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Libya cephesinde İngiL'z kuvvetlf'rİ fna.Ji ye tte .. 

Veygand Amerika Hariciye Na
zırının F ransaya yap-

Dögolle harp ta- -
tığı son ihtar 

raftarı değildir Nazır, vazigetten çok 
lngiltere ve• Amerikayı 

düşünmektedir 

Almanlar ise Fransızlara 
tam gardım vadadıuorıar 

endişe ediyoruz, dedi 
lcb1.nda Amerika, Fraan 

sa ile münasebatını 
kesecektir 

Am~rika 

lngilterede 

Gazeteler esaslı tedbir
ler istiyorlar 

Darlan Halk sebze bile bulamaz 
olmuştur Yeni bir karar veriyor Hakikati anlıgabilir mi? 

Loııdr:ı, 6 (A.A.) - Ta:-> ajaıH 

\·j~:~s~1~~~c~~~eri, Pariste iaşe ınailterege malzeme, ıngillzlerin Surige kar. 
işlerinin yeni bir Y~him safhasından 

Sulh taarruzu mevzuu 
bahsolamaz 

Mih verciler 
Böyle bir hareketle ne 

yapmak isti.)Jorlar? 

Amerika, bir Alman aJa. 
nını tevkif etti 

Havalarda lngıliz faali
yeti ve korsan harbi 

..,cı «tillF4:W:lll %bV$Z O"'&n 

l$ARtTl.tR 

Ekmek işimiz 

Fransa ne yapmak isti· 
yor, neden çekiniyor? 

Surigenin yavaş yavaş 
Alman işgaline girdiği 

bildiriliqor 

AMERIKANIN HASSASiYETi 
VE MIHVERCILERIN SULH 

TAARRUZLARI 

Ru2v,.H bir gezin tide 

Amerikada baro 
mesajı gayreti 

Elektrik i-tMısalinin ar - Müdaf aaua 2 ,5 miluara 
tırıımasına işaret etti gakın tahsisat istenigor 
Yeni bir molör ve Ruz

velte yeni salahiyet 
Bir fırka seferi vaziyette 

bulunuyor 
bahsetmektedirler. Pariste orta halli Amerı·kan vapurıarı·ıe 11sında vazı·uatıerı· 
bir. ·nilcnin münh:.ısıran bir sebze ye- y Hükumet, milli müdafaanın ve \·aşinglon, 6 (A.A.) - Ruzvelt Sen \'a~iııgl-011, G (A.A.) - Amerika ha# 
rncği hnzırhyabilmcsi için bir oı-tn •d k • ·ı t• iktıaadi bünyemİ2İn mukavemetini Loran nehrinden ~le.ktrik istih~aı edil- l'icc ı:;cferi bir kuvvel göndermeğe 
mektep mu:dliminiu gönrlelik kaz:tıı- gı ece IUI B' ı arttırn:ıak için ekmeğe ylizde 30 nr- me;-;i.~_roj.esi dola_yısiy~e kon~ı·.e}·e gön- kı\rar ,·erdiği tak?irde birinci muha-
cının 2,ö misli para sarfe-tmcıR! lii7.ım- Y pa, yüzde 20 çavdar karııtıl'!llak derclıgı bır mesaJda clıyor kı: relje fırkası Amerıknn ordu~unun kıtr• 
dır.' kararını veı-mlştir. Bu karaTın, bü • - Demokrasinin düşmanları Nor- dıımrn g.e,·kedileC'ek ilk cüıiitamln-

Uir gazete de et ııok:':mı rlolayı- Amerika' limanlarını F,ransız şefleri, in1para- tün memleket halkı .ta.rafından se - \'eçtcn Çnııakkaleye kadal' -Olan ;-;ah:ı- rından birini tc51kil eclet-.ektfr. Genel 
sh·le Pari,.;tc h~vvanat bnhçcsincle vinçle karıılanacağından şüphe et· daki bütun nehir Ye 1rmuklarclan mm- Jrnrnrny başkam g::neral.::\farsul mebu-
h\ıJunan 4600 hayvanın kesilCl'Ck weti- müdafaaya hazırlanıyor torluğa ihanet ediyorlar ıniyo.~~: ~aa~n büyü~. kütlenin, y a - mi istifad~ler ~e.min etmektedirle~." .. ~:ın .meclisinin ~Ialh·c cncüıneııi tali 
ınin s:ıtılnıamun kafrarlnştmldıgını V . t 6 (A A) _ T nı koylunun hemen yuzde 90 nının Ruzvelt, bu ılıbarla bazı kı~a goruş- komısvonunrla ı;ôz nlar:ık ezciimle dt>-
h::ıber \'.Crme.ktedir. Et fikdam. bil - . aşıng 0~~· ·Ki" er ~n~ı~mı~ Loııdr::ı, 6 (A.A.) - Burada güniin ekmeğ;: arpa ilt! karıııkbr ve kı !lmen lülerin muhalefetleri ile bu işin geri mişti~ ki: 
hassa boyntızln haryva.rılarm kı:ısil - ~ı,ır _ m.t~harı ır ~lan c~~ettP"- b~'~ ork meselesi, Suriye m~sclcsidir. G-elcn ha~ de tamamiyle arpadır. kalmaması lüzumuna işaretten sonr::ı - Dirinc: fırk:ı, mutlak bir üstün-
.mc:::i hakkı!'ldaki kar:ucbn ileri rrci- r? ~ıs Xazet~~ındcb 11

• \ 1111~ 1 t~~11'.1a- berlerc göre, gew:rnl Dögol Hay fada Fevkalade ahval karşısında, her şunl::ırı iHh.,e etmektedir: lüğc sahip hil' hücum !-atasıdır ve hu 
mistir. İnse vaziyeti, hilh::ıg~n mc·ı·- a € c, merı .an a:ı;r. g} 

1 
·s~ ~:n hulunm::ıktadır. İngilizlerin Suri~·e kararın bir fevkaladeliği olmak ik- -l\!i!Ji müd,afaa parolası şudur: i!ibr,rln ,--c 100 derecede yeni m:ılzeme 

sim ciol:ıy;si.rle çok r.ğ11'1aşmıştır. lh. \.~:ıturl~r.la ~~?/~rey~ ı;a. ~nkf · • v e- k~rşı~ındaki rıskcr'i vıı.zisdi; I ı-.-ık ha· tiza eder. O takdirde de vatA1'daşın istihsal g'1ıı~ istih~al \'(I claimu i~lfo- ile t~chiz .edilmi~ buhınnı..aktadır. Baıı 
Jık avı aıalmışiır. Fransızkl1·, h:ı.ı·p c '-~~~~~~114 ~ifo S~~IFEDE ) tt;.S€1eri-ni~ y:tt.1ş~ıı·ılnrnsından ~~>nra itiyadından, zevklerinden ve ~ehi- s::ıl. bakımlardan diğer bir takım clizlitam~ 
clolaymivle dertizde acıkkmh halık gunden gunc salah kcsbetmekted ır. ne aid kaygılardan uzaklaşması la· f<jlcktrik kuvveti, fazla top,.tayyaı•c, Jar da bıı fırka gibi ruchnniyet arze<le# 
m·lf'\ am"amaktadırlar. I-falk C>t ,,~ ha- Bağdad yeniden siikı111 bulmuştur. zımdır. tank vesnir istihsalittta (in nlühim \":t- bilecek \'aziyetteclil'. Mevzuu bahR bu 
bktnn değil , bilha~Ra scb:7-e tandidi ri de az gctirmeğe başla.m1şlardlr. Bununla beraber Suriye.re Alman hup Hükumdin etrafında toplanalım, sıtalar<lan biridir. fırkalar muhtemel bazı harekatta kul~ 
lumıısındtt fona vaziyete rlü~müştiiı'. 1\Iaamnfih sebze bulunsa dn fi:ıt o lOlü neYtundad1r. Btmların maks:ıdları, her llarar bi2im içinclir, memleket R nzvelt mesajında, bu projenin 4 se_ ]anılmak için bilha.%a seçilmiş kıtalaı• 
Bnzi 1.optancıJ.ar, tal;didat ylizünden kadar yüksektir ki, halkın biiviik ta~1·a.re meydanları kurulmasmn neza- içindir. neden daha az bir zamanda tahakkuk aragmda bulunuyor. Birinci fırka fi. 
fnri~e sebze gcıtfrmemcğe, diğerle- bir kısmı bmm atnmnz. - DHamı "2 inci •ahlfed• - ** -.. DEVAMI a NCI SAHiFEDE- -Dnamı 3 neli nhif~de-

' 
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(SAlılft:.. 2) 7 HAZİRAN 1941 

R advo Gazetesi 1 FiKiRLER 1 --NE YAPMALI? 
İnsan oğlu, bilumum canlı"lnahlfık-

lngiliz kaynakları F J •ı Bugün de Petenin lar gibi bütün ömründe aç gözlüdür, 
.:'uriye hnkkıncln he- r8DS8t Dgı - rh;asetinde Franı:.ız gözü daima yükseklerdedir, d3.ima 

Ekmekler bugün de 
eskisi gibidir 

" Cevaplar 
\"f"Canh haberler \'er- kabinesi gene toplnn- ve her halinden tikayetçidir, fazla · •ı h b l \' ı· t b k l · · M · t t•• k • • t• Karilerimden C. A. R. ye mcğe başladılar. Bu- tere J e ar e mış, genera ey- metıu ıyet en ça u yonı ur, ı~~ız- evcu UD U enmce yeni JP Bazen ruhumuzun kararsızlık 
giin Londra rndyoı:;u gnnd ile Tunus, Ce- likten sıkılır, hayabnın her ~ğında 
neşriyatına • k •1 zayir, garbi Afrika yenilikle.r arar, peıinde koştuğu bir • }At b 1 kt içinde katettiğirniz yolları ve oıı . 

« _ Almanlnrın gırece MI umumi vali ve ku- gaye bulur, buna varınca çabuk uıa- JM8 8 8Ş ıyaca Jr sonraki uyanış ve istikrarın bizi iç 
d 1 d · t" "l l k · ' d'd" · de bıraktığı hayret ve dehşeti betı ::iurive ... ·e akmukta ol. man an arı a ıc ı- nar, meram1na naı oma ıçın ı anır d 1 1 k n f h 'k 1 ·d·l IJıı 

