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lstmıbul, 2G • (Th1efoııln) - BugUnkii ihracatımız 
250.000 liradır. llk olar.ak Aniil s.dalıırımı. 20.000 
J iralık Gillyıağı S.C\'kedilmiştir. 

Büyük Millet Meclisinde Pamuk ' 
Çekirdegi 

309734307 liralık bij.tçenin müzakeresine başlandı 

Başvekilimizin 
Ank:ıra, 26 ('l'elefonl:ı) - BUyük 

Jlillet 7\foelisi bugün Abdülhalik Ren 
<lanın başkanlığında toplanarak 941 
?na.li vılı !Jütc;e~inin müznkere<:ine 
ba~ıamıştıı. 

mühiıiı beyanat~ 
temennil<'rde bulunmu~kırdır. 

Hatipleri t:-ıkiben kii•.,iiye g·t·le'!'l 
Raşvekil Dr. Refik S::ıydıırn, i:.cri sU
riilmü~ olan hususattan vckaletlt>ri 
:ıliikadar •eden meselelere vekillerin 
ayrıc:n ee\ ap \'ereceklerini kaydC'de
rek umum'i mnhivetteki temennilM·c 
kar~ı cevaplar vermiştir. 

Müstahsilden değer fi. 
ate satın alınacak 
Ankaıa, 26 (Hususi muhabiri

mizden - 1'elefonla) - 'l'icarct. 
Vekôleti, pamuk miistah<ıillerimi
zi sevindirecek mUhim bir knrar 
almıştır. Yurdun her tarafında 
pamnk ekimi sona ermişli'r. Bazı 
fabrikatörl<>rin elinde buhınnn 

çiğitler, piyn$..'l ihtiyacım k:lr~ılı
'yae ak miktard"..l olduğnndnn çiğit 
i'iyntla~ında gevşeklik gödilmii"!
tür. Bu sebeple Vekalet, mU3tah
sili korumak m::ık~ndiyle Ziraat 
Bankası vaı;ıtasiylf' Ofis tarafın
<l~n bi.itün çiğitlerin değer fi/:lta 
sn.tın ahnmasını emretmiştiı'. 

Bu suretle yağ fabrikalarının 
ihtiyacındtm !azla pamuk çekir
değinin ihracı mt\mkiln ola<'.:ı.k -
tır. 

logiliz tank lcuv~ etleri e(radL 

Almanlar Giridde muaz
zam takviye kuvvetlerile 

' 

lıir Giı\dli ile konuşurken 

24 .Alman tayyaresi da· 
ha jmha edildi · 

~ 

:\laliye Vekili Fuad Agr:ılı, bütçe 
<:tl'afıl1l\a izahaL vnmiş, ,-;iyasi vazi~ 
Yetin i~:ııı ettirdiği milli ml\dafaa ted 
birleri schebivle fevkalade tahsisata 
lüzum olduğtrnu :-ıöyleıfıiş, san:ıyi 
?naadin. sul:ıma ve unkit işlerini an
hıtını::.. hcı· sevdcn evvel bütç{min 
tniltevazin oiarak tenzimlne ehemıni
~et verildiğini bildirmii5. yeni hutçe
tıin mümeyyi7. vn.sıflarındil.n birinin, 
l~as elan beri fevkalade biitce ile 
idarl' cıciilen zlı':ıat, ~ıhhnt, müıiaka
liit v~ nnfıa işlerinin adi bi.itçeye alın 
?nas1 olduğunu, rulmz mill1 müdafo.a 
fşleıjnjn bir kısmının adi, bir k~mı
ıun da fevkal!ide bütçeye d:ıhil l>u. 
hı.nduğunu anlatarak harbin devlet 

fblş\·ckil, fcvkalad" hallerin icnp 
ettirdiği fnzla m:ı·srafları halkımızın 
Re\'e ~e .. ·c verdiğini ve icap eder:oıe 
yirı<' \'f'recekl.crini ve karı:ıılıvaeak la
nı, devL t musraflarınJa · mUli mi.i
d:ıfaa drnıııdaki h:3arruf temennile
rinin c~Men <'hemmiyetlc nazarı iti~ 
lıara alınmakta olduğunu söylemiş, 
licr-~~tı i \'e maaşlı memur kırdan bnh
setmis, ücretli mcm:ur kadrolarının 
t.nmamen mn~ışa ~evrilme~i me,·zuu 
i.izel'inde vekfıJetlc:>rin me~gul bulun-
duklarını. inşnat işlerinde baş\·ekalet ._ __________ _,, . ...__, 

ten miisaade alınmadıkça bir şc Y ya_ -----A •--- Hanyaya hü
cum ettiler 

Giridin · güzel 
şehirleri 

Varldatını nzaltn;ıa•ına mukabil, mas- Başvekilimiz Dr. Refi'k Saydam 

l':ı.fla.l'ını n.rtll"mrn olduğunu, bilhu~ döviz vaziyct.imizin de saği:ım bulun 
~a gümrükler varidatının pek ~ok a- duğunu ı-<öylemiş ve harbin ikinci F-e-
7.aldığını :;öylemiştir. nesine rağmen bizde hu:::ule gütird~ 

pılm:ıdıA'ını, halk ve ordu ihtiy:ıcları a < Kf R I V'AZIYf T 
için ~·emeklik v~ ~·emlik maddelt~rin n J n 
t.oprnk ofi<~i t:ırafmd::ın toplathrıldı-

Vekil, emisyon, yani Cumhuriyet ği tesirlerin hiç bir sur~tlc endişe .e
Merkez bankasının piyasaya ~ıkar - dilecek bir mahiyet · nrzetmediğini 
dığı bakuotlardan bahsetmiş, banka- ,.c lüzumlu tedbirlerin alındığını ı;öy 
~a 119 milyon lirohk altın bulundu- lemi~. bütçede milli müd·.:ıfaa işlerine 
gunu, buna nazaran mevcut evrnkı mühim yef verilmiş olduğunu, umu
f~~diycnin ~·üzde 33 üne tekabül et. mi !ıizrnetlere ait tahsisatın da azaI-

ğım, bu sene de avni me,•zO~ dair 

y~ni kararn::ı.~e~er ha~.ırıandığını , Gı·n·dde cı·ddetlı· 
boylec~ en muhım rnubnyenların y Yeni Zelanda kuvvet· 

leri mukabil taarruzda 
iŞimdi dumanlar tüten 
birer harabe halindedir merkczle~tirilmiş olduğunu bildir - h b J 

miş v.e bir mebusun sualine c~vnb.en mu are e er 
de geçen sene memleketten bır mık. Kahiore, 26 (A.A.) - Orfa ~ark Londra, 26 (A.A.) - Röyterin K:ı-

ıgıni bildirmiş, bazı vergilerin artı- tılma.dığını, kouuln.n tah::;iımtla bun
l'ılrnnsı ve bazı yeni vergiler ihda!;ı, lann takviye edildiğini bildirerek va
<lrthiJi istikraz nkdi, hazin~ ve tmmr- ridatın :109,743,000 lif'a, mas·arifin 
tuf borıol~rı çıkarılması Hizumu kar_ de 309,n7,~07 lira olnı-ak .te$bil ve 
~lsında bulunulduğıunu izah ctmi~. Merlh;e :ir~ed/idiğini :-ıöy l emişi:ir. 
hiitçe~·c harici ve dahili borçlar için Ilundnn Ronr:t ~öz <ılan hatipler, 
tahsi.~at 'konduğunu, milli bankal:uı- muhtelif mevzular üzerindeki noktai 
n"l!Zln ı:aziy.etinin çok iyi olduğunu, nazarlarını izah cıylemişler Y<! baz1' 

t-ar bnğday ihrnç edilmiş .olduğunu 
fak at bu sene katiyen ihracat :rapll-" 
ma.dığını, nlınnn t.edbirlerin ihtiyati 
sebeplerden ileri geldiğini, hiç bir 
yerde açhk mevzuubahi.~ olmadığını 
AQ.demiştir. 

