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CUM \ TELGRAF: ANADOLU - fZMfR 
r TELEFON: 2776 

23 ADRES: . lkiııci Beyler .akaiında 
M AY/ S ANADOLU a.azetea.i idarehaııen 

,n
41 

(ANADOLU) MATBAASINDA 
], BASlLMIŞTIR 

• ,- 1941 FUAR l 
Fuarın a çılınuına az bir zamal\ kaldıfı >ÇID 

'KUltUrpark aahaaında çalıımalara ıreee ııündiiz 

devam edilmeğe ba.lanmııtır. 

Bu ıene •ilence maha ller i de tevıi eclilmekte
dir. 

1941 fuarı bUtWı Avrupa fuarlarmm fe•kinde 
olacaktır. 

80 Dl'U Y1L Nqredilmiy• n yazılar seri vffi.lmezl----- - ----------- - - --,,..---------- --- ------------

Nq, 8536 Günü ııeçmit nüshalar 2s kuruıtur. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
Hazırlanınu. 

Sağdan sıra ile diri olarAk yakalan mıı b 'r Alman tayyareci.ai ileyaralan mtf bir tayyar<>ci Ye par~alanmıı 
• bir Almluı t ayya,...ı inin ölmü9 pilotu 

"' Londrada 

Memnuniyet 

Gösteriliyor 

Çörçiliiı 
Mühim 
Beyanatı 
Bazı mihver gemileri ve Al~anıar gakın ll!k ~e
iki destroyer balırıldı f erıne bazırlıkll deglldır 

ınanıı111uacak ııu: 
Amerikalılar harp ila

nını işliyor 

Denizlerde 

Bir haftada mihverci
lere verdirilen zayiat 
Londra, 22 (A.A.) - l !l mayısta 

sona eren hafta içinde İngil iz donan· 
m:ı.ı il(' h:ıv:ı kuv\'et leri tarafından 

Giridde 
Çarpışma 
Devamda 
Bazı noktalar Almanlara 
geçti, fakat hakimiyet 

lngilizlerde! 

ı r 

Edeıı 

Fransızlara bir ihtarda 
bulundu Amerika, Paristeki me

murlarını çekecek 
dilşman ıremilerine y-apıl 11n hücum· Londra, 22 (A.A.) - Avam k•· 
lar neticesinde (40600) tonilatoluk marasmda hariciye nazırı Eden be· 
18 nakliye ıremiııl t ahrip ('dilmiş ve-

• 'e\'yorJ.., 22 (A.A.) - Amer ika ya ağır surette hasar:ı uğratılmış'lıı~ yanalla bulunarak, lnırilterenin 
ayan m<'<:lisinin bahriye encümeni rei- Bunlardan 17600 t onluk 4 nakliye harp idarea!nl işkil edecek her 
8i, milttehit .l\merikalılar teşkilatının ge mioi muhakkak olarak batırılmı'!- hanrıi bir harekete Vt'ıi hUkumeti 
lı ir t\lplantısınd:ı bir nutuk söylemiş tır. Diğ-er!eri , son d efa görüldUkleri tarafından mü.aaade edildiği takdir· 
Ye ; . . .. .. . . \"akit öy le şiddetli bir surette y anı · ı!e, lnııilterenln aılceri pllnlarını 

- l nanılm!yııcak gıbı goıukü~_or am yorlardı ki, bunlann d a tama men 
ına, kongr(' azaları, halen harp ılinını tahrip edilmiş· old ulc l :ı ın s~· leneb! - tatbik i~in, F~anoayı işgal edilmlf 
!ltlep l'den ektırplar nlıııaktadır. ı lir. . veya edrlmemıt olarak Ayırd etml . 

JA:mişti r. Reis, gemi kafileler i me· Akd enizdt· Lir düsmı.n kafilesine yeceğine dair Fran•ız milletinP lıi. 
~k\Sınln muh~kka~ surette. Alı_na~ya. k;,r~ı donanmn t ııyv:ır~ l erimiz ınra.1 tab<'n lıir ibtaı-da bıılunınııttUI'. 

flO/AÖUSTOS 20/EYLfJL 

Aln.anlar 
Fası işe-al 
Ettiler mi? . 1 

-RADYO GAZETESiNDEN- ! . . 
Zıraat bankası bono çıkarabılecek, yol alalı sa· 

Fakat bu haber tekrar 1 tın a[;ınacak, gözlaşı fiat farkı geri verilecek 
edilmemiştir 

S. Rusya 
h tiyat e-fradı silah al

tına çağırıyor 

Mo•kova, 22 (A.A.) - Aakerl 
Kroınaja Zeve•ta Sovy.,tler birl iğ i 

dahilindeki ihfyatJaı-ın manevı-a 

lar için silah allına çağırılmağa 

batlanıldığ ını yaııyor . 

-----A •---
AıKfRI VAZIYfT 

ve 

Radyo r;azetes:nin bildirdi~ ine g;;re, bugünlerde Vekiller HeyJ.·tin• 
den dört karar c;ıka'iak t ır. 

BiriıAq· karar: 
143. numara lı koordt»nsyon h<'y'di kararı ile Ziraat bankasına, 

milli k orunma için icabında bono çıkarmak S<"lahiyeti verilmişt'r . O 
takcJlrde kefil Ma liye Vekı\letidiı" Bundan makaad, milli müdafaayı 
ve ilevle\'rı iktısa di bünye.ini konımaktı '· Bunun netice•i olarak da 
Zinaat bankuırun mevcud parasından ( 50) milyon liralık bir aermaye 
leır.ı.in <'dilmişli. Yeni çıkacllk kararla banka, bu sermayenin bir lnımı 
verya tamamı için bono çıkarab:lecek-·r . 

ikinci karar: 
144 numaralı karar il<! e lind, yol inşasına mahsuı 10 taneden fazla 

fıl i.t v,.. edl"vat bulunanlar bir haftada beyanname vere<:eklerdir. Bun-
11ar dei:er pahaaınıı satı1:1 alınacaktır. Fakat sahiplerinin işler; vana , 
bunlar d.< alınmıyacaktı r. Beyannamt' verildikten sonra 20 gün içind<> 

ı bunhrm mübııy"a "dildigi mal sahiplerine bil<\'rilmezae, onlar da 
..,rb~ıt kr.lacnklard ıı·. Memleket yolları İçin verilen bu karar kimseyi 

~ :za rara •okmıyacalc: , çünkü it; olanla rın a letler i alınmıyacak, d iğf'r· 
l~Yin"~ de alet ve vaııtalal" lnın değf:'r parası verilecektir . 

Üçüncü karar : 
Ba2ı sınai müe..,eaeler, kullandıkları İptidai madde ve işletme mal· 

zemeler ini hariçten ııetirmektedirler. Bunların da geçen sene teşkil 
e dilen idhalatçılar birlikler inP g irm.,ıe~' ne lüzum görülmemiştir. 

Dörd liııcil bir karar: 
Göztaşına hükumetçe 20 kuı-uştan fiyat tayin edildiğ i malUındur. 

Bu karardan evvel, yüksek f iyatla aözta~ı almıt ol anların aradaki 
:rJ·yanlı fıu-kları kendilerine iad" olunacaktır. -=~:.:.:.:.;..;.:;.;..:;;;;~~;;;.;;---...-----..... -.--;,;;m _________________ ...,.. 

A. Darlan 
Fransızların istiskaline 

maruz kaldı 

~Halk, ... kapıları! Alman
lara kim actı, diye 

bağrıştı 

1 
" , 

• 

Amerlkada 
IJonanmanın, kafileleri 

himayesi isteniyor 

Yapılan bir ankdten 
hu netice çıktı 

Ne\-yor k, 22 (A.A.) - Galop ef. 
kfınumumiye milessesesi, İngiltere -
ye gidecek vapur kafilelerinin hima. 
resinde Amerikan donanmasının 
kullnnı.i ıp .l..""!lllanılmamnsı husu~un
da açtığı anket, ilk defa olarak, \'a
purlann bu me\'zuda kullanılması 
lehinde bir netice vermiştir. Ankete 
i ~tirak edenlerden yilzde elli ikisi 
(evet) , yüzde 41 i (h:ıyır) C"\':ıbını 
\'ermişler, yüzde 7 ~i de kararsızlık 
ifade eylemişlerdir. nu -"<>n raknm -
lar, a,·ni mesele hakkında geçen :ıy 

,·ııpıl-:ın ankete göre, donanmanın 

kafile himaye işlerind e ku llanılma: ı 
lehinde yüzde 11 bir tt-z:ıyild(i gö~
te rmektedir. 

kı görünce bir teredd!id den<-si geçir
miş \'e resmi adamların böyle ziyaret-

Giridde Almanların !erde ~ö.dedikleri beylik bir kaç söL 
söylemiştir. Bu sır:ıdn kalabalık ar.ı • 

muvaffakıyet derecesi Amir al Darlan Rllldan lıomba giLi se r t \'e acı bi r ıslık 
F 'll t' dek. Hü F . 1 b Loudra, 22 (A.A.) Hür Fran- sesi duyulmu~tıır. Bunu diğer ıslıklar 

1 s 111 
•• ı r ;ansız.?r gru u sız gazetesi olan Frans g:ızetesi, doğ- takip etmi~tir. Bunun !iZ<:rine amir:ı.1 

cenub.1 S~m~e<l~ hıırek~tn. de,:ımdadır. ruluğunu tem!ıı ettiği şu hildi!ıeyi nnk- . ıırararnk çekilmiş, fakat maiyetinden 
~endileıı~e bı~ nlay .ıltıh:ı~ etmiş • lı.'tmek!.Nlir . biri hnll..a doğru ilerliyC>rek; 
tı r. Gör lll ilyor kı Su rıy<'dekı Fransız. A . l D I 9 l . d . r Fr ı ı,· t b. ı · J 
lıır Alman menfll!ıtl . uğrıına kend' mır:ı :ıran M. nısan a ~ımn ı - · nn•ı~ ıı_r, ıraz ,,r ıyc 1 0 11• 

ırkd' 11 ı •. 1 klerı ··tt r·kl ! .1' Fran><ııila Beaıııınis şehr1ne Alman ka- nu1. ; BMunaıslı Fransızlıır, >abancı • 
ş.,.rıy e ve e• ınu "' ı er ı e ., ·ı •· 't . t' Fr la . · lıakı"oı· . milcad .le t k ·,1 ekttıd· le rarga.ıı ı ı.' ...,ma<.ıı A'ı mış ı r. :ınrn- r sıze . .• . 

,,,,r · e k c mel' 1 ~ <'meıım ırker. nın t.P•lim olmn•ındaıı beri bu mınta· Demi~tır. Bu ciimle, sö~ k•ı ırnin'cek 
" - ıye ·nlıın •,rmmıı Ar p, Çer s , d 1 · ı d f ki ı · il · tı' ·· I · r U-T· h lk ı · r· Kl\rt 1 · ı b. 'k ıveı w k 'l ' ... a a ç:ı ışan ('>lr er en ar ı ur nı- ır cnm ~ ıc ı. u un a · ., 11• ırtına 

un~ur arı ~ e. ı r . m ş ı e- forma giirmemiş olıın halk, bu ziyare. giL! gilrlıyerek hakaretamiz siiZl<'r sar. 
~:ek mıldııfaa ıhtımalı de çok zayıf - ti duyunca bllyilk bir kıılabalık, Dar - f ,•tmi.", kadın \'e erkekler •ör!<' hay • 

iı . o . k le b' lanın ye.mek vediği salonun etrafını sar J..ırnıı~lardır: 
lankug!ln Suı:ıyede ," tüme~ aıs ver 

1 
ı r mıştır. Dıırlıİn, r <mekt<'n sonra kah\'e . -- Kabahat ~im~('!. Bunu siz i<t<:_di. 

nl11yı, bır sil\ ~tug ı?'lf ;rd r . yerine konan bir m('y\'eyi silrııtle ye- ıııı. )fot:ırekeyı kım imzaladı? Fran-
-Den.mı 3 aa " .,._ mi~ ve tı-nsaya ~ıkmıştır. Amiral. hal· s?.nın ka-pılarını d!lşmana k:nı nctı? 

•• ... 4:P1ı4"'"4•' 4 4 

1 f Pt.R tT ı.tR 
~a karşı harbı tacı! •.•dooeğı fıkrınde tDEVAMI 4 Net) !IAHIFEllF.' l~:::::::::::::::::::::~~~:::~'.:"j 

Almc.n • Italyan ittifakı
nın yıldönümü 

buıunmuştur. Siper ve sığınakların 
nez~~~~~~a!2 h~~n~!ti-nin,H~%~ti~ Amerikalılar IHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll torba ihtiyacı Almanga Harıcıue Nazı. 
kan hUkümetinden Pnrlste bulunan bli S - --. -· ---- Girid harekatı 
tlln Sİl ıı.~i memurlarının 10 hazirandan urıyeden Memlekette aiper ve ııfmakla.r te· d" dı·u-ı bııganat 
1'11'.·el bu şehirden ÇeklJ\eRinf tııJep et • - SİIİ için l(Öıteıflen faaliyet, ııiln ııeç. rının un ver il 
tiğini lı ildiımi'.ktedir. Alman h!lkfıme- Çekilmekte Mlhteroıı· ar susuuor tikçe "rtmaktadır. Vilayetin, beledi· 
li Par!.•in bundan böJk ~nişliyecek ~------ U yenin ve parti te9killtıınıs içindeki 
olan hıırekAt saha•ınn dahil telakki e- ------·- münevverle•'n, vatandaıların meaa· /ki devlet sulhperver 
dilmesi dola) 18İy!e bu tedbirin alınmış oaneral Oentz v• elçi isini takdirle kaydetmek borcumuz. • • r k h k 
ol<luR-nnu bild irmiştir. U U • Bir deniz harbi dur. Ancak bu aahada, ıimdiden da.. ımı~ler.ra at a ve şe-

Aiman hllkümd!nin, diğer hliku • nin b'euanatı ha bazı t! dbirler _de alma~a mecbu. reS/eritıi korunor/arlnlŞ 
ln<'tleri dl;\ ('yfiyetten hal..er<lar f' ltiği d J f ruz. Malumdur kı, bazı aıper ve il· /' 7 
zıınJKdi!JTM'kted i r. Rıı tedbir, Vi,i bil· e o muş. ğınaldarda kum torbaları kullAnıl • 
kQnwtine V!ı;mil edllnıemek t.,di r. k maaı zarureti haoıl olmaktadır. Ya· J::erlin, 22 (A.A.) - '(), N. B. .\ j:ın. r "\ Arada /ar var. Vi~i- nn öbür ıılin ptyaaada bu torba lar sından: 

E nl·n bı"r el"ı'sı· J.a ,·stı'. ALMANLAR INGILIZ DONAN· yüzlinden bir buhran doğma .. ve ri- ı\hnan~·:ı n ... itwya ara~md:ıkı itti -ihtiyat rler r Uv ' 1 yatlann yükseltilmek rıtenmeaİ ~ok fılkın ikinc: YJldönilm!i mÜU~'eb?tiyl~ 
· .Ç • MASINA ZARAR VERO KLE · muhtemeldir. Binaenaleyh buna kar- Alman:a har:ci,-e nazırı Fon Hiblıen· 

Yoklaması . ,asını veraı RINI SOYLU" YORLAD ,. tin•diden te dbir almak çok lüzum· tmp y:ıbaııcı gıız('tt'l\' I' miime~•ilk•ri • 
Londrıı, 211 (A.A. ) - İyi haber a· O ludur. n şu beyan:ıtt:ı bulunmu~tu.r. 