" " macla bulunmuşlar- ve sonra bu emel ief.n uğra§tığının Ekmeğe yiizdc otu;,, nisbetin e ıar- man ar yapınca \'.., n l'J 41 aı • sizin ~=bi takdir ederim. 
duklarına dair delil- Fransa ne yapmak dır. Ancnk bu mev- değerrhliğine hükmeder, hüli.sa in - pa ve yüzde 20 nislx>t~n<le ~anlar ~a- nevi un ~a~ırlanınca m·ı)ah ekmek çı- O dakikada arkamıza bakın" 
~~~ttfıto~~1an~~:~:~~~~~ zucl:ı \'işi, ,·nlnız in. sanlar tabiatlerinde pek birbirl<~rine rıştırılmnsı hakkındak1 Vckıllcr hey c- karılnc~ktıı: . . . . . ruhumuzun, değneğini kaka kak• 
Alman isgalinin bil- İstiyor, neden Çe• giltcre ile - değil ay- benzer limoni tabiatli mahluklardır, ti kararı, şehrimizdeki -:ılfiknclnrlnra Hükumetım.ızm bu yem tedlıırı, ral~ den bir kör gibi, bu yollarda hiç 

· k• • ? ni zamanda bir ta- denek bu pisikoloJ"ik tahlH'! tah- tebliğ edilmiştir. arasmda insvıble kar~ılanm~ş~nh·. htı1- meden, anlamadan, hiç bir ıey t 
fiil başlangıcı olarnk lDtyor. k 1.. 1 1 k . . . . .. . .. . . vacımız olan gıda madclelcrını esap ı d 1 1 Jd - h t 
ı...,.,kılabilir. ım •rem ız ar :ı ar- mın ederım hı kimae gucenmez. Kur:ırn gor-e , ukarıdakı nı~betlPrcle ·b. k"ld f, t k ·stı.kbal bakı ma an nası yo a ıgına ayre L•f 
"" l· ktad · C" 1 l h kk k ı k k · • ı 1 ır şe ı e sar e rne • l ' - riz. Ve i\l:mizde, bazen yalnız ~. 

Haberl"riyl<' başla- k·.'1şma . ıı. . ,.~n- nsan a~ı ~~ . .; ah o k"~t . ei~~t'? arpa~. ç~vd~r ve ?ugc~ay ~m~~tr~ mr c mından ycrind-e bir harekettir. Avru- ret değil, onunla beraber doğan 
nuştır. Hür :Fran~ız Suriyenin yavaş ya- ,_ul·geçenUt.::ıenk: 'F~. u- ezekn~ '~l ıhşınz ı veb .. arle e ~ız ı lır, :uretk1y e e mek ımnlme er n mı a- pa. memİekctlerinde halk, açlıktan ız. nedamet veya ıztırap veya hicap 
ajansı da Suriyedeki vu .mm are e ıan me anı..,. ayattır, oy e ınsan ar nncıı tır. . . d . 1 ·k mleketimizde 

Al • ı· sayı ikiye ayıı;mı~tır. d · k d"l · · dı" l d"kl · · · tırap ıcın C ın cı en me · yarız. Uzağa gitmeğe ne hacet: 
hütün öt<>llerin Al- VQŞ man ışga zne İ ~ıma en 1 erını -ne~ ~i ıçın Fakat pivasada hükumetin eski ka- halkın gıdn maddelerini arpa unu dn galat his, bizi nereJ,ere kadar g"'~ 
man 1.abitleriyle do- d b [d• ·ı· ngilterenin rle tes- vucu~ _ız~ırabından da ur 

1
• 9:ma~- rHrı dairc,;lndc haz1rlanmı15, bir mik- karıstırmak suretiyle bile olsa hesaplı mez değil mi?! •• Fakat gözü~ 

lu olduğunu bildir- gir iği i lTl ıyor lim ohıcağını !'ana- l~r, sn~ır.l_ı ol~~ı.'!'r. Me.mleke 1~ı~l gı- tar çavd:ır Ye buğday karışık un bu- sarf etmekle sıkıntıyı kaı:şılamak, he- açıp ta dikkatfmizi 
0 

hissin üze . 
nıektedir. Şam tn~ - rak mlitarekeyi im- bbı 

1
tab

1 
aatın butunkfey~ vle du uk arı Juncluğu için bugün de eski tarzda ek- J)imizin Reve Reve kabul edeceği bir hat- dola•tırdıg·ımız zaman anlanz k1 

'
nt·" me'-·cl·'ıtının Al zalı\'anlarla bir sene.. o o an az eme aaını-ıY e e arın . ..d.. 1 k tt" . N.h ~ t "k" ,.. ı·n hn -s ." " " .. - AMERIKANIN HASSASI lik 'lıı•riliz muka\'C- d 1 'b"l 1 d . 1 t m"k çıkarılacak 'foprak ofıs mu ur- iı ıare ·e ır. ı :ı~e ı ı ay ..,on .. - danmışız, hatta başkalannı da 

nrnnlar tarnfındnn • o l<'ı·an- b~yurul akı denhyer er el ınksan alr a -1lü~ii :ımbal"lıırıı;d·ı arp:ı lıuğ<lav ve saddn veni IJıığıl:ıy m:ılı..:ulii ıpiy:ıı:;ayn dimizle beraber bir kör yu""rüyüşe 
isgali iizerine ayni 1 E MIHVERCILE metini göı·en ıı o ara a a az ça ış an o nyor- . ' ' .' . · 1 k:t . 
ajans. şimdi 3 büyiik YET V • sızlal" arasmda ihti- lar. Her hangi bir meslek sahibi ola- ç:wdnrclan yenı kanır <laıri'sındE.' har- <'I men 11 • ketmişiz. insan oğlu, hislerinde 
tayyare m<>wlnn~nın RIN SULH TAARRUZLARI lfıf \"archr. Bu ,.;cbeb- rak hayatını kazananlar dahi dünya. - ğil, fikirl .. ~de bile aldanıyor 
Almanların clıncle ledijr ki, Vi~i hllkii- nın her i~,:nden çakarlar, ansiklope- 1 B k B• d hiç durmadan yanliflarm çukurlıt 
bulunduğunu bildir_ . . . . mcti. kim~_crh1 ~ken-. dik kimseler olurlar. Her toph\ntıda Ş an ası Jr 8 am saplanıyor. Halbuki his ile f 
mistir. Ayrıca Geçenlerde bir Macar dı:;ıı~e, kıml~ruı gener~l D?gol;-.)ac'!~~ herkes her mevzudan hahae~e.r, her FUARA iŞTiRAK EDECEK Karısını tekme ı"le o""ldu··rdü arasında sıhhat ve isabet itiba 
gemi. inin Suriyeye (500) tonluk tay- oldugunu bılmcmekt-edır. \ e \ ı_şı hıı- hususta mütalea beyan edebıl,·r, ze- da;"ma çok fark vardır. Evet, b 
"are benzini getirdiği de kaydedilmiş- kumetinin za'fı da bundan <loğmakt.n.. ki. ve kavrayış kudreti fazla oluY, si- 18 bankasl' umum müdürliiğii!ıoen Dikilinin fsIUmlar köyünd'-! !'Jrn - hiasimizin, akıl ve muhakemcrni:ı 

1 b 1 d l k 1 • d" d k 1 ··h d" · ,., daha ileri bir idrak taşıdığı za tir. Alman ar un arı ~ıy unna o ~~ < ır. . . .. . . . . . . ya~ı v_e e ıp .. o tor arımız, ~u ~~ 1.~- .,ehrimiz belediye reisliğine gele:ı him oğlu Hilmi Hiliil, karısı l • \'a -
t:l\·sif ct.mektc ve hatta tayyarelerının 10 gundenherı. \ ışınıı~ sı.} nsetı~ı lerımız ve tuccarımız oldugu gıbı tu- bil" mektupta bankanın bu yıl, ıtizel şında Fatma Hilal ile aralarmda çı- lar bulunabiL:r. Fakat bu, daima 
::;urip topraklarından geçmediğini tas\·ip eden Amerıka d~ nıhaş~~· Ha:ı: tün paketinin arkasına apartman , ve büyük bir paviyon inşa ettirmek kan münakaşayı müteakip karıı:ıını is•=sna teşkil eder ve hiç bir z• 
,.,i_jylemektcdirleı·. F.ıkat. .:"uriyedeki ciye na7:.ırınıı~ ı~utku .. 1~.e .. _dtı:5l~ncesını ev planları çizen fakat mimar olmı- suretiyle fuara iştirak edeceği oildi- dövmeğe başlamış, tok-atla iktifa <>de önümüzdeki karanlık için emin 
Fran. ız umumi vali~i w kumandanı açıkca soylemışt_ıı-. ~o:uı.~~ or kı. Frmı- yan, radyoyu söküp tekrar takan, fa- rilmi ·lir. Etihank. Sümerbnnk ve di- miyerek tekme ile karnına vurmuş ışık vazifesi görmez. 
g-enerııl l)"ntz c~ii~ı radyoc!n verdiği b~.r -ıan~n Almany~ _ıle ışbırlı~~ ~·apmasına, kat elektrik mühendisi olmıyan~ fır- ğer bankal-arımız da daimi paviyoıı- ve 'bu yüzden zavallı kadın peritont- 1'e gariptir ki, hislerimizde al d 
nutukta, bunu ıtıraf etmış, rnlmı ku. 1ngıltRı eden Zl) ade Ameııka engel 01- çaya sarılıp tablolar yapan, fakat ıarında fovkalfıde mükemmel t(."şhir ıeıı ölmiistüı. Katil Hilmi. tutul!lrnk dağımız zaman, fi:kirlerimizde al 
\tik biı' hareket 'Olurak glistermiş; 'l'lak·-tndır. ressam olmıyan nice kimseler tanırız ve satışlar vaparak fuara iştirak ed<'- :ıclliVl'\'e verilmiştir. maktan duyduğumuz teessürdel1 

- Bazı ecne?i d~vlet tayyareleri \''işi hükumetinin ve :ıleliimum Frnıı değil mi? ' ceklcnlir. Bir çok pnviyonlnr satıl - · · ha derin bir şekilde sarsılıyoru:t• 
~arpten ._nrka gıdcl'ken mE.'ydanlarımı- sızlarııı hisleri ne olut·sa. ol ·un, muhak. Bütün dünyanın huzur ve .rah:\tını mıştıı·. Ve paviyon almnk i:;tiye>nle- SITMA MU~ CAOELESI mevzua başka zaman gene döot 
ıa inmiş, fakat d 'rhal havalanmışlar- kak ki, 'Fransada Amerıknya kar.:;ı ele- kaçıran bu son dünya harbınde _her rin miirnc-antlnrı c!e,·am ptmPktrrli•·. ve konuşuruz. 
dır. Sonra, şnrktan garbe giderken ele rin bir ı;evgi \"C saygı duyulmaktadır. yerde olduğu gih: bizde de nice sıya- lzmir şehrinin bazı semtlerinin za. :. 
ı-;iiı>hesiz toı>raklarımızcl:ı birnz dur- Alman\,'H, bu sahada da k:ır;;r;;n.ıcl:-ı ·ı"yun yeti .. ti, çok çok tesadüf edilen • sıtm·•clan mu"'LC'essir ol - S. Soyere: • ,. s ki man zaman • •• " ~ lh &A b"" ..•.. k"" ..•.. ol 
muıılardır Amerikan bulmaktadır. Hitler, ışte cBen demedim mi? Dediğim çıkma- JC8 ar ıluğu mali'ımdur. Vatandaşların hu ! ' ar~n uyugu, .. uçugu edt 

Fakat Vişi hiikümeli. bunu mütare- bu ~ebeble Life mecmuasına verdiği dı mı? gibi böbüı·lenen nice dostla- ıztırabına nihayet vermek ınaksa - ve bın?c:tace muht:kirın d~ "i ·i 
ke ahkamı ve bitaraflık ,·aziyeti ile beyanatta, fath bir dil kullanarak Ame rımız ~·ar. Gittikçe a~tmaktadır eliyle belediye meclisi. son devre top- ıedtdheiksı~ı bud~~nadc.~gıı;,~ k~rt!ı 
gayrikabili telif görmemektedir. \'işi rikahl:ırı tatmin ve te. kine ç:ılışmıs. Filhakika herkes kendi ,işiyle :ncş· hı.nhsındn İzmir şehrinin de K:n·şı- ta._ ar, . ul?e uz .1r .a a ı 
hükumeti crkfını. Fran. ız müstemleke fnlrnt sözlerinin sonunda, gul olsa, kimsenin işine karışmasa ll:walaı·, mevsim icabı fazla 1 H'ak y-uka nahiyesi gihi sıtma miicadPle tar .. Dıge~ bır •. ın~nın ıhtıyacın 

011 topraklarının bir iis gihi kullanılması cKafile)erin himrıye i bir harp de- çok iyi olur, olur amma!.. gitmcge ba lnmıştır. Res:ni tlairel .r- ~ıntaknsı clnhiline alınmaı:ıı hu:msu- aafı~tfru su11ıatımal ~derek 1' 
iizerincle değil, 1ngilt.ereııin kötü niyet- mek olur> diyerek tehdidcle bulunmuş- Bu zamanda bozulan sinirl~ri yatt~- de yaz me aisiniıı tatbik edilip ~dıl- mın hükum.ctimiz nezdinde teşeDbü"'- kendı hesa~ın!1.fazla menfa~t.11 !eri üzerinde durmaktndırl:ır. tur. Fakat bu haberlerin arkasından tırmak çaresini aramalıyız, bunun miyeceği her tru·aftnn sorulmsktaoıı·. tc bulunulmnsını kararlaştırmış ve r~.n .. b~ ~abıs ıç1n , ben de sızb\ı 

Vişiye göre. Frmı..:ız imparatorluğu, daha büyük bir teşebbüs gclmektt?clir. iç:n evvel emirde siyaı.i müt'1iealerı Haber aldığımıza göıe. yaz ıne~aisi, bu kararı alfikadap ma'k:ı.mlara m- duşunurum. Fakat ga~~teler, 
f ııgiliz tecaviizü tehlikesi karşısında- F'ilhakik·a, Hitlcr ve l\Iussolini aı·asın- bir tarafa bırakarak Ankara radvoıu- :ıncak koordinasyon hey'ctince bir zc\'lemişti. Diin sıhhat ve içtimai nıu- a?vald~ şahısları degıl, ~?cak. 
dır. Bunu önh·m~k için de icnbında si- da ki son mlilfikntta yeni bir l'ulh taar. nun ajanı haberlerinden ba~kasına kara.r nlı~clığı tak<~ir<le tatbik edile· n\~eııct velcfıletinclen gelen cev!lp' a· dıselerı ~~~~~ubahs edebılırlcr· 
