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. No. 8552 Günü seçmif nUıhalar 25 karaıtur. Hergün sabahlan lzmir) de çıkar siyasi jlazetedir. 

1stanbu1, 7 (Telefonla) - Kendi arzulartyle Ana
doluya. geçenlerin son kafilesi de bugün trenle ha
rek<>t etmiştir. 1stnnbu1 lmlkından istiyenJerın Ana. 
doluya nakilleri JÇin tayin edilmic: olan müddet, bit
miştir. 

Ruzvelt 

Gazeteciler kon
feransında ka
rannı bildirdi 

Federal deniz komisyo
nuna salahiyet verdi 

Bir kurnazhk 

Amerikadaki 
Fransız elçisi 

ne yaumış 
Fransız müstemlekelerin
deAlman kıtaları yokmuş 

ımarikan sularındaki ıa. Şu baldı Aıarikaıın 
purıar müıadara edilecek ı&phııi da uarıız 

Son aüratle ilerliyen bir Jnıiliz destroyeri ve Defi!anta avcı tayyareleri 

V3 sington, 7(A.A.) - Uuzrelt, diln \'nc:inı,rton, 7 (A.A.) - Fransız. 
gnzet.cciler toplantısında Amerikan su- ' büyük elçi Hnnri Hey, pc;~en~e \'e · • 
lariyli'! Filipin sularında \'C Pnn:ı1nn cuma glinlcri hnriciye nnzırı 1\.0tdel Fransanın takıp 
knnalındn bulunup dn kullnnılmıy:m Maretal Peten Hull ile görüc:meğ.e mumffak olnmn. 
bütün vnpurlnrı müsadere etm~k. r "'\ dığından Visinin vaziyetini izah 0t- tti v • • ti 
.kirnlnmnk Ycyn kontrol nltınn nlmnk Gl. Veygand m<-k Ü?~IC gazetecileri Fr~nc:ız hüyiik e gı sıyase 
için federnl deniz kornisyomm~ ~elu- elçiliğiııe 1oplnmı~ır. Elcı, ~ak.al'dn, 
hiyet vcrdiği;ni bildirmistir. K:-ıznblnnkada, sair Akdenız 1 ımnn. anlattı 

Kezn, f cdernl komisyon bu vnp.ıır- lnrındn, L!izkiyc Vt> Suriyenin cı~ir 
Jnrın Amerikn S<.'rvi.:leri \'Cyn acen- ) D 1 mıntnk"'llarındn Almrın kıtalnrı hu -
t.eleri tnrnfmdnn sefere konulmnsı- Amira ar an lunduğu hn'kkındn c:ıkn~ . .:h?~'Ct!".rİ Suriyedeki hava dafi ba-
na da selfihiyet \'erebilecektir. Bu yalanlamıştır. Fransız lıuyul, elcı~ı. 
Yapurlnr, muharip hükümet mÜSl<'S· ı·ıe neden anla- ha\'ll ,\'O)İy)e kıta 'nakleden ml!n'c>r faryalan kuvvetleri 
nn olmak iizere .;nlYıncı memleket- ta..'\-rnrclerinin orta şarld:ıki F,.nmıı~ 
ler için \'eyn sahil serYi inde ~"fer d miiııtemlek<>J.eı inde knrıyn irıi!iğ'ln: 
(\tmck maksacliyle icnr \'C İHl'P edile- cama 1 de tekzip etmiştir. 
ililecektir. Am"riknn knnunlnrınn gör<' 'Y Elçi Her. resmi Lir lıe~ n11rıntne 
hükfımet, ,·apur sahiplerin<> tazmi - okuduktan ~onrn l.ıir çok g:ı.zcteci'e-
na1 verecektir. Rei;;icumhur. !ınngi :\imanlar geçen seneki rin suallerine CC'Vaplar \'ermitlir. II<ı ... 

GI. Dentz lngiliz tayyarelerinin 
Beyrut üzerine attık· 

ları beyannameler -
Bıurut dııarıarında 
Loran haçları ıar 

"/ngiliz ·Fransız mil
letlerinin hürriyeti ln
giliz zaferine bağlıdır,, 

inanmıyorlar 

Amerika -Fran-
e A •• sa sıyası muna-

sebatı kesiliyor 
Müteakıben General 

Dögol resmen tanınacak 

Yapurlnrın rnüs-aderc edileceği \'C l"ransnnın her hangi bir hücuma 
Fransız Yapurlarının da milsndt>r" 1.!· vaİdaerini tekrar- \'.nr~ı. miil'ltemlc.kelerini miidnfna Kudüs, 7 (,A.A.) - Fransanm Su- • 
dilip ~dilmireceği hnkkındn gnzt>tc- cıdC!<.'eğini söylediği z:ım:ın nesnsiz riye ve Lübnan fevkalade komiseri ge-

lllbldl 11111 tıtalı
rllı dlilıttrllıblllr ıl? 

lmırlkada uını harp 1111 
ıari- raunantıı bıuanatı 

Vasingt-0n, 7 (A.A.) - Yuna~it>rl 
Pre :ıjansına göre: 

cilerin suallerine ce\·aben bu husuı;tn hyamadılar ~özfikii\'Or Ye vliziine knn hücıırn "di. neral Dentz, söylediği nutukta Fran-
hir fikri olmndığım ila\'e etrnic:+ir. \'ordu. · • a~nın, Vişi hükumetinin siyaS(!tini ta. 

Nuri Said Paşa ııuana kırıı ıtııııdı 
Alıanıariı tadblrl 

Rcıımi bey-nn:ıtını bitiren biiyük ('İ· kıp :etmesi Hızumundan bahsetmiş ve 
~i, hiç bir propaganda veyn şayinnın Surıye He Lllbnandaki Fra.nsız maka~-
11zun ve ~erefli bir maziye sahip olan larını.n bu toprakları k~n.dı. vAasıtaları.Y
Fran!!lZ milletini mukadder y'>lunu ı~ mlldafa:t edeceklerını ılın·c etmıl'l-
takip etmekten durduramıyncnfnnı tır\ . . 

1 k d 1 t td teyid etmiş ve şöyle demiştir: General Dentz, Surıyedekı kıtanhn, ra ta ev e nazırı O u, Londra, 7 (A.A.) - Röyter ajan- _Sizi resmen ve samimivctle te _ ezcllmle henüz ~ok vatanperv~r nyı-
Ankaraya geleceği de amin Alman hududunda bulunan min ederjm ki, F.ransanın mukadde- --De9anu 3 neil .lahefed--

, hususi muhabiri bildiriyor: ratı, h;ç bir zaman Amerika mnkad-
S'Öyleniyor deratına muhalif bulunmryacaktır. Zanned'ldiiine ıöre Fransız - A!-

v..:s.•-, ,. (A.··.) - BaX.daddsn L L Fransız - Alman işbirliii hakkımla 
-- • n 11 1111111 aalcert -.•lrliimln pl&nlannm A rik h ı i ı k 

O"""gr"'nildi:ıı:.:ne -xre Nuri Said n. naa . me anın şQp e er ni iza e etme 
"' ~· ~" " tatLiki hahaincle amiral Darlanla · H llil rt · Q " ö ;ıı;.ı 

-----· ·---
A~Kf RI , VAZIYfT 

Birle~ik Amerika ik! Fransa arasın
dnki münasebetler, tarihin en buhrnn
Jı safhnlarındnn birine girmiı:ı bulunu
yor. Kordel Hull'lin beyanatından . on
ra öyle zannediliyor ki Am"rika \'<' 

Fran~:ı ara ındaki münasebnhn inkı. 
taı ihtimalinden Amerikan mahfille
rinde açıkca bahsedilmektedir. Müşa
hidleriıı kmı:wtine göre iki hlikümet 

fOEVAMI .t NCU SAHIFf:Uf. ~ 

---x---
Milli Piyango 

devlei nazırlığına tayin edilmistir. " .rın u paza esı g nu g rece •. m. 
f ·1 A k T :tı aralarında. tahaddüa eden noktai &erlin mahfDleriain mGtaleasu Dün 19 Mayıs stadyu-

Hususi biJi vazi e 1 e n nrn \'" 1 azar ihtilafı üzerine general Vey- Berlin, 7 (A.A.) - Yarı r~smi bir Piki Tauuarııırı·nı·n 
a-nna gi?l'ceği .:övlenrnekfodil'. kaynaktan bildiriliyor: munda çekildi 

aoo rand, hareketi"" tehit etmiftir. Her 
_.. • ne kadar Darlanan Franaada dahili Amerika hariciye nazırı Hullün [bBlll.UBtl• Ankara, 7 (Telefonla) - Milli pi-Irak ordusunun zayıab gazetecileı' toplantısında Fransay:ı yango, busün aaat 19,20 de 19 ma-

Bağdad, 7 (A.A.) - Neşr.ed~!~n h'rp palıaaına da olaa Franıız ·Al- aid yqptığı beyanat, Berlinde nlika Franıız kıtalanndan motoaikletli yıı ıtadyumunda kalabalık halk 
resmi bir t-f'bliğde Cafer Hnmd:n~n man ilbirliği ıiyaıetini tatbik l'\t· ile karşılanmış, fakat hayret uyandır kollar önünde çekilmiftir. 
adliye nazırlrğınn, Ahmed ~u.hmı~ mele fikrinde olduğu malum iae de mamıştır. Berlinde bu hususta vazi- Amerikan donanmasına Kudüs, 

7 
(A.A.) _ Ofi ~ıjmısı bil- 30,000 liralık bü,.ük ikram:ye 

polis mliclürlilğtlıfp fa~in rd!ldıklrrı Mart'4al Petenin son planlara he· yet nhnmakian içtinap ediliyor. Çiin · b" l"kl "l"" d'ld" l' ·. . 183558 numaraya isabet etmiftir. 
bı'ldı'rı'lmı·..ı.;.,._ kil icabcden cevabı'verme.k milnhnsı- yenı " 1 er J ave e 1 1 ( ırJı~o:l: t 1 . B tt k' t Onar bin H-ahk ikra-·-eı-n· ıH.u üz muvafakat etmed'ii zann~dil- 1''- t ıı~k d b' . . ş ngı ız a\•vare erı. eyru a ·ı pe - ... ._ı .... Rağdad, 7 (A.A.) - Jrnk oı•dusu- mektedir. r~n ·.ı-an~aya a .. "' e en ~ıştır .. u Radyo gazete~i, son harıpte Alman- -~ z Dci aahifecl.- 112057, 120923 ve 241288 numara-
mm Z'!lyi:ıtını t<'sbit irin bir komit.e cı.h~te bılh.assa _1şaret eddmektectır ların çok büyiik işler gören pike tay- -DEVAMI 2 NCI SAHIFEDE-
le.şkil olunmuştur. Vişi hUkUınetinin diier erkanının kı, Amerıka,miltarekeden sonra vnrelerinin ehemmiyetini takdir eden 

31 martta \'tıknLulan karg'lsrılık· a Almanlar tarafından Fransaya Fransaya 1rnrşı himaye s?yasetini ta- İngilizleıin, şimdi pike tayyareleri in 
lar hnkkındn da t:ıhkikai ynpnıak yapılan tavizlerin azlajından mem· ~ipk'~t7emiştird Am~rikt ;:-:ınsaya şasına karar verdiklerini bildirmiştir. 
Uzere haşka bir komis)·on tc~t:i o - • • • 1 

11 ı ·a .en yar ım e m.e ı ıyorsa, İngiliz \'c Fransızlar, harpt,en evvel 
lunmuştur. - n ... vamı 2 ıneı aahıfede - J Fransanın Amerikadakı alacakla;mı bu nevi tayyarelere malik değildiler Ye =:.:.:..::.:.:.:.:.:..:...------------------- bloke <!tmezdi ve bu paralarla \'ıye· bunlara Hizum kalmadığına kani bu. 

cek almaktan mene:mezdi. • lunuyorfürdı, fakat Almanlar, hazırla-
Fransanın hayati menfaatlerı:. dıklan hususi pike tayyareleriyle harp. 
Vişi, 7 (A.A.) - Amerika harid- le-rde mOhim mm·affıtkıyetler kazan

Y<' nazırı Kordel HullUn Framm hak- mış, bunları Polooya, Belçika, Hollan
kındaki beyanatı hakkında seJihi • da, Frans:ı, Yugoslavya, Yunanistan, 

, Y<-tli mahfiller tefsirde muhteri.z hatta Girid muharebelerinde kullan-
davranıyorlar, .... T~hakklim m:ıha- nuşl:ırdır. Almanların Stuka adını ver_ 
diyle Fran!!a başka mflletlf:'rlc i~bir- dikleri pike tayyareleri, fngiltcreye ya. 
liği yaparga, bn hareketinin gani pılan taarruzlarda da kullanılmışsa da 
dostane ecldedilereğ.t lıildir:lmistir. ha,·a hakimiyeti olmıyun yerkırdc faz
Bunn karşı ~iyaQi mdhfillerde dPnili- in zayiat verdiklerinden 15 ağu~tosta 
vor ki: bu hücumlardan vazgeçmişlerdir. Bu 

- Hiç bir 'kim~ aleyhine olmtynn, ta,·vareler, kara ordularının ileri ha
hic bir kim&Pye dokunmıyan Fnn - reketine mani kuvvetleri bertaraf et-

- o.., .... , 2 ~ -hııfP,._ - mekte .de mühim işler başarmıştır. 

Pamuk, zabirr, kauçuk 
depoları ateş aldı 

Nakliye ve harp gemilerine bUyilk 
zar:ırlar vermişleTdir Girid sularında 
:l kruvazör, 4 muhrip ootırrnış, 2 de 

4 DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE l 

-" '14')111 .. ~aw:ou u 

Köstence limanı ı e AR •T 1.1ıs:=t 
Biı: tnriliz ıankı . yanıyor VatandBft 

Habeşi standa lngilizler 
ı • • • • Sebebi malflm olmıgan Dikkatli ol! 

2 bin esirle malzeme Yenı tıp pıke tayyaresı yangın çok genişledi Eskiden bir Y&f&.'flfUDız vardı. ~u 
elde edildi yaptırıyorlar .. " .. .. ~ata'flf muayyen bır kaza!'ca, bütun 

" . . ( A . . Rukre-:, ı ( A.A.) - Dun ~nnt ıı~- ıhtiyaçlannıızın normal fıatlerle ve 
Kahire, 7 (A.A.) - Orta şark İngı. Vaşıngton\r; . E·t) ft. Are;;kn- te Köstence linurnındn hi!~·ük l)ir bol miktarda bulunması eaaalanna 

)iz tebliği: . .. . . d:ı me.şhur . ,0 ~ı r r~. '~ •0
• "'0 P ynngın <.'ıknııştır. Rir ker~ı:ıte dl" PO- dayanırdı. 

