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Neıredilmiyen yazılar seri verilmez ı--------------------------------------------
GUnU geçmiı ~uah.alar 2s kuMlftur. Hergün sabahlan· İzmir) de çıkar si asi jfazetedir. 

Cumhuriyetin yapıcı ve yaratıcı hamlelerine 
örnekler ilave eden 1zmir Enternasyonal Fuarı 
bntnn gü.relliğiylc bu sene de açılacn'b.-tır. Hazır
lanınız .. 

r 
Almanlar 

Giride asker . • 

indirdiler 

Çirçllin bauanatı 

tO/AGUSTOS f!O/EYL'OL 

Vazife Başına ! 
Girid, Afı·ika hareki h ve M · • 
Dakarın ehemmiyeti USeVI vatandaşlar da 

aramıza girmelidirler 
Radyo gazeteainden: 
Almnnlar Girid ilzerinc par.a .üt -

lerle nsker indirmişlclld ir. Bu tc~eh -
bile;, ı::on z:ımanlaı·dn cenubi Ymıa -
nitıt:uıdaki A iman meydanlaı-ın:ı ve 
bi}}ır S."a Oiriddeki mlittPfik hnva mey 

Bunlar 150J kişidir, bir 
kısmı izale edilmiş 

• Bugünkü Fra natz şeflerinin Klermon Feranda yaptıkları bir içtimadan 

' dımlntıııa yapılan 1rn1:-ılıklı taaıı·uz
dan sezilmekte idi. lngiHzler bunu 
nl·im bırakmaı~ için 'tanrruzl-a:· rnp
rnışl:ır, faknt istenilen t~sir hasıl ol-

bulunuyor bir ıörünüı 
Londua 20 (A.A.) H • a F hürrİ\•ct ve vckar 

Kanııtzo gene Altnanla- -. HUr Frnn~!~lar ur ransa ~aıtJnrı içindi' rey -
r- AJansının teblıgı: lPıini vormcd"n e -

'a düştü. Habeşistanda- Vişi hUkOmeti i1~ ns knnunlnrı değiş. 

k . k l Ak-' . Almnny'-\ arnsuıdakı Devletlerk \ tirm~tir. 
1. uvvef er uenız nnlrışmul~w rnUnn::('- C:: 3 - Bu g:ısıplık -

mnmıQtır. 'F'ttk!lt indirilen bu l rıoo 
kişilik k.un·etle :iyi ekildc rnüdnfan 
edildiğini tnhmirı (ittiğimiz Girdde 
Sud:-ı imanının ele g-cçirilmec;I pPk <lr 
rnulıt<'mC'I <leğ'ildir. 

Libyada : 
Sollum bölf!esinde iki \"\rs f motöıl
-D<ıvamı R i\neft uhtf PtlP 

k l k betiyle ve bunların h d• tarı sonra Fr:ınsız 
mınta asına ge ece Fransaımı ınenfn:-ıt- MU tıra ver \ mfüeiinin hie bir r 

Londra, 20 (A.A.) - Bugün Avam !eri bah"inde doğu- kontruJ hakkı olrn-a- Amerika Kanınrnsındn bey:ın-atta bulunan rabil0ct'ği netic<' ve dan ücte iki i işgal 
başvekil Çörçil, Girid üzerine pnra - diğer devletlerin Vişinin, Fransız mille· edilml~ ~nmrndn: 
~111 , pH\nör ve nakliyat tayyareleri muhtemel h.nrekct. • • • • .., • • lrnti bır siıkfıta _t'lhı 
ıle kuvv.etlcr indirilmesinden bahis- leri bakımındnn hür tın1 ten1stl etmedıgını olmak mccbu~ıye - Tarı•hAı kararını 
le son gilnlcrdc İngiliz tayyareleri Fransızl-ar şefi Dö • b·ıd· d• tindeki milletın en 
lnrnfından cenubi Yunanistand'!lki gol ve h ür Fı anım l ır 1 .kilı;ük eckilde se~ini • rardımsC1·C?ılc-r Ccmiyctiml<m mii 11rı·ı·rr bazı hcnı~frrler lzmir 
lnesdnnlardn yapılan istikşaf'cn, Al- mUdnfila .komisyonu, Lorıur:ıda mU- çıknrnm:nnasından bilistifnde hC\ki\m venyor - , llallan•indc .'{argı ha:nhl:larmda '-
~anları böyle bin iniş için kuvvetleri mes~illeri bulunan bUtün hükumet - icra ctmcğc başlamıştır. _ r ., 
nı temerküz ettirirken gördüklerini !cr-c aşnğıdnki muhtırnyı \'ermiş , 4 - K-anunu eıı:isinin yerine k<'yfi a S" 111 ı b t 1 aı k d 1 ;~her gcec ingiliz filolnrının tanrruz tir: olnrnk ikame c<lilcn metinler rnnci- • ıl. rıı n n euaıa 1 ır6ektepli ızlarımızın a çalışmalarını temin 
b
ar yaparak hnsarlnr ''-erdiklerini, 1 - \?işi hükumeti akdettiği mü - bincc> otor~te k:wnağı mi\nhasırnn 85 J k b h 7 kel• g · l t ı· • 
Una rağmen düşmanın hav.a akınına tarekc ile kendi lcendisini müstevliye yaşında biıı bun~lk \'C ynşımn t.e~iriy- eue1'e U Q e l enlŞ e ine l!/lZ 

hnruk kuyvetlerle devam ettiklerini k·arşı istiklalini .kendi elinden nlnn le znrıflnmış bir ihtiyarın şahsınd:ı Polonya başvekili ---------------------------' 
6ÖYliyerek demiştir ki: bir \·nziyete koymuştur. rnü31<lcmfç bulunmaktadır:. . .. . Yardımsevenler cemi.ret.inin etra- !erimizde <i-0 paylaşmayı yaprnaklığı-
.. - Çok ciddi bir munarebe olaca - ,, 1 • • ~ • • •• ~ - Bu v-akıa lardan, ' ışı hukfı - Çörçi/e de izahat fında topl:ınan Vatansever İzmir kn- mız lazımdır. 
P.!nı gösteren bu vaziyet, şimdi in • .. - \ ışı hUkurnetı , ıdares ı ele nl- metinin Fransa ırnmına hükünırnnlık dınları, her gün Halk<!vinde, ordu ih- Keza, mektepler kapnnmıştır. Fa-
~ışaf halindedir. Giridde bulunan mış, milletin :reyini katiyen sorma - cdemiy~ceği \•e bunn hakkı dn olma. Vt!1'ecek tiyacı için sargı hazırlamakta oorde- kat; mekt-0p idareleri, m~elll Kız li,ı;ıe-
~naniRtan , Yeni Zeland ve Büyük elan Ye millet mümessilleıi en iptidai <DEVAMI 4 NCO SAHfFEUE ~ ,·amdırlar. si, Kız muallim mektebi, Enstitü, Ak-

~rıtanya kıuYvoe1leri general Faybur- nu hmX'kcti, takdirle kaydetmo.k is- şnrn snn'at okulları vesnir mektebi mil. 
~t_un kumandasındadırlar. Böylece ka ou··k t>aotsa Habeşistanda ltalyan teriz. Fıdrnt görüyoruz ki, yurd müdn- esseselerimiz, 1zmirde mevcud kızları. 

1 bir mukavemet gösterileceğinden föac;ıma tevi'ccUh eden bu hizmet bnh- mızı kendi mektep salonlarında ve 
~nıiniz. mukavemeti kırıldı sinde. lzmir k:ıclın ve kızlarının daha mu:ıllimlerjnin neznTeti altında. bu va-

Cörçil bundan sonr a taanruzun öğ- M 1. • .1 geniş mikyasta İŞ'~ sarılmnları l§zım- tnni işe pekaUi iştirak ettirilebilirler. 
in üz<'r i ba~ladığını Ye Almanların USSO ını 1 e dır. Ko,qkoca lzrnirde, güniinün hiıkaç Ciddiyetle dUşOnrneli ve kavramnlı-
l' eni Zekmd ah asker ilniforma ı ile Sarbııt •aıaı •ıııetlır snntini sargı h2zırlnmnğa tahsisten çc- ~·ız ki, bu, bir fmıt.azi me\'ZUl\ değil 
l>lanör v.e paraşüt kullnnrırak (nefret teı~raflastı 1 1 I kinmiyc~ck kndın ve kızlnrımızın sn- vatan rnUdnfnnsı ve vazife meselesi~ 
~e istikrah tezahOrl~ri) kuvvetler in- ~ 1 it fH 1 •L yısı, en mınğm b;r kaç bin olmnk la- dir. 
d~ikforlni, bunların 1500 ki&i ka· raı il .. r 1111 lln zınıdır :. 

lll' tahmin edildiğini, CV\'Cl~ S uda o-k, H b . t l k . Musc\'i ,·ıı.t:md~l:ırınuzd:m tek lrn- Hnrp paketi için lazım olan m:ılre-
koyund:ıki mUtcnddid ingiliz tny;rn- U a e§IS ana e rar 1111111• dm, t~k kız gelmiyor .. Dn nedeııclir?. meyi, vazife alan kadınlarımız, birer 
~ nıcydanlnrının bombardıman c - döneceğini umuyor 1 'Cstün~€ ynş~dığımız toprağın sna- birer h:ımiydli tüccarl:ınımzn ve mii-
'\.ll)diğini , ıxıraşütçillcrin hundan fon_ rlc~~':c :ıınır-~lcrıni rnii tcreken taksim <'~;;cselera rnümcaat ederek temin <'~ 
l'l\ indirildiğini ve eimdi lng;lizlerin Ro!11a• 2~ CA:.A.) ett gımıze gore, ona karsı olan vnzife- -Devamı 2 nci aahifede-
\·a~iycte hakim olduklarını askeri - ıstefanı AJansı Libgadaki ağır tanklar, 
trınknmıardım öğrendiğini ı>fiyıemiş bildiriyor : Fransanın cu .. ru··nı ortak-

tnr.v"M'. NCO !IAHIPF.OJ." ' ??k Dnotsa._ Mus: 
• solın ıy~ aŞ<\gıd:ı.kı / ğ •• t • · 

.()()() mesajı göndermi' - l ını gos erıgor 
U. Şarkta tir : Londrn, 20 (A.A.) - Röyterin di r>-

- :\1 iktnrı f nzla lomatik muhabirinden : 
olan '\'tı.rahlan ver- Şarki Afrikada Ambnalagide 1tal-

Pasif Korunma 
--·---

Bir sulh mevzuu 
Yoktur 

leştir~1ek ve tedavi yan mukavE.mct.!nin yıkılmnsı ve ltal-
etnıck imkansızlığı yan dükün Un maiyetindekilerle bera- Polonya Baıveki\' Sikoraki 
ve v, ziyetin gitUk- ber t<.>~lim o]ması, Habeş harbinin bil- l..ondr:i, 20 (A.A.) - Polonya bnı;ı 

·Malômat istiyenler komisyonla
ra müracaat edebilirler 

çe ~üçle.;mesi üze- Dük Daotaa kuvve düştüğUnli gösterir. Şimdi da- ı.·~kili g(•tıN~nı Sikor.,ki P.i rl<'sik Amc. 
rine en ağır •fednklirlıkları yaılmak irınık hnlinde gedik}{)r teşkil eden kil- rıka \'c Knnnciarln yaptığı s<>yahatten 
paha ma bile uzun miidclP't mukave- cilk Jt.ahnn kuV\'ctleri, mukavemette fJChrj~i~c dön~üştii~. Knbh!e azasın 

. D~n. Hal~evİl?de aaat 18 de hava taarruzlarına kartı paıil konınma 
ıtlen·nı gen, mikyaala konuımak üzere bir toplantı yapılmııtar. Top. 
lanhda Va la Bay. Fuad Tukaal ile belediye reiai Dr. Behçet Uz lzmir 
C!'lmhuriye~ mUddeiwnumW. emniyet müdürü, parti idare heyet,, reiai. 
v~llyet paaif korunma komiayonuna dahil dairele r rüeıa ve mUdürle
n ve her mıntakada teı'kı!J olunan t&li komiayonlar ve mahallelerde 
~urulmuı yard!-111c~ komiteler azaları hazır bulunmuılardar. 

met<' devanı edilerniyeccğinrlen <li\s. İ$Cler de bunların ituırruz kabiliv~tlcr i d an hırı, bu zıyaretı f 1"''kaladc mu -
Amerika elçisi haberi mana .. ercf!i bir te !im şartı istem eğe kırılmıştır. Artık bunlnrln uğra~mnk vaff;ık,ısctli bir ziya.ret olnrnlt tnııvir 

h 1 k l d karnr Yerdırn. Düşman talebimi ka- Habeş ccnga\'€rlcrinP. terkedilebili r. etmıştır. 
ayret e &ffl a 1 bul ..etti. Bu hnzin snatta beni te~cl1i nurnd:ın S('rbest kalacak olan kuvvet· neııeral, Rtızwılt. Hnricb·e nazın 

b.. H onkong, 20 (A.A.) - MilstakU eden şey, in5anlarc:ı. yapılması im - ler ~hcmmiyetsiz değildirler. Bunlar - DEVAMI 2 NCI SAHiFEDE-- T~lan~ıd~ tıındıre kadar lzmirde alınan paıif korunma tedbir leri 
tetkik edılmıt . ve b~l~aua 9 mıntaka tali kom~ayonları ile mahalleler 
yardımcı ko~ıtelerınan çahıma tekilleri teabit olunmuıtur. Bu komia
yon ve Jıomıte az a larma a lakadarlar tarafından lat'-'kat hakkında 
icap eden teknik izaha t verilmiıtir. 