İzahat ve müzakere kafi görülmüş 
ve 1941 yılı için muhtelif vek3let \'e 

fO'EVAMI 4 Nen SA..HIFmr. l 

Amerika~ ne 
.J 

jngiliz kuvvetleri tebliği: hiredeki muhabiri bildiriyor: 
Son deniz muharebesi Giridde Knndiye ve Resmoda vazi- Alman tayyaırelerinin cumartesi gü-

• • • • yettc hiç bir değişiklik yoktur. nii, kiltlevi bombardımanı Giridin 
netiCeSlDID sebepleri ::\Ialemo ~ınta.Jrnsında Almanlar e:-a . ..; şehri olan Kandiyeyi duman ti\-
RADYO GAZETESl~DEN. h:w:ıdan nakledilen muazzam takvi- ten bir harabe yığını haline getirmi~ 
Bugün alınan habe;le~e gör~, inısi- -:,:c ~ıt:ıla!'llıın gelmesi üzerine ~iddd- \'.e yaktiyle .bir Venedik edebiyat rner-

lizler donanmalarından Giride b:ıhri- lı. btr hava bombardımanının hımaye_ kezı olan Re:ı.moyu da harap etmiştir. 
y-e siİahendazfarı ~ıkarmışlardır. Bun. sı :ıltında l!anya~ın g~rb.ındaki kı- Bütün adayı, sand~ları gi.bi ~ilratle 
lar. harbe iştirak etmişlerdir. talarımıza kar~ı şıddetlı ~ır kıarruz- alamadıklnrından mlıtehevvır hır hale 

Askeri h~rekat, .:\falemi t..ıyyare -De•amı 4 neU Mh;fede - -OEVAMl 2 NCI SAHIFEDE-
meyd.:mı civarında. cer~yan etmektedir. 
Londr:ıdan ınJınan haberlere göre Al- Paraşütçüler Kralın yo-SO vapur uk 

bir kafile 
( Askere çağı
l rılanlar yapmalıdır? 

mnnlar, :'.fak-mi ciYarmdaki vaziyet- ' 
Jeı-ini takviye için t.aarruzd.a bulun- lunu kesmeğe çalıştılar 
muşl::ı.ırdır. Fakat yeni Zelanda kuwet_ 

Amerikadan 25 milyon· -Bir Anıerikan gazetesi 
luk malzeme lngilte· icabet etmiyenler 2 bazı tavsiyelerde 

reye geldi misli askerlik edecek bulunuyor 
Londra, ~6 (A.A.) - Hnrbin 50 va_ lzmir Yerli Aıkerlik şubeıin· Nevyork, 26 (A.A.) _ Amcrika-

l'ıtırdan mUrekkep en büyük vapur ka- den: nın son durumu hakkında «F. Ni-
f~le~i. 2n milyon İngiliz llr;ı.,,ı kıymc- ı _ iz.mir yerlisi 315 ili. 332 yüz» gnzetesi diyor ki : 
lıııdeki hamulesini çık:nnwıtır. Amerika, son vaziyet karşısında 

n · · l dahil sınıfı ihtiyata. nakJedHmiş, 
u hamııleler, <'nıniyet ıçın< c mem- hiç olmazsa şunları yapmalıdır: 

JekC>t(• dn.~ıhlmıştır. fakat ~tinde aıkerlik etmiş oha 1 - Harbin devamı m!iddetince 
D~yli :Vll:yl gawL-,i, lıtı k!lfilc.' hak· , dahi vesikaaı olmıyan müslim, işgal altında bulundurulmak ÜZ<"re 

kında diyor ki: ' gayri milslim bütün mükellefle- İngilt.m·e ile müşlerek.en Da karı i~gal 
Sernhrıt ~ulh znm:ıımıdaki kad1ır sU- rin 28/5 / 941 ~ıır!janba günü as- VC' zaptetmcli, 

k.unelJe yapılmıştır. V~purlardan bi- ,_ k 2 - _:'.\Iı'hvcrlc 1·,<::! l·ı·rıı·gy ı' ~·np,"'n Kere sev edilmek üzere &ahahle- ., ' "' " 
rıııde Fon mod"1 bomb.'.'\rdıman üty~·n- Fmn~anın garp nısıf küre~indeki 
tel · b 1 kt 'd' K r·ı · yin tz~·r Yerli Askerlik •ubesine erı u unma :ı ı ı. a ı c, aynı zn- ,.. mii stcmleke!crini işgal eyl~mel:, 
rnandn yi,•·<'C·ek maddeleri de getiriyor- -namına ister celp gelsin, ister 3 _ i\Hidafna nol\ta-nndan Atloan-
du. ::\Hir·eHcbnt, duyduklan s-eviııci gelmesin. müracaati şarttır. Gel- tik'~cki muht.elif nokta ve mc\'kiler 
gizl-emiyerek şunları <ZÖylemi~lerdir: miyenlerin iki misli askerlik ede. işgal edilmeli, 

- Z11yial"ız g.cl~n ilk kafile değiliz. J ·1 _ :\Iihve~n ."m·~rı·k .... d:'kı' bu·· _ 
}) 1 1 h kk d 1 k h 

ceği (lan o unur. • • -~ .... .. .• 
eniza tı arın a ın an geme u:ın- tün kı.\·metlerinc vazı ... ·et etmelidir. 

ııu d ff k 1 tı tıır \ti l'l 2 - Ecnebi memle'-ette asker- J n a rnuvu a o unm ş · , an 1 <- " 5 - Mihver memleketleriyle diplo 
te dolaf'nn Amerik:uı d01ı:ınmn!ıının lik etmi~ vesika ıahipleri ve aa- m:ıtik miina~r-betl.eri katetmelidir. 
hiz~ pPk l!iiyük fö~·dası olmuştur. len İ2mirli olup künyesine asker· Ba. •nırPtlt:' onlt\rın ca~mıluk barf'ket 

---000-- tik ettiğine dair mei•·uhat verdtr- lerinr. nihasH verilmiş olur. 
Altın fiatı düşüyor miyenler de ve11ikaları ile birlik- ı 6 - Ameidkn. donanması !ngiltC'· 

1 .. t.~tnl>ıtl, 26 ('fclet"onl.n) - Bu - • ...:t-d be •· t t·eyc yapılnn sevkiyatın him:ıy.-~ine te aynı 5 uu e şu ye murııcaa tnh<ıis -edilmelidir 
Rün şt•hrimizrlt' nltın fiyn.tla.rı ~6 lirn. edeceklerdir. 7 ·- Ri~a-rnf kaİacak mı>mlekeUerc 
~R;O~k~ı~ı~~n~d~t~·ış~n~1t:·ıs~t~U~r.~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ yarilim~bigülUnç b~şekliorladan 

lngiliz hükumeti, bugün 
beyanatta bulunacak 

Hood muharebe 
·kruvazörü 

Ruzveltin nutkunda 
temas edeceği meseleler 

Londra, 26 (A.A.) - İngiliz hü
kumeti, ~arın Av~ım Kanrnr.a~ında 
Hood muharebe krın·azörünün zıyaı 
\'e Almanların p:ıraşütlerlc Giı ldc 
ini:o:i hakkında beynnatt-:ı. bulunacak
tır. 
Amerikalılar ne düşünüyorlar? 
Vaşington, ~t) (A.A.) - Hoorl nın 

hareue kruv:ı.ziiriiniiu zıynı, lngilt'C
t"ye yapıl:ıcak lıahri yfü•dıının arlı • 
ı-ılması me . .::eJeı:i ctr:ıfın<lı.ki miina -
k~şalar iızc~indc büyiik bir rol o -
nıyncak gibi göriinüy<rr. 

jJ iifıt:ıkil a'\·an azasından Noris, 
gnzetecilere be~ anatta bulunarak; 
,a., merik·amn, ktlfiJ.elere rrfaka'f va
r-iresini gfö·mek üzere K::ı.nnda veya 
ıngiliz doııanmn<:.ına derhal ehemmi-
- DEVAMf 2 NCI SAHiFEDE- ~•t•n Hood muharf!b., kruva:ıörU 

kaldırmalı ve Amerikan vardımını 
yalnız mihvere hnsım olanlara tahgis 
etmelidir. 

8 - Şüpheli bitaraflnra yardım ta 
raft~ıcı olan bilt ün memıırbrı i~l~r-
den çıknrmah, ' 

9 - Mukabil bir prqpagandn ile 
gedik açmak için nazil!r farnfından 
~ıapılnn yalanları 'temizlemeli Ye mu
kabil net:ri.\~:ıt yapmahrlır. 

Sıt1na mücadelesi 
Yaz geldi. Bataklıklarla cidden iyi 

h ir mücadele açıldı. Reanıi dairE'ler 
ve te~ekküller, her çareye bat vuru· 
yorlar. Fakat aivriaİn'!'lc: mücaclelE' -
sinde halkuıuzın da azami tith dav
ranmaaı lazımdır. TE"mizlik, l;irinci 
ı:>landa gelir. Katlyen au bil'ikiutiai 
hırakrnamahyız. Muttiah, lağım ve 
k~nali:ı:asyond\ mutlaka ve mutlaka 
h!l" rna~otlarna ihtiyacı vardır. Şe
h:rde nıa:zot tevziatmı daha ge • 
nı~letme1c' ve dalıa alin bir .intizama 
bağlaınalıdır. Her aene aivriainekten 
ve sıtmadan tik&yet edeceiimil:e bir 
az da ona ka.r,ı mUcadeJede kendi1i
iı'mlzdt1n ha~kete ffllmt1ii bilmeli· 
yiı. ** 

leri, rnukabH taarruzla bu te~bbüsü 
kırmıı::l:ırdır. y K l 

Lib;·a ve Irakta si.iklınet vardır. Ila- 0080 ra lftJD 
beşi standa. İngilizler yeni muvaffakı
yetler elde etmişlerdir. 