Lib...-nctn: KaydC'dıl~e<>k muhJm bır A \'yeşın tn)) aı c ~albrıdk.ala~. l)fırblf'~- ~undan çıkırn vang:ın da siiratle geniş- Harp bütün bu esaslan ortadan 
·kt meg .. c k::n ar \'Crmı~ "r ır uu a ri- h' • k k k 1 ' k d ~ey yo ur. A .. .. • • '. • '. 1. "t T · 'kn liyerck za ıre, pnmu \'e ..:lll"U •le: kaldırdı ve Nhaımı .-eniıletti çe e 

Habesistıında: Fcvkalaıle muşkul k-alar. yeııı tıpte Hr. ~gı ız Pd ~ t~rrı- polarma siravet etmi:ftir. ~;,ldctlı herkese yeni bir yqama §Utmı ha-
toprak ''<' hava şartlarına ragn~en şnr- b~rdıma~ tar~·ar~s~ ~nfn '<' :et .. c:·- rlizgitrın se\·kiyle ')'angın, limand:ı1:i tarlatma'ta laaıladı. Çoiu ... zun ka
l\i ve garbi Afrika kıtaları. <:ımmn~·a dır. Ru tıptekı t.a~) ate üE>:, 1 ~

0~· ··•/P· bliyiik biı çok binaları sarnm•ır. zancı sene eakiai sfbidir. Hatti bu 
doğru ilerli.rcrek f>m:ı nehrın.ı gt?('.rnı~- ten alınan te~nık tccr .. e e.r w 1 s:~r~ Ynngının ı:ebebt, maliim rleğilcl 1 r. kaza~ı azalmıt olanlar itile vardır. 
1er \'e Abakiyi znptetrnişlerdır. ... hazırlan:m planlara gore ~ap~ ac 1 · ooo Halbuki istihlak maddeleri fiatleri 

J 000 esir alınmıştlr. C€nupta dıger fevkalade mlikemmel. bom. ar ıman artmı tar •e belki daha da artacak-
şarki ve garbi Afrika kuvvetleri Socl- tnyyareleridir. ~.rni tıpte.~ı 1.~;·y~~e- Çlldl •ı•r 11111 tır. e'u ta..;lar kal'f11ında, yataY•tı· 
ookottsn ilerliyerek onlnr d~ Omo. neh. l~rdi'ıı dsha mhk<'mmel 1~ g(\ ec - 1 mızı yeni bir dlizene koymak Ye ye-
rini muva~f~kıy~tle ı,.-eçmışler .'e l~u tır. Çunking, 7 ( A.A.) - Geçen ge- niden tanzim etmek mecburiyetinde-
hnrckatl<>rıııı • .şafıı~la .beraber ) aptı ~ _ ceki hava akınında bilyUk bir t!\ne- yiz. 
l~rı m~vaf~kıyettı hır ~::ı.a;~l~~ln g~ .· t . d' .1 k püskürtillmüstiir. le sığın-an ~rkek, .kadın ve ~ocuk 700 Vatandq, dikkatli ol, ' çUnlcü za-
nışl.ctm~şlerdır. Burada a op 'e ~ı~ k~er. ır~ ~':sakin olmakta d;vnm kişi, haYnsızlıktan nün ~abnh ilbnUş rarh çıkamn •• 
1000 esır alınmıştır. "' :a a 'azı)e olııral< bulunmuflıtrdır. ** 

DUşınanın mukabil taarruzu agır za- edh or. 

Berlinde Dr. Paveliç, eski Sarp 
hududunu çizmiş 

Fon Ribentrop 
memnun 

Bitler, Göring, 
Boİis, Paveliç 
görüşmeleri 

Hitlere bazı tarihi hedi
Balkanlarda yeni bir yeler ve bayrak verildi 

şeyler olacağı intibaı var 

ıııırııtıı dıılzdaı 
iıtBdlil ıabracı 
alıbllıcık mi? 

Berlin, 7 ( A.A.) - Bir huıuai 

muhabir bild"riyor: 
Burada, Balkanlarda yeni bir şey. 

t!r olacaiı intibaı vardır. 
Berlinde birbirini nakzeden muh

elif noktai nazarlar ilen· ıürülmek
edir. Fakat reımi kaynaktan •hiç 

bir tavzihte bulunulmamaktadır . 
atti Bulıar krala ~ris ile Hitler 

e maretal Göring araıanda yapıla. 
ak mtillkat . hakkında da -bir •ey 

aöylenmiftir. Hıl'Yat batvekir 
Anti Paveliçin seyahati de bu meae
elerle alakadardır. Bulıar prenıi 

irilin Slovakya tacını ciyeceii hak- fon Ribentrop Kont Ciyano ile 
andaki haber, Almanya haric"ye birlikte 

nezaretinde plünç telikki olun • Salzburg. 7 (A,.A.) - Resmi tebliğ: 
maktadır. Hitler, cuma günil Berkhofda Hır-

Ahnanya hariciye nazereti aözcü- vat başvekili A~ti .Paveliçi, hususi su. 
. . rette kabul etmıştır. 

ü Macariatana denızden bar mah - Kabulde Alman.} a • Hariciye nazırı 
verilmeli huauaunun, bir arazil Fon Ribentrop da bulunmuştur. 

'lhakı suretiyle delil, sadece bir 1 Alman ve İtalyan ku\'Vetleri saye
ıit tekli ile olacatını aöylemİf- ısinde V~rsay boyunduruğundan kur. 

ir tulan Hırvatlar Almanya ve Hın•at 
~ - -DEVAMI Z NCI SAltlF~l-a 

• 



(ANADOLU) H HAZiRAN l'ti-41 PAZ R 

ti i\ 1 F ı K R A 1 B e c a z ? ı HALK oıvoRKi 
~ p) Biz mi Yanılıyoruz ? IRCiraltl S8f Brleri 

Haftn sonunda Londra radyosunun Hatta. ~l~~n. - iRFAN HAZAR JJir evlid, anasını övey 1 kardeşile Bucalı bazı karilerimizden aldığım1z 
dıinyamn siyasi mnn. d" .... h b l .. Fransız ı~?ı~lkıgının Yamanlar anlatıyor: k 1 d k d • • o••ıdu••r· du•• bir mektupuı, lnciraltı vapur seferle-
zara ı topluca şöyle-ver ıgı a er ere goreFrnmmya.buyu. nd1.<:.~ Üç ay evvel, Halkevinde tiv~tro- ya 8 8 it ar e~IDJ rinin tanziminde. banliyöler halkının 
<lir: • fruıt temın etme ıgı . . d" l . . . ~ d . t"f d . . ı·· .. "l . ·ca Adı') ve btı ·üzden gene- ya daır bır )tonferans ın emı§tını. müteaddid defolar gôrmüş ve karde.şi n ıs ı a ei::ın:n < uşunu mesı rı ."" -

Suriye etrafında 

1 
s . d k• ) "h Konferansı veren profetör, Ödemişte Doluylnr köyilnde :\!usta- .~ . 

1
.• k .. 1 mekte, mesela Bucnnın trm Uırıfe]e. 

kopan fırtına devam Alman ar urıue e 1 ral V<.'yganchn bu 1 - - B 1 d d" f l d h" - fH oğlu Şakirin, <'.ski lıir husumet yii- Mehmede ıghırar bcs ı~ere onu o - ri\'le bn S('ferler arasında bir tUrlü 
Nmekte ve gittik<'C · 1 tilaf sebebiyle hare- t ~Yt ~.r~ d~ 1

' ıya. ro · ~ kı sadnı· zünden yolda rastladığl Raşid oğlu dürmek maksadivle takibe başlamıştır. ah.enk l>ulunınadıgı~ \'e bu vüzclen Bu-. . . tt'~r' b"I a , aan a ıçın ır nazarıyeaını en · . . " W• v • ' • • 

şiddetlenmektedir. İn taggarn mngdan k?t!~ 1• tehır e ıgı 1 
- aine hedef ittihaz etmiştir. ıGüzel»i 1\lc.~m~~' .. ç_~ft<> tufegıylc ~·a.ralı~'ara'k Son gece Mehmecllc Şerifeyi evde ya- calılm·ın tnciraltınd:m istifade edeme-

giliz.lerin bildirdil·- U U •, dmlı_)_or. .. aramak, onu bulmak..... öldurclugunu. ya%mıştık. lladıs~n~n se: tak içinde görmüş, ve bu vaziyete ta- dikleri bilclirilmektedir. 
ferine göre Almanlar. • DıgcrAtaı:ıftaıı. ti- Muhterem profesör ta menşel~r - bebi ve şeklı hakkında şeh:-ımızclekl·t h·ımmlil edemiyerek dolma çifte tüfe- Nazarı dikkati celbederiz 
Suriyedeki bazı se- ıarına gnrınıtııar manya, vı upa ış e- d . - ,h t d" A alakadarJarn mufassal malumat ge - • • 
hirleri işgal <>tmiıs U Uy · U rine Amerikan mti- en, yanı magnra aya ının ını miştir Tahkikata göre kntil, Şakir de· ğini ateş etmiş ve Mehmedi sağ kalçn-
bulunu.rorl:ır. dahalesini yer.siz bul- raks ~e şarkıl~rın~an kopup ı:elcrek ğil mııktul Mehmedin iive\' kardeşi . mdnn ağır surette yaralamıştır. Rn. B Molotof 

Lo d ı maktadır. Almanya e.sırla_rc:a bc~mdıyetbç_a yab~~yal n tıkyatr~: Ra~id oğlu Raşid Balcıdır. ·C'innyetin şicl, çifteyi tekrar Şerife.re ~osaltmak • 
na gÖ1~ ~oc~~( .r~<l~= 8 Alman denizaltısı ve İtalyanın Ameri- Y~· nı9 ~ ır en ıre oy e yı ıver 1 sebebi naınu meselesidir. Mehmed. için tetiğe dokunmuş.sa da kapsül ateş yaz mevsiminde Japon-
ımıdaıı hnvalanan kanm hareketlerine bılm~m : . . • lb~iclhı nımesi, fnkat kendisinin övey almamıı:; ve Şerife kurtulmuştur. Meh-
dü. man tayyareleri. da Suriye limanla- karşı ·abırlarmm tii- Hıç hı~ sa~'atı §Ubeaı tıyatr..? hka - ·ıı~ıiesi Şeı-ife ik• ötedenbcri mlinasc- med, aldığı yaranın teı;;iriyle ölmiiştiir. yaya gidecek . . J k r-· b'ld' ·ı ek dar cemıvetcı o mamııtır. .;:)a ne, ' 1 ı. • . • ı b R "d t t 1 'l Adlivevp verilmi~tir Suriyeye gıdıp ~~l- rında ır en.c .ıgı ı ırı m • kadim milletlerde hükumetle.. de- betti' bu mlmar.t:ı ımış. Raşıc · unu aşı u. u mu · · · · Londra. "l (A.A.) - Lavaro Faşist..:-ı 
nıcktc, Alman mutc. tecy~A/ 1. 1 \' (' \ZF virm"ş saltanatlar kurmuş kütleleri gazetesi. Sovyetler bil'liği hariciye halk 
ha~ısl~r!nı ve tayyu- . r • •/ ',, J: :xJ- , ,,,_ ölesiy~ biribirleriyle vuru~turmuı: - E v komiseıi B. !\folot-0fun, bu yaz japon-
r cıle~mı. t.'l.,.ı~aktac~ırla!:· .. Almanla- T'Bl~ER!:ı.lll\ ~EŞi~ 1.4.Tl ·. . _ tur. a Z g ya harici.re nazırı Matsu?kanı!1. ziyn-
rın, şımdı Surıyedekı bu tun tayyare Nıtekım 1taban. gazetelerı:, .. 1nıplte «Güzel» i aramak onunla mrst 

1 

retini i:ı<le için Tokyoya gıdecegıni yu. 
meydanlarını işgal ettikten sonra ya.. reden :fazla Am"rıkayı ve <.;orçılden 1 k c· . b .•.. 1 ' k b" • zıvor: 
ıı.ıcnkları n mühim şey: tayyareler fazla Ruzvelti karşılanncla gördükle.. ~.may: 

1 
ıcı b ıcı .?: en~ce ~~- ş~y : _________ ...__ ____ _ 

ir,:iıı miisaid yeni mey(laııl:ır, yerler ha- rini ileri silre~k artık Beyaz sar:ıylll ır. a ~iZ ıu mu ~~~. d «guzc ?~ , , Fı·at Tesb•t edı·ıemedı· Milli Piyango 
zırlamaktır. Mihverle harp halinde olduğunu ka~·- arıyan kıtver er, ne ı ~ye e, ne ~ıır-
. Suriyerleki lıütiin tayyare meydan- clediyorlar. Ruzveltin :\lihvcr tal'~fın- de, ne rom~nda: ne ren mde, ne. h.cy- . ~ k i 1 k ( BAŞTARAFI 1 NCt SAHiFEDE ) 

k ıh Ö le kelde cemıyetçı mevzulara ıltıfat v·· d >.tuz 111· ·I ot' d l'l)" ··c vüz- edecekJm tıp c.kmege ·arış ıı·ı aca ar. lar kazanmıctır. lxrı artık Almanların elindedir ve dan '•npılaca • su taarruzunu n - b h k 
1 

• • ı uz c u • :; ~ ın e a 0 • • • • • • • • y 
ıniiteha~sıslar, mey<lanlarııı ısllihiyle mek ~·e böyle bir taurruzun !ııgilt .. rC' buyurmamışlar, ve u are et ~r~? 1~ de 20 ııisbetinde çavdar karıştırılmı~ pa Ye çavdarların fmtlerının tesbıtıne Beıer bin liralık ikramiyeleri 
meşgul olınuktadıı·lnr. tarafından iyi karşılanmıyncagnıı soy:1 ~e~alarını ~a pe~ acı olarak ın ıyt. ekmek inrnline bugiinleı'<IC Lrışlanncak- henüz imkan r.<iriilem('rniş ve narhın 82269, 116231, 1~3653, 199859 , 

Bumlan başka 8 Alman denizaltı ge- !emek hususunda isticnl göstermesı .nlıy_e çekmı~lerdır. . tır. . pazarle,.,i günli 'yapılacak toplantıda ~55,552, 287962 numaralar almışlar-
mısi de Suriye limanlarnn gelmiş bu- Berlind!' iyi karşılanmamıştır. Filhaki- Dav~sız tıyatro, meyve ~erm·yen İttihaz olun;ın k~r~.ra .. l.!~.re Bel_edı~·e knrarln~tırılmfün muvafık görülmiis- dır. 
lunmaktadır. im Mih\er kaynakhırı İngiltere nez- kmr agac~ be~zer. Um!'1mı ~arpten \'e Toprak ofıs mhdurlugu, yenı nıs- tü ikişer bin lirayı son dört raka.mı 