lfıhn sarılacak \'C bunu yalın~ ~asara- ruzu konuşulmuştur. Onlar. me~l:i <li- kulaklarımızı tıkamalı ve siyasi hü - cek~.ıı-. Cunde ~-.edı. aat .c~hşrn.~~ biidce vaziyeti Rebebiyle tahıo;hı::ıt mazur gorunuz . 
.mıızsa Almanyadmı yardım ı.tıy<:C'.-Ck- Yecekler ki: kümleri senelerdir bizi çok muvaf • ş-anJy'le fn_z~a -s~cnlk .nıe,.sı_mleıc. e mevcud olmamasından 1zmirin bu 
tir. General llentz .diyo!: ~i: : . A . - Artık Askeri haı-ekat bitmiş, fakıyetle idare eden Milli Şefimizlc menı~ıı·lar ıç~n bı~ mesaı ı:.e.Jdı bulu - sene ele sıtma mücadele mıntak.ıc;ına B. Sıtkı Ercana: p 

- Alnıanyıu11.11 ıst~~lıgı, kenclı ~ıla.h: bütün Avrupa devletlcl"İ mihYerciler hükumetimhe terkederek ba§k:ıla - nacagı t:ıhmın cclılmektcdu. :•hnamıyacağı bildirilmiştir. Tavsiye maalesef moda old\lı 
la~:ımızla • ken~~ •. ~us!em~~kelermrnp etrafında toplanmış Ye bir Avrupa rının tesirle~:ı:ıe _kapılara~ v~ yanlış --x kat tavsiye, i~i türlüdür: 
muclafaa Clmeklıgımızdır. Bıı <le bunu milletleri birliği kurulmuştur. Bunlar zehaplarJa ıçunızden beşıncı kollar MÜHENDiS NAMZEDLERINE HAVAGAZI SARFIYATI Biri, liyakati olana hakkını 
y:ıpacağız. Me.;;.;'ud olabilirler. Fakat buna mnni çıkmaaına ıneyc:lan vermemeliyiz. dirrnek için, diieri ise Uyak• 

Biitün bu ~özl rin manası şudur: olan ikj devlet var: Amerika ve hıgilte_ Bundan sonra şahsım12a rnevttu-:me5- STAJ Belediye reisi Dr. Behçet Uz. dun haketmeaiği .. hi~ ~;vk:ii~ ~eref' 
ı--:r:m n, impnrato~luk toprakla~ın~~ re .• Bunlar ise A \'l"upalı değillerrlir. le ki işimizden başka vakit geçire - Vekiilcti, mü hendi.; mckt - ha\ ngazı fa brik asını ve merke~ g:ı- ~a.at ve her turlu ıstikbalını kopil 

lngıltereye knrsı bır muharebe u. su Binaennlcyh Anupalı mill-;.>tlcr!ıı ha- cek bir eğlence bulmak ve bundnn b" Nafıa f t lebesine ta"il zamnnııı- rajını teftiş etmiştir. Havagazı ·ar- ıçın:·. • . • • . ·ııi 
olarak kulla~ılmak iizere Alman~·aya vatma karıJmaktnn vnzg~C'r'iinler. zevk almak çaresini :ıramalıyız. d~ on s~~\ t~"kat \'nptır~ağa karar fiyatı, abonemanların artması sE>'be - . ~ırmcısıne ıtı~az etmemelı, ı 
terketmektedır. Fakat buna manı ol- • Fakat tngiliz ve Amerikalılar da, Toprağı münl:tit, iklimi müsaid olnn .. 31!1e. ı .a ı • 

1 
• . 

1 
•• d·-" . _ bivle yükselmiştir. Bir ab'>neman. ay- s ·nı kapıdan belıne tekme vur' 

mak üze~·~ !ı~gilter~ ~arafınclan alın.~- bu manevraları önlemek için teşebLü- her yerimizde evimizin bahçesi v:\rsa \'CI mıştır. :aleb.~ er, ~ 0 ~ .. ı~d ın d~ üç lira vermek suretirle i;;tediği kovmalıyız. 
ca~ te?bırlerı, k~ı!dı!'lıne knrf?ı teeavuz se ve faaliyete geçeı"{'k harbi başlat- burada güzel çiçekler, meyveler. v~ şant -yerlerıne gonderı.ler:!~ ucı ~i mu kadar havagazı yaktığı ..-e ::ın mü -
t<'lakkı ederek sılahla mukabelede bu- maktan Almanların mes'ul olduklarını, hatta sebze yetiştı'rmekle meşgulıyet kabilinde bur:ılardakı n~ıhend·~lPı" him ihtiyaçlaı mı temin ettiği i('Jn 
lumıcnktlr. . Avrupa bil'liğinin <le hnkiknttc bir Al- bence en ıayanı tavaiye bir meşg~le- '\--ardımcı olarak çalı~acak, ameli bil- şinıcli bile h·ıv!tgnzına abone olanlar 

Bu hareket tarz!. _tıpkı .Bulgarısta- '"an boyunduruğu olduğunu ve harbin dir, bu it hem zevklidir, hem de v~- gilcr .edineceklerdir. ~oktur. 
nın, son Balkan hadıselerınu .. Alman sonuna kadar devam edeceğini bilclır- cud için hafif bir spordur. Lisan hı· ooo x---
kU\'\'etlerine kcı~di topraklaı:mı ~ul- mekte<lMer. Belki de mih\'ercijer, te.. lenler kendi mealeklerı"ne aid ecnebi G l / G "d [ r 1 NIN YAPTIKLARI 
!anma hakkı V<'rchkten !'Ont'HkJ vazıye- ~ebbfü~lcri hu Rekildc menfi kar<ıı~aıi- eserleri tercüme için günde h:r kaç ~a e en er - l en e B R BOGA • ,., ) . . .... :ıt 
te benzer. ViŞi hilkunıP~i dC' n~·ni m~n- dığı icin !eS<'bbii. lerinden ,·azg~çchi- atlerini hasredebilirler, okumak ve lzmir mebusu H. Mehmerl Al<lemir Dikilinin J~ademli köyü halkmdnn '. .30 _ı ıogram, 7,:33 _Muzik. rl 
tıkla har~k<'t etmcktedır. lngıltere ı_se lirler.. yazmak zevkini tadanlar bundan lst-anhuldan f:ehrimize gclmi~, ma - Hiiseyin oğlu Şükrü Taylan, ormaıı- µaıçnln~. _(p~.), !.4::> AJans ha~ 
b!~ no~taı na~a!, kabul et~ıemektcdı.~'. İngilizleı· Suriye meselesindeki Al- vazgeçemezler. Bu itleri b:lhassa ıi~ hnlli idareler· miifettişi B. l\luammC't' da odun kesmekle me~gul iken J{Öye 8.00 Mu_zık · ~af!f .progr~mın do 
Nıtekım. Barıcıye nazırı Eden hu mu. man propaganda gayretinden bahsile, di uzun zaman için mektepleri tatıl Çe:iker P.alıkesire gitmiş'ı:ir. aicl boğanın ansızın hücumuna uğ- (pl.), 8.~0/8.4o .. E.vı~ sa.:_tı •. 13·319~ nasebetle h<'yanatıncla; Ammanı Fransız ta ...... arelen· tarafın olan gençlerimize "•yanı tavsiye bu- · go··g·su··nden ag·rır \'aralı oldu- gram, 13·33 l\fuzık · Turkçe P 

1 k k .,.J • -s ıamışve ' • 134-A" hbel · 1400l\1li 
- Nerede A man uvveti görürse dan bombardımanı haberinin ı,·alanh- luruz bir tecrübe eden bize ijmrün- •• • ğu halde bir ağaç iistüne çık~rak : l> .Jans a r erı, · J. 1~ • 

onlarla.Qr.ada.ça __ rpı~ncağız_, ·-· . . . i•ına ı'Cl!ıret etmekte \'e·, · ce du'a eder.. Odemışte h ··ıdü ·· ·· b . . Rıya~etıcumhur ~lal\dosu (Şef: ...ı 
I"~ \ b b d _ d b 'r" ) azgın ayvanın o rucu o:;:nuz K" ) 1445 l\lü "k· Tük 'Y'. 

. Jt:'.mı_ştır. . ışı unu ıl ıgı ıçın ır - Almanlar Suriy.ede vaziyeti na. ıl A. E. (Ankara ı ·b ler"nden kendisini kurtarmış- unçer • · zı • r çe 
k I ıt 1 h be h 1 1 

c nı e 1 • lar programının devamı 15.00 l 
ı, ngı er~. ı e .mu ,~~e Y~ ~zı.r a.n- görmek i ·tiyorlarsa, o şekilde haberier BiR C NA YET OLDU tır. Yaıah oduncu, lzmır memleket :'il" .k lJ ...•. ( 1 '> 18 00 ~aktadır. N ıtekım \ışı kabınesmı~ ıe: yaymak istıyorlar. İngiltere ise, Su)·i- 8 ) •f . h t 1 . t• ·ımis tedavi al . uzı : ans rnuzıgı P • ' . 1 

tımaında. n sonra milstemle.ke valılerı •·edeki ""7 jveti gn ... ·et iyi bilmektedif". ayan ar vazı e Ödemiş kazasının Dolaylar kC\vüı'ı as a ıanesın~ ge ırı • "'' • - gram, 18.03 Müzik: Piyasa şnr1<1 

1- l 1 J d'- 1 k " ·v-" " 1 t tına alınmıştır. 18.30 zı·~ıat takvı"mı· ve Topr.ak C"-! ge mış er \'C a ınan te vır er ·onu- t"'akat planını ifşa etmiyecektir. de bir cinayet o muş ur. 000___ • ~~ 
şulmuştur. Demektedirler. b&ŞIDB :\fusbıfa oğlu Şakir, eski lıir hu~u- sulleri borsası, 18.40 Müzik: .R} 

met yfür.iindcn yolda rastladığt Ra - ZABITADA caz ~rkestrası (lbrahim Özgür ve 

R b · · ı ·ı 'f hmed ·rt t''f -· ı n :.:e•=•z1 :•a•••s·' böcekleri), Hl.00 Konmıma, 19.15 uzveltin ir mesaıı D·"'r'an hakı·1--ti Yurd mu""dafaasında ye- fjH og u .~ c c çı e u egı 1 
e • - ·k R ı k t ~ ıttı 

- &ı "" teş etmiş, kalçaf:ınclan ağır ~m·ctte Kadın yüzünden kavga: zı : ne yo caz or es :rası progra 0 
Baıtarafı 1 nci Sahifede - an/ıııtıbilir mi? r"inizi alınız yaralamıştır. lkiçeşmelikte 345 nci 8okakta ::\lııs de~a.mı, 1.9.30 Ajans haberleri, J· 

ettirile_bileceğini <!e bildirmiştir_. . ~ .. .. .. • ~· . Yaralı, diğer köylüler tarafından tafa oğlu M eh1!1ed k_~dm. ~ıcseıes~n- M u_zık: Çıft:eJ~ı!, 20.16 R~~yo 9.I 
• va.,ıngton! 6. (A.A.~. - l\tayı. ıle SO- -BAŞ T~Fl 1 NCI ~HlFEDE- ı ~ Gonullu. h.a ·ta ba~ıdık ku:- yolcla bulunmuş \'C karakola götfüül- d'Cn Hüseyin oglu Huseyuıı ·sopn. ılo tcsı, 20.16. l\1uzık. ~olo şarkıl~ır, "'1 
gutu lan yem bır motör, Amerıka o;- ret .etmektır. ~una yazılmak ıstiyen ba\ anların lz- miiş ifadeı;i -alındıktan sonra iıi'lllıs- basından yaralamış ve tutulmuştur. Konuşma. Memleket postası, 2 
rl~su !cin. kabul edilmiştir. Bu ~.o~?- Loııdra, 6 (A.A.) - Tıı.y~i.s gaz~- mir llnlkevine .~er gün ı;aat J O dan tiir. 'Mehmed ·ifndeı::inde: " Sarhotluk: Miizik: D~~l~yici istekle~i, 21.40 
run, şımdı, Avrupada kullanılan butun tesinin Fransız huduclundakı _mu~~bı-ı 17 ye kadar mura~aatları . . _Beni Şakir vurdu. Sebebi ara- Kemerde umumhane ı:ıokagmcla n_uşmn (Gunun meselelerı), 21.55 
motörlcrde_n üstun. evsafta ~ulundu~~ ri,. J?a.rlanın, !'"';ansız miJ!etinın l~uzde . 2 ~ n.~r~ pake~ı. yapmak ışıııc pa- ınızdaki eski husumettir. Demiştir. 1 Yusuf ve Recep ~~-ın~~a iki kişi fazla zı~: Radyo sal?n '> orkest:a~ı •. 

-habe~ verılme~tech~. Tahmınen ı3:n ellısınm kendısıne muhahf ol?ugu~:l! 
1 
zartesı gununden ıtibnren tekra~ b~~ Vakaclan sonra kaçan katil, çif- sarhoş olarak gurultu :raphkların - AJans haberlerı, 2 .. .45 Muzık . .RB 

beygır kuv,·ctındedır. General motor 1anladığlnı ve Dögolii ezmek ı~tedıgı lanacaktır. Bayanlarımızın HıılkP\I - te tüfeğiyle l>"rl"klc tutulmuş ·ırlli-1 elan tutulmmılardır. salon orkestrnsı programının de' 
mües ese.si, 9 aydan önce gibi zammı !takdirde kendisine karşı halkın is):an lH' gelmeleri rica olunur. '\·eve verilmişti~. 

1 
' .. 1 Bıçak taıı;ormuş: 23.15 Müzik: ~ans müziği (p1.), 23 

içinde bu motöderden her ay 1000 ta- edeceğini bildiğini yazarak eliyor kı: ı x 

1
. · 1 Ka<lriYe mahallesinde Halil oğlu ~Yarrnkı program_ve knpanıf 

ne imal edilebileceğini bildirmiştir. - Diğer taraftan Almanların şima. ALMANYA VE iT ALYA iLE IQl o e;::ace a Veli Şakir ve 1\lehmedin, Balcılaı· 'T'_eşekku-r 
Va~ington, 6 (A.A.) - Amerika li Afrjka geçmesi üzerine general \g) U iiiidJ çnrı:ı;ı:ıında Ahmed oğlu 1brahimin .ı. • 

Harbiye nazırı Stı~son ~~zeteciler top. Veygand, ayıf bir Omid -0lrnakla be-j YENi TiCARETiMiZ iizei )erinde birer bıçak buluıımu .~. C. H. P. Karşıyaka Alay be~ 
lantısıncla, Ruzveltın nıçqı mallara el raber yeniden Almanya ile harp etmek y 1 .. ... 1 ·d ld d'len OZOMı zalııtacfl, müsadere edilmiştir. ğı tnrafmd1ln babaları aske~de b 
koymak isfodiğini anlatarak demiştir istememektedir. 1 t" apı an .. goruşmk e deı ~le e e- J v s Şişe ile yaralamış· nan çocuklarla, öksüz ve fakir . 