H k ld lan Lon<l ra mahf illerinde, Sur iye ta, .. I - ----- Keza 61per v• ıığınakları mllmkün - iki hükiımet, hl18n0 ıııyetle <ulh 
10 azirana a 1 ya re ıncydaıılnrının Almnn filoların:ı /laluanlar, Fransaga olduğu kadar ucuza çıkarmak, hattl ~ •lu ile h:ılledllemi.\l"C-ek hiç. lıir Anu 

luolr uk rlilı: 9ubeıinden: terki mf'selesinde, 16 mayısta Fran.sa <:ıı .. .. M b~nların lca zıl~a~ı huauaunda "!ah· p~ 8;~-asi mesel~'i .. b~lımm:ıdı~nıı k:ı- . . 
Şubemizin difer işleri dolayıaiyle hükumetinin Suriye fevkalilde komı - ateş puskuruyor{ar kumlardan da ıatıfade etmek mUm- nıdlr. Fnkat ıkı huku.mc:t. kunet teh: , Fon Rıbentrop Ye Kont Cı:ıraııo 

ih · l k "<'rinin neşrettiği tebliğdeki bir fılçra • , . , kündür. Vilayetin bu noktayı da tel· di<line kıı.ı-şı çnrpışmaga \'e şer~flerinı, ııı:ıkt:ıdı r. Almnnya ile İtalya imp:ıra-
yapılmalı:ta olan tıyat er er yo - 'k evvelki gün '<'işi Fr:ınsasının Aİne· -} AZISI lK /,\( I SA; fIII'EMIZDE.· kik etmesi muvafık olur mütaleaaın· mill<'tlerinin hay:üi haklannı m!ldafaa torluğu ıır:ısında me\'cut dostluğun 
laınuının 10 ha:ıı'ran ta~ihin ... ta. r ikadakl bUyUk elçisinin :ıyni mevzu- R"dyo go::ctn• ıuıtcoıunda - ı dayız . lçiu ellerinde bul un:ı.ıı bütün v:ısı tal11r. zıılmıı.z mahiyetinden rti\ıwada ıır\ı\; 

... ıi.,k ..... d .. ild-ii!ıiııi ,.ııan-..,ol-uniiiiiııriiıiı. _111!11'!1'_,,,, -0..n~ 4 nc11 .. blf ..... - • nııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıı ** in knr~ı knymıığa katt ıııınetmiş bıtlun. kim~ ~tiphe edemez. 
- -,.. ~ 



~AH!J. t. Z J • 

. R a: d· v o G a z \lesi 
Vilayet 

. .. 940 ve 41 büdceleri 
Alnı:ınlarm Gi - Girid harekatı G<ı:etelcrt' göre. Bir habere göre, 940 İzmir vilayet 

!'idi işgal t. ı:elıuüı>iı, Jngiliz ve Ame _ büdcesi yüksek t."lsdike iktiran etmiş-

• 
( A.NADOJ..!1) 

Pasif korunma ha
zırlıkları devamda! 

:L..1 M A Yi!ı UMI l'UM A 

Gene dosta dair 
dlinynnın :.lii.kn~ını ------ rikrr.n ga?.eteleri b u lir. Hu meyanda, ayni büdcc üzer in-
ı.endi uzeriııcle top!:_ M .h .1 km:\ ,,.tJcrin Brilıınya de .. Yilfıyet <!nclim~~i~oo yapılan ~azı N • k ) d k k Hayat boyunca en çok aradığı -
mnkt.'ldtr. Berlin \'c 1 veroı er susuuor aclasmn indirilmek mun.nkale~cr. d~ hukumet merk"zınce 1 8ZI zaman ar 8 8ÇJ~ma za- mız şeyi ve kim.qeyi bugün de anm11.'k 
Homn ketumip•t için için hazırlanan· kuv- tasvıp ~ılmı~t~r. .. . . Y isterim .. Ben onun adına «dosb di -
d ·dir. Ynlru7. J:ul~m· vetler olduklarını ve 911 budce1>~ ısc. ?u<loo te!kık komı.s- rarlıdır mevzuata d.kk t k yorum 
radyo:-u, St. fı.nı A _ 

8
• d e h b• Almaniarm tngilte _ yonundn. tctkı.k edılmekte~ıı:- Pek r~- t 1 8 gere O bi~im; başka bir nna bağrından 

Jan:,;ının. ne<.1-n bu Jr emz ar ) reyi Giridde gafil av- k~füla .bu tetkık mual!lel<'sının d~ bıtı- Ha\ n tehlikesin~ kar~ı pn. if korun- bulunınıyanlar on dakika <lahilinde kopmu~, fakat nihayet döne dolaşn 
h I ~ l -·h'• . ·-<l'kl . rıln1c~ı l.~k)"tlm"kt·-.lır h l kl - k 1 l)ı'zı'm karşımıza rıkmıs olan ikiz mm.:-tn ma umr.t 'P- auu&A ıs'-".: ı · erinı · l.I\: "' ~, ~ • ma für.ır 1 nrı , sıgınn ·ve sıper er yap civardaki arsıılarcla siper ve sığınaklar . . . · " . ~ k 
rilmcdigini Beı lin, de olmuc! yazıyorhır. Filhaki - tırılması devamdadır. Bazı sığınak ve h l . . kardeşımızdır. Belkı yaşı yaşımız -a-
aıft-n iz:ıh {'den b ·ı y ka Almamların mu - Sıtma ve sivrisinek ile :...iı~rlcl' Uınrnmhmmıstır. Mıntakalar- a.~ır ıracnklnrdır. Bılh~ss~ f~~r~ka ~~e 1 dar .değildir, belki çch:esi bizim 5eh-
hnberiııi , crmi. tiı. vaffakıyi.\ti buna bağ- .. da (;('~kil olunan tali pa~if korunma ko- nnıe~sescler, memur ve ışçılerı ıçın boy ı ?mıze benze!'1e~; Sesı b~~~a, gozle: 
füt halıt-re göre. Al- ALMANLAR.·. INGILIZ DO· lıdır. Ifal'i.rnki lngi - mucadele mi. yonl:m w komiteleri, her nkş.ım le sıı~r]er hnzırJattırmağa mecbur - 'l'l başka, dogdugu. geldıgı yerlel 
man r.e~mi mahfil !iz ve Yunanlılar ga- G" 1 1 t ' d k" b' 'k" r kendi mıntnkalarında toplnnmaki.a chıl'lar başkadır. Fa'kat onunla karşılaşdık-
~eri. b. aşkumanclanlı_ - NANMASINl ZARAR VER· fil avlamuamış_lar. _ 1 :t~z-0/a .1 se~ ~~ 1 e 

1 s~ç· ırı ~~! .. :-
1 
muhtelif husu hırdn halkı aydınlatmak DahiJiye Vekaleti bir tamimle nazik tan sonra anlarız ki, onunla biz -ay~i 

-n, bır y('rd hnrel,üt dır. Haber verıldı - le~ınm 1 enızefa ·ı1 . ~ mt. ası •b 11

1
1 mı· . ' · ta<lırJar. bir zamanda halkın cadde ve soknkla- ruh kumaşının birer parçası~·ız. V c 

i 1 1 - O -. nı acı ması na ı)le ınc e e< nece j er 1· t 1. .. 1 .. . k" v b'nnenale'\.•h vaıwana gelebilır ve bn la,rınca ketum O KLER N SOYL YORllR 15me gört.>, Giridde d · rı kt d" B h 1 c· .ı a ıına v uı ur ere gore kazıla - ra dö ulerek kaçmaga teşebbüs etme- ı • .,, . • ~ 
clannnmak ftdetl ı·i l ngiliz, Yen! Zdıın- . e~:ım ·~'.1 ~ek (ld ı~. t u :~~ n, . ~ 1

, - cak zikzak sipeı 1<. in derinliği iki met- sinin hiiyük zayiata sebep olduğunu. biı· varlık olabiliriz .. Dostsuz knld~-
olduklarını :.öylemek- dn, Avustr.alya ve ~~n;n P~1~~1

1:;.:1 ar~ k~ru~~::u~~;:,•t:n~: iı·e. genisliğ'i de 80 aııtinı olacak, iiı"r ve büyiik sehirlerde bu suretle kurtul- ğımız ~amanla~.da ~traf~mızdTkı 
tedirl21·. Diğer tarnf- Jta/ganlar, ı:wransnga Yunan kuvvetYcri bu- l r' . · ~ 1 b'. d . ~ · t • leri örtiilt'cektir. mağa imkan bulunmadığı Belgrada ya ynlnızlıgın narnutenahı zından arı 
tan Alınanlar, İnıri r' ~ lunduğu gibi yerli c:~. ?:~ı;~l ye_n ı. ~·ı t t~ ~est e .1 :Ct Halbuki bazı \"<'derde ha"zırlanan "'i. pılan hava hücumlarının feci netlceıe:: ııçıhr. En zayü zamanımızda _oradn 
li7Jerin Girid acb ı- ateş püskürüyorlar halk Uı, kndıı\lı, er- ~uc.ın e .;~ T" ~ :-;~al ~e~~Ft- lX!rlcrin ii1.erleriııin açık hırakıldıi:rı rindcn anlaşıldığını bildirmi!?. pa.c;;if diiştüğiimüz hali tasavvur edinı~. . 
nn tnkYiye kun·etlf'- . kekli, istila h.'lreke- ~ urt ~ 1 J·ı3r ~ muc.~. \e t~ 1 ı:t

1 g-örülmiiştUr. Bunların c;;ahiplerine di- korumun mevzuahmmn gös~rdij:i-i Artık herkes uzakJ.ardadır, hıç bır 
ri gönderdikleri ve hnrel,,ita ingiliz do.. tınc k:ırşı muk:ıv~mette \·azifesim .rnp ı·f 1 ev . .:ı ? 1 ec~ ve 1

• 
1 -on ro ı • -, rektifler Yerilecektir knidt'leı e uvgun olarak bir ha~·a taar- kimse lıizimle aşina değildir, bizi~

nrınma ımn dn i ·t irakiııi gizlememek- m:ıktadır. 1 ı~ am 0 uı~a~a. ır:k . rl 1 Çukurlar. ~iper sa,:ılmıyacaktır. Ken ruzunda _:;;alı.sen korunmak için" Jiizum- le başkalarının ruhu arasında genı!: 
t<'clirlcr. Mihn·r ka) naklarındm1 bn - .Muhakkak ki, bu, lngiltcrcve k41rşı A rfeçlen. :n. et pecı · 

1 
sem~!~ .e ~ e 1 di Hl<.>rinclc ı-;iıwr \'~ sı~rnak için y~ı· lıı e .. :tsları i::mret etmiştir. ' gurbetler vardır. EliIYJiZi tutan eller 

kn haber) oksa du Alman rndyo. u. dün gcni.s bir istila planının ilk . afha.cııdır. no e: ~an~ 81 rna" ~ı 1~~n .. ::-;ıuı 51 .-f oo: soğuk. kulağımıza gelen sesler y:ı -
ık nrn \'e bu ı:nlıah, Alman rnn·areleri Bu plan i e hir çok sürprizlerl<.> do~n - nek k.a~nnkları goru l1!1 uştu . ~cledı- = bancıdır. 
il İngiliz clonnnnwsı ~ ra~ıncla bir mil- clur. ye r~~sı Dr. Beh çet. Uz, bugun ı,a · K t ~ ı · Dost, başınızı dizine koyduğunuz 
ı-ndcmc<len bnh. etmcld;c-dir. Bu halıere Dr. Sul~ynrnn Çoruh ıle bu menhalnr- er es e maga za arı sevgiliden çok daha ya"kındır. Cünku 
ı:.rö c. çıır an'rn güııü i>ğ! den cmra nr- ltalycıılaı· asabi11cttc: dn t~t~ı~le_r y~p_ncak ~·e ku~uhılac_nk 0 sevgili bir gün, bir rüzgar 'gibi siz-
ki Af\<lenizdo bir .. rffth:~l'Jl gemisi. 5 Diğl'r taraft.an, 1'.,rnnsız _ Alman u bırıkıntılermı tesbıt eyhy<'~ektır. elen uzaklaşabilir. Ve zamanı gelincı> 
kı uvazör \'C bir ımıhript n ib:u·et olnn i-; birliği tt~ıl.ranl:ın :ısabileştirmekte- sizi alclatabilir. HnWi, 1-1izi -anhyamı-
bir İngiliz filo una Alman Ul\'yareleri <lir. Cünkü Almanvn. bütün tavırları ZABIT ADA Yenı· saha a nakl d·ı kt d. yabilir .. Kmp incitmiyebilir. sev-
tarııfındnıı hücum cdil,mi8, 4 birli~e ilı~ Fraıı,ıı.yı İtaly:ı'nın verine ikame et- ue·s·•·eı•·esm.. 1 y e ) me e Jr gili, mutlaka ayni ruhun bir parç.nsı 
i :ıbet ol mu._. b:r kruvnıör r~rn:ı ı iı!.!ni ı;ıi t rme1\tt:dir. • ltnlynn gazete- l/öulc ŞCJI olama::: Şehir dahilindeki kereste nıağazn relik arsa nyrılmıştır. lfenilz depo ve olamnz "·e olamıyor .. 
,·a.tnuştır. P.ir imrilh dt.'ııiznltısı <la hn- 'er.: ~~c lıund:m kızarak Fra.n.saya ~nr- Kecedlcnle Karaosnmn oğlu hnnın- ve depolarının itfaiye merkezi civarın- mağazalarıııı kaldırmak için hiç bir Do~t, bir anadan da evvel gelir .. 
tınlmı. l!l'. Bu hah"r, inrriliz knyn:ıkla ~ı. hucumlnrdn bulunmaktadır. Nıte - cf:.ı kirncı Ali oğlu n. ::\Iehme<l Dalar, dal,i ~ahaya nakli işi. neticel~nmek teşebbiif;le lıulunmıyan dört, beş kadar Anamızın bize olan sevgisi, bizi do-
rındnn ·teyit e,!ilmeıni,.;tiı-. Bugiin g ~ kını g ~ .... nlcrde. biı: me~·~:::imc!e ~·ine mı- krmduracı İbrahim, Faik ve • ıust:ıfn- üzeredir. keresteci rnrdır. Bunlarm nınğazaları ğurmas;ndıı.n, bizim ıztırabımızı çc1<-
vakt.e katlar ııe b:r nja'l . 11c <111 İngiliz tukln.r ırad ~dılmış. N ıs ve Sava cy:ı- nın o<ln kira.:::ından alnc'ığ'ı olan bir bu Bazı kere. le tacirleri, depo ve mn- belediyece. Lu rmbah knpntılncak ve be- miş olmasından ileri geliyor. j'ak:ıt 
radyosu bödc bir hn.l»ı" t:ı ... r'h dm<'- 1d~~ri ~ızcl'indeki ski ltalynn iddfal:t- ~uk liı~:idan' dola~, kıı.pnlı hulun:ın odn ğaznl:trını şimdiden belediyece gö5!te- lecliye \esaiti~·Ie k~r.estelerin nakline ana, bizi cloğuı<luğu halde hi~ bir z:ı_
miRtir. rı uzer ıı!de ıekr~r durulmuştur. Roma- ka~ ıııı sökerek içerideki eşyayı dı _ rilerı yere ıınkJetmeğe bnşlamışlar<lır. IJ:ışlaııııcaktır. lhı ker<!..'itelcr Kültür- man hi;d tanımaz. Hiç bir zaman icı; 