Bugünkü dünya h::ırbinin çok ente
resımnı deniz karşıla~ması, dünyanın 

beyannamesi 
en büyük haırp gemisi olı:ın Hood mu- Almanların serbest bı
hnrabe kruvazörünün b:ıtma.~ı safha-
ltırı hnld,ında henüz mah.1mat 3hnma- raktıkları mahbusların 
mıştır. L _ 1_ • 

Bu muhare.l.ıe, Alınanların ır~ot~n tc.~- nuTe1'eiı ... 
rin~vel<.lt"" hizmet<:> koydukları :15000 Kahire 26 (A A ) _ ·v k ı \ , 
t lık R . ı . hl ·ı~ G 1 d • · . ıunan r:ıı 
011 ı · ı~mar" ıır ı~ı ııe .roo an Jorj Giridi terketmedcn ı b' be 
sularında İngilizlerin 12.000 tonllik ' . ı. ~:_-ve 1!' . - · Yunan krala Jorj 
Hoo<l '\'e 35.000 tonlu).: King Jorj :m·h- yannam~ ~H~ş~dere-k ~.arekatı işkal et_ hrnw kaı·~ı ~cı't'flerini ve hlirri.)~tlt~-
lıla.n ile bir tavrare· w~mi.::;i :ırailın<la memekleıçı~tlkl~n~tlc ~{a~ ~dayı ı'ini rnüchıl'na i<:in en büyük t(•bcill~r<' 
cerey:ın etmi~t:r: Çarpı.~nn km·v~t!erin terk~y. tn~. 0 ugumı ıldıMıll$ ve şa~:ırn ~iı· cesaretle mücadeleye cie\"am 
ana ı:;ilahl.:ırı ve süratl('ri sö ·ledir · d~mıstır k~ · eHıklerı bu kahrum.nn adadan hareke-

Bismnrk g tane 380 milinie-trclik topa dli.ittefık .. o~.dul:ıı~ı~ v~ k~dın, .erke~ t~ derin bir t~s~iir i<:i~de karar ver-
mnliktir 30 mn sürattedir her yaşta butun Cırıdlılerın elındekı dık. Davet edılmı!:i oldugumuz Britan-

. · · biltiin makineleri mufad v:ıhşetiylt y:ı rırazigin<> gitmek iizere mu\'nkkaten 
-Dnunı 2 nci aabifedfl'- kullanan düşm~nm ı;em('resiz hiicum- CDEVAMI 4 NCO SAHiFEDE l 

Bergama Kermes bayramı 
Bu sene de parlak ve ze.ngin _bir 

şekilde başlamış .. bulunuyor 

1111 t..- f• Berıama Kermeı bayramından intib alar, 
- YAZISJ t~1NCI SAHiFEMiZDE -.-.. .. .. - . 
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Bir çoba11 Bergama kermes bay- RADYO 
12 'ASINDA BiR ÇOCUGU b ı t BUGONKO PROGRAM 

Giridin işgali için Girid adasının mu- Amerika hükO. - OLDORDO r amı aş amış ır 7.30 Program. 7.33 Müzik: Hafif 
A l 1 t f t :.... gaze'-~1erin Be Ahi ı k d b" · · parralar (pl.), 7.45 AJ"ans haberleri, m-an ar :arn ın - me .ı;ue, l.C' rgamnnın at ı ·öyün e ır c1. " 
d:ın yapılan teşeb - kadderatı nedir? tavsiyele:ro şunlar - nayet olmuştur. 8.00 Müzik: Strnuaı;;'un şarkılı vaJ:-:Jeri 
bii hak.krndn her dtr: İbrahim oğlu 18 yaşında çoban Qg- Bergamada eğlence.ler, milli rakslar, müsaba· (pl.), 8.30/ 8.45 Evin saati, 12.30 Prır • 
iki taraftan dama - Al Dakarın işgnli .. ve man Durmaz, l\lehmro oğlu 12 yalilll- ka)ı.r ve zenainlikler içinde au .. zel aünler aeçiyor gram. ]2.33 Miizik: Türk~ plaklar. 
lumat gelmeğc ~a. - Amarı·ka VB manga harbin devamı mud- da çoban Yahya Peli<lc Çam me\•kiin- & 6 6 6 .k 
] st d t . muhafaza 1 ti beb' h .. b·ı· · p .. .. b 1 B k k d kl k . h . t• . 12.45 Ajans haberled, 13.00 ldüıı ·: 
nmı .. ır. e ınce .. - c e ra:;; nmış, se ı enuz ı ınmıycn azar gunu af5 ıyan ergamn ·er_ ur ~. arı ·er.me:m:~ • e e~mıye ı~ı H· .... 1 J· . ( 1 ) 1.315 M" ik· r··rk· 

Alman te. ebbiisü. 1 asıbatlar· ço• sı, .garp .Ya~U~l ku ~ - .bir me~e.leden kavga etmiştir. . mesi, zengin eğlencelerle devam et- 'tebaruz ettirmış, Mı Ilı Sefımiz lno- .ı1ı1 so o .ıı p. • ' . uzı . u 
• ge<;en ~alı ı;;nbahı yn m 1 1 1 resındekı Vışıye ta- Osman Yılmaz, çoban · sopaı:n.vle . . ş h' nünün adını tazimle anmış, kermese çe plaklar programının devamı, ta.~O 
ıulmıştı. Yarın "a _ bi arazinin işgali, Yahya Pelidi öldürmüştür Suçlu ttı- mektedır: e ır baştan. başa d~nan- gelenleri selamlamı.ştır. Alkışlarla 14.00 :Müzik: Senfonik progıram (pJ.). 
bah, teşebbüsün haf 18Nllldlr müdafaa için diğer tulmuş, Adli.re.ve \'erilmiştir. mıştır. Cıvar kaza, nahıye ve koyJ{'r- biten bu nutuktan sonra parti ve be- 18.00 Program, 18.03 Müzik: Fasıl sa· 
ta:: 1 dolac:ı.ktır. Hu 1 1 Atlantik arazisinin ooo-- den gelen halk, binlercedir. Berga - lediy~. reisi .B. Hamdi Arıkan bir mı- zı, 18.30 Ziraat takvimi ve roprak 
hususa dair ilk Al- ~gali, mihverin A- a·r •J• g.. / h ·r/eri ma spor .. ahası, çepçevre çardaklar tuk ~.oylemış ve ~l .. kışlanınıştır. mahsulleri borsası, ).8.40 Müzik: ()d<l 
mnn tebliği, ctımar- A .k B •t ,.çl k merikadaki biitürı l ı ın uze şe ı kurularak k-ermeı:ı için hazırbnmış- Muteakıben mıllı oy~~lara ~a~.ıa~- mu~ikis i - Dvorak: Terzetto, 19.00 Ko-
te .. j giinü verilmiş _ merı a l arap l kıymetlerine cJ ko- ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) tır. Burada yapılan tör.eni görmek i- "!:ış, Bergama Ha}kevmı~ yetıştır~~- nuşma (yuva saati), 19.15 Müzik: Ra<l 
ti r. Demek oluyor kanunlarının kaldı- mılması. mihver "l Al la b k. lıkl . çin civardaki yamaçları, görülmem~ gı spo:cu gençlerın at!etızm ve ~u- yo salon orkestrası (Violonist NeciP 
ki. Alm:ınlar. 4 gün .. • • • • devletleri ile diplo- g~ en .ma~ rın u • ızgın A aıını biı• kalabalık doldurmuştur. . ııes mü ·abakaları hkdırl c:c redıl 9 45 
.. : k At t . ln . rı/acagı bıldır ılıyor matik rniina::ıebatın sıl'ltcmatı~ ?ır surette ıkame~gahlarıl Töı ende, İzmir valisi B. Fuat Tuk- ': . "' ' ' ' e . ) - Aşkm), 19.30 Ajans haberleri, ı.. 
u u e mı ~r \ e nkarak sıvı] halktan çıkarmaga kalk- . mıştu:. . Müzik: Radyo salon orkestrası progr~· 

bir şey bildiı•memi·.ılt>rclir. Sebebi ise kesilme,,i bu suretle cnsusluğun ö- t" ki ' · ·k~ d ' · • ' ' 1 sal, Rergamn kaymakamı B. Nıhat On·d· an fazla zeybek hır arada n11nın tl.t\vamı, 20.15 Raduo gazete-:ı, 
l k . • ' h. . ı. arı aşı ar ır. A P:ırt· v b 1 d. . . B B H " J 