.. ransız Ajansından : kan <lnhilinde 0):111 her ~cyfa yapılmış yalnız Li.b) arla kendisini ~·eni. göste- 1111111111 UlllllllllUlflllllllllllllllllllllllllllllllft 
Amerikanın Çin büyük elçisi, Bir- olmtlsıchr. r<?n harbın mukadderatı tizcrıne de-

lc.ışik Amerikanın japonya tarıafıu • Hrıiz olduğum kunumclayı elinize ğil, nynf zrımnnda Irak w Suriye üze- Fransızlar 
d~n vnki bir teklif üz.erine japonya tevdi ederken bir senelik çetin mU- rinde hnşlıyım hnı-ekat.n dn ll)ilessir 
Oiıı arasında tavassutta bulunduğu c:ıöc-fo f'<ın:ısmda bnnıl tnsvipieriniz ohıbilecekfortlir. Cenubi Afrika hava 
hakkında Tas Ajansının Ncvyorktan ve itimndınızla rnü1:abnr.et ettiniğ-iz- kttv\•etlc>rinin Hab.eş harbindeki hiz· lartlnı•ktı•ı aıtınıarı 
aldığını bildirerek neşrettiği haberi den ılolnyı size tcşcl klir • ediyo?q_ım. metleri \'<' .Hl'ika m·cı w bom bardı- 1 
hayreti~ karşıladığını bildirmiştir. V~t.anm san \'C şerefi uğruna bir de- mnn tayynrelerinin yüksel. va ıfları, 

Bundan böyle halkımız hava taarruzlarına karıı gere:lc pasif korun• 
ma mevzuunda gerekae nile ve müıterek siperler için malumat ist~ye
cek olurlaraa mıntaka ve mahalle lerindeki komiayon ve komitelere mü· 
racaa t ederek icap eden izahatı alacaklardar. 

F.:lçi, bundan hnberi bulunmadığım, ftı dnha ltalynn kmıı ile sulanan bu bu hnrpt.e kendisini göstermiştir. Bun- harp gımllBrl 118 SURİYEDE IRAKTA 
"e huna k-stiyen ehemmiyet vermedi. mıntakayn ~·nkınd~ tekrar rlönece - !arın, harbin d\inüm noktaımıcla Lib· 
tini söylemiştir. Çin mehnfili de bö:r- ğim.~ ynyn g lmiş o!malnrı mcmnunivet ''e- k •ı ? 
le bir tas..wyurctan n<.J.emi rna.IUmat 1\Iussolini il Ce\·abı vermiqtir: rlci bir hiHli~edir. Tobruktn ı\lnrnnlar açıracaı ar il 000 

beyan e1mektedin. Esasen müşahit- d~~vet. nsaletmcnp ı. H;rlirem<'miş, Sollumda dn bili\kis ge. Fransızlarda Uögol taraf- Falluce zaptedı"ld: Baö 
le.r de böyle bir ynnaşmanm \'Ukn - Siz\ e rıske:rlcriniz . hcr zam:rn kalı rı ntılmı~tır. Moskova, 20 (A.A.) - Tas ajansı · t a • 
bulmasını Jmkansız görmektedirler. raınnncn harp ettiniz \'c iwmnlnrcs Alt:ı;ıny::m.ı~ şimıii ııerc.\'C~ t:ım·rtıı Ncvyo~ktan hal_>er ver~yor: . . tarlığı baş gösterdi dal yolu açıldı 
OUnkU AmGtikn harici;~ nazareU, \"nJ>ılm:ı~ı mümkün olan scvlerin hu- cdecegı ke~tırılemC>z. Surh·e volu ilr· Vaşıngton dıplomatık rnahafıhne, 
Cin taraftan bir ~iyaset takip etmek- dııdunu :ıştmız. ltalvan 'nimeti size lrr.kn büyük km·,·-cUer nnkİi kola) de- Bem tayyare gemisi ikl Emil Bersen aoo 
~ir. ' hayr:ı~chr \'e i3'Likbnihnkkmd:ık· kn. ğiJdir. C::erçi Jraka, üıyy:ıı~ler]e biı:ız Fran~ı~ kruvazör(l, Martinik adasını General, Hitleri de«il.. M. müaa-'aa nazırı An-

---·· naatınıze i<ıtirak etmektedir:» ·-D .. vamı 3 ncü .. t.if,.d terk ıçın hazırlandıkları hakkında ha- l . . . ~ k I' 
herler gelmişti r. Bu gemilerin Ma rti- ngılteregı tehd(t edıyor aradan Bağdada döndü 
nlkte mühim miktarda nltm alarak gö.. . . 
tilrccıek~rindcn de endişe edilmekte- • Bcyrut,, 20 (A.J\.~ - Sm ı~·e fö\•ka- . D~ğdad,. 20 (A.A.) ~ Irak harı -
dir. iade komıscri genernl Dcntz, umumi cıse n-aı.ı.n Suudi Arabıstanın rnerke. 
lllllllllfllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll e!nı1!yef.e \'{' ı:ıilli n:udafnny~ nit her zinden. milli miidafaa nazırı N~ci 

hlrlü h:.bcrlerm neşır \'C t.tmımini ,.a- Şe,·ket de Ankarndan Brğdoada don· 

E Abd il h sak e<fon bir C'ınirnnıne im1..aJnn11,.tİr, mUQ~~r<lir. 
• 0 8 i;unus, 20 (A.A.) - Fransa ba,·a Dıger taraftan l~akın Kudüs baş-
---ooo naıtrı Rcrj<-re tefwş scy~hatindc bu- konsolosu husust hır vazifo ile Tah-

1 kt k• h k \ • k • a~·n gelml~. Turı.,us va.1ii umumisi ve rnna gönderilmiştir. 
!'8 a l ara et etl \a • kunrnndnn~ ilt"' <liğ"r sivil ve askeri er- Loııdt:ı, 20 (A.A.) - Röyter in 

bih. ediyor karı t.şr .. f\n(~mı knr ılanmıı:ıtır. Ckne- l:Jabb~~ıyedeki muhabiri bildirlvor: 
r • ral ij(>rj ·1-c. 'l'unus \'C Se~·di Ahmed ha- .1ngıh,z kıtalaıu Fallucnyı zapt~t-
K~dils, 20 (A.A,) -1t~üstakii ~an- ''" te~d.ldıllerini teftiş etmiştir. mışlerdır. Rura ı, H:ıbbaniye t.:ın·arc 

~ sız aJnnsından ~ l;.mdr:ı, 20 (A.A.) _ Surivc _ pj. meydnnınn hakim yayladan tardedi-
1'..rctiln Eınh'i Abdullahın :tudkn hi· !istin hurluduııdmı bildirildiğine göre, I~~ Ira'khJ.ar tarafından müdafaa e

talıcn yaptığı yeni bir hft~p. huglin tngilteı·"nin Heyrut b:uı konsolosu ge- chlıyordu. Aradn.ki bilyük sahayı 1-
A~mnnda reı-'lmi gnzetede lntişnr et~ ri ~<ıfrrılmı i ır. Koıı~olos rnilmkün olan rakhlar, Fırat nehrinden su ~e,•ire -
mıştir. .slirntl" ayrılacaktır. rek bntakhk haline getirmişlc.ıı. J,m._ 

Emir bu hitr..basinde muhteris ndnm- 'Knlıire, 20 (A.A.) - Müstakil Fran. \·etlerimiz de dolambaçlı yoll:ırd:m 
lnrdnn mil rekkep ki\çük bit· hızbm ~ız :ljnnsm<lnn: burn:ra varmışlardır. 
lrnlct.n isyan '-:ıkar!1'1~1d:ı. Arnp 4ava ı- Şı!mdaki Fran ız hava ü ünün Nnkliye fayyarelerimi?.·n g tirdi!._ 
ııa fe~~lı~ ettı~lcr!nı ~·e Ar~p mernl~- Frarı~ız kumandam, htikün~e!i tnrnCın. lcri kuvvetler, şehrin ş:ırkınn !nmic;. 
lccUcrı ıçmdc hürrıyetı wmsıl eden bır dan Alman hava lmvvetlermın bu tay- ler ve bu suretle Falluc:ı nı: r..araftan 
n~en_ılek::ıti itibardan düşürdüklerini ~·nre meydsnındıın istifa& ~kle. muhasara edilmiştir. lhh:ı önceden 
bıldırmış, h akla Erdün arasındaki din, rinden haberdar edildiği zaman, AJ. halka beyanname :ıt.ıhmş ve asker . 
ı rk ve hanedan rabıtalarını hatırlat- JM.nlann inmelerine mll88ade etmemle Jer in teslim olmama ı takdirinde fül 
(D~~-~1 ~ l'(çO ~AHJ.f!~I ). .... S~ı. 4, Cbı~ tahlfecle - ' --Qnqıı 4. nc:U ..a...ı. -
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R advo Gazetesi ŞEF 
• 

Bugün İtalyanlar ita.yanların Afrika ltalyn Nis ve Savo-
Afrikada nA11· Lir yadan vazgeçerek bu-
mağlUbiyet.? uğıa- imparatorluğu çöktü na muknbil Dalmaç-
mışlar, Dük D'no;;ct, ya ve Slovenyayı al-
t:ım . ant 12 de em- mıştır. HırvatiıJtan 

Millete Teşek- 1 

kür ediyor 
rindeki kU\·,·-tlerl{' s . e b. har da sözde mo~takil bir 
t(?slim olmustur. Ken UftY Jr pkrallık olacaktır Fa- Ankara, 20 (A.A.) - Reisi-
di~i kral vekil: idi. hn • h • kat İtalyan nüfuzu cumhurumuz ln&dl 19 Mayıs 
Bu suretle Habe~i~- S8 e&J alıne altındaı bulunacak- bayramı münaae-~yle memleke-
tanda İtalyan iclm:<'. · hr. Harp .!mnuna ka- tin her tarafındaki yurddatlar-
ve askeri h~ rekat <l:ı· Jeli dar Hırvatist.andaki 
::ona ermif}tir. Ger<'· ge İtalyan isgal ·ordusu. dan aldıkları tebrik telsraflarm· 
geriye kalan kuvvet- lc:Misa.fir ordular> dan miltehuais olarak tetekkür 
terin biraz daha mü- namı altında kala.. ve mukabil tebriklerinin iblaiına 
cadelede .. dev:ır:ninrı v;~; Alman itti ~akına caktır. ;nerlin. d~ bu- Anadolu Ajanaını memur etmi4-
bekl€nebıhr. Fakat Y' I r mı tasnı> etmı~hr. )erdir. 
bu, muntazam hare- girmiş sayılıyor Çünkü Almanyaya 
kattan ziyade çı:.'tA• ~öre. Hırvatistan, •• 
harbi ~kli•ıe gir r Italyanın hayat snha-1 Ankar.a, 20 - Milli Şefimı:zin 
ve uzun !!İirmcz. fil t 8 ll••ı • .... sına dahildir. Hakim Parti ve Halkevi tetkilitma he-
harbinde AJmanfar 1111111•1 .ı •• ı. devlet, burada iııtl'-; diye ettikleri imzalı fotoğrafile-
~:;, t;'~~:ıt~~au!11tt; •ırı••••ı tı•ıı fi ::ft~.~'ibi hareket ecll.'-1 rinden bir kısmı daha bugün 
c:e>fo harbi v<ırmicıl r- il ..... 1 iZ LANDA _ D.4-' memleketin muhte.~f mahallerin-
di. 'F:ıknt :;imdi çet · 

1 
H il' lla t .\./MARKA: de, Parti ve Halkevlerinde hazır-

harhinc kar ı tayya- 1 il n•l•I 1 Avrupanın şimal lanan teref mevkilerine meraaim-
re giLi f'Il kun·etli 1 

.... nokt:ı;;ıında 120 bin le talik edilmittir. 
bir siliıh rnrdır. A~ ni zamanda İtnl- nuf.uslu bir yer olun İzlıında, Daıri-
yanlar, he8 s n.:.• c·vveı zehirli gazlarla markadmı ayrılmıı;tır. Atlantik mu- v ., b 
öldürdükleri H:ıL u:J •rin intikamını har.ebesi dolayısiyl.n İngilizlerin, b r 8ZJ ~ 8CID8 
rl bünmPye meC"btm.lurlar '"~ onlam1 hangi bir Alman i::ıgaline mani olmak Y 
htılun<ltıkları b'r ımntak!ırla t•ete hnr- cin, btırnvı işgal et1:kleri mallımdur. Baıtarafı 1 nci Sahifede -
hi .'·sı•lmak zorrhıı., P,iı1tte•ııale.\·h ~on İzlaıııh en·~lcc Norveee bağlı idi. ,. mektedirler. Cemi.ret ııeisliği, tüccar_ ı 
harekat da k•~a ım~anda ~a,.fiyeye ~ığ- V~. o t~ırihlercle • ·orveç - Danimark,n lnnmızm ve- müe~ııeselerin gösterdik-' 
rıy:ıcak, ş_:ırkı A.f~·ıkııdakı hal.' ~n mı- nrn"1~erJc k~allıktı. Bunlar arrıl~~ca leri her türlü kolaylık ,.e yardımlar-! 
!ı:ır:ıt-0rlugu İngıl.ızler • g~-'Ce~~ır. Bu Dnnım:.ıı·ka ılc beraber kal~ı. Şımdı ıstı ıfan dolayı memmfn ve miitesekkirdir-ı 
ımı~u·atorluk: Erıtr~ \ _. :-onuılı ıle Ha- • :u~nmffle ayrı ~evlet haJı!1~ gelmek- !er. · 
lx>:"!ıstan~~n ıbare~tı,. .lta1yctnlar geçen ~ıt. P.nrnd•a. b r kral naıbı buluna- Yakında Yardımsev.enler cemiyeti 
\ ~z: Jngılız. soı;· fi 1 :-1ııı d~ :ılnıı~la~ı: <'aktır. . . . tarafınclan ha~ta ba kıeı lık kur~l:ı rı da 
lngılızler şımdı bur:ıdakı ktı\'\"ctlerını ROJIA.\ l ADATd 1.4.'>F: RTIH- nçıhcaktır 
Irak ,.e Suriye ile- Frnn~ız - Ahnnn iş- rtı\"l\'J: • ' · .. 