r.örçil ise hugüııki.ı 1)ermıatıncln. Al- da Adr yano tıyatro,;undn korı.>Oras- şarı atmak suretivle bizzat ihknkı hnk Beş kereı::te tacirine el" belediyenin ho" park civarında hal::;mıtral iÇin ayrıl- mizin derinliğine. inmemistir. Hatt:ı 
m:ı ıl:ırın gemilerle de Ciride ihraç ha- ~onlar nı~ı;teşarı ela Garibaldinin k~ k~lkı~tığından· tutulmuş ,.,.,. hakkın- ari'al:ırındn yer gö~terilmi~tir. Jler mış olan :ırsnya ta~ınacak, 11akil m:ıı::- ve hnttft bizi, bir şuur hareketi ile do· 
rek ti yaptıklarınd:m bahı::ederkcn knhramanlıgıııdan \'C onun <larnsının dn tahkiİmt.'l bnşlaymıştır. ker(•c:fech'C' :ızan,i Sf'kiz yiiz metre kn- rafı füı k<.>l'e.:ıtecilercleıı :ılınncnktır. ğurmaz. Belki ele bizi doğurmnı::ıı~ -
g-önc!eril n iki kafilt>d n biri inin ba - .nrih \'e lisan bakımından kıymetinden ' Dikı1idc bitr 1ıô.di8c · • oo- da beklediği bir menfaat~ bir ze,·kıı1 

urıldığıııı. :ki.~~is_ini~~ cfo g.er! <lCinmeğe lıalı. cd<'rk('n, bu hakikati :r:~ıııız .Fraı~- DBrmnin Demircillk lll\lhallcsinde lh j 

1 
tatmini bile vardır. 

mnf.h, Alm:rn.l~ı rn hazı. noktal~.rda t.u- ğcı .. tt.ıl) .m \ ıl.ı~oetlcrındc de. n~ nı te- oğlu knhw~d Mehm<?de bı<:nk <:ekrnı!l ve •• 1 K H b 1 şnnesi olduğu halde. çok kere bn~ıı 
nl''<'~ur edılclıgı~: :oylcmı~tır. l\fna - .,,ız~arı~ ~nl:ır_ı:ı~dıkları.nı soylem~ş~ dı- Kemnl .oğlu Mustafa Y:ıknr. IIiis:yin racatçılar ~ Çocuğunuz bile, vnrlığınızm bir nL 

h~ndt~~~~r.ını ı+ır::~ :tı:ıı~ ,.e .n~~.ıcad<>~e- znhur:ıt \'C Fransız al<>yhtarlıg1; olmuş. Ahmed Ardıç ile Yasin $€midi ôövmüş Bugun toplanacaklar ısa a er er oğul, y:ıhud -ana, oğul: boş göklerJT~ 
nııı lııı~ uJ, ~hı:mını~ ~tını t b.ıı uz cttır- .ur. tfir. Suclu vak:ılanmı~tır . . . . . . - . en uzak ııo'ktalarına fırlatılmış ik1 

nıi~tir. r ~ 1.,." ·, . . . ~ehrımız ıhrac·atçı bıl'!ıklerı men- nldıza oonzer.siniz.. . 
G .. 1 . l' ·ı nı ... , ... .,.ıı m<ı. 1 hug" t 16 1 r t 

Kolombivıı rad,\ u~tı. ılr!C lllf ıı·ı en Londrada memnuniyet Eayıncl'ırın Alnn kövünd n Durmuş! ~up arı, un 8 aa ( a ıcare Parti müfelti!3iıniz lstanhul mebusu Hnlbuki do. t, bütün mnsafel('fl• 
.\lmaıı kunt trniıı J l.fiOO k!siden iba- oğlu ITcıli} Cob:u; H fiseviıı kız; on dört odası ~onfcraır salonunda hey-eti n. <~nlip Rnhtiyar Gök('r fsfanbula git- biitiin nyrıhkları yırhp geçerek gc: 
rf't olduğunu bi'dirm<>kteclir. aösteriliııor t·,"-:ınd,·• I·~~ı·ne ~~ı:."nı· ~rı·z ........ 1·,.,ıe k!ı.rır- umumıye to.pla11tıs1 ynp.acnk!ardır. , len \'c• ~izi kendi koJlarmızln, kcn<i• 

O :# •" ·• :.uı "·-" "" " -" T ı t h t dh ı-t ı mi~. A~·chn mebusu B. Nazmi Topçu-Bqtarafı l nci S&hifede mıŞtır. Kıım babasının şikayeti üzc1·i- ?P. an 1f'a 1 !\a~n A :e. ı a ~ cı ar ruhunuzla ~aran imıanchr. Başknl11-HUSUSI OTOMOBiLLER VE kullaııılmaı:ıındruı mütevellit neticelere ne suçlu ~·ak:ıl:ınmıştır bı~h~lerı umun:u katıbı B. Atıı _fııan oğlu Aydrndan, Ticaret Vekaleti tefti~ rının '\ '\nında ıztırabınızı söylemiyt-· 
bc.nzcr neticeleri tihsal ıetrnek içindir. Kan1ı bir· lıadİ$e: rcı lık .e~ece~tı: · Toplantıda ıhra - he.reti reisi n. Hnkkı Kemal Beşe İs- bilir, 7.clırinizi içiniz-e dökebilir.siniı· 

MOTOSiKLETLER Bu teşebbiis, ister mesut, ister gayri Senlikö~·de Bur.;;:ulı R amazan oğlu catçı bırlı~.lern.ıı nlfik.~~.ar eden bazı t..mıbul<l:ııı, H~ı·gama Cumhuriyet mii<l-ı Fakat dost gelince, onun ·varlığı ile 
llu::.u i bazı otomobillf'rlc moto _ 111esut neticeler versin. birinci safha.'\·ı Ahmed tnbanca kurı::unu ile Bulgurca mcvzulnr uzerınde goruşm~ler yapı- deiumumisi ll. Ehem Giinny Ber~rn _

1 

e~~·~:·m.~zc~.aki ,.boşlu~uıı k~pandığ.~ıı~ 
sikletlerin seforden rnenedilmi~ ol- .~şkil eder. köyUnclen Ali oğlu yirmi y~ı;ındn Ge- laca~-tır:.. . . . madan, L>ikili beledi\ e r<'is vekili B. gor.ur unuz. Kırılmış olan umldleıı 
malnrrna rag· men bazen geceleri • mali karnıııdan tehlikeli bir ~u tc Dun " r!C"d ,, sonr.a bı~lıl~l r bına- Adil Özer Dikiliden ş~ ehriınize rt:~lmi.s- niz lıirer çiçek gi.~>i nçmağn. b;thıtııı· 

İkinci safha, Jtıı.J.raıı cüzütamlarmın ,·aralnmıştır. T:ıhkik:ıta göre, Cemal, sıııd-a .ioP..l.aı~nn zcytmy~g•. ıl_ıracatçı- . ,.., 1 rın ara:,mdaıı guncşler dogma~!\ 
öteye beriye gittikleri görülmekte - h l . k 1 . d cl, .... i!,lnn cn.n1 ""'"cı k•>•snı ı";o, odLıııl."rını !arı brrlıgı. ıda:re. heyetı .. pırma .ra - IC'rdır l)a"l,·•ı.·. ÇL't'ııkı··, clost geln11·~u· ·. En bti· clir. Bu vaziyet karşı~ında hususi ra uc ınuavnı ruva7.ör e rmin vt:ya e "·· " · ... .,., "' ~ " ~- t• ı l ü ı ü k ı ı · · :;ı~ ,, 
otomobil s.·e moto ikletlerin kontrolü ııiznltıfarının hima:resinde denizden kfiydeki evine götiiriirken Ahmeıi dur- ~b,ı 

1 
•1 cı> eıt·ı zerınc e m za cı·e erı c 

1 
* Pazar günii Kemalpaşa kaza:sııı- yii k kuvvet. cm büyük aşina, on co" 

· 11.ker sevkiyatı ~apılmış olmasıdır. B u rna. mı ihtar ctmiı;;. Cemal balta ile u unmu~ ur. c a kirnz bayramı yapılacaktır. Bu mü- v-nkın olan gelmist. ir. Sizin :ıksiniı 
güçle .. miştiı·. Beledi.re rei--ıliği, bun- scb ı ı ı ı · b b k " 
!arın hcp:.inin Ba mah-anecleki şehir \·apılnbilir. Su bakımdnn ki, tahşidat hürumrl knlkışmı~ v~ o d:ı fabnnc:ısmı ooo n:ı: • ete Je e( ıyc azı müım a rolar gelmiştir. Sizin gibi diişiinüp duynı1 

hnzırlığı evvelden yapılmtş olsun. :\le- at<>ı, ·~tmi.stir. BiR MAHKU-MIYET \'e eğlenceler tertip etmiştir. gclmistir. Kendinizi aynada değil • 
garajında toplu halde bulunduntl - f ı d B ı k ı ;r. d Jlı .. fl"ı-·lı'·.· . * Eski ku.rmakamlardnn V"' vilil - t'Lthun.tıztın ı·,.·ı ncl" t"ma". a"," baslamıı;. malarını muvafık görmüstiir. Bugün_ :>He .ısa ıı·. 0 gece aran ının an- '' /ı K ·ı d ı, .. "k A 1·d"lk ı · · · · t t• t'k k ı..-· "' f"' " " " ~ •••• · da i::;tifnde edilerek bu mesafe katedi- Cumavvnsı nahiyesinin C:ölciiklcr eçccı ~r e >UYU • u u ·:u ır yctımız J.s n ıs ı ve ·öy uuro:m şe ı ·ınızdır. 
drn itibaren bu vesait sahiıJlerindcn h <l •. t • n H Jk" 1 l T> KA D letilir. Fakat neticenin i~tihsali de :w- küyiinde ) f m;taf:t Yntıkın ılükkanma 11aşn anın a mu. ecır . a::anı mü ·ıyi! mezun arınc an n. azım e- Uôst ~izin hulunmadıgvmız y~rdl'· 
alınacak, şehir "'fil'aJ'ında muhafaza b' 1 • "ld" k' · kA 1 • l · l) h'I' \T kAI t· K h' k • ., rı ır nıese edir. giren hiiviy~ti belirsiz bi r hırsız tara- o uren e.~ ·ı ı~ an memur arıııc an mı n ı ıy-0 e ·a e ıncc ırşc ır me • izi temsil eder. 
edilecektir. fından 2 kilo tütün, 27 lira para. 27 H. Nevzad Zırhın -ağ'ırccza mahke - tupçuluğunı~ ta~·jıı cclilmic:tir. ::\fuvaf - no~t. hiç bir menfaat mlilahnz.1· 

Londra, 22 (A.A.) - Suriyedeıı kilo seker ve 2 kilo makara ipliği çalın me indeki muhakeme;,i sona Hmif\, fakıyetler c\ılerız. . ınrn esiri değildir • 
. \lü:-;hıkil Fran ız Ajansına gelen bir mıstır. Hırsız zabıt.uca aranıyor. 12 sene ağılf hnpse mahkumiyetine * En-elki glin Kar. ıyakada ista~ - Dost. zamanı gelince Ebul'ııln 
lelgrnfa göre, :\Iiisutkil Fransız kuv- * Örlemişt:e Çat:ılyol mahnllesindi~ knı·ar \'erilmiştir. yon cirnrına bırakılmış 15 günliik bir .Mnarninin dediği gibi, sizin menfa.~-
\·etlcrlııe iltihak eden Fransız :ılnnnın is~-ı.syon caddesinde Ali oğlu Tc,•fik çocuk bulunmuş, zaLıtnca. belediye yn- tiniz için kendisini zarara .:;akan in· 

BUGÜNKÜ PROGRAM ~uriye yiiksek komiser i ge~eral Kaynlığııfrlumın cvinclcn 44 parı;a ev BiR KAOllll CESIRETlll vac;;ına teslim edilmi~tir. Çocuğu terk sandır. 
7.30 program, 7,33 hafif program Dent.7.in kumanrlmundaki kıt~lardnn, e.şyası çal:ın )luhiddin oğlu Ferid Mo- , . . ~· ~ l'.cien ;ııın~ arnştırılm:ıktaclır. ~ Dfüıyanm ilk .kuruluşu gününde 

(Pi.), 7. 15 Ajanı; hal>erleri 8 d lizik Fili<ıtinden gelee<•k muhtemel bir mii- rnn \·e metrec:i 20 yaşında Fatma Telli ~ J,n~ ımlıı ?a Camı mahalle:;ındc Adcm]e Hnvvanın içinde kaldıkları 
Senfoni parçaları. 8,30 .evin saati. drıhnle.ri öııl~rnek için L ilbnane gi rmek tutnlarak ııdlireye verilmişlerdir. ı~Ichmccl og~n. A h med J l anta, ~leh - lstanbuUular geliyor yalnızlığı düşününüz. İlk insan çiftj 

12,30 program, 12,3:~ kadınlar fas- emrini almış ol:ın mühim bir t.e~"'kkii- * Bayındırda Falaka köyünde U n- med kızı G_iıhz.ar 1?oku~·~.m ve M~h- . belki 0 'yalnızlık içinde bile gene ~·-
lı, 12,45 Ajans~ haberleri, 13 knrış1k · liin cliimdm·ını teşkil ediyordu. Ayni lil kızı uO ya~ınctn Ji'jdan Kuru ve :\I us- nıec~ k.ızı F ~tm:ı .~ım~g-ın ?vlerınc H.~şık l.aş .ve. lstanhulspor t.akıfl!1arı, rı ayrı birer yalnızdıhır. Fakat b~r 
program (pJ.), 13,l~ kadınlar faslı telgrafın ilave ettjğine göre Vişi hli- tafa lnzı 28 yaşında F atma Kulak, taaı :u7. etmış'. C:uliz~r bıcnkln Ah - hugun şehı:ımıze gdeceklerdır. l arın dostla, ayni bomboş cliin:rn içinde hıC 
ıırogramının devamı, rn,:w karı~ık küıneti makamları hatt~1 Lübnana g"(!l- ~Iehmed kızı Şerife Üziimovalının e- rnedı sırtının ıkı yerınden . .-arala - \'e pazn~ günü Altny ve Altmordıı ta- bir yalnızlı'k duymıyacnğınızdarı 
programın devamı (pi.). miş olan kıUıln.r arasınd:ı da. hasm:ıne \'ine girerek on ltilo darı unu çalclıkln - mı§tır. kımları ıle oynıyncak1ardır. emin olabilir.~iniz. Doırt, ne bliylik· 

