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Malatyatla y eni memleket 
hastaha.nesi yapıldı 

80 DC\l YJJ, 
Nn. 8550 

Neıredilmlyen yazılar seri verilmezı-------------------------------------------1 

GUnü geçmiı nüshala r 25 kunııtur. Hergün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

:\falnty:ı, 5 (A.A.) - • falatya meml ket h:ısl'fı· 
nesi, bugün, inşası t:ım:ımlanım yeni hastahane 
bin:ısına naklcdilmıştir. Bütun konforu havi bu· 
lıınan bu modem hastabıme lçin hususi muhn~1;be 
bütçesinden 2GO bin. lira sarfedilmiştiı 

BuS!finden itibaren ekmeğe 
ar a ve çavdar karıştır1lacak 
Bu suretle hasad zamanına kadar halkın .ve ınilli 

müdafaanın ihtiyaçlarını sıkıntısızca 
sağlamak kabil olacaktır 

,\n'"' ıı, r, (A .\,) . f!P ~\·eki'ıle ttc-ıı teblığ" (dil - 1 ı t ihlu duı mınt:ılalarııı itip(Lııa lota ı · l ııı J..lr-
.bt ir: . ! rliı·. Y ' ııi tip «km k hnk,mıdn al!ık:,Jı mııkııml:ırc11 

Jliikum t, 6 IJ:.zirı..ıı l!l.Jl tnr;hindcıı itih .. n· ıı icnp \"d<'n h"dhir ve teı · tiplcr ;:ılınmıştır. 
l""lli ha:ııda kr.dnr ('kmci(e yiizıle 30 nrp" n yiizd ,\ıd;~r:ı, :i (fü,dyo Gazetesi) - Başvekllletin 
20 caYdar katılm:ı;ına k:ırar vermi~tiı·. Bu ! ' dbir tehi;;;; ile ekmek h:ıkkındn nlındığı bildirilen kıı-
lmllmı \'<' milli rniidııf:ınnın ekmeklik ihtiyacını r:ır. vckıiı 1 ckm(j(c ç.wdar karıştırmakla stok-
tıım v.; <ağlıım l.ıir tcminııt:ı lı..'l~dıımnk mnksııdiYlc la:·d:ı i .;t~ııilcn miktarda t sııl'l"ufu temine kfifi 
ıılınnıı•tır. Yer.i tip ('knıeğin gıd:ı Jx.kımıııdıın eski ı;al nı 0d.i'ıiııden ıılınmı~tır. F:ık:ıt hiç bir sur~tle ek-
t' p i'kmeğiıı va•ıflrırıııı tmiı:ııniyle l•:ıiz oldu P;u ft'"" - nır k ~ltn:ık 1nlıdid edilnwmi~tir. Hcrk<.-s i•tcdiıl'i 
ni rnhlillcrlc ~:ıbit olmıı~tur. )1emleketin \.ıir er.k bdar (;km~k ııkılıilmekt<'dir. Yeni formiil, ckme-
mıııtnk:ıbrıııd:ı ;·:ı!ıııı m·p:ıd:ın ynpılmış ekm~k re- ,:; in C·\ nfını ;:ıdıı h:ıkımınılan da d~Y;iştirmP-
ni!mektc oldn~ıınd:m, bu tedb:r R:ıd ece buğday ·, . mir.tir. 
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Bir ıngiliz gazetesinin· 
Fransız milletine açık 

mektubu 
" Size karşı harekete 
geçmek artık içtinabı 

kabil olmıyan bir haldir,, 

Gl. Dögol ve Katru Fi
listinde bulunuyorlar 

3 elde dolaştıktan sonra limo
nun tanesini 15 e satıyorlarmış 
İstanbul, 5 (Telcfoıı!n) - Son glin- mobil Jiısti~-i. ımnifahı·:ı c-< ·:ıq Y<'•air<' 

1:-rd~ lstaııbulda limon fiyatları bir- varılır . 

Fransız tauuareıeri 
Ammanı bombardı

man ettiler 
Veygand bir müddet da· 
ha Vişide kalacak Af· 

rika valisi de geldi 

Hür Fransız müstemle
keleri istila edilecekmiş 

d nnb i re yükf:\e lnı iştir. ,.,{:ıpıl n n tc tk ika t 1""'"'"'"'"'"'""'" ~'":::""'""'":;;.,:;;,.;;, ,.;;.,;;.,;-;;,.;-;;.,:;;,.::-:.,::-., :--:,,.-:-:-.,~ .. = .. uu 11 " • f 

n".?tkc,iııdc, Suriycclcn 1stuııhula gcttıı Alman • Sovuet askeri 
l zm:rc ,<;<·\'k edilmiş olan limonların üç 

<'iden g,~tiktcıı «oıırn (Qkrar htnnhııln paktı mı ? 
g~ld!ği \'C tanesinin on he~ kurusa ka· • 
dar ~atıldığı tcshit edilmiştir. 

Fiyat miir:ılrnbe komi;ıyonu, bun - Berlin, Ro1nadcın çıkan 
daıı böyle limon icin de :ız:ıml fiyat h b • t k • d"yor 
ta\ in <'cJ.ccektir a erı e zıp e ı 

'ıst.ınlıul, ii (T,lefoııb) - İngiltere Berlin, 5 (A.A.) - Domei 
ve Am>rikadaıı gelen, llOtı İ.;,rnn dola- Ajansının Roma muhabiri tarafın-
~ ı~iylil l ralıt.ı kalmış olan malların dan ve11' len Sovyet • Alman askeri 

Amerikadan ln ır ilte reye harp malzeruesi getiren h'r kan v"yun tayyareden görünü,ü 

Milli Şef Amer;k~da ba_hri .hazır- - Sulh taarruzu..:... 
lık suratle ılerhyor I' "\ 

Dost Afgan kralını 
tebrik ettiler 

Ankara, 5 (A.A.) - Rei8icum. 
hur L•nı~t İnönü, 27 :.\l nyısoo do~t 
Afgnnistmmı istiklill milli bayramı 
münn•e\}etiyle . f:ıic•te Afgan:~
tan kr:ılıııa telgrafla tebriklerini 
,.e miişarileyh ele cevaben miil€h:ıs
siroııe t0şekkürlerini bildirmi. !er
dir. 

cra Vekilleri hey'eti 
toplandı 

Ankara, 5 (A.A.) - İcra Vekiller' 
Uey'cti, bugün Başvekillette saat 16 

· lngiltere · Amerikadan 
şilep ıstigor 

Groeland civarında ln
giliz gemileri batırılmış 

Albay Knoks, yeni Ame 

rikan zırhlılarının Bis
marktan daha kuvvetli 

olduğunu söylüyor 

Almanyanın sullı isti-
yeceği bildiriliyor 

Zurih, 5 ( A • A . ) - Röyler : 
t ~· haber alan Viti mahfillf'rİ, 

müttefikan Hitlerin yeni bir ·sulb 
ta arruzunda bulunacağı ıayialarını 

tekrarlamaktadırlar. Bunun sebPbi, 
Amerikan müdaha lesini ber taraf •i
mek ve Alman muvaffakıyetlerini 

takviye eylemek•i.r. Almanya: in -
giltereye kal'§ ı harbe devam etm~k 

huıusunda hiç bir menfaati olmadı 

ğını bildirecektir. 

da Başvekil Dr. Rdik Sayd:ımm ri- \·aşington, 5 (A. A. ) - Bahriye 
s:ısctindc h:ıft:ılık toplantı•ını y.~p- ıı::1ırı albay Knoks, gazeteciler toplan-
mıştır. ( DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE) 

lngilterege hava taar-, . 

.. - • 4 ,. ...,_..., .. 
i $AR i.Tl.tR 
~ 

ihtikar karşısında 
Arada bazı şah11ların tica ret ah

lakındaki zaafları yüzünden ihtika
ra sapmakta olmalarına Yağmen, 

ruzıarı arttı 

Gündüz Manş sahilleri 
bombardıman edildi 

Dün 12 Alnıan tayya
resi düşürüldü 

Yüzlerce Yu
nanlı idam 
ediliyor 

Almanlar, Livadyada Yu
nan kadın ve çocukla· 

rına ateş açtılar 

Yiyecekleri alınan halk 
erzak trenine hücu1n 

etnıiş 
Türk taciri, esnafı, mağaza sah ibi :Kahiı·e, 5 (A.A.) - Seliihiyetli 
asla muhtekir def ildir ve olamaz bir kııynaklaıı iiğrcnildiğiııe gÖt"l'ı 
da .. Bundan eminiz.. Faka t bunu, Alm·:ııı polis mcmurl::ırı Atinaııııı 100 
her gÜn, ticaret münasehatın•n ve kilometre kadar b:ıtı ~imalindeki .i..i· 
hadiselerinin içinde i•bat etmek de vadyıı ~ehri halkına ateş açarak :ır-'· 
faydalı ve lazımdır. Bu da, her salı- l:ıı1nda kadın ve çocuk da bıılıın~n 
lan mala fatura vermegi itiyad edin- bir çok kinı"61eri öldüı·nıü~lerdir 
mek suretiyle mümkün olur. Bunun sebebi, halkın bu bölgede mti-

ınemU;etimiw s~vkiıı i t~miıı iciıı b ü- paktı haberi, resmi menbalaTca 
kiımı't foma"lıır:ı başlamıstır. l:lu mal- tekzip edilmektedir. Bıından bir mUddet evvel Kaputzo l<aleaine 
J:ır ııra sındB milh!m miktarda ililç, ot-0 ............... ~ ............... ""'"""''"'"'""" lnıJlfı t•ııkl•u 

Fatura, alıı-veriı hayatımızın eıı" &ader 2 e dilen y~·eceklerin •·üklendi· 
şartlarındıın bi~; olmak icabeder. ği 't.erni Alman tchdidlcrine ragmeıı 

tt - -DEVAM! ; NCI SAHiFEDE-o 
kaıtı )'&pıla" hUoumda 

' 



(SAllfrt ... 2) (ANA O Ol.U) ti 

Suriye meselc:si. Fransızlar , Belçika 1 - Vayland, Hes iRFAN HAZAR 

unduracılar, man ·fa u r 330 doğumlu., 
racıl r o o e . iyo erler okusun 

ılünyanın alakasmı sin ımlh teklifleri mii 
l .. ıootmektC' cıernm altınlarını Atman- ~asebeti.rıe gitmiş- ö rfe, a dete, hakka, adnıete, tesa-
'(Iİyor. Almaılı}·anın • tır. . nüde, merha mete ve içtimai nizamın 
ilkbahar taarruzu ·lara vermlŞ Hes:,in ingıltcreye en katı baskılarına tanl1uk eden ilk 
b:ışlıyah y:ırm (bu- ~mlh t!!klifi getir'~li. - b ilgilerimizin n~ekteb~ ~ccukluğ'u-
ıün) jki ay olacaktır. • ğini artlk ne lngıhz- muzdur. O rada eğilip bükülüyoruz. 
l\l:ırt hazırlıkln. ni - Veni taarruz ler ve. ne <le Aklmt n1ı~ .- Orada (yapma ! ) dediklerini y a p ma- Kundura ve manif:ılurn.ra vllavct riclciler çnrşısmda 1 sa:1-·ılı dükkfüıda 

n lk 1 t f' hı- '•rıılemenıe ec Jl- ( •• J ! ) d d "kl · · " 1 " ~ Y k N b' :.;aıı .on aıı nr ns ı- • o • k Al 1 maya; aoy eme c ı crını soy e- fint miiraknbc komisvonn tarafından boyacı çıragı a ·o .. avaronun ı -
)~i)~l.e, ~'la) ı Giı:: ... Sur·ıyeye karşı· Ier. ~·~a Iles ~İ~ ~ı: memeye; (sevme!) dedikler ini 5ev-I t:ıyin edilmiş ohm fln'tlcr üzerinden rinci nsliye ceza mah~cmc~inr~e corc-
d_ın ı .galı_yle geçmı ·- ra. goı • ~j~' 0~ _ memeye başlıyo~z. Y.ocu~luk yılla- satır-ı yapılıp yapılmadığı, sıkı bir şe- rnıı eden muhaken~eRı n~etıcesmde ')U 

tır. Şımdı sır:ı n ı-c- teı}~n!n ı~ag u~~ 1
' rırnız, yalnız u zv1 degıl, bılhassn r t•- kilde kontrole başlanmistıı·. Fjat çu sabit olmuş, 25 Iıra agır p-ara ceza 

ye geliyor. İşte Ml'll- mı olacak ? C~gı~a a}llfüdl ') ~e: hİ ve içtimai l:ı"r çıraklık devrimizd ir. miirakabe memurları diill c:arsıda k'llla mahkumiyetine Ve dükkaill'l 7 
1 , 1 b d • tırmı:-; \'e \en ı erını C kl v 1 d b" • . v • • •• t 1 k ·ı . ....,. .. nn su.ı u ur. ~ ikn•t i in ·ulh l klif - ocu ugumuz o masa! ı ız ne muhtelıf magnzalara girerek .. satış guıı kapn ı masına arar verı mı~Lı.ı. 