Teberrüler 
hirJiğini karliıJıyac:ık'arı . nhalara mık- Romnnyad:ı vukuu bildirilen in~e 
1 clec-0klerdir. ~it :kim uir kı~mı bir madcl<'lcri buhranı dikkate layıktır. 
.ı~ e\•vel Libyaya nakledilnıi"tir. Ynni Uıırns1 l!t:Jrl de petrol cleree<.> inde buğ
sa ı l,i .\fr"kıı hareklitmrn ı: ... fiy(';;j 1mıı d:ıy ihr,· r· .('tmişti. Rom:ın \ a ıniihiın BB. Necmedditı Emre 100, Muam
zı. maııı:ııh olmu"tur miktarcin canlı h~ıyvan da yetiştir:r.. mer T~nsu 25, Lütfi Cizgenk~t 25 $a_ 

~imdiki buhranın sebebleri "llnlnrdıı·: lom bırnderle~ 25, Lafont bırader -
Rfö·ter n iıııı.,ın.a J!Öl'l.'. Filiıoıtinc el<' ı - "Miihim huhubnt meııbnları ohm ler limitet şirketi bay Kemal Haraç

ku\'\etleı· göıuleril ccktir. 8m·he ıır- h:ızı y<>ı l ' r Soı..·yrtl<>r ve ~focnriı-ıtann <;ı eliyle 100, Hilseyin Altay 50, Ö -
uk hir h~ırp ~ah 1 ... i halini almı&lır. Ncem!~tir. m~er Lütfi Akat 50, Dr. Lütfi Sabri 
lııgilizler. Almmı tıı) yarelerinin hala 2 - Homanya parçalanmıı;tır. Eski 2;,, Em la~ ban~a.,q,ı 25 iş ~anka~ı 
Suriyeden g.'<;mckle ol<luklarını, bun- !ktı:-:ndi kurultıi!U bozulmuı,ttır. 100. A bdulkadır yüksek muhendıs 
lnrdaki :ıiYil \"e :ı..ı.kt·rkrin kısmen Ira- 3 - Burada, Romanyanm iaşe mnd- 50. Bayan Zeynep Öge. hayat sokak 
kn gittikLriııi. J,ı:-nı •n Suı·i.recle kal- <lelerini miibayea ile j?'?çinecek Alman I )ılo. 16 10, Bayan Nurıye Arda ~a
cbklarıııı Lilclil'm. ktedirkr. lngilizlerl ktı\'\'E'tl<'r i vardır. yat sokak No. 18 lOı., Ba~"'an i\felıha 
bu vaziyetten, ..:Liri~«:nin Fr:msa tara- 4 - Geçen senedenberi Almnnyaya A_kat 50, Bay 1:lihat urge 25 lira .. 
f111ılnn Almmırura teı kedi!diği kannn- hiç durmadan ihr:ıcat yapılarak stok-' Şıfa eczahanesı 20 25 pak~t 25 gram 
tine '~ırnwktııclırlar. ı l:ır a~Tıtılmıştır. ı hk pa_?luk, Süleyman hFe~d Eczacı-

Şimdi. yeni mahsul i~; bile olsa, v:ı- başı 2o00 gramlık tenturdıyot, More-
Ruyak üz.erine .vıııııl:ın Roıı hava lı:•- ziyet kolny kolay dilzel.emiyecektir. 1 no ecza deposu 5~00 adet ~amuk, 1 

rekatına Fransız pilotlal'ı dn iştirak' KOP.DEL HULL'Üı\" BEY A"!\.ATI: top araz bezi, 2 kilo tentilndıyot, 400 
etmişlerdi.. Yerd ki J<'rmı)o\ız toplurı, Amerika Hariciye nazırı Kordel adet Y•i4 kijıt,1 top eaz!ı bez •. 1 
bu tayyarelere at ::ı ş açını~tı. Yani Vi::i Jlul1, Amerikalılara hitaben radyoda : ..kd~ük ~~lya koton . hidrofıl, 8 kilo 
tnraftarları, hür Frnıısız ta,ry:ıreJeri ' iradcttiğ·i bin ııııtukt.1, Amerikanın yagh. ~ag!.t ; .. ~_urla hıra derler 1 ;elet 
ilzerine ele glillc sa\'urmu;shır. Suriye ı.,;ulh prensiplerinden d-e bahsederek elektiı ık utusu, 1\fak And~evs F or -
f{•vkalade komis::ri gcnerul Dentz, her :.\lilletler arası ticarette aşırı tahdidn- 1 bes 40 top bez, Şark .sanayı kumpan_ 
tnarruzu silahla karşılıyacnğını söyle-~ tın aleyhte bulun mu~. harpten sonra' yası 50 to~ bez, Lütfi ~rom .ecza d~
miş olmııkla beraber Vişi hilkumetinin 'nremleketler arasında fark gözetilme-; posu 20 k!lo pamuk .hıdrof~l, Na~ız 
hava taarruzlarını bir hacı> hareketi 'ı meai, ham m:ıddeleı-le ticari maddele- Mu,..c:ıtafa tiearethanesı 50 ~ılo ~agh 
telakki ~tmediği anıa. .. ılmaktadır. Fn- rin h~r memlekct~e istisnasız temin ~igıt, Kızılay kurumu 60 kılo hıdr?
kat müzakere:ıi devam eden işbirliği- edilmesi, ticari emtea alış-verişinde . fıl pamuk, 21 top gazlı bez, Hilal 
nin tatbikatı başlayınca \·aziyetin ne 1 mUstehliklerin korunması ve tediye iş-'. ecz.ahaneai 15 ~ded pamuk ru)e hi~
olacağı düşünülebilir. Amfral Darlan il !erinin kolaylaşhrılma.;,ı Jazımgeldif.i- rofıl, 4 adet ~ü~·Uk paket hıdrofıl, 
ınlizakeı-e için gene P<tris yolunu tut- l'İ .sö~·lemiştir. 15 v~t~. rule buyük, 20 aded vafta ru
muştur. Diğer taraftan Almanya 1001 Bu sözleri, umumi 1-TJ>ten sonra le ku~uk, 2 adeµ ~rta rule;. Da~u~ 
bin Fran:>ız e8irini serbe!;t bırakmak 1 da Amerikalılar Höylemişler ve Avru- 1 Nazmı Alkant, Husnil Özödemışlı 
üzeredir. ' pahlar turarlamlflardı. Fakat aksine 1 h~lefleri, S~i~ ~rtuğ, Hüseyin K1zıl-

yol tutulmuştu. Temenni olunur ki, 1 aga~ ve ş~nk~. b~rer adet kutu pana -
Suriye ve Irak hildisderi üzerinde 1

1 
~imdiki harbi müteakip bu sistem tat-, ma ığnesı, Lutfı Krom ec~a d~po -

İngilizlerin fazla telaş göstermemele- uik edilsin.. ~undan 1000 adet paket hıdrofıl pa-
ri, Almanların, Girid \C Kıbrıs engeJ-1 ----, rnuk.. , • _ 
!eri dolayısiyle buıaya asker ve ağır ASllEftLll DERSLERi 000 

silah gönderemiyeceklerindcn ileri ft C b · k · 
gelmektedir. İngilizlerin şarKi Akde- Maarif Vekaleti alikadarf.ara gön um unyet iZ enstitü· 
n~zdeki hakimiyetler~, ?rta. ~kdeııi~de-' derdiği 9ir tamimde a~kert birlikle~ sünde eıya satılıyor 
kınden daha kuHetlıdır .. bger Surıye- , akın yerlerdeki köy enstitülerine 
de~i J<"'ransız kuv\ etleri bütün ağırlık- ·askerlik d e r 8 1 e r i için muvaz. Cumhuriyet Kız enstitüsünde tale. 
lar~·.k! A!maııya .tar~lı~ı~. geçe~l~rse o zaf subayların, birlikJ..erden uzak o- benin temrin eşyası olarak kullandı
vakıt v~z!yet: dilş~n~ürilcu olabılır. Fa- lan yerlerdeki enstitülere de emekli ğı, fakat kıymet ve güzellikleri bulu
k?t İngılızler bu ıhtımale karşı da t:ed- l(Ubay vey-ahud köy enstitüsü öğret- n~n çiçek, şap.ka, iç çamaşırı, rop gi-
bır ulmaktadırlar. meni ihtiyat subayların tayinini bil- bı muhtelif eşya, devlet sermayesi Jll.-
- duklan için, milli emlak id-aresi va-

Londra ,.e Vaşiııgtondan gelen ha- dirmiştir. sıt&aiYie enstitü binaamda mOzavede 
berler ise; Vişinin, bu iki devlet tara- aoo He aatılmağa başlanmıştlr. • 
fındıın Alman ittifakına girmiş şekil
de telakki edildiğini gl>ıitennektedir. 

Dögolün Fransızları iRyana S<evkeİ
ıneği ve Amerikalıların da Vişi hüku
metini daha ileri gitmemeği hedef tu
tan faaliyetleri, Vişiyi J-·olundan ahko
,yamıyacak gibidir. F.. asen Fransız ga
zeteleri: Amerika 'Voe Ruzveltin şahsı 
aleyhinde, hatta Alman ve İtalyan ga
zetelerinden daha ağır ~kilde, neşri
yata baelamışlardır. Bir habere göN>, 
Alman>·a, Fransanın Allla.cı Loren de 
dahil olmak üzere Avrupadaki bütiln 
topraktarını garantj etmiı,tir. 

• ELHAMRA 

lran kabinesinde 
Tah1'an, 20 (A.A.) - İran maliye 

nazın i·tifs. etmiştir. Vekaleten bu 
vazifeyi mil~teşar Kolehoy ifa ede -
cektir. Eski Berlin elçisi de Viei elçi
liğine tayin edilmi1ft;ir. 

DOO 

ŞEHiR IŞLERf 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 

Çocuk yuvasını, havagazı fabrikası
nı \'e muhtelif yalerde belediye in
şaatını teftiş etmiştir. 

Sinemasında 
BUGON 

matinelerden itibaren güzelliğine doyulmazlki muazzam film birden 
-1-

Mukaddes vazife 
F'RANSIZCA SÖZLO 

Yaratanlar: LEW - AYERS - UONEL BARRYMORE 
-2-

Kocam Güzeller Peıinde 
lNGİLİZCE SÖZLÜ 

Yarataııku': ANN SOTHERN - FRANCHOT TONE 
FOKS JURNALDA eıı son ve en mühim haberler 

SeallSlar Mukaddes Vazife: 2 5 8 de; Kocam Gilzeller PefhMM 
3,30, 6,80, 9,30 da .. Cumartesi ve Pazar 11 ve 12,30 da bqlar 
DIKKA T - Haftanın her ırününde ilk aeanelar UCUZ HALK MA-

TiNELERi dir. 
Fiatleri - Birinci 20-Balkon 25 - oltut 80 t 

. PASiF KORUNMA 
Güzelyahda C. H P. oe&tuıda pa

sif korunma muavbt komisyonu te
şekkül etmiştin. 

Saat on sekizden on dok.uza kadar 
muntazam'lln burada bir aza bulun
makta V6 halkın müracaatları ile 
m~gul olmaktadır. 

VILI YET BODCESI iŞLERi 
Vil.yetin 1940 senesi büdcesindeki 

açığı kapamak maksadiyle milli kre
di mileııaeaelerimizden birinden 800 
bin U,rahk istikraz akdi hakkmdaki 
kanunun vJliyete teblfii belc:lenmek
tedfr. 
Yakında vilayetin 1940 büdcesinin 

d~ tasdik ve iade.si beklenmektedir. 

TOCClR ELiNDEKi GOZTAŞI 
ZirıaatçHere ucuz gözt.aşı temini 

için bu maddeye yirmi kuruş fiyat 
tayin olunmuştu. Bazı tacirlerin eli+ 
rindeki göztqlannın maliyetinin da
ha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu 
sebeble bu gibilerin ellerindeki mal
ların maliyet fiyatından tarım satış 
kooperatifleri birlilclerinee satın alııl 
ması kararlaştınlmıştın 

000 

Dünkü ihracabmız 
lst.anbul, 20 (Telefonla) - Bugün 

limanımızdan Ronıaııyaya 7 40 bin li
ralık balık, Almanyaya da tütün ihrae 
edilmittir. 

(ANADOLU) 

Kahve ihtiyacı 
Yeni kahve Adanada 250 ku

ruş Üzerinden satılıyor 
Yeni kurulan ticaret ofisi'llin yundumuzdn muhtelif gümrüklerdeki 

kahveleri tamamen ~atın aldığı öğrenilmiştir. Bu meyanda kersin 
gümrüklerinde hulunan mühim miktard11 kahve de vardır. Ofis, bu 
kahve partilerini memleketin her tarafına ihtiyaç nisbetinde tevzi ede
rek satacaktır. Bu kah\~eden Adanaya gönderlien elli çuval, doğrudan 
doğruya kuru kahvccil<'re tevzi edilmiştir. Satış 250 kuruş üzerinden 
y'flpılmaktadır. / 

Ayrıca yeniden bir milyon liralık kahve getirilmesi için akreditif 
açılması Ticaret Vekaletinden istenmi~tir. Milımade çıkınca siparişl;eı-e 
başlanacaktır. 

1 K. A. S. Okulu sergisi 1 

Sergiden bir köte 
Akşam S-anat okulunda. ders yılı ::;onu olmak münasebetiJe açılını~ 

olan seııgi, her gün geuis mik~"asta zi~'aret edilmektedir. Bütüıı ziya
retçilerin takdirlerini toplıyan sergi, muvnffak olmuş hir eserin bütün 
hnsusiyetJerini ihtiva etmektedir. 

Saliihiyetli olanlar, sergideki ç şit zenginliğinden sarfınazar, her 
ttirlü el işlerinin taşıdıkları inceliğe bilhassa işnret ctmektediııler. Türk 
kadın ve kızlarının i~tidnd ve },-abiliyet leri, burada ~apka. her ttirHi 
eJbi"('• çiçek. ince is. eve a it muhtelif c~)'. l n air<' üzeriııde iftihara 
değer bir ı:ıekilde kendisini g(btermC'ktc>clir. 

QADYO 
BUGONKO PROGRAM 

7,30 Program. 7.38 Milzik: Hafif 
program (pi.), 7,45 Ajans haberle· 
ri, 8. Müzik: Opera fantezileri, S,90 
Evin saati. 

12,30 Program, 12,38 Mlizik: Se· 
çilmiş şarkılar. 12,46 Ajans habede· 
ri, 13 ~Iilzik: Radyo salon orkestra
sı, 13,15 Milzik: Seçilmiş şarkılar, 
13,30 Müzik: R-adrn salon orke!dr:ı· 
sı pro'grammm devamı. 

18 Program, l 8,03 Mfizik: Bera: 
ber türküler, 18, 15 Ziraat takviJlll 
ve toprak mahsuller) borsası, ıs,26 
Konuşma _(Dış politika badJseleri)• 
lS.45 Çocuk '$aati, 19,30 Ajans ha" 
beri eri, 19,45 Müzik: Kadınlar faıto 
lı. 20. ı 5 Radyo gazetesi, 20,45 ){U. 
zik: Sevilmiş parçalar, 21, KonUS
ma: Memleket postası, 21,10 Milzik: 
Bir halk tilrkilsil öğreniyorıız: Haf· 
tanın tiirküsü (Bico). 21.25 Müzik! 
Riyaseticumhur bando.:u, 22,10 ){O· 
7.İk: Ştırkılı ve şaröıınz oyun haval~
n. 2,2.:->ü Ajans haberleri, 22,45 ){u: 
zik: C".1Zbancl (pl.). 2:ı.2r, Y-nrınk• 
'H'OJ?tıw•ı \·e ]rnpanıs. • 

--~ooo---

ZAR/TADA 
t•5Q•:r.·.::·:e·:e.· ............ 
Hıraızhk: . 
Bayındırın Burgaz köyilnde Ab 

oğlu Mustafa Taş, Mustafa oğlu J\h
met Gü lsesin bazı eşyasını, 16 lirasl-
nı ve bir saatini- çaldıjtndan tutulmuş 
ve adliyeye verilmiştir. 