18 program. ı~ ,03 fnstl sazı, 18,30 rnziyctlerlc ka.r.,.ıl~mıı.kt.'ldırla.T. Ha,.. rındnn adliyüye \'erilmislerdir. ne mukaddes kıymettinl .. 
ziraat takvimi \"C toprak mahsulleri \'3 nazırı general Bcrjerenin Suriyeyi * Knr.şıynkncla Selimiye sokağında Yenı· Genç Muallı·mı--.r . ç 1 M D 1 K 
bor;:a ı, 18,40 ·eçiJmiş şarkılar, 19,00 ziyaretinin esas hedefini, bu kıtalann Riza oğlu tenekeci Şükrn. bir arada <',a "" --
konuşma ( iktı<ınd !"anti), Hl,ll> ispan - I'et.en hükumetine karşı sarlak:ıtlcrini lıştığı SUleyman oğlu O:;manın 94 ku- ,- - Cevizli Bahçe >ol filim şarkılnrı (pi.), 19,30 Ajan hızelemek tt.~skil etmektedir. ruşuııu ~ılmış ve snkalanmıştır. 
haberleri. Hl,45 radyo e\'İng rn tango 000---

orkestraı:ı. 20,Jö rtıcl.)O g:ızt:>te;;:i, 20,45 Lond:a, 22 (A.A.) - Röyl<'r·bil- ORAK IPI IHTIYACI 
p .... sı• v y~ :-nz S!'mnileri, 21 koııuımı:ı <liıiyor : 
(nıt:mleket po::>ta!-!ı). 21.10 tem~il. 22 Hür Frnnsız kıtalarmrn Suriyeye ) fcmlel;et orak ip; ithal etmek is_ I 
rndyo alon orJ,e.:tı·nsı. 2'2. '10 raci) o gird iki eri ve Suriyedeki kuvvetl~r • t iyenler iciıı T icaret \' ekfüetince a k-1 
.;alon orkC'::-;• ra. ı proyrnnııııııı dt>nımı. ılen bazılarının bunlara iltihak ı•t - rediqf aç.ılması muv::ıfık g<>riilınüş - ·

1 
23,15 miizik: c:ızbnıı<l (pi.). 23,25 .\a-

1
tiklcri haberi heniiz te~·id etm('mi.ş- tlir. Üııilnıiizde'ki hasad nıev.'inıi i~iııl 

ı ıııki program , c ~rnp:ını~. tir. Ol'ıtk ipi gE>tirinıek hıtiyenlt>r. derhal· * Tic:ıı·~·t Vekaleti ne müracaat Pdcııck 1 
ne ınıkl'flr ip getirtmek hı"t:ediklerini ~ 

E L H A M R A Sinemasında bildireceklerdir. 1 

Bugün matine lerde n itibare n 1 B o rs a 1 
iki ne fi s f ilimden mürek kep muazzam bir progra m • 

ı -

S81hte VoOdız 
lNGILIZCE SÖZLÜ 

YARAT ANLAR : Nevyork r a dyoaunun meıhur ARTIE SHA W 
CAZ ORKESTRASI 

- 2 -

Dağların Kızı 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Yarntanlaı:: ŞIRLEY TEMPL - RANDOLF SKOT 

- 3 -
Ayrıca: 

MÜNÜR NUREDDiN tarafından ALLI YEMENi 
VE 

- 4 -
DENIZ KIZI EFTALYANIN Aydın Zeybeği 

SEANSLAR: Şirley 4-7.30 da : S. Yıldız 2-5.30-9 da 
Cumartesi ve pazar 11 ve 12.30 da bqlar • 

DiKKAT - Haftanın her gUnilnde ilk s eanslar UCUZ HALK MA
TİNELERi dir . 

Fiatleri - Birinci 20-Balk ım 26 - Kolt uk 30 ku tUJ'. 

OZOMı 

71 Tannı 
27 N. E libirlik 
25 C. Ala nyalı 

123 
260691 

260814 

40 il . Levi 
21 B . Mizrah i 

61 
140923 

14-0984 
ZAH11D~ · 

125 çuval Nohut 
30 ton Bakin 
20 ton Susam 
30 ton f asulya 

995 kilo Mazı 
SO ton P. çekfrdeii 

LS. 
18 
18 50 
rn 

K. S. 
8 25 
7 50 

20 

K. S 
28 
23 r;o 
40 

K. S. 
8 25 
7 50 

13 
9 

38 
20 50 
33 50 
7 

lzmir Kız muallim m ekte bi de memlek e te bu aene 86 kit ilik yeni bir 
ilk mektep mualrmi grubu kazandınnıttır. Yukanda, mezunlar, mekte . 
bin mlidür ve muallimlf!ri iJ.., bir a rada gözükmektedirler. 

TELEFON TAYY 36-46 . 
BU HAFTA 

Değerli hikayecilerimizden Kenı•l 
Bilba4arm (Ceviz" Bahçe) ismi ••· 

1 
tında topla.dıiı hikayelerini bir ki • 
tap halinde net retmiftir 

Münekkitlerin muhtelif mecmu• • 
larda ne4rettikle 11: makalelerle Ke : 
mal Bilba4ann kuvvetli hikiy~ci1İi1 

üzerinde durmaları bilhaua. yerİI"' 
dedir. ( Anadolu) da severek hik•· 
yelerini okuduğunuz Kemal B:lba.-• 

1 
rın bu kitabı kütüphanelerde aatıl
~aktadır. Karilerimi.ze tavsiye ede· 
rız. 

---------------·· 

' Diş tabibi Muzaffer 
Hüsnü Levent 

Hastalarını Müatakil olarak 
B'irinci Be,}·ler sokak (10) ınumnra-

da her g ün kabul eden 

BING GROSBY - JOAN ·BLONDEU - MISA AUER ve GROSBY CAZ KIZLARI tarafmclan 
yaratılan ŞEN - ŞUH - MUSiKiLi • 

··~·~··· ........ .,... ····~································· ..... .......................... ~.~!~~.~.~~~.~.~~~~~~ .................. ,, 
KÜÇÜK ME~EK 

FRANSIZCA s0ZL0 

.. K .. A"T"l"L ........ B .. E"tfff~ff 
MATiNELER HERGÜN: KA. BENiM 3,30-6-8,45 K. MELEK 4~7,10--9,41 TE C 

.Cumarteai 2, Pazar 1 de il&ve seanslar •llİlllİll•-•11!11•••'1 



'.l.l M A 'il~ llHI t:ı.JMA 

Giridde çarpışma 
devamda 

~ 8ASTARAFI 1 NCI SAHiFEDE) 
ı ~:l<!mel :ı)·ni şekilde lıir hm:cket ara

~il a. mukayesel~r yapma~a mütema
ilo gozııkmektedırler. Hakikatte Girid 
fa :rıtanyanın müdafaası arasındaki rr/ • muazzamdır. Bunun en miihim
tt 1

• İngilizlerin Giridde tayyare me.v-
1;nına 1?1alik olm:ıclık!nrı iein Kıbrıs 
ıı la ~fı~ırdan harekatta bulunmala 
• na mukabil İngiltcredt> bir POk tıl'· -
ar ' ·' r~ı <'.meydanları bulunmasıdır. Tar.rn-

.. 

Turgutluda 
BiR KtSA HIRSIZI ZABITACA 

YAKALANDI 

!tıUerın havadan inme)·e kar~ı hemen 
ıı .. dahale için te<irleri de malumdur. 
, •:ıer cihetten İngiltere. Giride naza-
1;~ daha biiy(iktiir ve kunetli suret
tiı: ahkim edilmi~tir .• 'ihayet ham i"
t ·-'ı~ın:ı kar*ı mllr1d:ıa kuvvetlerinin 
~~tüklüğü, tank _tophn'.."e tahkimat 
1"1i.ta:ı. me.,elenın bulun mahiyetini 
ıa· ıştırecek un.•urlıırdır. İyi haber a
k n nı_ahfiller şimdi, indikleri memle-
1;~e:ın_ ".eya müttefiklerinin kıyafet
,,ı;nı lab!' olarak paraşütle indirilen K"·'" Jıır.~dııiıııdaıt Nu~lıı Kemnl 
/in erler hakkında ne yapılacağı şek - rı· f\nıııiser ınıwı·iııi R<•!f 
r,, ?e sorulan suale .'arih surette şu .<;akir K11ra/,,ııı 
Vabı vermektedirler: 

•
1
•
1
-b. '.l'ıpkı, casuslar gibi kurşuna di- Turgutlu, (Husu;i) - Geçenlerde 

• e ılırler. <ehrimizde bir dükkan soyulmuş, faili 
ı., l.ondra, 22 (A.A.) _İngiliz gazete bulunamamıştı. Aradan yirmi gün 
kftı ?ugün .Giride karşı yapılan hare- geçtikten 'onra *ehrimizin 7 Eylill ma
.... 1 ıle Surıye harekatı üzerinde meş- hallesiııde Kutlu sokağında 42 sayılı 
•u olm ktad ı evde oturan )!emiş ustanın oğlu 340 

!>i· a ır ar. dog-umlu Kemal Yoldaşın biı· çok bisik-"' • ıyuz Kronik! gazetesinin a.•keri 
'"Uhabiri diyor ki: let ve bir motosikletle çalışmağa baş-

h" •Giridin şinırui garbL•ine lapılan ladığı z· bıtamızın nazarı dikkatini 
ucuın ı h' · l cdbetmistir. Neticede tahkikata giri-

Saı .' e ımıze o arak dernmdadır. 
hu ı günü şafaktan itibaren başhyan şilmi" \'e evinde dP bir ç'ık eşya w 
li cum guruba kadar devam etmiştir. ~pey miktarda pıı ra ela bulunmuştur. 
la ava yolu ile gelen düşman kıta _ :-<ihayet, bu suçlu gencin ) irmi günde 
rjr•. Suda koyu mıntakasına indi- ii~ mühim hırsızlık yaptığı ıınla~ılmıs -
r:ı~ı~~ b~n.lan~ kısmı m~hlmmi sü - tı';}ell" nıııznuu, Turgutltıd,Jki tlükkiin-
1\.J e öldurülmuş veya esır edilmiştir. ' 
~t ııı,an. gayre.ti. dün de yeniden devanı dan ,;oyduğuııu. İzmirdt' Sümerbanh 
lıillıış~ı~._ ln~ırılen para~ütç!llerin yedı ıııtı~ mağazasına ü~iincü katlan ~ire
rı 0 1kışılık bır fırkanın ııncak piştarla- rek lrkci Ye karn<ın uyud'lkları e~na
k o, duğu anl~ılmaktadır. Bunları, a'- .-fa <es.;iı. sacla sız kıymetli eşya ve 7.İ
,_'.'tı. tayyare ve planörler getirmiş, pa- net takımları aldığını \'e lmndan son
'•Şütler!e atlamıslardır. ra Kesanda bakkal Avni Kiicenin dük
~ Giridde MajiııÔ yok, fakat sahil var- kanına teped<'n girip eski kasayı ya
k:llr.düBu sahil ile ele ingiliz filosu meş- rarak (1460) ira ele geçirdiğini itiraf 

r. •tmistir. 

( SAHii' 1: S ) 

.:•••111 1ıu 1 1111 1 1l1 11 ıııınınııuıııı•u11111111n111nıııı111urıt11tın'ı ı uıuuuıı1111rıt11uıı ııın ııu • 

SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesi 

ı llzmir Levazım Anıirliği İlanlarıJ 
.... i;;;;;;··~ı_;~:;·A;;;i;iiii ... s;;;··Ai;~···K~;;;;:;;d;~·;··,···· .. ···········7 

Kayseri Bez Fabrikası Müdüriyetinden 
Fabrikamız tam it·hanesinde çalışmak üzere deneme net icesin

de l e gösterecek ler i ehl iyete gö~e ücret i tesbit edilmek şartiyle (8) 
tornacı ( 1 ) fr~zeq' ( 1 ) demir pulanyacı (1 0 ) tesviyeci (6 ) d ökiim 
ka hpem (1) modelci alınacaktır. 

lıteklilerin fabrikamız müdürlüğüne ıimdiye kadar çalıştıkları 
yerler in bonservisleri v~ hüsnü hal varaka lariyle birlikte müra. 
caatlar ı ilin olunur. 

, •• ·, " • • .. ;.... : t ·~ ,, ' 

İzmir DefterdarhP"ından: 
Y<niden a~ık :ır!ııma;·:o ·~ıkarıkın izmir körfezinde kain ,.e hazine)'<' 

a.t bulunan 14 bin lira bedeli nıuhamminli homa, 1200 lira bedeli ınuham
nıinli Çakal burnu dalyanları ilr 1000 lira bedeli muhamminli Kırdeniz. 
1000 iira bed<>li muhanıminli Ç'ilazmak ve 200 lira bedeli muhamnıinll 
Eski Gt'diz voli ınııhallerine açık ıır!ırmıı müddeti zarfıııcla talip çıkma
clııhndıın 2·t90 numaralı kamınun ı:ı üncü maddesi mucibince 21-5-911 
tarihinden i!ilıareıt 10 gün müddetle müzayede müddeti lemdid edil -
ıni~tir. 

Tııliplerin müzayede günü olan :10-5-!!41 tarihine mü-.ıdif cuma giinü 
saat on be~te yiizcle yedi buçuk deııozito akçelerini hıımikn Defterdarlıkta 
miilE·şekkil komişyonu mahsusuna müracaalları ve daha fazla izahat al
mak istiycnlerin ele müzayede gününden evvel Defterdarlık val'idat mü-
dürlüğüne müracaatla sarlırnmeleri almaları ilan olunur. 1851 

D. D. Yolları 
ğünden: 

umum mudürlü-

Ilcvlel Demir yolları Birinci işlelme ihtiyacı için cins miktar muham
men bedel ve ihzar mahallerinin kilometreleri aşağıda yazılı balast l<a
palı 7.arf u:;uliyle ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme Haydarpaşa Gar binası dahilinde Birinci i~letme komisyo
!!unda :ıo.~.!lJl tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 11 den itibaren 
smı ile yapılacaktır ~;ksi!tmeye girecekler 2490 No. Ju kanunun aradıgı 
evsafı haiz olacak ve teminatlarında ihtiva eden teklif zarflarını nihayet 
saat 10 a kadar konıbyona yermiş buluncaklardır. Ek•iltme şartnames;y-
1.; mukavele projel<'ri İ~letnıe kalPminden parasız olarak alınabilir. 