~u o sa gere ·tıı:. nüne geçilmesi, doaanma ımayesın- Bombarcfıman Almanların Knıırlivc rma~. ı e c : ıy.e: reı<ıı . engu oyunu op;amış, ar~.andalı, 20.45 ı\Iüzik: Radyo salon orkestraııı 
~imanlar, Gıridi bir baskın neti - de tngiltereye sevkiyat.. yapılması, ve lte.c::modriki ~ev1'iLerini tut;mlY~?- Hamdı -~rıka~, .Jlalkevı .reısı :ı~·~ıkat Bergama zeybegı, kalkan, guvende, programının son kısmı, 21.00 Konuıı

c.csınde derhal zapt: deceklerini tah- Amerik""Jn ~yardımının bıtaraf devlet caklannın anla<ıılmmnndan biraz c;on- ' H. Haluk Özk.~ı:n:. fzmır kız. og-ret- yalabuk oyunları zevkle s~yredilmiş ma: :Memleket potası. 21.10 Müzik: 
min -etmi~lerdi. Buna muvaffak ola- lere değil mihvere düşman devl<-t - rn h:ışbmı.:: ve bural:ı·r<la İngiliz kıh- men okulu muduru n. Rahmı Bnla- ok ve ıw~ı~ık atışları takdırlc ka~~ı- Sonat saati _ j. S. Bach, 21.30 Konuş
mayınca tebliğlerinde hiç l:xıhsetme- !ere ynpıl~ası, şüpheli bitaraflnra lı~l'l!;lll · bul.~ınuşu geniı:ı ~ikyasta tah-' han, Rel'gama mlize~i mü.düı·ü n 0:-ı,- l~nmış, cırıd, co~ ka~dırma Vt?. K~r- ma. 21. 15 Müzik: Klasik program - set 
·~!~l~~dir. Ancak haı:ekf~t dev~,:n et- sevkiyat yapılmaması, faşist. taraft.a- ripler ynpmak iÇin Aır=nanl:ıra bnhmw' mm~ ~ay~ttlı \'e gazetecılel' hulun - oglu oyunları alaka ıle ~eyredılmı~- Mef'>ud Cemil, 22.30 Ajans haberJerı. 
tıgı ı~ın bu. hu.susa claır bır te~J!g ne~- rı, yahudi aleyhtan memuı lar~n ·~- teşkil etmiştir. l mu?laı dı~. . .. .. ti r. 22.45 :"\füzik: Cazband (pi.), 23.2iJ 
retmı~lerdır. Almaıı n lngılızlenn ten çık-arıtması, dünyaya şamıl bır Kahire 26 (A.A.) _Alman tan·n- ~aat 1 .... A.? ela II:ılkevı om~ıı<fe t op. Oıı k:ıclar milli kıyaf.etli k~ ve eı- 2:3.;{0 Yarınki program \'C kapanı:::. 
Girid harekatı hakkında verdikleri propaganda ile faşist propagandası- releri tnr~fından cmnartesi glinli ii~le_I ~anan alay onde han~o muzıka old~~- kek çocuk tarafından oynanan D-ağlı ooo---
haberler, ayni gibidir. Almanlar, a- nın önüne geçilmesi \·e nazilerin yn- den ~oma Giride yapılnn insafdızcaj gu ~alde alana gelmış ,.~ halk.ın su- oyunu çok alkışlanmıştır. l k ••kA t 
danın garp tar-:-ıfına hakim olclukla- lanl-aı ıııın temizlenmesi. bombardımanlar, bu haırbin en vahsi- re~lı alkışları araımıda bıı· geçıt res- .Mlize, ha\·aberlt•r gezilmiş, Kınık ra tJl SU une var 
rını bildirmi..)er<lir. İngilizler de Al- )şte .Amerikan gazetelerinin llu:z - yan~ bomh:ırdımanlarınclan hil'İ olmt{ş-ı mı yap.tı~t~~ Mnr:ı m~.yd:ıncl:ı yer nahiy<'sine gidilmi~. tem~iJler veril - K:ıhi1·l', 26 (A.A.) - Hahbaııh·r 
mantarın .M-alcmi tayyare meydanını velte fav;;:iyc ettikleri şeyler burıbır - tur. almış,; tıldal n:ıar~ıııı muteakıp ker- mi~tiı·. Koz~ık yaylasında da zengin garbındaki ltamadı civarında bulu -
ellerinde bulundurduklarını bildir - dır. Ruzvelt, yarın bir nutuk si)yliye. Ruııl:ır Roterdama yapılan hiicum- mes egl~n1cele.rınc l.>aşlanmıştıı·. bir program dahilinde muhtelif eğ- nan düşman kuvvetleri, dün şiddet
ınektedirler. Adanın şark kıs~ı. hı- rek harp vnziyeti karşısında A meri- !arla mukayese edilebilir. Ene.la .zmır valı~i ~· Fuad Tuk- l eııcelcr yapılacaktır. Civar nahiye le bomlıardımarı edilmi~tir. · Bıışk:ı 
g-ilizl:!l'in elindedir. İngillzleı·. acln - kanın durumunu nnlatacaktır. Ruz- Alm:u1 tayyareleri, dalgalar halinde s~l Yecız hır nutuk soylıyerek k<-rmc- ve köylerin meşhur efeleri. hep fü•r- cephelerde siiklınet vardır. 
ııın b~ı kısmını n~uh:ıfnza ve mücl.afan \•elt in nutkunda bunı~.;?~n .ba~!l~rı: gclel'ek adanın ba~lıca ü~ şehri olan sı nçmış. ~ccladıını7.ın a~ırlal'C.1 e\·vel g-:ınıacla hıılunnıakfadıı·. fraklı Kuizlinglerin firarı h~kkırı· 
(ld ebılecekler mı? Bu hu u~a daır ka nı tatbike karar veıdıgını bıldırmc>:ı Haıwn Kancliye ve Resmo üzerine bü- da bazı haberler. varsa da bunların 
ti ce\·~11 verilemez . .Almıınlnra hnvaln mümkündür \'e Yaşingiondan .veri . yük 

0

çai>ta bo~bal:ıı-rı u·ağmur gibi yağ- ZABIT ADA 1 * firarlarının ;umumi şekilde olduğ\l 
ra hakim bulunmaktadıı-lar. Fakat len haberler de bu merkez~eclır. !Hı dırnu~lardır. Bu ağır bombalar, bilfı. ummcsm•••••.. - hakkında heniiz malOmat alınarnn· 
adanın zaptı için de-niz yollarınn da itibnrl:ı Ruzveltin verecegı nntkn fasıla altı :'Mt schrin fam merkezleri- ı K H b 1 mı::ıtır . 
h:ikinı olmak şa-itır. Almanlar, Gi- bii\·ük lıir chemmivet atfolunmakt:ı- n(! büyük hir iÜııa ile :ıtılmıstır. Ticu- ~Iırda bir ~-dHiae]: k.. .. ı "'! h ışa a er er Bııgliıı )lusul meydanı bombil.laJI· 

·<l ı ı k' · · ·ı· d • • . ~ · •• eııcmenın e vacı ovuıH e •• e - T 1 ~ • rı .... u nrınc a ·ı ıngı ız onanma. ını dır. rethaneler.m buluııdugu mahaUeler kfi_ l' ,.1 ş ·k . • .. . ~ 1 1 mış ve mitralyöğ ateşin e tutu mu.::: . 
bu .·abadan ihrae ettiklerini bildiri- Ruz\·eltin en ehemmiyetli kal'arı. ınilen tahrip edilmiştir. Halk şayanı ~et /r 1 08

, t~ ~; etle J.utfı 1 °~ u tur. Yerde bulunan bir miktar tn~ • 
} orlar. Bu haber doğru i~e, AlmanJ-:ı_ bitaı-aflık kanununu ilga etmesidir. takdir bir soğukkanlılık göstermiştir. d us~ :~.aık1. 1!1 

'
1 ık'lmus cE,1c~ct e~ıı~- Evvelce Ticaret vekaleti iç ticaret ynrıe yakılmıştır. ' 

rın Giricle a•ır harp techizatı getir - Bilindiği gibi. bitaraflık kan1ınları. Hu itibarla zaviatın nisbeten az oldu- en 11 
'
1 .n~~d çı mış, ~v ~ aş- umum müdürlüğüne tayin .ecıılnıiş o- Batuhea<la verde bulunan AJnınıı 

nıeleri için mevcut milni ortacl-an Ameı iknyı harp dı~ında tutmak i~in ğu bildiriliyor: ı la .Muştaf~yı vu unun muhtelıf ye r- Jan ı;. Gemal L.ıya Ardalın, \ı'işide fayyıı ı·c· lerirı'c bomba atılmış ve nıit: 
lrn lknıı~ demektir. İngiliz kaynakla- kongr.e tarafından kabul edilmi~ olan Bir İngiliz zabitinin de<liği gibi Gi- ler~ı<len ~a:amıştır. 'l'ürk 'l'ıcaret mtimes::ıiii olarak kal - ralyöz ateşi -aç.ılmtl'ltır. 2 dtişnrn.n tn~ 
nııdnn ,·eı·ilen ha herler. nclanın mu- knnundur. Hu kaideler. Amerika - ridliler, Lorıdrahlar gibi soğnkkanlı} ara • vı ''t .1 v • ması 'l'ıcaret vekaletmce kararlaştı- ya resi yakılmı;:;br Diişman ta~· yare· 
kndderntı h ık kında kati kanaat ifa · ya ticaret gemilerini nnıh-arip dev- <lavranmış ve mukav~met gö:::termi.!}- . Cak\ og u .:ra~' il ayım oglu JO- ı·ıımı;itıı·. lç ticaret umum müdüriü- leri 1fobbaniye tayyare meydanınd: 
el <> clmemektC'dir. Bu : ebeple yazive_ Jetler l imanlarına gitmek hakkını lerdir. Giridli clelikan1ıların bombalar_ zef ve · Iemhed oglu ~hme't fazl.a ğüne mş tıcaret dairesi reis muavini t-aarnız etmiıjler~e de ac:ker nrnı::ın ' 
tin heı· hnlclc <;ok ciddi olduğunu tah ,·ermfktedir. Fakat 1914 de bu yiiz- <lan deniz iizerine çıkan balıklr.rı .r~- ~arho~ olarak gece şehrnn ımıhtelıf ti. Celaı Ya:Mnan getirilmektedir. zayiat o lmanrnıtır. 
min 2tmck liL~ımdır l\laamafih 1n- den Amerika harbe sürüklenmişti. kalam:ık için denize atılchkları !.,•·füül- yerlerınde nara nttıklarınclan t utul- * H~lediyece Gtizelyalı _ lnciraltı • x.---
g ilizler aclrıyı onuna karlar mii<lafna Bunu bilen Amerikalılar, bazı takyi- müı:ıtür. mnşlarc.1\1". . . A . plaJ yolunun 2 tarafına ağaç fidan- Hood muharebe 
edeceklerin· bild irmektedirler. dat \'aı>mışlardı Bu h:n eket, İngil- Kandiye per:'embe ,.e R<'Smll da cıı- ~adın 1