Bıçak taıımak: 
Keçecilerde Ege tiyatrosunda C8' 

181 oğlu Kenanın ilzerinde bir bıç~1'1 bulunmuş, zabıtaca müsadere edı • 
miştir. 
Kız kaçırma: 
Karaburunıun K~ed•te köyünde 

Hasan oğlu Halil Dede, Vehbi ıcııı 
on sekiş yaşında .Muhteremi Jc11çır•· 
rak kirletmiş ve tutulara'lc adliyeye 
verilmistir. 

Orman yangını: . 
Bayındırın Oyukdağ mevk.iinde~ı 

ormanında yangın çı)cmış civar k&Y· 
Amerika tarihi kararını 1 DIYORKI. 1 ler halkının gayretiyle .söndor.0ımflf" . HALK tür. Yangın yarım Sfl&t kadar sur. 

verıyor müş, bir miktar çah ve bir tek sı·•( 
- Bqtarfı 1 DCİ Sahifede PiS BiR SOKAK )'anmıştır. Yangının, meçhul ~ir r01

• 
• . , •• • • • • 

9 
1 cu tarafın.dan atılan yanık bır ı5ıı• 

Koı del Hull, harbı;} e ve bahı cye \ e l\lezarlıkbnşında Dıkilıtaş adlı 9u9 ı•acian C'ıkhğı tahmin· edilivor 
ctığer Ameıikan nazırları ile ko~uş.. uncu .sokak, son zamanda pek harap l 000 • • 

muş, Kanadada teıkil edilecek yeni vaziye~ gcımiştir. Senelerdenberi ta-
.t'oıonya ordu unun ıcar ve iare ka- mir ettirılmemış olan sokakta binek , Pamukç tar 
nunundan istıfadesini temin etmiştır. arabalarınuı bekJeme yeri de bulundu- I U 
i"o1onya başvekilinin, garp nısıf kü- ğu için çukurlarda biriken pislikler, ANKARA l A DAVET EDiLDi 
reame yaptıtı bu seyahat etl'afmda pıs bır koku neşretmektedir. ' 1 
malümat vıermek U7.ere yarın Çöı:çil- Şehırın ortasında böyle bir yerin bu- 'ficar•t Vekaleti, yeni gene içiP fit-
le "*6rilşıbe8i Mtlhte~elCllr. lunması hiç şüphesi?. Belediyece kabul t.umlu tedbirler almak üzere PaJlll'• 

1.ondra, 20 (A.A.) - Polon.ta baş edilemez. ~snaf, arabaların başka bir yetişen ınmtakalardan Ankaraya. bi
'ekıli general :Sikorski Amerıka ve yere naklini istemektedirler. 1 rer he~ 'et. davet etmiştir. MilstahsjJi.11 
Kanadaya yaptıj'ı son seyahat hak- Belediyenin na1.arı rlikkatini celbe- 1 korunması, pamukların v~ diğer m,Jt-
kındaki intıbaiarını gazetecilere bil- eleriz · I ,;ullerin değer fiate satılması ve iıııt' 
clırerek demiştİJI ki: · - cııt işi ri üzerinde kararlar alınııcl~· 

- Ruzveıt ve Amerika kati bir KARAKOLDAN KAÇAN HIRSIZ' •ır. 1 
tedbir almak üzeredirler. Tarıhi ka- Pamuk nmh ulünün bu sene, bO 
rar yakl-aŞıyor. Ruzvelt yalnız kendi Karantinada İnönü caddesinde Da ·olacağı :ınlaşılmıştır. Çünkü geçen rıf· 
memleketinde deiil, bütün dünyanın vit• oilu İstanbullu Salamon Gabay, pamuk ı;nahsulii fazla paı-n etmi~. btı 
muk~dderatı üzerine hakim olan bir Bohor oilu Davidin evine girerek · yüz<IPn müstah~il fazla pamuk al11'11s
şahsıyettir. Ruzvelt dünyanın hürrj- hırsızlık yapmak isterken tutulmuş- tır. 
yeti için açtığı muazzam mücadele - ve karakola teslim edilmişse ele suç-1 __..., 
den dolay~. C.örçil.e ve lngiliz milleti- lu, karakoldsn kaçma~a mu:raffak ol !ı---16--0---r-s---8-..-J ne karşı buyük bır sempati duymak- muştur. Zabıtaca takıp ed1lmekte - -
tadır. dlr. 
JU.ll~l&J. !j.n'.<>Q - l "V'V) 06 u.ıpuo• l 000 

~f~tesi lJakardan bahsederek diyor IHRACATÇILAR JOPLİNTISI • OZUMı 
- Amerikalılar, Nevyoı·k, Dakar İzmir Kuru meyve ihracatçılar bir- :141 S. Süley. 

ve Londra miifl(>llesinin ~hemmiyetini )iği ile zahire ihracatçılar birliği idare 107 K . .Mihalef 
mUdriktirler. Suriye ihanetinden ve hey'etJeri, bugün ihracat ve idhalatc;:ı- 69 Artür Lafon 
Almanya ile Fransa arasında geçmek- lar birlikleri umumi katibi B. Atıf lna- 44 N. Üzümcü 
te olan müzakerelerden daha Beriye de ııın reisliğinde ayrı ayrı içtima edecek- 35 Vitel 
varıJabil~ği itiraf edildikten sonra leı·dir. thracut işleri üzerinde gör~- 22 C. Sipahi 
Afrikadak.i toprakların tehdid altında meler yapılacaktır. 12 H. Llevi 
bulunduğu da aiılajılır. Almanlar dün 
Halepte idiler. Yarın Dakar ve Kazab
lank'ada bulunabilirler. Amerikadaki 
siyasi şahsiyetJer ve gazet.eıer, askeri 
sahalarda yeni müdafaa tedbirleri is
tiyorlar. Hariciye nazırı KordeJ Hull 
Amerikanın maksadlarına kimseni~ 
sed çekmesine müsaade edilmiyeceğini 
v~ h.iç bir tehdide boyun eğmiyeceğini 
soyJıyerek uyanan Amerika efkarı 

- ... 
AlAKKlBI SATIŞLARI 

Vilayet fiyat milrakabe .komisyo -
nu, dün öğleden sonra vilayette vali 
muavini B. Ekrem Y-alçmkayanın .re
isliğinde toplanmış, ayakkabı satış 
fiyatları hakkında bazı kararlar al-
mıştır. • 

~%1:~yesini herkesten önce işaret et- ıarııuakı llllkıılıdı 
Mısır ve Amerikadan Karşıyaka Halkevi Ralonlarında lz-

k h mir ressamlarının hazırladıkları 48 
a ve geliyor tablodan mürekkep ilkbahar resim ser-

ls~nbul, 20 (Telefonla) _ Bugün, gisi dün davetlilerin huzuriyle aç,ıl
Amerıkadan 43.500 çuval kahvenin y0- mıştır. 
la çıktığı bildirilmiştir. Mısırda bulu- Y ABANCJ DlL KURSLARI: 

680 
259682 1 2 

260312 1/ 2 
INClRı 

140 H. Levi 
ö8 R. j. Franko 
35 Şerif Remzi 

233 
140258 

140491 
ZAHIREı 

38 ton Susanı 
ı3o ton B~la 
60 ton Nohut 

K. S. 
19 
16 
23 76 
25 
18 60 
23 
21 60 

K.S. 
9 60 
8 
8 

" 

... ,. 
36 
20 
24 60 
25 
ıs 60 
23 o 
21 6 

ı. S· 
9 ısO 

8 
8 

nan 500 ton kahve de, bir, iki güne ka- A ve B namiyle İngilizce, Fransız- f 
dar gelmiş bulunacaktır. ca dilleri üzerine haftada Uç defa ted- Diş tabibi Muza/fer 

000 risat yapacak olan iki kurs açılmıştır. ._,.:ı•nii ' -•nt 
. TiREDE ÇEKiRGE DAKTlLO KURSLAR!: nu... ıA:'(I~, 

A Tıre kazasınds çekirge çıktığı vi- Bir buçuk aydanberi devam eden 1 Hastalannı MUH-kil ola...-k 
Iaret ziraat müdüı:lüiüne bildiril - daktilo kursları bitmiş, yapılan imti- Birinci Beyler sokak (10) ınumar•" 
mış ve mücadele tedbirlem alınmış- handa 10 bayan kazanmış, vesikaları 
tır. verilmiştir. ı da her gn kabul ede!. 

YARE SINEMASIN 
AVRUPA CAZBANT KRALI 

RAY VENTURA ve arkad'llşlannın yarattığı 
Zengin mu$ikili, şen, şuh (Franuzca Söal&) 

1 - Paris Delilikleri 
P. Delilikleri : 4,80 - 7 - 9,46 

BU HAFTA 

FRANSIZCA SOZll> 

2 - Tayyareci~ 
Oynııyan: J A C K B O L T 

Matineler: T. Cuualan 8,80 - 8 - S,41 . 
.. ---------· Cumartesi 2, Pazar 1 ·de illve H&D8lal' ıı•--------.. 



(ANADOLU) ( 5 ll'k ' J 

Askeri V • t Habeşistanda ltalyan mu- S Ü M E R B A N K 
azıye kavemeti kırıldı "-------- Ha.lia z.,ytnnyeiından mamul 1 

-BAŞ TARAFI 1 NClSAHIFEDE- l HlFE y E R L ,. M A L L A R. p· A z A R L A R 1 
lü kuvvetleri çarpı mukt:ulırlnı·. 2 ( BAŞTARAFI 1 NC SA DE ) 
Alman motörlü kolunua Sollum civa- SC\'kiyal yapılmışsa da Irakta taarruz M Ü E s s E s E sı M u·· D u" R L Ü )1. Ü N D E N·. 

'ömer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 
knbi!h·etli bir kuvvet yaratmak pek U 

tındaki bir hareketi püskürtülmüş - mümkün olamaz. Almanlar, uçan köP
tür. İngiliz radyosu, bugün, Mısır rüleriy·le ög-ünebilirler.. Yalnız şunu 
topraklarında hiç bir Alman ve itnl- da biliyoruz ki, ağır t:ınklarııı hava 
Yan askerinin kalmadığıııı bildirmiş- yoliyle nakline inanmamak lazımdır. 
til'. d . 

ı,.a.kta.: Libyada bu tankların mevcıı iyetı, ve~·a 

Bankalarımız Pamuklu ve • Yünlü mamulatının mağazalarımızca tonptan satışından carı usuller 
dairesinde istifade edecek olan 1.1.1910 tarihinden evvel müesses toptancı ve perakendecilerin 
sıraya kaydedilmek ilzere lüzumlu vesikalarlvle 31.5.1941 taı·ihine kadar mağazalarımıza bizzat 

tahriren müracaat etmeleri \'e bu tarihten sonra vaki olacak yeni miiracaatlerin kabul edil-

Kuruştur -DÜZELTME 
H1ıbbanive ile Bag· dad :ırnsıııda Fransızların bu hadisedeki cürüm or- '•111C••••••••m•••••• 

F' , takhğını gittikçe aşikar bir hale sok-
miyeceği ilan olunur, 

••• ••••••••••••' Gazetemizin 14 l\fayı< 941 tarih ve 
ırat nrhrinin sima! kı.mıııda bulu- k 

nan Falluce İngilizler tarafından a- m~~~~~~. 20 (Rad,,o) _ Cenubi Af-
-.....----------- 8528 sayılı nüshasıııııı 3 iincii sahifc•i 

lınmı.~ ve buradaki mühim bir köprü , 
tahrip. edilmemi• olarak ele p-eçiril- rika hii.kfımeli Başvekili general, l'zmı'r defterdarlınından·. Tesviyeci aranıyor 3 üncü ~ütununda neşredilen Belediyı· ~ ilanları sütununda.ki E•ki Osmaniye 

Birinci gmıf bir tesviyeci.ve ihtiyaç caddesi yeni (914) üncü sokak clene
vardır. Taliplerin İkinci beyler soka- ceği yerde schYen sokak numnrası rniştir. ' Smub, İngiliz kuvvetleri kumandam Satış 

ı general Kaningama telgrafla ~u mesa-
Muhammen R. 

Dakar meselesi, yeniden ngiltere No. ~u 
jı göndermiştir: 

Lira Kr. 
ı·e Amerikanın dikkatini tahrik et. _ Habeşistandaki başlıca İtalyan . 
trıektedir. İngiltel!e evvelce Fransız kuvvetlerinin amirleri Dük D'aosta ile 660 
kuvvetleri ile birlikte bura~ını işgal birlikte teslimi hal>eri, cenubi Afrika

(Üçkuyular 6 No. lu Sokakla 1866 Ada, 2 parsel 
(275, M. M. 54 kaptı 1 taj No. lu Hane 101 00 

etmek teşebbüsünde bulunmuş, sonra ela takdir ve memnuniyet uyandırmış-
yaz geçmişti. Fakat Vişinin Almanya 661 
ıle anlaşma teşebbüsü, vaziyeti yeni- tırSiziıı, zabitan ve askerlerinizin mu-

(Güzelyalı Metrestep<> sokak 179~ ada 7 par8€1 
(499 M. M. 2/1 kapu No. lu Arsa 70 

den tazelemiştir. Amerikalılar, orta 662 
Afrikadaki Framnz mü•temlekeleri harebelerde yüksek kabiJ:yet göster
·ı · miş olmanız, bu mühim neticeyi temin 

(Güzelyalı i\1etreslepe sokak 1793 ada R parsel 
(·129 M. :\f. 2. 2 kaptı No. lu Arsa 70 

! e ,paka_:ın zapte~ilmesi z11rureli~i etmiştir. Si1,e tebriklerimizi arzcdc- 663 
ılcrıye sur1!1ek~edırleıı._ Buraya verı- rim. 