1 - 'l'ah~inen lıeher kilosu 41 kuruştan 100 ton sığır ı•tı h11p:i/ı zarf 
usulıylc satın a lıııaca ktu-. 

2 - Mµhnmmen bedeli 41000 lira mll\·akkat teminatı :J075 Jirııdır 
:ı - Şartnamesi komi.•yonda nl'İlecektil'. İhalesi 11-6-!14 J çar,anba 

günü saat 15 de (;!'Jiboludıı e•ki ~ube binasıııcla koıni,ı·~ın•mu 
zun lıuluııduıl;u mahalde yapılacaktır. · 
İ<teklilerin mezkfır gün \'e ,aat 14 cip kadar !Pklif mektupları-
nı komi.~yonun1uz:ı Yf'1'mf>lerL 28 2~ ·> ;) 

4 

lzmir Levazım A mirligi Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Göst,Tileeek yerde ( 16560) dött kunı• on altı lıiıı beıwüz alt -

mış lira dört kuruş bedel keşifli yol irıŞaası kapalı za r· um'',Je 
eksiltnıeğıı konmuştur. · 

2 - Eksiltme !l-Haziran-9'11 p;ızarte<i günü saat on altıdu kı,lad;ı 
izmir Jc\'azını :ımi.J'iiği ~atın ·alına komisyonunda yupılacaktır. 

3 - Teminat ıııuv:ıkkııta a kç:ısı 1243 lıin iki yüz kırk üç liradı:· 
4 - Şartn11me. ke•ifname~; her gün komi yonda görülebilir. 
:; ~ lslekliler teminat ve t'klif mektuplarını ihale •aatinclen Pn az 

biı <aat P\'vel komi<yona veı·ıni~ bulunacaklardır. 
2:l 2R 2 7 

Ordu hasta bakıcı h,emşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankara'da 

i\I. M. V. tarafından 193!) senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 50 t<ılebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Yaliliğine, kaymnkamlığına veya askerlik ~utı..'
krine dilekçe ile mürae<ıat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince lıu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

:; - Mezun olanlar allı >-<>nelik mecburi hizmetlerin; ordu hastahane
lerinde yapacaklar; oııdun 'oııra arzu ederlerse memleketteki biilün sıhhi 
lı·şckküllcr kcııdilel'ine açık olacaktır. 

·l - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık \'erilecek. İaçc ve ilbasları tamamen okula ait olacaktır. 

3 - Okuldan mezun olanlar, harem kanununa göre 20 lira asli maaş
tlan başlıınıak· üzere maaş xlacaklar, \'e bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
lıu zaman dahi iaşe, giydirme ,·e barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylül IU41 ele tedrisata başhyacaktır. 
7 - Okula kayıt ye hbul şarlları şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu

lanmak. 
b - Sıhhati yel'iııde olmak ve durumu her iklimde vazife görn1eğe 

likDeyJi Telgraf ,gazetesinin diploma_ Para ,.e n11•ı·eud eşya alınmış ve ken-
muhabiri razıyor : lisi dr K. san Aclliyesinc ı~slim' kılın-

la •lngiltere, ne zamandanberi Alman- 'llıstır 

Ocıık Kim. 
1\.13. 

)fııhammen bedel 
l\.13. K. 

Tutarı 
Lira 

:\Iuvakkat teminatı müsait bulunmak (lıunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti mporu ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

ı·<>rın Giride hücum edeceklerini bili- Bu İıususta bii)·ük :ılaka ve h:ıssasi-
1/du. Adanın stratejisi tetkiklenmi~, l'e!i görülen kaymakamımız Bay Alfı-ı 

ıı Udafaa pl8nları tanzim olunmu~tur . ·delin Üzgden bir lakdi.-nanıe ile. Em
~·u selıebledir ki, kuvvetleri Ege deni- •ıiyet komiserimiz Bay Ş:ı~ir Karalmı· 
kinde dağıtmamak ve müdafaayı mü- ılt• lıpkcibıı<ı Ahmed Sen c o birer nıa-ı 
~llımelen Girid ve Kılırısta teksif et- ıs nishet iııdt• ikramİ)'<' il:' taltif ediJ. 

rıı~k kararlaştırılmıştı. Girici harekiı- mi"lerc/ir. Biz dr k«ııdil .. l'ini tebrik J 

~nda. ııimdi Alman prestiji mevzuu _ Pderiz. · Re :n l\aıırı 

1 ,~~istir. bir Alman muvaffakıyetsiz _ -- 00 

~kı. ba.,~a re~~rde de ciddi a~sülameı- A ker"' Va'7.ı·yet 
11 r uyandırab1!ır. Fakat şu cıhet te u- S l tr4 
S~tu\mama.lıdır ki, Girid harekatı , 
,,~ı·eyşi almak v.: ingilizleri Akdeniz - - BAS TARAFI 1 NCI SAH IF EDE-

h
""ll çıkarmak planının ancak lıir saf- Fntıı-ızlarııı '"' fıı kıılarda ıı birini 
asıdır. Tiil'k huılmlunıı yakın l«h<i' ·tınel••ri 

' ~ 1 nıuhtcnıeldir. Çüııkiı lıuı·;,da Fraıı,ız 

1 
lakenderiye, 22 {A.A.) -- "\lmaı~- ıJe, htıın a,.ire!ler Yardır \ ' lııınlara 

arın Giride yaptıklam taarruz Mı_ kaı:.ı asal'i;i temin etnwk liızımtlır. 
lrdaki Yunanlılar ara"ıııda ııüYiı k llifrer Lir fırka. da :1~0 kilometre l>-

bir infial doğurmuştur. · wıılui:u~1cl,~ki Sııri)·c :'alıilinde, her 
Elenler ve Giridliler komiteleri hangı lııl' ıhr;ıç har.,ketııı 0 lrnr:;ı lıtı : 

reisi, bu son hareketin müttefiklerjıı j luııdur~l:~ca!dır. Ger~ye. k;ılan km· -
•<>nuna kadar harbetmek hususunda- ve! te 1' ılı<Lıı n sarkı l·.rılııııclen rnkıı 
kt azimlerini arttıracağını söylemi"- lıulm·ak !nanııza karsı 1-.ııl!aııılae:ık 
1er ve bu yeni istila teşebbüsününün tır . . . . 
kat'j surette a.'kamete uğrıracai(ı 1 lııınlızlerın l"!r;ıcJ;ı _ııe kadar a-h~r 
kanaatini izhar etmis]erdiı· topladıkları malum tl~gı/dır. Fakat y:ı-

"' · kln Zhnıancla bu ~aha<la har·~kllt eınnın----000---
YE 1 1 

releri me\·tut oJdıığuna µ-ör.?. fngiliz-N NEŞR YAT !erin Suri~·e<lekiııden ü;tüıı bir km·vet 
1 

•• toplamış olmaları ('Ok nıııhtemelrlir. 

oÇöNco-·s·ÜLTAN MEHME- ~\;,~,;~e~nıekatı hakkında bugün)('-

DiN Su-NET au-GU-NU- len haberler, Alman !cşelı'ıü;ünün pek 
mu\•affak olamadığını Girid açıkların
da bir ~len iz k~file,in~n . ~atırılclı)iını. J lfilmi Uran, bu nam altında, tarihi 

l";tkike milstenit olmak üzere güzel 
hı r eser neşretmiştir. Kitap Vakit mat 
baasında basılmıştır Ye 30 kuruştur. 
l<ar ilerimize tavsiye ederiz. 

Yeni Adamın 334 üncü •ayısı da 
?.engin mincler<'Clltla ve gençlik nii shıısı 
Olarak jntisar etmiştir Tavsiye ede -
tiz. 

30 gemıden mut!'~ekkı! clıger bir kafi
lenin de İngiliz torpido w muhriplN·i 
tarafından dağıtıldığını bildirmekte -
dir. Almanlar, hava kuvwtlcrinin İn
giliz filo•una zayiat verdirdiğini, hatbi 
bir İngiliz denizaltı•ını lıile batırd ı k . 
!arını bildirnıektıxlirlcr . Ru h~berl!'r. 
ise henüz teyit edilmemi~tiı·. 

Devlet Denizyolları İzmir şube
sinden: 

İzmir körfezi clahilinck çalışan 11:.ıyrak!ı Suı· ve Efos \'aııurl:m lı<ifc
lcri l haziran 941 den 31 mayıs (J.J2 tarihine kadar biı· ,ene i~iıı k ı rn
l'a vPrilmek üzere 10 mayıs 9.ıl tarihindp açık arttırmaya koıııılmtt~
tur. "I Pzkfır büfelerin ü~'iniiıı ~ahık irar bedeli on yedi hu~uk lira mıı
Vakk, t femınat ak~:ı..ı on lil' liı-a <ııı iki kuru~tuı-. 

A~ık artırm<ı 26-:11:t.n.;..9.ıJ tarihi nr nılisatlif pazarlt'•i giiııü "'"I 
15 de devlet deniz yol.,ırı lzmiı· ~ube:ıi lıinasında toıılaııacak komis
l'On huzuniyle yapılacaktır. $artna meler körfe;.: vapurları ~cfliğinden 
!>arasız vrrilir. Tıı liplPrin k:ııııııı i H-;ilrn lan ile birlik le mü racaatlnrı 

l 4 23 l 712 

lzmir nafia müdürlüeünden: 
Dairemizin ,JO li ra ücretli daktilolugu ıniiıılı;ıldir. Or<ıı mektep mezunu 

ve makine ile yazmağı bilenler ar: ında mikıbaka yapılacağından istek
l~rin 28 mayıs 941 ça r~;ınb<ı ı:ıüııiine kadnr Nafıa dairesine dilt•kçt> ile 
lllilracııatları. 1865 

54.000 6000 145 8700 652.iiO 
148.000 6000 180 10800 810 
256.000 8000 195 15600 1170 
ı :ırı.oocı ~000 l!JO 15200 1 ı.ıo 

15 rn ?., _., 27 (l 7!l:J) 

Vilayet encümeninden: 
~l~O Lira muh<"mrnen kim bedeli c Balçovıı Ağamemnun ve ~iil• Ilıcala

r!nın ıı.ıui ı·ı~ escan lı:ıric olnııık üzere her';ki ılıca ile müştemilatından 
.>laıı L:ı.al:ır l -ü-H41 fnrihindcn :\1-10-9 11 tarihin(• kac1ar heş a,\· m ücldetle 
kırcıy,a \eriımt:k iizt•rı....• t:>-.l-!1 11 tarihinden itihart·n 15 gün n1üddet1c :ıçık 
"1'tırnuı~ :t çıl·:aı·ılınıı-;tır. I\irH şarllaı·ını öğrt~nn1tık i~tiy~nlerin her glin 

illııJıa,t•lıd husıısiy,• miitlüriyeti \'ariclat kalemine ve kirasına talip olup 
rı .ı •ürrnek · st i~·enleriıı de ihnle tarihi ol:ın 2-6-9H tarihine müsadif pa-
1 "ı ,j ~iiııli saat 11 d,.. n'tmıkk:ıt teminat bedeli olan 281 lira 25 kuruşu 
h,l\. dcpıız ' o nıddrnzl.:riyle hirl'kte \'il;ıycl Daimi 1'nciimeııine müracaat-
· arı ilan o'.uııuı-. 17 20 23 (1805) 

lzmir defterdarhğından: 
l\lLıhan1ınen .B. 

~o . .su 
626 Rorncı\'a Kalkan "ıkak 70 )!. ;\!. 11 K. 15 t:ıjlı hane 

Lr. Krş. 
:ı;;o oo 

G27 2 ind yaka sokak ~3,50 :\!. lif. l K. 1 tajlı h;rne 
628 Suba~ı sokak :14!1,uO :\[. l\L 7!1 K. 79, l tajlı ar,;:ı 

629 Bay ~okak 211 ;il. .M. :l!) K. 3:! l tajlı arsa 
630 • llay 'o kak 22.50 :\!. M. 35 R. 31 ' 1 tajlı oda 
6:n • :>ubaşı sokak 64.50 J\l. M. !l K. !l tajlı hane 
632 • Türkmen -okak 2~ :11. :il. H K. 17 tajlı dükkiın 
633 • Topçukuyusu sokak :l4 )1. ;\1. 19 K. 19 tajlı hane 
6:l4 > Topçttkuyusu sokak .JQ 11!. :.\!. 47 K. 17 tajlı hane 
6!l5 • gürbüz çıkmazı sokak 359,50 J\I.M. 5-7' k. 5 !ajlı arsa 
6:J6 Güzely;ıh Bozkır sokak 920 ada 7 par~el 161 :11. il!. 8 

No. arsa 
6:17 ikinci karantina yeniyol so. 7!10 ada 2:1 paı·sel l 17,25 

2 kaııu, 2 tajlı hane 
6!l~ Göz!epe Eşrefpa~ıı ye :\lı,ır!ı "'kak !J4,; a<la 1 paı,.;el 

4!17 .M. :11. 14 taj No. Ju ar<a 
6:HI ikh1ci k:ırntina köprii emel ,okak 82:ı acla 1 par,;eJ 172 

:il. .\I. 22 taj No. Ju arsa 
6-10 lkiııci karııtina Mısı!'lı cad 7!10 aclıı 15 ı•:m; , J 17!1 .\1. ~r. 

29!J kupu 179 taj numaralı arsa 
611 İkinci karantina )1 1'ıı"lı cad. 790 atla lfı paıcsel l9-l.2G 

M. ~!. 297 kapu 17fl ı tajlı :ıı·ia 

fi.12 ikiu~i haı'•ın ina :\Iı.-ır/ı ead. 7!Ht aıl;, 1 ~ p·;ır,;c·J JQ.j :ıı. )1. 

2!11 k:ıptt 175 lajlı :ıroa 
G4:: iic.·ilncü kuralHŞ t'll\'(•ı·i.ırt• ~okak 671 :-ıda 2 poıı·st•l l 17.:lO 

50 00 
70 00 
40 00 
15 00 

1J5 00 
60 00 
ıo oo 
70 00 

110 00 
1 s5 ' oo 

125 00 

75 00 

70 00 

15 00 

1 !l 00 

2~; no 

M. )f. l eski numarnlı arsa J J _7::, 
GJ.1 K:ır~ıyaka lhı,;tanlı osnu1111adı' ~ıJ,ın:ızı ı :ıs ı ada 12 

paı·ııcl 110 :il. M. hane :ın4 00 
Yuakaı ıcla yazılı PnıYa/iıı mülkiyetleri 11-ii-!JH ia:•ihindeıı itiba

ren 16 gün nıütldtlle miiza . .-erleye konu nıu~tur. lh~leleri 21i-5-!l41 l~
rihine n1i.i~:ulif p:1znrtP-i g-ünii ~aat on clürttPdir. 