' er~ekla bır haq ae: . . ıarı dıktırilmeğe başlanmıştır. 
Yunnıı kı·nh Giı:ddcııı ayrıldıkt-nn tere\:i Amerikan gemilerinden nrnh- ına. giinü nyrıc.'l hücuma uğrnmışlar- Şamlı · okagıı~.d~ı.:Haydar. Hılm1 , • * Beledıy• reisi lJr. Hehçet Uz, kruvazörü 

!)n ·· lı· )' ., · ı ı . · t · t•. t 'lt · d' A n" d 20 vas:.ınrla Gulsum ve l!l ,.a .. ıııcla .. . . ... , ı a .ı zı uıı .ın nazır arrnı 11 c a ı um e mış n. ngı ere, ısım ı m_ı ı- ı. ·. "' . . . . . · .. .. .. dun lıavagazı fabrıkasını gezmış tet hif -
ken<lisiyle beraber ayrıldığı hnher 1':ın tic:ıret gemilerinin yardımına ih- Kahire, 26 (Londı·a radyo~u) - ln- Hatıce bırlıkte ı~erek fn7..la gııl'ııltu kıkicr yapınıs ~ehrin muhtelif y~rle- - . ü.•ıt~rara 1 ncı ~· ede rne· 
\ C'rilm isti. Fnkat harbiye, nafıa, ha- t iyaç his.c:;ettiğinden Ruzvelt, bitaraf- giliz hava kuvvetleri t<!bliği: ynptıklnrı~dan. \'e komşularını ra- r inclc \'Ol ins~~tını da ıeftis etmistir. yetıı .nııktaıda. ~arp ge~ıiert ~erıl 
,.n ve cl!ıhiliye nazırlarının hal:i Gi- lık kanuıılarınm kaldırılm::ısı il<! bu Diiıı \'C evvelki gün İngiliz bomba!'- hat~ız ettıklerınden hılulm ıışhrıl!r. * i;eledı;· ece 'l'a~çılar"" içind~ ve ısı ıazıın geıdıgmı so~ ıemı~tır.. Jıll• 
rid adu, ında hulunmnkt:ı oldukla - ,-ar~ımı te.min etme~ istemekt~dir. ~ım~n ve .. avcı yın:arele~inin Gi.rid Nara atmıt: . .. . . Göztepede köprü parkında modern !""oııgııe hcteıııe:ımlen ~ır çogu rıei 
ı ı nnlasılmı tır Rövle hır hareketın Ameı ıknn uzerınclc gosterdıklerı fnnln·ct nctıce- Corakkapı me\ kıınde gece 'aktı •> • h 1- · tt• ·ı · t· mu mukalemeıeı de liUZ\ eıtın ııa " • · "' · . • • • • .· · · f 1 h 1 k t "J h - umumı e a ınşa e ırı mış 111. 1 . h ı-e,. 

Girid harekatı devam ederken Gı o Almanya ile harbe .. f,lürükliyecci(inc ı:.ınde ~liiş.m~nın ~n nz 24 tayyare~i im- a~ n ~nr O!J o arn. n!lrn n nn. ( c - * Aydın mebusu B. Nazmi Topçu- sı~',a , etı umumı hal n~Ja ıza e , .. ~ı 
<- lancl :=ıularınıln bir deniz muha rebe - ~iiph e .roktıır. Çilnkıı Almanya, tn - ha. ıedılmı<:t! r. Hır rol{ tayyare de _ga. m~t oglu Ahmet, z.abıtncn tu l,ı mu~- , oğıu Istanbula gitmiş )lanisa emnı.. nıJctın~e oıcıuğunu \:~ hRrbe ct•~ıı 
inde İngilizlerin Hood zırhh<ıını Al. giltcrere gid<!cek her vnpuru bntı - k:ıtl:ınmı~tı~. • . . tııı. . A . !yet miidürü B. Uavici'Mani.sad-an, Is- 1,~aı on. şekı_lde lş~ır~k .. hususu~e ~ 
n~anlar ba~rm!şlnrdır. Bu hadisenin r~cağmı ilan e~rniştir. Almanya bnh- • l\falcmo tn~:r~ı'\'. m~ydaı~ı ı.lc naklı- ~arfı~ak~da bır h~d ıe:. . . . taııbuı polis mektebi daktiloskopi ~ımdıı_ıK yenı ııkırıeı ı t eıı surmıı 
hır takım -n·n ı nki Jer dotrurac'ıg~,1 nn rıve nazırı amıral Roder bu hl' ·us- ~e bwvarclermın ındıklerı cıvar tar- Kar~ı~ ak.ı \"'!lJ>ur ısk-elesındc inlet · 11 . 1 . . t .. d .. 1. cegını oeyan etme.ktedırter. 

• • < ,.. • • • ' • • • • • • • • • • • n F 1 1 h . . n 1 nıua ınıı \'e zmır eınnıyc mu ur U- k . b tı~ ı .•ro. 
Ja ... ıl~aktadır. Filhııkikn lngilte~ecl e t~ıki g~r~şiin.ü .Amerikan gaz ~t~cil~- l~lar .. esas hedef ~ttıhaz edılmı~tır. me~1111u. ~· ·ne ı ve e.msıre.~ı •11. ğü eski daktiloskopi şefi B. Kamil .110on ru\azorunun_ at. gı u 911 
r>ldu••u k~dnr Ameriknda d~ bu h~di l'ıne b ı ldırmıstır: Roclcr :\.nwrikan ~:ıkll\'€ tn\' \'arelerı :ır:ı.::ına cHıscn Zelıha, ıskcle basnıemm u n. ıia. an:ı 1 K, .. • 1 1 t b ld h . . 1 el,ın<t ::-uıarının Amerıırn t.ııafınd . 

ô • , • • • • • - •• l ~ . . b 1 · ı . . . . h . . . h·ıknret d k d.. ... t bb" t oseog u san u an 8e rımıze ge - . m ku s d h·ı d au ı· 
<ıf'nin miihim akiı::ler 11 , :ınclırdığı hak donanmasının ngiliz tic;ıret gemile- ~m l<\ nr: gcnı::; ta r •hat yapmıştır. ·. • · . e er.~ .. ?.v~ege eşe us ~ mişlcrdir. ~ garp J nrı r~ ın.e a ı oı. u. 11• kında hab"rlcr gelmeJ-tedir rini himave etmei'ıini hir h-arp vesile- Rır rıakln-.e tayrarcsi inerhn cliğ'er mı;$lerdır. Gunıltuyu duyan polıs I * M e . E . 1 1 • ıan ecııımış oıdugu ıçm Ameı·ıka m 

~ \ . . . . ı·· h. 1 ' .; . l " n R 1 hAd• . .. en meııın •mıraem naı11ye- l't lJ d . h b . r·iil' 
Bunun sebepleri ikidir: F.\'veıa si addcdeceğini bildirmiştir. Roder, nrı <it~ ~n-n anırk~~ hnsm-a u?ramış- 1

.
1
, ... n~uru · e~ac · a ı~e :erme .re- ~inue lğnedere köyü civarnıch llay- 1 e ı, u enız mu. -are esıne P ı) 

llood muharebe kruvazörünün batı- devri.r :- ~istemine de itirnz etm:ı:ı \'e h!'. Sud:ı ko.\·un<la bır Almnn pıke tar- lı:;;n~.ış. fakat Faa1l ve Zclıhn :ıın t e- . k ·ır me k .. d d •1 t : d \ oır enemmıyet atıetmektcdır. 
. l • • ı·· .. ··ı .. t·· 1 . k"I . r·ınızı·· v. 1 . ·ı.· . 1 k ıa l. v un e e~ e ormanın a L• ·ı h b . ı i . ı ·· dtı' ı. Monrof' kaicl e.:;inin ie itH' nldığı Jnpon )omei Ajansına yaptığı bcya- yare:>ı < uşuru muş \il'. rı Ç4'.! ı mı;.ı . - •ne uu:ıamı<: . ıe.ı ı~ ·sı c e Y"l n- vangın çıktnı Cl\""al' kö •lel' halkının .ueı mın mu a!'le eyı z anua. .. . 