(Güzdyalı Mctrestepc sokak 179:1 ad;ı, n pari'l<'l 
(~60 i\f. }1. 2 3 kapu No. lu Arsa 

128 

108 00 
len chemmıyetııı sebebı şudur: · Habeşislandaki lngiliz ve cenubi 
bi ~~ka~ ~t!as okyanusunun, cenu _ ı Afrika kuvvetleri, hıgilterc ve Afrik:ı. 661 

~erika ıle olan en dar kısıı:ııda,, kırihlerine şanlı ,ahifeler ilave etmi<-I 

( Güzdyah .\lüstecabi zade sokak 1791 ada J parsl'i 
(2550 :\{. .1.1. 2112 kapu '-o. ltı Arsa 50 

~m~rı~an.ın garbıııda bul_unan hır de !erdir · 665 
k~zd~ssudur. Bu~ada .dem~ 160_0 mıl I Kahire, 20 (A.A.) _ Askeri mah-1 

(Güzelyalı .\Iuhdes sokuk 17!!2 Ada 2 par . ..,,] 2rıo 

(.\1. .\f. 1 2 kapu :-<o. lu Ar'1ı 
deni r .. daralmak~adıı. -~~~verın bu filler, Dük D'aostanııı te,Jim olması-. 666 
ııu z uzerınde .hıç bır. u~su ~ oktuı; ı nın Habe~ harbini intac ettirip ettir
. suretJedır kı Amerikndan Afrık.. miyeceği hakkında tahmin yapmanın 

(Gü,clyalı Poligon o<okak 92.ı :ula 2 parsel 6SO 
(M. M. 2 18 kupu , ·o. lu Arsa 

;;o 00 

1;!6 00 
ı otu ıJe yapuan naklıyat serbest ol - henüz mevsiın,iz olduğu nıütaleasın- 667 
;:~~acıır. ~ e ıcabmda Akdenız teh-

1 
dadırlar. . 

(Güzelyalı :\fuhdes sokak 925 ada 3 parsel ;;s;; 
(i\l. M. 2 14 kapu No. lu Arsa 117 00 

ınııe e oldugu zamanlarda lngııız ge- Jimınada 2 !tal~ an fırkı:'1, Gondar- 668 
u rı l:Srıtanya adasıncıan .ıoo mıı ! da dn o kadar asker vardır ve bunların 
\"~ııarak Alman hava ve deııız kuv-. yağmm· mevsiminin sonuna kadar tu

(Güzelyalı lliuhdes sokak 1793 <ıd<t l parsel 3!l8 
(;\f. M. 21 5 kapu No. Ju Arsa 79 60 

tı tJerının tesır daıresınden uz.aklaş-ı tunmaları mümkündür. Diğer taraf- 669 

0 
ktan sonra cenubı Atrıkadakı Umıt tan Dükün esaretini duyunca mağlfıbi-
urnu yolu ile lllısır ve Hındıstana do il ;-etlerini itiraf ve kalıul ctm<'leri de 670 

( Güzelyıılı ;11uhde' sokak 179:l ada 2 par,;<,] 398 
(M. ;\l. 2 J kapu :-lo. lu Ar"ı 
(Güzelyalı Muhdes "okak ınıa :ıd:ı ;J par~el 369 
(M. M. 2 kapu No. Ju Arsa 

7U 60 

laşabılmektedırıer. Hnlbukı Vakarın i>eklenebiliı· 80 
ı. e u en maıı ta te ba n Ayni mahfillere göre Ambaalagi 671 ışgar il b üst Al h J h · · ı .. 

lerı 1aalıyete geçecek ve burası d:. muharebesinin nihayet' bulmasıııııı 
( Güzelyalı Bozkır Şeref çıkmazı sokak 920 Ada 
(1 parsel 691 ;\I. :\I. 8 kııpu 53 tajh Hane 

harp mıntakasma girecektir. . 1 muhtemel tesirleri bir kaç güne kadar 
672 ı-atmerıkalııar ıse, yaptıkları naklı-' belli olabilecektir. (Göztcpe Danışbey >okak 838 ada 3 parsel Sl6 

(i\I. M. 29 taj halen 3 tajlı hanenin .J.8 "ehim itiba
(riylc hazineye ait 1:~ Hane 

1250 00 

-106 25 
a vuku bulacak Alman taarruzla. ı D·ılle voluııun bir ilti.<ak noktası 

~ile harbe gır~bil~cekle1'dir._ Bi!ha~_ 1 tcşkll et~esinin kıymeti büyüktür. 
. Amerika 1lerıde ıngıltereııın. ~ anm ')imdi Jimma ve göller mıııtakasında- 67~ 

~ıı harpte yer alırsa Dakar, mu~terek' ki iki İtalyan fırkasının firarı imkanı 
(lkinci Karııntina Türkoğlu eokuk 770 Ad:ı 4 p:ırsel 
(375,50 .\[. M. 29 kaptı 2!) tajlı Arsu 

b~~:kat için mühim bir rol oyıııya - 'kalmamıştır. · 
6 
i~ 

• j Bu kuvvetler ancak ormanlara ka-
(Göztepe )"nıetpaşn .<okak D42 Ada !J parsel 9.J. 
CM. M. 14/l taj .N"o. lu Ar_,, 

00 

Hl 00 Amerika ve ecnebiler ~abilirıcr. tta1yanıar ise ormanlarda 
Habe~lerin bulunmasından korkmak- ô7i'i 
tadırlıır. ~faamafih bu mınlakn geni~Nevyork, 20 (A.A.) - Ncvyork 

Ve Nevjerseyde 120 ecnebi tecıtid e
dilmiştir. Müddeiumumi Caksoıı brya 
nutta bulunarak demiştir ki: 

(ikinci Karantina Arap Hasan çe~mesi ~·olu üzerin

( de 29 taJlı Ev i>O 00 
tir. 

676 Alınaıılarnı Kopuhocla yapmak isk-
tliklcri çıkısı tefaiı· eden ayni mahfil- .ıs 00 

- Bnşk.ı memleketlerde olup bi
tenler, seyyahların ve mazileri şüp -
heli şahısların itina ile tetkiklerini 
zaruri kılmaktadır. Fakat bu son ha
reket, ecnebilerin umumi olarak te;·. 
kifi demek değildir. 

lere göre; İngiliz pike bombardıman 077 tayyareleri, pike suretiyle Almanlan 
bombalamışlar ve Almanlımn cehen
nem ateşi gL'Çiclini zaptetnwk teşebbüs
l?ri akim kalmı~lır. Bu ~urrtle Alman
ıar Sollum bölgesindeki zararlarını te

(lldnci K:ıraııliııa Küpru .\lısp·lı \C :;>ehil ;-;azım 

(sokak 11:ıı Atla ı par,el 19~ .\!. :\!. Bıla )io. Ar<a 

(Kaqı~·aka ~oi(ukku;·u ~!usm·al sokak 15S Ada, 15 

(parst•I 172 )1. ;\1. 22 Kapu 2ô 1 ıajlı Arsa 

------------ ------- •iıfi '.~dem<!mi~leı·dir. 
IZMJR ASL/J:'E lKlSC/ 11L'KC1'. ----------_--.! 

lif.K/JIL/Gl.VDEN: Kulak, burun ve bogaz 
, Davacı lzm.irdc 1~26 ıncı sokak ::o hastalıkları mütehassısı 
~o. lu evde Saıdın evınde Ilyas kızı Şe
fika tarafından kocası Izmirde HBıil
da Yeni çeşme sokağında 39 :No. lu eY
de Şerif oğlu Şakir aleyhine açılan bo
:ıanma davasına mütedair da vetire ile 
ıtrzuhal sureti bulunamadığından bihi 
tebliğ geri çevrilmesi üzerine zabıtaca 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
ikinci Be7ler ıokajı No. (110) 

Yaptırılan tahkikatta müddeialeyhin Haatalarmı her ıun oııle:le11 .unto 
bulunamadığı ikametgiıhıııın da lc•bi- l<altııl •e te.ıa .. i eder. 
tine imkiın olmadığı bildirilmiş olmak.. ------------
la muhakemece bu babtaki telıligııtıtı Şakirin nıllayyeıı muhakenıc )(Ünü >a
ilılııen icra.~ıııa ve muhakemenin 9, 6 at 10 da asa!eteıı mahkemede hazır bll. 
DH pazartesi günü "'1at 10 a talikine lunması wya lıir vekil gönclernıe•i ak
karar verilmiş ve anuhal sureti ile da-

1
,.i lak_dircle aleyhine gıyap kararı \"e

Vetiye varakası usuleıı mahkeme dı-, rılecegı tclıliğ makamına kaim olmak 
\'anhanesiııe talik edilmiş olduğundan üzt're ilan olunur. 

inhisarlar ümumm üdürlü2ün
den: 

9 13 17 21 

Cinsi .\1iktarı Eksiltme ~ekli Saati 

Rakı mantarı 26.400.000 adet Pazarlık 14 
Şarap mantarı 3.784.084 adet Pazarlık 14,30 
Likör mantarı 4.400.000 adet Pazarlık 15 
Galon mantarı 200.000 adet Pazarlık 15.30 
Kolonya mantarı 400.000 adet Paz.ırlık 16 

Fıçı mantarı 76.200 adc(9 Pazarlık .16,30 
r - Mevcud şartname ve numuneleri mucibince yukarıda cıns ve 

miktarları yazılı mantarlar pazarlıkla satın alınacaktır. 
lI - f11zarlık 29-5-941 perşenlıe günü hizalarında yazılı saatlerde 

kabataşta levazım ve nıübayaat şube•indeki ahın komısyo -
nunda yapılacaktır. 

IH - Numune ve şartname sözü geçen şubeden ve Ankara, İzmir 
baş müdürlüklerinden par.a•ız 11lınabilir. 

IV - İstekU!rin pazarlık için tıı.nn olunan gün ve aatte teklif ede
cekleri fiat ve miktar üzerinden yüzde 7,6 güvenme paraları 
ile birlikte mezkıir komi•yona müracaatları. 1691-3503 

Akhisar belediyesinden: 
Nevi miktarı 

Kilogram 

Motorin 
Kuru buhar giJindir yağı 
Lokomobil yağlama yallı 
Di7.el silindir yağı 
Dizel yağlama yallı 

65700 
1277 
1277 
172J) 
1100 

Fi at 

I~ira Kr* 

13 
60 
40 
:35 
!lG 

.\1uhanııııeıı bedeli 
tutan 

Lira Kurş. 

Yekun 

8541 00 
766 20 
510 80 
603 75 
385 00 

10806 75 

1 Akhisar elektrik !°'<lırikasının lıir yıllık ihtiyacı olan motorin 
vesair yağlar yui, .. ,.ıda yazılı olduğu gibi miktıırı ve muham
men finyUılaı·ı üzerindpıı kar>alı z..rf uslllil ile ek,iltme;··~ ~ıka_ 
rılmıştm 

2 - Eksiltme 5-6-941 per,,enbe günü ~aa( J5 fo Akhisar lwlediy(• 
encümeniııdP yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeğe girınrk i>tiyenlerin muhammen bedelin yüzde yedi 
puçuğu nisbetinde mlıvakkat teminatları ile esas teklif kapalı 
mektuplannııı kanuni tarif veçhile tanzim ve mu-ayyen ihale 
gaatinden bir saat evveline kadar belediye encümeni riyase-
tine verilmesi ilim olunur. 18 21 24 27 1811 

:144 Oll 

Yııkancla yazılı •·mrnlin nıüll,iy<•tleri pe~iıı p:ım ile 21 ,; lJ-11 tnrihin

ıeıı itibaren 16 ırüıı müddetle müzaycde;l konulmıı~tuı·. !haleleri 5 6 

')41 tııı ihiıw ıııü.<adif perşembe günü "ı:ıt 1~ rJoı]ir. Talip!Nin :\Iuham-
ıncıı lk:'delltl'i tiz .. •rind<·n 7,:-, dt>pozilo akçe:-ıi y.atırarak yf'vı'ni mf'zklırcl.1 

\l ili J·:nıJük .\·f(iıfiil'lii.~ündt' nuil~·~E·kk;J "":ıtı::; kuınİ~yonuııft nıiiral'aatlnrı 

ıan olunur. 2l .. .. (1834) 

ti dokuma tezgahları için muhtelif 
satın alınacaktır. 

malzeme 

lktısat vekaletinden: 
J :\{'\ 'i, miklaı· \"e l,ıyın<>lleri a~ağıda yazılı el dokuma t"zgıihı mal-

,, nıı:si ı-apalı ,,,rf thtıliyle eksılt:niye koııınu~lur. Bu malzeme ihale tari
hınden ililıaı•u cıı gtç diirt gün içinde \"e anha!ajlı olarak lstanbulda tes
lim edilecektir. 

:liik tarı 

Yün dokuma gücü takımı 430 
Pamuk dokuma gücü takımı 669 
Cırcır ll504 
Gücü çekeceği 1876 
Tarak çekeceği 1876 

.Mekik 1017 

takını 
c 

adet 
c 
< 
< 

~T uhamnıeıı kıymeti 
Lira 

4773 
8864 
2070 

356 
520 

1627 

18212 

00 
25 . 
72 
44 
59 
20 

2 - Bu malzemenin hey'eti umumi> esıııııı muhammen 
cl8. 212. 20• lira olup muvakkat teminatı <1365,92• liradır. 

20 
bedeli 

3 - ihale, 24 'öıfJH Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Vekfüd 
binasında toplanacall "alın al;ııa koıni"yonuııda yapılacaktır. '!'aliplerin 
mezkur gün ve saate kadar temin:ıtlarıııı yatırmaları ve 2490 sayılı ka
nun hükümleri dairesinde tanzim edilecekleri zarfları eksiltme saatinde,ıı 
bir saat t-n-eliııe kadar komisyona tenli etmeleri lazımdır. 

4 - Satın alınacak malzeme hakkındaki izahııamelfr Aıikarada lktı
•ad \'pkfücti •aııayi umum müdürlliğünc\eıı lstanbul ve lzmirde Mıııtaka 
lktısad mütlürlüklcrinden alınabilir. 8 12 16 21 1667 '2477) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODfRN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

ğında kolacı Ba~· Hnmdiye müracaat- (419) olarak tertip edilınistir. Diiıc'-
ları. D. 3 tiriz. 

f i~;;;i;"ı~·~·~·~·~; .. ·ı;;;ıi"t'i"'il~~ı~·;~ı 
. -.. _ ... ~ ................... ,. ..................................................................................... :-

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Tahminen beher kilosu 41 kuruştan 100 ton <ığır eti Lpnlı 

zarf u<ulii ile ~atın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 41 bin lira muvakkat teminatı 3071i liraclll", 
3 - Şartıınme•i komisvond:ın verilecektir. 
1 - !halesi 9-6-941 pa:<arteRi günü ~aat on beşte Geliboludıı e.<ki 

~ube binasında komio<yoııun bulundullu mahallede y-apıl:c -
caktır. 