İngiliz radyOl'IU, bu haberleri \erir- clind('ki Amerikan büyük elcisi V~~:: sonra, yen· sa~ at naznr!yelerıyle oı·- betler dahilinde çıkacak tek tip ekmek r. .. . . . . . . . 1803 ve 7295 ile nihayetlenen 60 bi-
ı..en \"işi hükümeti de durmadan bir ta- ııantın seyahatinin bir sulh teş~bb~ı~~ı laya çık~." ~ılle~~ere ~ır ç'?kl.arımız için hazırlık tecriibeleri yapmaktadır- Yenı tıp aı_p~lı ekmek ~çın T.opıak let kazanmıştır. 
~ım tekzibler neşrcimektediı·. ile alakadar olduğunu söyl~n~ekt_e ı_~lı- dudak b~k!u· !,dune~kıdlerımız, _0 n- ıaı-. Belediye daimi enciimeni, Ur. Beh_ mahı:;ulleri ofısı tarafından yenı har- 1000 L~ra kazanlar: 

\'aşingtoııdaki Fransız büyük elçisi, !er: Almnnyn, şu miitaleayı ılerı ur. lnrın h.a~ı~ı «guzel» ı a.ramadıltla .. ın- cet Uz'un reisliğinde yn.ptığı toplantı- mıınlar h:ızırlaıımış ve fnl.ırikalara ve- Son dört rakamı 4077 veya 6123 
lıutiin gazetecileri da\'Ct ~derek Orta mtiştü: ·ı dan, hızı rç hayntım~zla baş h.aşa bt· da veni tek tip ekmeğe narh konması rilmiştir. Yeni harmana glire arpalı ile nihıl\·et bulan GO numarnyn hi-
..;arktaki Fransız tayyare meydanları- SU Lll TRŞEBBÜSU t'r T.4All. rnkmad_ıklaı:ından hız"' fenafıllahlık ıne~zuu iizeriııde müzakerede bulun- yeni tip ekmPğiıı imaline d<'rhal bn~- ner liı aw ha bet etmiştir. 
na Alman tayyarecilerinin indikleri RUZU: vermedtklerınden uzun boylu dem mnşı-:n <la yliz<le elli lıuğdn.r ihtiva la nacaktır. 500 lira kazananlar: 
hakkındaki haberi, kat'i surette tekzib İngiltere, zayıf düşmiiş!ii~·· ~lmn~- vu~dı;tlnr. . .. , 

1 
• Son dört rakamı 3374. 8536 ve 

Ptmiştir. Gariptir ki, Suriye ve Ltib- \'a, Anupayn tamamen. h~kı~clır. Gı- ~~un, cemıyet~ guzel san 8~-~rıyl~ Mı.ll"ı ku·· me Hayret'· ~160 ile nihayet bulan 90 numara 
•rnndaki Fran ·ız komiseri gweral ri<l harc·keti de göı::;tcrmıfitır kı Alman- bırlıkte tootan menler, ve .o<utl"Y' heş.er yüz lira almışlardır. 
(Jı.>ntz bile Alman t~ın·arclerinin Su- \"a için herhangi bir yeri, hııva kuvYet- bütün ruhlan:yle. ~u. c:pht;dcn ııar - 250 şer lira kazananlar: 
ı-i\e t.ıyyare meydanlarına inişlerini İcriylc zaptctmek müınkiindür. P.eyhu- rnak muvnffa~ıyetını gost~~enler, ~u: Son rakamları 0974, 231..6, 2804 , 
hu kadar kat'iyetlc t.ehilı etmemiştir. tle 1.·ere knn akıtmaktan fayda yoktur. gün azğın hır hayat • mucadcles•nı AL TAY · AL TINORDU 14 YAŞINOA 1 GENÇLE ARKA 5767, 6:320 ve 9909 numara ile niha-
\ 'a. ingtondaki Fransız bü~ ük elçisinin Va)'lmnt, İngilizlerin bu mpt:ı~N~"ını idameye muva.ff'!k. ol~yorlar,.; • . BUGU" N KARŞILAŞIYQR DAŞI KADIN KAÇIRACAKLARDI yet bulan 180 numara 2GO şer lira ka 
\";ı:ıiden bu haberleri tekzib için tali- bilclirm<'k için Vaşingtomı gıtmı~Lr. San'ut. san'at ıcın~ır nazarıy:?sının znnmışlardır. 
nu~t nldıtrı nnlasılnuıktadır. Bu vazi- l:L'Zl'J·')l,,Tl.V TI~'KZIBI: temiz\"ğine, heşcriliğine, büyükliiğü- J\ ltaj· _ Altıııordu takımları. rrdl 1 Ewelki gece saat· ı,30 da İkiçeş- 100 lira kazananlar: 
, "l bask~ türlii ·ta\ zih l.'dileınez. Almnnların bu mütıılenlarını Ruz- ne, hürriyete müteveccih dc't"İn i~- b ki t ınelik '"clddcsinde hir k~lclm kac. ırma Son üc. rakamı 698 ile niha.\'l"tlc-~· ' " a· · küme miisn n arı için hugfüı sfü\ .... 

Fransızlar, n\.·ni zamanda Dnlrnrıı ,·elt, en sicldetli farzda tekzilı tıni · ve tiyakına bir diyecek yok.. ır dıyc· d Al k d d ,·akası olnıtıştur. nen 300 numara .Yüzer lira !rnzaıı-
~ · d" l 7.:10 a sanca· sta yumun n 'e Oran üzerine .nıı>ılan İngiliz bom- clemistir ki: cck yok amma, seyyaremizde sım 1 k 11 1 k Kasım og~ lu Abdi Kolda ,.~ Tcv- mıştır. · l h k k d k b" k ı k karşılaşaca laıclır. ,.,fili iım c miisn ':ıardımanlarını ve tnarruzuııu tekrar - Londra elçimiz. :>O me:;e c :ı • onu ô'nliyece e te ı:- u a k fı"k og~hı 14 '.·asında Edip·, şoför Ab- 50 ·cer lira kazananlar: 

1 l.ıak:ıları. l.ıu iki mlihim ta ımın :·a - . ~ 
rıdcrek Suri\·m·i de İngiliz kuvvetleri- kında bana malOmut getirdi, bene en vok ! 1 d dı""""" v"'rdikleri para ile Halil kız! 22 Son üçer rakamı G83 V<'.rn 657 iJP · · - ı pacağı kar.sıla~ma ile zmir c. so'!ln ., ç " 

niı{ i:.,al etmek i~te<liklerini öylemC>k- de 50 mesele hakkında malumat a ıp Paydos! l\ , k vnsıncla l\iukaddesı· zorla otomobil< ııihavet bulan 600 numnra_,.a cll!c:.er 
e • • • ermiı' bulunacaktır. .1. füsnıJa ayı J • T "' te \'C • unları Lilclirmekteclirler: rötürecek-tir. Hayat ve memat mesclelcrı, ıçın- · · bı"nclı"rern1• e\·1·1ırl011 karırma<ra t~ - lira düsmüstür. ' ı seyredeceklerin fazla olacağı h.hmııı ._.I\, ~· " e • • - İngilizler. efkarı hazırl~ımak isti- Vaynnnt da ayrıca beyanatta bu un. de yaşadığımız 'u devirde bütün Av- =bb'ıs etmişler.-:e de kadının fer.vnclı 10 lira kazan(Ullar: 

h +~ ..ı.b·· ·· ·ı f 'k h edilmektedir. ~- " \Orlar, biz Fransızları oyalamak i:-ti- muş, :;eyabatinin sul ıA:Şcu usu 1 e rupayı, Asyayı ve A rı ayı ce ennc- üzerine yakalanmışlardır. Kadını Son rakamları 12 ile nihayetlenPn 
\·orlar. )liistemlekell'rinıize hlicum nlfıkadar olmadığım söylemiş, maama- mi dalgalarla altüst ederken, keyfe, ---4---- kirletmek mak adiyle kaçn·mak ;"b:'· :1000 ııumara onar lira kazanmıqtu·. 
: decekler. fih nnkliyat işi için Amerikan yardı- lezzete, ve meatiliğe dair söylenen y ı d clikleı i ıııüaşılmıştır. AMORTİ: 

İngilizler de, Romanrn ve Bulgaris- mmı istemiştir. Bu sırada Mosko,•ada- sözlere artak tahammül edemivoruz. 8m8D ar 8 000 Son rakamı beş HE!' nihayetlenen 
tanda vaktiyle Almanların :ı·erleştikl<.'- ki İngiliz. elçiı;inin ele Londra~·a gdme- Bunlar, huzur ve .eınniyct iilkcle- p HAZIRLI L Hl e ır h ? 80.000 bil •t: beş . lira alacnkbr 
ı·i ırada mütemacliyen tekzibler neş- i, bazı tahminl~ı~ yol açmışsa da. ln- rinC:Je yapraklanan, çıçeklenen mcsud K - " n En Lliyük ikramiye 1 tanbul n • 
rettiklerini bildirm,.,kte Ye mutad Al- gilizler, bunun fevkalade bir şey olma- asırların mesud yavrulariydi. \·erem mlicadele cemiyetinin Ya- KARDEŞ KARDEŞi OLDURDU Emird-ağmn, onar bin li.ı alık ikra~i-
man siyasetine ~ırtık .inanmıyacaklan- dığını, Hariciye nezaretince merkeze S'mdi öldü onlar! manlnr kampı ı temmuzda aç1lncak- • .. • .. yeler Akçaabad ve İzmıre, beşer l:ıın 
nı haber vermektedirler. davet edilmiş olduğunu bildirmişler- San'at, ı!an'at içindir di)'enlt>rin tır. Kampın açılma. 1 haızırlıkları . K~rşı?·alrnda Ruşe!ı SQ~agmda Hu :· liralık ikramiyeler Ordu. Samsu~ı . 

. Fran a imp_:ırntorluğıı .. ha~ikaten dir. • . . .• • , , .~ manevi «s:üzeli i, insa~ oğlunu ~er: ikmal edilmiş. kızılay deposnnc.l<'n ym < alııcl V? k:ırde~ı Ah arnsındaw mı- fstanLuJ Ye Dörtyola, ikişer lıin li•·a· 
bır taarruza ugramak tehlıkesıne m~- UZAT\. ŞARET.4.E./ · f[,ZAT\EJ,E. hos edemıyor; ha.lb1;1kı m:ı.ddı bır kamp için miihim miktard-a çadır ra~ m~selesın~l~n l?ır.f.aygn çıktıgını, lık ikramiyeler İstanbul. İzmir, Ay-
rnz mudur, yok~a hu topraklardan hır u;;R: kırk dokuzluk {Yenı rakı) .• ··· ·· getirildiği gibi cemivetin iki sene ev- Husey!n. Cahıdın ı~tıgı. ~azl_a şarabın dın, Denizli. Uşak. Turgudlu ''c"::n:r 
haı·eket mi yapılmak i. teniyor? llıın- Bata\'yada Felemenk Hindistanı ve \.el satın al mı~ old~ı~u r;aılırl:n· dn d~ t<>sıı·ı.}~lc knrdeşı Alıyı bır~ kaç ye- bh ~ok \'erlere dfü;miiştür. 
lan anlamak ve öğrenmek mümkün japonya murahhasları ar:ıı:;ında yapı- Not: c:Al1nh ve insan> ba~lıkh fık- hazırlmımı::-tır." rındcn agır surette ynralaclıgını, yaz- r - " 
değildir. Fakat mnlu~ ~ir ı:ıey vardır lan _müzake~elere bü,;vü~ e~emmiy~-~ a.~ ranın üc;üncü kı mı kn.rışmış1 •r. Dü .- Vilfıyet cinimi encümeni tarafmdan mıştık. 
ki 0 da imparatorluk ıçın Frmuıamn fedılmektedır. Hatta bır .ıapon soz.ct!· zeltiyoruz: ( ... G arıpten daha ·-ı; - Declebaı;ı _ Yamanlar "\•olunun tamiri Ali, yaralarının uğırlığmdan Ye fnz. I 
bazı şeyler yapacağıdır. sü,. Felemenk, rnu_rahhaslarınm sun_ıı- \•acle korkunç bir mnhlG k ! O h:ı.ıdr için 1000 lira tahsis edilmi, ve tami- J:ı. kan knylıetınek ~·iiziinden hastahn-

FRANS/Z KAJJINBS/!ı.'DE: yetınden ~ah~t.mış, Holl~ndnmn J~- bizim insanlığımız biraz da fü·ı?.i rata bashmmıştır. ÖniiıniizdPki ~\' nede ölmüştür. Hüseyin Cahid hakkın- -Bat tarafı 1 nci sahifede -
Diğer tnrnfüın \'işi l+abinesi l<!krar p~nya?akı ~fırı de bunu Japonya hu- midir dersiniz! .... ) başına ka.d~ı· bu ydl genişll'tilmiş. da umumi hükümlere göre takibntn nun olmadıkları anlaşılmaktadır. 

toplanmış. b!l toplantıya g<.'neral ~'e.r: ıcumetı nezdınde pro~<:s~oda .bulunmu.~, I , her tlirlü nakil vasıtasrnın i~l"Me~int' devam olunmaktaclır. Zannedildiğine göre İtalyanın, 
gand, Cezayır, Tunus ve Fas Yalılerı mahdud e. aslar dahıhncle tıcaret mu- yarn ac"lk halp gPtirilmi~ olacaldır o Fransadan yaptığı taleplerden va:-
cle iştirak etmişlerdir. Kabine toplan- naseb~tlerınc Holla~~anııı ha~ır bu- Mes'ud bir akit ntobii~ m, l'\f•le"'i. halll.'clilmek ;iz0r~- Bir adan1 geçeceği hakkında geçen aene yaoı-
tısında impnratorluğun müdafaası ve lundugunu, fakat duşma.na uogruda_n Elektrik mühendisi Namık A'.?'en,- dir. . l . k 
Amerikanın vazi .. ·et:nin müztıkere edil. doğruya menfaatler tcmın edecek bır ~ KARISINI YARALA Dl lan vaıd erı Almanya, te rar edem~-., kl l · in kerimeai Bayan Fahrünnisa 1 1 t diği anlaşılmaktadır. Amt:rikanm ta. unıaşma yaparnıy~ca · arn~~ söy emı~- m~ştir. talyanlar, bilhassa talyan 
lm1dıi;.rı sert vaziyet, Vişi<le endişe'tir. lJznk şarktakı bu muzakerclerın Agen ile merhum yüzbaıı Salih ZABIT ADA . Ödemişte Bademli köytinde l\Iehmed lllkeri mahfilleri eskisinden daha zi-. 
U •