ki: • - • Fransanın şefleri, sözlerine ve menı- tnte lı~ey~I gclore ~'11 1

1
11 ~l 1m_anyatic"r:ı· 21K. S. ~fı· 1smelpaşa hulvar;nda Hakkı og··ıu T" k ·· t t k ı l\I k' 1 tJ • r h 

1 
k ti . . f tl . "h t de a va ı e emıryo u ı e , ogru .. rn il. Kori - ur · yavrusunu sunne c me • 

,ı -k Ali a ·ılne ve al e .er. ıma ı k~suslu~- :1: .erının ~r:!elnktana er!ne ı anekt ed. - temaslari baŞla'nacak'W·. İtalya ile 261381 l ~ ~:nşdında1 Tcvii~. bir miınaka.şa Karşıyaka Halkcvinde çok şe 
ua. u anı an a emın~ om ;no san ıgı l"ül\ ımparaı..or u n ,. azgeçmc e ır- 1 . 1. 1 1 

. t ıJ ası vuztın en Jya~ oglu 26 vaşıncln ( e- bir surette yapılan sünnet düğilıı 
\·e ba~ı maddelerin mihvercilerin elin- lcr. c en~~ yo 1

1dY. e <1: ltıca~·e yapı ~t· 26rnıı4 İfıli. şi~e ile yaraladığınc.1~;1· zabıtaca de halkımıza ve çocuklara biiJ 
de 6ulunduğundan bir sıkıntı hasıl ol- m~ me "fırt. ayan nr, :n~-ıı e b"l ı- , . . tutul~uş adlivevc VC'rilm;stir. bir neşe veren askepi .bandoJtl 
ınuşt,ur. Bu salahiyet ile ihtiyaç karşı_ meclisinde bu husustn boş yere rniinn.. mı~f ~~nıb~cfra .. ep·~~ gonlherc ~:.- l~O. 19) Bir ka~;anı~ ~nu : ... göndermek Jütfunda bulunan sıı 
!anacaktır. kaşalnr yapılmamaf:ı isteğini de ileri Jete 1 erınıb. ı 1.rk~ş er ır.rt drac~.n.ı 8 :lıl) Azizivc mnhallcsinde Salih oğlu müstahkem mevki komlftanlı"' 

N ·· l · · d b ·· u tü n yayn ır mı ...--al' vurnu a a t_to - .. 
ı m~ır soz erının sonun a, me usan surm ş r. derilebilecektir. - 9 30) ismen 19 yaşında _Kemal, bir kavga sonun- ve ~onanma b~r~~larmı vermc"-

1' ' . Almnnyadan da makine aksamı, 10 :l5) da_ Adem ogl~ İrfanı bıç-akla sol ba- retıylc Halkevımı.zı süsleyen ~ 
ilk aeanalarda birinci mevki 15 kuruttur. tıbbi ecza, elek~ri.k malzeme .. i ge _ 1 J Yok) cagından hnfıf ~mrettc yaralamı~ ve &'.~~u komu!:ıııt ıle tersane mıı $ 

ELHAMJ?.A Sinema$ında Bugün ~ii~il~~~~ir~·cAi.~~~~i~~~1;~~fn· ~~: INCIRı 11. s. K. s. tu::::~eu~~vgası: . . _ ~~~~~~~ıv~es~Yı~n~1~riı~}~~;ar 
Güzelliğine doyulmaz iki ıaheaer ~lim birden hassa t.eklifler<le bulımu!muştur. 96 Çu. İzzi, A. Fehçi 10 50 10 fiO Kah:amanlar mahalle~ıııde Alı o_g hk ver.e~~ her suretle buyük 

1 HiNT RUY.AS/ ( Tu·· kç so·· 1 .. ) - 55 Çu. lI Şeşbeş 12 ,. 12 lu Bekır, alacak meselesınden Bek:r şefkat gosteren Karşıyaka yardııı1 - r e z U !l Çu. B. 'i\'Iizrnihi 8 2:l 8 25 oğlu Davudu sopa ile başından yn - verler cemiyeti sa~·m Bayanlar! 
Baırollerde - TYRONE POWER. MYRNA LOY Kudüs ve Hayfaya be- ralamıştır. gerek parn, eşyn ve pastalar he 

2 BALALAYKA l t ld 160 Yekun Yangın: etmek suretiyle milli ve içtim11i ~ - yanname er a 1 1 14103!> Eski yeklıri Bergumanın Kaşıkçı köyü mer'a- dımlarını esirgemiyıen hamiY 
Yaratanlar - NEl.:SON EDDY - ILONNA M/.SSEY Kudlis, 6 (A.A.) - Bir Fransız tay_ sında çoban °Mıehmed ve arkadnşı yurtdaşlarımızla 112 çocuğu biH 

S E A N S LA R ya~i Kudas üzedne Fransızlara hi- 141199 U. yekun Rifatın y-aktıkları ateşten orman hazakatle sünnet ederek pansım 
BALA LA Y K A H 1 N TR OY A 1 tap eden beyannameler atmıştır. Bu PAl.,AMUT )'nngını çıkmış, civardaki fundalık 1-annı ~yapan sünnetçi Karşıya 
2,30 - 6 - 9,30 Da 4 ve 7,30 Da beyannamelerde halkın yanlış yola sev. 20-0 Kental 660 660 ve Mehmed oğlu Mustafa Terec!ııe Kadri usta ile -arkadaşlarına ve 1) 

Cumar°teai ve pazar &'Ünleri 11 ve 12,30 Da bqlar keclildiği, Alman tayya're1erinin Suri- ZAHiRE• aid bir buçuk dönümlük buğ9ay tar- şıyaka arabacılarına aleni teşel< 
YAZ FlA TLERl • Birinci 25 - Balkon 30- Koltuk 40 ye hava Uslerini işgal ettiklerini veya 80 Ton Arpa 7 lası yanmıştır. )erimizi sunmakla bahtiyarız. 
Her &'Ün ilk .eanalarda UCUZ HALK MATINESIDIR Almanların Suriyeye geldiklerinin ya- 16 Ton Faımlya 20 75 Dikkdra\zlik yüziinden yangına C. H. P. Alaybey ocağı ida 

Halk fiatleri. birinqi ıs - Balkon 20 - koltuk 25 lan olduğu bildirilmektedir. Hayfaya 16 Ç. sebebiyet veren iki çoban tutulmuş • hey'eti reisi 
da bu mealde beyannameler atılmıştır. 45 Ton Susam 41 ' 42 adliyel'e verUmiılerdir. Dr. S. Şikril l'amirtaa 

~ ' 

'j 
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Ordu hasta bakıcıb'/::ı~~:;::,_~r okuluna ait ll.zmir levazım Amirliği İlanlar~ Askeri Vaziyet Sulh taarruzu mevzuu 
bahsolamaz -BAŞ TARAFt 1 NCI SAHiFEDE-

. . 
- Battarfı l nci Sahifede hasında en iyi müdafaa gene hava 

Be İngilrercnin buna muhalif oldukla- tnarruzlıu1iyle temiA olunabilir .. Ma
ı·ını söylemek istiyeceklerdir. Dikta- amafih İngilizler, Surzy.ede seyirci 
törlerl~in bu hattı hareketlerinin de halinde değillerdir. Geçenlerde Sey
iki sebebi \'ardır: • ruttaki petrol depolarını bombardı· 

Ve Okula kayıt Ve kabul Şartları ~··i;;;;;··L;;;;;;;;'">.;;i;iiği"'s;ı;;··A~ ... K~=~;~;;;;;;:i:~·;··· .. ····•u••••H• 
1 - Göstexilecek yerde (16560) dört kuruş on nltı bin beşyüz alt -

mış lira dört kuruş bedel keşifli ~·ol inşnnsı kapalı zaı"f usuJiyle 

1 - Uzun sÜrec(!k olan harp karşı- man etmişlerdir. Ve bunlar yanmış-
sında duydukları korku, tır. Alman ve İtalyan tayyarelerinfo 

2 - Her gün nrtım \'(' mihvcrcilerc tekasüf ettikleri Halep de hombardı
karşı t('hdidkar hir mnhiyet :ılnn l il- man edilmiş ve yerdeki tayyarelere 
brilterc - Amerikan işbirliğini zayıflat- isabetler olmuştur. 
.nıak. DENİZLERDE: 

A\TUilayı istilillnrı allına nlanlarm Vaziyetten anlaşıldığına göre, ~e-
düşiinceleri işte lıunln.r~1r. Bt~ ~elıeb_le çenlerde batırılan Biamark Alman 
s~ılh t:1arru~l!, o~!ar ıç~n en ıyı şckıl- harp gemisi, uzunca bir müddet kor
dır. On.la.r ıq!n. boyfo. ~ır sul.h. taarru- sanlık yapmak üzere hazı~lanmıı:tır. 
zuırnn ıkı muhım tesırı olabılır; N:tekim bu gemi için denıze açılan 

1 - Avı-upnda ha~·ı~ me.s'ull0 rine Alman ~emileri görülmüş !"e. hunlar
karşı duyulan koyu gıliı azaltarak bu dan 4 tanesi Atlantik denızı-ndc ba-
hi si Amerika ve İng~lterey~ ~.evir~~ek tırılmıştır. • 
\'C A11glo Sakson mılletforıııın, chger M ıA ldugyu veçhile korsan h!.!r-

·ıı ti . A d ti .. . . te a um o 
~~le .c~ı~.rd~urn~ ~na crım ıs me- binde, menzil teşkilatına ihtiyaç v:ır-
l ı · crın1 ı ıı:rn , . . dır. Bu i§ ,;çin de ya bitaraf devlctlf'!r 

2 - Am~ı:ıh""ndn Huzveltın siynsetı ı· l dan yahud da harp ba ... al h. b. d k ıman ann , ..,, • ?.Y ~ı~e t ccr~·an .~ıyan ~rma. Vt' langıcmda bitaraf limanlarında kalıp 
mutim .uı:ı k<> ursak mAerı aı:ıkın t alrp gayl·- da denize açılacak ve konan gemi
rc crmı ·ırmn ·ve. meı·ı ·ne :ı ...ıız\:e - leri ile buluşacak ticaret gemilerin
t<' ve hnrhe muhahf olanları takvıyc d h d d dcnı"zlerdc yakalana-

d k 1 A 
. 'd . en, yn u a 

e er.e. on ura «. vrupa nazı ı nresme cak dü§man gemilcrinln e•zak, mıı:zot 
g~mı~ \'C kendı huzuruna kaYuşmak . · d • t•fade edilmek aure-. t ckt d" B" 1 • • h I f t vcsaıresın en ıs ı 
1 rl el~ ~ e dı:~. :z >~~ı~~~çın mu a e e tiyle yapılabilir. Almanyanın, ltuciin 
e e ım .:ı> t'\ılr mt' e ıı. Amerika ve Afrikadaki limanlnrm -

. Diktatörlere gör~. bu sur~tle, Amc- dan bu şelcı:lde istifadesine ımkan 
rı.ka~~~r A~·rupada her ~eyın yolu'.rn yoktur. Bu sebepledir ki, . Bismar~ 
g!rdıgml:! hukmedeceklerdır. Faka~ 'a.- :zırhlısı denize açılırken, ıaşe geMı· 
zıyet ev·~:el<!.e~. a11Iaşılmıştır. C.unku leri de Atlantiğc gönderilmiştir. 
Aim::n soz~u~u, ma15_s:;_dıQ me)dnnn HOLLANDA HINDISTANlNDA : 
çıktıgını duşunerek butwı bunJarı tek· B d K d d oldug· u gibi te.-. 

· t · t' 't:' 1. t b "b' . ura a, ana a a _ 
zıp e mı_ş ır. r a.ırn u gı ı manevıı l k l 400 hücl!mbot 
ve propagnnda Anglo Saksonlarm iiz"'- ~ane er ~r~ muş ;e 8 ..,.. İ ;1 _ 
rinde hiç bir tesir Yapmıvacaktır. ınşaaına aş anmış ır. u_ un. ng ·~. 

Lo d G (A A 
·) ;l' . · terenin yokluğunu en çok hıssethgı 

n ra, . . - a~ mıs gaze- .1 • . ·• tl · !:ı 1 tesL Gn1..et dö I.i0znnın bir yazısını mık- harp gemı erı to~pıto ve sura ı 0 
-

)eylemektedir. Rtİ g:ı?..ete mih\'erin yn lardır. Bunların ıcabında uzak şa .. k
k;nda bir sulh t..•uıı·ruıun'n kalkmasının ta, icabında diğe.r sahalarda 1m.!la • 
,gayri varicl olmadığını ya,ımnktachr. nıl~~k ü~ere İngılter~ !'esabnm ımal 
Diğer İsviçre gazeteleri ise, Amerikn- ~c!, ldıklerı akla S{elebılır. 
da dönen şavinl:irı kaydeylemekte ve - -~---
bu şayiaların. Bitlerin sulh şartlarını Diş Tabibi __ _ 
bildirdiğini Life mecmua ·ında çıkan r "\ 

l - Ordumuza Hasta bakıcı \'e hemşire yetiştirmek üzere Ankara'da 
M. :M. V. tarafmdnn 1939 senesinde açılmış olan Hnstn bakıcı ve Hemşire
ler olmluna bu sene de rıo talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, lrnymaknmlığına veya askerlik şube
l<'rine dilek~e ile m,ürncaat edeceklerdir. 

2 - 3433 suyılı lrnnun mucibince lıu okulcl~ın mezun olncııklar, me
mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi :hizmetJerini ordu hastahane
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
te~kküJler kendilerine açık olacaktır. 
. 4 - Tahsil rniiddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbaslnrı tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanuııunn göre 20 lira asli maaş
dnn başlamak üzçre mnaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi fa§<!, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 ..._ 'Okul 15 Eyliil· 1941 de tedrisata başhyacaktır. 
7 - Okula kayıt ye knbul şartları şunlardır: 
a - Tlirkiye Cumlıuriyeti teb:rnsından olnrnk \'e Türk ırkından bu

lunmnk. 
IJ - Sıhh:lti y('rfode olmak ve durumu he'r iklimde vazife görmeğe 

müsait bulunmak (bunu her lıangi bir ha'stalınne sıhhi lıey'eti mporu ile 
teı;;bit ettirmek ve mTraka bağlamak lazımdır.) , 

c - Okurun yaşı on .nltıdnn aşnğı Ye yirmi ikiden yukarı olJnıyacaktır . 
d - Kendisi, :ma \'e babası iffet ehlinden olmak. (bu vaziyet polisç.e 

tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) • 
c - Eıı az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme foıtihanlarında 

muvaffak olmak şarttır.) veya bu deı~cede tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdikname veyrı bunun tasdikli bir sureti muameleyi evxakına ekle

necektir). 
f - l!!vli \'eya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşamı.nlarla ko

cası ölmüş olanlar knlıul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza eklenecektir. 

g - Okur sıhhi sebelıler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev
lenme sur.eti dle \ eya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik mecburi hizmetini yapmn<lı!,rı veya tnmnmlamadıf,rı, ve yahud sıhhi 
se~Ller dışında okuldan çık:mldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep mnsraflarmı tamamen ödeyeceğine \'e gösrerdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dnir Noterlikten tasdikli Ye kefilli bir taahhildname 
\erecektir. 

8 - Yuknrdaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 
edilecektir. · 

herannt ~ı aırlkactıır 01cıuğunu yazmak- , Ferid Cemal Üçer 1 
tadıı~ Hıtler bu mecmuaya beyanatı 
He. Büyiik Britnny:ın Avrupa işlerin Muayenehanesini İkinci Beyle~ 1 
de roliı olmıyacnk ikinci bir devlet hn- ı sokağı numara 72 ye naklet -
line sokmaktadır. Bunun Ameriknd:ı- miştir. 
ki akisleri ise, icldclli ve pratik .,.ekil- TELEFON: 4349 ' 
<le \'erilen cevaı>lar da kendisini göf:- = 

!> - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler
den, Vilayet,' eyaJrnza, merkezlerinde otura ular bu mnkamlar veya asker
lik şubeleri vnsıtasiy)e evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdür lüğilne gönderileceklerdir 
10 ~ 1'liira<'tlatların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi termekteclir Afrika müstcmlek~lerinin IZMIU Bf:LEDil'ESINDE;.V: 

Almany:ıyn bağlmımnsı hareketi karşı- 1 - Z~lbıt.a memurlarına. 88 t~kın~ lfızım<lır. . 
sında Vaşington, İngiltere tnrafmdnn ya~lı~~ d~~se yaptırılması, ~azı ış}erı l1 - Okurların kabul €<lildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 
alınan tedbirleri haklı göstermektedir. ::\1üdurlUgundekı şarhıarncsı veçhıyl<ı makamlar tarafmdan kendilerine bildirilecektir. 
Mareşal Pcteıı. Ameri~a il~~?l~n ~lo~i.- açık cksilt~eye ko~rnlmuştur. 1\Iuha"'!- 12 -- Kalıul edileceklerin okulun bulıındug·u Ankaı·n'\·a k"'clar aelmek ve 
luğu muhafnıa etmek ısledıgını bıldır_ men bedelı 1584 Jıra muvakkat temı- .. J " o 
miştir. Mesele. inceden inceye tedkil, nntı J 18 lira 80 kuruştur. Taliplerin okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hnstalıkları tebeyyün eden-
erlilmektedir. \'işideki intilrn gergin· teminatı öğleden evvcl lş bankasına terin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paraları kendilerine 
lig-rin azaldı<rını ve Darlanm bir miktar '-'atırarak makbuzlariyle ihale tarihi 't ı k' ,., J aı o aca · .ır. 
g<.>rilcdiğJ mcrlwzind<'dir. olan 9.6.94'1. Puznrte:;l'"giin\i saat 16 dn Tabı'bı' ---ooo Encümene müracantlnrı. A;ıltnra Merkez 'llastalıanesi Baş 

2 - Z'nbıta memurlarına 88 çift fo- tıc Okul ltfiidfü'ii. Albey 
tin yaptırılmnsı, Yazı işleri müdürHl- ~ Dr. ŞABA'lı.7 BAUUTÇU 

Yaptı ğiindeki şartnamesi veçhiyle açık ek- 17 20 23 26 29 M.ayıs l 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Hnzimn 

Hitler, yeni beyanat 

siltmeye konulmuştur. Muhammen be- ı ı ,., 10 l" 16 19 29 25 ?S T 7 o 9 
{ BASTARAFI 1 NCI SAHIFED~.) deli 704 lira muvakkat teminatı 52 li-ı 1 

t..1 - - emmuz l 
4 

l 
13 16 

1 
Demiştir. Bitler A \'l'Upa teş_kılat.. r.a 80 kuruştur. Taliplerin teminah öğ- 22 25 2~ 30 Ağustos !)41 (1804) 

lanmasınm Alman ihracatına P.ıyas~- leden evvel 1ş bankasına yahrarak G •• t ı •• t h ·ıı 
lar arzedeceğini ve bu ı.;uretle Bırle~ık makbuzl:ı.l'iyle ihalt· tarihi ohın !l.6.94l I oz aşı a an mus a Si ere 
Amerikaya rekabet imkfmının ~~ala- pazarte i gUnU ı;aat 1G da Encümene 

v b' l 1·1 l k ·1 · ·· " ''c 1 1ZMIR iNC}R ı·e 1'7.C.H 'J'AWlıt SATJS KOOJ>RUA1'1PJ,,1'JT:I cagını ır < e ı o ara ı erı surn;u':' mi.ira~ıatl:m. ~ 
:sözlerine şu suretle devnm etmıştır:. a - Zabıta m uırl:mııa 88 adet ıJ/UU<~lNJJD.\': 

• :- A lmanyanın . J?Ü ·üıkb '.~ • t i:nı tı yazlıl, ka ·ket yaı1tırılma ·ı, Yazı işleri ı Y ul,:;<:k Kuortliıını;) on ~ } 'etinin, 23.5.!1 U tm ih ve 4815 sayılı Resmi 
kagıd esa~ına ~legıl, speku~_a') onu~~ müdürliiğtlndcki şartnamesi vcçhiyl!! g:ızetedc iııti!':nr .eden • 1 :>O - ... ayılı kararı mucıbince, ikincikfmunun 941 
tamamen ılgası ıle emtea muuadele:.ı açık eksiltıııeye konulmuştur. Muham-·ı tarihh le Gôztaşının kilosu 20 kuru~ olarnk satılmn ma ait 121 sayılı ka
esasına dnyanacaktır. Almanyanın al_ men bedeli 220 lira muvnkkat teminatı 
tmları tamirat ve tazm~n~ıt :.urctiyl.e l6 lirn 50 kuruştur. Taliplerin temi- rarm tutbik me,·kiinc girdiği 19.3.941 tarihi rırasındn Mü, t.ah illere bir-
clinden alınmış ve kendı:;ı, beynelmı- natı öğle<len ewel İs bankasına yatı- liğimiz veyu lıirliğimiı.e bağlı koopet;.'ltifler: tarnfmrlan yapılmış olan 
Jel ol tın ız bir ticaret sistemi hazırla- rarak makbuzlariyle" ihale tnrihi olan Gozta~ı sı.tışlarıncla tatbik edilmiş olnn fiııtlerle ;2.0 kuruşluk fiat ara m
mağa mecbur edilmiştir. Bunuı.ıla be- 9.6.941 pnzartesi günii ant 16 da En- chıki fark alıcılara inde olunacaktır. 
raber AlmnnY:ı altınının kreclı esası cu··m"n"' müra"n<>tlaı·ı 1 · h · ld ı · ı.~ • 'k" ·· h 1 '" "k ·ı · ... "" • ""'" ' · Ahcılnrın mwt-ı .sıl o uk ıırını muut:yyın ı ·ı nus a ı JJtl'er \'esı a ı e 
olarak faydasını tanımaktadır. 4 - Dnriifacezeye senelik 22 kalem " . .• . . . .. 

Hitlcr Alman menfautinin .. milletleri muhtelif erzak Sı!tın alınrnnsı, Ynzı jş_ Gözt<r,.ını satın nldıkları mahalle: ~ırhgımıze veya Kooperatıflere: m.u-
\.'.Saı:et altına. nlmnkta ol.ı:nadığmı. :;~y- !eri mücHirlüğündcki şartnamesi veç- ı racant ederek mübayan ettikleri nııktnrı hazırlanan lh:t.elere k:ıydettır
lemış ve netıcc olartık. şoyl_e <lemışt.ır: hiyle açık eksillmt'ye konulmuştur. Mu- mele ti Jüzumu ilfin olunur. 

- Alman <ln\'ahsıl~fııd·le§~k .Amerıka hnmmen lı~cleli 1414 lira murnkkat te- ı i~leleri 11 ikmalini miit:e:ıkip fiat farklnrı iade oluııncaktır. 
menfnatleri~1e mu a ~ eg!l~lır. Fakat minatı 106 lira (f>} kuruştur. Talip- ' ' r: 7 9 (2025) 
bunu Amerıkalılar~ ısb:ıt ıçın yapıtnn !erin teminnh öğleden ev\·el İş banka- <> 
gayretler daima akını knlmı:-;tır. sınn yatırarak makbuzlariyle ihale ta-

---000 · rihi olan !:l.G.941 pazarte~i günü saat 
Amerikada harp gayreti 16 da gncümene müracaatları. 

• . . 5 - l>arülacezeyc sendik 8000 adet 
- B~ıtar~fJ 1 !"'cı ı~hif~de - tek tip ekme'k satın alınması, Yazı iş

len scferı ;nzıyetledır \'C şımdı Dcvent- feri müdürlüğündeki şartnnm~si veç
te karargah kurmuştur. . _ hiyle açık eksilt.meye konulmuştur. l\lu_ 

Bu fırka geçen harpte ılk Alman hammen bedeli 960 lira muvnkknt te
esirlerini almağa muvaffak olan fır- minatı 72 Iiradtr. Taliplerin teminatı 
kndır. .. . . öğleden eV\'el İş bankasına yatırarak 

Vnşington, 6 (A.A.) - Bırl~ı:ı!k makbuzlrıriyle ihale tarihi olan !l.6.fl41 
Amerikh hiikumeti, Milli müdafaa ıçı.n pazartesi günü saat 16 da EncCimene 

ı ~.2:;0.000.000 dolar gibi muazzam hır ınür:ıcnatları. 
tahsisat knbulünii kongreden istemiş- 6 - Darülacezeye senelik 800 kilo 
tir. Dana (lti satın alınması, Yazı işleri 

Hu hadiıı.e, büylik bir ehemmiyetle kar nıfüliirlüğiindeki şrırtnanıegi ve1;hiyle 
sılmımıı;tır. Bu mikt:ır g~Qen harple nçık eksiıtın~yc komılmuşhu·. :Muham
.~merik~ hükumetinin kcı11grcdcn iste- men b~dcli 240 Jir~ı rnm·akkat teminn
diği Uç milyar dolarlık tah~iımttmı son- lı l8 lırndır. Taliplerin teminatı öğle
r:ı en mühim tahı:ıisattır. Ruzvelt bu den <'V~el 1~ bankasına yatırnrnk m:ık
münusebetle kongrey<ı bit· mesaj gön- btiılıır.ıyl: ı_l_ınlc tarihi olan 9.6.!J41 pa
•dererek ilan ettiği tehlike haJi için 4 zartesı gunu ·ant 16 da Encümene mü-
yıllık bir zamandan balı eylemiştir. rnC'jl:tflnrı. 2fl 29 3 7 (1898) 

r k rı·· k·A . .-k t• . 'I znıir p'1nıu mertsucatı ur nonzm şır e ının 

Kaput bezi satış fiatleri 
"' ı · 36 Metrelik beher 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidlr 
MODERN KONFÖR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

eksiltmeğe konmuştur. 
2 - Eksiltme 9-Haziran-941 pazartesi günü saat on altıda kışlada 

izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Teminat muvakkata akçası 1243 bin iki yilz kırk üç liradır. 
4 - Şartname, keşifnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
fi - lstekliler teminat \'.e teklif mektuplarını ihale saat.inden c>n nı 

bir saat ev\'t!I komisyona vermiş bulunacaklardır. 
23 28 2 7 

lzmir Leva.m Amirliği Satın Alma Komisyonundanı 
1 - Tahminen beher kilosu iki kuruştan 1085 ton meşe odunu ka-

palı zarf usulü ile satın alınacaktır. . 
2 - 'Muhammen bedeli 21700 lira muvakkat teminatı 1628 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyonda görülebilh·. İhalesi 20-6-941 günu 

saat on altıda Geliboluda eski şube, bina mda komisyonumu
zun bulunduğu mahald~ yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkur gün ve saat on beşe kadar teklif mektup-
larını komisyonumuza \'ermeleri. 3 7 12 l 7 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundaıu 
Miktarı 

aooo Kilo Nohut 
2000 • Çekirdeksiz üzüm 
GOOO c Patates 
3000 c Snbun 
2000 « Sabun 
2000 c Sabun 
1800 c &ıbun 

90000 « Odun 
5000 « Taze fasul) a 
5000 c Kabak 

• 

1600 « Taze soğan 
YQ]<arıda cins ve miktarı ~azılı On kalem erzak ayrı a~ rı pazarlıkla 

