıp gemı- e'tmı:-lcri icabettiğini göylemiş, deniz listelerine göre yerlerine gönderile- b.a~vekılı ve hancıye naz1~1 Bardus- müzakereler, hilfiil anlaşma ile "'~ 
meseleler bulunma:-:ı Jazım geldiği miL !:rı ınşaatı_ı~~a. muc~ze yaratılma~ı ve hava kuvvetlerinin mesud işbir- cek ve valiler, takdir suretiyle ihti- s.ı •. bu sa~ah Romaya gelmış, }1us~o- ırn crmi~iir. 
talea:>ındadırlar. lazım gel~ıgını, İngıl~eı:e v.e Am~rı- liğiyl e harbin kazanılaco:ıt:rından ~iip- y:ıç ~ahiplerine tevziat yap-acakl:ır - lını ve Cıyano tarafından kar~ılan - -----000- - -

N€vyork, 4 (A.A.) _ Xevyork He· kanın dcnız kuvvetlP.rını çok takvıye lıe:'i bulunmadığını bildirmiştir. dır. mıştır. 
ralcl Tribun gazete~i. lngiltereden gc- ll!nN & i!iib . . "7. u• &Ni ı- . & 4 - Ağaçları a şılama faaHye 
leı'ı büyiik el~i Vavnantm \.merikR\'a - Bur~dakı ıkamctınız e~na:-nu a E d 

1 
Bu itibarJa haber; Il<!r~n Fon .Gt~t- Ank:ırn, 4 CA.A.) _ Ag-.:ı~ koru 

yaptığı sey::ıhat J.;akkrncl; ~.~rnrh hi:~ SİZ<!.~lm~ı:cayı :ı~:1i ı;.ckilde . ~~r~mnek srarengı·z enı·za tılar mm11nk~l~gın_aknda~gıttıveSm:_thın c.,mi\•elinin bn sen<' Çankırı, Ank!l 
bir nokta me\·cud olm~ulığını yazarnk kı;~ıl~y<.•t ı~~ «!ah~ı a.ı"z:ı"cttıg11:iz t.ak~ . · Alman ::ı~ılalesı::ıden b!r genç oldngunu • Sı v~::ı. Kon;l':ı, Bolu, Kütahya ve :ı\Iıı11 
eliyor ki: <lıı d~11 goı,teıt'rel" ~ ?luı ,,.tm. kendımı memnumyetlc oğ·rendı. , sa. ,'!ilayetleriy!e bunların 15 kaz:ı 

Elçi, Ruzvelte \'ü.ktiıı g-cçmekte hnht.1~'.a.L: a~d~d~;~~1 1'.1· ~~~l z~m_aı;d~ Aşk, harp, dehşet ve macera ~man ?~ş konsolo~u r: on Gntm:m :\iiylcrinde ·150 hin ~lğaca aşı tntbik ( 
olduğunu. Amerikanın d:ıha ziyade mu~~kı~ ı.? .. e\:dıgrnızı c;o}lemıştınız •. u _?"Un den ıtıoa;·en Smıth ıl~ yakından fiği ve 1'1·1 biı1 a.ğ'aeı aşılnttır<lığı . 
harbe girmekte gecik~ıniyeeeğini bil- Degı! n:ı.. . . . - ıs - ulaka~ar olma~a baş!a?1· .. .. küylillcrc a.~ıcılık u~ulünü gösterd; 
dirmğe gelmistir ve Ruzvelt nczdin- .• \IU~~Llerr:ıe; ınusıkı, ıelsefe ve cd~- ve!, ne de ondan 8onra bu kadar büyük kim benzin s:ırfiyatı noktai nazarın- Smıth ~m~rıkalı ıdı \'e bu tun FCV· ve ayrıca bu is icin ustalar n~tistird~ 
de Amerikan~n ne yapncak