·r~ılip1Priıı tnuhamınt1on bt•dPll<·ri lizPriııd<'n yi.izclP Yl'lİİ bııçnk clc-
pozitcı ıık<'a" y:ılımrak yt·\nı i ınfzkurcl:ı millı Pm!ıık 91üdürlğünrl P 
miilc~C'khil :-:atı:-: komisyonuna ınül'acnatlaı·l ilan nhınuıı. 

ıı 2a 16-09 

Tesviyeci arar· yor lzmir defterdarhğıridan: 
Birinci sınıf bir tesviyeciye ihtiyaç Mükellefin adı ikametgahı 

vardır. Taliplerin İkinci beyler soka- Kapı No. 
!iında kolacı Bay Hamdiye müracaat- Ölü Nazı rzade Hii~eyin • Asansör 
lan . D. 3 Hilmi karıs ı Fitııet 9 eylül sokak 

• Kı\Pu No. 102 

Verginin 
matrahı 
!167.50 

Verginin 
Nevi 

Vera."<'t 

\'e!'gisi \'erginin senesi ihbarname cilt No. 

!l,67 1910 2:ı 99 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 1'ızı Bir gül c c 102 1102,50 > 17,05 HJJO 231100 
23.5.941 cuma günü başlamak ü1.e- Yukarıda isim ve unvanları yazılı mkeüllefler namına t.1rh olunan vergiler isimleri hizasında gösterilmiş-

re tek tip kiloluk ekmekler 950 gram tir. Bu mkelleflerin ikametgah adreslerinde her ne kadar aranmış ise de bulunmadıkları tesbit edildiğ,inden 
olacak ve beheri 12 kuruşa satılacak - i lan tar ihini takip eden günden itibaren 30 giln içinde itiraz haklan olduğu 3692 sayılı kanun unun 5 ve 10 uncu 
tır. Keyfiyet ililıı olunu r. maddeleri hükUmler ine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 1869 

c - Okurun yaşı oıı altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 
d - Kendisi, ana rn b:ıbıısı iffet ehlinden olmak (bu vaziyet poli~ç 

ln<'k ettirilerek enaka bağlanacaktır.) 
e - En az orta okul lah,ilini bitirmis olmak (eleme imtihanlarında 

ınurnffak olmak şarttır.) ı·e.11ı lın° derec.0 cle tnh.-il gördüğü isbat etmek 
(tn><diknamc w;·a hııııun n'flikli hir sureti munmeley; evrakına ekle
ıweek t.ir). • 

f - Evi nya ni~a lı bulunmamak (eneke e\·leniıı boşananlarla ko
cası ölmiiş olaııl:w k:ıl.ul eılilır) huna ait nwdenl hrıli bilclirir müsbit evrak 
1.,rza eklenecektir. 
~ - Okıır "h .,ı,,.ı,ı r ,Jı~ıııdn <>kulu k nıl>liğiııclen terkettiği, ev-

lenme ~urcti il VE'J.a d:ğ{.;r inzibati tlelıcbl!'rle okuldan çıkarıldığı , altı !i;C

ıı~l'k merburi hizmetini .Plı•madıgı \'<'Ya hınıamlamadığı, ve yahud sıhhi 
<dx:bler dı~ıııJa okuklaıı çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
.cp masraflarını tamamen ö,leyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men do~ru olclui(un~ dal!' Xoterlikten tasdikli ,·e kefilli bir taahhiidnatne 
vercc~ktir. 

8 - Yukıırdaki ~er:ıitı h[tİz ol:ııı nkur, okula imtihansız olarak kabul 
edilecektir. 

V - Yukardaki nıııılddcr mucibince e\Takının muamelesini bitirenler
den, \"ılıı;·et, veya hıza, mcrke7.lerinde oturanlar bu makamlar veya asker-
1ık ~:ıl;e/eri vası,:ı,i;·Je nraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Bıış Tabibi ve okul müdürlüğüne ııönclerileceklerdir 
10 - .ılüraeaatları n .-\ i{ustos 19 !l nihayetine kadar sona erdirilmesi 

ıazımclı r. 
11 - Okurlarııı k:ılıul edikl'ıderi ve mektebe hareket etme tarihleri a.vııi 

makamlar tarafından kendilerıne lıildirilecektir. 
12 - Kabul edilH !derin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 

ıkulıla tekr:.ı· yapılncak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
'crin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paraları kendilerine 
lit <ılacak!ır. • 

Anlawa M~ıkez Hastahanesi Baş Tabibi 
ı·~ Okııl .l!iidiirii Alba11 

Dr. ŞARAX BARUTÇU 
1 i 20 2:1 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Haziran 
l l 7 10 13 16 19 22 2.; 2~ Temmuz 1 4 7 10 13 16 19 
~2 25 28 30 Ağu$fos 941 (1804) 

lzmir ~ümrükleri baş müdür
lü2'ünden: 
8 5 !Jll ı;liııünde ~atılacağı ıliin cdilıliıl;i ha!d,• atı~ı tehir edile ı 1()0 

1 ra kıynı -.ındt'ki ~lına:ı trı~h pnn1:ıti ın l 6 H·11 çnr:-;anba güııii sarıt on 
Hnt »tlıJ, ... ıii;ı ilfın olunur. ıs:ır, 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pas tahanesi 

Ege bölaesinin en muhteşem biricik müesesosidlr 
MO ERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERVi 

• 
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1

_F_I K __ l_R_L_E_R _· 1 
Yardım Sevenlere 

-Ne rezalet! --
Kendisine zabit süsü· 

· veren genç! 

ınanız tebliği 

Afrika, Irak ve Giridde 
harekat· 

Telgraf ..... Telefc)n·,. ... ·ve · Ajans Haberleri 

• r ·mleketimizin muayyen bir knç 
lıri istisna NliJirqe 1..-slnn her tam -

fında ynşıymılaı ımız ıçind boş vnkit 

W'Çİl't"'n hem<>n kmı (! ;>ol .. gibidir. Bu 27 kızla nıeanıanmıt 
rnerımdn bilhn ~:l krıdmhırmıız daimn y y 
cırk •klN·iııcleıı :ı ığı k.almazJar. daima 1 t b 1 2 ,.,. (T 1 f in) 111u~ 
b. ı·k l l T 1 d k ~. s an u ~ e c on - .u ::;-ır ı ·tc çu ı. ır al'. nr n a er egıne . .. "' . . . 
ynrdım <>demi~~n kadın C\'İnde çnhşır, tafa Şukru adında hır genç, ~endıs.ı-

YUNA'NISTANDAKI ALMAN 
HAVA MEYDANLARINA OA 

HÜCUM EDiLDİ 
çiftçi ol:rnlardan başka tücCı.'lr, <! naf ne zabit sü U vermek surctıyle bır 
ve nı<'mlll' l;:ndmları evlerine nşçı, hiz- rıgın genç kızla nişnnlndıktnn son
mttçi, c1ac11 n1mak iti.rnc1ı11c1.~ ~ıınndık- ~" \irını ,·edinci oınrnk ?ıfeınw adm- Habeşistanda esirler 
ı:.rı gibi lıiitiiıı ev halkmııı dıkıs \'C so- • . ~ 1 .k.hl 1" d 14 l 
klikleı·iyle .ile ıne>~gul olurlar, bunların d. hır kız n 1~· ·u. :m.mış, < ~ın c a/ınt l 
konför dediğimiz -e-ıbabı istirahattnn ~ Mmdrı :Medtha ısmınde bır kız in Londra. 22 (A.A.J - K.ıh 'ı•edcrı 
dtı mahrumiyetlerini biliyoruz. ni'?an yapmış, fakat mcHele m~ydn - ~-·bliğ: 

N'cdenS(ı lıUylik "Chirlerimizde ya- n:ı çıkmıştır. Sollum ilerisindeki Lir dii>1ntııı1 ka-
l) an kndmlnrımız ı·nh:ıt 'c t uvaletl!:'- BiiUln kızlnrııı nilelcrini bö •• lece r:ıkohı znpte<lHmiştir. nrit:rnya kuv -

rine pek <lü kiin oluyorlnr, 'yumurta ı 1 '! ~ $ k \ ntJ"rı' <rr.neJı' "t'"ındt"ı".lı'"ı de\•ı·ı'pe ·ı·aalı'-'l a·.. . l 1ol:ıl1llırdığı fül aşı an _,· ustn~n ii ·- \. "' "'"~ ~ ı. " pişirme ini hı me ıgını. ~line iğn(' a · 'etindedil'ler. Tobnık mıntnkasındn 
d ~ k nı ·rı 'h l .. ı· " Li ''aknlıınmıoı V<' ,ndliye,,·cı tcc:ılim nıa ıg-ını mn 111 ı 1 :ırc H ~O\' ıy .. n- " kayck şnynn bir hfıdi::;e olmamıştır. 

l<'riıniz de oJuyor. füı.<!ın, filwkikn ı dilmiştir. 'I'nn nr(llcl'iıniı, Knputso mmtakn _ 
bir <>vi11 ayni znnı:ında ziynetidir. Fa- --o . ındn dilşmanın hima~·..,li nnklive kol _ 
kat kendilerine t<'ı~ttüp ed"n vnzife- A.merikahlar Su riyeden lnrmıı hücum ehni Jeı:<lir. Bir Çok kam 
nin ifıısın:ı bu sıfat hi<• bir vakit mfıni \'On irrılıa edilmiş, unzıltırı hasara uğ-
tc.,kil etmcme1idir. çekilmekte ratılmıştır. l>iğer tayynr~lerimi7. de 

Son clClnya \'aziyeti şehir kadınlnrı- J I bir dClşnınn kampını bomba ve mnkine-
mızı da biraz hnl'ck<>fo g<>tirir gibi ol- ( SAŞTARAFI 1 NC SAH FEDE ) li Lüft.kle nteşe tutmuşlardır 
dn, bazı şehirlerde kızı tt>Ş<ıbblisleri cl:ıki ~yanntı nrnsında mevc~t sarih llahc~iı~tanda: · · 
gaze~eford:, o'k~~y~ruz, ~~nl:ırm seme- \ t' h~ı ız trzacl tebaı·üz ettfrılmekte- K:ıhiı·e. 22 (A.;\.) _ nesmi tebJiğ: 
rl'lerı h:.ııuz gu~~ıl!.n~dıgrndcn. bu lııı- diı·. Habcşist.andnki italynn mu.km·emcti 
Ru::ıtcı ınutalc~. yuruUile~nc.z. Bır ~adı· Fr:ms:ının Suriye komiseri '16 mn- g-ittik<;e inhilftl etmektedir Tının gö -
nı~ vnt:mı muclafaa. ııı<:::t <!a ~·olil ~ol- ı ı:-. tnl'iiıli wbliğinde dh·or ki: !ünden Gondaı· mıntakrumin doğı·u o
dugunu l~nbul t>tmek bıfo ılerı dol{rn t.Son günlerde bir n{iktar Alman lnn kı ımda Sudan kuvvctlel'i şimdiye 
atılmı~ ~ır .ndım sayılır. Ha. tabnkıc~- .ıryaıesi Surlv.ederı transit olarak kadar SOO . ir almışlardır. Adis-Alıa-
lıü~· ~ıkı, kdı~bn:ıeh·k. sn1r~ı 1 lıazıtrlam<lae · '<'Çmiştir. Dun.l::ırdnn on beş tanesi b:ınııı göller mınlakn~ının cenııbuııdn 
v n orme · gı ı a'·ır ı ış er v:ı ana - • . 1 b • · ld ~A eJ k 1 · 
~,. ·}' h. ti ·d·: 11 1 ·!';· kcnd' "iurıye tayynrc meydan arına mcc urı sıı;ın ~n. ve ccnupw,n g en uvvet erı-
~e~ilı 1 ızn1e eh 

11 
• e ~ e~ 1

1;~ımıvan iııişler yapmıştır. Mütareke .,nrtlnrına mız ikı ıt.alyım fırkasını sıkıştırrnnk
us n~.<' ~ ~uyr.n. ç?Cugu ~1 1

• • "'\·filrn.n Frımsız makamlım, lrn uw- l.adırlnr. Suyaşima garbındnki düşman 
~~dın: .'f ıct1~1~. h~zm~tl~~·ı bıd ;orc nrclerin mümkün olduğu krıdnr çah~k mevzilerine mumffakıydle taarruz 
n~~h.zı ~ f ı\' '1 e m •1~ az~m J · , ~ \'enideıı hnr.eketleri için tedbMer al nifiimiştir. 

•}'Ç 
11

', 
8~ 111 nrı~ıızı~ •. ıu ugu~ a, ~~ -111 ~tır.> , Halymılarııı Uıııklarla yaptıkları mu 

lıı:ınınlaı ınd.ı mıırnff •. kı~('l dıLı kcı 1.. .... • \'· • "ton '·"\·u··k ·l · .· knbiJ t.nnrruz pı·isl·Uı·talmü i l· k<!ndil0 rine dtişm.kte olan !l) ni ehem- 'I •• nsnnııı .~ıno ull. <' Cl'il •• , '. ,, ' Ş, .;()~U •U.V 
. tt i'W b' ·r . d h L e şu bc\·anatı 1rnpmıştır: '...tlerımız duşınnnn ağır znyıat ,·crdır 

mıve e < ıgcr ır vazı C\ • e 1t ır. 1 .. · • 1 · d" ·ü 1 f -' ··ı · b k 
1 i . k ı· ı· B"tü · A ·ı 1\ utareke .şnrt nrma naznr:m Al - ımş, usmmı ' zc en a.1.1n 0 il ıra· _ n ma · azım gc ır. u n vrupn ı r 1 · s · ~.-1 k. 60 · ı'o to - k ı 
beraly•r diw C!r kıt:;Jarm bir ok \'<'rlcri ' : n tan·~rc erı, ' uı·ı):~'Uc ·ı Frmrnz rnış, <'~ır, p_. lJ tnn a ınn~:ştır. 
t" 1 ". • · gl 1 . . H,, ~ .. • az :ıyyarc mcyclnnlnrına ınnıek hnkkırıı Dnhn ceııuptn pıştarlnrımız duşma

a ~Ş ~· ıçını e <a) ;ıı) or. .•1 gun g e: '. 11izdirler.> • ı•ııı dtinıdnr kollnrını çevirmişler ve 
~lcrı1 okudul:çn. ıucchzc1111g1!1 ve metdten

1
: A Yni Londra mnlıfilleri divorlnr ki: eks~riyeti ital.rnn olmak üzere 4400 

ınsan arın pcrışmı n erme mu n • · ..,w .. k • 1 •. ·. n., t • 
1 

ı k 
1 oldukça inMnın vlirewi ağzına y,c>li _ - 1<..gc~· mutm:~ ·c ş?ıtlnrı Aman ıı'. .. _ op, \c 1 tan n mışlnrdır. 