.:ulardn \'ntli Grochnd tıl·lı tnth n:ıtta, lngilizler lehine Amerikan clo- olmı fotoğrHfiler. hu hnrckattn ılii::ı- lannrak acllı.\'CYı> venlmı"tir. gnyret"vıe §, t ~a a d .. 1 sı sutuı·ında cereyan etmış gıbı gos 
A meril .. ~ \·~kiııiııde ~'uku hu l~u-ıtu'ı: naııma. ının clcvrh·e f n~liyetine knrşı m:ın ı:ı \'İat mııı nğ"ı !" olduğunu göstcı:. Eararcılık: dUriil~·iişt .J:ar;~ r~a.. Zd .. m. ~ .sodıı- ı terme:ıı şayanı cllkkattir. 1ııgıtiz1Cl"ı 
Bu sureti~ Ameı·ikalıhr tch iikeniı; Altnaıı,·anııı liikant k-'tlamınıcnüını mcktcd:r. C:ol'akkapı mcvkiinılc Rif:ıt <>v•lu 1.,40 çaı /~· t l onum arG\~ı ıçmre lııoenınm1 suıarında ce;.-eyan etngı· 
k rıdi ~nhalnrınn ,·akın',,.~Jclig~,.i ıı i "Ör ·. t>ylem.i._tir. · ' · .' '"° Ilu nıtl\"nffakıy.etli harekattan t:ıy- Ram[lzanııı iizerincle on ı>an figram ı daılı kın 1 a~ı am~atn:eı~~ çam. ı- nı 1Jııcıırmışıercıır. 

· ,., ,. - b 1 .k. 1 · · ı· ı·· ·· 1 ı· c>:rnr b 1 t ' smen Janmış n. ıangının :se- A tr b h. mii~Jerdir. lHitün un ar, ı 1 memleket muııa- yare ~rımız sa ımcn ı onmuş er< ı r. · u unmıı.:< ur. t eb' t· hk"k a·ı kt a· vua aıya a rıye nazırının 

b ıı . . •tt "k . ooo Hırsızlık. J ı .ı ı e ı rne e ır. be t 
İkin c i me,..el e, Hoo<luıı Jrntnı:ı~ i\"IC' :-ıe e~ Jrın~~. gı 1 ·ce gergın bir :ıf- • · . . v ooo .. yana 1 

, 

11 . . , • . · h:ıya ginlıgmi anlatmaktadır. Irak teblıg .. İ .!'en~ercı,, nazar verınd e Al ı . o~lu Sıclney, 26 (A.A.) - Avustrnbll 
ı gılı~. tlon~ıını.ıs ının za~ ıflama ~ı - Huse\·ııı. lla~"lll ve TJ:ılilin ı;;er~ılf'ı'ın. ÇOK GÜZEL BiR HAREKET baıırıye nazırı Yu, şu beyanatta bU-

dır. J:oylc bil" hal Amerikayı ehem - NIŞADIR BEKLENiYOR Beynıt, 26 (Radyo) - lrak tebli.o elen rliirt ~·emeni c;alctığınclan hıtnl- luiımuştuı:: • 
mi.retle alt1kn!anclırmaktndır. ftu iti- ği: muştur. Çivrilden yazılıyor: ı - .Hood muharebe kruvazöriinii.~1 
barla Amerikanın fili hnı ekete geç- A vrupaya sipariş edilmiş olan nişa- Garp cephesinde şarki Erdüııden ooo K··azaı111·' ~ıtı a .. . 1 l b.b. l> zıyaı, lng.!lte:ırenin fozla açık denı~ 

. h kk i . dırtardaıı mühım bır parti Istanbul Ji- gelen motorıze kuvvetlere hücum e- · ÇElll OCA 1 ' •· ~ n, mucnc e e ta ı 1 r. kuvvetterıne malık olması itibariyle 
ıncsı :ı ınc a tavsı)-.elcr artmıştır. maııına gelmiştir. :\Jaliyet fiatleriııe <tilmi~, düşman bir çok ölü ve yarah 1 it ftGE M DELES ~ıyazi . Koymen tarafından . ~er sene : denizlerdekı hakimıyetini tehlikere 

uzumı knr ve satış hadleri tayin edile- oırnkarak ç.ekilmi~tir. DEVAM EDI YOR 1 (,;ıvrıı ilk okutunctan bu~ıncılıkt~. me- koymamaktadır. 

1 
cek ve sonra piyasaya çıkarılacaktu. IJevrıyc kıtalarımız. firar halinde 6 1 

zuıı olacak ıaıeuey~ v~rılm~k uzere : .Bır yat battı: lf i1 o •sa l lttunlarclan Izmıre de hisse ayrılacaktır. bulunan kıt.alan muhasara etmişler- \'r t z· t .. r · 1 .. ~ .. . l()alışkanlık mukafatı) namıyle konu- Loncır 26 (AA) 1 T· anıi· 
U · d b h ı ld ğ d dir. Cenuptaki harekat devam ~tmek . 1 a)e ıraa . mut ur ugu, çekır..re ıarı kot saati taıet.>eıeı· araımıoa verım- 1 • a, . · · :- rıgı ı;~ • 

-------------- ı i~~[~~~~~a ~ih:yeat~:r~~iş~ir~ un an tedir. çıkım .yerlerde mtic~<lcleye ehemmiyet- lı bır rekabete yol açmış ve geçen yıl-' ı a llık da1resı_ ~eorıt 'lı.va. ya~ın.ıa ~~. 
UZUM• Irak hava kuvvetleri, Habbaniye te de\ıpn etme~~dıı~. Bayındırın .Hur- !ara nazaran bu ~ne (pek ıyi) !erini tıxılm~:i. ~ldu_~u~u bıldırmışti_!:. J.J 

K. S. K. S. POTAS.GELDi meyd-anı Uzerjııde uçarak yerdeki gkaazd., I>Oerebakşık~.ol:}erdınd6e 1S20, Karşıy~- fazlalığı memnumret verici bit· sekil : kaç\' kışı otlmuş2tu6ı-.(A A) A ·ı,Jl 
8 ~ ç 1 t a rne oyun e . ancak.Jı kü- de te 'b t ed·ı . t" 1 aşıng on, . . - merı~ 
~ u. t. ihracat 13 50 21 ::)ergi zamanlarında üzümlerin ku- ayyareleri bombalamıı1lardır. Hava yünde 50, Menemende ~50, Tirede 14 ::s 

1 ı mı§ ır. limanları üzerine yapılacak akınla: 
4,ı Çu. N. Üzümcii 20 50 2H 7;:,l rutulması için kullanılmak üzere Bul- dafi toplarımız düşmanın dört nakli.. dekar arazi ilaçlanarak çıekirgeden te- ç·v .

1 
·ık k ] <l b bec. t· ra karşı süMti fazla yeni bir tip gelll1 

2V Çu. Artilr la. :!3 75 26 garistandan 30.000 kilo potas getiril- ye tayyaresini tahrip etmiştir. Ingi - mizlenm· f ı rı ı o u \lll aıı u sene "' a- . A .k d lfha1' 
21 Çu. K. .\likalef 26 26 · · ı liz tayyareleri, pavtaht üzerinde uç- ' ış ır. lel>e ayni derecede pek iri olarak me- 1 nın ~e.rı an . onanmasına i ı · 

mı~tır. Bunlar, mtistahsıllere satı a- mur;ılard ç··ıd k~ h kAtt ~ .,ıer~emende .:1f~rnıandalı köyünde zun oımuş bulunduğundan bunların ı e~ecegı ıfşa e~ılmekt~diı·. Bu geın~-
177 

260 46 
Yekun 
Dünkü yekfııı 

2G102f: U. yekuu 
.i.AdJ.Kt.ı 

10 Ton ~usam 
7384 K. Nohut 

27 Ton P. çekirdek 

caktır. şiklik :Yoktur~ e ı -are a a deği - ~~~~. 1ele~ler koyünde 2100, Ayvac~~ arasında kur'a ç.ekilmiş ve kur'a neti- ' nın. harek~tlerı r~dy~ ı.le k~nt~.?.ı e~ıl 
ooo • ODO ~~l unde 300, Karşıy~k~da Orne.k ko- cesinde Doktor .Niyazi Köymenin (çaJ Jebılecektar ve .süratı ıstenıl?ıgı gıb 

Alman tayyareleri Junde 27~ San~~klı koyu!lde de 5o. de- lışkanlık mükafatını) 382 numaralı a~altılıp a~rılacaktır. Gemı,, encalc . AIL A y • t kar ~az.ı ~a.hıl~nde yenıden ç.ekırge Ha •dar Çorbacı kazanını tır. bır kaç tam ısabet aldıktan sonra bn· 
. !-ıondıa, 26 (A.A.) -.. Hava. .v~ da- aerJ BZJye ~ı~tıgı bıldırılmış, bunların da ımhası ~ ş tan tertibatla teçhiz edilmietir . 

hılı emnıyct nezar~Uerının teblığı: ıçın tertibnfalınmıstır. •.. .. . ' ---
K. S. K. 8 .Münferiden uçan bir kaç Alman ta)·- -BA~ TARAF& 1 NCI SAHiFEDE- .. ~uçuk ve .çalışka!ı Haydaı.~ hakket_ JZMIR ASLIYG' /K/Nr.I HUKV~ 