5 isteklilerin mezkur gün ve •aatt:ı on dörde kadar teklif nı<'k· 
tuplannı komisyonumuza Yermeleri. 21 26 31 !1 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonunda.n: 
1 -, Pazarlıkla 436 aded .andık yaıttınlac-aktır. Taliplerin 22 

mayı• 941 perşenbe günü 'aat 15,30 da kıslada tzmir Jeyazım amirli
ği satın alma komisyonuna müracaatları. 

' 

lzmir Levazım Amirliği Sa.tın Alma Komiayonundan: 
1 - Beheı· ınetre•ine 340 kuruş fiyat tahmin edilen 8197 metre 

kaputluk kurna~ pazarlıkla alınacaktır. 
2'- Pazarlık. eksiltmesi 23-5-941 cuma günü ,aal 14,30 du Top

hanede ıstıınbul levazım amirliği ~atın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

:> - Kati teminatı -1180 liıa 37 kuruştu1-. 
-1 - Numune ve şaı tııamesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin belli saatta komisyona gelmeleri, 

lzmir Levazım Amirliiri Satm Alma Koınıayonunda.nı 
ı - Beher adedine ~ıoo kuruş tahmın edilen 41)00 aded balt'ııııiye 

alınacaktır. 
2 - Pazarııkıa eksiltmesi 23 mayıs 941 cuma günü h°?oat on dörlıe 

rophanecıe istanbul levazım amırlıgı satın alma komısyomııı
da yapılacaktır. 

:ı - Katı temınaıı ö412 lira 50 kuruşıur. 
~ - Numune ve şart.ııame~i komısyonda görülebilir. 
;; - lstek1ılerin beJJt saatta komJ.syona nıfrracaatları. 

lzmır 1.evazım Amirhai .!:>atın Alma Komisyonundanı 
l - Pazarııkla üç bın kilo ke<ilmiş sıgır eti satın almacaktır. 

raııpl<>rın 2z mayıs ~·11 perşenbe günu .aat 15,ao da kışlıı
cıa ızınır le\'azım amıı·Jıgı 'atın alma komisyonuna müraca-
atları. • 

----- -- ~-- ..... &. ....... 

ıı;mır Levazım Amırlı&ı !)atın Alma Komıayooundanı 
l - Aşagıcıa cıııs ,.e nııKtarı yazılı ıki kaıem yıyecek madde~i 5 

hazınrn \141 gunu ~a"t on be~te kapalı zart usulü ıle ihale 
edııecektır. 

:! - !;>artnamesı heı' gün komisyonda görülebilir. 
t"iu ıkı mnddr ta11pıerıne a}·rı a.:rrı ıhaJe edılebjJir. 

·l ıstekhlerJn bt.•Uı gun ve n1uayyen ~aattnn bır saat önce-ye k-a
uar ıekııt mektupıarıııı rmaıkııd" komutanlık •atııı alına 
konıi~yonunu vermeıerı. 

l'ıns -'lıktan 

'üt 
l. ogun 

'l'on 
60 
öO 

ı>luh. J3d. 
Li. Kr. 

10800 
20400 

21 24 

ilk leminatı 
Lr. Kr. 

810 • 1630 
27 3 

.a:ı.mar Levazım Amırlıaa !>atın Alma K.omıayonundanı 
.il ık tarı 
;;vuu kıl o 1 oz şeker 
ı~vv • i::racıeyagı 
;ıuuu > ı oz şeke11 
~vuv • Arpa şehriye 

i uk<trıda cıııs v~ mıktan yazııı ctort kalem erzat<. ayrı ayn pazar • 
llhıa ~atın aıınacaKtır. 

ı aııprernı ~~ m.ıyıs \J-11 J)er~enbe günü <aat on be~te kışlada iz mir 
,evazım amırııgı •atın aıma komısyonuncıa yapılacaktır. 

1.z.ın•r Lt:\' ... "'"' Arnh·Jıeı .:>aLan Alma Komıayonuııdanı 
l --\~agıoa ; .ı.lHJ 11<.1 kalem koyun eti 6 hazıran ~41 günü hiza

ıanııua go,tenlen saatıarda kapalı zarf usulıyle inaıe edıle
cektır. 

2 :;.arrnamesi he11 gün komı•yonda göı·ülebiliı-. 
;; - ısteklllerın belli .ırun ve saattan ·en geç ııır saat önceye kadaı· 

teımt mektupıarını maırnuz karşıııgında .l<'ındıktıda komu • 
Lanıık 8atın aıma komısyonuna vermeıerı. 

Cııl>;ı ıon .lliuh. ~ed. lık temınııt ihale oooli 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

;;2000 00 2400 00 hoyuıı dı i>O 
!\.oyun Cll 19200 00 1140 00 

21-24 27 3 - --~------------Hadımköy ıatın alma komiayonundan ı 

11 de 
11,30 da 

l - h.Om1'yonumuzda mevcut şartname ve evsafına göre 150 .,,. 
ı•ger takımı 26 may1> 941 günü saat on dörtte pazarlıkla alı, 
nacaktır. 

2 Evsaf ve şerait her gün ,komisyonumuzda ırörülebiliı" 
a - Takarrüı~ edecek fiyat iizeriııden yüzde on be· teminat alı• 

nacaktır. ' 
4 - İ•leklileriıı Hııdımköy "ntııı alma kombyoııuna nıürııc-,ıatlnn, 

21 24 

Yukıırıda cin' 
alınacaktır. 

Amirliği Satın Alma Komiayonundanı 
"Miktarı 

1920 kilo Kabak 
r~aze :-;.oJ!ıı n 
Kabak 
Taze "oğan 

-_, .. 
800 • 

1200 • 
500 ~ 

Vp miktarı ;·azılı dört ka],,m 10.!lıZp ıınz:ırlıkla ,a(lll 

Talipleriıı 22 mayıs !)41 pe:·~enhc ı.rünü ~•rnt on he~tP kı~lnıla iznıiı• 
!Hazım amirliği satın alma komi,~·omındn ; 'flılaruktıı·. 

İzmir levazıın amirliiri satın a1n.Ht komiayonundan. 
P:ızar!ıkln 6 bin adet ip yL1lar "ıpı sa.ın alına~a~tll'. Talipl(:rirı tıU· 

muuelerıyle birlikte pa?:arlık giiniı olıııı 22-3-941 ııer~~nbe günü saat 
on be .. buçukt" kışlada izmir i<'vazıın amirliid <atın alma komisyonu• 
na miiracaatları. 

lzmir Leva·um Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l'azarlıkb top ko~umu ha.nanı alınacaktır. Taliplcııin her giİıı k"· 

lacla izmir le\'ıızım anıirlij(i -alın alına komisyonuna müruc:.ıatları. 
l:tmir Levazım Amirliği Sa.tın Alma Komisyonundanı 

1 - Beher metresine :ı.ıo kurıı< fiyııt tahmin edil<'n 8197 mt. ka
putluk kuma~ alıııacnktır. 

2 - Pıızurlıkla ek~iltme~i 23 mavı< n.ıı cum:ı giinu saat 14,30 ela 
Tophanede istanbul levazım amirliği satın alma komi•yonıın· 
da yapılacaktır. 

3 - Kati teminatı 4180 lira 37kuruştur. 
4 - Nıımune ve şnrtname i komi•ronda göııülebilir. 

• 



( SAHiFE 4 ) (ANADOLU) 21 MAYIS 1941 Çar§amba -
Haydarabad Nizamı Rom_anya 

IRAKIN TORKIYE iLE iYi MO· Gıda maddeleri buhranı Q ,, . ... 
Libyada • 

·--· 1 

. . Telgr.-aı~~ .. ~.-.):r·;~1-.ı.·ı()·n:.~:~~::~~~.,.:.ÇAi .. a>~ns .· Hct~.erıeri . 
' ., ~ . • .. • ' >' • • • . 

Alman taarı uz hazırlığı 
NASEBETLER IDAMESINI • · . 

TANKLAR ARAsıNoA d,.'i~~~~~.~.\O~~I-~-f~Lirı~::~f~~; Ekmek ;;;~;;~gor. va. lstanbulda sığınak hazırlığı 
MUHAREBE . rederek bu'tün müsliiman Hindlilerin "k I" 

bozuldu 

Londra, 20 (A.A.) - Höylerin hu- bti~ ilk Britnnya ile en . amim1 anlnş- Si a usu u ba ııa 1 
susi muhabiri bildiriyor= ma \'(' birlik dahilinde hareket etmf'k " T k A d ı ki r 
pe~:~~~-c~~~~n~~~si lı~~lizg~!~.i~= ~~~~mbft~~~;~r~ni~~~~~~ın:ı~~~ri~·~; sın~~~ı;eş. 20 

(A.A.) - Ofi Ajan - r a ya a na o uya geçece e 
l<!ri t:ırafındnn yapılım hücum, Ahnnn- ki~ Rumen makamlarının başlı 3 meş h l d 
farın Mısır hu<lud uzeı-in<lc fı~mı _Iraktaki hUkumctin her zaman galcc:;ini, imdi hnlkrn yiyeceJ~ mese.. • • d z r an 1 
doğru hazırlndıkl:m t:Lrruzu ciddi su- .!ı ır \"{' Tü:rikiyc ilr. iyi miinnsebetler ı~si teşkil etmektedir. Rommıyn, her ıçın e rogr a m a 1 
rC>lt<' t.ıozmuştur. Almıuılar, bu hücum idflm(> <\'i.mc>ıi lUzımdır. 980 da yapı- ne kadar zirant memleketi ise de gı-
knrşı. ındn, ihtiyat olnrnk tuttukları ltııı Irak_ İngiliz ınualıcdesiııc Haşid dn maddeleri lıun<Jan sonrn \ 'Jl .ikaya l:)tanbııl, 20 (Telefonla) _ Trakrıı- maktadır. siper knz:ıcaktır. 
t:ınklurı kull:mmağa mecbur olmuşlar Ali hüklımeti riayet etml'mMir. Hint t.ahi tut~lncaktır. \:?rilcn knrnr, der- dan, Anadoluya geçeceklerin nakille- İstanbul, 20 (Telefonla) - Vih1yet- Umumi yerlerdeki siper kazma işin· 
ve J{aput.~o, 'l'obruk, ~ollum müsellesi- miislümnnl11nnı, İngiltere. ile birlik- hnl merıyet me~kııne konncaktır. rine ait program te;.;bit edilmiştir. te bnglln mUhim bir toplantı yapılmış- d <le temizlik· runelcsinden jnndnr· 
nin 1ngilizler tnrnfındnn çevrilmesin te harekete dn\•et ediyorum. Gazeteler hcı• gun makuleleı· ııeşre- 1Jk kafile, Bursn W! Akhisar havali- tır. Bu toplmıtıda. Dahiliye Vekaleti- t' d b 1 h f'f ezslı 
mani olmnk için harekete ge<)mi)erdir. Çay ge'dı· derck halkı. hükumetin aldığı kari.:- sine gidecektir. Bu kafile, :n mayısta, nin son gönderdiği, Hiper sığınakların ma n~l.aL'e m e u unan a .1 ~ cıı 
40 tnnga knı·-ıı bir tnnk kıta~ı ile ha- ları memnun~yetle knrşılamnğa da - Tekirdağından vapurla Mildanyaya gc. derhal k:ızdırılmnsı hnkkındaki .tamim mahkuınlnrci:•m. mahnllc bekç1l?rı~d 
rclrnte geçen oiı- İngiliz r-ıubayı. böyle lstnnbul, 20 ('l'elefonlu) - Hiikıl- vet ctmektedırler. çecek ve oradan t~ksim .edileceklerdir. okunmuştur. \·e resmi daırc odacılarından ıstıfndC 
faik, kuvvetle hücumun şimdiye kadnr netimiz. gümri.iklcrde bulunan 2000 JI aftadn iki defa et vcril~cektir. Kafilenin mevcudu 2000 kişidir. Tamimde 11aznrı dikkati celbeden en edilecek ve bunlnrla eski siperler de 
göriılmediğini, düşman tayy:ı.relerinin andık çnyın, piyasaya çıkması için Tereyağı, şeker, çay, kahve bü'.'•ilk 2 inci kafile, 2 haziranda Zongulda- mühim nokta., Belgrad bombardımanı- t(>ntiz1cttirilecektir. 
yalnız adedce değil. silah~n da' listiin nüsaade \•ermiştir. Bğdaddnki 10.000 mü~ki!Hit~ btılıın~bilmektedfr. . ğa ve garbi Anadoluya, 5 haziranda mn misal gösrerilmesidir. . Befodiye halka, kaıma, kürek vere-
olduklarını, fakat İngiliz tmıkl:ırınıı1 :andık çrıyın getirilme i için de tee<~b ı:•'' knd!ı~ları, yıtecek maddcsı bu- da iç Aua<loluytt sevkedilecektir. Bu tıımimc göre, herkes, her bahçe- cck ve hu nı<ıvzudaki i.'1 sıkı kontroll' 
adım ndım harp ettiklerini, Almanla- •tıı;Je~ girişilmi;:ıtir. labılmek 1~ın nrngaz:ıların önünde )1üddet S hnzir:mda nihavet bul- de ve her boş gördl\ğU milsaid sahada tabi tutulacakbr. 
rın knmyonlnra yerleştirilmiş İngiliz x nzurı mliddet beklemektedirler. Ek- · 
piyadeleri arasına giremediklerini ve '11. mek te lınlnnnmamaktnclır. Hnftada T •• k k d 
ağır 2n.riat \'"•rdikıcnni sösıf'miştir. nür Fransa ı,iı, kaı: cıera mısır lapası yenilmekte- Ur Ceza flllUfl Ull a 

---000 -BAŞ TARAFI J NCI SAHiFEDE- dir. l\hınmnfih önümüzdeki buğday 

r 
K. Hull Almanlar Giride asker c.lığı netiCl'.~ne \'anlmaktndır. n'ln}ısullı i~·idir. Bazı mUstelıliklerin b 1 ki 