Almanlar plan - .' l <: Lo d •t olur duk? yapılmaması lazım eden fiatl~rini kontrol etmislerdir 'l''lvin Menemende yak a lanan muhtekır: 
1. . 1 . cr·· ıı· leı·ı, {' 11 l':l\"U ın - 1 • .. 1 . 14 • ~ • ••• 1 .. d T h . 
.u rnı uıımn ,..ız ı T l d lh • • mi . . . 1 T 1~ .,, .. şey crı yapan ' soy enmemesı azım edilen fiatr ve kfiı· nislıetine lUlZa!'an l\I en emene e, tuccar an n ~!n, 
tutmakla bera~ı .. :vay an su ıçın mı .. tır.Jlngı ız\leıt: go g-e]en şeyleri söyliyen, sevilınemesi '<-lik~ek fiate s:-ıtıc; ı·apanlar mahkc- fazla fiatlc un sattıi;;rın<lnn clohyı 
h ~ d. J S .· . . b re ı"'e e ~ maıı - • 1 • . b. J • ' • "' , ' k t ...ı-·ı 

a JSC e~ . u~ı~cnm Amerikanın har e ' ·ı . tt a; lıızım celen şey erı seven gnrıp r meye vcrilecekt"r. Bazı satıcılar hak- milli korunma ·anununa v\J.l :an 
rnkın bır ıstı~bald" ~:mm nı ı~)e en;: g- mnhluk !. • kındn takibat yapılma~ı mev:ı:uu _ clirmümeşhud yapılarak sabş esnasın 
hareket s:lhncsı ol;ı - gı·rmesi için mi Va- lup olacbagnu an :t. - Garipten daha ziyade, . belki de bahsti'r da yakalanmış ve tevkif• edilms!t!r. 

v "ste · . . mı!'; ve unun ı('ın . w b. d • • 'd" d • · v 

1 
b 

1 cngını go rı~o.ı. • • t•? İh t kl'f' t• . ınsanhgımız ıraz a arızı mı ır er- Mahkum olan bi::- boyacı : Ayni zamanda magazasınc a u u -
Londra radrosuu _go- şıngiona gıt Z ~~. He t 

1
•1

1 .~e ~rn1~~- 1 korkunç b ir mahlUk .. O hald.:! bizim Boya sahslarıııcln ihtikfır ~uçun _ nan t 58 çuval 11n mtis:Hler<' 1'dilmiı;-
re, Almanln\" Sur.ıyC'. Çı~: .1n 1ıı f:l ~ ~ k ı~ siniz! Yazık ! Kendisiııe asırlnrdan 1 dnn mnhkc;ev(' vcrilmi~ olnıı ~c _ Lir. 
ye karadan. denız - orçı c e ""S:. .ı · ·beri bel bağladığımız (Beşeri kül- · ~----
den ve havadan Uf; - UZAK ŞARKTA JAPONYA kmdn. hey<ınatta .btt- tür) ün kökle rin i bu kadar eğreti, hu 
ker sevkioo de\•am e- hınmnmıştıı·. I~te, kadar yapmacık bu ka da r kan ve S P O R ZABIT ADA 
eliyorlar. Her glin Sıı- YA KARŞI YENi TED· V:ıylnndın :\ı_neı·ı. - kem ikten ı;celmi;cn botı bir (nema) c:.--·;r=·-:·-·#:·? 
riyeye 10 dan fazla BiRLER AllNIYOR ~~ra. ~un~n ı<:·{1 1!t-1 telakk~ edeı·sek, vukubulan kan!ı \ Altay. Altınordu Bıçak ta~ıyanlar : 
tayyare gelmekte tiı.,'lnı ıdclın ecen r ha rpleri, artık candan alkı§lıyaca - Alsnnc-akta yangın yerinde Yu uf 
imis. Rayak tayynre meydanına da. vardır. . · . ğız . ve boğazlanan insanların kanla- karşıla şn'laSı oğlu Be kirde. Şükrü Kaya bulvarm-
tnyy:ıre inmiştİI'. Balıkçı gemileri ile . 2 -.- l~gilte~~c'. A~erıkanı~ -~ar}!e ~.1 rı 'ıizcrinde, her ı;eyi unutnrak sıga- da Hiiseyin oğlu Hüseyinde biı·cr bı -
el~ rıakli~·at rapılıyormu~. rıp gırmıyecegını oırenmek ı~ mı~t.11 : rnlarınuzı tüttür~ıeye biralartmızı ,.!Jilli kiiıne maçlarının ~on hafca- çnk bulunmuş. zabıtaca müsadere 

Bu vuzh·et knr~ı~md:ı İngilizlerin \·e Ingilterenin bu hususüıkı sunlını 1 h · k ' 1 y ' !arına yaklaşmış bulunuyoruz. Bu edilmi~tir. 
Alman t<?!';~bbüsün1i önlemek için ne - \'m·lan<l götiirmüştiir. Bu bir ne\·i ul- ra ınt ~3 at ıçm~yc ki o~'U dacn.f?ız_. 1 sene İzmir takımları. milli küm~ Kum:ırcılar: 
d<'n harekete geçmediği soruhnnktadır. ti~ntumdur. Eğer Amerika harbe gir- - dan~!m, ço~u du k? evrım·z 0 

- maçlarında iyi bir mevki nlmağn. mu- Sükrii Kn:rn bulvarında kumar o.v-

eneme11de bir un muhtekiri gakalandı, boga 
muhtekiri Yako da mahkum oldu 

İzmir yerli askerlik şubesi ba~· 
kanlığında11: 

l - 330 doğumlu İzmir nüfusun· 
da kayıtlı ihtiyat eratın hazırlamıııı· 
ları için bir ay evvel keyfiyet gaz·· 
te ile tebliğ edilmis ve 24-5-941 gii· 
niinden itibaren mnhalll milrettep • 
!erine sevklerine başl-anmışhr. 

2 - İh'tivat her er nammn dold · . . 
rulan silah altı puslalan 20 l\Inyı· 

t.arihinden itibaren kendilerine te 
liğ Pdilmek üzere hükumete tc<;d 
edilmiş ve büyük bir kısmı dn se~ 
kedilmiş j.::e de bnzı mükellefleri!' 
başk-a şubeler mıntakasında v-0 Jııı· 

zılarınm da adres cleğiştirmiş bll· 
lunmaları hasubiylc her ere tebli · 
gat yapılamadığı ve dolayısiy'c bir 
kısım N'ntın celpten haber dar ol 
madığı nnlaşılclığınclan tebliğ nı:ı • 
k-amına kaim olmak üzere bu ilfıtl 
yapılmışLır. 

3 - Sağlam ve sakat 330 lu hiÇ 
bir mükellefin sevkten geri knJrrır.· 
mnsı için 7-G-941 gününe kaclnr ~ıı· 
beye müracaat etmeleri, gelrniycıı 
!er hah.kında askerlik mükellefiyet 
kanununun 90 ncı maddesine te\'fı· 
k:m fakibatta bulumılacnğı ilan oh~ ı"fl•·nkı' ]f'ı"lı'.,.tiııdc mt'ihim İngiliz km·- mezse İn"'iltere S\llh çart.>lcrini araYn- ınTasay 1 

9
1= ne 0

1
. ~r . u · b . . ff k ı ı d G b ft · • H ·· · 

v • • • • ' <> • "dd" d ' anrı - u sua ını7• n cev:ı mı, ~ı:zın va n • O muş ar ır. .eçen · a a navan Dnvi oğlu C-nko ve useyın 
\Hl.eri \"ardır, Irnk me~Jc::;ının tasfı- rald;ır. :B~ da bır ı .~a ır. . . . üzcrin izde,n cocukluk yani cırnklık Ankaraya giden Alta) ve Altınorclu oğİu Hi.iseyin suç 'iistii tutulmuşlar - 11 ,n.t.ır •. _, __________ _,_ 
v<'sınclen :oııra bu zor olma ·a gerek - 3 - P.ır habere gore, Amerika haı- d • · • • tı' ~ f ·ı ti ·· · orada da galibiyet kazanmı~iardır. dır. 
t 'r Anc·.ık bund,a ı,ı'ı• mescle,·i gi.iz ö- be girm\'k irin mü takbl'I :ulh hakkın- ckvrkınızın kıçldmdaı v az:. c erını .n'!u- .. b k 

1 
d b' · · · 

.. · v_ • . 1 . .. 1 t · t · ·t · t'. vn aten n ır ıgım uç znman ıçın- Altny, mu:a n n ar an ırJSIIl! sa - Esrar bulundu : 
nunde tutmnk lazımdır. Surı\'C' ela ngıltcrcc en cmına J::; enu!3 u · d b ı b 'l' · · B ·· d hndil kazanmış. diğerinde nrn"li'lp c azileı· caddesinde Aguş op;l J Ah-
miinferit bir mc. ele rl~ğildir. \'i- \"nyJan<l. lngilt<>reııin bu teminatını, b~ . u. ~ 1b~~~-~kız.h. u bu~ ~akmkan an olclu<ru halde 1\.ı. I··~k"spor cez;l~ bir b t 

. .1 1 • 1 t .. ·. tJ ötiirnıüstür Fdcıı gc ırınn sı, uyu nr p, uyu a vga, e. • ••• ... , mcdin üzerinde eş san igram esr~ı ı 
~ı ı c ıı g ı c ı· e muna - 'anı şar arı g . ·. · J • • ,. h" .. k b' t b .. ··k k k ._ oyuncu oynattığından hiikmen gnlip b ı ı ştu . 

Hasta bakıcı 
kursu açllıyor .;rbetlerinin bir :afha,ıdır. İngilizler "enlerd2 bir nutuk ırnd eclerck, 1ngı1- 1 uky!1 dAsak!Y~ ' uyuh 0 1: u dve n-: , iI:ln edilmistir nu ~uretlc Altayın n unmt t. · ı· S · k l 1 t t · q Ih ı;nrtlnrını bildirmi ·tir ı an ı ır ı, m&an o en gamc e ay- · · k Vasıtalık yapmış : 

ımc ı • urıyeye nrşı wre {(l € geçer- ercnın u. • .. .. .. .. ~ . nn a baktı• ı vak it kend isini k öpük puan ndcdi otuza kadar yü ·selmi~- İkiçcsmC'likte :\Iüftü solrngınrln • • e 
. ı 'e. Vişiyi kı,kırtmı..; olacaklar \'e Bu tefsırlerdeıı ucııncu:::u akln daha y t "g A • h l •• k l d b" f "" tı'r Altmordu d·ı \"irmi dokll7. T)U:ınn ''elı' kızı 40 va<>ıııcln İsmet "!\!edine Bayanlar vatan vazıfesı rı ' · · d ·· · k .. ··ı" · d \lnn af" h:dise saçan esa ırı ma u a r a n .ç r..- · • . . v • J' '.: .. • •• ı ı·an ız mılletı e \ ı ı etrafında topla- \'3 ın J.!Ol'll U)Or u. • 'm, ın a · - k d · t" - t çıknbilmiR'tir malfım ka<lınlnrd'fin Ülkeri -menfaat 
ıncaktıı. Hnfüuki İngiltere \"işi hii - ler bir kaç gün sonrn inki af edec>"k ve e le mel z; ıtuç ımaOı t?~~.r d.. D.!11tı:n:~~ Bu haftaki müsabaka bu i1<i ta - m'ukabiliı;de ik' .. ~hancı erk(>kle ~,:i-
l ~ t' . 1' ·ıı •~ . .. .. d h e'' mevdnıın. çıkacnl·tır rna ıvo muş r. .s unuz _n ç nr.aı ' . ı J 

nıme ını . ranRı:. mı ewııın gozun en er s . . • '. . . •. -.. ilaJ tn a sı rıI ı tır J.ım nra~ında olacaktır . .::.\façı Altay nn k:ıbul <'dl'rf>k fuhı.:a va~ıtahk vap-
ıltisiirmeğe çsılı~nınktadır Bu ı-ıebcpl Mı.<ıır kabınc. 111111 1stqas1 c ar m men Y m ş · k -11~ k" · l" ·d" ... ':. ' " 

1 
• ..lJ' 

h · (' ı . · .. 'tte b. h l:l ekt€ ?.1ısır kıbin<"siııin btifn ının d·ıhill - O ha lde nziz Tanrım, şeytanm ·azmmsa, mı ı umet1ın c oı uncu- tıgından zabıtaca tutu muş, :hı ı-
r g 111 ull \aZı\e n :. ~ec ı m • ' • . - • k h kk ç ·· k '" . b' • HF'•iinü alabilecektir Altınorclu ka- 'lm"st"r 

\ C' \'iı:inin Alma~nı C'linde bir O\'Un - <=.:?b plcl'(len ileri geldiği, yen: knbine- ço .a 1 varm:ş. . ~n u sız ızı za~ursa t~tanbuldn Fen-er ve r.-aln _ yeke v~_ı 
1 

~· ~ • 
<"tk olduğ-u ·rnlatıl;,ı·ıklndır Vish·e ge- \'e Yeft partisinin j.::lirak etnıiyeceği mahlukatın en şereflısı olarak yara~- • · · • '-'l. • ızı ır e mış:. w .. 
~ · te' 1 k 1 •• t :I' 1 · .. k b"l r ·ı l t rr M;lfımdur ki \·crt mıştını:ı: Bütün melekler c:in;imüz, tnsara~ la yapılacak maçlardan ):rı- Çoralckapıda Fıkret sokagınd-a Hu 
ncc .. ~lUf<; m ~ .e er~'~ .. ngı ~z ~~~ l ·a~- 1 

( t'· ıye ~-f.~1 
<lo hı .d •frildir . de eğHd

0

i 1 ak in o yani iM!s l·izc A - r-ıindC' muhakkak galip gelmesi icabe- sedn oğlu ın:ll'angoz 1\'fehmecl Ek·tl. 
~~ mu f n:ı"~.~~Jı .J 1~. unp ~ 1~,~ı:m par ısı 11

1~;,l~~res;~n bfı· clm·;ı hcmmiye
0

t 
4 

vcm,.;edi· vr. yüz ümüze decektir. Ru itibnrla 'paz-aı·tesi rriir.ii riİcr, Fc>rhnd kızı 14 yaşında .Nec -
u . 111~~~~p;u r. ı1 ~ 1 ı •r. ·~ı_gun, ısı .. - B ı '] n iıc Frrı~S'l ıtl"'Sllllh mühim karşı (şer mahluk 1) 'ded i Zann"'dc" bu iki takımımız nrasındn oynaTlaeak mi\'e:vi iğfal .ederek kirlettiğinden 
~1111 1 koglo ~ ıııckc u unı mıh· raknstız muı: u· ,de ... ç.~.'1' A'm"rı'1:., n'ınhl:e .. nıele'ı·ı'ıı clu"~ rim «aytanla aran;zın açıİmaama se- oyun her halde nJ;Lkah olncaktn·. tıftuliuus, adliyeye verilmiştir. 
<'lll" ·e crıne ıırşı < :\ nre e .e I!'(}C- ır ".. . "' M• ' • ·• • " :t-- İ ·. 

mC'k ta:avnırunda olcluğn bildiri! - ı:ıiistiir. Tanrı-uza uğrnvıncn, Delc,:ıku bep budur. · Nara atını~ a r . . . 
nıc>kt ·dir. · l"rnnsnclnn yardım i. ternlş, memleket .. - F~lhakı'ka ;,cytanın ha.klı ?ldu- Harp paketi hnzırhO-ına .. ~?irinci kordondn <lenı7: gazmoı~u 

J\lınnnlıır \·isinin bu te~ebblisiinii istila edilince Belçika hükumeti bir cunu bınlerce yıl sonra derm hır te- • ö onuncll' fnzla .~rhos ol~ıak mıt·a .t -
•a. vip etmeİ\l<',\attu kendilerine y;ır- mil<ldet Fr:ırnmdn knlmış, Belçikanın essür i5i~de ben de anladım ... Cünkü devam edıleeek ta!! ".~ h,;'llkı~ ıcıti~nhatı~~ v ~nçıı~,n:ı 

davet ediliyor 
izm ir aaker~:k şubesi haıkanJığııı' 

dan : 
Ordu hasta bakıcılar 4. neli dtı' 

r.esi 16-6-941 pazartesi günü açı111r· 
ğmdan vatanperver .Bayanlarımıı 
bu ulvı vazife için 14-6-941 güniır 
kndnr şubeye müracaat ederek ka' 
)arını J'nptırmaları Han olunul'. 