3
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1 

vakit bıy:;t uzerı~de olcluk~ı heyeCD.nlı bır bir halk kütle~ini sin~sin<le toplama- dan bir istifade temin edildiği gibi mo_ gisiyle mı1letıne merbuttu. Fakat Al- haber alınmıştır: · " 
geçil'meden ynpma~mı istemiş'tiı-. ~~kılde. geç~~kten ~onı:a .. F?n Gutman mı~tı. . . törleri tahrik eden, fakat biran evvel m::mlara kaı;?ı sempati~ini gizliyemi- ım-------------~ı 
Cünkli geçen her dakika zarardıt. şoyle b,ır mut~~n ıle.r~ ~urdtl; . ~t.luntilc hava kumpanyasının. ın~n bozulmalarına amil olan :ınarş kolu yordu. Bu !tı~a\ln çarçabuk Fon Gut. A N A D Q L lJ 
Amerik-a milletinin bUyiik ekserh·eti . - Fransız <levl~tı ıçın ~3:hsen der.ııı ettıgı muazzam tayyare meydanında lağvıedilmiş ve motör adi bir düğme manın ~amımı hır arkadaşı olmuştu. .................. 

Sı:ıhfüi ve Ba~muharriri 

HAYDAR R0ŞT0 OKTE 

::;oıı knrarn hazırdır ve mili at, lngiltc~ lıır muhulı?et beslıyon~m. Za~n IF~-J çalıştırdığı amelenin ~addi hesabı yok- ile harekete getirilmişti. , Bu meynnd~ prenses Antonynya. 
re ile isbirliğinin bütün neticelel'ini lo.nyıtdn d.uı;y~ya. gc~dım. Malumualı- tıı. Ot~Uer; ,milhendı~lcr, kalfalar ve H. Smith; doğruca valii umuminin aşkla dolu nnzarlar atmaktan geri knl
kabul eclecektir ve Va\·Jrnnt Ruzveltin nız orası ıkrncı hır I• ransız vn~nıchr: nnıhtelıf san. at mütehns'iısları ile hın- ramna gitti ve kendisini takdim etti mıyordu. Halbuki Orta. şe11rine gelişi 
harekete ge~ceği za~anı beklemek- R~n h~vzas.ı__~r~nsız ve Alnınn dır:~yetı cuhınç dolu ıd~. : ve Amerika reisicumhurundan aldığı henüz bir hafta bile olmamıştı. Buna 
tedir. ÇiiııkÜ gec knlınmn~ı muhtc- nııı bırleştwı ~ır ı1?e!1b.1dır. Aynı z:ı- Bu k~la?alı~n .Zcbelm ~u~panyası- tavsive mektubunu da avrıca valive roğmen aşk spor unda rekor tesisine - : :-
m~Jdiı·. · manda ben; Kato.lıkı~1 !. B.abam; ~~ nın knfılcst ele ıltıhak ıetıruştı. verdi: • · · muvaffak ôlan dilber prenseai Ame. Umumi Neşriyat :Mild ilrü 

Mısır kabinesinin 
istifası 

-8AS TARAFI 1 NCI SAHIFEDE-
IT abe~isrnnda: İngiliz subayları 

idari'!sindeki Habes kıtaları tarafın
dan işgal edilen lJehare.:;de kanlı 
ınııhıwcbclcı- olmu~lLıt'. it~1.\'ımlar ta 
1 afınclaıı 2 defa geri :ılınan ı-ıehfr 
simdi elimizdedir. 

Göller nuntakasınıln alınan e!'lir -
lcrin -.772 İtalyanla 1201 O Afrikalı
ya bı i!ğ olduğu ve ayrıca büyük 
miktat·da g·anaim alındığı ve btınla
Tlll arasında 14 bnk. 7 zırhlı otomo
bil ve 85 top bulunduğu ve ileri yli -
riiyü§iin de,·am eylediği haber alın -
mı~tır. 

m:ıda papanın m:ııyctındedır. nu ıtı. Alman kumpanya~ı; Zebelin hava Kont fümb~ra.; o mektubu say.esinde :dkalının sevdalı harek~tlerini memnu. HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
lınrln nnzarım hep Hitinlcı·in Uz~rin° g<-mileri için mmı.zzam bir gnraj in~a- miihendis Smithin Amerikanın taırihl niyetle kabulden imtina etmiyordu. 
dikilmiıı kalmıştır. cıııw gelmişti. aristokrat nilelerindeıı birinin torunu Kont. Holç; Anmrikalmın 1 bu hare-