Bilhassa müstc\'li ile jş birliği yap toptnn mUbnye:\lnr yapmaları, bir az egv • • • er 
indirdiler mak için bu hiikümetin almakta oı - nn:ıik b:ış!angıcı .uyandırmış haya - ı Ş Yenı· sela" hı·yet-

1 ~ t d'·' 1 b t ı · m pnhalılaşmnsım int-a" etmiştiır. -BAS TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- l ugu c uır er, ne ser es ~e :ı ınmış, , 
d l ·c· l b' HUkGmet Bükı·eşte bir kooperatif tıeş 

\'e sözilnc şöyle devnm etmiştir: •ıe (' <:ınunı ır ve mııa ınncn kil etmiştir. Furuncular buna dahil- • J ) k 
- Anlaşıldığına göre Almanlar, !"raıısız milletini tnnhhüd altına sok_ tlirler \'e unu doğruca buradan al - Kanun, sürgün cezasının geçirileceği gerin er a aca 

lJ""tı•·a Slıda nr."sındakı" 1\Inlemi knr mnhiyctte teliikki edileme"z. k ı 
4 .. • •• 6 F 1 1 · • ... mn ·tadı"lnr. Böylece ekmek ihtiyacı ·kı·m l t b ... h /l J l ı·yl ı -

t."\'\ .. ,'tı., ffi"\·danını ı"•g."l ntmek - rnn~ız vntaııc aşı, ııssıya ... nı 1 l l , ıava ve a ıı a er uo ayıs e maıı- e· t kllf .. 
.• "' ~ " "" h d t 1 JİI' niınm nlttrın '!llınmak istenmek- ır 8 8 gore istc.ınıJ?, {akat şimdiye kadar muvaf- eı· yer e elindeki ne.şiıı vası a arı ile tcdir. k"' h t ı·~ı. _, t ki d• 

fak olamamışlardır. Şehrin şimalinde bildirmekte \'e harbe devanı :ll'Ztl~lt- •O umun aya lnl Q Uf".QUaT e me e lT 
Htın\•a ile .Malemi :ırıasındn bir hns· nu izhnı· ctmekleılir. Ankara. 20 (Telefonl:ı) - TUrk ce-ı Ye11i şekil ile, mahkumiyeti tecil 
tahnne düşman eline ge~miş, f.aknt 7 - Fransız otoritesini \'C milletin Süveyşe taarruzun za kanununun bnzı maddelerini tadil edilen kimse, yeni bir SUÇ işlemeden Fransız arazısi vapur ve 
kuv\'-etlerimiı tarafından istirdnd c- hakiki hf~siyatını temsil ederek <ılle~ eden kanun Jii.yföası, nlfilrndar enen- kamında yazılı müddeti geçirirse, ev- h l 1 • ··b 
dilmiştir. rinde mevcut bUtün irnkllnlarla mil- neticeleri menlerden gc~rek, umumi hey'ete ııcv- \'elki mnhkfimiyetine sebeb olan suçu, amu e eri mu ayaa 

Başvekil, bundan sonra indirilen idin tarıhhüdlerini tatbik \'e temin Kııhir.e, 20 ( A.A.) _ Sü\•eyş ka- kolunm;ış~ur.. . . . uç işlem?miş sayılması, tecil <::W?ının edilecek 
'kuvvetlerden vnlmz büyükçe bir Jlnr tmekt<> bulunan gcııeral Dögol ·ve ıuılı mıntnkası i.izcrine yapıldığı dün- Bu h~yıha 1le 10 madd<> <leğış,tırıl- ceza tatbıkatı ... bakı~~ndan tabıı .ıcnp. 
çasının iha.tn dilememiş olduğunu, ~~~tf!1~~ komi~y-0nu ~u tıoktnları bil- kli tebliA'dc bildirilen Aimnn hava hü- mekte~lır: .. .. larındn~ oldu~m~ .gore,, madd~m~ ~u . . . 
diğerlerinin çe\'rildiğini, dlişmnn ha. cumunda ikisi dafi toplar, biri İngiliz ~8 ıncı ~ad~c. surg-un cezcısınn ta- e ~sa. göre degıştırılm-esı zarurı görı!l- Vaşm~~on, 20 ~A.A.) - Milmess.I: 
\·a filolarının bundnn "onro iSlikşaf Fımnsa. ui:rı·ndığı mnğlfıbiyetten is- tnyyarcleri tarafından 3 dilşman tay- allük ~tmckte<lı.~. . muşhi~. . . . . !er meclısı, ~O? ~111 to~l~k 5~ yardını-
uçuşları yaptığını ,.e dafi bntnryala- tifade ederek Vi i hükumeti zimaın- rnresi düşUı·ülmiiştiir. Burada tdefon Yem fJ?kl~ gorc, •kanun ıcr~s~ sır~: 482 mcı maddedekı tad~l ıle •. ~lgraf, cı harp gemı.sı ınşası ıçın 3~0. milron 
ra knr~ı bomba VP. mitr.alyözlerlc ateş d rlaı~ tnrafıncl:m ~endi adına irti- hatlarında biraz hasar vardır. Diğer sın~n,. s~rgun cczmnnı~ gcçır~lecegı telefon, mek~up "?Ya resım gıbı \'ası- ~olarlık tahsısa~ı kabu} e~m~ştır. Pro-
ettiğini bildirmiııtir. kitp e ilen hareket erden me•ml lLı- hns:ırlar çok ehenımi\"(~tsizdiı·. yerın ıl:lıt~, hava. vc_saıt ,.e tnbıi ~~1- tnlarln. ı~~mı hey etlere karşı yapı~an Je, Ayan medlsıne verılmıştır. 

Çörçil, bundan sonra, Sollumdaki tu lnrnmalıdır. · !er dola~"lqıylc mahkumun hayatı ıçın haknrctlerm, ceza ·ız kalması dogru 
muharebeler hnkkınd-a izahat vere- FranRız milleti. diişmnn kontroliin bir tehlike teşkil dliği, emniyet ve olmıyacnğındnn, mnddeye eklenen bir \"aşiııgton, 20 (A.A.) - GazdelcriJI 
rek şunları öylemiştir: den kurtulmuş Mke.ti km'\.'etleri ve SEHRIMIZE GELENLER asnyi~ b:ıkımındnn rnahznrları göı-i!I- fıkra ile bu \'asıtnlnr, yapılan hakaret ı,.:eı-clikleri nınhlm:ıta göre, AmcrikB 

- Bu çarpı malar yalnız Britan- :ırazisi :·asıt_.ncıiyle harbe .?c\·am et - İzmir mebusu B. Mehmet A ltlmnir düğü takdirde tatbik olunmak ilzeı·e, fiili.erinin vicahen yapılmış gibi telak- Ayanından bir zat, garp nısıf kilrcsin· 
ya ve Alman kU\'\'etleri ara~mda mektcdır:. Bınnen:ılcyh n~.u~.ter<!l< düş lsümbula gitmiş, Demirci kaymnkn- maddeye yeni hir hliklim fütvc olun- ki ıedilınesi kabul edilmiştir. deki Fransız müstemlekeleri ile tay)'(l
geçmiştir. :Muha•clıe çok ağır olmak maııla mucadele eden. butun d.cvlet: mı B. Nihat Ustuı·um Demirciden mal~tadıı·. U~·uşturucu maddeleri imal edenler, re \'e vapurlarının ve bunların hamu· 
la beraber geniş değildi. 1\lütencldid !er taıafından muh:ırıp addedılmesı- ehrimize gelmi tir Buna güre, siirgiiıı ccznsının geçti- rmtanlur ve kullnııanlar hakkında. kü- J~lcrinln mi.ibayaası için hariciye nıı· 
P.ritany•a rnotörizo kuvvetleri. zırhlı lil.zımdır. Fransız hükumeti, asiler \'C " • x · ği yerde, hilkmü \'eren mahkeme dere- çUk bir kasabndn ~ektirilmek iizere ::ırı Kordcl Hull'e salnhiyet verHmc.ı:I 
\·c ağır topların yardımı ile g .. çen tfıbileri 'ttırafınd:ı.ıı düşiirül<lüğli Wı- E Abd l/"h cc: indeki mahkemeye, yerin tchdili Urgl.\n ccza. ı vcrilmek~dir. için bir ksnun projesi teklif etmiştir. 
haftaki mevzilerinden harckeı; ede - zi;·et~<' şun11 bildirir ki, h.ukuk.unun • U a hakkımın karnr vcrm<'k salahiyeti ,·e- G26 ıncı maddeye ilihıe edilen bir Bu milbayuanın karşılığı, 2 milyıır 
rek 50 kilometre ileride • ollum. Ka- hıç hır· uretlc hal~ld_nr cdılmesmi t.n Baatar&fı ı nci Sahifed rilmcktcdir. fık:oa i e, Arapça ezan, kamet. oku - liralık istikraz scrmn • sindcıı 6denl" 
pusto ve Halfaye geçidini j~gal et - nı~nmakt~dır ,.e ı fıkbnJde ele tan ı- 98 inci madde tecil ccilcn mahkumi- rnnların, şapka giyilme.:;i ve Tlirk ccktir. 
mişlerdir. Kuvvetlerimiz, Almanla - mı~ acnktıı · tıktan so~ı~:ı şunları ilaYc eimiştiı·: ydiıı, kanunda tııyin edilen mlirldetler harflerinin kullanılm'!lsı hakkındaki 
ıun sağ cenahını çenberliyerek mü - - fngıllzler Irak hakkında fcnn ni- içinde nrnhltfim olan sahıs. y.cni bir suç mecburiyete aykırı hareket cdenlc-
sait bil· mevki almışlar, :fnknt Al - SUR/YEDE ,\et taşımak şöyle dursun, Irakın istik- iı<lemecij{i t:-ıkdircle cezasının infaz rin cez:ılandırılmaaı temin .olunmnk-
manlar burada 40 tanklık bir kııv - !filini muhafaza ed~ek ve İngiliz - Irak e~lilmiş nlncağmı göstcı·mektedir. tndır. 

Yasington, 20 (A.A.) - Frans:mın 
\~ aşington btiyiik elçisi. Amerikan Ji
mtmlnrındaki Fransız \'apurlarınırı 
Amerika hi.lkumeii tarafından mcısıı· 
dere ini protesto etmiştir. 

vetle tekrar Kaputsoyu istirdad <'din BAST ARAFJ 1 NCI SAHiFEDE ) ittifnk muahedesini dlirfüıtliiklc lntbik • oo-·-----
ce kuvvetLerimiz bu kı~ımdan çekil _ Frnn. ız subaylar <in Almanlarla işbir- cdecekl~rclir. 
mişlerdiı'. Almanlar, 100 ingiliz ns- !iği yapmaktan imtina etmişlerdi r. Londra, 20 (A.A.) - Maverayı Er
k~rini esir :ıldıklnrmı bildiriyoı-lnr. Bazı F'rnnsız pilotları tayyareleri <Hini.in Irnk ku\.'\'Ctleri tarafın<lnn isli- 1 

Toprak mahsulleri ofisi Hariciy-c nıızırı Kordel Hull, dünkil 
gazeteciler toplantısında b<ıyanatfa bu-

Halbuki Bnitnn:rahların <>linrlt' ise il~ birlik{.{! •general Dögol emrine gir- la edildiği bakkınclaki <lilşman hnberi-
500 Alman esir \'ardır. nlC'k için hududu geçmişlerdir. ni t<?yid eder mnlıiyette hiç bir haber 

Başvekil bundau sonra, Alman z-a_ Re\•rut, 20 ( A.A.) - Ofi ajanıırn- alıııamamıştı r. 

lunarak demiştir ki: 
Kanunda bazı maddelerin tadili istendi. Ham -· GMp nısıf kllrcsindeki Fransız 

A "yonla~ı, ofis mübayea edecek mHst-Omlck<>lerinin işgali mevzuu Ü7.C-yiatmni İngilizler kadar, hatta fnzln d:ın: ---000---
olduğunu söyliyerek ~(izlerine şunla- Suriye t:tyyare meydanlarının Jngi- IRAKTA 

J ~ rinde diğ'er hiç bir Amerilm cumhuri· 
liizum hasıl olmuştur. 1 rcti i!4' istişare yapılmamıştır. Vişi hd-Ankarn, 20 (Telefonla) - Top -

rak nrnhsulle11i ofisi knnunun un bnzı 
maddelerinin tadili hakkındaki liiyi
lıayı hlikfımet. m<;clise göndermiştir. 

rı ilave etmiştir: lizler tnrnfınd!ln bomh:ı.rllıman edilme-
- Bu hnrekat, Almanların ynkrn- . i llzerine, Suriye \'~ Liibnandaki ln- ' BAŞTARAFI 1 NCt SAHiFEDE ) 

d-a SOveyşte olacaklarını beş h:ıftn - giliz kon olo~luklarmın fualfretinf' ni- cum edileceği bildirilmişti. )1 ühlet 
danberi iddia ettiklerini nazara· ı dik hnyct \'<'rilmiştir. Keyfiyet Üı ınnnsta bittiği' halde !'!es çıkmayınca hiicu -
kate alarak tahlil ıcdilmelidir. Km·- bıı kon~olo:luklara tebliğ· edilmiştir. ma geçilmiştir. Fn11ucanın zaptı ile 
\•etlerimizin taarruz edebile('ek va- Kon. olo. luklar dairelerini kapıyllcak 50 kilometre ilerideki Rağdadın yo
ziyette bulunduklarını görerek. ııi - \'I' lıu harta meınıırlariyle bcrnber Su- hı açılmıştu1. Bombardıman tayyare
hayet müsavi şartlar altında ~rpış- ri\'e \'(_> Liilmnnı terkcd<>c~lcrdir. terimiz, kuvvetlerimizin ınuvaffnkı-
tığımızı anlamış olmaklığımız şnya- Londm, 20 (A.A.) - Orta şark in- yetini kolaylaştırmıştır. Hücum esna 
nı memnuniyettir. giliz hnm ku\·,·etleri umumi .knrargft- sınd-a ha\•ada bir Alman l\fes er Smist 

Ham afyon tic-:ıretinin memleket 
iı:inde ticarete S<'rhest. olnıa~ının a
meli bir faydası görlilmcmesi, ofisin 
doğrudan doğruya müstahsilin ma -
!mı alabilecek teşkilatı mevcut oldu
ğnndan knııuncla tadilfit ~·apılma'lıııa 

• 

Lfiyihada, ham afyonlnrın tama - klımeti ile Almnnya aro9ındtıki işbir-
men ofis t:ırafındnıı milhayeasını liği tcnkidleriue rağme:n Amerikıı. 

b - · ı k' ı ~fartinikt<:ki Frımsız tebaasının yive-
mC'c urı kıl'3n ıi! ilm er mevcut bu- cck V<!sair ihtiyaçlarını gözönilnde bu-
lunmaktadır. Afyon kaçakçıhğıııa lunıiurmakt.adır. 
iştiıuık eden memurlar da ham afyo
nu memleket haricine çıkaranlar hak 
kındn}\i cezalar, mezkQr kanunla 
tesbit olunmaktadır. 