sntın alınacaktır. 
• Taliplerin !l Hazirnn 941 pazartesi günii saat Onbeşte Kışladn İzmir 

Levazım amirliği satın alma komigyonuna mürncantları. 

Vilayet daimi encumeninden 
Senelik kira 
IX>cleli _ l.ıira 

No. ('insi 

-------
~lnğaza 

c 
Kahvehane 
Dükkan 

.. 1evkii 

Yemiş çarşısında 
Alipaşa meydanında 
Şadırvan altında 
3 üncii Kara Osman Ça. 

• G75 
ll8 
810 

24 
48 
80 

17 28 
29 
8 

22 
7 Bucada Vilayet bahçesi içinde 

İkiçeşmelik C. Katip Z. Medrese
. i içinde. 

50 403 Dükkan lkiçeşmelik · cadde.-i. 
Jdarei hu:susiyeyi Yilayet~ ait olup knpu mımaralaı· yazılı Emliik bir 

rıI müddetle kiraya verilmek ıi1~re 10 giin miindetle temdiden ilan edil. 
ıniı:ıtir. 

Kirn şartlnmıı öğrenmek i tiyenlerin her gi.iıı Mulıasebei hususiye 
m'iicliiriyeti Vnriclat knlemiııc \'e pey siirmck fr.ıtiyeıılerin de ihale tarihi 
olan 12.6.941 Perşembe gliı'lü . aat 11 d '< 7,5 depgzit-0 makbuzlariyle 
birlikte \'ilflyet Daimi EncUmenine müracaatları ilan olunur. (2086) 

Anbar inşaatı 
}ZMIN KOOPERATlPLEU B/RLIC/NDBN: • 

lzmirde Al ancakta Stnd) om karşısında Birliğimize ait nr~ada inşa 
edilecek keşif bedeli 149.411 lira 60 kuruştan ibaret kargir nnbar inşaatı
nın 20.6.941 Cuma günü . ant' on beşte vahidi fiat e~ası dahilinde kapnlı 
zarf usuliyle eksiltme~i yapılacakhr. 

1 - Eksiltmeye ait bilumum evrak lzmirrle ı Birliğimiz merkezinde 
:\Imtaka Ticaret .l\Hidüriyctinde al:1lcadarhır tarafından tedldk edilebilir. 

2 Eksiltme)~ i~tirnk için muvakkat teminat miktarı 11205 
liradıı·. 

3 - Teklif mektuplnrının şıırtııam • :ıhkı'lmı dairesinde ihaleden lıir 
'n:ıt {'\'\'el ltzmir İncir \e Üzliın Tarın1 Satış Kooperatifleri Birliği ck
:ıtnı0 komi'-'yomma) tenli edil mis veya \'armış olması I:lzımdır. 

~ 12 15 (1255) 

~----------------------.... ----~ 
Şark Sanayi Kumpanyası 

T.A.Ş.den 
lkhsacl \'ekiıleti sanayi umum müdüilüğü 28 EylOl 1940 tarih V"\ 12486 

No. lu tezkeresiyle vaki olan tebliğe nazaran mamullltımız pamuk ıplik ve 
lkaput bezi fintleri aşağıda gösterilmiştir. 

lplik Vater Katlı Bükülü (kıvrak) 
No. Kuruş Kuruş Kuruş 

12 650 695 
14 685 
16 690 

20 655 
24 705 790 

Kaput bezleri: 

·Tip D. Tip E. Tip G. 

90 cm 862 
85 cr.ı ' 879 
75 cm 750 . 710 

Gerek iplik ve gerek kaput firıtlerimiz beher top için fabrikada teslim 
peşin !iati olup ambalaj ve nakliye masrafları müşteriye aittir. 

D. Limanı.arı işletme umum 
müdürlüğünden: 
Keşif bcdl'Ji altmış dört bin alu yüz elli beş liradan ibaret Galata yeni 

Yolcu salonu önündeki caddenin mevcud asfaltın nihayetlendiği noktadan 
Tophaneye kadar olan kısmının mozn~ ik kaldmm inşaatı işi kapalı zari 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatı <4482) DÖRT BiN 
DÖRT y"üz SEKSEN lKl cI .. 1RA> c76 YE'r.M.lŞ BEŞ> kuruştur. lhnle
si fl / 6/ 9'Jl tarihine rastiıyan pazarksi günü saat 15 de Galaroda rıhtım
daki umum müdürlük binasında toplanacak olan salııı alma komisyonun-

• .,....., topun bedeli ----------------------------~! 
da ynpılncakiır. Teklif zarflarmm bildirilen vakitten en geç bir snat ev
veline karlar komisyona tevdi edilmesi şarttır. Tipi " .ı. Eni. Sm. Kurut 1 

Beher 

D 85 818.-
E 90 916.-
E 85 879.-
F 85 874.-
F 75 800.-
G 85 778.-
G 75 710.-
H 85 749 . ..:.... 

.. -· Halis Zeytnnyaiından mamu1 

Ömer Muharrem 
Çanıaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

38 Kuruştur -1 

Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
ikinci Beyler aokaiı No. ( 80) • 

Hutalarmı her SU. öileclea eoara 
kakl "'e tıtdaori ed•. 

llu baptaki keşif ve şartname her gün sözü geçen komisyonda görille
\ bilir. Taliplerin şartnamedeki yazılı evsafı hniz olduklarına dair vesika 

ıbr.ız ?1<'1eri lftZJmdır. 2G 30 ~ 7 c3957 /1885:ı. 

Çamaltı Tuzla müdürlüğünden 
Tuzlamız için 5 iliı 10 yaş arasında ar,aba \'e yiik taşımak için 6 adet 

beygir pazarlıkla satın alınacaktır. 
lıbu fiatler fabrikada teılim beher topun eatıt fiatidir. 

ul 11da 225 kurur ambalij Ucreti mUıteriıe aittir. .......................................... 
İsteklilerin hyvanlnriyle birlikte 80.6.941 Pazartesi saat 14 te MUdilr· 

lüğUmUzde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları. 7 14 20 (2084) 

• 



(ANA D.O L U) 
• 7 HAZiRAN 1941 CUMARTESj; 

• . (SAHiFE 4) ------

Orta Şarkta 
C. Afrika kuvvetleri 

Japonya-Amerika müna· 
sebatı ne halde? 

Tokyo, 6 (A.A.) - Domei 3jnn· 

5 Alman tayyaresi 
diişürüldü 

4 Alman gemisi de 
bat1r1lch 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
bulunuyor sından: 

• japon hilkümeti, Çunking hükilme-
KnhirC!, G (A .• \.) - nu nkşarrıki tine nid zannedilerek IIindiçininin 

l'esmi tebliğde C(•nubi Af1·ika kıt~· ~imnlindc vnziyed edil.en lı:ırp m:ıl- . !-ontlr:. 6 (A .. \.) .- .ır.nv:ı ··,'.:J.a
lnrınm nrfa :-:arkta bulunduğu ve !1.Y· zeme">inin bnska biı· devlete !'lid olch- lıılı emnıycıt nez:u1ctlcnıım ~e 1ı11gı: 

Coğrafya kongresi 
ııi 7.amnncln · cenubi Afrika mad.<»ı- ğunu öğ-renm'istir. Bu gece lngilt.cre> ii7.l1 l'İncle dil~ -
l<·r rınzırmırı mnreRal Smnttmı l':l;i - japorıy~ hi.ikGmcti namına bcyn - n:nnın .5 ~oı:ıbnrclımnn tayy'!l~·e:i tnh J y t 
me:::~ili olarak Bnsı:ayn gelcliı~i nil- nata mezun bir sözcü, japony-anm ·~·P edılmı~tLr. B~ akş:~m s.aat L.~0 .Ye ilk Top antısını ap 1 
dit·ilmekLedir. Tebliğd<' deniliyor ki: ~\merikadaki büvlik elçisi tarafın - tadar ka·.~d:ı deger hıç bır ı~;ıdtse ' . . . 

«- ).I:ıdenler na:zırı nlbay Talla- d:ın «SUih Yolu, Amerika _ japonya olınnmıştm J Ankara, 6 (A.A.) - Birinci Türk dan ?ir kısmın~n ~erdıkl.erı fa~rırle 
ret :Mısırda bulunmnktn ola•ı b~zı arasından ğe~.er> ~eklinde kullanıbn ~o~ıdra, ?y (A.A.) _ H:ıı:n :1 c:ı:a- cogra~ya ko!1~re?.i bugün soaa~ 1~. de Ebcdı Şef A;t~tuı;.k~. ru?u~a hdrm~
Afrik-a kıtalnrmı teftiş etmek üze.re bir ctimlevi btiv'tik ekinin şahsi bir rctınuı tcblıgi: i\Iaarıf Vekilı Bay Hasan Alı Y•ıcel te:ı ?eş d~k!ka su~ut. ed.~ln_ı:ış ve. a~ı~ 
gelmiştiı. Nazır bnşvekil Sırrı pa~~ı hareketi ~larak ifade "eylemiş ve rle- Tesbit erlildiğinc göre dün. ~n. tarafından dil, tarih Yü cografya fa- :i\1Iıl.lı Ş~fım:z~e dıger buyuklerımıze 
ile orta şaı·k İngiliz hava Ye kara mistir ki: düz cereyan eden harekilt c:-:nasm • kültesinde açılmıştır. T?p1antıya tazım hıslermın arzı karnrlaşhrılmış-
kunetlcri şeflerini 7.İyaret erleeek- .:._ Büyük elçi bu husu.'ltn jn.pon cı.:ı ~\·cıl:ırımız hiri bomh.'"!rclımnn, muhtelif P.rofe.sörler, .'~elnh~yetdnr .: tır. . . . .w. ·. .. . • 
tir. Cenubi Afrika kıblan. daha hiilcumetinin noktai nazarmı a1ma _ doı·du de avcı olmak üzere . ccman hır, mu-allımler gelmışlerclı. l\.1a3:~ıf .'!l~~s .' ekı~lıgıne ısbfo;~ık .•. t~:m;m 
Adi~-Alııılıa dli~medcn evvel, ~fo~ıra mıstır. Fakat gözlerini tnPYip edivo~ 5 düşman tayynrc"İ tnhr1p ~tnıi~Jer- Vekili hazır bulunanlara teşckkur mudurü C~lal Arybar seçılmıı;itır. Ko-
ge1me;{e bnşlamışlardır. Bugün mii - rıız. , · dir. ehikten sonı•a, ilk toplanan bu kon- misy~~1lar ışc bnşlan.;ışJaı·dır. Buntnr 
him bir yekun:. baliğ olan h!ı kıta- ooo-- Lon<lra, 6 ((A.A.) _ İngiliz bnhri- grcnin umum~ vazifelerini) aasıl ,ça- 3-4 gune k-a~~r kc!ldı arala~-ın.d~ ~~lı· 
lar, ~hsırı~ muhtelif mahnJler!nn ::er- AVUSTRALYA BAŞVEKiLiN iN ye nezareti tebliği: lışılacağını .a~lntm~ ve.m\tvaffakıyet- şn~~klar, muteakıbcn· hey eh .mu· 
leşmışlerdır. Bü:marka kar.;:ı y:ıpılan son bar~kaL ıer temcnnı~ınde bulunmuştur. Azn- mı:J e tnphınacaktır. 

BEYANATI t~n sonra_ deniz knvvetl~~imiz 3 iaşe, 
Koordl·nacyon hey'etı• .. . . _ . , bıı- muse~luh bahk~ı gemıgıni .batırnuş. 

~ . Sıdn~~.' 6 (.ı\.A.) - Avu.stm_nI~ ~ lıudn·. Bunların, Bismark Y<? diğer Al-
An~ara. 6 (A.A.) - Koodına:~yo~ haşvekılı Menzıs ort'!'l şnrk ·vaz1)~et! m:ı.n harp gemileri iaşesi -iGin denizde 

hl"'y'etı ~rn sabah sn:ıt .orırln. Başvektl hakkında beyan~t~n ~-ul~narak, ı"tl· bulundukları mulınkkak t.('lukiki edil-
Dr. Refık S:ı:vdnmın rıya~c"tıncfo '"or- ~nı'l hnrp konseyının hukumetçe bu mekt.edir. _ 
bnmı~ır. ~e~zuda verilen .iza~atı tav~ip ct.tı- 1 Londro, 6 (A.A.) _ 1ngiliz-hava 

goını, bu husustnkı mutaleanm lngıl - 11"7.areti ..tebliği: 

Vilki 
Malzeme, lngiltereye 
teslim edilmeli dedi 

Vişide 

Kabine mühim işleri 
konuşuyor 

Amerika Hariciye Nazı- tercy~ ,ayni zamanda orta ş.a~k Jrny- Sahil muhaf:ıaa ta.r.rarelerimizden 
\'~t~er;~ ~a.ş ~uma~dan m.~ .. ~:·ınıne hıl· lıiri, Gnskonyn köl'fczinde tesadüfi iki y k ALMANLAR DAKARA OOGRU 

rının Fransaya yaptığı dırıldı~ını .sö.r!emış .ve bu.un ~~rkal~: düşman ta.y_raresine hücum etmiş. bun~ o sa lngiltere M ' 
rııı hukume-tın lü7.umlu gooreccgı lardnn lıir tane.sini düsiirmilştlir. UZANMAK iSTiYORLAR 

SQQ ihtar tP<lbitlCl' alması htı:;USUnda mutabık • . 
( BASTARAFJ 1 NCJ SAHiFEDE ) k:ıldıklnrmı da ilave -etmiştir. 1 llt 1 M k uaııgamaz Londeyı, G (A.A.) - Deyli Tıelgr::ı.f 
ne, hakiki menfaatlerine \'" ref:ıhma ooo na eren n 08 ova gazete.si, Vişide cercy!m eden müzake· "' f 1 d b '-- d Vaşington, 6 · (A.A.) - Ruzvelt rC'lerin ehemmiyetine işaret ettikten 
y~pncağ~ tesirlerden baska ch~e~ r an anın omu-dr ımanı 1 . . L d .d. Amerika. limanlarında bulunan 80 ti- sonra bu müzakerel~rde garbi Amerika 
mılletlcrın de hnkları~::ı. kar"! tnm'1- mrlin 6 (A.A.) - Resmi biı· mcıı- e ÇiSi on raua aı ıuor car.et gemisinin kullamlmasma ait olan valisi Buasqonun d::ı. bulunduğunu .raz-
men hn.::mane Ye gnvrı do.::lanc nl:ı - lırıdan biİclirilivor: ' kanunu jmza etmiş ve deniz komisyo- maktadır. Bu zat, general Dögole kar-
c::ıkt:1:" . . . Dublinin bombardımanı iizerine Ir- Lonclra ı:~~~'Ol'lln:ı .gö;e. lngilter;ı~in mma tatbikini emreylemiştir: ~ı yapilan mukavemet hareketinin me-