İşt<' hu :~ehebteu dolayıdır ki: Fr:-ııı- Asor adalarına ynpıfan bu in'5Mh olduğunu haber nldı ve Hlzımg~}('n ne- katını yan bakı~larln adım adım takip 
::ıız Alman :ınbşmnsı için te~ki l ı>di- l:ontrol w tnkip etm{)k !izere ayrırn z:ıki'ti hiç csirgımıedi. ediyordu. Fak:ıt Smit.h de kontun bu 
1°11 proprıgnnda ,cı'Visinin irlare hey-c- Amerika hükuınctinrlen II:ınri Smith l<':ıkat çok ge~m:!den vali; Amerikn ,y:rn bnkışlnrmı gözden kaç1rm1yordu. 
t:inclc verilen Ynzifcyi kabul ıettim. nnnıında büyük hir Amcrik:!n mühen- riyaseticnıi.ıhur husuı-<i kalem müdürlü_ Bu meyanda Fon Gutma.n; Amcr ika-

-::--

Abone • Yıllıiı 1400 Kt· 
• 6 A~laiı 800 

Yabancı memleketleıoe 27 lira 
--::--E,·::ılin ile Fon Gntman ar~ısın<la ga- cli:d g~lmiı?ti. friinden mahrem bir mektup aldı ve lı ile tes!s ettiği miinnsebatı; gittikçe 

n•t samimi bir bağlılık yliz gö~termcğ~ Sınith: yirnıi s-ekiz otuz ya!}larrnda bu m~ktup vasıtnsiyle Smithin annesi t:Lkviyc ediyordu. Smith bu vef'i]e ile idarehane : ikinci Beyler Sokak 
başlamıstı. Ziy:ıfetin ertesi günii ve genç lıir adamdı. Bunuııln beraber Alınan olduğımu öğrendi. Nitekim E\'~lini de tamdı ve onunla ciddi lJir 
onu takiben gec;en günler onlan hiri- rliinync.:ı maruf mnkine mühendislerin. Smith; hakika~n İngiliz fünnını .\!- :ı,:;k macerasını p,-<ıçirmeğe ba~hıdı. 
birine daha fazla :v:ıklııştırmıştl. Her cJcn biri idi. nıan şivf!siyle konu~uyordu . 
gün lıulwımnlaı·ma aclefa bir mecbu- Smith; bu ~öhı~ti bundan üc ~n~ ~fa.rki Rimber:ı; karısından hiç lı'r Kont Hole;; Amcı;Jkalının bl1 vnzi-
riyet ha:ııl olmu~ht. iki rakip genci; c~wcl kazanmu~tı. O zam:m Ditroitfo ı;ey ı:;akJa.mıyordu. F.n mahr.em hlcrl. Y~iini hissedince: memnuniyetle tebe.cı. 
meçhul bir ku\'\'Ct birbirlerine bağlı- otomobil fabrikatörlerine ke~fcttiğ'i ni bile kam'lına :ınlatmaktan kendini süm etti. Fakat bu sefer Baron Fo!l 
.vor gföi icli. Lir aleti göstermis ,·e bu nletin tecrii- alamıyordu. Bu itibarla Smithin hak- Gutman dehşetli sur ette içerledi. Fa-

T::ım hu sırada beklenmiren bir hft- lJ.esindc biiyUk bir nmv~tffa.l<'ı~tet: k:ı- kında :ılmış olduğu mahrem haberi de kat n<ızaket icabı olarak hiddetini mu-
cli~e zuhur etmişti. zaıımı$tı. n~~i dakikada knrısına ıyetiştirmişti. ayyen bi.r zaman iç!n 3ç1ğa \'Urmndı. 

Orta şehri kahı.balıktan adeta hnli Smith ; bu aletiyle otomobiller in mo. Fakat karısı bu h aberi gi?Ji tuta- ı 
iebaıı gelmi~ti. Bu eehir ne ondan ev. törlcrini t<>~limllle se\'kedb•ordu. Nite. mndı, - SONU VAR -

GONDELIK TAKViM 
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