---000---
inallrz tebliği: 

Cörçil bundan "Onrn Amba Alngi- lıııım ::::on tebliğinde lıilciirilcn ve Su- t:ıyy:ırcsi görülmiişsc de bu tay.vnre, 
dl' İtalyan l>Ukllniln \'e kuv\·etıerinin riyede Ra::ak tayyare meydanına knrşı a\ cılarım1zın hCicnmu ilz<'rinı> kn · • 
teslim olmasından lxıhisl<', bu ı:urct- \'apılnn hnva hiicumuna hür Frnn ız mı~tır. 
il' Jlnbesist.an muka,·emctinin ~onrı pilotları ıln istirnk etrnişlerdiı-. Londrn. 20 (A.A.) - Irakta Falln 

Yeni yetişen polislerimiz 
latanbul, 20 (Telefonla) - Polis mektebi, bugün 54 üncU devre 

Af rikc., Irak, Suriye ve 
Giriddeki harekat 

<'rdiğini knbul e\·lemek !rızını gf'ldi- Ku<lüsten mli t:ıkil Fransız fljnnsı- cc me,·kii pazartesi günil ingiliz kU\' 
ğini . C>ylemis; · ,, ııa gönderilen bir telgrafta bildiı'ildi- veli eri tanafınclnn zaptcdflmiştir. 

mezunlarını çıkarmı tır. • 1 Kahire, 20 (A.A.) - İngilfore Ortıı 
şark kll\"\'etlcri umumi karnrgahın· 
dnn: - Bittabi cenupta muhasamat bir giıw göre, yerde bulunan bir miktar Bııras1 kara \'C hava kuvvetlerinin 

az daha devam -edecektir. J<'akat kuv- · iman t.:ıy,nır{!Hi tahrip edilmiş ve c:ı- müştcı·ck ve muvaffakıyetli bir hü· 
veilerimiz çok şnymu memnuniyet o. !.an yangmlar hangarları hn<:ara uğ- cumu ile ıele gccirilmi tir. 
lan bu eferi, nihnyete erdirmişler - rntınıştır.» Falhıcenin t~limi için ingiliz tas
dir. Harita\•a bakınca, bu cesurane Lonctr:ı. 20 (A.A.) - lrnik gnNe- Yareleri tarafından önceden beyan -
hareketin bö\'Jc bir arazide tnmnm- si yıızwor: nameler atılmıştır. Kuwetler, öğle-

Bu sene, mektebi bitiren 236 Y)orsimiz, sabahleyin Taksim i.bideaine 
giderek merıuıimJe çelenk koymuılar ve nutuklar söyliyerek mektebe 
dönmüşlerdir. Saat 16 da mt>ktepte merasimle g~nç poliılerimize dip. 
lomalan verilmiş, şehit polialerimi:.dn iami d~ abideye yazılmıthr. 

• 
Tobrukta kayde değer bir şey yok

tur. Sollum nııntakıısında. keşif faalf
y.etleri devamdadır. Habeşistanda Ant' 

kmmasmın a· keri bin dehf'yı gö. tl'r- Bir ~mlcket ndınn şimdi.,·e knclar den sonrn sehre ginmişler, hiç zayi - Havacılıkta 
diği anlaşılır. i!C>ri :iiİl'ülmüş en acınacak mazer<>tler at \'ermemişl-erdir. 

Çörçil bundan sonrn c-0nubi Afri - nraşında cwelki akşam iplC'ri başka- nuuısı. Fırat nehri ilzerincle mü- Her ikı" larat-ın ham)elerı· 
kalıların, iki Britanya ve Hind fırka- ltırı tarafından çekilen ve Suriyedt.ı him bir köprü başıdır. 
sının kahrnmanlıkkınndan bahişle adı «Vi.şiııin kukla ı' diye söylenen Bağrlacl, 20 (A.A.) - Irak tebli- Loııdra, 20 (A.A.) _ Şimdi havn 
bu k11V\'€tlcrin ~imdi şimale, Akdeni- g-eııerahn ~öylecliği siiıler k:ıdar hay- ğ-i: muhnL'ebcleri 9 biıı metreden fnzltı ir-
ze doğru geleceklerini söylemiştir. iyet kıranı me,·cud clcğilclir. Du g!'n<.>- Garp cephesinden k:ıl"akollnrımız tif:ılnrda yapılmaktadır 

Kahire, 20 (A.A.) - Giricle indik- ral şöyle demiştir: düşmanla temas halindecliı\ nu~ma- Naziler Meser...Şimit. 109 tipinde 
ieni ev\'elc-e bildirilen Alman para - \·azifem, Suriyeniıı toprnklarıııı v<' nın .tnnrruzları hisserlile('ck dere~de ı 1500 metre irtifadn çarpumbilecek 
iltçülerinin bir kısmının esir edildi- gükleriııi müıbfaa etmektir ve \•tı.zifo- 7-nyıatla tar?e~ilmiştir. B-asıhozuk yeni t:ıyyareler kufü;nıyorlar.' Bu tay-

ği resmen tebliğ edilmektedir. mi ifayıı azmetmiş bulunuyorum.> ku\'\ e!Ie;le ıltısnk pcycln €den ku\'- \'tırelere mukabil lngiliz Hariken Spit-
Lefkoşe, 20 (A.A.) - Resmen ~il Ilu ınc,;clan okuyuş kime kar ı,yapı- \'Ctl?rım~~ 18 - Hl S!t>cesi dfi man İayer tayya~leri kullanmaktndırlnr. 

dirlldiğine göre bir düşman keşif tay !ıyordıı? Hala ve claimn Fl"nı\snnın me•_zfleı 1.ne ınt!~:ıffakıy, t1e hiicum Bit- havacılık muhabiri diyor ki: 
~·arc i dün öğleden . onra Kıbrıs ü- ölüm düşmanı olem Hitlere k:ırşı değil! ;tmışlerd~~- İıı,gılız_le.re . n:ıalzem~ \'€ - Amerikadnn gelen uç.an kaleler 
:zerinde göril lmüş ve 50 dakika ada HiUerin tnyynreleri Suriyenin gökle- ın. an za~ ~atı \'Crdl'ı.lnuştır. 'l'arnfı - sayesinde lngilterc bu hareketin ba
Uzerinde uçmuştur. Bomhn atılma -ı rinde uçmakta ve Suriye hava mey- !~,.·~dan <'sırJer .al!nnuş ve malzeme de şında gelmekledir. Bu tayyareler 9 bin 
mı.ştır. d:ınlarma indikleri zaman general, te- ıs.:tınam cdılmışlır. irtifada iki ton bomba tasır.ıah1.a ve 

Londra, 20 (A.A.) - Röyter A- Jtifi inislerd<!n bahsetmektedir. Bu- Tn;"'·"'ı~e k_~v\-~tlerimiz: di.ic;man 400 kilometre sUrat yap~ktadır. Bn 
jansmdan: 'ı nn binaen bu tehdid bize k~r~ıdır ;Bir nıf'vzılerı ~~~rıncic kesıf ~cuşları kudreti<! cHlnyada bn lrn bombardıman 

Girid adasına ku\\'etli Ahnan na- ~smı dörtl~ biri znmnnında F'raııı:ıa- \.'lnmıst:~· ~~tun ~yvarelemniz ~:ı- tayyar~ i ~·oktur. 
rnşütçülerinin i•1diğ~ . nlilhiyettarlar 1 nın yanı başında hnrp etmiş olan ço- lıınPıı <loıımıı ·lerdır. Tayrnrelel'imiz 
tarafından bildirlmektedir. Fakat K:ı cukl::ırı Framm icin ölmliş bulun:m. 1<:f•fjJ•' lııılinıleki kıtala·ıa ve zırhlı o
hircden de bildirildiğine görı>, bur.· 1 müstakil znferi Ftan anın dn zaferi ıoırı<1 billcre hii<'um etmiı:ı, oftı7. oto
lardan bir k1~mı ~imdiden ;,arar VPr-lolarnk ilan cdilcbi!ecck olnn bUyUk 1110\ıil tnhrin "'tmiRlerdir. Kııf;lelcr 
miyecek bir hale gctinilmişlcı·dir. Brit:ıııyaya kar~ıdır. Mü. takbel Frnn- ·l.rıi!ılm1._ \'C' fir:ıra mecbur crlilmi~ -

-----000~---

Aınerik~dao idha1atta 
gösterilen kolaylıklar 

Şimdi en son hnrp ı:ıahnesi Girid - :ı general Denlzin nıcyc~an okuma söz- tıı'. 
clir. Salilhiyettar ingiliz mahfillerine !etini öğr~ndikten ı:ıonrn ut:mcınrlan Dilsm:nı havı. filol:ırı Rsıl!daorln İstanbul, 20 (T<>lefonla) ~ Hükli-
göre, kuvvetli Alman filoları bu sa- 'üıli lm .. 'lracaktır. li'ı•rasiil kı . Ja31nn miitl'R<lrlid bornbn- mctimiz, SLi,·eyşı gelen Amerikan \ n-
bah <'~kcnden Giı'id Hzerinc gelmis lıır :ı ·tmıqlar"sı. d:ı nenefe i:::nh"t et- pnrlarından, tuccnrlarınıızın · tifacie 
";"e P'· ·ıışütçüler indirmiştir. Yunan fırkasının \'~ diğer bazı kU\'- ı:r<>mcmislerıH t Dii!er · mınbıklııı·ıla etme i için kolnylıklar göstemıeğe baş.. 

Gil'id ada<ıında mtittefrk kuv,·etlc- vetleıin gelmesi bekleniyordu. rlı:ı kf>sif ucuı:lan yanmıı:lnrrlır. Pn • Jamıştır. 
Tin· kumandanlığını Yeni Zelandn he Şimdi Girid iizerinclc şiddetli bir liıılerimiz v.qzivı>te hftkimrlirler. Cöl Bu meyanda iki büylik firmaya Ak
-yeti seferiycsi sabık başkum:ındnnı hava muharebesi cereyan ~tmckte - 1<uvv rıflerinıiz. Fmıt ııehrinin ı:ınrk reditif \'ernmiştir. Bunlardan biri 
yapmaktndıı. dir. Bir miktar Alman tnyynrecıi tnh 11ııntakaRındıı bir rl!işman tan·areı;lni 200.?00 liralık ağır ~·ağ, diğeri de oto-

6 nıny1!!'ta Girid tam me,·cutlu 2 rip edilmiştir. kncırmı~lnrdıı. mabıl levazımı getfreoek1Jr 

AVUSTRALYA VAZiFESiNi ba Alaginin teslimi muamelesi -
YA p I Y QR ~dı;~ma1i için görtişnK'lı1r yapılmak-

~Ielbum 20 (A.A.) - Hava na- Cenup mu~takasmda. .coşkun yak' 
. 't 1 k ·ı tl t' murlar harekatımıza manı olmnktadır. 

zırı, ımpara or u pı o arının ye ış • 
tirilmesi planında Avustralya kendi IRAKTA: 
ta-ahhüdlerint tamimiyle ifa etmiş Fnlluca şelıd zaptedilmiştir. Çar-
lmlunmnktadır. pışma çok kısa olmuştur. lfobbaniye 

Nazır bundan sonra muhtelif de _ \C ~ns_rada vaziyet sakindi~. 
· h h 1 . • Kahı~. 20 (A.A.) - 1ngıltErc ortıB 

n~:t aşırı.. arp ~ ne erınde hızmet şark kU\'\'etleri havn knrargfıhındsn: 
görmek uzcre bııı çok hava filoları - Suriyedc Alman tnyynrelerinin bU' 

nın teşkil edildiğinin bir kaç gün e\'- lundukları ve evvelki gün bombardı
\'el hnber vıerildiğini hatırlatmıştır. man edik:ıı Palmura n1eydnnınn t;ay-

---000 , yarelerimiz tekrnr taarruz etmişl~r-

lngi ltere Üzerine akınlar dir. 

Londra, 20 (A.A.) - İngiliz hava LlBl'.\DA: . .. . 
\C dahili emniyet 'Ilczari'!tlerinin teb- Tayyar~lerinıız duşmnn naklıyat ,.c 
Jiği: her _turlü _motörlii \"ns.ıttılarınn. taar~~: 

Dilşmnn, diin geoo lngiltere Uzerin- etmıslerdır. Pnzartt.~ g~ce_ ~~ıngazı) 
de az faaliyette bulunmuştur. Midlan- v~p1ln1! taarruzdıı -8. ınfı.lak ~imli~· 
dnı .şarkıncln bir yere Ye diğer bazı Y nııaıııstanda Alman ı.şgahndekı tfQ • 
yerlere hombal!lr atılmıştır. insanca .rnre nı<>j·~~ıılnrı~a d~ hllcumlar ytıpı!
bir miktar zayint olmuştur. Hiç bir ta- mıştır. Gırıddekı Brıtmıyn hnva J?l~)-
r:. "tn gl'niş hnsar olmamıştır. dnnlarına dU~mnn havıı ku\"\'etlerı trı-

__ _,000 r2fmdnn taarruzlar vaki olmuştur. 

B K<ırnadnki bir hnstahaneye bombaJnr 
ir yardımcı gemi battı düşmaş. mitralyözlerle hücum cdilnti~. 
Londı-a, 20 (A.A.) - Amirallık hı:ıstahnnC' Nkfinındnn telefat olmnŞ-

clıtiresinin tebliği: tur. 
Don-anmanın yardımcı gemilerin- Cuma günü Giridde dUşürülen dU 11~ 

d en Amisonun batırıldığı teessüfle man tayyare miktarının 18 olduğu nn
bildirfliı·. Ölenlerin y:ıkın akrabala- laşılmıştır. Bu harekattan ancak 3 Brl-
;rınn hnben \•erllmfştir. tan~·n royyaresf geriye dönmemiştir. 
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