.Dıger brafl:aıı bıl' gnznte~.ıııın :::.u- landn hükumetinin prote~tosu hakkın- .\Ioskovn .buyuk elçısı Krıps, Harıcıye Şikago, 6 (A.A.) - Vnndel Vilki suliidüı·. Muhtemel olarak Alm::ınlar 

a.lır!c ce,·np ohrak şunl.:ıı:ı soj'l<'m•ş- ela yabancı gazeteciler· tarafından so- ~~:z~·ı. E~~n t~rafmd~~ Lond~~ya da- bir nutuk söyliyeı'€k Amerika, Reisi- şimdi, nüfuzlarını, Dakara teşmil et. 
tır · . . . A • l'nl:ın suallere cevap olnrak Almanva ~t ydılm~."'' elçı ~e refıknsı bugun ~tok- cumhuruna. karşı mes'ul bir zatın ri- mek earelerini nraştırmaktadır. Al

- A.mıı·aı LC"abyden ıptıdaı .m:lıı- II:ıricive nezareti bu hususta vapılmak_ h?lmn muteveccıhen hareket etmısl<'r- vasetinde bir t:emerküz müdafaa. teş- manlnr simdive kadar İngiliz ıabluka. 
yette bır kac ~·a~?r aldık. Snmımı '.'<' t:ı. olaiı tahkikatın henüz bitmediğini dır.. ı kilatı kurulma~ını istemiş ve demiştir smı aşarak buralara inmedilerse bu, 
nçık olar~k soyluy~ı·~m :. .. . oildirmiştir. Bır ~aç gün Londrn.da kalacak ve dö. ki: sırf Brezilyamn hattı hareketinden il~~ 

T:ıhrıLtus .ede_r gıbı. g·orunen. '"n7:ı- 000 n~cektır. Londra rndyosu, cicilerin z::ı. _ Bu tedbiri ittihaz etmekle milli ri gelmiştir. . 
~ etteı: çok endışe e.~ı~:oruz: 1kl~şı~ H t d l t .. • nıan z::n~:ı.n hükumeti~ temas için rncr- müdafaayı teminat nltına almis, hem Vişi, 6 (A.A.) - D. N. B. ajansm-
1~~erıka. Fr.ans.ız h~~u~~etmc •.. ~~zı- ır.va ev e reıst keze ç:ı~ırı.l:rıa.ıa:ının usulden olduğu: de lııgiliz harp ihtiy.açlarına ~:ardım dan: . 

ı-

A. Darlanın h~ 
kımızdaki 
beyanab 

• . 

Fransızlar, bir tavzihte 
ne diyorıar? 

Vişi, 6 ( A.A.) - Havas - OEi bil· 
diriyor: 

Amiral Darlanılı beyanattnd' 
umumi harpten sonra Türkiyedt 
vukua gelen hadi.eler hakkında 
fıkrasına kat11ı Türk matbuatınl11 

ksWameli üzerine selahiyetd-1 
mah6:Uer şu ciheti tasrih etmektf' 
d~ler iki; bafvek\1 muavini, Tilf' 
kiyeye Marşı m.iİıi gayretinin ~ 
halarmdan bir tanesini teşkil ede 
bu kadar ealoi bir hareket h 
da senenİ.Jte bulunmak ~iye ' 
gütmemiştir. Darlan yaln.ıs lngUiı 
terin iki yüzlü, hile Ye cebir of~ 
nunu aydınlatmak ı~ste1Dİ4tİr. Şu c~ 
het • tebarüz eUirilmekteilir 1'1 

Fransız - Tü.rk münasebetleri de 
ğişmemiştir. İskenderun sanca~ı 
selesine verilen hal sureti, bu ınüıs' 
ııebetlerin iki temele dayandığın& i 
at etmektedir. Bu iki temel, an'atır 

vi dostluk ve yakın şarkta karsılı1' 
haklara mütekabil hürmettir. 

• 

Tasarruf bono" 
ları içi~ 

~ et.m zpıluklnrın.ı. t •. kd ·~. te~ 1,t .. 
1 

11 l- H ıtlerle konuştu ııy. da bıldıı !llıştır. Fakat şn var kı, <>tmi~ oluruz. Amerika imalatının emin Bu sabah Fransız ırnzırlar hey' eti. 
d~~~ınu ~·c ke~dısmc mumkl~~ o.:~:1 . . .. o.,.ı l_{rıp~, E.denı~ şu·b.nt ayı şonunda An- bir tarzda !ngilforeye teslimini temin başvekil muavini Dnrlnnın riyasetinde Sı·gorta· mu··esseselerİ Je 
butun m~znheıetl.e. btıhınm~k,.',z:;1 ı- . s.a~z?urg,. 6 _(A.A.) .. - Hıl\ a. d.~ . :e ~:ıras.a )apt~gı. zı) aret esnasında An- etmelidir. Ahi takdirde İngiltere ya- toplanmıştır. İyi haber alan mahfiller
~e. old~g.mıu •.. am.ıı!'l .Le~~~ .. a~ .• n - tı ıe~~ı 1Pa,,:elıç bug~n. Alman.}:'l)

1
a ı..a_ra3n ş-elmışy:e ko~u~~u~tur. ~u .~~n şamıyacaktır. Amerika harp malzeme- doe söylendiğine göre-, evv.eıa Suriye va

sı3 le mıısu.:mıı :n bıldır~nı-?tıı. gelmış 'e ~3:lzburg • aı oşlaı~nda A - zı.\ aret JS<',. d.eı:ı~en \ azı3 etı t.edkık 1cm sinin teslimini temin ederse İngiltere ziyeti konuşulmuştur. Bundan başka, 
Fakat Bıl'leşık Amerıka. ana siya- ~ıan.ra .haı:ıcıye nazırı Fon Rıbentrrıp yapılmış gıbıdır. R,. G. \'nşıyacak v.e muzaffer olacaktır. znnnedildiğine göre, Amerika H3.rici-

sctinin, Fr.nn::a\'ı i<>tila etmek Ye F•-.111 ıle maı3·ctı tarafından karşıla~mış - x · 000 K d 1 H ll'il F h k 
~ız milleiini bÔvnndul'uk altına ~:ı - tır. Hıı-vat devlet reisi, Fon Rihcm - HORYA Si.MANiN A b b d ye naz~rı or e u n, •r:ınsa a ·-
m. k 'st' · l . k • .. • d ı h· - fropla .konuşmm; 8Crefine verilen Zİ- mman Om alanma l kındakı son nı:y:.:natı. ~a bahıs mevzuu a ı. ı~ en ere aışı muc.ı e.c . ı . ·' . . ~ 1 olmuştur Bu ıçtımn. ıçın g~ncral Vcy-
linde bulunan bi.iyi.ik Dritany;ı~:n .":ır. ,\'afette ~ultınmuş ve bılahl).re Be.1• - MUHAKEME$ Kudüs, q (A.A.) _ Röstcr ajansı . · • . .'. A _ 

dım etmek olduğunu ela Fı·nn~n:·a gost-a Hıtler taı·afından kabul ~dıl - . . bildiriyor: g_and ıle Tunus,. C~z.nj II, .. garbı Af 
acıkca sö\·lemiştir. mistir. Çok uzun süren bu mülak:ıt- Berlın, 6 (A.A.) -. D. N. B. a1nn81 .. . . rıka ve Fas valılermı.n çagırıl~ış ~u~ 

, . · . . ta -maıesal Göring ile Fon Riben _ füikreşten haber Yerıyor: Fransızların Amman ~rıne bır lunması müzakerelerın ehemmıyetını 
\-nşın;ton. 6 ( A.A.) - H:ıı ı~·~·cı trop da "hazır bulıınmuşturı. Hali firarda bulunan eski başve- hava ~kını yapt~~larma daır çık~n ha- gfü.termeğe kafidir. 

nazırı Kordel Hulhın beyanatı, !'ıy:ı- kil muavini Hor\·n Simnmn muh•ıke- bcrlerın famamı~le asılsız oldugu bu-

si müşahidler tarafından birinci d"· Ih t x d mesi gıyaben ô.Üıı Bükreş divunıhnr- rada bildirilmektedir. . BA·TAN BALIKÇI GEMiLERi 
recede ehemmiyeti haiz bfr \':lZ i,' '''H- raca eşyaSJO 30 binde başlamıştır. OOOuo---

çalışacak 
Ankara, G (A.A.) - Haber ıılı~ 

dığına göre ~c;igorta şirketleri tar~fı 1 
<lan sigortalıla:ına karş: tell'!ııı~j 
olarak tevzi edılen ve Tıca.ret \ e~ ( 
letince listesi ile tesbit olunmuş Jtı - .~ 
metle11 meyanına tı:ı.sa.rruf bo110J.ı 
nın da idhali muvafık görülniUştı 
nu suretle ~igorta şirketleri, gôs~ 
mcğc mecbul' olduklal'ı teminat! 
tasarruf oonol~rına da pliist> cdtb 
lcıcekl<!rdir. 

te olara:k görülmektedir. Rn nutui\- • 1 000 Al d idha!a"t Londra, 6 (A.A.) - ' Amirallık dai-
ln, Vişinin, Berlinin öntinde eğflmı>- resım a ınıyor M .f ld" ' manya an resi Bengern ve Ceyvel ismindeki ba- B t•• 
m<IS.i ve Darlanın ~izdiği rolu takip İsianbul, 6 (Telefonla) - Hükume- anı atura ge l , Ankara, 6 (Te1efonla) - Alman- lıkçı gemilerinin bnitığıuı bi1dirmekfo- U MO Or 
:tme~i takdirinde . .ı-\_mcı-i!rnn d_?~t~u- Umizin s~n _aldığı .knr~rlar. mucibince, l:;t.anbul, ~ (Telefonla) - 1skende- l~rla so? a.nlaşma .konte~janı muci - <lir.. . , . .. N, l b b ? 
gunu feda e'tmesı lazım~eleccgı !~- mcmlcketımızden ıhrnç ıedılecek eşya- rumlan aldıgımız haberlere göre, bu bınce, ınhısarlnr ıdaresı, Almanya- Bırıncısınde olen veya yar::ılanan t..Sl attı aca a • 
tnr olunmuştur. dnn resim alınmasına ba~lanmı~tır. Bu limana mühim miktarda manifatura dan 3 milyon liralık mantar, mathaa yoktur. Diğerinde kaybolnnlarm yak~n 1st.:ınbul 6 (Telefonla) _ lzmirdC 

Amerika., F'ransız nıilletiııb Aı':°1e- alınan resimlerin miktarı, günde 15 bin e~yası gelmiş v-e. tahli~·esine başlan- mürekkebi ve sıgar:ı kağıdı getirte - akrabaları keyfiyetten haberdar edıl- ?l.'vtinyağı 'ylikliverek :\tersine gidl 
rikaya kar~ı olan hhılcri dolayıd~·le lirnyı tutmaktadır. ını~tır. cektir. mişlerdir. 39 tonluk İkiz kardesler motörü Afı· 
F:ııı~:'la nl.ey~ıindeki t_edbirleri büyiik , . . . . _ . " . . ~ur ,a.~ıklarında batmıştır. i\1(ırc . 
. bır ısteksızlıklc alacaktır. Fakat ~11 t>ıı muhakkak kı, aynı yaşta ve aynı 

1 

E . O sırad-a znbıt:l baş amırı Don bat yüzerek sahile çıkmıştır ve hiç kJ 
da bilinmcliclil' ki, Vh~i kabiııQ:::i ~\!- nw~lekte bulunan iki genç; ancak iş . ' • d • it ı ·Sersiyone, sulhceza hakimi ile bera· se ölmemiştir. 
many~ ile i$birliğin?c ıs:.ar edc•r!le, i~:ıbı olnrak hir?i~·ine. yanaşıyorlardı.ı srarengız enıza ı ar b:r gazıı:on~n kapısı ön~nde gö"ü.n- :\fotör ani bir yara alarak b::ıt11ıl' 
Amerık-a ve Fı-anfln ılı> muırn;;;ebat mı Ji akat nıeslcklerını alakadar eden \"3-

1 
• duler ve ılerı de duran hır otomobıle t ' · 

ke~cr.ek onun hakkıncln A lmnnyı~ ('!': ziyeilercleıı mnda başkn bir ~y kon us- Aşk harp dehşet ve ma.cera d?ğrn yürüdüler. Fakat . otornobi~e ır. 000 \ 
zasındnn bir memleket mnamc·Jl'cıı mıyorlardı. ' ' bınmeden evvel Don Sersı.rone hır T I f 

1
. h l f l 

yapacaktır. * - 1?' jandarma onbaşısını çağırdı ''C !lU e Ve Da ta 10 58 Ş 3 
Orta şehrinin b.~ı ~ar~.a~~u-,ışık .h~l- tirak etmiyor mu?. Yoksa nmnusunn - Mösyö Smith kıymetli bir m:ı.- emri Yerdi; w ~ . Ankara 6 (Telefonla) _ Görnl~ 

Amerika yeni b'r karar~ kı; . akııam~n.rı!n kuçuk. korf:-zın dıbn~~ halel gelecek diy.e mi korkuyor?. Fran- kine mühendisidir. Bin defa, kendi- -:- Knlabalıgı clcrhal d~g~tmız. ve lüzum üz~rine, Ticaret Vıek5.letirıı 
• c el_.! ın~f!.edılmış olan bır g-azınoda ge~ı- ıııı kızl::ırının nezaketi \'C inceliği, bu ~ine nnsihattn bulundum. Hayat, ku. iz<lıhama meydan vcr~eyınız !. 1 :ı: .cmrivle bugilndcn itibaren tel ve 11ııf 

verıyor rıyorh~rclı. .. .. .. . mu ncaba? Ne kadar da ndi giyinmiş. marla kazanılmaz dedim, dinleteme. !arda ~ünaka~a ve mut~.lca ~erdını talin' sa tısları durdurulmuştur. 

B af 
• 

5 
L:if d Gazıncı çok lıuyuktı~ W! ·P<'nc.erelerı Bu kadar fena giyini~ olur mu hiç'?. dim, fakat. direktör, bu sefor EvP.li· menedıyorum. J1erkes mustcrıh ola- · 000 

- a,t.ar 1 1 ncı •·~. ~ e -:- . denize rn.tzır, miikellet, geniş salonb- Yokga kendini bu kıyafetle bü,·iJk bir nin sözünü kesti· ruk işine gitı;in !.. Giineş ba'tm!'ldan 
r - •• Amerıkanıı~. ~-onc~~·~. ~uy~~ e~eı. 1 

J';\ tak:<im .cdilmi~ti. Bu itibar~~ grup- üstacl diye mi tanıtmak istiyor? - :\iüsan.de b:ırurunuz l\Iadmazel! failler; yakal~nmış olac-aktır. Yeni tip ekmek 
~.ıcj ~,rnt.'ıı ~~~dt.L) .t gu.~l~ı ec<'g~ b.~sl.ı- !!il' ayr~ ay!·~ galonlara ?lnrnbılı_:ror .vt; Ayni dakikada Evelin; Amerikalı- :\faleasef kumar oynamağa alışmış Fakat jandarma komutanı hu ~m· lstanbul, 6 (Tıelefonla) - Hükurı11 