.. aııdıı·nlıştır. Avrupa harbiyle ıehemmiyetle nlfıkn- ÖzaöJ mahdumu B. Hikmet Özgö- g.•&;;,-·-·-·-·=·r·4 Giıııstiz. ayııi köy halkından Halil oğlu 
'· · • O y• k d' k s 18 n yade harp nlehindedir. Buna bina-
HulJ, :F'ransanın gayri do. tane hare- dardır. • . . lün nikahları dün evlenme daı~reain- Emniyeti auiisb:mnl: ... man amanı ·en ı ·arı 1 yaı:; ı- en Almanya, ltalynnın Fransaya 

k""tı"ııclen b!'h."0tmı·ş. \'isı' de bir U!hlig- A vrupanın, Felemenk Hındıstanm- Kemerde l 213 ncii sokakta :1.İI" da Cevriye ile gece görüşürken rastla-"' .. ..... . de aüzide bir d.&vetli kütlesi huzu- l ki h "k" . h"" nrle k d tt··· t l 1 • d 
neşrederek buna cevap vermiş, Alman. da yetişen bazı maddelere fazla ilıtiya- • e,·inde Ha~an kar1;:,ı Bl yaşında Kad. mış ve nc;a a er 1 ·ısınc ucum"' - ar§ı ermeyan e ıgı a epen re -

- d d ~ runda yapılmıw. ve bu mesud hadiııe- d l\ h ı·.•k Ü"n1a11 Yamanı \'(' ce,·rive,·i a•rır d tt·~· t kd" d it 1 d \'a • Fra.nsa işbirliği . iyasetinin taar- cı vardır. Bunları Jognı a~ ogruya Y riye Samur, birlikte otur uğu 1 e - 0 
., "' '"' e ıgı a ır e a yan or usunun 

ruzi bir siyaset olmadığını bildinni._- Avrupaya getirtmek mümkun olmadı- yi geceleyin Alaancaktak;l Atlintik med kızı Melihaya aid eşyaları allp :ıur"tte yaralamıştır. Almanlara kar§ı isyan etmesine ma 
tir ğı içın ortaya japonya, konulmuştur. ıalonlarında bir auvare takip etmiş- kaçınış ve emniyeti :miiHtimal suçuıı- Her iiç suçlu hakkında Adliyece tah_ ni olmak ıçın ltalyada büyük 

\rişi hükumeti. bu tebliği neşreder- Felemenk müstemlekelerinde. yeti.! tir. Ailelerini tebrik eder, yeni ev- dan tu~ulmtıştur. kikaia devam olunmaktaclır. Ynralı- kuvvetler bulundurmağa mecbur 
k(ln .Fran ız gaz~teleri dt> Amerikaya şen lüzumlu maddelerden fazla mıktar-' lilere ı;aadetler dileriz. Esrarcılık: lar. hnstahanededir. kalacaktır • 
..;iddetle hlicum etmektedirler. da temini için bu hükumet sıkıştırıl- .Mehmed oğlu • f ustafa Ulumdan 
. AMt:nlKA r . ..ı. TIÜCC:M: maktadır. Fakat Felemenk llindista. B f d l d belediye cez-asmdan dolayı umumi BiR TAVZiH AMERiKAN DiPLOMASiSİNiN 

Lonclra radyo una göre Paris rad- ııı, bu mnclclelerin Almanya.ya gidece- eyru tVaT arın a hapishaneye götüı lümü:;;, üzeri ara- Ba~rn birliği kongre ·inin içtimaı;ıu TESiRi 
\o U, bugiin :F'ran~aclaki Amerikan e1- ğini bildiğinden iktısa-di münasebetle- Loren haçları var nınca beş gram esrar bulunmu.::. hlk 1 H Ik . Yukarıdaki haberlere rağmen 1 

k ' ait yazımızda Deniz i a ·evı mecmua- • çisi aleyhinde bulunnnış \'e demiştir rinde müstakil hareket etmek isteme·- • . kıncla takibata başlanmıştır. 1 . mu· ilimi ark""'d· mü•ah:dlerin çog~u Peten ile Vcy. 
ki: tedir. lşte protestolara \"c şikf&yetler\! Baıtarafı 1 ncı Sahifede Evlere taarruz: ~ı mı_mınn .~ıse '1 

'. ;" ~ls~~ll~ Y • • :.. • •• 

Bu elçiyi Frnnsız topraklarından ~ebeb budur: rol depolarını bombardıman ettikten Keçecilerde Selçuk otelinde l\leh- Ta~~q!n S~rnu~~s~~ın"~~3gıcl e ıştıı ak gandın tam ış?ı~lıgı sıya~tını ka-
uzaklaştırmakla bir diişmnndnn kurlu_ AMERIKADAKI GREVLEU: ı-;onra şehir iii',erine beyannameler at.- med oğlu Osman ve Ahmed Çakrrık ettıkgıb?1eıAnc;-ı ' ·t . n:ıa~ş, buna 'bul edeceklerını zanncdıyorlar · 
lacağız . • Iuhacirl.er memleketinin, yani Amerika hükumeti, grev yapan am2- mışlardır. Salih ve karısı }"atmanın evlerine lıı- ~1tl~ . ak! d Y<blllhsgor:lıtzıenmestışntın. 0on~~«·~1·.e Fransada Amerikan diplomasisi , 

"k F · t" 1 1 1 · ı.._,, 1 dıkl takd' 1 h ~ 1.:u · • Lüb l k' L' l ....., ış ırn ın en a 1 uı · ımı < ı- • . Amerı anın, • ran ız sıyase ınc JU sc- e er ışc .1J<1Ş ama arı ır< e U:::;U- >.) rı)e ve nane a ı ~, ransız a.nl arruz ettiklerinden tutulmuslard1r. 1 ~ rlü lf . Alman ordusunun tazyıkınden da-
kilclc miidahalc etmes:ne rıızı olnm:ı- ~i fabrikalara el ~oyacaktır. ~tı kan~n, hitap ~elen im. bcya~nm:?el~rd~ ~ngiliz 1 Zabıtaya taarruz: eı' ze ırız. 

000 
ha az mües&irdir. 

rız. , . •. . . ılk defa tayyare ımal eden ?.ır ~ııbrıka v~ _Frnmıı~ mııı:tıerı h~rrı):etı_n!n lıı- 1 Bayındırın (Hacı) İbrahim ma - . EN DAKAR HAKKINDAKİ ŞÜPHE: 
Görülüyor kı; \ ışı \'e Amerıkanın hakkında kullanılacaktır. Çunku gre,·- gılız zaferınn bnglı oldu1,'ll bıldırılmek- hallesin de Hasan oğlu 1\fehmed NED ACABA? B .. h .. dl D k · 

1 
t h 

.. b ti . . 1 k 1· , •.• 1 • b"lh ı..A • • "'"l f l" t" tcdir 1 . u muşa ı e.r, n arı ışga e • munnse e erı gergın eşme ·t.ec ır. ışı erın, ı assa U\.:Şıncı ·y- un aa ıye ın- · . Türkyener umumi kndınlardmı l\fos l· · ··n Balç'Ova kö ... 1 de H "se ·in •ı . . . . . 

hükfımetinin bazı nazırlan, Amerika- den ileri geldiği iddia. 1..'<lilrnekteclir. Beyrut radyosunu göre Reyruttn ev- lafa kızı Asile Ahscnin vuku bulan • 1 zın(ı.ı ı ·ıl pn..Ltık 
0
) u 1 A ~ı . =>'

1 
, dıdmın Amcrıka tarafından hnkıka-

• • . . • .. k'"Ad' B . . k 1 A "k d "dd ti J • d ı l n·· lü l"' 1 og u em. nlJI ' ~nlan \ n.ı ı) l • d'I ~. d •. h t nın bu vnzıyetını ıyı gormeme ·'-\: ır- ~ıncı o un rnerı a a şı e e erın uvar arına genera ugo n a a. kavgayı menetmeğe giden jantlar. b . ki öüsünün 1 u . f d - • . ten ıcra e ı ecegın en şup e e -
ler. fııaliyette bulunduğuna ,şiiphe yoktur. meti ohın Loren haçları çizilmiştir.! ma devrı"v·.nsı"nn filen taarruzda bu- ıç,ı tta ~o~a-Jnm 5? . alı a1.m . anMngı~ mektedirler. 

- - - -- ı ··b h · h 1 ·dk" k fl . ·" "' sure e _, .. , ... ış, \aıa ı zmır em ı --------------·· -- Gl Veygand Cez' yı'rde ·~nl~~k? ta~ısl a~1e elrm c,k~ m~~ u 6aOı0 lunduğundan meşhurl cü~iim_ler !:.a- leket hastahancsineJmldırılmıştır. Suç- Bı"r ku-nazlık Fon Ribentrop memnun . . " gu u a~ ın erı o an . e. n;ıogın. numına göre adliyeye verılmı-ılerctır. hı, tutulal'ak Adlh·evc verilmiştir. , 
Nevyork 7 (A.A.) - Yunantecl gramdan .4~~ grama mdırılm_esınd~n Hırsızlıklar: - · - Baştarafı ı inci aah~fede -

-Bqtarfı 1 nci Sahifede - Pres ajans;, Peten ve Darlanla görüş nçlık_grevı ılanına karar vcrmış~~dır. Aziziye maha"llesincle 1080 i'1ci o- 1 ı sa, Avrupada keneli vaziyetin!n ve 
milletleri ara mdaki münasebetlerin melere iŞtitnk eden genera1 \'ey - Afrilrnda Cezaire döııdiiğlinii bildir- kakla 21 numarada :l\lehmed o~lu ....r.... imparatorluk yollarının korunmac:ma 
~ııına samimı .bır şekıl aıaıgı goruımoş- gandın, bu ~bah tayyare ile şimali miştir. ..tıı l Sel~heddin ve Şükrii oğ~u ~ıusta_fn Kısa Haberler ı matuf ~ir siyaseti takip etmekle ne-
ıur. il ' Celık, ::\lahmud kızı Nazırenın ıevın- den ga~'ri dost:rne hareket etmiş ol-

.\lüzakereloeri müteakip Anti Pavcliç, ilk seanalarda birinci mevki 15 kuruştur. den bir çok eşya çaldıklarından ya- -, 1 ~un, Amerika lınriciyecisinin bu 'hu-
yedi sene muharebe.lerındcn ve büyüK E' 'HAMRA S. 6' B kalanmışlardır. , susta ki sözleı·i, gayri v-ariddir . 
.l''rederık zamanından kaıma bir bay- LI ınemasınua ugün . Halkapınarcla mensucat fabrika - Belediye baş heki?1liğine. v~kfile- Fransa, kendi hesabına Amerıka 
rağı ve büyük l<'reclerigın bır &ı.tranç Güzelliğine doyulma.;ı; iki §aheser fiilim birden sı_nd-n Kıı·ış .oğlu Yako 'l'aran.to, fa~l· ten Ka~·şıyakn bel~dıye. h~kı_m1 Bay ile dostluk siyasetini idame etmek ni 
taKımını hıtıere tak<tım etmışur. An- 1 - H.1NT RUY.ASI ( l'u''rkçe so··zıu·· ) rıka~m tattı zamanında ışçflerın Rasım r~prak tayın cdılmı~tır. . ·yetindedir. Fakat Fraıısanın ilk mak-
tı .l'aveJiç, maiyetınde bulunanları, fabrıkad:ın çıktıkları sırada on met- * lzmır mebusu Bay Saadeddm sııdı hayati menfaatlerini korumnk-
..llitlere takdim etmiştir. Batrollerde _ TYRONE POWER. MYRNA LOY re ~et~n _kumaşla tutulmuş, adliyeye Epikmen Ankararl ... an, Foça ka~m.a - tır. Anıcı ik-a ve hiç bir millet, Fran-
~rek geldıgi,_ gerek ayrılırken An- 2 _ BALA LAV KA veııln;ı~hr. . .. kamı. B. ı:ıcıvan l«ıçadan şehrınl'Ze ~anın lıayatı menfaatlerini anlııma-

ti PaveJıç bir ıntıram kıtası tarniından ı · Azızıye mahallesınde 1074 n_:u so- g.elmışlerd_ır.. w _ m:ızlık edemez. 
:;.eJamlanmı§tJr. Yaratanlar_ NELSON EDDY _ ILONNA MASSEY kaktn 2 numaralı evde otumn o5 ya- * Şehrımız dcfierdarhgına veka- ı------------

:lalzburg, 7 (A.A.) - D .... •. B. ajan- s E A N s LA R şıııdn Gülsüm, mağazada çalışmağa !elen tayin ı><Ulen İstanbul muhaııebe • • • 
.~• bildirjyor: • BALA LA y K A H 1 N TR Oy A ı giden Ali kızı Eminenin oda kapusu- miidürü B. Baha Horozoğlu. 1.stanhu\- Dış tabıbı Muzaffer 

Hırvatlar başvekili Dr. Anti Paveliç, 2,30 _ 6 _ 9,30 Da 4 ve 7,30 Da na anahtar uydurarak sandık için- dnn gelerek yeni vazife~ine başl$1- fft•snÜ Levent 
Almanya hariciye_ nazırı l<~on Ribent- Cumarte•i ve razar günleri 11 ve 12,30 Da baılar elen 120 lira kıymetinde altın bile- mıştır. U 
ropla yaptığı mliJakatta eski Sırp hu- YAZ FJATLER • Birinci 25 _ Balkon 30. Koltuk 40 zik, 80 lira kağıd para, 30 liralık 'Hastalarını Müatakil olarok 
ltudunu çizmiş olduğunu bildirmiş, .lU ... ı Her aün ilk ffanalarda UCUZ HALK MATINF.SJDIR manto ve 38 liralık etkek elbisesi çal- bakkal Ahmed Oralın gece dükkf• - Birinci Beyler sokak (10) numara-
1.>entrop da memnuniyetini beyan et- Halk f.iatleri _ biriocii ıs ... Balkon 20 _ koltuk 25 mış ve tahkikata bnelanmıştır. nına girerek çekmeceden 46 kuruş da her ffÜD kabul eder. 
nıiştjr. . • Torbalıda Ahmed Bircanbıış, çalını§ ve adliyeye verilmietir. 
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(AMA.DOLU) (SA.İilF~3) 
~--~--:-:-----~~-:-~-:-7.-:'-:::--.:--:---------:-------------......:.~~.:.:.....:;.:...:. _____________________________________________________ .• 8 HAZiRAN ı tMl PAZAR 

....... al'Ulnda ı...ır ..... , •• w-: rükleri başm(j- ,,.._ ........................................................................................ _ ..... _. 
vapurlar ~ ·ıav<;"'..::ı;.~~~.:~~ V.nnir Leoazım Amirlifi İldnlar~ 

evyork, 7 (A.A.) - Nevyork T-sy işleri mOdürlOğündeki keşif plln ve • ·-~·-.-.=~··--........ -..... - ............... • ... , ........ -......... --.: 
nıis gaııetesi, son günlerde makine, . . . S "d.. ) ._.._ Amirliii Saba Alma K_.., __ ._, 

ve kömtlr yüklü Amerikan vapur- şartnamesı veçhile açık eksıltmeye abş mu Ur ÜğÜnde sahİpsİ,ı efya sablıyor 1 - İBtanbulda E~Upte Bahariyede Levazım gayri mamul anbarında 
lal'Jnın :M1&1ra varmış olduklarını ve konulmuştur. Keşif bedeli 76615 1iM İhale gftntı: 9/6 941 · mevcud elli ton bakır levhadan asağıda cim~ ve miktarı yazılı 14 
Mısırın, Arnerikadan kauçuk, makine 64 kuruş muvakkat teminatı 566 Mikqm Değeri Peyi kalem bakır edevatı pazarlıkla vatırılacaktır. 
~sair eşya almak istediğini 'azmış- . ' M.K.N. Kilo Gram Marka No. Lira Kr. Lira Kr. Eşya cinsi 2 - Bu kapların cinslerine göre beheri jçin ayrı ayrı ficret "ye imali) e 
tır. · lıra 70 kuru§tur. Taliplerin teminatı _____ ------• verilecektir. 