' x:-.,....--
Fransız tayyareleri 
Ammanı bombardıma~ 

tiım tıdcceklerini sö\·lem •ktedirler. E- ı>2 milyon sterling kıymetindeki nltın- ben, sı zı yaratırken b2r tarafın ız ı . . Hll'~nu oglu ı nzn:ı. T~hıı og-lt1 H •• ) -
\1 'l ·h 1 , •. · l ı 1 da Fr-m ızlara e m ni .. ·ct edilıniı:ıli kııik lnrakmışım Tanlım ev~mler cemıyetı, pazar- dar ve ?t1ehmed oglu Vedad za1n+:ıc·ı _ Ba•tarafı 1 inci sah ifede_, .Hscn ı man\·a sıa Y<>rmclcn, ı~ı- tr • • ·• .. "'· ~ • f ... Ali h 7 [ • •• u b hl , ·in sa·t 9 ılan iti t t J J ı :ır ııin bir &:) ~·.ıpmasmn imkan yoktur. Fran ·ı;dar o zaman t:ılin~at hUfıfı~da e tnra ı?1ızı a ım. . esı gun Sq ,~ e. • .ı · ~ : u u mu nrc ır. liı.;i Piyer Yoirsonun da tayynı·e \ 

ettiler 

Belki de Almam·n ile Fl'mı:-a ara~ıncla altınları Dakara göndcrmı~ler \'e ş1m- - Başka bır uman, bu nususta bnren Halke\ ınde harp ~ake ... !~r~ ----<>--- Dnkardan Vişiye geldiği bildirilın 
bu mü ·temleke .nıe..;el""'inde bir i:; bir- dide bunları Ahnanla1·a teslim ka:rnrı- izahat veririm. ş:mdi içt imai l::.a~kı- hazırlanmasıııa devam cdılecegını ozo~ı STOKU TAMAMEN tedir. 
!iği yapılncaktır. nı \·ermişlerclir. Şimdi meşru Belçika ~u~ vefat ett~Şi ik.inci devir olan. cinııt b~ldirmiştir. B_ütün Ba~·anlar, HalKe- SATILDI Beyrut, 5 (A.A.) _Suriye mn~ 
Dığer taraftan Hür Fransızlar da hükfımct! F,ı:an nnın Am.erika banka- 11.tıyakların uz~rın~e d urmak ıste - nne davet edılmektedır. • matı, halkın hava hücumlarına kıır:-

tedbirler almaktadırhır. Londra rad- l:irımlakı nltınlarma ha cız. ko.Y,!11~~ ~·c ~· F erd, hu ate§ın ar:zula~m. P rı- • 1 ııgıltere tıcaret bırliğine :son p~r- -alacağı tedbirleri ilan etmiştir. 
rosunun bildirdiğine gore, orta ~rk iki hiikfımet arasındaki bu ıhtıl.L~ u9ün çesınde, fersah f: rsah ne muthış su- EVLENDIGI HALDE DUL DiYE tic.te. auımıs olan 4UUU ton ku:-u uzll- Fransız hududunda bir y.erden lJ 
1'"'ransız kuvvetleri kumandanı gene- cü bir devletin mnhkemelerine ınlıkal ~ette yapn_ıa~ık ınsanlıkta.n ayr!ldı- mun tesıım11 ameuyesı tnmamıanmı1;5- diriliyor, 5 (A.A.) _ Siyasi moşıı 
ı-r!l Katru Hnyfadaki u~u'ıni. kar~r- eylemiştir. Dava h~r halde enteres..;aıı gını, v_c gıttıkçe kntılaştıg ını hıs:;e- MAAŞ AliYORriiUŞ ! tır. C.zumıerm çogu, lzmirdc tesıım hidler, Alman -tazyiki altmda ıı:ır" 
ı:;~ha .. ~:Ierek general Dogol ~le ~ö .. - ~afhalar -ar1.cdece~t~r. •. . der. Bır ayna, bu~ada da aslınızı . ,. . .. edılmıştır . .LJu surmıe lzmır pıyasaı:ıııı ket eden Vi§i hükumetinin genef• 
ruşmuştur. V~ygand cumnrtesı gunu- , Japonyaya kaışı icclbtı l.cı ~eydarıa çıkarır. Dışler şuursuzca 

1 
ıwlcndıgı halde olen memur koc:a- tla ouııınun 4auu ton iızum sto!m ta_ Dögolc iltihak etmiş bulunan Frtıll 

n<:_ k?dar Yişi de k~lmağa karar ~·er - Sovyet ~adyosu, uza~ şarktn H?l - t. t rerken ve ısıracak, koparacak yer- . ınc l an tektLüd maaşı almakta_ ~eva~ı nıanıen satılmış bulunmaktadıl'. ı:;ız nıü:;tem l ekelcrini teln·ar ele ge 
mışlır: Bugü.n gar~ı. Fransız. A.frılrnsı l:mda,_ I!1~Pltere,. A~ıerıka petrol .şır - ter a rarken ... .. .. .. . . eden ve yoklama ı tmııhaberını dtıı çirmek için yapı lan hazırlıklaı·ı fa\C 
umu mı valısı de Vışıye gelmıştır. . l~<;_t}c~·ıııuı tek hır. şı~·ket ohırak bıde.~- . - Tanrım, uçuncu devır hangıs ı - diye doldurup belediye menım·tın•ı • . _ ~ etmekte olduğunu z-annediyorlll 

Afrikada Frnnsnnın 1\lmanya ile ış tıgıııı h:tbcr ve.rmıştır. Bu husu:-;ta hu- dır ? . iğfal eder.ek tasdik ettiren, UZll ll l CIRAL r' StfERLERı HAK-ıviı:1i rl}llİ zamanda İngilizler hiiCll~ 
b~rliği ynpm:ısı, Ingiltere ka?ar Ame- kumcil~rin kararı d.ı. alınn~ış~ır. Aca-, - . .O~üncü devir, al~ol denen ~crı ~1 müddet h-azineyi zarara sokan Hn. A r..ı Nl" etti~i takdirde Suriyeyi müdafaa :ç 
rıkayı. da alakad~r €tme.kU?d1.r .. Dak~r b~ bu şırketl~r neJ:~ bıı:J~mıştır? IJan-

1 
mayu ıçmeyc b.a~ıa~ıgınız . .. ·:ıkıt or- :t..eynebın ikıncı asliye cezada. cere - IUNU U H 1 tlVltN _ de hazırlıklar yapmaktadır. 

Am~rıkanın emrnyct saha ı ıçındedır. gı memleketın tatıpyetını almıştı~·. Bu taya çıkan ve ~1~1 gıttıkçe ılk cev~~-, yan etmekte otan mııhnk't)mesı netı- 1rnrılerımizden alı..lıgımız mektup- General Veygandın Çat gölfi nı1~ 
Amerikalılar ve ıngiltereliler. Girid h~ımst.a fazl;ı malu~at :roktur. Bılıııen: rı.~uze. rücu e~tıren Azaı:ıandır. 1çtıgı- cesıııde i.iç ay hapsine karar verilmiş- larua, ıncıraıtı vapur sererıerı ııaK _ takasında şimdiden -asker.tahşid et'u; 
u:sulünfi Almanların Asor adalanna da bır şey ''nrs.ı o dn Japonyaya petrol ve nız nısbette ıçtımaı nızamın yasak- tn. _ . ..ıı . kı cı· tıazı temenn ıerde buıu::ımak- zannolunmaktadır 
tatbikinden endişe etmektedirler. Stra rilmemek için :te_d~ırler ;ılındığıdır. Bu larını, çıraklık devrinizin süalii p i.islü ı 

000 1 
1~ ' 1 

)'. azılclıgına g~ı e ınc;raltındun · 
tejik bakımdan çok ehemmiyetli olan da ~mlardan bırıdır. evam;.rıni üzerinızaen silkip a\p'0 r - ELESI /ur.e o ,. pur •Jv r:u'cıe ha;eket e~ - rm 
•Aso~ adaları, ~ortek!zin eli~~edir. A-, - .-- ııunuz. L>aha çok ip~idai~eşiyorsu. - SITMA MUCAD 1 ı:ı:::~e ~e ~~·1sebe~ı~"cıe çok dar otan 1··111 ·~ 
merıka ve lngılter(}nın teşvıkıyle ada- DEFTERDAR VEKiLi GELDi ı nuz; daha çok eaatırı o ılk m ahlu - . .. . . . . b • a a znrfınd~-ı. orada ,~cmeır :' • • 
Jara yeniden uıkviy kıtaları gönderil- ka aana çok kendiniz oJmıya ~alı- Sıtma mucnılelcsırre 1 şchrımızm ıı z. m n · • • • B" h. : ..... 

' t' l · h b ·· i' ' , n1uhtelıf verleı•ı'11cle dC\'am "'dı'lmek- vımek kabıl olnmanıaktadır. ll' n.yıı ı--1 il • mış ır. . _ ;&""':o.. stanbul malıye mu ase e muı uru ııyoraunuz . "' - . "' . . . 
1 

. · 
Sallı teşebbüsü mü? .. Bay Haha Horozluoğlu vekfiletcıı • Sevgili kulum harpleri gayri ta - tedır. Gi.izeJyalı mıntakasında su hı- masrnfı ıhtıyar ede~.ck Inc~rn .. t;na ı,a BUGONKO PROGRAM 

Amerikanın Londrn. elçisi Vaylan - İz.mir defterdarlığına tayin "dilmiş 1 bii bulanlar, (ıin;an) ın hakıki :nah:- rikiı~lil.eıin}.n k:ın!tmn. ~meliyP.3i sona dm· gıt~uş ol~nıar ı~e, tı~b!atıy e.;~: 7,30 Program, 7,33 hafif progrtı, 
clın Vaşington ~eyahati bir çok tefsir- ve dün akşam lstanbuldaıı şehrimize yetinin ne oldui unu bilmiyenierdir. j crrnıştu·. Şım c.lı 1 ~p?cı~ ~ı~takasın- ı~~~k.ı~ııı~ huı:da. ~1~l~b~~~e~e d~c _ (pi.) 7.1.'i Ajan~ haberleri, 8,30 T~~·ı 
!ere yol açmıştır. Bu tefsirler iiç ııok- gelmiştir nug(in defterdarlık vıııife- - Allahım! liunu aiz mi 11öylüyor-, da bulunan su lıırıkıntılermm kuru.~ c ıı lı.t . nen aa ı ~·ı kt .' cİ g saati. 12,!JO Program, 12,33 ı\IiiZL~ 
l<ı<la topJannbilir. . . • •unuz ; siz k i bizi.... ma işine başlanmıştır. Bura ela bnzı ru I~ıcıraıtm.a varı a ı me e' oe~ı- Ovun havaları, l ~.45 Ajans haberler 

ınc başlıs ncaktır. 0 d ' 1 , s· d yerlerde sivl·isi'ı~k men baları var- ze gırerek bır banyo alıp çıkıncıs a 
1

;, ,ır·· 'k (Pi) 
13 1~ 1

. . k t'"rlcl - e ım ya, yanı mışım. .z ~ 1 kt d .:> .. nuzı . , , o ,au~1 u • 

1 
.. eksik bir ta raf bırakmı§ım. Şeytauldm kadar ua vapur zamanı ge mew· e ~r:jıer, 13,30 karışık program (pi.). l BAYINDIR HALK EV Yuzlerce Yunanlı haklıy~ı1. - x ::-5oıı vapurun, g~çen .sene .. oldu.gu z.ıbı jPı·ogrnm, 18,03 fasıl sazı, 18,30 ziı-ıı$ 

FAALiYET• ı"dam edılı'yor - Y~ irsiye te, insanın ecdaddRn YAGMURÜN ZARARLARI saat 22 dke tahrık cclılmeM çol. yeı-ın- takvimi ve topr:ık mahsulleri üorı'B' 
1 getirdiği büyük beıeri temayüilf~re, . . . , . , de olacn tır. 18.40 Khl ik program Şef: Mesud (.t 

Bayındıııdan ~·azılıyor: ( BAŞTARAFI 1 NC1 SAHiFEDE) he§er i ahlaka ne buyurulur? . E\:•elkı ge~e şehr1~ı:;::c ve c.?vaı·:l mil, 19 konuşma, 19,15 Rumen h~ 
Geçen hafta 5 fa.kir çocuğu bando ile l.ıoşaltmağa başlamış olmasıdır. Bu- - Bllnla r , s izin allameleıriniz lıır mıktnr}'ag~ı._ır yagmıştır. Bu yng- DOMUZ DERiLERiNDEN hm nbm (pi.), Hı,30 Ajans haberle! 
tertıp edilen bir ıeğlence içinde giy- canibinden uydurulan boı ve yaldız- nıurun bng!aı: ıçın _çok~ zararı v-ardır. 19,45 rnclyo orke trası, 20,15 R:ıd~. 
diren ve sünnet ettıren Halkevi; pa- mm üzerine bir kıyam harr ı-: vu - lı aözlerd(r. Ben, heıeri veraset tanı- Fakat şe_hrımızd7.kı nla~adarlara ge- IST lf AOE EDlLECEK gnzetesi, 20,45 saz ~serleri, 21 kon°

1 zar günü de Çıplak köyüne bir ge- ku bulmuş ve Alman kumaııuaııı 1 
l'<! • ~~yorum. İnsan cevheri . a d isinde,. len .. malum~tıı;. gore~ yagmur .p~k ::ı~ Vililyct ziraat miidiirlüğüncc te':.- ma: l\Iemle~{'~ ı~ tn ı, 21,10 T~.i\ISI 

zinti tertip eylemiştir. Kırk kişilik b.r ne veya antrepolara yaklaşmak ni - dunyanın en vahşi hayvanlarından dernm etmiştiı. Bagcıların, J agmuı- . . ·~. .. . • . 22 Oda musık1sı (pl. ) , 22,30 AJnn~ ~ 
grup, bando müzika ile köye gitmi~ yetinde buluııoıı..,ak kimseleı in Jzeri- daha müthiı vahıet veraseti tafıyan dtı~ ~onra başhyacak sıc~kl~rd~!l bıt edıldıgı_n~ g~ı:e. H.140 malı J ılı Ocrl"ri, 22,45 cıızbaııd (pl.), 23,25 "\ 
v~ köylü ~u ~-ar,eketi büyük hır se - ne ateş edilmesini emretmiştfr. a le lacaip ve tehlikeli bir mahll'ık· baglnrda hustnlık başlaması ıhtınıaıı- zarf!n<la vılayetımız mıntakasındıı rınki program ve kRPnmş. 
\011ıç ve al· ka 1 ı nrşıl"m atı tur. ne karşı tekl'ar tedbir almaları ve 23og \.•abrııı <lomuzu itlftf olunmu«+ur. a ı e c " 1