~ •1 h.~>eı, hdkı <l~/·nıeıhkaııın Tıı '<' ınuhtelıf kagıd nyunlarıyle V;ikıtl<ırını mn bir cevabına mukabele ediyordu, olanlar ga.lim kafaya malik adamlar ri verirk.en gazetelerin ikinci tabı tin tesbit ettiği yeni tip ekmek, p.ııı' 
~~:~~ j~~~~]~1(~:·e~~ucıx;~~·ikt·~~{1 ~~1~,~~;~~ ·~Nt~{~·o~·~~r~ı. 1 

b değildir.' ·anlar, bu' menhtıs' oyunu çıkmış ve satıcılar var kuvvetleriyle; gününden itiba~n satışa <;ılcncaktır· 
h.:ı.mil ,·:ıpm·J;ırla' rıaklccİecekleri' ola- t· f a~1 ~ 1 

: . • ava rnm)>,n'.ı~T\1~ 111 
eye- -:- .Nasıl'?. Prenses~_ kır~ ~:aş~n?n ?11 oynamakla bfryük bir zevk duyuyor- . - 1.kinci fabı!... Bli~·ük grı.zinocla Fia.t eskisi"'gibiclir. · 

c·ıl·tır il cn~ll,\ ~Si \ e rıe~l~~ ·l: 1 ~~ ~l~n maaş declınız ?. Şu halde gozlerınız ıyı gor- lıır. Bu itibarla nafile -· uğraşma!. ıka edılcn hırsızlık!.. x.---
. ı\rnh·ıl'rfrin ilave ettiğine göro \iik ~1 ıyor ar ~ ve )ll k1 1 ar~ .. 1 ;~~~.b oy~ı~- miyor do;::tum!. Hiç olmaisa e1li yn- Sonra size 8Öy1iyeccğim ~özleri bir Diye bağırıyorlardı Gazele - Limanlar U müdürü 

sek nu:kanılaı· Amerikan vapurl;ıı~ını~ :ıı1ı :nfı:.ıaı aı:ın: 1 ·ı:":U
1 i\.~u. ı 1/ha~r c ~_ında bir kadnıtlır o!. · Çehresini süs. baba nasahati telakki edi~ !.. Ier birinci sahifelirnde en bü - • 

harı)- mmtak·ı~·111 .1 g-irm\'lerinin hit:ırnf ~).11 aıkc 0 'mu~ or aı < ı. • .. a.ı~:.111erı·"~P-e lıycn boyalara rağmen, cildi buruşuk- - Teveccühünüze bilhassa ,eşele- yük harflerle şöyle başlıkl:lr ncnnş - İstanbul, 6 ( 'Telefon ) - :Mil 
• . ' ' ' - •111 ·umpanya~ınııı mumes ... ı " tuı· c··zıe · b0tmı" g'l · a" "kt"r Bu l .. d · ı . . d . ıı"kal~t Vekaleti limanlar ıımtl ]ık l'"'ntıııuııa muh·ılı'f oln1•ın1"kl::ı 1

·- 1 ·ı· A "k 11 i · k ı · 0 rı .. ... ı >ı • .,onu u · • rnr e enrn lar ı · .. ~ '" • • " uc- ngı ız ve m~rı -n ı arc an gerı a mı- w , • k · • 
raber bunun mlimkiin olduğu mlita!ca.. . ·I ı na ragmen prensese hayran olan cr~e - • «Sahil gazino~u meçhul ~11ı;r ta - :\Iiinakfilt Vekaleti limanlar umll 

1 1 l N 't ı · R ı · · ı A 'oı arcı. !er az değildir değil mi? Şu halde er- Şu 1 ld d · ı · r S 'th d · f d ı t G · .. d ·· müdürü Rnufi l\fanvns , bugtin }. sıııuıu r ıu·. , ı e ,:ım ~uz\·~ t c e me· Pr<'ııses An tonvn bir masadn otur- k k. ·h. . . ~ A.. . • h. - • ıı: .e m .~yın .. ._ m1 _ . mıı7 ra m an soyu muş ur. . azın o mv. u- ,, 
rikan donanmasının her tarafa giclelıi. mus avuç dolusu· para ile ovnıyordu. ~. • .. ıssı~atına m:tglup, 3 ptal ır l·cn Amertkaılı muhcndisın akı~etı rünlin kasası açıJmış bınlerce lira k-aradan şehrif!1iZe dönmüştür. 
leceğini söylemiştir. Ôii;.elliğine hayran ol:ınlar el~ etrafını cııı~:n !. . .. . . .. . her ~~ide feci. <?lacaktır. Onun ıçin .kıymetinde- parn ve mücevherat çnlın ,,. ooo 

Şimdi ticaret gemileriyle devlet g-1'· ~nrm ıgltırdı. . F.ık~t Smıth guzel Evelının sosl<'- kendısıne .pek ıtımad bağ~amamam- mıştır. lzmirden lskenderuna 
mileri biribiriııdeıı kola\•lıkla anl'ıl · "' dıklerıne kulak mmuyorclu ve Bakara- zı ehemmıyetle--işaret ederım. Gazeteler hadiseyi şöy-leccı tec:ıbit ' 1' 

· · ; nrn ov d v :ı ;ı;. ·ı ı· ·or Ev ı· b ı· · · .J b t l g·d Nlilmekte~ir. . .. A • • Pr~ıı~esiı! Bakr.racbki şama ~'lyalll d . nan ıgı ma..,aya l.Oxru 1 er ı~ - ~ e ın; -a~·re ;nı,. aynı . zamanu.a e<liyorl~rdı; . azı vası a ar ı ece 
GnzeLetı, Amerıkn hukumetının 28 hayretlı. Kağıd vermek sırasını ele ge. u.. . . . .. h?J ec3:n~.nı gızll~ emıyeıı hır nnz3 rla «Sa.hıl gazınosundn Prenses An - İstanbul, 6 (Telefonla) _ Aldır 

gemi mübayea etliğini hntırlatarak, ı·iı·mc:;i kafi idi t. Hep Rckiz, dokuz, ra- _ -. Rı~:ı ederımA Smıth bugun, sa~ah_ dıre~törun yüzUne baktı. tonya, Ser Nievil Ostin, mühendis mız malumata göre, Münakalat V 
şimdi hükumet~e haJlcdiJ.ccek yegane kamını yakalıy-0rrlu. lc.vın. bır dahn kağıd oynamıyacngnıı- Dıketör Rayları; sıgarasmı ~.taktı Amerikalı Smith ve bir çok kimseler kfLJeti, İskenderun limanının ihtiY~ 
meselenin. memleket menfaati icin icap Kont Holç iı:ıe gayet sakin, mutedil, zı vacletm~diniz mi?. ve dilber Fransız kızının geçfrdiği arasında büyük bir oyun ceN>yan et- cını karşılamak üzere, tzmirden }ıı 
eden \'Usıtalara miiracant olduğunu füi- f:ıkaL iı:,tihasız bfr oyun o~:nıyordu. Ö,\'- heyecanı hissetmemiş gibi metin hir miştiı-. Bir nnda banko; Smiflı far:ı· zumlu vesnitin göndcrilme~ine kat 
ve eylemakt-eclfr. le. ki baıP.n cledfkocltılnra hil{' meydan ~ Faka.l madm:ll..el ! Bu, oyun sayıl- tnvırla ilave etti; . fmdan satın alınmıştır. wrmiştir. 

Vaşington, 6 (A.A.) - Kr~diler veriyordu. T.a.z .. Aynı zamimda ben o.}:~ı):acak de- - Bir darbı mesel var matmez.el, .Amerikalı Smith: e\'ve!a şansm!n ooo---
<!nciimeni sima! sahillerine topl:ır yer- ~11 '. 111• ::\f~~anın ~eı~arına.. ılışıp o~·~nu arif oJan anl-ar, derler!.. Ben do si- yardımiy]e her iki tobloyu kazanmış BiR GAZETE INGILTERE 
leştirilme~i içiıı 92. milyon clol&rhk hir - K~ı;t Hol('.; !•ağı el oyununa n;~- :-e,\ ;~tn:ıe~ıe _7..ev~ı~ıı t~tmın e~eeıegl~ !~ ze ~u kadar söyliyebiliı'im. eline külliyetH bir pn.ra g~i!'mişiir. , 
krerli kab~l e~mi~tır., Aııcnk ~m .sureU.e r:lk.lı degıl.. Fnknt ne .yaps!n; gevgıh- . E\el~n. ~eı:~~ 1 ~1.1 al.ı;ı:ac~ı. \e ~eıkc. :. . . . . Faknt kağıd; birden bire ter~ ?iiıU- HAREKETE GEÇMELiDiR 
harp gemılcrı ve tayyardm·ı lımanla- sının hatırını kırmak ı.'>temıyor! . ,ıın du.Hıcngı juksek lm sesle ba~rclı, Yerli kadınlardan brrı; zcngın hır nü göstermiA ,.c bu suretle Ameri-
rın mlidafaacı.ınd::ı kalmaktan kurtula- Daron Fon Gutman ise o,vnamıyor- .. - .~n .. oyun.u ı::ana ~u~utturac..:gım !. bahkçıya benziy.(m birine ~öyle di. kah, sabah sant dörtte gazino ka - DiYOR . 
l'nk .bafika rNlerd~ kullaııılabilcceldir. ıhı: Hatta oynıy:ınla!<lan bile nefrd Çu.nkl~ _hl~dc.~~11 saı·~~bılır._y9a:r:ı-ı .me~: j·ordu: . . · pandığı zurnan, korlrnn<: bir l):ı.,bQl'le Londra, 6 (A.A.) _ Nevyor1{ 1;:ı 
Sahıl top~usu kumandanı gcncı«ıl Jo- "ılıyordu . huz bır \aZıj~fo du~meklıgı~ ıhtı:n:'l 1 - Orta şchıın<le ılk defa ol:ırali: salondan ayrılmıştıı· 
~ef Krin ~u miinasebetle .kı:edi _lehinde Prense::; ; Fon . Gutmanı. oyuna, ~~e- \·~rclır. Ay~ı. ~amaı~{~~. zekanı ~av;ı(~ böyle bir hadise geçti. Amerika~ konsol~~u M. Klarl~; mist.e çıkan bir ına.kalede dcnili~· 
ıdnl'ci kelam ~clerek demıştır kı: falarca chn·et ~Ltı ,.e y:ınınıln yer go~- CJj unlarına :-.,ırLtmeklıgın mana:-ızcl11 - Ha,-ret !.. s·ıfdı"l bı"ı· zattır Bu itibarl.'.l. .\lmnn ki: 

·· .._ · ı· <ı·ınıı·ıın' J • • P ~·r .. ı r · ·t· d d ı r - Donanın!l duşmaııı :ır:ımak ve d~- tCı < ı.; · • , .. . . . - Ev~t !.. Bu da zabıtamn nok- konsolo;;u Fon Gutmnna ı:-~f h!r if:ı- . « ~:-• muc a anJ a 1 ıma c rn e 
nizyollarını nıü<lafan etmek i~in :-:erbe:;;t •A--:- Bu~·urunuz, y:rn!ma ot:ırunuzA!. Fakat. Smı.th; <lınlemedı Ye oyun san olmasından ileri gelmiştir. EV.er; el~ ile; . hıç hır şer y~pmıyanların, .. ~~.lmıı 
kalmalıdır. Ha\·a kuv\'eUerinin vazife- l\.agıd vermek ;;ıra;:;ı sıze gelınce ka- ma8mııtı.'l geçıp oturdu. .. inzibat kumandanının \·~"'~'hud p~ olis B • k f k' 1. 1 _.., harp rnakınesı .karşısmd-a duştu 1<le 

· d f d ~· ı l" ~ il b ı ~· ı F\•clin· Höylnnerck direktörün· vahı • · • · .J• 1 - u genç ço n ıı·ctr -t~mış- · d d d H ı bh. si el.:: lımanları mü a aa egı' rıuşma- gu ,arı en {e:'\ecegım .. . . . . . " • .'; ~ w ' • teşkilatımızın kadrosu daha gcn!ı:; ol- hir n.r Pl bile arazbıi voktur Fakat vazıyet mey R.n a ır. er eşe .. ı 
nı ıwr.edeY~e arayıp bulmakhr Fakat Baron bu teklıfı barız bır lı- umumı ıle beraber oturdugu maım~a , d h h ).J b" ı b" h~ 1-: .ş .• .J • k. ·. ! düşmana bırakılır ve ancak ond~ 

• • • • L • • • 1 k 1 • 1 n"it · oturd say ı er a t•.e oy c ır · ac !Sl':··e in ·n zaman 1cmue c:o zengı!'!. o :ı ;, • 
Vaşıngton, 6 (A.A.) - Ameı·ıka :-;an.a ·ar:,ı ı.rorc u; hı 1

' B u. d' d . 
1 

w me\·dan \'·erilmezdi ı c·,kür · sonra. harekete geçilirse ııe netieel 
'I ı· , . . 1\I . •· • ·ıı· "d" - Peni mazur göl'linüz ı Hattii va- - u oyun - ıror u- ıns:m ıga za_ · ' . ... . . . .. '· · · 1 - 1.. d H lb k' h' A ~~ n '-'~ nazııı ~~ ~ıgenı.a\. mı ı mu .. - • . . ... • , . . . . . d . V I'" • b gstenb:ın ismmcle bır demlr•'ı ~{!'Je - :\rira..mmı konm·or? a ındıgı ma um ur. a u ı ıı . 
fan he •olarının ılk sn1.ışlaı ında 441 ııınızd:ı bıle oturınıık ıstcmıyorum !. ı aı lı bı~. OJ un ur: a ıı umumı ~na knrıştı. H . ' D .• ı · '1 ,.· ·. manvanm A vrupadnki çelik isthisnl 
milyon 78~.000 dolar temin ıeclildiğini Prenses; bit.tab! scvgilisin!n _:ranınd~ nasıl musaad~ edıyor: hayret cdıyo- 'I' d 1 . b t". . d k ·- ,;-1 d· ayırd... enı.zab~ı "hgıt~mı e ... ın~ ne gBr.e 2 misil, benzin ve petrol ol· 
h'l r k d · t' k'. oturuyordu Bır lahza. Evelını Amerı- rnm ı. - ,.~ a cm cı za ı .. , mevctt U\ a.ı,ı rn ar e en ycnı ır ı ırmn pe . 1 cır~~ · ıe~ış .: ;~)n'.ı cer"\'an eden hı.lı Smith ·ile beı•nb~ı: ;ördü Se'lgi]i Don Rimooı·a · cevap vermeden van- \•etile dolandırıcılığın v-e hırsızlığın, şindsdir. Ve işittiğime gö!'e ihtiraı- rak da 6 mı-sil istihsal yap1yorıı 

- vclllZ eıın Qu.;:-;l uC "· ~. ' ' • ~ ' • ·ı . .. .. . k k d t' de d bT k .. e ed'r' Tayyarelerimiz de kafidir Binn"'' 
hfüliseler, Amerikanın harp gayeleri- sinin ~ulağınn eğildi ve Almanca şun- !arından ayrıldı. Direktör ise b.ir ~y- caı~~ eı;ın ontme geç~e. • u. re ın ııı a 1 ırme uz r 1 · • ev\•el · ,..;.:t 
nin her sahada tacilini istihdaf -etmek- litrı söyledi~ . ler söylemek ist:cdi, .fakat Evelın ~ô~·· c~·?~ıldıı:~ şu hal?~ ~ükftnıet., 1u teş- ~leJb ~~~mandan h:ıt-..nn. 
tcdir. - Bn knfasız modnınzel; oyunn ı~· lenmektf' clev:tm ettı: J,ılatı lngvctmehdır ... - Devam edevek - ~eçme J ız • 

• 