4 yaresi, diln lngiitere üzerinde dolaş- Hood'un, 8 tane 380 milimetrelik to- tıg~ ~ol .sa~tı ~ususı surette ogn:tmen- HAKIMLIGINDEN: 
6 delikli mışt.ır. liomba atıldı~na dair bir haber pu vardır, slirati 31 mildir. FECi KAZA lerının ıştır.akı?'le hazırla~~ış bır top- •bavacı lzmirde Eşrefpuaa Kavaklı 
7 1 alınmamıştır. King Jorj 10 tane 305 Jik topa ma- lantıda verılmış_ ve ken~ısıne her sa- --11 h 

...... 

liktir. Ötlemişte Bey köyünde Hüseyin hada çalışkanlıgının daıma mükafat- pınar caddesinde 4 s,ayılı evde ~la • 
Jzmir Belediye.inden: Akhisar Asliye hukuk hikim~jin- Bu vaziyetU! İngilizlerin silahça. Al- Hüsnü oğlu iki buçuk yaşında. Mehmed landırılacağı öğiidünde bulunulmuştur. mud ~ğlu Sıddık Bekir malım tarafı:~: 
ı _ Kültür mahallesi 

1389 
uncu den: manlara iki misli faik oldukları görülii.1 Altınt~, yere düşerek yara,!anmı~, ge- ~üçü~. d~ olsa Doktor Niyazi .. KöylT!-~: ~an karısı 1~.t~~~uı. Pangaltı .Meş.r~ g 

::-okakta 
63 

tincü -adanın 34ı:s me+-e yor. O halde Hood nasıl batmJ.1tır: 1 ~e ~'.ar~.sına doğru yarasının tesır.iyle nın kultür ~avamıza ~arşı &'OSt~rdıgı ~et mahalle~ı .ıkıncı Ayazma ~kak i· 
"' Davacı Akhi..~rın Rqad bey ma • 1 - Denizcilerin taret tabir ettik- olmuştur. Bu ötüm hakkmda tahkıkat bu yakın. alakayı takdır ve tebrık et- ~o. lu evde Alı Os~an kızı Kezıban d ıı 

•murat>baındaki 36 sayılı arsanın sa- hallesinde 18 sayılı sokak 7 sayılı leri top kalesinin O t h b' _ ı l:apılmaktadır. memck kabil değildir. ger adı Ay~e ale~hıne açılan boşanI11. 
tışı, •yazı işleri müdurJüğündeki §art d . bu ı"sabet t 8 . zır ına. ır merk .ı __ davasnıa mdt.edaır dava arzuhal sure.ti 

ev e oturan hacı Ali kızı SabPive mı aru e mıa ve zırhı delere l ııa~sı veçhile açık artııvnaya konul •"lıJ • •V. "' v ZAYi ile davetiye varakası müddeialeyhıı 
muştur . .Muhammen .bedeli ı784 lira Dilgenci tarafından balen ikamet&"a. cepha~e.lıgı tutuştu~uştur. Eger tek, Ayvalık aaliye hukuk mahkeme - ikametgahının meçhuliyetine binaeıı 
muvakkat temınatı 2u~ lira 80 ku • hı Konyalı Kazım oğlu Ome.n DUıen 1!1ermı ıs.abet etseydı zı~h kolayca de- ainden: 1 kanunusani 940 takvim senesi bila tebliğ iade edilmesi üzerine keyfi· 
ruŞtur. 'l'aliplerin teminatı öğleden ci aleyhine akhisar asliye hukuk mah lbesın~deezddeı . .MıKeu__şınhuMr 18;ka.Jer:ak k~ludhabreı·r-1 Ayvalıkta Fitnat Kafadar tarafın- için 26-12-939 tarihinde İzmir birin- yet kendisine 1zmiırde münteşir Anado-
cvveı iş bankasıııa yatırarak mak • kemesinden istihsal olunan 7-4-941 ın arı aynı şe ı e ci noterliğinden musaddak ol~p kul- 1 t · · - ~I / 941 t ·h \'e buzıa.rı ile ihale tarihi olan 4-6-941 grup ateşinetımaruz kalmış ve 3 daki-1 dank koc1tsı 1zmin Damlacık Burç so- lan makta oldug-um defterimi 22 ma- 8~2~u~~ı;~:n~~eh1a.si~j~s fühıen ar;ebliğ 
çarşanba &"Ünü saat on e.ltıda encü - tarih ve 247-127 sayılı ilimla kanu- kada batını~. r. . . ka 1.2 numarada- Hasan Kafadar edildiği halde miidlİeialeyhe tayin olıı: 
mene müracaatları. nu medenipin 134, 138, 142 inci mad 2 - lngılızler barutu ıpek ~eseleı-ı aleybıne açılan bo§anma d~vusında yıs 941 perşenbe günü Mektupçu yo- nan gün ve saatte mahkemede hazıı 

delerin-e tevfikan davacının de l!'uhafaza ederler, Almanlar ıse rna- müdde.ia1e h. d . h 1 ld _ kuşundan birinci kordonda tarım sa- bulunnıadıg-ından gıyap kararının d1l· 
2 - Kültür mahallesi 1389 uncu d Ö dem mahfazalarda.. 1 Y ın a resı meç u 0 u k .. A ·v· iı1 

.sokakta 63 üncü adanın 348 metre avalı merden
0

b o~ an.mas~ Kal hı dele ile . k ğurıdan tebligatın ilanen ifasına ka- tış oopeııatifler birliği işletme hanı_ hı ılanen teblıgme ve muhnkemo~. 
bb d k .. ,

7 1 na ve davalı menn bır ae - ın zır n :nM?rm rm, ese-, na getirmekte iken mezkur defteri 1 '3/61 !l41 Cuma günü 8aat 10 a tah1'1• 
muM a1:11l a. ı ü .. d~a~ı _ı. -arsan.ın sa- ne evlenmekten memnuiyetine iem- lcrde bulunaıı barutları infilak ettir- ı rar .verildiği cihetle muhake - n~ ku~ar verilerek usulen tanzim kıh· 
tışı yazı ış erı mu ürlil&"ilndeki şart. . . . dıti ve seri batışın bundan ileri 8'eld~- me ıçin tayin o 1 u n an 20-6- yolda zayi etmiş olduğumdan her · ·- . hke· 
namesi veçhile açık artırmaya .konul. yızı kabıl olmak üzere davalının.ıı- 'ği söylenebilir. 1941 günü saat on dölltte müddei- kim tarafından bulunup ta aşağıdaki ııan ~ı~·ap k:ı~a.rı teblıgnamesı rna aıı 
muştur. Muhammen bedeli 2776 Jira yabmda 7-4-941 tarihinde karar ve- 'S - Hood büyük harpteki Persler- aleyhin asaleten veya vekaleten Ay- adresime getirdiği takdirde kendisi- m~dC~\n~h~~c.:mıe a~ılmış oldu~!ıd ,.e 
muvakk~t te~inatı 208 l~.~ 20 kuruş- rildijini milbeyyin &'IY&bi hüküm teb~ den istifade 

1

edilerek İllf& edilmemiş-1 valık aslive hukuk mahkemesinde n.1~'tt eıa ·chykın tlaybı~ .01
tunhan gbuu"tuJJ' 

tur. Talıplenn teminatı ogleden ev- ·- . . Çünkü 1916 da ... ıa... k ı J ne lazım gelen hediye ile mtımnuıı s.ıa e ma emele ızza azır . 
1 . ba k k kb lıg makamına kaım olmak ilzere hu- tır. . . . ~~~ ~n~uş, hazır bulunması ve aksi takdirde gı- edeceğimi beyan ederim. ması ,·cva bir ''ekil göndermesi a}is ı 

'ıaen ıı~le ·ıhnaleastıann~hyı· aotlıraanra4 6-m94al çuazr- kuk usulü muhakemeleri ıkanununun 11918 dk~ ~nıze ındırılmı5tı. B~ .ıtıbabr-1 yap karan ittihaz ... dileceg-ı· d ... v ... tıy' e t l takdird~ bir ela ha mahkemeye kabul 
- - dd . '-~· - ·1A 1 a es ı ınşa tarzının ıemının uj ... ... .., zmir: ncir, üzüm tanın satış koo - eclilmiyerek aıvabında hüküm verilece· 

şanba günü saat on altıda encümene ma eı meıM:ıusasıııa rore 1 an o u - a.k.ibete u"-~masında müessir oldug~u makamına kaim olmak üzere ilan o- peratifleri i~letme banıncm -· .. ~bl'ğ ek J k • 1 k nzere . •~"T • gı ~ ı ma amma. aım oma u 
müraçaatları. 17 22 27 2. ~ur. mubaklcaktır. Iuuur. Şerafettin lnçirmen iJAn olunur. 

... 



r 
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Akhisar belediyesinden: 
Ne\·ı miktarı fı'i:ıt Mnlrnmmeu bedeH 

Kilogram tutan 
ı~ira Krş Lira Kur!:. 

• 

Motorin 65700 13 8541 00 

Kuru buhar silindir yağı 1277 60 766 20 

LokômobiI yağlama ')·ağı 1277 40 510 80 
• 603 7f> Uizel silindir yağı 1725 3fı 

Dizel yağlama yağı 1100 ''" 385 00 .. i) 

YPkOn 10806 75 
1 - Akhisar elektrik fabrikasınp1 bir yıllık ihtiyacı olan motorin 

vesair yağlar yukarıda yazılı olduğu gihi miktarı ve muham
men fiaytaları iizerinden kaı .ılı zarf mmlii ile eksiltmeye çıka_ 
rıJmışbr. 