!1 r. Atinacla fevkalUde tedbfrler ka - A " "' ~· 
Ha.,,·ındır ovasında tatbik edilmek- . 1 .. • Haçlama ameliyesi tatbik etme!cri :lirant Vekftletinden vilayete ge -ı 8 1 

d" . . . t ft ' 1 . 
"' lt l t \ 1 " o ı · d y w 1 b" 1 h b' e e ıye reısının e lf erı te olan sıtma miicadelesinin, burada ıar a ını:ı. a ınmış ır. e yuz erce l u- .1.ızım ı.r.1 a~mt. ur se Je ıy e a\"a ı- len bir y-azıda, telef. edile°: 'fyd.:ıban BC'lcdiyc r<:isi Dr. Behçet Uz cııı 

da ciddi bir şekilde yürütiildüğü gö _ nanlı harp divanlarına verilerek idn- lngilterede bahriyeye ı,ız serııı emış ı r. d?muz.lar~nı?. de:Hcrmden ıstı a e ~- ~ ukarı mahallelerdeki belediye intı• 
rülmüştilr. Köylü, muhtelif mınta - ma mnhkOm edilmektedir. yazılacak gençler d ılmcsı. bıld ırılmış ve bu hususta t .t- atını teftiH otmi~tir. 
kalarda bataklıkl-arı kurutmaktadır. BiR YELKENLi DEVRiLDi kip cdılecek hattı hareket hakkın - • 

000 
__ 

Sosyal yardım kolu tarafından sıt- hakkında Day İbrahim tnr:tfınd-rm Lon<lrn, 5 (A.A.) - Amirallık da- da izahat verilmiştir. Öldüriilen Gelenle r _ Gidenler 
malılnra kinin tevzi edilmiş ve .sıtma bir konferans verilmiştir. iresi, mektep]iJerin ve diğer gençle- Osman oğlu Süleyman ve İtalyan domuzlarm derileri ls~anbul~a Bey- :!\tani~a mebusu Bay Hfü.mii Y:ı 
# 

7 

sez f' 27 R 7 r I*' rin bahri.re.re ve deniz hn\•a k uvvet- tebaalı Kaponi oğlu Fefa kiraladık- ko:l fabrikasında işletıleccktır. F-ab- mnn adliye miif-Ottişi Hay CevdC 
· İlk seanslarda birinci mevki ıs lwruıtur. !erine' gönüllü yazılma:sına imkan 'e- farı bir sandalla denizde dolaşırken r!k~ya teslim. şartiyle domuz deril.e- tnpu' ve kada. t rn mü tef fişi Bav Şefı 
E, 'HAMR C' d ren yeni bir proje hazırlanu!Stır. Bu mendirekten u.~aklaşmışlardır. H::- rının l>eh~r kilo~u 20 kuruştan. m~ - İstanbuldün ~ lırimize gelmiş, Bııl 

u A ..,inemasın a Bugün projeye göre gönüllülerden yaşları vanın fazla ı uzgurlı ol masına rag- bayea edılecektır. YaJnız derıle.rı~ kesir mebu 11 Bay Hayl'eddin Knrll 
Güzelliğine doyulmaz iki taheser ~Jim birden 17 ye gelmiş olnn gençler kayıcllarını men yelkıen açtıklarından ve yelken tek kurşunla vurulmuş olmnsı, temız Balıke,,,ire. t.llpu ve kadastro nmıır 

1 _ HiNT RUYAS/ { 'l'u·· rkçe '-o"zlu·· ) y-nptııabilecckler, fakat 18 ) aşın - kullanmasını bilmediklerinden san - Y.üzülmüş ve tuzlanmı5 bulunması miidlirü Halid Ziya 'l'ürkkan lst11ı 
..., dr.n cv\'el h izmete nlınamıyacnklar- dal devrilmiş, ikisi de denize düşmiis- lazımdır. buln, adliye müfettişi Bay Hiiı:;Jl 

dır. · tiir. P olis motöriyle yetişilmiş, boğul- Beyko7. fabrikası, Genede 10-15 Mehmed Kabnkcıoğlu Ankarnva, Ill~ Baırollerde - TYRONE PO\VER • MYRNA LOY 

2 - BALALAYKA 
Yaratanla r - NELSON EDDY - İLONNA MASSEY 

S E AN S LAR 
BALALAYKA HiNTRÜYAI 
2,30 - 6 - 9,30 Da 4 ve 7,30 Da 

Cumarteai ve pa:ıar ~ünleri 11 ve 12,30 Da bqlar 
YAZ FİA TLERI • Birinci 25 - Balkon 30- Koltuk 40 
Her gün ilk aeanalarda UCUZ HALK MATlNESIDlR 

Halk fiatleri - biı'.inqi 15 · Balkon 20 . koltuk 25 

P r,n k 'l" . mak iizerc iken kurt:n-ılmışlnrdır. l>in domuz derisi işliyccek vaziyette- liYe mlifettisi Ray Jhsnn Baç· Tire)' 
apa, ıv'Jacar baş ve ı ını ooo <lir. Bu suretle domuü derilerinin kıy- gltmf:ilc>rdir. • 

- -- b - . -- ULUCAK SERGiSi mctlendirilmesi ile k<iylümiiz istifa- _,, - · ---------·~ ka ul etb i de edecek, mahsulata. zarnr veren bu ı 
Vatiknn, 5 (A.A.) - Macar baş- hmiı· akşam kız san'at ~kulu ida- hayvanlar da nznlacaktır. Diş tabibi Muzaffer 

vekili Bardossi, bugün f.aat 9 da v~~- ;;Sincİeki-Kem-;ıp;ş;;ı~- Uıucak~kf- ·- Hüsnü Levent 
ti~a~dn pnpn tarafın~~n~ kah.ul ~~il: yü dikiş ve nakış kursları ders yılı- Sergi, hugi.in. törenle Uluc-.1ktn. açı- Hastalarını Mu··atakı'I olarak 
mıştır. Paı>n, Macar hukumetı reısını . . lacaktır. Vnlı Buy Fuad Tuksal, lz-
kütüphancsinde yalnız olarak kabul nın sonuna ermesı sebebıyle talebe mir akş-am kız snn'a't okulu müdürü Birinci Beyler sokak (10) numara· 
etmiş, mülakat bir saat kadar s lir- tarafından vücuda getir ilen eserler- Bn. M uzaffer Eris, müfettiş ve öğ. da her On kabul eder. 
müştür. den zengin bir serg i hnzırlq_mıstır retmenler bulunacak\3rdır. . ... 
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lzmir Def erdar ığı dan: 
oS>atış 

,.O .. HU 
:lluhammeıı R 

Lr. Kr. 

713-İkinci Karantina Köprü Muhde.· yol 1731 ada 6 parsel 63 00 
252,75 M. :\t. No. suz arsa. 

714 İkinci Karantina Köprü Şehit Nazım sokıik 1781 ada, 72 00 
12 parsel 291,75 11. M. bila No. arsa. 

715 İkinci Kamntina Köprü ::\Iuhdt's yol 1731 ada 7 parsel 64 00 
252,25 M. M. Bil§ No. arsa 

716 Hasan Hoca M. Belediye civarı Kızlarağası hanı içinde 100 00 
887 ada 51 parsel 22,5 l\f. l\f. 26 tajh dükkan 

717 Hasan Hoca l\L Belerli:;e civarında kızlarağası hanı içind 125 00 
:l37 :ıc1a, 54 ":ır;el :n .M. M. 52 tajlı dükkan 

718 Toraman .M. R31 ve 827 Nrı. sokuk 409 ada 8 par,el 76 250 07 
M.M. 6 Ye 1 ıajlı hanenin 24 te 3 hazine hissetii 

719 Çorakkapı Redarn "'kak l.524 arln 99 parsel 80 J\J.:lf. .t6 600 00 
tajlı ev. 

720 Akdeniz :II. Girit hanı ;~inde !16f> arla 16 parsel 6 :11.111. 120 00 
10. 51 tajlı dükkan. 

721 Akdeniz !\1. <iirit hanı i~iııd' %9 aila 6 ll.-ırı<el 4.25 150 00 
1."-1. 10/37 tııjlı dükkan. 

722 Kuruçay :11. lSH üncü jkinci sepet~i sokak J ~82 ada :ı 20 0(). 
par~el 77,2u :lf.111. 6,8 tııjlı ar~, .. 

72:\ Kunıçay M. 151·1 üncü ikinci sl'1 ,,tçi sokak 1382 ada 10 11 00 
parsel 42 M. :II. 20 tajlı ar•a. 

72~ Kurucal" l\f. 154·1 üncü ikinci sepetçi sokak l!l82 ada 7 :ı6 00 
parsel 143,25 ~L :II. 14 tajlı arsn. 

725 Kunıçay M. 1~41 iincii ikinci seı 'tçi "ok:>k ı:ısı ada 18 11 00 
parsel 42,50 .\f. .\f. 5 tajlı ım;a 

726 Kuruçay M. 1544 üncü ikinci seııetçi Rolrnk l!lR2 ada 9 10 00 
pnr<;el 39,25 .I. M. ıs tajlı ar•a 

~27 Kuruç.~y .M. 153:l üncü Enıinlx· sokak 1381 ada 11 60 00 
parsel 248 :11.l\I. 10 tajlı :ır'1t 

728 Kuruçuy }.J. 1!551 ·nci Ş~ı·ef sokak ı:l79 ada 17 parsel 12 00 
17 .\L .\I. 29 tajlı ar<a .. 
Yukarıda yazılı emnılin müll,iyetleri pc~iıı para ile 6 6/ 941 tarihin

c1en itibaren 17 gün mii<lrlctle mürn; l'ılere konulmuştur. İhaleleri 23/6 ı 
!141 tıırihine müsadif pazarte>i glinü , .. ·at on beştedir. Taliplerin muham
nıen bedelleti üzerinden yüzde ,n·<l! lm;uk depozito akçası yatmır.ık rev
nıi mezkürda milli emliik miicHirlliğüt\de müte"<'.'kkil satış komi•yonuna mü ' 
l'acaatları ilfm olunur. 6 20 2015 

Kırkağaç belediye riyasetinden: 
Elektrik santı'lllının a~ağıda gösterilen bir senelik mahruk:ıtı açık 

eksiltmeiye konulmuştur. İhale~i 10-6-941 salı günü aat on beşte 
belediye daire-.-inde yapılacaktı''· Şartıı:ıme•i her gün belediyeden 
alınabilir. Taliplerin tayin edileıı ,;antta teminal akçaları ile birlikte 
hazn· bulunmaları iliin olunur. 

Cinsi 

Linyit maden kömüı<ii 
&ilindir yağı 
l' ağlama yağı 
'fuz 

25 29 

Evsafı 

Parça 
Kuru buhar için 
Lomop;J için 
iri 

2 6 

en: 

Mjki:arı 

400 Ton 
1600 kilo 

1900 kilo 
3600 kilo 

1894 

ı - Kazamız umumi temi1lik i~lerinin bir yıllık mükahhitlii(i ~art
nrunclerine tevfikan ve lrnıı::lı z:ırf usulii ile eksiltmey~ ~ıka -

nim ıştır. 
2 hıale•i 12 hazir:ııı !l-ll !J<'r.;eııbe güııli saat on beşt,·Jir. 
:ı .. &>c!Pli muhaı~meni ~~00 linı olup nıuvakk:ıl kmıııatı lı<ı lır· 

delin yüzde ~·,,,ıı bı:çcı:'lı<lur. 

1 lst.;lkilerin kanııınııı tariii ,·rçlı le mrktuphrıııı il; le ".ı ıı\41 .• ı. 
hir saat evveline i\.adar \t'.ı-h11 1l(?ri i!Iu:ı olunur. 

:~ l ., ,, ,, 
·---------···--

lzmir defterdarhvından: 
1 _ }'~Yknlade vaıi,\·{~t dolayı.;iylc nazı ,·~·ı·J.ri ve re:-;in1J"r<· 1.:ıfll ıc·ra..;ı

t.~~ dair olan :l828 nunıar:..lı k:.ınuna k 10-lO nun1a1·ah hanuntın :\4 ii 1ı·ii 
rnadde~iyle 2-142 nun1a\"<~lı ell·ktiı·ik \'c h;lva gazı hı. tihlftk re..-111 khnuı:u
ııun birinci maddesinin A ,.~ r: fıkrabrıncla ;-:mlı rnrfiptt:ın :ılı,ıın:ıkt;ı 

• 
t•lan resimlere yüzde elli zam :.-apılnııştır. 

2 _ :11ezkur kanunun nıu\'akkı.ıt ,,n altıncı nıa<lde•iııde clektirrk \'C 

haya gazı nıües:ıeseleriniıı bu kanunuır :].! üncü nınddle"iyce zamma t,ihi 
tutulmuş olan elektirik Ye harn gazt i<tihlfıldltııu'. ait ::arfiyat mikbrla. 
rını kanunun neşri tarihiııdeıı itiin:ırt'll tJll gün ıçınıl ahoıu•J.er nczdıııılf'-

1.• · Jordan t~<bit etm<"'e mec\ıur oldukları \"e zammın bu <urdl<> te"· '-l ~:l~ılÇ oc\ ~ ... e _ •• • 

bit olunan nıiklarından :-:011raki snrfirnta tallıih nltınncagı tnsr.n f'<lıl -

tniştir. . . . 
3 _ Yine ayni muvakkat maddede 24,12 numaralı kanııııu9 btrıııcı m:ıd 

'1~-ıinin A fıkra,ının son b~ndi mucilı'ııee resme tabi tutulmuş olanların 
yani ~mumi tesisat olan yerlerde makiM ile hususi surette elektirik is
tihsal edenlerin de kanı ııuıı ııc~l'i tarihine kad::r ;,t hlak ~tmiş oldukları 
elektiriğin miktarını mezkur tariııten itibııren üç gün içinde bağlı olduk
ları varidat dairesine lıildirınege Ye o tarihe kadın· "'rf olunan miktarla
ra .ait resmi J~ üdc.&;:ıc~ r,1" (' t ı· oıdu? ... l;.11·1 Ye· '1 !ı r:ayt·t etnıiyenleriıı 
ödedikleri resim ~-üzdc on zamla \·e 'ı.h,ili emvali knnununa göre tahsil 
edilmek!~ beraber isl)ll kanunun :> t Gııdi maddesi mucibince alıııac:ık 
zamnıııı da ka~ıunun n,<rind"n ene! nıridat dairesine bileli -
rilmi~ olan en •on sarfiyaı mikt:ın nıehde tutulmak suretiyle tatbik olu
cıncai{ı tasrih edilmiştir. 