---s: öğleden evvel iş bankasına yatırarak 3065 352 500 FBNP 19S7 17038 63 1278 00 İpek miktan 3 - Verilecek bakır levhalar anbarda gorüliır. 
ltalyan bahriyesi için :- makbuzlariyle ihale tarihi olan .. "ô 20 den fazla 4. - İmal edilecek bakır kapların nümwıe evsaf ve sartnamesi Top. 

Roma, 
7 

(A.A.) _ Bahriye ve ma- 20-6-1941 cuma günü saat 16 dıa 1~28 !~f:~~ m~:- hanede İstanbul lernzım amirliği satm alma Ko. da görülür. 
li)e encümenleri, Grandinin reisliğin- encümene müracaatları. 1991 sucat • - 5 - İsteklilerin bu şerait evsaf ve nilmunesi dahilinde verilecek ba-
de bahriye için 2,5 milyar liretlik yeni 2 - 904 ncü sokakta 341 ada 17 ~u~arıda evsafı yazılı eşy,a 9 6 941 saat 13.30 da 1549 sayılı kanun kırların her birine 'stedikleri ücreti imaliyeyi bir teklif şeklinde 
tahsisat kabul etmitlerdir parsel 10 emllk numaralı ve 342 mucıbınce .~4~0 ~ayılı hükümleri dairesinde açık artımıa usuliyle satıalcak- 11 6 941 Çarsamba günü saat 14 de lst. Lv. amirliği satın ~lma 

DDD 
tır. _ İsteklılerm pek ak--Jerı"ni ihale mınu·· o··g·leye kadar V.L>nneue ."atırmala- K J • 

0 ada 31 parsel 13 emlak numaralı ve rı lazımdır. "'" 6
" "'... J -• o. verme erı. ' 

Gl Dt!nlz Karaosman oğlu hanında 26-51 nu- Telefon : 28219 ( 4331 2093) 6 - En ucuz ücreti imali) e teklü edene ayni günde ihalesi yapılaca-
( BASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) maralı oda ile 343 ada 101 parsel M. M. VekaA letı•nden·. - ğından taliplerin kanuni vesaik \e ilk t-eminatlariyle komisyonuna 

lan hava ve tayyare dafi bataryaları 26-24 numaralı mağaza ve 348 ada gelmeleri. 
kuvvetlerinin, kendilerine emnhet edi- 100 parsel ve 26-23 numaralı mağa- 1 _ Kınkkale San'at Gedikli, Ankara Musiki Gedikli :Merzifon . Adet 
lecek kıtalarla, hatta icap ederse Al- ıalv ki ceman bea. adıet binanın .vık-illan kıtaları"yle degvı·ştı·n·ımesı·n· Vı"şı· " Gedikli Orta o.ku,llarının yalnız birinci sınıflarına ve Ka'-·seri Gedikli orta 1 ırılması alana ait olmak üzere en - J hükumetinden istemiştir. 'kulunun her ile; sınıfına 941 EylOlfinde başhyacak 941 _ 942 ders yılı için 

General, aY-t"ıca emin surette Alman kazının kaimen satııı, fen işleri mü- talebe alınacaktır. 
taraftarı olmak ş.ırtiyle 40 pilot ve dürlilğündeki keşif ve şartnamesi 2 - İsteklilerin Türk &rkından olması, kendisinin ve ailıesinin kö-
ltalyan vapurJarble Tunustan da tay- v.eçhile açık ekstltmeye konulmuJI.. til h l h 
Y d f

. b tary 
1 1 

b". a ve şö ret sahihi olmaması, sıhhi muayenede •ilam AıJanası ve 
are a ı a a ma zemesi gönderi · ur. Kea.if bedeli 23 lira 20 kurua., 1 "' ırıes ·ni istemiştir. " " )'-apı acak seçme sınavında muvaffak olması şarttır. 

Geçenlerde lngılız tayyarelerı tara. mut"akkat teminatı 1 lira 76 kuruş - 3 - Tahsillerini iki seneden fazla oork etmiş olanlar, yaşını bü
fından batırılan mlihimmat dolu va- ~ur. Taliplerin teminatı öğleden ev- yültmilş veya küçilltmilş olanlar, ) aşları, boyları ve ağırJıklan Askeri 
Purların bunlar olması kuvvetle muh- vel iş bankaıma yatırarak makbuz- Lise \:e Orta okullar talimatındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul 
temeldir. lariyle ihale tarihi olan 18-8-941 olunamaz. 

General Oentz, ta).}are dafi topları- "arşanba günü saat 16 da encnmene t ııın kullanılmasını Suriyeye sivil ola- 4 - steklilerin 10 Haziran 941 den itibaren bulundµ.kları yer-
rak giren Almanlanı tevdi etmistir. mOraeaatJan. 4 8 ıs 17 2088 lerde Askerlik şubelerinden diğer kaydükabul şartfariyle müracaat yol-

AL SANCAK Kema lpata icra memurluğun -
dan: 

lıtaıyon karfıaında yeni açılan Kadı oğlu Ahmcde 190 lira ve 

E G E masrafa borçlu' Kemalpasadan Gi -

hususi Hastahanesi 
Sahibi : DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 

l'itli ölil kasap Mustafanın 15-1-937 
tarihli 55 numaralı tapuya mlis'tenit 
\ ağhca başı mevkiindıeki 400 lira 
değerli 6 dönüm bağdaki nısıf hisse
"i ve bu bdrca miras tarikiyl,. =stirak 
trhiş olan kansı ölü Af ete aıt a.mi 
bağın diğer nısıf hissesi f'Stılmak ıi
zere müzayedeye verilmiştir. 

30-6-941 tarihine milsadif pazar
tesi günü saat 11-12 de Kemalpaşa 
cra dairesinde yapılac:ık birine; art
tırmada teklif edilecek bedel muh-am 
fnen kıymetin •yüzde 75 "ni bu!duğ'ıı 
akdi'kle ihale olunacaktır. 

Noksan bir bedel teklifi halinde 
müşt~rinin taahhüdü baki kılmak 
~artis le arttırma 10 gün uzat?larak 
10-7-941 perşenbe günü ayni 'J'Bett. 
\ apılacak ıkinci arttırmasında tnk
lif edilecek bedel muhammen kıv!l~e 
tin yüzde 75 ini bulmadıit takdir<h' 

Her fU .. ~. aW hatalar kabul • e mü- atış diişüı·ülecek. 2280 nuMa: alı 
tehaawllan tarafmclan teda'Yi edilir. kanuna tevfikan bor~ bP.s ~"ne ta'< 

Mu- e L!..,.I' • • - ,;ite bağlanacaktır. Almak i::.ti:;e,1l -
u.- -an rin ıh le ~kt.inde Dzd vedibuN•k 

clokt b .. ·•unur Tel ~ı1ıı. depo akÇ'e'!'i ve~ n mıllt muteber bir or 111 • ~7 u, banka mektubu ile icra ciaire~;nne 

-------------,- hazır bulunmaları ve fazla ·.,ahRl 
Kemalpqa icra memurlut un - i'ltiyenlerin bugünden i'tibar<'n 2ç1t, 

d• : bu un'.111 sartname,·i t.etkil'- e nwı<' ·i 
Kadı otlu Ahmede 600 lira ve ma- 'e bu mülkler ÜZC'rinde hil' glı 3 ha . 

s&nfa borçlu Armudludan 1s.maıl ve al~«a.k iddia. ında huhınaca'k k:nı 
kızı Nazmiye K.ipriklinin bu borç i - elerın ılan taı ihinde l ili\;. l"'"l 1 ~> 
c;in birinci de.rece ipotek göstermiş l{ün icinde vesikalariylc lıirlik• '"lll· 

olduğu Atmutlunuzı çeşme -altı mev- r~e.aatları aksi halde hnkhr1 + :• ıı 
kiinde 26-10-931 tarihli 83 numaralı tcıll' le .ıabit olmf .. nların nw'"'~
tapuya müst~nit 750 liıa muhamme.ı nı ad:ıı1 hnri!' hıtulacaklıırı il·h " 1l•

Jcıymetli 6 dönüm bağı satılmak m:e- nur. Doııya numarı~ı 9:l:~-~6 
re müzayedeye verilmiştir. 

30-6-941 pazartesi saat 11-12 rind ) üzde edıbuçuk depo ·ıkr -.ı 
Kentalpaşa icra dairesindıe yapılacak \0

(') a milli ve muteber bir banka meK
birinci arttırmasında teklif edilece tubiyle ·cra dairesinde hazır huluıı
bedel muhammen kıymetinin yüzde 
75 ini bulduğu takdirde ihale oluna· maları ve fazla izahat istiyenlerin 
caktır. buglinden itibaren açık bulunan c:aı-t 

Noksan bir bedel teklifi halinde nameyi tetkik etmeleri ve bu mülkler 
müşterinin taahhüdü baki kalmak uzerinde bir rina hak ve -alac:ık id-

'arını öğrenmelerini ve buna göre de kaydükabul kağfdlarını en geç 10 
Ağustos 941 tarihine kadar ARkerlik şubeleri yoliyle girmek istedikleri 
okulların miidürlüklerine göndermeleri Hin olunur. 

8 11 14 17 20 23 26 29 2 6 

lzmir Defterdarlıilndan: 
Satış 

No. su 

678 

. 
679 

680 

681 

(Karşıyaka. Osman zade 1748 No. lu Reşadiye 
(caddesi sokak 109 ada 8 parsel 424 M.M. 
( 56 tajlı Tarla -
(Karşıyaka ÜSD\&n zade 1750 No. lu Ziya sokak 
(99 adıa 12 parsel 3186 M. M. 11 tajlı Arsa 
(Karşıyaka Osinan zade 1748 No. Reşadiye cad. 
(sokak 109 Ada 9 parsel 972 M. M. 56 kapu 
(58 tajlı Arsa 
(~ Donanmacı 1696 No. Henaim çık
(mazı sokak 48 ada 55 parsel 66 M. M. 86 kapu 
(82 1 tajlı Ana 

682 (Itafşıyaka Osman zade 1747 No. Hil&J so~ l()l 

683 
(Ada 22 parsel 117 M. M. 7 kapu 16 tajlı Arsa 
(Karşıyaka Alaybey 1669 No. ıu Süzan sokak 16 
(Ada 16 parsel 160,50 M. M. 91 2 kapu 21 
(tıljh Hane 

684 (Xaı-gıyaka Osman zade 1'161 No. Emel 80kak 200 
(Ada 5 panel 26 M. M. 5 kapu 3 1 tajlı duvarlı 

685 
(Arsa. 
(Karşıyaka Alaybey 1666 No. lu Günaydın sokak 
(188 Ada 4 parsel 126 M. 1\f. 15 kapu 12 
( tajlı Hane 

Muhammen B. 
Lil'a. Kr. 

318 00 

1596. 00 

728 00 

50 00 

88 00 

326 00 

35 00 

650 00 
6, 6 {Karşıyaka Bahariye 1877 No. Hatem sokak 163 

687 

688 

68~ 

6tl0 

füH 

(Ada 22 p:Mscl 60 M. M. 13 kapu ll'tajlı Hane 
(Knrşıyaka Alaybcy 1689 No. Şehit Muhlis so-
(kuk 198 Ada 30 parsel 81,50 M, M. 61 3 kapu 
( 11 tajh Hane 
(Kıırşı) aka Donanmacı 1696 No. Hengam sokak 
( 48 ada 77 pa\.sel 686,50 M. M. 82 3 tajlı Arsa 
( Umurbe) 1512 - 1527 No. Mızraklı ve Altın so-
\kak 1:395 Ada 4 parsel 310 :\1. M. 6 1 Yeni 8 
(tajlı Arsa 
(Umurbey 1512 No. Mızraklı ~okak 1395 Ada 10 
(parsel 220 M. M. 3 tajlı Arsa 
(Umurbey 1519 No. Ju Savlet sokak 1404 ada 10 
(paırsel 30 M. M. 3 Yeni No. lu Arsa 

120 00 

300 00 

477 00 

235 oo. 

166 OQ 

30 00 .şaıtiylıe arttırma 1 O l'ftn uzatıla'"a diasında bulunacak kimselerin ilan 1 
10 temmuz 941 tarihine müsadif per- tarihinden itibaren 15 gün içinde H

ş~n~e gOnO ayni saatta .yapı~acak o - ikalariyle birlikte müracaatlan ak-
1 nncı arttırmasında teklif edılecek en i halde haklan tapu iciliyle sabit • 

692 

698 

( Kuruçay mahallesi Kigıthane cad. 364 ll. M. 
( 41 - 42 yeni 522 taj Numaralı Hane 
(Umurbey 1491 No. lu Yılmaz çıkmazı sokak 1445 
(Ada 19 persel 60 M. M. 7 1 taj No. lu Hane 

400 00 

on bedelle ihalesi icra kılınacaktır. olmıy·anların paylaşmadan har;ç tu
Almak istiyenlerin ·ihale ~·akitle - tulacaklan ilan olunur. Do~ya 32-668 

lstanbul liseler alım satım 
komisyonu reisHğinden: 

İlk Te. Eksitlmenin 
Cinsi Tahmin F. Mıktarı Lira y.apılecağı 

Kr. Kilo gün ve saat 

Şartname 
bedeli 

Kr. 