\'Or, bu halin dalı; 11<! ~adar zama;ı de- .ı~ ~·arelerm~ Surıyeye ı!1mek ~ıaklmn /!ak. lıarekaf?.· A • 

~"'m edere in· nn"'al· Allnh bilil' •ıcılar \'erıyor n -kı, .esasta vazı.r<>t bo.rle <le· l\.nhıre, 22 (A.A.) - Re mı lcblığ: 
\~ sef:ıl"tl~r ıg.ün~le;ı gilne geni ·livor ~ildiı-.. O hnldc Frnnsızlnrm Alınan . ırakta Fnlluc:.rı civnrıncla Jınrekftt 

t . : · ' :·~.rarelerinin sürntl<> Suri.r<'yi terk ınkışnf hnlindc<lir. lfasm mıntaknsın-

Elinde afyon bulunan
lar okusunlar! 

• 
Yalnız bu sene tçın yoğurulmuş ve mağşuş 

afyonlar nıübayaa edilecek 
Ankara, 22 (Telefonla) - Toprak mahsulleri ofı:ai, mügtahsil ve 

nıutavaaaıtların elinde bulunup şimdiye kndar ofiace illdelcnmiş olan 
yoğurulmuş ve mağsus afvonlarııı mübayeasım kararlaşhrmışlır. Bun· 
lnr san4ıldı olarak lstnnbul V" Ankara ofis şubelerine te&lim edilecek. 
tir. Mal bir Anndık kadar d"ğilse, ba kaları ,:ı.-. birlcıilecek, içlerinden 
biri mutemed olacaktır. Bu afyon)ar en geç 10 ha:ziran akşamına ka· 
dar teslim olun caktır. Bu tarihten 2onra getirilen afyan teslim alın
mıyo.caktır. Yo~urulınuş nfyonlann ince toplanmış olanlarına beher 
morfin iç·n 50, kaba olnnlarmn 37,5 kurut, mağşuş olanların beher mor
finine 25 kuruş ve:ri.leceklir. Bu kaı·ar &adcce bu yıl için muteberdir. 
Müatahıil, ilerideki mahr;ul ig'n bundan kat'iyyen cesaret nlmamahdır. 
941 de mağfUf afyon kat'iyyen alınmıyacak, yoğurulmuş olanlar da 
mübayea harici bırakılacaktır. 

Ekmekte tasarrtİf 
Maamafih, halk ihtiyacı nisbe

tinde ekmek alabil.ir 
A nka r a, 22 (T~lefonla) - Ticaret Vekaletinin tebliğine göre, g1da 

maddeleri i'tihlak inde lıalkımızan gü:;terdiii iıraf ta n kaçınmak ıuur 
ve temayülüne iktısndi öJçiide bir kar§ılık temini fçin şimdilik A nk ara, 
1stımbul ve İzmirde bir ekmeiin tartısı 1000 gramda n 950 grama in. 
dirilmiştir. Burala rda fiyatlar, yeni tartıya göre, mahalli beledı'ya1er 
tarafından yeniden teshil ve tenzil olunacaktır. Bö>-lece halkln ihtiyaç 
niıbetinde ekmek sntın alması hnkkı tah did ed'lmif değild ir. 

• 
Ra dyo ga:zetesinin bildirdiğine g~;e, bu üç tchrimizde günde 450 

b in kilo ekmek sarfed ilmektedir. Yı'rmide bir tasarruf yapılırsa günde 
22,500, ayda 675 bin, niha\•et bir vılda 8, 100,000 kilo ekmek tasarrufu 
ya pmak mümkün olacaktır. 

Delirmiş i aliba ! 
nr ~uoı~rnda Allnlı:t bin ~ükür f,izlcr .tmcleri j~in tertibat :ılınalarınn ııc ıa. cin fii!klinct va~dır. ~Un Alnımı tnyya-

. huzur ve ükfın i inde ·iz." E\'Ct nmma ıuın vardı? . ı·elerı H~~>h:ı~ııy;-clekı tny,rar~ meyda- E ••ıd•• d•• 
b'zde de umumiç h-ıw;t şc'klini ve Londra, 22 (A.A.) - Lilbnandnkı uma mnkınclı tufcklerle cilzı hnsnı· vli polis, bir kızı 0 Ur Ut 
ı·~ugini değiştirh·or ·ı;a\':ıt ttıhii ola. vi!7:dc_n fnzla Anıerilmlı ç.arşan.ba gllnii rııp~1ı.~lnr<lır. Fnllucn }ı~rck~tuı.cin ~7 

T A YMIS 
Fransayı şiddetle tenkid 

ediyor 

FRANSIZ iDARECiLERiNiN 
PROGRAMSIZ. SEREFSIZ 

KiMSELER OLOUGUNU 
YAZIYOR 

Londra, 22 (A.A.) - Taymis srs: 
zctegj neşrettiği bir mnkaledc \'işı 
hiikunıetinin }"'ransnııın eskj rnütte • 
fikine knr~ı e.ski clUşmnnlnriyle iş· 
birliği ynpnıa ının şimdi bir en1ri va· 
ki oldnğunu Amerika hnriciye nnz~ı: 
H ullun Fransa büyilk elçisine \'ı!l· 
lıiıkCtmeHnin Alman tahakkiimli -sl • 
tıııda bulunduğunu iebat edince.re 
kadnr Frensa ile hilr hükumetler nr'· 
sındn iyi milnnsebetlerin idamesıne 
frnkan olmadığım söylediğini vo ffl• 
kat Yişinin bu şartı yerine getirIIle
ğt> muktedir olmadığı giLi bunu nrıu 
d-ahi etmediğini· ve Ofi njansını11 
tnmamiy1c Almanlnra nlct olduğunu 
yaımaktn ,.c buna rağmen Fran· 
sız milletinin eski do tlukla • 
rınn ve hün·iycte 'karşı beS· 
!ediği -derin sevgi.ve sadık kaldığını. 
lıugüııkü Fransız siyMe'tini idnre e • 
clımlerin kannatsız. programsız, ~e-: 
:ııc feiz kimseler olup yalnız ken~• 
mc:nfnntlcrini clCl~ündüklerini \'O dı .. 
ğcr bütün Frnnsı~ların Fr!ınsayı 'kil· 
çUltetek hareketlere mUtevekkllflnC 
iııkıyndlarım, hezimetin içtinnp edil· 
rnez bir bedeli ol:n·nk kabul etmcktt' 
olduklarını ililve etmektedir. Gnzc • 
tt>. harp dünyasının kuı1arıcısı oııın 
1ııgiltenmin niifuz ve itibarını tcbn· 
iliz ettirdikten soııra, İngiliz itibnrl • 
rıın orta .ş-:ırkta azaldığını knyıd ,.~ 
Lunıın r;cbebinin yirmi seneden berı 
Suriycnin FJ·ımsız idaresinıo kırguı 
'.k:ılmış olması oduğunu \'C bu nkibl'· 
iin Fransa için olduğu kndar tngiıte: 
re için de fonn neticeler verdiğifl1 

işaret eylemektedir . 
---000---

r:ık prıhalılaşıyÔr. İ~u ,:azivettc hfıla Fılı . .,tın hududunu geçn_ıışleı·dı~. Bun- 7~.ı.ıı_ıt .,~o lr:ıkh :ıskcr csır <!dılmıs. btl· b• • • d J d 
dilnkü harntı ,.:ı aınnk Ve\'n .rn~n - 1 ~r nı~ ıı~da Bey~ııttnkı i\hle~·ıkan O- 'ukr m~~i.:'lrt~fl levnzım alınmıştır. . ırını e ya ra a 1 Fransız gemilerine ne 
nrnk istem.ek bi.rnz hodgamlık, biraz ınersıtesı 11rofcsor \'<' folebe. 1 

.. de Ynl'- ·~ahır~ •• ~- (A.A.) - Or~ şark ın- lstm1hul, 22 (Telefonla) - Bugün şan yiizllğUnU dcrhnl geri yollnmış. 
insafsızlık olmnz mı? Rekabet <>den- · lır .. Bnşka ~~p]~ı·ın dn bugu.nler de ı:.ı-ılız. ~blıgı: .. . . . UUl'ada ço:k feci bir cinayet olmuş bir tu·. emir vermiş? 

Darlan 

. r l t l t f l l' f zl" ~urı\·~den F ılıslınc geçeceklcrı tnh - Gırıddc: IJün butiln gün '\'enı Alman ~ B f h ld k Al. b 
(•ec:ıınc nz :1 ı~vn c , nz :ı s , .. , : ': nıin • cdilmcltteclir. pnrnşiitçU dnlgalnrı ve tny;·:ıre il<' ta- kişi ölml\ş, bir kişi de a._,rır surette una cna n e ızan ı, tn an. Londra, 22 (A.A.) _ Amiral vıır· 
ş1klık yalııı.z ı rnftn ~alm!yor .. ::ı~.nı Lon<lm. 22 (A.A.) _ ,.j~i Jıiikii _ .~rnan Aimaıı ııskcrJeri adanrn muh- rnralanmıştır. casını çe.kerek zavallı kıza sekiz el Jnn namına kont amiral Aufhan tartı· 
~mmdanclla cıh~bn.ın. fe~~ thlaJın~ kı~ı ,: m"tinin Bolivya elçi. i, diin Bolivya telif. ııoktrıJnrına fomeğc dernm <:!tmiş- Yapılan tahkikntn gör.c vakn şör- ate:. .etmış, bu ıo,ı:nada y.anında bulu- frndan imzalanmış ~Jir emirname jn· 
ınoa o un gı ı }azısc er sa)gı ız h:.l'İcİ\'C nt•ını·ctine giclc-rek, Fraıısn - lerdır. le olmuştur: n~n arkadası 14 yaşınd~ Şükı·anı cin giliz iktı~ııdi harp nezR.retiuin elirıe 
:ık 0!.~u.~z ;nı? :gır ~ao.;~lnr,wfcnn7<'- ıım Aİmnıılarla iş birliği siyasetini tns Yunan kıtnatı rnricllilerin rnrdımı Fatihte oturan polis memurların - agırca yaralayıp kaçmıştır. ~ecmiştir. Buna nazaran bütiin ticaret 
le~ ~kuzluknl< e~ı ondışu arı a·kag a ·\~.rn ·= ''ı> ctmiyerek \'jşiye istifn mı gönrler- \n lıfitün .B.ritanya ve Yeni Zclanda dan Ali ndındn bir şahıs, 15 l·nşındn F~~Ju ~at~ zay~ eden genç kız dcrl g"'nıileri knptanlarımı ingilizlfrin ~Ji: 
aı u a nı ım~z. a çın aı ~n e ımı diidni bildirmi tir. kuv\·ctlerı ılc mill:emmel surette hare- bir kızla ııi~anlanmış, fakat aradan hal olmüştür. Şukran hastahaned~ ne dHşmektense icabında gemilerıı1• 

ze cnz.baııd getırıp dan lı hvarc Yer: o-- l.;ot etmişlerdir. bir müddet geçtikten sonııa kız, Ali- t.edavi nltınn alınmıştır. bntırmaları tebliğ edilmektedir. Emi~· 
nıek, ııen.c,,~rel.erden knhk-alrnlar -ıa- D . / d 1\fohtc~cm ce:;nı·ct \·e hamle He mu- nin evli olduğunu haber almı~ v<ı ni- • uçlu :mınıyor. n:ımc hilfifmn hnrcketiu ağır mesulı· 
lıvcrmeklıgın } 1\!:;anca ~m-cketlerd~n enız er e hnreh2 etlen imımr:ıtorluk kuwetleri- •scOO- • .r<.·ti mu<.i.o olduğu kayıt ve ticaret \'11" 

ayıl~mıyacngını tak~ır cdecckll'rın_ - Baıtarafı 1 nci Sahifede - miz \e nıiittefiklcri mm·nffakıyetlc t~- IKTISAO VEKiLi J, Üniversite · purlnrına verilen ruhsatiyclerin ipt.1• 
<le · ~~ph~ olnu~·n!1 •• ~ılhn sa okumuş fından yapılan bir hii<'umda 8 bin 

1 

İ<.'\'Viiç e<lcn 3 mıılmbil taarruz ,\'.!lJJ _ .. liııi mucip olacnğı tebnrüz ettirilmrk'· 
ve gormüş .şehı;lı rurk kadınl:ırın~~- tonluk bir \"tlpur, ~iddetJi. bir infilftk- nıı!;lar<lır. Diişmanın zayiatı ewclkin- lsttınbul, 22 (Telefonla) - Bir 421 GENÇ YE TIŞTIRDI t.cdfr. _Ge.çeı!~~ııb:lt!_a lı'r~nsız radyogll: 
z:.n elbette. bu ınce no~taları dn du- la berhava olunmuştur. Bir muhribe elen dnh:ı ağır olmu .tur. Ve karanlık kaç günden beri şehrimizde bulun- . nun bıldırdıgıne gor~ mtltar~k" ltıpıl. 
şuııeceklerınde .. te.~ecldude nınhal b:- isabet olduğu, bu gemiden kesif bir lıa ·arken biitün bölgede vaziyet mem- ınakt,-.ı olan iktısncl Vekili Hnsnü Ça- b~an~ul •. 22 (Telefo~l-a) ~ Ünı. clığı zaman Fransız ticaret filosu '"' 
rakmamala.rı. ustunde dur~ul.ncnk IJır duman çıkmasından anlaşılmıştır. mmiycti mucip bir halde idi. \'e.ııs~te ı!"l!hanlar!. bug~n nelıcelen- buçuk milyon ton bulunuyordu. Bunutı 
nokta teşk.ıl eder .. ~:anıı ıd~.rc v~ Düşmnıı gemilerine F.Mn~a ve Hol- Yalnız ~fnlcmnda <liişman ımmık- ~ı~ bugün Ankaı.aya har<>ket etmiş- mı t.ı.r._ .. etıce]er şoyledır: 450 bin tonilato u yani 190 \'apur in· 
bsnrrtıfıı rıay~t. · adclıge te\'{'CCUh erlı- hında sahillerinde her gün hiicum - katen tutunmnğa mııvnffak olmuş bu- tıı · Butüıı fnkultelcrdcn 421 mezun "ilizler elinde\'<' 43 bin tonilatoluk b.'t· 
lecek zamandayız. tar, diişman işgnli nltında'ki liman -

1 
lunuyor<lu. Şimdi buradaki vaziyete - . .. . . . vnrdır. iki yUzU tıptan, 112 si hukuk- ;,ı gemiler de general Dögoliln emrin· 

A . E. lnr~la gemilere de taarruzlar yap- ııiha):et. vermek i~iıı hn1·ckfıt clc,·am et- ''c ~ıt.rnlyozlerınıız tarafında.? şıd- Uın, 42 si fenden, 26 ı:ıı iktısaddnn, de \'e 170 bin tonilato da. bitaraf Jimarı 
-------------- mıştır. [~n cüretkarnne hareket, 1·1 nıckk!dır. rlr.tlı hır nl..cş.cı tutulmuştur. Duşmnnııı 2·1 ii edebiyattırn \'e on dördli de diş- Jm·dn .knhlıltınn göre h~en Frnnsızlıı· 

lngilizler rn:wı~ta ahi! muhafaza sc.rvisimiz - Düşmanın ha\'a<lnn inişi devam cdi- şimdi Meleme t.cıvynre meydanı kare- çi<l;ndir. 
1 

d' 
1 1 

rın ıelınde- bır buçuk rnılyot;ı toniUlto • 
deı~ uçan miinferid bir tayyarenin \ (JI'. Fnknt düsmnnın ha\ adan naklet- sinin garhınrla b;ılunan mıninkayı iş- . G

1
cnç n~1cz~ınt. nr:ı ıp oma ar m<'rn- luk vapur hulmımaktadır. 