4 _ 2442 nunıarnlı kanunun birinci mııddesiııiıı G ftkrası mucibince 
resme tabi sal"fiyat ile D fıkr:ı.<t nıudlıiııcc resme tiılıi müess0 selor bu zam 
dan hariçtir. 16..12-939 tarihli \e '.!;J2:i8 ll.J numaralı umumi tebliğ ile 
24-12 numaralı kanunun birinci m~dde,;iııin D fıkrasına göre resme tıl\ıi 

latulması takarrür ettirilmiş olcluğun:ı ::rön• elcktiriğini bizzat Milıs:ıl 
fclen ve D fıkrasına yöre resme tcıbi tutulan sınai miic"~ııelcrden bu zam 
ı.ılınnııyacaktır. 

0 _ ~~lel..:liriğini umuıni ~PlıckccL:n ~ılun ~ın:ıi 111üe~:-;PS"lerin yalnıf'. 
muharrik kuvvette kullandıklnrı elcktiriklN" 2112 numaralı kanunun bi
J'İnci madrlesinin C f·kra~ına !!Öt'(' rt~:'m" t~ilJi bulunduğu V<.• hu sınai mii. 
e.<:<eselerin tcnvirnth ktoflandıkları el-l<tirıklcrrlen A fıkrası muci\ıincu 
resim alındığı cihetle bu nıüesseselcrcleıı kuv,·ei mulıarrike haricinde 
kullandıkları el<-ktiriklerden yeni 1:ımmııı alınrna-ı icap eder .. 

6 _ Kanunun 31 :\foyıs 941 tarihinde ııc~ret!ilıııiş olduğuna göre elek 
• ;rik ve hava gazı ıııiics. ' rinin sarfiyal miktarlarını te•bit <'tmeğ, 
mrdm· oldukları milddcl iu ııaziran 1941 'alı giinii akşamı bit 'Ce{dnc!cıı 
me?.kur müddet içerisinde abonelerinin kanunuıı neşri turihindeki 'nrfi. 

• ~atlarını t;e • .;bit etmek üwre şimrliden icap eden terlbirleri nlmalun iktizıı 

cdPr. 
7 _ 2412 ,ayılı k:ınuııtın A fıkrasının son bı>ndi mucilıinte resme lalıi 

olup ta kanunun neşri tarihindeki "arfiya!larını :ı haziran 1941 günü ak
şamına kadar varidat dairelerine bildirmemiş olnların sarfiyatlan üç gün 
içinde bildirmeleri ve bu tebligat üzerine de bildirmiyenler hakkında ka-

·ııunl hükümlerin tatbiki icap edeceği ilan olunur. 2669 

I (ANAUOLU) 

lzmir birinci Noterliği 
Şehirde 

6·1 .,ayılı Bornova tarım krl'di kooperatifi. yüksek ticaret vekaletinin 

tasviplerirle tasfiye)'!" tabi tutulmuştuı·. 31 5 941 tarihinden itibaren 

ı•azife,;·e ba~lıyan taHfiye kurulu, ~u zevattan mürekkeptir. Ziraat banka
~ı İzmir Ş'\ı~si kredi :<efi Behçet Biışak. sahık T. K. Kooperatifi ~·önetim 
kurulu başkanı Sami Çelebi. kooper:ctif mlidiirü Mahmut Çoker. Keyfiye
ı in notel'li~<~c tescil \"P ıliinını "ıygılrırınıızla rica ederiz. 

T. C. Ziraat Bankası 
T İzmir Şube,; 

Genel sayı: 5968 
Dairede do.•yaeında saklı ıı,ılın:ı uygun olan i~bu iliın nushasınııı İzmir

de münteşir f(HZ<'l<' ile ıı 'şir \'e iliin edilmek üzere İzmirde Küçük Kardi
çalı hanında resmı ilan at şirketine tehi iğ edilmek üzere tasdik kılındı. 
Bin dokuz yiiı kırk lıir "'nesi haziran ayıııııı altıncı perşenbe günü .. 

İzmir Borinci Noteri Reşad Köymen 
Vekili, Refik Geçtan 

Vilayet daimi encümeninden: 
iclarei hıısusiyei \'ilüyct,e ait olup her türlü sıhhi tertibatı havi Bergama 

kazwmıda kıiin otel Ye gat.ino demirb:ı~ cşyasiyle birlikll' ve ~enevi 200 

!ir::ı kira b~deli üzerinden bir ;·ıl dcletle kiraya verilecektir. 
Kira şarthırııu ' öğrenmek i<liyeı .erin her gün muhasebci hu,usiye mü

düriyeti varidat kalemine ve mezkür otel ve gazinonu~ ihale tarihi olan 
19, 6. 941 P<'r~enbe günü "ıat il ılc yüzde ~·edi buçuk depozito makhuz