Beyaz peynir kilosu 55 18600 
Kaşar peynir 

TCYL ~ 
Kesme şeker 

Sadeyağı 

Ekmek 

Pirinç 

:Qağlıç eti 
Karaman eti. 
Kuzu eti 
Sığır eti 

> 

38 kalem yaş seb1.e) 
umum tutarı ) 

> 90 8900 

> 49 70600 
> 52 17500 

> 166 38500 

12.75 445000 

> 48 50500 

> 70 55500 
> 68 49600 
> 60 28000 
> 50 21300 

37789 Lira 

261750 Kilo 
3~n,oo Adet 
590u0 Demet 

3274 > > > 14.50 de 22Q 

4427 > > > 10,30 da 320 

4087 > > 10,45 de 285 

1818 > 14,45 de 

6248 > > > 11 de 500 

2838 > 11,25 de 189 

Komisyonumuza bağlı altı ~atılı liRenin yukarıda yazılı ihtiy~çları ka 
pah zarf usulü ile ekıdltme~e konmuştur. Eksiltme Beyoglu istiklal cad
deai No. 349 da liseler satın nlma komisyonunca yapılacaktır. istekliler 
teminat makbuzu, 1941 yılı ticaret oda ı vesikMı ve tekliflerini havi 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı zarflarını yu
kanda bizalannda gösterilen saattan b~r saat evveline kadar sözü geçen 
komisfon reielijine makbuz mukabilinde vermeleri. Temiıtat yatırmak 
ve f8rlnainelerı aGrmek istiyenlerin Galatasaray lisesinde komllyon kl-
tiplljine mflracaatJan. 2 8 12 18 8977 / 188.4 , 

-

694 

695 

( Umurbe;> 1526. No. ikinci Altın sokak 1455 ada 
(20 parsel 285 M. M. 2 1 tajh Arsa 

30 00 

150 00 
(Umurbey 1527 No. Altın sokak 1404 ada 11 parsel 
(90 M. M. 51 tajh Arsa 65 00 

Yukarıda yazılı emvalin millkiyetıeri peşin para ile 27 5 941 tarihin
den itibaren 17 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. İhaleleri 12/ 6 

• 941 tarihine mUsadif perşembe günü saat 14 dedir. Taliplerin ~uham
~h bedelleri üzerinden ~ 7 ,5 depozito akçe; yatırarak yevmi mezkiir
da M. Emlak müdürlügünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatlan 
ilan olunur. 27 -.S U91U 

dan:Kemalpap. icra memurıutun - r Dış Tabibi ' 
Kadı oğlu Ahmede 947 lira borçlu 1 r- 'd C l -"" 1 

Armutludan Durmuş otlu Bekirln r ~rı ema uçer 
Armutlunun harmantepıe mevkiinde Muayenehaneaini ikinci Be~ler 

1 
2-7-936 tarihli 1 numaralı tapuya ı eokat• numara 72 ye naklet -
müstenit 900 lira muhammen kıy - mittir 
metli 9 dönüm bağiyle ayni mevkide ~ ......._ 
veya ayni tarih 2 numaralı tapuya l-ııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiı1ıııııiiiii ______ __ 

müstenit 900 lira muhammen kıy - l(iralıfc. Evn---mll!"ı 
metli 9 ıtönüm bağı satılmak üzete 
milzayedeye verilmistir. Güzıelyalı Nuri bey sokağı (64 ilncü 

Ziraat Rankasına 187 li - kak) 6 numar~a konforlu ve gQ 
raya birinci derecede ;potek- l manzaralı ev kiralıktır. Her S(ln 
li olan bu bağların 30-6-941 Jedeıı .enel ay.ai •v.e ..mAi'acaat. 
pazart.e.~i saat 11 den 12 ye kadnrll.ıiiiıiilı-iiiiiiıliııli---------•ı 
Kemalpaşa icra dairesinde .} apılsr.ak yüzde yedibuçuk dipozito akçesi ve
birinci arttırmasında teklif edilecek ya milli ve muteber bir banka mek
en son bedel muhammen kıymetin tubiyle icra dairesinde hazır bulun
~ ilzde 76 ini bulduğu takdird,. ihal malan ve fazla izahat istiyenlerin 
olunacaktır. • bugünden itibaren açık bulunan şart 

Bundan az bir bedel teklif edildiği nameyi tetkik etmeleri ~e bu mülkler 
surett müşttirinin taahhüdü baki üzerinde bir g>na hak ve alacak id
kalmak şartiyle arttırma on giln uza- di-asında bulunacak kimselerın ilin 
tılarak 10-7-941 perşenbe gilnü ayni tarihinden itibaren 16 gün icinde ve
ıınatta yapılacak ikinci arttırmada sikaJariyJe birlikte müracaatları ak
tekJif edile~k en son bedel rilchan- si halde hakları tapu sicilile sabit ol
lı alacakla masraflan seçtiği takdir- mıyanlarm paylaemadan heriç tuıu
de en son artırana ihale olunacaktır. lacaklan il&n olunur. Dosya numara. 

Almak istfyenlerin lhıl-e vaktinde sı 89-194 • 

150 Bilyuk kazan 
123 Küçük kazan 
543 Büyük süzg~ 
268 Saplı tas 
803 Kepçe 

1389 Yağ ta\•a ı 
4678 Karavana 
1971 Bakraç 
1833 Bakl'BÇ 

21603 Atkabı 
10062 Aşkabı 
33318 Aşkabı 

4236 Küçük aşkabı 
4569 Küsük aşkabı 
lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonund~n: 

1\liktan 

1500 Kilo Sığır eti 
2500 c Çekirdek iz iızum 
7000 c Patates 
5000 c Sığır eti 
3000 c ::\lakarna 
500 c Şehriye 
700 c Toz şeker 

Yukarıda cins ve miktarı rnzılı ~ edı kalem ~rzak a) rı ayrı pazarlık-
la satın alınacaktır. 

Taliplerin 10 Haz. 941 Salı günü saat Onbesfe Kıı1lada İzmir leva
zım amirliği satın alına kom is' onuna mtiracaııtları . 

lsmir Lnuun Amirliti Satın Alına Komia7onundan ı 
Miktarı 

• 
3500 Kilo Patates 
5000 < Ayaktan sığır eti 
5000 < A~aktan sığır eti 
1200 < ~irdıekaiz kuru üzum 

Yukrıda cins ve miktarı yazılı Dört kalem erzak a~ rı ayrı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Taliplerin 9 Haz.. 941 Pa:.rnrtesi giıniı aflt 15 de Kışlada İzmir le
' azım amirliği satm alma Kom. müracaatları . 

lzmir Levazım Amirliii Satm Alma Komiayonunclan: 
1 - Beher kilosuna -145- kunu; f iat tahmin edilen. 15 ton sadeyağı 

10 6 941 a1ln0 saat 11 d pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bed lJ -21750. lira olup kat'i teminatı -3262. lira elli 

kurustur. 
3 - Şartname"i her gun komisyonda görülebilir. 
4 - l teklilerin belli giın v aatte Fındıklıda komutanlık satın alma 

komh;yonuna gelm leri. 

inhisarlar umum müdürlü2ün
den: 

• 1 - İdaremiz ihtb acında kullanılmakta olup hariçten cell>i iktiza 
eden 138 kalemd~ ve tahmıni 3.174,619 lira kıymetinde muhtelif malze -
menin pazarlık ~ oliyle müba) eası mukarrer \e son aktedilen hususi takas 
esasına müstenit ticaret anla~ması mucibince Almanyadan da tedariki 
mümkün bulunmaktadır. 

lI - Bu malzemenin mufredat listesiyle şartnameleri .Kabataşta le
,,.azım ve müba)eat şubesindeki alım ko:rni&yonunda her a11n öğleden sonra 
görülebilir. . 

III - Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlaırı ile birlikte bu husua
laki tekliflerini en geç 25-6-941 &'ilnUne kadar mezkur komisyona tevdi 
etmeleri Iqzumu ilin olunur. 28 30 ~ 8 4062 1912 

Vilayet daimi encümeninden: 
İdarei hususiyei vilayete ait olup her tiırlü ıhhi tertibatı havi Bergama 

kazasında kain otel ve gazino demirbaş eşyMiyle birlikte ve sene..t 200 

lira kira bedeli ilzerinden bir yıl müddetle kiraya verilecektir. 
Kira ı1artl:ırını öğrenmek istiyen:erin her gün muhasebei hu!uSi)ıe mü

diıri.) eti varidat kalemine ve ınezkOr otel ve gazinonun ihale tarihi olan 
19 6 94 ı per~enbe günü saat 11 de yuzde yedi buçuk depozito makbuz

lariyh! birlikte vila~ et daimi encumenine müracaatları ilan olunur. 
6 8 10 2061 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

ıaıııı ıı ıı-11111 ~rlllk ı111111M 
IODER" IOIFOR. TEllZLll VE SORITLI SERViS 
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Sloven toprak
larının payla

şılması 

Londradaki Yugoslav 
elçisi. bunu protesto etti 

Lonciı'a, 7 (A.A.J - Yugo:>kW elçi
:-.i I ngiliz hariciye ıwırm~tine hir he
yrınnnme \'er€rek Almanlar \'C ltaJvan
lar tarafından Slovenlerle me~kOıı 
topraklara karşı yapılan hareketi. Yu
goslav hUldimcti n:ıınımı 1H'Ol.:est-0 et
miştir. 

( . , 
Nevuork ·ıaumis gazete
sinin &iddetli neşrigatı 

Felemenk Hin
, distanındaki 
müzakereler 

. . - . ·- ' . . ' . 

Norveçte 
Elçi, Japon hükumetini 

protesto etti K'omisere hita-
Xevyork, 7 (A.A.) - Nevyork Tokyo, 7 (A.A.) - .fapon:ı;.'ldaki ben açık mektup 

Tnyıni~ guzete:'li IIitleı·in Belçikadaki Fcl.em?nk 1-Iindi;;tanı clçii'i B. işi Do-

Bu gazele. Amerika için 
verilen teminata inanı
lamıyacağını bildiriyor 

~e~ flJmısının bır haberine göre Ha- J d 
.!.Ski Amerikan -elçi.siyle yaptığı gö- r.ı.cıye nhzırı ~Iatsııoka ile görüşmüş- necro UD U 
riişmctlen şidd<?tli hir lisnnla bahse- tul'. "g 
den~k diyor ki: n. işi, jnponya V" Felemenk Hindis- • 

Adana mıntakasındaki 
Turfanda buğday . 

Kararlaştırılan fiat üzerinden 
hükômetimize satılacak 

Beyantı:ımcck oeJ,clinılt' t=;ij_r(p clenil
mektedir: 

:\Ililakntın ;-;onunda Bay iiitler, tanı nra~ındn Bat~ıv.ruda cereyan eden Almanlar, Norveç hal-
milznkerelerin iyi hir farıda rıeticele- Adaııa, 7 (Hususi) - Adanada-'rimiz, bu talebi derhal kabul etmişler· 

Amerikada kendisinin anla~ılamadı- neccğinden ümidi olmadığını, japon kına neler yapıyorlar ki büyük miistahsil çiftçilerimiz, dün cliı'. Anadoluda henüz mahsul c:ıknıa· 
Sloven 1.oprnklarrnın, Alman n~ İtal

yan hükumetleri ümıfından taksim 
edilme-.:i, yalnız itmamiyle haksız bir 
muamele ())rnnkln kalmnmald:ı m·ni zn 
mmıc'la ırk prensiplerine de ~uhalif 

~ınchın, plfmlarıncla Amerika için gay murahhmılarınm iyi nlyet1<>rle hnreket çift çil.er birliğinde ia~ mi.is~şarımn 1 drın A<lanahlar, turfa11da sayılan malı· 
ri dost.111e hiç bir !ieY b,ulun~adığım etmediğini söylemiş, bu husu<;a dair • reisliğinde bir toplantı yapmışlardır.! sullerini ofise vermeğe karar vermiş· 
::-;bat için :.:arfettiği·bülün gayretlerin \apon hariciye nezareti l'ÖZCÜSilnün be- Bilhassa muaııım ve me Valinin de i~tirakiyle yapılan bu top- )erdir. Kendilerine lftzım olan bulgur~ 
boşa çıktığından şikayet etmektedir. :nınntmı protesto etmiştiı'. • lantıda iaşe miistcşnrı, mernl<>ketin ia-

1 
da sonradan temin edi'ceklerdir. ae11e 

hulunınnktndır. .._ 
Çiiııkli ilhak cdil('JI toprakJ:mla mil~ 

tccanis Y" üz hil' Slon•ıı milleti nısa
ınakt:ıdiı-. Aza1ıırı ıırao;ırnla Sİm·en 

iğfnı edilemez bir millet oı:ı.rak kal- Araular morlar tahdı"t· edı·ıı·uorı ~ ü~Jeı:i _hakkın.da i~alıat.vermi~, çi[t- bu toplantıda~ n:m~t- anbarları tesisi· u 
1 

çılerımızın tesbıt edılen fıatıer \ızerın- ne karar \'erılmıştır. Çukurova rn!ılı' 
ığımız mürldetç-0 Hitlerin gayretleri l . . . den ma}ısullerini h{ikClmetimize ver- sıılii buğdaylar kij.osu 7,5 kuruşhıJl• 

hC'p hoşa çıkacnktıl'. Bitlerin .teminat ngılız/er/e daha sıkı melerini istemiştir. i\fomleket mesele- arpalar 5,50. 6,65 snntimden satın nlı· 
\ '<.:' \'fdcllerinin ne dcğ{ırde olduklarını i .. b • [""' • dı t d•r Londra, 7 (A.A.) - Norvec ajan- !erinde daimn hn..qs:ıs bulunan ~ift~ile- narnktır. 

·milletinin nılime.-;:::il!eri ltulunnn Yıı
goslnv hükumeti, ı\lmmı \'L' Ü!i!ynn 
hiiklımetlerinin bu har('k<>tini prnte:::to 
cde:ı'. 