Hel·aoıand denı·z Ossone l" k . ·~' 1 L 1 1 • l 'h k sım e vnrı mış 11' ı yedi. vapurluk biı: ( uş!11an vap~ır ·n- 11{1 ~h .. a arı ·:enız< en 1 .. rnç . rnp~n gal cttiğ'i istidlal edilmektedir. l\Ian - . . . . .., Al mangada 1ı•endlf ar-
file~ıne hiicumudur. 'layyaremız ~ok Lıretı~lc tak\'ıye lcşebbuslcrı kralıyct nf'h b ta., . . 1 1 at .. Mallahların kahraman ııgı 111 

h" ' tt•ı alçnktnn uçnrıık taarruz !Ctmş ve düş clonnnmasııım icrMtı ı;ayesiııde şimdi- m. 1 u H aıe mel< nnı c n ('.,ımız . ucum B 1 er mnn kafilesinin şiddetli ateşine rnğ- \!}!tadar :ıkim knımış. diişman kafile- altı~dn buhmmnktadı_;. . ... Lon?rn, 22 (A.A.) - l~gllız lıCI - · ıerda yapılan tahditler 
men gernfJerclen birini torpiJleyip 1erinin bir kısmı batırılm1 , diğc!' klS- Lıbynda kayda cleger bır şey yok - kumctı kahrnmrınca cesnret;ııden .<lo!n-

I..ondra, 22 (A.A.) - Çnrşanbn batırdıktan sonra ~alimen iisRii•tc nv ını d:ı cJağıltılmı~tıı-. Girid mudafilcl'i- tur: Sollum mınt:aknsın~a .17 mnrıs ge ,\'ı M~ltn lı:ıl.kıı~n hnyı:nn.lıgını bıhh - Zürih 22 (A.A.) _ Bazler Nııhrih· 
günü t;ğleden sonra bombardıman dc•l ctmil'tiı'. nin Uaııya mıntakasında Sıufa koyı.ı _ ce:;ıı.nde zırhlı kuvv~tJ.cı:nııız Sollum le- ren bır mesn~ gö~ıdermıştır. r. • ten gazetesinin Berlin muhabiri, Al· 
servi:;ıine mensup kUçük bir tayyare Ertesi glin tayyarelerimiz F"ize ı~n dün . abalı erkenden yapılan şiddet- p~sınde. bulunan hır düşman karakolu . Mal.t.'lcla. ş!~~dıye kndnr GuO .nhu:m nıanyadn cfomiryollaı ma mevdu nğır 
tcşekkliliimilz Almanların Helig-o_ ad:ı ı açıklarında 1 r, \'C 2 hin ton_ Jı hnvn hlicumlarım gliııdüz lfaıı.vm11n n? üıh ı·~p ede.rek n Almnn Uınkı!lı tnh- ışnı:<'tı v~nldıgı; bombar~ıman \e mc1 \·azif<'nin naklivatta t.es· g"st rmeii' 
land deniz ü:ssüne bir baskın yapmış_ luk üç iaşe gemisini bombardımnn cenubi garhisine yeni pam ·iit~ü ini.- r~p etn~ış!l'rdı.r. Bu. nuııtak~dakı dev - kcşıf kolları bır:ıfıııd:•rn u~ yUzdcı~ fnz L>nşlndığı' hakkındaki şn~nı:r.1e teyit 
!ardır. Tayyarclerimizden bir: i dön ecmisler \'e bu gemil<>r ntc-. içimle leı-i -~nkip ctnıiştiı". rıye.lcrı~~~ şıcldeUı ateşlerınc devam I~ hnv_n }·~~umu na ugradıgı tahmm e- cıl rek diyor ki: 
memiştiıı. bırakılmıştır. Duşnrnn bu mıntnkada topl:mmız ctmışleı clıı. dılnıckLdıı. _ Alm:rnya yarısı yataklı olmak ü· A:rni servisten başka luwn tc.,c'k-
k ·11 · · d · ı · -Bı'z zcngı'n \'C a,·ııı· znnıJnda nrı's zue yeniden 21 ekspres daha kaldır· 
sup bUyUk avcı filoları hinınye!-lintle ~ .. ;; l tokrat sınıfına men~ulıuz. Bu itibar- ımş ır. .11• ~flSCn e.vve c.e ~·ap mış • u erımız c. nv~ scrvı erıne men- \J .. •tAtim\i'rCnbl. -ı?,.iıır·cdlcın:lıirc rnetanetiııi .kny· ıEsrarengiz denı·zaltı lar t D ] ıJ o 

~~~şn~ı~~r!r~~ f;~~~f<l~~i~~:ı}:~~r= lı' bir ı~~~~~ı·~-~~rg~~i;.:i1n ' •. ~ı~~z~~= ~:n~~?;r~~~~~~~~:: ~ıı~e~~~i~ıe"~:: ~~ı~n t~~~ı~~h~fd~ı:.di1!!ı~~~!.v~:ı::;~ 
k ı " t · ı d. 'J' .... l'l". 7'Jeseır1 •• ·ınc,i<len hir «ko)t•e:. n~ıı. ıııdakı eksp. res]er k.a ldırıldığı gı: ·a ına ııucum e mış er ır. ayynre- mı'q olabilir in! .. Fnkat bizim mevzuu- Aşk harp dehşet ve macera •\ . 4 

• " "' l n 1011 ad k di- dl" "'"f-i . . h·ı t•kt dl' ' nı·r kol\•ede kn" adet incı· olabilı'r?. '!· .J ~ y a ·ı ger şımen .'er ""' crımız ı:1ı 1 
i ı.rJ!1Ç 

1 
• en sonr~ 1~ - muzla, bu kadının ve billıass.'1. senin, ' 11 ~ k •.

1 
'k' ... .':ı·ız v'ıı;ler1 de kaldırılmıştır. Belkı de bu, 

mnn nvcı arının 1iicumuııa ugramış- hususi \:ıziyetiııiıı ııe alAknsı olnbilir? - - ~c.rsen,1 Y~ z,bılf~·ilklü·g.:.!inc .
1 

kıtaat nnkli zsruretinden doğmakta " 
knıı:a da dUşman a\•cıları, hiicumun Sonrn, nihayet en bü~ iik ~ımirine karş? Ben bir Fransız kndın1 ile beraber' s1z dostu olarak miithiş bir roJ oyn~: anc erın " ve vcrı e • dır 
muvaffakıyetle neticclenm1,:sine mımi hiırmet iılik gösteriyorsun; dikkat et. oturuyordum. Hu kndm tiy~troda ç.1Jı maktadır. Bu hnrekeli, gayet tnbıı Cl'k paraya göre!.. Değil mi? • I I 
olmmımışlıırdır. Her iki hedef hın - .ınr t>l, ccsarcliııi ım:rbct.medi. A- ıııyordu ve ıı ambuı-g<la giizel anatlnr bir maksada mütevakkıftır Fakat bu - Evet!... C. AfR KAOA TAL YAN 
betle bombardıman edilmiştir. miralın murıh zi'sini l:<~mali m11ta- nwhwbini tnmnmbmak, yani tiyatro mak. nd~, nedir noaba !.. ..... . - Şimdi dostum; bu kolyonin tıa- ESiRLERi 

4 ti avcılar, biri bombardımmı tn~- ıPtlc knrşıladı: t:ıhsiUni bitirn'K!k için gelmişti. Gayet .. K?nt De Holç ise, aı-zettıhrım gib.ı, nelcı·iııi denizlerde lrntıracağın Fran 
yarelerinıiz 'tnrafından be düşman _Bu tl'lakki y:rnhştır. Ben 1m,ns<>s kibar biı· kadındı. Kendisi Almanca mufı·Jt Alman c.ereyı.mınııı ıen har hır sız 'c İngiliz vapurlannın adcdlcriy- Yuhnmistc, 22 (A.A.) _ Cenubi 
tan"'tlre i clüşUrülmü~, bir bom bardı- ile hu:m:si olnrak konusmadım bile! .. bilnıi\'Ol'\lu. Yanımızdaki odndn ecre - müdafiiclir. Ve mızi idaresinin rnürsi- le hnzırl~yncak ve ~nna hediye ola- Afrikadn bulunan italyan eslrler fnirt 
man, altı avcı tnyyaremiz dönmC' - Yiiıiime bakmağa bile tenezziil etmi - rnıı eden miikülcmenin mrıhiyi?t.ini an- lidir. • . rak ta~dım e~eccksın ! 16 bine baliğ olduğu ve şimali AfrikB· 
mişUr. '\'Ordu amiralım. O, t..:kaüt cdilmi~ hir l:ıımık için sükul etnıe.qini, kendisinden PrenS<!s ve Koı1l; munzz.nm hır Amıral ycrmdcıı fııtla<lı; dn.n da son zamanlarda G bin kişi ge-

1.ıoııdrn, 22 (A.A.) - Şimdi .• ·e kn- Alman bahriye znbiti ile mfüıascbnt tc rica ettim w iki odrıyı nyıran kapının mnh~em ıeşkilfıtın yani . T~ng-~bud - Marscı -dedi_ yarın t.ekı'ar gö- tirildiği bildirilmektedir 
.daı ahnı111 hııberlerc göre, bu gece idi. 48, 50 ynşlnrmda, uzun boylu, şık arknı:ıındnn kulnk ,·erdim. Yemeğimizi nımıyle maruf esrarengız tt.:skılab- rü15ürilz !.. Bu mey3ndn ben. hnrp HINOISTANOA BiR. HADiSE 
İngiltere iizerinde hiç bir dücıman bir adam. Amiral Fon Hipcrin erkanı bitirip bir buçuk saat sonra lokantadan nın ruhunu teşkil ediyorlar. ve ticnreti bahriye, ikinci şu he nmiri 
mı,·a fonlireti olnuı.mı~tır. h .. ı p heyeti aza mdandı. J>reııS<'~ l"rnn . ~ nl<lığıın znman, Almmıyanın uınn- Kont; Pren~e i, de1i gibi ~' iyoı !. ile temas edeceğim \'C tazım olan tn-

Ankarada. sız muhibbi olduğu kndar. vgili-;i df' mi harpt.a ııırırt.;, kaldığı mağ!Cıbiyetin }fatta onunla rvlenmcğc .rnzı olu, Jimntı \'cıre~eğim ! 
o kadar mutnnı-.sıp bir Almandı. acıs\nı çıknrmnk için bütun eııerjisiy- yor. Bu iki sevdalının rırnsıııda ce - . Marae! bahriye nezarc•tinclcn sel'i 

Halk sineması tamamen 
yandı 

Bir gün her nnc;ıl a öğlC' yemeJ{imi le çalıştığına ve yeni hir lınrbc hazır- re~ :ın eden miikülemeyi tamamen adımlarla n')•nlırken birden bire du
moda merkezlerinden birinde hususi lcrndığııın rnııwmen kanaat getirmiş- i~ittiın. :;\tilfrit Alman milliyetçisi rrıklndı \'e heyecanla arleta bağırdı: 
bir odada .r~........ tim. aşkla karışfk bir sekilde konuo:ıuyor- - O o o o : :\l:ıdmn?:el ! Şu daki -

l\Iareel cümleyi bitirmekte t('reddlıt Vakıa Alman halkı yorgundur. Halk du. knda ne kadar bahtiyarım bilseniz! 
etli Bunun ilzerine amiral; ara"mda harp rıleyhiııcb bir cereyan Neyse, bu mc-vzu iizerindr;, baı:;ka Zrıbalini?.i ilci rlı'fouır C\'inizdc nra -

-· Güzel bir kndınln -decli- devı:ım ~öre çmpmaktadır. Fakat. zahiren ,gö. bir giin duracağı?. amir3lım ! J.t ı ! 

Ahmeciahad, 22 (A.A.} - Mecu· 
sllı:-rle miislümanlar arasındl\ ~reni"' 
den k~wgalar çıkmış ve bu esııadn'1il' 
kaç kişi- ölmOştiir. Hükumet munY· 
r{'n .;:ıntlerden sonrn dışnrı ~ıkıJma· 
mnsını emretmiştir. • 

---x---
Çörçilin mühim beganatı 

Ankara, 22 (Telefonla) - Halk 
. inema ı lnmnmcn y-anm1 , yangın 
bir saat sUrmU~ür. 

30 H~i hakkında tnhkikat yapıl
maktactit. 

~eliniz bakalım! rlinan bu vaziyet nc:!ba do~u mudur? Halihazır.da zatıalinizi al.ıl<. dar Devam ctfore1: - - Battarlı l nci Sahifede ,_.. 

KAHVE GELDi 
lstanbul, 22 (Tclefonln) - Bu

gün lskenderun limanına 30,000 çu. 
,·ııl kahn• gelmittir. 

- Bitişik oclnda da başkn lıir çift Iluı;rün Almanyai!a herkes işiyle, eden ııoktn şudur! 
bizim gibi y~meğini alıyordu. Bittabi ı:.rüciyle meşguldür. Alman halkı büyiik Prenses, kontun evlenmek 'tc·i.ıiıine 
Kont De Holç Pranses ill' beraber .. o bir mdmle, S<!b~tla iş peşindedir. Fakat şöyle bir cevap \'erdi; 

. . . . unutmıyahm kı Almnnlnr vatan~rYer - Erkeğin, nişanlısına çok .entc-
znmaıı her ıkısını de gıynbcn tanıyor- bliyüklerine sndık ve rfayetklir bir mil- rassan hediyeler takdim etmesi u~uı-
dum. Konuştukları kulnğıma kndnr lettir. dendir. Efendim! .. 
geliyordu. Diğer taraftan dilber prl'nse-, Frnn - :\f e e!A nl\ gibi ı:;e,•gilim? 

Giriddc hava kuvvetleı-imiz diişmanıı 

' 

O muadil değildir. l< .. akat buna mukıl' 
S NG~P~R M DAFAASI bil tanklarımıı I:ıiktir Hiç bir t.aı·af~Il 

Singapıır, 22 (A.A.) - Amerik• - ricat etmesi imkanı yoktur -.·e Gind 
dn İtalynnlnrdan nhnnn hm"P malı.eme- harbi şiiphcsiz ki-, Akdeniz har"kı•' 
sinin Singapnrun mildafansma tnhsls tına tesir edecek olan amnnc:iz ,.o 
edilmekt<\ olduğu bildirilmektedir. son dcr<ıcc iddetli bir hnrptlr 

ı-a11 