larivle birlikte yiJ:iyel daimi endiıııenine müracantları ilan olunur. 
6 8 10 20fil 

~~~----------~...;.....;.....~~~--
Söke belediye riyasetinden: 

Memur ahnacak 
DEl'f,f.}T DJ.JMiI'.YOLL4RlXDA,\': 

1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere 
müs-abaka ile orta mektPP mezunlarından hareket memur namzedi 
alınacaktır. 

2 - :liüsaba kada kazananlara 60 lira ücret verilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 16.6.941 tarihinde saat 14 ele Haydııt·paşa, 

Ankara, Balıke<ir, Kayseri. lllalatya, Adana , Afyon, İzmir, Sirkeci 
ve Erzurum isletme merkezlerinde ve Sivas, Eskişehir cer atelyelerinde 
yapılacaktır .. Müracaatlar bu işletme ve :ıtelye ıııüdiirliiklel'i ve i'tas· 
yon şefliklerince kabul olunur. 

4 - MUsabakava Mirak şeraiti şunlardır. 
1 - Türk olmak. 
2 - Ecnebi bir kimse ih edi olmamak 
!1 -- 18 yaşını bitirmiı; v" 30 u geçmemiş olmak -30 yaş dahil-
4 - Askerliğini yapını~ ,·~ya nskerligini yapıı-.~•ıııa en az lıir sene 

zaman kalmış olmak. 
5 - Mü~abakacla nıu\'affak olanların bilahare idaı e doktorları ta

rafınclnıı y•apılacak mu"yenedc ıhhi durumları demir yol işleri!lde va. 
zifc görmiye eJ,·eıişH huluıınuık. 

6 - J\Iüracaat ~itidalarıııa Uağl:.inat•ak vı•sikala.r şunlardır, 
Nüfu, ciizdıını. diploma vey:ı la•dikn~mıe, a~kerlik ve•ikası poli. ten 

tasdikli i\"İ hm· kiıg,ıd•, cieek ası"ı kfıhdı, <:\'li olanların vlenme ciiz -. . • .. • r 
dnııı, 6 adet Yeoıka ık futogr:ıf. 

7 - Daha iazla malunıaL :.lr.ak i,tiyt•nler:n i.;letııı~ ımidü,liikleriııe 

'cy·.ı i;ta'.' .: ~fl,klerıııe Lizzat mürnc:ıat etmelidirkr. 
s - htid. hr en"'· 14-6.flll gliııu aat 12 ye kadar kabul olYııur. 

2 4 6 !l 11 (28·19·1910) 
,_, ___ ..,._, ... --~---

lstanbuı bele iyesınden : 
ı;:e'7:r 
l>~deli 

ilk 
ı .. n1iu:ıt 

:J;)cJ96,0U :li.il~,20 

/ 

:;; .. .-lnanıc 
,·esair lıedelı 

(74) 

1167) 

Kı.•ıınpa~a - llalıcıoğlu yolunun top
rnk te;viye•i, .\fakadanı ~oşe, kal
dı11m, dnrnr \'eöaire iıışaatt. 

Alayköşkü - Türbe, Sullaııahıned 
ıııeydaııı ve Bahçekapu Şehinşah 
Pehlevi caddelerindeki Tretuarların 
inşası. 

11;;·;;··"i;~~·~·;;···A;i;iiii···1;"d;1~·;;1 
: . : 
-:,..,. ... IH•••••nı•ı•Hl .. ltN•••ll•llPIHltl•IHIUlllllHtllttttlMll~lllltlnlllPllllHllHH•l•Hft••••t•lll-.. 

lzınir Levazım Amirliği Satın Alma Komuyonundan: 
1 - Yalnız yanlarına ait bakır ciheti askeriyeden verilmek üzeı·e 

(24) adet büyük ve ( 42) adet küçük kazan yaptırılacaktır. 
2 - Pazarlık 7-Haziran-941 cumartesi gilnü saat 12 ele kıslacl~ iz· 

mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılaco ktır 
3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 2670 liradır. 
·1 - Tutarı üzerinden yüzde on beş teminat kat'iye alınacaktır 
5 - S:ırtnamesi komisyonda görülebilir. 
6 _ fstckliler brlli gün ve saatta komisyona müracaatları.-··

' .. l:mıir unzım Amirliii Satın Alma Komisyonundan ı 
l\Iikt:ırı 

3000 Kilo makarna 
1000 Kilo beyaz peynir 
2000 Kilo toz şeker 
700 Kilo sadeyağı 
700 Kilo sadeyağı 
700 Kilo <adeyağı 

4000 Kilo nohut 
3000 Kilo pirinç 
2'\)00 Kilo zeytin d-anesi 
4000 Kilo kuru fasulye 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı on kalem erzak ayrı ayrı pazarl•kln 

satın alınacaktır. 
Taliplerin 9-Haziran-941 pazarresi günü saat on beşte numuıwlı· -

riyle birlikte kı~lacl<ı izmiı' levazımanıirliği satın alma komisyon11n:ı 
müracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan ı 
:\fikt:ırı 

2000 Kilo sadeyağı 
2000 Kilo sadeyağı 
2600 Kilo sadeyağı 
1800 Kilo sadeyağı 
Yukarıd11 cins ve miktart yazılı dört kalem sadeyağı ayrı ayrı pazar· 

!ıkla salın alınacaktır. 
Taliplerin 7 - Haziraıı.9-11 cumertesi günü saat 11,30 da kı~IP.da 

izmir levazım :ımirliJ;:i satın alma komi•,·onuna müracaatları 
İzmir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 

Kilo 

1800 Kabak 
1800 taze fasulye 
400 taze soğan 

1000 taze kabak 
iooo taze fasul:; e 
300 taze soğan 

2160 taze kabak 
2160 taze fasuiye 

500 taze soğnn 
600 taze kabak 
600 taze fasulye 
200 üıze sovan 

Yukanda ciıı.< \'e miktarı )'a~ılı oıı iki Kalcr, <ehz" :.yrı ayrı pazqr
lıkla <:atın alınacaktır. 

T·1linlrriı• !).Tfa?.iran-941 pazartesi günü saat onda kışlada iznı;r 
lev,.~ım amirliıi:i satın alma komisyonuna müracaatları. 

lzmir Leva.zun Amirliii Satın Alma Komisyonundıuıı 
Pazııı·lıkla 40 bin kilo kuru ot •Atın alınacaktn·. 
Taliplerin 7-Hazir;ın-041 cumartesi günü •a:ıt 11 de kı~ladıı irnı·r 

le\'azım amirliği •atın alma komis~·onuna müracaatları. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayanundanı 
Pazarlıkla 3000 kilo sad!'yağı satııı almacaktır. 
Taliplerin 7-Haziraıı-941 cumartesi günü saat onda kışlada izmir 

levazım amirliği ı:.:ıtın nln1., komi~yonuna nıüracantlan 

----·- -~.---4....---

İzmir helediye•'nden: 1----Kiralık Ev----
Otobü' işletme idare•inin <enelik 

\:lOOO) ton motorin satın alınması 
yazı i~leri müdürlüğündeki şartna -
mesi ve,hile kapalı zarflı eksiltmeye 

Güıelyalı Nuri bey sokağı (54 üııcü 
sokak) 6 numarada konforlu ve gü-

zel manzaralı ev kiralıktır. Her gün 
konulmu~tur. ,\1uhammen bedeli oğledeıı evvel ayni eve müracaat. 
:!8700 lirıı, muvakkat teminah 2902 İzmir •ulh hukuk mahkemesin -
lira 50 kuruştur. İhale~i '.!3·6-1941 
pazarte,i günü saat 16,30 dadır. den: 
:.!490 ,;ayılı kanunun tarifaıı da!ıiEn- Satı§ ilim 
de hazırlanmış teklif mektupları iha 0.sman kızı Dilber Ala~·alı ile iznıır 
le günü azami ~ant 15,:ıo a kadar Emlak ve Eytam bankasıııın şayian 
encümen ri\·asetine \'erilir. mutasarrıf oldukları İnönü caddesi 

6 ıı 16 21, 2071 köprü nıe,·kiinde 127 nci sokakta 
Belediyemiz \'aridat servisine >na- kiıııı 10 .sayılı hane mahkemece ve

kine ile .seri yazı yazmasını hilen bir rilen izalei şuyu. k.ararına iatin_aden 
, . . · . ~, ~7 -6-!!41 cuma gunu saat 1G te ızmır 
cıaktılo mu<abakıı ıle alınacag.ndan sulh hukuk mahkemesinde satışı ya-
oı ta meı<t~p mezunlarında as.ker'ik pılacaktır. 

1 fili h zmetiııi hitirnıiş ve 35 yaşını Bu -arttırmada tahınin olunan be
geçmenı;s olanlardan isteklilerin ev- del 4000 liranııı yüzde 75 şi Yerild.-

.' · ı b' likt · t"h ği takdirde talibine ihalesi yapıla-rakı mu,h.telrrıy e ır e ım ı an k k . t kd" d t 10 ·· d h .. .. . . .. . ca · a ·sı a · ır e 'a ış gu n a a 
198:35,00 1487,62 (100) Taksim İnönü gezgisi yollarıııın ı;-unu olan V-6-941 tarıhıne musadif uzatılarak ikinci arttırması 7-7-941 

Tretuar, Beton Bordur \esııire in- paznrıe.,i günü öğleden sonra saat ,ıazarte•i günü ,aat 15 te gene dai-
~aatı. 2 de r"ya~et makamına müracaatları ,·emizde yapılacak ır. 

Keşıl b <lelkri>·le ilk teminat miktarları yukanda yazılı i~ler ayrı, ay- ıilan uit;ııur. 2065 Gayri menkul üzerinde hak tale -
rı kupıdt zaı t ıı>uliyle eksiltmeye konulmuştur. ~lukavele, eksiltme, Ba- 1 _ Otobüs işletme idardine 8 ııiııcl~ lı.ulun~n~ar elle_rind~i re~mi 
yıııclırlık İşleri gen<.'I, husıısi ve fenni şartnameleri proje keş.if hulasa- I ton .rnotoı· .. .va.ji:ı. atın. alınma•:, yazı ~e,aık ıle \ı~lıkte_ daıremıze mura· 
si, k bıınıı müteferri ctığcr C\ .·ak yukarıda hizalarında gösterilen ]);)del- i>lerı mt!clurluguııdekı şartnan.ıesı .:aat etmel:n ti aha fazla maıum.at 
!er üzeriu<len Fen i~leri ıniiciürltiğüııtleıı v<."l'ilecektir. lhalderi 13, 6/941 / ,·eçhilc :ıeık ek>iltmeye koırnlmu~ _ alma~ ı. tıyenler mah~emenın 
Cuma günü :mat 15 de Dainıı encümende yapılacaktır. Taliplerin İll( te- . tur. ,\luh·ı nııııen bedeli 4800 lira, J41-·1ı2 sayılı dosyasına muraeaat
minat nıaklıu~ veya 111.;,ktuplurı, ihale tarihinden 8 gün e>V~I Bele<liye 1 muvakknt teminatı 360 liradır. Ta. Ja.rı liizumu iliın olunur. 
~'en işler? miidürl!i[·ilne müracaatla alacakları fenni ehliyet, 941 yılına !iplerin teminatı öğleden evvel i~ ~ •""ZU77 mm ımı • 
•.ı·t Tı·~aret od,,,1 \"'Sı·'.'a~ı, imz3h s.nrtname vesaiı· pvrak ile 2490 nıunaralı k kb 1 · l 

1 ,. • ' bankasına vatıraı•ıı · ma uz arıy e Halia Zeytnnyaaından ınamu 
:wnunuıı t:ıı·ifatı ı•evJ"(!<indc hazırlı.vacakl:ırı teklif mektııplarıııı ihali! gü- · 941 il 0 

ihale tarihi olan 20-6-1. cuma g • Ô 
nü H de karl"r flı;i ni cnciinPne \'rrnıeleri lazımdır. nü sn-tt l 6 da encümene nıüraca:ıt. mer Muharrem 
-;11ı:aıclllll:ı:o:ııım:•m::mıı:--•••=<!li!l;;a;i2iaı:ııi6mz:ııiıı::!o3!lllil•(1ö.;:cıo1t1.ıs-1•91t11•1 )•il! ı arı. .• ~ b 
E 2 _ 1:372 sanlı sokakta 25 inci 'raınaşır ~a UOU 

adanın :18·1,50 ~ctrc murabb,mıdak? TOPTAN KlLOSU ! ö sayılı ar~anın :-:ıatı~ı, )razı i~lt:ıori 

l nıiidürlüğündeki ~artname'i ''eçhile • 38 Kuruştur_, 
~,·ık arttırm ya konulmuştur. :'.\lıı 
hammen bedeli 3845 lira, muvakkat 

1 teminatı 288 lira .ıo kuruştur. Tal;p. veçhile kapalı zarfı! arttırmaya ko-

l !erin teminatı öğleden e\"Vel iş b:!n- nulmuşlur. )Iulıamnıen bedeli 8195 
kasına yatırara!' makbıızıaryle ihale lira, muyakkat ~eminatı 614 lira ~.5 
tarihi olan 2Q-C.In41 cuma gll - kuru~tur. ih·:ılesı 20-6-1941 cuma gu. 
nü saat ı 6 da cııciimene mür~caat - nü sn at 16,30 dadır. 2490 sayı!ı kn· 
Jarı. nun tarifotı dahilinde hazırlanmış 

a - 1'.li4 ncü sokakta 25 ııci :ı teklif mektupları ihale günü azami 
elanın 769 metre murabbaıııcl:ık; 6 'aat 15,:ıo a kadar encümen r;y:ısc

! snyılı ar:-ıanın satı~ı. yazı isleri fl"ii- tin-e verilir. 
1 diirlüğiind.'l<i ~"!lrtnanıe~i yeçhile ka- 5 - Dr. Hulusi bey caddesinde 25 
Iralı zarflı aıttıınıaya konulm•ışt:ır. ııci adanın 717,50 metre muıabbqııı-
Muhanımeıı bedeli 7690 lirıı, m'.ı - daki 33 iliı 37 savılı ar~ıılarıııın satı

. \'llkkat tenıinatl .576 lira 75 kuru,tur. ~ı. ~·azı i~leri nıÜdürlüğündeki şart
llıak·i 20-6-1941 cum:ı günü <Uat namesi veçhile k<ıpalı zarflı arttır -
16,30 dadır. 2490 sa:;ıh kanuaun ta- maya konulnıu,tur. Muhammen be-
rifatı dahilinde hazırlannıı~ teklif deli 7175 Era muvakkat teminatı 

Otel - Go:.:r.:ı 0 - Lok::.nta ve Pustahanesi mektupları ihule günü azami saat 538 liı a rn kuruştur. İhalesi 20-G-I (15/lO) a kadar encümen riya•~ti- l!lH cuma günü :<aat 16,30 dadır. 

[ b·· ı . . m h nıc.rıım bı·rı·cık müot!rAsesldlr ne verilir. 2·190 sayılı kllnunun t..1rifatı dahilin-ge o gesını OD· ' 'ly&! uou 1 4 - Dr. Hu10si be/ cadde,inde de hazırlanmış teklif mektuplan iha-
i'• 1 1 'E su· R TLI sr:Ruls 125 nci adanııı 819,50 mttre murab- le günü azami saat 15,30 a kadar MOUERH ~U~ff u ı, TE 7.Lı ~ ı; ı I bamda ki 7 sayılı arsanın satışı, yazı 1! encümen riyasetine verilir. 

ı...;;;;;~;m~;.;.;İıılai.l;ı:lıı••••••••mı••••••• işleri müdürlüğündeki şartnamesi 6 10 18 2070 



(SAHiFE. 4) '(AN A DO L U ) 6 Haziran tNt CUMA 

ımerlkada !RIHiZ mil- Çin -Japon harbi O il 
ıatı lçın auın şiddetlendi ~.... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiilliiiiiliiiiiıiiiiiiiiilliiiiiiliiiliiiiiiiiillliııııiiiiiliiiiiiiiiiııiıiiiilıl------""~ 

ıııııtereda malıdıt Almanlar 1 O milyon lira 
azalı bir harp kabinesi I k t .. t .. I ki r 

A Hamidin mi- Ayinde tanınmış şahsi... iki laraf ta n1uvaft ~ fu-
.. l • yeller hazır bulundu yellerini bildiriyot· 

ras Şiir eri ve :17\}'ork, ö (A.~ .) .-. 1~1gil~z .mil- Çuııgkiııg, 5 (A.A.) _ Ş:ın>ıittin (,"C-

son ha" dı•se letı ıç!n_ Sen P~trık kılıscsın?c ~ apı- nııbuııdn, Çin kuv\'etlt'ri j:ıpon or<lu
lnn dmı merasımde pek ~ok gLlzıde ·unun arkasında sevyar kuvvetler hn-

O ·/ R h . GÖKÇP zevat hazır bulunmuştur. B~ mcvan- Jinde hulunm:ık iizcrt! ileri hnrekete 
kurulacak ı u un a aca a 