---0001---

Avustraıua başvekili 
Menzisin beganatı 

l•e ıı biliyorııı. Hl~tler Avıısh1ryJınm Ş ır ıgıne ave e l ıgar sına gelen malilmata göre Norveçte
i"lcrine karışmak Ye A\·mituryayı il- Kahire~ 7 (A.A .) - l\lllhim Arnp ki mill~ .t;şakküller<ien 4.3 U. tura~m-

~ahsi~~c·tlerlnden birinin El Ehram <lan ~oı \ eç Alman komıs.erıne hıta
hnk etmek istemediğini resmen beyan gaıet<'ı:ıinrle çıkan bir makalesinde ben bır açık mektup neşredilmiştir. 
tmiş, fak:tt sonra AYusturyayı ilhak Ecleılin son nutku Ye Iraktaki miltare- Bu mcktu~, Norveçlilerin, Almanla-

· 't miştiı·. . kl' şartlarının 1ngilterenin Araplara ra karşı h"~settikleri umumi infialin, 
Polon~·n ile ynpuğı bir :ınl:ışma ile olnn dostluğunun birer yeni deliJi son ~aftad~ .şay~nı dikkat derecede 

,!r•\·amlı bir sulh tesis edileceğini be- olduğu \'e Arnp efkfup nmumiyesin- ru·~;tıgını • .ırosterme~tedtr. K~iıli~g -
deki tesirinin gazete propagandaln- l cı ın nft.'l) ~nal ''e h~cum partilerı ta· 

ı :ın (!den gene Bny Uillerdir. Fakat rmdan daha ziyade bulunduil-u fa- rafındnn :; apıJan bır çok haksızhk-

Evlenme hakkında mühim 
bir istatistik hazırlandı 

' 

1939 da 33 bin çift evlenmiştir. Bazı fazla yaşlı 
' erkekl~r 17-18 yaşındaki kızlarla evlenmişler .. Oria Şark müstakbel 'l)nt'n Hillcr Polonyaya hlicum e1miş krıt vaziyetin çok cicldi olduğu' ve ·l~rdan m~ktuJJta bahS{'dilmekte, 

\C orada hakiki bir zulüm :aıpmıştır. bunların sözleı le halledilemiyeceği bılha~sa ~ı~'.ah m~hafızl~r. tarafın - Aı:kara, 7 (Telef~~1la) - ~n s?n K_:ıclınbr arasında en çok evlenenler 
harekatından bahsetti nu planlarının ne Nor\'eci. ne Da- ve Arapl!lrın İngilterenin muzaffe- dan k~l~eJ!eıde !'apıla!ı hadıseler ve h.azııl.anan .~939 ::en~sı -evlenme ıstatıs- 1.,.20, erkekler nrn~ında 20-~0 yıı< 
:\Iclborıı, 

7 
(A.A.) _ Avıı~trn ı _ niınarlrnyı, ne Hollnndnyı, ne Belçi- riycti için muharebeler-e iştirakinin Oslo cırnnndak.i dehler hastahanesi tıklerıne gore- !tırk.ıyedc evlcn~e va- :mısındadır .. 

.rıı başvekili Menzis, )Jurııdn hiı- nu- kfıyı, ne. de Çekoslovakyayı i~tihdaf lüıumlu bulunduğu kaydedilmekte , tlok~orunun kaldırılması kaydolun. bların~n ser_:elık sayısı 33000 ı gcı:- 1939 senesınde 60 - 80 ve daha f:ız;, 
Arnplaı·ın i'tik lallcrinin ve lh·Fkler' maktadır. mektedır. Koylcrde muhtarların mc- in yaşta bulnnanlard:rn cvJenen G7·ı 

tuk ~öyliycrrk ortn şnrkla ter.ey.an !!!m0diğini söyliyen de Bny Hitlerdir. nin, pahnsın,t ödemeğ.e lrnzır ~ldukı~= .i\fektubu imzı:dı~yanlar, Norvcc:te deni evlenme memunı .sıfatiyle yaptık- erkekkn 43 ü, yaşlnrı 30 dan .aşağı kıt 
ed€•cek mU ... takbol_ harekut c:1nacın- J':ıl•nt ~ene Hitler bn mem1eketleı·e rı ilave C'clilmckt"'dı'ı·. · · ' Almanların tatb.ik ettikleri idnre ~ırı .cvlcnm

1
e. vn.k'aları ma.ltim olmadl- \'" kadınlarla <'Ylenmi~lerd.ir. Runları1,1 

da .A vusturalyn kıtal:ı.ı rnrn, 1ıı.!!iHz "' b l ı ı h k ~ d k t kt t b t t k he l l"' 18 d k k 1 l tekniğinin ~ıknrablleceğ"i en büyiik -.::ıret zinciri nu·nrnşhır. ~fnharrir İngiliz de\·let ndnmlrıı·ı- ıtırıı~ıın eyne mı~ ~ı ·uka mt~gayh- g~_n a~. a .. ı mı .arı es ı ~ me · • ar~ısınc a ı - ynşın a ·ı ·ız ara e\' 
hn\'a kunetlcrinden müzaheı·et gri- Simdi planlarının A meriknya kar- nın \'akit gcc:irmeden dahn sıkı l~ir ol?ugu~u, N~rveçlılerın . km!unı fa7.- nu7: :numkun olnmamnkfa<lır. len~nler de va~·dır.. .• . .. 9 
r~ceğini bilclirmiştiı'. na~vel~il, Anıl"- ~ı h:ı.smmıe olmadığını siiylemek de ishil'liği için Arap rüesnsı ilf.' :Pıl::ı~- mınat \e tan:ırnt almak ınıkam olma- E\lenme v.akaları Ankaroda en (.ıene 1939 ı~trıt.ıstıgıne gore 17 - ~ 
tural,\·alı~arıl i?''.·ı11 cl•ı\·e . k.·ıd"rl:.; 11,1 ,..tı \'(•nı' l)ı"· .'"',r>~·· c1eg-ı'Jdı'r·. niıılnrını teklif ıeylemC'kiedir · " dan kaba taarruzlara uğradıklarını çok mar t \e temmuz, en az şubat ve ya~ arasın.da erkeklerden 15.000 nır. 

• -ı.; " • '" • "- .ı • bildirmişlerdir. Mektup, azil ;ıe teh- birincikanun aylarında olm.aktndır. kendilerinden geçkin yaştaki kadınl:ır. 
fazla çalı~ınağ-a davet etmiı-\tir. Hitler her .zaman miistakbel kur- 000 did edilen muallimlerden bahset _ lsb.nbulda en çok_yaz Ye sonbahar- la evlendikleri görUlmUştür. Bunlar· 
Bir yasak: hanlar listesinde başta gelen millet- Japonyada mekte, Bergen mıntnkasmd-a 4000 da evlenmeler olmaktadır. Bütün mem_ elan 9 u 60 y~şından lıi.irUk kndmlarls 

ı · · · d • ld ğ 1 · memurdan 12 sinin bu t.ehdidler .J.:ar- !~kette en cok cvlenen1er, bah::ırdndır. evlenmişlerdir. 
1IJnlı.orn, 7 (.·\ .. A..) _ ı:\\'U"llll'!'l.~•a , ı·ın CJl lYl OSıU O ll Unll SÖy emış- s· A ' f ı · t tt d b ı~ ... ~ u _ .• ,, ıy ı:unn a oyun eğerek tahlive edilmi~ 

ba~_wekil munvitıi Fedin. Avu3tııral- lir. ası aa ıye ar I olduğunu ilave <>:rlcmekted.ir. ' 
ya parnsının boş yere Loııdraya ak- Tokyo, 7 (A.A.) - japonya h~ri- 000...._ __ 

ına~ına mani olmalarını halktan ide. Bokso·· r ciye nazırı Matsuokn, bugün !'ıra. 
mittrı. Bn~v'ekil nrn)ıvihi, hiikunı::-. ile ltalya, İngilt.ere, Fransa. Alman-
lin harp malzemesi _::;ntın almak iri:ı Şmeıı·ng ~·a büyük elçilerini kabul etımiştir-
halkın başka yerlerr gönde1 cc':::ği ltalya elçisi, ayrıca nezaretin A''rt1-
pnı·alarııı harice çıkmasını ~·a,;ak pa işl~ri miidi.irü ile de mülakat ynp-
ctliği Lildirilmiştir. Jngiltcrı:ııiıı Atina civarında bir has- nııatu·. Bu mülak~tların mevz~nı he-

Rakıdaki alkol derecesi 
indlrilecık 

harp gayr<!tleri uğrunda Avu3~m·al- tahanede bulunuyor nli Bz tbRiliJnAmPeOmNektetDdDirt.ASI •. yaıııarın saı-f.ewkıeı i p:ırad~n b:u; - Küçük şişelerle rakı 

Sivasta Feyizli Yağmurlar 
Sırns, 7 (A.A. ) - Divrikten madaısuretle bir aydanberi <levnm eden kll' 

viliıyetimiziıı bütün kazalarına bekle- rn.klık zail olmuş a<ldedHebHir. 
ıım feyizli yağmurlnr yağmıştır. nu 

Ankarada Maarif Vekili 
kn Avusturalya hllkumeti. kendi !h- /ngilizlerin Paraşütçü- Tokyo, 7 (A. A.) - Domci :ı.jnn-tiyacları hususunda i:ıtikrnzlnr idn ~ının bildirdiğine göre Şansi eyalotin satışı yasak edilecek Dün yapılan milli küme Coğrafya kongr.esindefl 
İngilt~ı·cden teşebbüslerde btılll!! - /ere iljİ muamele ettik.:. de ] 5000 kişilik bir Çin kuvveti he- •• • • maktadır. n.~cn tn_mamiyle imhn ~dil~_iştir. Beş İstanbul, 7 (Telefonla) _ inhisar- musabakaları ne/er ıstedı 

Yasak, lngilteredeki hava tehli - /erini söyledi \u:ncn~ ~ensup muhtelıf mufrez_cler- laı· iclnresi, kfü;iik ambnlajh rakıların Anka·ra, 7 (T.ekfonla) - Bugün 19 Ankara, 7 (Telefonla ) - ıl.\Ia:ıri! 
ke~ine mmuı buhınnnlara ya!1ıl:~!!a~ · .t'\e\·york, 7 (A.A.) - Yunanistan <..en ı;ı~ıekkep ~u k~vvetler, Tıyı:ı.n- :.:atıştan men'i ile alkol derecesinin in- :vı:ayıs stadyumunda mim küme mu. Vekilimiz B. Hasnn Ali YUC(!l, cliln bi· 
yarclım.ı şamil değildir. paraşütçü kıtal arı mensuplaı·mdan ~:1~1 (1·~rı~r~.Vt!K Çı~l a{ ~sın da muhas.a-

1 

dirilmesi .etrafındu tedkikler yaptır- ı:ıabakaJarına devam edilmiştir. İstan- rirıci T ilrk coğrafya. kongresini nçnl'' 
---000 lıazı,..iyle Atina civaıında bir hasta- ~',1 e ~ ~ış ... . aı a~ 1 . ta -:ı:ıcak hır maktadır. btılspor _ l\faskespor takımları armıın- ken mühim hir nutuk Röylemiş, kongre 
. ; 

011 
mT yori ar h:rnecle bultıırnıı dünya eski bok::; ,ıç Çınl ı kmtulalıılmışlerdır. Rakıdaki ispirto derecesi yüzde kıı- daki ilk m iisabaka 3 - 3 golle berabere azasım ~lamladıktan sonra coğraf)•fl 

- BAS TARAFI 
1 

NCI SAHiFEDE sampiyonu Alnımı Şmc·lin~. kendi~iy- I k x.. • k.a indirilecek ve rakı en az bir kiloluk bitmiş, Beşiktaş, IIarbiy-e fakımları mcvzuunda miişkülleri bertarM ctnıe1' 
al

·a. l· ' ..• A .. ı,h 1 .· k :-:-ı le gürüşen Kolombiya Pres AjanRt ra ta orfi ıdare ~ışelerde ~atılacaktır. rtrmıındaki miisabaka. da 2 - 1 goll<>. Be- için fikir leri bir araya toplamak lazırt1 
' sınt a sn fü:il munn. eıA:t eıın l!:-1 - h ··b· · 1 ·ı· 1 · . · h 'kt l'b' t' ı · ı· · ıa· ~ · · · ı · 'ht' h'b" k" . . , ', .. 

1 
n·· 

1
.. A ·'k t mu aıı ırme, ng1 ız erın ıyı mu a- k ld ld şı ·aşın ga ı ıye ıy e sona ermış ır. g{! ıgmı, ı ım V<' ı ısns sa ı ı nr .,,. 

~1~~ın:: get~cı ,ı ~go r•~. meıı a . . 11: rip oldnğLrntı söyliyerek lngilizleriıı a iri l • Sıvas, 7 (A.A.) - T urnaya çıkmış da.:ların nyni gaye için emeklerini bir· 

Gıaeııı~c •1111• ·<d111 11111r;ıa1s1!.. a 1ıp .. <>detcekti
1 

ı. paraşütçülere yaptıkl~h mua!!lele _ Bag-dad 7 (A.A.) _ Irok ı.:asve- Yerli Çay olan Malatya takımı, Sıvn.s muhteliti- leştirdiklerini, ilk, or ta okul ve Jise)ı:>l'' 
" '" \.Ol e 1 u un ıtı\ .ına ınc u 11 ı ı ·t · ı ~ h t · r s · ' "' · · 2 1 ll r 1 • t' 1 w f d k' l l kl tl sonrn Ştı tetllıirleri11 nlııınıirnı mc\'Zllll l ~ rc eııt ,c;ı_l~ylış ~ rn se :,ntı~ .. ılr. •f. mc- ~ıli Cemil M atbai zararlı politikacı- ııe - go e g:ı ıp ge mış ır. c!elclogral ra prl~gramulırl~-· ı .:>0ş uw ı:ıfrı.n 
lı:ıhstır: · 111g-. ngı ız ~rın !)nraşu çu er~ P;n~ Jarın ihdas Htikleri vaziyetleri tan- ( '\ < n ~ uru ~aı:ıı aıır_nge ı~ı~11, ~oş-ı:a ~·· 

1 - lsgal it 
1 1 1 

, F .. muamele ettıklerı hn.kkındakı şayı- zimle meşguldür. Örfi idare kaldırıl- Uu··kuAmet ı·stı"hsala"'lı ar A . · terımlerı meselesıylc cografı ısımle-
. a rnca Hll111ll1ı)an •ıfül- J • ....41· ,~ 11·-· · flı I • merıka Japonua adı . 1 t '-b't• •• • ..ıc sn \"ı ,.

1
.,: ""k n .