' ıan .a mı J dn J..ord Halifnks ile zevce~ı, V~ndel clewım ediyorlar. 2\Jerkezi Şn.nı:ide ve 
Ahdülhnk Humidin kızı ile sevgilisi Vi1~i, ~evyork umum·dı valAıs~ Ltırnnnl, şimaJl Hontondn şiddetli · ~nrpıştııalar 

1 .. . . • . 1 . Ar.-ı duk Otto •• Kana -a~ ."us ura : olmaktadır. Bu hareket 'fao Cung de-
.. usJeıı, nıha)et (ısta< ıazamın tehfatı- \"' C"nttl)~ Afı·ıka \'(\ Hındıstan ct"ı · . l d il 1· 

bi 1 l t .· · . h ı· . "· '"' 1 • " mır)() una a şnm < ıı·. 
m r an e t:ı) m mn as mevzuu n ınc . müme illeri df' Gvincle •mluTtm111:1- ş ·<l ı no ı 
getirdiler. Şımdi mnhkemelerde hu H' • • n~sı ~n Y.e en ;J rncı .o~n!:ı.'l. rn~-
gayri :rntinte ir eserlerin fiyatı biçili- lm dır. ~~ıp <.;.m. kı~la.rı: cc n!lpfo ıkı bın !n .ıhk 

Çörçil ve Atli, Girid 
hadisesi hakkında be
yanatta bulunacaklar 

yor ve avukatlnr; fivat münakaımsı ----o-- J.ıpon kunetuıı ?a~tmış. '': du man 
yaparken. • lskenderiye bombarda- S?O ~ı~tul ~·enn!ştır: 22 .ı~c.ı or~u ~a Londra, fi (A.A.) - Röytl'rin 

- Şimdi şiir asrı değildir, kıtal as. ... Ş.ınsı şıma~m.<lc t!C hın kışılık bır ~n- pn11Jamıento mulıarriri yazıyor: 
rıdır. manında yuz kişi Öldü pon ~uv;·c~ını dagıtmış ve nğır 7.ayıat Avam kamarası içtim1lların:ı b!ış-

... 

Son anlaşmada Almanyadan ka-
ğıt ve kimyevi maddeler alaca~ 

h-tanbul, 5 (Telefonla) · - Alman- Almanlar memleketimizden on 1!1! 
lnrla imzalanan yeni ticari anlac;m:ı..- yon liralık tütün alacaklar, beş nıil
lar buglin alfik'3dr.rlnra tebliğ edil- yon lil'nhk kiğıd, ilç buçuk milıon P. 
miştir. l'alık da kimyevi madde ve.rcccklet 

Hususi takacıla olnn nnl:ışmalarln clir. 
Diye bağrışı~ orl:ır. Baıtarafı ı nci Sahilecle - \' 1 di,rmıştır. . . . . hmmca, Girid mcselt'sinin müzake-
Sahifesine fiç lir.ı . . bombardıman sahasına girmiştir. Bu .., Km..,, ctli'rln.!1.7. şımdı dıtı:ımanı Tao ~e edileceği muhakkaktır. Çbrçil ve e· M • h k. 4 •• 
Hiimidin escrl<'ri.. ·uretle Giriclin roHi nıeydan-a çık- ~~ınıd~n a~m~g:ı çahşmak~dır. Bu Atli, lHzyanatta bulunacaklardır. lr USeVJ mu te Jr Sene SUr-
Nedir hu ynzılrınlnr; lıiç şüphesiz mm oluyor. Bundan sonra Jskend~ri- • .'~ 0 11• Rırncılum Doşda bır noktaya Parlamento mahfflledne göre, 

ki ç?~U ~:\!17.Um eserler ve ~iirler .. Bir ~ t.' \'C Hayfaya havn tanrrnzlrırı bek- ~·u.mıştır. Tı?odC~ngdn muharebeler m-nhdud :ı?:nh ?ir harp ~abi.n~si ve gu··ne ve para cezasına çarpddı 
sahıfc şımn -Allnhım ne ~ıcı şey. ili; ı mek lazımdır. ~\~m .<'t~c .te iı. . . adamln~ın ınsafmca tasfıycsı lc'fon. . 
liraya dCiştüğü bir ~mmandny)lz öyle (R. G. ) vı1?~J o,.'' ( A.A.) - llomeı AJnnsı mektedır. MClzakerele1· esnasında. lst.nn'bul, z; (Telefonla) - Raşid kcmesindc muh:ıkcnresi gör ülen Scvıl, 
mi? .. Hem de Hfimidin li,iirleri.. Kahire, 5 (A.A.) - T(}b!iğ: 11 şnı.\~r .• Ş k d d f k . nilıni zafor hedefine doğnı daha Y~- S{?\'il :ıdında bir Musevi tiiccnr, jcln- dört sene sekiz ay Yozgndda sürgDrı' 

O kn.~nrlıkla d~. kalsa, yine iyj: Dün gece iskenderiyeyc bir hnva -,,, ~n ,1 a~ · ~k. -or duı-u~d~nh 1 _ır ~· dt.; ni ve da~a seri uqullerle varılması is- tin ibtikfırındmı ?c sene sürgün ceuı- . 1550 r hkuın e-
- Şıır a rı degıl, kıtnl asrı ymıı.ro- hticurnu yapılmıştır. Dafi bat:ıryalnrı ~" r J eı ~r <; ,1 

,1 ~r u ~ı 1 ezıme c ug tcnec7ktir. sınn mnhkOm edılmlşti. Sevil bu ka - '~ ? . ı~a.. par~ cez:'lSına m? . rs,r 
ruz, lte~ nçmıstır. Şehir üzerine yükBek ~ nmu~tıı: P.!ı ~:~<le 1';' fırka t:ımamen 1şc:Jler de dahil, hey' eti umumiy-e- rarn itiraz etmiş, temyiz <le nakzcyle - dılmış •. ıcltttınlcrın müsadeı-esme ka 

Deniliyor. Yalan dcgil; bir kıt:ıl var infilak ve '.\'angın bombaları ablmış _ m~a edılmı1!?. ~ger bıI l<"!rdc 
1
12 fırka siyle cndiist:rinin seferber edilmesi. nıiştir. Bugün yeniden lkinC'i ceza mah verilmiştir. 

ortnda ? •• Öyle biı kıtnl ki şiir telftkki- tıı. Fazla bısan ölmUştur. Bir çok ('\'- ~u ~· ~·c er er 11 ec:ıas ı ·ayıp arn ma.. deniz ..-ışırı idhalatındn makine, ge-
ini ve bizzat şiiri de kendi ceheıınemi 1 r yıkılmıştı~. ı uz !l. mıc; ır. ne makine, gene makinıe idhali t:ılep s· .. 1 b. • ıldı 

m~.z_b~~:ı ında boğazlayıp, haraç mezat Kah1re. 5 (A.~.) - Resmeu bii- ooo ?luna.c~kb.r. H.a~~ bu. husus!a C!'Zak ıvasta guze Jr sergı aç 
derısım on parayn s:ltmaktadır. Ab- ırildiğine göre lskcnderivcn:! vap)- A •k d l • ıdhalının fahdı-Oı uzcrmde bıle duru- . . • _ . sa· 
dlilhnk H~midin se\·gilisi ile kızı Tiirk 1 h" d ıo'r) d f ı· : · ··ı merı a a ayyare ınıa· Jac:ıktır Sıvas, 5 (A~ı\.) - Bundan heş m· hr. Bu Dk'lmulnt :ırasında sıcnk 'e 

• ·, u ucum n ı. en nz n ınımn o - L • 1 Ul h' · d 1 kö • ·'- . il'k 1 k . +A ek--:ıiJ'. 
<'fkarı umumi)c ini ve Türk san'nt ve mü tür. lah a tt Çörçil, bir çok defa mahdud n~alı ewe aş na ırc~1!1 e açı an · Y ~n: ğuk ~mırc ı ·, e opycsı , ""'n (..-cu 

cclebiyııt ıilemiııi böyle hazin bir me\·- Kahire, 5 (A.A.) _ İngiliz lı:wn r • r. r 1 kabine teklifini reddetmiştir. Fnknt r~~goz ve_ dernırcıhk kl!l'S}l _me3f1isım ç:ıpn \'e tırmık, mangal, soba boruları. 
zu pe ·~ılaştırmıyacnklnrdı. . k .vvetleri orta şnrk umumi k:n-:ır - \ a~ıııgto.n, ., (A .A.~.--:- Dün ~kş~m bu. de~-a bu şiddet1e istenmektedir. ~ıtırerclc ka~m~ştır. ~ Rlı ve .bır he- marangozlukta. tırmık, hamur tahtııSl 

O~tmıınznm meznrdnn knlk:ıl'ak hu; 1 :ıhınm tebliği: rndyodn hır nutuk ~oylıyen harbıyc l~çılerın seferberliği, şirndiyç kadar ~et l!.laşa gıder~, kuıı;:a mu\:~ffa~: ol·ln\'l\. çıkırık ve tahta sandık bulun· 
bir dllnya nimeti, hiç bir mcnfant için 3_4 Hnzirmı gecesi hıgiliz Jı:ıvn müste~nrı I.ovcd demiştir ki: işe işçi p:ırtisinin rnuv:ıffakı.ret et- y~t g?,Steren on .k?Y çoc~gumın ıı:ıle~mı · j d • 
yazm:ıdığı eserlerin. şimdi hukıık na- l.ı ıvvctlcrinc mensup ağır bornbar _ Amerikanın seri halinde harp memis olmnsınd:ın g<!cikm~tir. Di _ gormu.c; \'e sergıyı fakdı:rle scyretmıs - m:ı cL<ı. ır. 
~ar.iye ve iddiaları çer~c\<.'Si ic~:1de bi.r c man tan•areleri. Ringazi limanı m.ılz~me'i. im!'-Hll~ usulleri b~ı~Un. o ğ'er "tnr~f~:ın şimdi bütün ~>nrti~eı:. A 

mtıfa mevzuu oldugumı gorscydı. \ (' civaı ındnki bir tnvvare me:nfaPı- lrndaı genış bır mıkyasta tatbık edıl- endustrının seferber cdılmesının D k macılık tezgahlan 
şüphe etmeden öyl!y~biliriz, onları 1 muv'flffnkıyctle tetevvUç eden y~- mektedfr ki, :.ırtık demokrnsi düş- h:ıkkaniy.et olncağı kanaatindedirler. O U 
ateıw- _rı?1r ve . alevle:ın~n knrşısındn ıı · bir hiicumda bulunmuşlardır. Mer manlarım ezecek k:ıd-ar tayyare ya - x Çorum, 5(A.A. ) - tkhsad Veka-ııcr~ tevzi ~dilerektir. Halkevinde dl 
mo~~klun~ ~ıka~nrak aglnrd.ı. . _ ı z mendcrektc çok büyiik hnsar v·ı- ınlmaktndır. Sooyet - Tapon dost/uöu Jeti namına 200 aded dokuma tezgahı bir dokumncılık kur8u nçılacaktır . 

. l~\~t, .~ l_ıf m:\7.untın~n. \e hul,ukı kua getirilmiş ve Kandral mendere- ooo • J' • 6 inşa edilmiş.tir. Bunlar yakında köylü-' 
bhtün ~~kü'!11lerm he~ ı~ı tarafa .bu ı. nde yangınlar milşnhedc ed:lmiş ,.c K ... 1. . B l ılerlıgormuş --------ıı--'----
c.serlcr uzerındc hnk ıddıa etmelürıne l :ıyynre mevdnnı ile civarınd·ı bn - enya umumı va ısı e . • d k 11< 
snlahiyct \'erdiğini biliyoruz. Faknt . • • : • . . ~ .' •. . 'k k Tokyo, i.i (A.A.) - Hariçt.c hususi Gümru·· k varıdatların a no e!~n 1 
bu hakların öteı inde, Uumid gibi bir su~ ~ nnTgın!nı '

1
c !nf.ıl~k1_1ar ~urCıl_ - ÇI a ongosunda bir vazife ile bulunan elçi Malinko Niş ~ 

. . .. 1 . 1 'Ik . muştur. nn"are ertrnızı .an ııamııgn . 'I'okyoya dönmO...,.. N' s . tl 1 . . .1 1. dol· 
şaır!n şıır crın<.' rn~ı .ı : ta7.ım ve bilr. tc ebbüs eden bir Knproni 42 tay\·a- Nnyrobı, 5 (A.A.) - Belçika .., .. ur . .. ış, . O\')~ e-:. e lstanbul, ı; (Telefonla) - Harp rmın varidatı 29 mı yon ırayı .• 
metin evvela .. ken.dısın~n ~ ynkmları rf' ~i dlişürülmüştür. · kongosundn Kenya umumi valisi ve akdedilen P~ ... ~tt.n~. son~ ~şler!!l su - dolnyısiyle idhnliitımız azaldığın - durmu.ırtur. B u ~ikdar, 989 seM~ıı 
t.'l!af!~dan gosterılme~ı lazım gelmez Ayni gece Rodosta .. 'l-eritzn ürı,-va- ı:e~i~ası, Belçi~a kongosu umumi vn- rntle düzeldıgını soylem_ıştır. Nış, ge- dan, gUmrilk varidatı da düşmekte- deki gümrük ''andatından on miboıı 
mıy~ı ... . . . . re mcydanınn hücum edilmiştir. Hım _ lı;;ını resmen zıyn:ret etmek Ozere Uıy- çel son ~ahardan berı. ~?~kovada dir. 940 yılınd~ İstanbul gl\mrUkie- liı·a noksandır . 

. Şıır b~r,e ~enfaatl0r ötes.ı~cle ?ır en garlara isabetler olmu.~ infilaklm· ~·:ıre ile buradan aynlmışlardır. ~u unuy~ı~u. Paktın ak~ı ıçın Mos-
yükse~. nlemı .hut~rl:ıtıı~ .. Hıç bır z:ı- vnkua gelmiş tayvarel~rin arımnn oo- kov~ elçısı!'e. yn:dım edıyordu. D k ) 1• il" kJ 
mnıı şıır, bugilnkıı ılerı nıılayışln, bır bombalar. rlU ~ilstfır ~ Nış demış'tır kı: 0 tor ar yer 1 aç yazaca 8f 
kazaııc hedef \'C gnycııi iizcrinde ya - l ibva. sahJ n~ ıkl~r d k k l Japon kabıne ve ordu ~ B:ıhk avcılığına ve ticari mli- 1 
zılmaz .. Şnir, zamanı gelince ciçekle- ge~·leri~iz· }ı-~;v 1~ a, .• a~a .0 .1/ •• ,,,,_. nasebetlcre dair dnimi bir ~ınlaşma İstanbul , 5 (Te lefonla) - Sıhh:yc J hnkkak yer li ilaç ıyazmnlGrını kııt 
rin~ a.cnn ve ıne~velerini veren bir ~~aç mız.' adede~ f~ik · e ~;~3~~ Ş~~ ~~9 Şeı 1 erı lı-tımaı gccikmiyccektir. ÇünkU itilaf ~-emini Vekiileti, dok.torlnrın hastalarına mu. olarak emretmiştir. 
gibı~~r: ~· kendı ruhu \'e kanu~u ıc~ı~- tt\yynrclcrin-e rastlamış ve bunlara Tokyo, 5 (A.A.) _ Kabine aza~u çoktan hazırlanmıştır. 
de w şımnı yaz:ıc~k ye :_erccektır .. I..ır htıcum ederek bir çoğunu ciddi ha • ve ordu ~flerl içtimBı bugtın b:t_~ aoo 
çagh;anı tutma~~ 1~~ıın var mıd1r ? . .,ara uğratmış ve kaçmıştır. kUlette yapı1!11ıştır. ~Hlteakföen ı?e- Pavliç te Berline ç:ıg"' ırıldı 

EH~t. dcııecektıı kı. . Hnbcşlstımda Vasciya nııntakasın- neral Togu ımparatora raporunu r· r: • • • • • 
-. ~u mey:<:Icrdcn, b~ çıçeklcrd<'n dn bir cok düşman kıtaları c~nubi vermek fizere saraya gitmiştir. :\Iat- .. \ ıyana, ., (A.A.) -. _Bıldır~ldığınc 

~~ ı~tıfnd~ ~~ılı~ci.~\ ~~~~·a~dn~l'da Afrika fayyerelcıini görünce ate ler suoka da harb iye ve bahriye erki - gore, h~~~·at t~eyle~ :reı~.ı ~av~ıç -~ -

Ammanda zafer resmi 
geçidi ııpıldı 

ırak patrıı luıııarı 
aıı ıaçtrlldl 

ırE uvt\·e 'ı. ıri~k .. hı ·kıs. sa .. ec ı dır. r:ıkmış ve beyaz ba~:rnklar .c:atlamtş. niyle görüş~üştür. mh.al? me ırHun . ~~c ı ~.zetıe.nne ?· 
.. .. sas n, uu ı ıe ~ \;r1!1ı~or e- tıı-. Sabahlcyın toplantı yapan kabine, 1 ıy.c . nazırı, 3~1~J?. mus ~uı ~c E • Ah l h • ı Al ) •b Abd .. -
gıhm. Faknt şu \·arkı. Hıı.mıdın c cır- 3 4 lln . 'l\I lt . h"\ Çin mu harebesini görüşmi\stür kalern ı mahsmJ müdbrü ıle Berhne ha. mır du la , IOgtı te• man ar, naı U 
leri, olsa ohın, znmnnrn ve Jli~rnnın . '· 'zmı.n gcce.qı a ns~ 1 cum 000 - "' • roket ctmiştiı\ Yarın sabah Snlzl:ml'g k b• d .... t l')l"'h .. ld•• ğ 
elinde bir kaybolup gitme cndi~si ile \llld)~llmış, !a~nt h.~snr \'e zayıut kay- l .

1 
h da bulunacaktır. Alman c}çiRi kendile- reye arŞI iZ de U?US 1 8 l 0 urme e 

b l b·ı· d' G • k 1· ue ı memıştır. Dun sabah I\Iah:aya ngı tereye a••a taar· . f k t t kt d" d" J 1 ası fi l ır ı. aJ e .anca ve a~1cn ~: on- hucum t bbil ı 'lif s . . . ıv rıne :re a a e me e ır. olmalıyız ıyor ça ışmış ar 
ları vaş:ıtmnkhın ıbn:rct olabılirdı. n eşe . s .e<. en u e er •· mıt l 000 t 

YÔks:ı, snhifclerine, mısr:tlnl'ma 1 o~ .~~· ttrdcdılmı~tır. . ruz arı arttı . Kudüs, 5 (A.A.) - Ürdün E mir i Kahire, 5 (A.A.) - 'SaliUıiyett.J! 