1 
l l"le .· . •k' . t a ara ı·nnnmau, a._; azım ge c ıgını mış. hava, k ara ve nehir münakala- rın yazı ma arzının ws ı ı ışının tı 

"•'•.J~~· ),({,~il ~('\J\:1111111 "") • ı ')'] • !' 1·•.. t k • • tdb" ld • • ı; '•t" d Jdv 'l clıırduı ulmfüu. · · :wr em ı ~. ngı ız erın c ıne c uşmus tı umuma açılmıştır. İdare servisle- ırma ıçın e ır a l . ?'~emmı~e ı. me,:cu . <> ugunu! ı·esı~ • 
~imclı' "'"'"e '" ·k' •· t ,. 1 . " olan arkadaşlarından bazılarının da, ı inin başmda bulunanlar arasında m•ı tecavüz paktı 1~1111 VC h:ırıta cıhetınden tavsıye edıl• 
.. ..~ ... ~ 11 S...-\ ı:ı,.ı \,ıpı IDl\•Jı"a. . 1 .. a··kı .. k d'. • ( < Ankaı·a 7 (A A) II "kA ti . k"' 1 t ... b tt•Y• . 1-rL 

<la her :t,\' ~vapur <lol~ı~u ~·i ·ecek ·m~ıd-' '·''ı rmınme e g<~r .u · ~rı.nı ·e:ı ı~ını:ı şnhsi kabil'iyE?t ve bilgi esası nazarı .• . , : . . - u . ul?~ - mış m.ıp ar. emını ıca e. ıgını ve l· 
de:->i Revki clerpi:. olunınakt;<lır :nıl,ıttıklarıı~ı bılclırmıştır. Mırle:ırn - dikkate alınarak bazı tebeddüller ya ~~ 1~· ~ıze havalısın~e . yet~ş'tırılen zırl~nac~~ .m~ttı~eal~rı.n, dıl kurumunıı 

" T' n · \ f 'k ·k. t ıi, ıı nnı ztm·ıı> bulunan hoksi5i· lı aı· - pılm- ı.t .... dır ç.ı:.; laı ın, memleket ıht.ıyacını ka-ı- vcrılecegını bıldırmıştır. 
L: - '-l'c nsız ~ rı nsııı 'l Soe\' 1\ .. 1 111 • • • c\I\ " . 1 k . ·~ dtmiıırulm'lcıı · Şim li ~at ; ·e ·k~ ,,, t lıh .rnkmda bitmesini \·~ bu suret O t Ş k h bl".... ıy~c.a evsaf ve miktara. çıkarılma- Kordel Hull an' an evi 000-----

k(·::ihıı ·, l t' I . • J·t 1 I ,'' - 1 :-; \ 1~ ' 1 
il· AmerHrndaki bir çok clo:.tlarınn. r a ar ava te ıgı .ı:ıı ıçı_n ınüstahsillere bUyük yardım- 8 l~ 'l tınma\ ne 11 ' > 1 t ' tt•Y' ' l lrır yapmakt d s d 1 5 ') d ti k k.d 1 enzı·n tasarrufu :; - F'r.'.lıı~anın, Amerjkadn blnke ,,~\'t~şmayı emennı e ıgıııı )eyan l'f- Krthil'C, 7 (Ktıdils radyosu) - or- !Ira{n '~ ~r. A e:ıe .. e. ' mı yo:ı os u ve· a 1 e er-

e<lilmiş olan nlacnkl:ll'l hnkkrndnki Jılı)- mı~!ır. t:ı şark hava tebliği: ('(' rjtız, çaj ı.stıhlakı ~·uztlnden ~arı- den bahsetti 
k<' kal'arınm rcf'i. ~ A J d b• t Ağır bom hfü:dıman lngiliz tayya • j g g mek~edır. Se~elı~ ç:ı.v sarfıyatı 

,1 - \Tı'Hı· hu"'ku-nıe' · ' ı· 1 k' A VUSlra ya a 1r ayyare- t•uleri persenbe n-Unil Bingazı' lima- 'OO,OOO kılodur. Şımd. ıden 12000 ele- Va•ington, 7 (A.A .} - Amerika 
. (.ı ııczı ıııc <' ı me- • · 6 k·ır ::ıraz'd . , f r ·ı kt d' J "' 

rikan <dçi~i amirnl IA'ahiniıı geri çağı. cilik mektebi daha n~n~. geniş mikyasta laarrıuz edere.k tlhs~Fı 1 ~h~~~ _:ı,e ış-ırı mke e ır. ~: ile japonya arasında bir ademi teca-
rılması, lniyuk yangınlar çıkarmış, mühim . ·~ , 1

• •J acın anca . üçte bırı 
r, - Fı·nnsa ile diplomatik münase- ,\felbnrn, 7 ~A.A.) .-. A nıstralya zarar ika etmişleı dir . Tayyareler dö- ~.ısbe~ınd~dır. 1943 senes~nde - .120 • vüz paktının mevzuubaha olup olmı-

betlerin h~m~n kesilme ·i hava nazm Evın, İngı!Jz hava kuvvet- ncrken l\Iartuhada bir düsman tav- 5? bın kılo çay elde -edılecegı tah. yacağı hakkındaki bir suale ceva • 
G _ Garp yarı kliresiı;<leki Fransız leri ~<:in yetiştiri!m~k Uzerc 16 ve el~- yaresini düşürmüşlerdir. Habe~istan mm olunmaktadıı-. ben hariciye nazırı Kordel Hull de-

mü~temlckelerinin bilhas~a Daknmı ha zıyacl~ _.raştakı g~nçlcre :;ıahsu.s ~ır ela düşman mevzileri bomba ve mit- rn'~tir ki: 
işg·ali, tap·~u-ecılık mektebı nçılclı1-('ınl hıldır- ralyöz ateşine tutulmuştur. M alta - lspanuoı harp gemı·sı _ Bu gibi paktları imza etmek , 

Çiinkii hu topraklar düşman eline nıı~lır. dn düşmanın bir botnbarciırnan tayya . 
geçcı-se, garp ynrı kiiı'esi trhlikc?e clü- A k A v • t resi d Hşi.lrUlm üştiir. Amer~ka~~ tarihi ~kidel .. erine uy-
ş.eeektil'. 5 erı azıye ffı ' l d ~ r . gun değıldır. Ve an anevı dostluk-

Garajlardaki otomobil· 
ler tekrar işletilecek 

İstanbul, "l (Telefonla) - Koordi· 
mı/iyon hey'eti karariyle iş]emekte11 
menedilmiş bulunan otomobillerin ga· 
rajlarda çürümeğe terkedildiği anin· 
şılmış işletilmesi Hlzumu muvafık gö
rillmüştlir. Buna nit kar arnamenin yn· 
kıııcfo neşri ınuhtcme!dir. 

---000---
imar pllinları 

• Vn~in?tOll, 7 (.A.A.) - Vayn::uıl, BAŞ TARAFI 1 NCl SAHIFED&- ava ar a ,aıı ıget Bısmarktan denizde·ka- ı•arımızı bo:ı:mamız için de h iç b !r 
Aynn 11Cısi \'allas ve demokrat parfüi- - . . . 1:ondra~-7 (A.A.) - Hava ncuırc- I ıebep yoktur. Ankara, 7 (Telefonla) - Sorı 
nin 4 aza:;iyle göriişmüş, beyanatında :-:-... Baıtarafı. ~ .ncı Sahif~de - trnın t~blıgine göre bu sabah, Hollan- anları kurtarmış -iiımliı.:.--.-..--------1 zamanda 16 şehir ve kasabamızın 
!ngiltı'reniıı mukavemeti hakkımla mii_ lıu) uk harp gemısmı\ha~ara ugı·atmış- du ~ah•ll:-rinde h imayeli Qir düşman . . ,.. - . Macar başvekı·ıı· daha imar planları hazırlanmıştır. 
said mallı mat \·ermiştir. V:-ı.rnant in- lardır. . . . gemı kafılesine rastlıyan İngiliz bom- :Andı a, 1 (A.A.) - 1span)_a h~rı-
giltereııin l\Iaıış ve istila !-!ahası üıe- ~~ner!.knn dona~nı:.u·n, ıkı ~]{y~~usta bıırdıman tayyareler i, beşer bin ton- c}ye n~zırı Suner, cumartesı . ~ü!lil R ...1 h .... A N A D Q L U 
rinde lngiliz hava faikiretini znnnetti- \':LJ.ıle gorecek yem lınrp g~mılerı mşa- ıuk iki gemiye tam isıtbetıer temin et- .K~nar~a adlı İspanyol harıp &:emlSınm. omauan USUSl trenle 
rt>cek tarzda faaliyet ~issi.erdiğini, ce- atını hıılanclır~ıştı ı-. mişlerdir. Bunların batmış olmSBı mtıh B.ı8ma~:k .. Almırı~ harp gemisınden .de- hareket ett• ~ ....... .__.. 
nuptn vaziyetin mühim, fakat İngiliz. . ~fua.v~en Tuddetten :ıltı n.y evvel wmeldir. n;ze ~lo~ulenler~~. ~urt.arrna an;elıye- l Sah ibi ve Başmuharriri 
Jerin lehincic olduğunu, Yunnni~tan ve ıkı!:aı .;~.ıl~n 05000 tonluk zır~hların •wLonclra, 7 (A.A.) _ Amirallık teb- sıne ~ştırak ettıgını, bu ha~ketın ;Al: Budap.~ş't.e, 7 ( A.A:) - Budapeş· 
Ciridin Z.'.lpiının Akdenizdc lngiliz 3 u~cusu ı~e. 6~,00 to~luk. T~r~·or. a?lı !ıgi : m~n~ a ~ İspan_Yn a~a.sındakı ~a~ım; t~~ Nahrıht~n. gazetesı , Macar başve- HAYDAR R O Ş T O Ö K TEM 
hakimiyetine :::ekte \'eı'i'miyeceğiııi; mayın g~mısı dun c~enı7.e ıı~dırıl~ıştır. Bu ~abah erkenden düşman tayyare_ m~;ı~S€batın hır d<'lılı oldu&rı.mu soyle- kılı \·c harıcıye nazırı Bardossi ve -: :--
Çörçilin lıiitün İngiliz milletinin mü- 200 ~11~yın .. t..'l?yacrıgı tahmın edıt.en bu leri gemi kafileler imizden bi r ine ta- mı~tı r. . . İtalya.~ devlet adamları arasında Umumi Neşrjy.at l\Iüdür ü 
zaher3 tine nail bulunduğunu sövlemis- g~mının buyuk topları da .vardır. Am-e- arruz etmişlerdir. Ne kafilede, ne de 

0 
K_an~ry~ ~arp g<>mıs!, ?·alnız Alman görUşu!en meselelerin en mühimini ı HAMDI NOZHET ÇANÇAR 

tir. Vayn.rınt, Amerikanın rnrd~m prÔ- ı·~.k~_ı_ııı.~ı', 10.000 Atonluk hıı~ cep kı:n~a- himaye gemilerinde hasar ve zayiat d-:nızcıleı1mın ~escrllerını ~oplamıştıı;-. l\Ia~arıstana denizd,cn bir mnhrec 
grammdn değişiklik \'apılmasına lii- zo.nınuı~ de tezgaha kondugmm bıldır- yoktur. ~ısını:u·ktan s.ag kallınlar, esasen lngı- verılmcı:ıi olduğunu yazıyor. 1 -- : =--. • r 

zum olmnrlığını ila\'e ct.ıııi~tir. mı:->Jerdır. 111.< t<ınrruı Hetıkel tipinde bir üıy- l~z ~arp g~mılcri taı·nfındnn dah<ı ~v- Homa, 7 (A.A.) - Macar ?aş\·e- Abone • Yıllığı 1400 Kr. 
\·,ı~iııgton, 7 (A.A.) L Rnd\'olat·, tir J<i: ~ :ır.e tnı.:afmdan yapı lmıştı r. . \el kuı·larılmıştı. kili ve hariciye 1rnzm bugiln öğle - ~ • 6 Ayhfı 800 

g;ı~eral. Veyganclın amiral naj·laııııı - Hitlerin imalatını geçebiliriz ve Bu ~ay~·~re Termi ve Ankeston hP.rP den sonı·a Flol"ans::ıdan hus~s~ tr"n· Yabancı memleketlere 27 Ura 
fıkı.rlerıne muarız olılufaı hakkındnki geçeceğiz. ge_~nıl.~rın~n müşterek ateşiyle düşiirüL Kızılay umumi merkezi le B_ndapeşteye- hareket etmı ştıı·. . . --.. --
İ;-;rn~re men balı hnbcrlcrc iııannwmak- Amerika harp gemileri in~natl, H it- muştur. ikinci taarruzda bir düşman Malt • t •t"" t hl•k • 
la \'e bunların milwer taı·<lfından çı- ICl'P. bir Ce\'ahımızdıt'. tayyare.sine bütün hima.re gemiler iyle Aııkft'ra, 7 (T elefonla) - Kızılay cının ıs ı ası e l esı idarehane: ikinci Beyler Sokak 
k:ırılmalda olduğunu bildirmektedir. Jhtı ·p !'Sirlerinin yardımı ve mecburi kafile vapurları ateş açmışlardır. umumi merkeı hey'eti, bugün İstanbul Londra , 7 (A.A.) - Malta adası _ ... _ ____ ---------

Bu :sebeble bu haberler cloğru değil- i'!<;iliklc A l manların yaptıkları gemi ve Tııyyarc, dçnizc düşmüş ve derhal nıehusu n. Ali Rana Tarhanın reisli- ıımıııni valisi, .ada halkına r adyoda bir GONDELlK TAKViM 
<lir. Gazete ba~muharrirleri, general t<lnarclcrle rekahcl edeceğiz. bir infilfık1 olmuştur. Bu tayyarenin ğinde k>planmıştır. Ruznam<:?!:line gliı·c hitnbede buluMrak istila tehlikesin- 1360 1 
Dögolün Amerika tarafındnn taııınınn- Altı ay ı-;oııra denize indirilmesi mu- tipi tesbit edilememiştir. idar.e hcy'etiıün maruzatı dinlcıımi~ \'C cı . ..,n ııahsetmiş, Maltanın mukaYemeti- . Cemazigelevve 2 
ı::ıııı ia. \ip ediyorlar. ktrı·c1· iken hugi.in 35.000 tonluk {içi.in_ Londra, 7 (A.A.) - H nva \'C dahi- 1941 bi.ldçesinin tatbikine mezuni~·ct ııin Girjd mukavemetinden <laha mü- EVKAT 

1 
N(>v~ vrk,. 7. { ~\A.) -

1 
İki okran u,; cü zırhlı da teden ~ze indirilecektir. Ji Deı~~niyet nezar€

1 
tklerinin t.ebliği : ve1ı·ilmiş ve yeni 1ihd1a~ edilmiş ol

1
an Kı- ~1im1 olncağını ,1 ) tal~h·an ve Almanlar dan s. D. 

<onanması ıçın nışa ec ilen mayin ge. Dunu mü akıp, on hin tonluk hir un gece mem e et Uzermde pek az zı ay umum miic ür ligüne ~·apı an fa. r' a tanın isti usı ususunda korkula-
milerinin ilki, ve bir harp gemisi bu- kl'uv:ızöriin de tezgaha konulması me- düşman tayyaresi uçmuştur. Londra l yin tasvip olunaöık içtimaa son veril- mıyacağmı söylemiş, Maltalıların bir Sabah : 4,'29 Akşam 
gün clenize indi rilm iştir. Bu münase- ra:-,imi yapılacaktır . ı hölp:ci-!iyle bir doğu cen llp şehrinde bir miştir. Umum müdiirHlğe l\1alatya bez tehlike vukuunda mazidekinden daha ile :12t12 Yatsı 
b~tle mern:lime r i.rnilet eden Bahriyej Yeni mayin gemisi , Terrör adını taşı- miktar hasar ve az m iktardo insan za.lfabrikni-11 müdürü B. Z iya Tah~in Ay- şanlı bir s ur&tre vazifeler in i yap~cak- ikindi ;16,12 imsak 
nıüslc~arı bir nut:ı.ık sö>·liycl·ek demio- mıı ktn, 200 mnyin almnktndır. l~·iatı knydcdilmi~t h·. giin tari n olunmuştu r. hırını bil<lirmiştir. • ___ .... _. ________ ...... 
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