para damgaları \'urarak, mahkeme- .. tdö n u ~nrekutt:m bır t:ıyrnre - - Bqtarafı t nci Sahifede _ Bulgar Kralı, Hıtler ve Abdullah , Ammanda «zafer resmi ge- mahfiller de beyan olunduğuna göre. 
!erde artık siir a rmdn olmadığımızı m z 

1 
.nmc~ıştir. l'!ilmi.iştiir. Filo kumandanı menderek G •• • 1 •• - .. <.,1cli:o adiyle yapılan merasimde Glab Musulu, İngiliz icar a kı~ları ve tayy~· 

söyleterek bu ~scrler lizerincle bir hnk 1~-n ~roC': ." tl<A:A.) - ?rta ırar~ ln- civarında 3 bin tonluk bir gemi enkazı Orıng e gorUŞmUŞ paşanın kumandasındaki Arap lejiyo- r<>lerle nakledilen askerler işgal etın:: 
\'e menfnnt münakmmsı yapılmamak Q'J ızt bf.~~~ crı umumı knrnrgahı - miişnhede etmiştir. Kumandan mende- Berlin, 5 (A.A.) - D. N. B. : ırnna mcnsl\p kıtaları t<.>ftiş ooerek lcrdir. Burada mtlsademeler olup .' 
gerekti. nı~ e ıgı: . . .. . reğe bomba atılmasını emretmiş, tay.ra Almanyada !-leyahatta bulunan kentlilerine hitap etm~ ve <'ZCümlc şu mndıi,rı hakkında. malfimat yoktur. Af• 

Lü yen \ e gmin~. kocn ve babnları- . . ep~clcı de 1•Rl cln cfoger bıı· ~e.r reler burndnn ayrıhrkeıı ort3lığı kesif Bulgar kralı Boris, Viyana.ya muva- sözleri söylemiştir: ni mahfillerde, petrol kuyularında bJı• 
mn c erlerinin mirasını kanuni rn"\'- l ol.tm. ~ . ·-. biı:,. duman tabakasının kapladıi:'l gö- salat etmiştir. Kral Poris, babasının - Allahın inayeti ve büyük müfu?fik sar izi bulunmadığı ve kuyuların sd· 
zuata <ln~·anarnk ç.ekiştil'irlerken. bu Ş~omf.! ~/·\·~) t 1t.aIJan te.?Iım: rlilmiiştilr. 1\fondcrckte biiyük hasar doğum yıldönümünü kutlamak (ize- lngilterenin yardimiyle Arap memle- lam olarak durduklnrı söylenmekte • 
mili tin ·e Tiırk <!debi) :ıt fücminin rle • ımn 1

• • ~ı ~, a o~çumu~ du~ma- vuku bulduğu muhakkaktır. re Slonıkyaya gitmişti. Kral Rori- ketlerinin milJi emellerini tahakkuk dir. 
belki d<' kendilcrindm daha önce <re- nı~ Tobı tık 1~tıknmetrndc bu~·U!c h~- Dttnizde seyrü.seft!r ed~n düşman ge Rin, Hitler ve Göringi de ziyaret er- ettinnclerini temenni ederim. Bize dil. Kudfüı, 6 (A.A.) - Irak naibi AlY 
len gayri miiqcccel. f.ık:ıt tabii ve ku·;- d:ıı lar dYtıJlmı tır._ Ta)Ja~~lcrımı~ bı.r milerinc taarruza devam edilmiş, Nor- lediği öğrenilmistir. rlist muamele ynpan İngiltereye ].mrşı dUlillnhın, memleketin e dönerken 4 
,·etli b:r rnri olduğunu dUşl\nmeli · li- b eföb 

1
nhn bu Jımnn. 1 a .1 h gemıleı:ı ... ç snhili ııç.ıklarmdn b(>~ bin tonluk biz de dllrüst hareket etmeliyiz.» glln süren s.eyahati esnasında. miltc • 

ler. om n nml$ \'<! mcvzı erı ns:mt ug- bir iaşe gemisi ateşe \•erilmiştir. R d • .., ., Iraktnki isyan hnreketinin bashrıl- addid defalar bomba Ye mitralyöz ate 
Cünkli Hamid, ne :ncleC(' Lü::ıy<>nin- ıatm.ışllr. . . . Hu hareketten iki tayysremiz dGn- omanya a yenı sıgı· masmda mllhim bir rol oynamış olan şine maruz lmldığı şimdi ifşa edilmlr 

ıli. ne de Emiııenin.. Dfü~man tayynrelcrı Ege dcnızm- memistir ki p ) bu gUzicle kıtalar, knlabahk bir halk Ur. Naibe k:ırşı ilk hilcum, kendisi bıl' 
O, hcpimizindi. Her glin ~okaklarclan ele Rodos ndn mı bomhnlamıı:: \"e bn- :\fnnstiı <levriye U('U~U yapan İngiliz na a r ya ı ıyormuş kUtlesi tnrafmclan hararetle <ılkışlan- tn~ynrc ile Irakta bir tayyare meyd1l' 

C<'nnzcler geçiyor. Yn şapkamızı çıka- zı hasnArlnr ~:apm1ştır. . tan":arcleri, biri bombardıman olmnk ~erlin, 5 (A.A. ) - Alman gazete- mıştır. Bıı geçit resminde Ürdün baş.. nına indiği zaman yapılmışbr. Bu tıı· 
rıp, J nhud ela ha~ cğ:p kuru bir selam Şarkı A!.rıkad-a G:ıllasıcl_ mınta - üzere dört diişmnn tnyyarc3 i düşürmilş lerı, Romanyada yen.i yeraltı l!ığı- vekili ile nazırlar dn hazır bulunmuş- :ırruzda milteaddid bombalar atılmış. 
vermekle iktifa ediyoruz. Her yaşanan ka ındn c~u~mnn kuvvetl!!rı t:ırde - !erdir. nn.klnrı inşa edilmekte olduğu hak- tur. tır. Naib yanındakilere dönerek şöyle 
gün, binlerce öli.inlin yıldöniimüdür. dilmistir. iki tayynre dü~üriilmüştiir. Bu hareketten s Brit.anva t.aryaresi kında haberler neşretmektcdirler. Kudfis, 5 (A.A.) - Snrk1 Ürdün demiştir : . 
Onları andığımız ve hatırladığımız x diinınemiştir. • · Romanyanm ha\·a muh-arebi!l~jn~ Emiri AbduJJah, F ilistindeki yüksek - İçinizde, Kudüste King Dov~) 
yok. Fakat Humidin -ve bittabi emsalL I '} Londra, 6 (A.A.) - Amiralhğın maruz kalacağına deH'ilet eden bu İngiliz komiserine, Raşid Ali isyanının ot-eline dönmek istiyenler varsa, ~ 
nin de. ölilmiinün yıldönümünde hepi- ng: tere, Amerikadan f.cbliği : haberler, merak uyandırmıştır. bastırılması rnfu1'1.sebetiyle şu mesajı nimle gelmek isti~nlerden ayrılsın• 
rniz onu nnıyor \'e :aşatıyoruz. Hnttfi • ı • · Norst Kcy müsclliih balıkçı gemisi göndermiştir. . onl:ır da karnrlannı söylesin~r. . 
\e hatta, Lü.ycn \'e Emineden önce.. şı ep ı slıyor Hanykel dü,.ürmüştur. Gemide hasar Rumen Ünı·ve sı·telı·ıe . drakta, Raşid Ali \'e taraftarlnrı Bundan soura Naib, beraberindeki• 

Bunun sevk ve te iriyledir ki, Ha- ( BASTARAFI t NCI SAHIFEl'>E ) hu sabah bir Haııykel düşürmüşti\r. r rı tarafından yapılan ve Araı>ların Bri- lcrle kampa lcadar yaya gitmişti!• 
midin knrı ı \'e km arasında geçen bir tı~ındn beynnatt.n bulunarak, Ameri - G~rnide hasar \'C zayiat yoktur. mahkum o1du tsnyaya krşı dostluk zihniyetine mil- Knmp iyi gizlenmiş bulunma,sınQ raıc· 
dava ilzel'inde konuşmak hakkını ken- kan bahriyesinin ordunun yaptığı gi.. Londra, 5 (A.A. ) - lngiJiz hava ve .. · w cssir olm1yan isyanın bastırılması mü- nıcn Alman tayyareleri tarafından teŞ-
dimizdc pekala bulabiliyoruz. . bi İngiliz pilotlnrıııı yetiştirmek i~in, dnl1ilii emnirct nezaretlerinin tebliği: ~ukreş, .G .~A.A.) - Teblıg : nnsebetiyle samimi tebriklerimin in. his edi lmiş ve durmadan mitralyöıı. •: 

Orluuı Rahmi GÖKCR ~1üyük .Brita~y~ya teklifte bulundu - . Dün. gece diişmanın İngiltere üze. 
1 

azar gunu Alman - Rumen -~~ım- giliz hU~Qmetine biJdirilme~ini ricn ~~ine tut~l~uştur: Almanlar,. Naıbl 
---000 gunıı söylemıştır. Knoks, ilk gelecek rrndekı hava faaliyeti geniş bir sahada .~1~ rua~ın~a memnu şarkılar 80llıy~n ederim.» oldUrmek ıçın elkmnden gelenı yapını~ 

V ı D bl
• b b kafilcni~1 iiç bin kişiden mürekkep ol~- \'e ehemmiyetli olmuştur. Midland mın uı:ıvers~telı gençler ma~kcmeye veı:ıl- Alb fiatlerı· d.. g"' e kırsa ela, kendisinin memJ.ekcte avdet 

a era a 10 om ar· cağını tahmin ettiğini bildirmiştir. takas ı ile cenubi şarki mmtakasma mışlerdır. Bükre~ askerı mahkemesın- n uşme edip vazifesi başına. ge<;mesine mani o 

d l tt B•thriyc nazırı fngilizler;n ~·eniden bombalar atılmıştır. ('~len raporlar - t~ bunla_r 3 sencd-ım ~ıı beş. seneye ka- başladı lnmsmışlardır. 
ımanını an a 1 destroy<"!r istediklerini, fakat yük v:ıpu dan ölenfor mikMrmın yllksek olmadı- dar hapıs cezası yemışlerdır. · ---a- --

D:ıblin, 5 (A.A.) - Irlanda baş\·c- ru husuı;unda azami derecede yardım ğı görülmüştllr. Hasar da azdır. Şima- • . İst~bul, 5 (Telefonla) - ;\ltın Asor ı.dalarına yeni kı• 
kili De \ 'alcra mebusan meclisinde beklediklerini ilave etmiştir. li garbi, şark ve Londra rnıntakaların:ı Bır Alman vapuru abJu- fıatJ~rm~e tenezz~l deva m ed~y?r· 
beyaııntta. bulunarak, Dahlin üzerine Albay Knoks, Amerikan \""aşington da bombalar atı lmıştır. Bazı hasarlnr BugUn pı~·:ıso. 26 lmı 45 kuruş ad:. taat gönderildi 
yapılan Almnn hava hücumunda 27 ki- \ ~ Knrolya zırhlılarının Bismaı·k zırh- ve hir kııç yaralı vardır. Gece düam:ı- kayı yarmağa çalışacak Hayır•-•er bı·r Tiirk be "' ~~"' Lizbon, 5 (A.A. ) -Portekiz hilkil-

kşi_n!n. der1~al öhldiltğiinü1, n~ır1 ytıdr~lı 45 !~ tııl~cl~~ z.~rh .v
1
; to1dı> ~tibnrıd"yle ?.ah

1 
a ~uv nıı11 J\nşd tııy5ya(rAcsAi ta) htipD~1dilmişt~1. Riyo dö jeneryo, 5 (A.A.) _ kadını rneti, Assor adalannın ınüdafaasını 

ısmm e <ln n. an<'< uu un ut,runu. ' ı ' uraı ı o ugunu :ı soy emıs - "" ra, . . - l n gece J.l nnş 5500 tonluk F ra nk F ort !\lman .., 1·ı,,.·o ı· -ı.- 1 · • .ı .... ktcd... p -~k· d 
300 . t l k h 1 ıa·r,· l' •• i d 'k" M Q • d . . .. - • ., .. ı.n 'vıs c e wuC ~. On~ iZ eD 
• e\"Jn o uru nmıyııca · n c ge ı~ı- Lir. uzcr n e 1 1 .. esscr .,..mıt. ilşürülmuş Şiliden Riyo dö J0 encryO''':l. "'elmiatir Corum 5 (AA ) - B:ı• .. :ı.n Rukive ·· d ·ı k t ı d 1• -

· 25 · k ı ı ~ ·· ı · t' \T Ne\•vork ı· (1\ A ) n h · k tııı· P.uıılar h'I" • 1 b" J ., "' • < • • • J • gun ~rı en ı a ar n akırıı \armış -nı, evm .rı .:1 c ıgın! oy emış n·. a- : • J ' 
0 •• • • ..,.. - Jll. rıye ·?- . ·., ' • sa ı 1 a.~magn çn !Şan .1r Buradan mahrukat almaktadır. Ge. Kadife, Corum Hava kurumuna 100, tır. 

lcrıı. ~1~~!1 ~ukfi~etııı~ pr?~esto no~a- mı~~ onu ·on gu.nlercle Amerıka sah•!- [!lo~ .l rncn~uptur.lar. l\Iuhareh::ıye ı. - mi kapt:ı.m, İngiliz ablukasını yar- Kızılaya 100, camilerin tamiri için ev- • 
·~ wrıldıgını ele ozlerınc ıl:ı\•e etmış- '~rındcn ?OO ınıl ~~ıktn c<'man ~4286 dr:ı.k cd<>ıı bır Sptıfny~r de kayıptır. mnğn teşebbils edeceğinj söylemislir. kafa 300 lira teber:rüde blllunrnuştut'. Bulgarlar demır almak 
tı r. to:,ı hac1!1ı~d~ .ın.gıhı vnpur~ bnlır!l - . . _ ooo · · Hayırsever Türk kadınm bu hareketi • t • ı 

000 dıgını bıldırmıstır. Gemllerın torpıl - \'On tonu :175 bın ton daha gemi ılavc e· 1 ·ı· . . mkdirle knrsılanmıştır rs ıgorıar 
A "k .. t ·· ı ı~ndiği ~er, La\Tfülonın 700 mil şar- edilmiş olacnktır, ır ngı ız gazetesının A . D · / 1stnnhul, 5 (Telefonla ) _ Bulgtı.· 
merı an paraşu çu e- kmda \'C Groel:mdın en oemıp nokta - Nevyoı·k. f) (A.A) - Ameıika Tran- Fr ·ıı f k mıral ariana güze ristrmclan bir ticaret heyeti gelmiştir. 
rine priın verilecek sınd:ın ll50 mil ksdrır cenupta bulun- Mtl~ntüt!J1 .~.me~·iktm ~nhriye~inde- ansız mı e ıne açı bir tavsiye Bul~arlar Tilrk demiri ~lmak :ırıusun 

mnktarlır. ~ernse gmlıgı gun, d<>nız komısronu me ktup d.ıdırJar 
Vaşington, 5 (A.A.) - Ruzvelt, Vaşington, fı (A.A.) - Deni7. ko- 9300 uonluk Pressedcnt Heos ,.c 7018 -BAS TARAFI ı NCI SAHiFEDE- · • ..,. •• 

Amerj'"tıl pnrnşiikli kıtalal'ında h~z- misyonu. Atlantik lfo~ Grold Som Şip tonilatoluk Yeni Orlean vapurlnrına da ( BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ve Pransızların bur-ada bilyUk mik- Ruzveltin şahsı mumesı 
r:ıct eı' n cı·lerin maaşl~rını h!::sccli- H! Golflom Şip hutl:m kumpanlnrm- muuvin kruvazör olar3k kuJJanmak ü- nu bildirmişti. Bunun üierine şiddetli tarcja ganaim terketmiş bulunduğu- ·ı· p t k• d 
hr <lcrı!cede yük elten bır kanun im- elan vapurlarının yarısını milli müda- zere el konulduğunu bildirmektedir. tedbirler alınmıştır. Tayyaı-elcrin , ynğ nun bürhartlarını aramasını t avsiye Si 1 or e 1Z e 
z~ ~tmi!tti~. r.u .kanunn rröre para- fanya tahsis etmejerini is~~işti~. Bu Bu sur2t!e bu komisyonun bir ~fta - sız, beıızins~z faaliy4!tte bulunamıya _ etmektıe<lir. Lizbon, 5 (A.A.) _ Ruzveltin ıahsi 
$lit"=u znlııtlcrc nyda (100) . dola~, k~mpany:ılrır .muv~!lkat ettıklerı fak dan nz bır znm:ı.n zarfında bahrıyc he- cnldarı aşlkilrdır. Beyrutun bombardı- Bouı-se Egyptien gazetesi, Darla - mümessili jülyan Şmit t &SYare ile bu 
erlere ayda (10) dolarlık ımm verı- dırde Ruzveıtın mıll ı mildafaa ve İn - sabma el koyduğu vapurların adedi 201manı, evvelce ilan edilen bu siyasetin nın hazin f a kat g eçici bir devre oldu- raya gelmiştir. Yakında tnırilt.ereyc 
lecektir. gilt~re için topfamaktn oldufu iki mil. re baliğ olmuetıır. tatbikfnd~n başka bir şey değildir. ğunu ~barnz ettirme'kt~ir. gidecektir, 