2 - Eksiltme 5~-!l •Jl perşeııbe. giinii :;;ant 15 te Akhisar belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

3 - f<}ksiltmeğe girmek i.:ıtiyenl~riıı muhammen bedelin yüzde yedi 
puçuğu nisbctinde muvnkknt teminatları ile esa8 teklif kapalı 
mektuplarının kanuni tarif veçhile tanzim ve mu-:ıyyen ihale 
saatinden bir saat e\'Veline kaclar belediye enciimeni J•iyasC'-

--. tin~ verilmpgj ilfin ol:unur. 18 21 24 27 18 l 1 

Vilayet daimi enc·üineninde~: 
u·a No. u Kira bedeli No. su Cinsi Mevkıı 

Lira Kr. -- ----
1 675 28/17 ~iağaza Yemiş çarşısı 

2 120 46 < < c 

3 118 29 < Ali paşa meydanı 

4 190 9/12 Dükkan Ali paşa meydanı 

5 810 Kah ve ha ne Şadırrnn ~Jtı 

7 24 22 Dükkfüı ~l ncü Kara O:;ınan 
çarşısı 

s 40 2 c İkinci kordon 

9 140 33 :\lnğaw Yol bede:;teni 

10 48 'j E\' f';uca Vilfıyet bah-
ç si içinde 

11 105 43 Ev c « c 

12 80 .135 • fedre:e t ki<;eşmelik ke:;telli 
avlusu cacldesi 

ıa ;)O .ıo;ı lHikkfüı i k iç<>.~ıııelik cad-
• i. <lı•si 

Yukarıda cinsi, mc\•kii v'-· k:ıpu ıumarrıları y~mlı Emlfık lıir -ıeııe 

(ANADOLU) 

1 LA. N 
Türkiye Palamutçuları ar:ıonim 
şirketinden: 

Şirketimizin 22 mayıs 1941 tarihinde akdi mukarrer fevkalade 
umumi heyet toplantısında ni abı ekseriyet hasıl olmadığından içtima 
yapılamamış ve ticnret kanunu mucibince içtimaın 27 haziron !.l41 cu
ma günü saat 16 da lznıir ticaret ve L-anayi odası salonunda yapılması 
takarrur <•tmiştir. 

Ticaret kanunu mucibince bu ikinci içtimada sermily~niıı nQgari 
yüzde ellisinin hazın bulunması rnzım geldiğinaen sayın hissedarların 
içtim~ güniinden on giin evveline kadar şirket idaresine miiracaatln 
duhuliye varakası almnlaı-ı ilan olunur. 

1 dare meclisi 

Müzakere Ruznamesi 
Şirketin esas mukavele-:inin aşağıdaki şekillerde birinci madd si

ne ~on bir fıkra ilavesi, 30 ve 41 inci marldelerinin tac'\ili hakkında mü. 
zakere icmsiyle karnrlar alınmnsı. 

ı - Bi~inci maddenin soııunn iiih·esi 

• 

2 - 30 uncu madclt•nin ilk fık- : 
ra:-;ının bugiinkü şekli 

Heyeti umumiye her ~<ıne ni
san ayı zarfındn ~irketin men. 
kezinde ·ul'eti adiyerle akti 
içtima eder. 

~ı - 41 inci. maddenin birinci : 
maddesinin bugünkü ı:-eldi : 

Şirketin .senei maliyesi mart 
iptidasında bed ile ~ ıbatın 
,,onuncu gii nii hitam bulur. 

leklif edilen fıkra: 

Şirketin palamut gibi Ma, Sumak 
Çamkabuğu vesair tanenli madde
lerin gayri mamul ve mamulünün 
'l'icaret ve ~na'.)·ii ile dahi iştigal 

edebilir. Depo v~ yazıhane için ar
sa ve bina satın alabilir ve.ra inşa 
ettirebilir. 
:-rn uncu maddenin tnrlili teklif e
dilen şekli: 

Heyeti umumiye her sene ıemmuz 
ayı içinde ~irketin merkezinde . u
reti acHyede toplanır. 

41 inci maddenin tadili teklif edi. 
len şekli: 

Şirketin ticaret yılı Haziran ipt.i
dasıncla başlayıp Mayıs sonınıdn 

biteı-. 

27-10 

lzmir vilayeti hususi muhase
. be müdülüğünden : 

16 Hissede 8 hiısst!si Fransova kızı Tereze ve 4 his:-ıe;;i Yorgi kızı Va· 
..,ilikı 'e biı hi8sesi Jxk oglu Fr:ın:-;ova \·e :~ lıi esi Afifey._-. nii ve ;1200 
lira kıym~tli ~\lesudiye mahalle.sinin Hacı Bekir :;cık:ığıııda 17 numaralı 

l'lliidctetle ki raya Yerilee ~k t ı r. Kira şa rtl:ı~·ıııı öğrnnmck i-ıtb enle !'İ ıı her 
Rliıı 1\luhasebei hthusiye rniiılli riyetin · 'c talip ()!anların da ihale gi.in ii 
01an 2 G 1!141 pazartesi giinii :;:ıat 11 l · ~ iızde y.::!di huçuk µey :ıkç •si mak
~llzları ile birlikt<' Yilaycl Dnimi enciimcnine miiracaatları ilfın olunur. 

(1922) 
• hanenin müterakim vergi borçlarından <lolnyı miilkiyeti \'ilayet idare 

hey'cti k:frnriyle 21 gün mücldetJe nıiizayedeye çıkarılnııt:tır. 

lzmir vilayeti hususi muhase
be müdürlüğünden: 

İtalyan tcban ından ölu Himitri i:;taııo \ eledi Corcinin müt<:rcıkim 

orgi borcundan dolnyı haciz edilmiş olan Kaır~ıyakaııııı Turan meYkiin-
11 \'e Cafer Tnyynr sokağında \ c. '.l':ıpu knydıııa mızurnn ş:ı rknıı ) ol ga1"
Len sahibi senet bnhç.esi şimnlen ·~ ccnuben t.arık ile huducl ve beş lıin 
lıra lnymetli 21 döniim bahçe ... inin mlllkiyeti Vilayet idare hey"eti knra
t'yle 21 gün· miiddetle müzayeder•' çıkarılmıştır. 

'l'nlipleı·in teminat Hkçal:niylt• bitlikte 18 li !l!l tarihinde saat Hl 
da idare hcy"etine müracaatları ilfın olunur. 21 2R ( ( lfl2 l) 

lzmir vilayeti hususi muhase
be müdürlüğünden: 
Nazif Ye lbrahimin ıniiteraınm \ergi borcundan dolayı haciz edılmh 

olan ve tapu siciline nazaran 767 hb::-edc 43 hiı:>S<! ·i :sel'be;,;t ulup 7:24 his
se.:ıi on bin iki yüz sirıııi ii~ liı·a mulrnbilinde biriııd deı·çcede hazineye 
iııo~Ji bulunan :\le udiye mahalle:-;iııin ~ eııi 1'lirkiye :;okuğıııda ~ı ntı
lnarah ve iki bin ~ekiz yiiz elli liret kı) metli hanenin mülkiyeti \'ilfıyct 

ldare hey"eti kamriylc 21 gün mtiddetle müzayedey(! çıkarılmıştır. 
Taliplerin teminat akçalariyle birlikte 18 6, ~41 tarihinde aat 16 du 

idare hey'etiıw müracaııtlıırı füııı oluııur. 27 2_~rn2.ı! 

Menemen belediye riyasetin
den: 
.ı _ l\Ienemen Ilcl ·diye i ve ~u:ıbntınm l!J ı ı yılı ~\Takı mntlıu:L ih

\İ3-acı mcvcud şartname ine göre, 3!-\·1 lira nıuhnmmen bedelle 22, 5 !).1 1 
tarihinden itibaren 16 gün miiddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Eksiltme · 5; 6 fı4 l tnrihiııe mü.~mılif perşembe giiııii aat 15 ele 
Jıeıediye dairesinde icra kılıııacaktıı·. Talip olanların bu işe,ait şart-
nameyi muhasebeden almalan lüzumu ilfrn olunur. (1907) 

~--~----

Kemalpaıa icra memurluiundanı 
1 

-,.. ~ ~ :X. .. 1 -, 
A ti d· z •b k ğlu ::.\lu::;tafa ~oke ~lal nıudurlugunden aldıgım 
rm~ u ~n :..e~ e 0 

. - .. 1 .. m .28/7 / 939 tarih 1/30 N o. lu 2100 Jira
\·ereses~ Halıl ~ızı F-atma ıle Gu ~u ·e lıJ..: ve 3lı 7 / 939 tarih ı;:n No. 2500 
\·e llalıme cvlatla~J Mehmet Alı \ liralık yulaf teminat makbuzlarımı zn
~ lustafa aralarında şayian ta::ıarruf ~·i ettim yenilerini alacağımdan cskile
edilmekte iken hisselere göre tak i- 'rin hiikmü olmadığını ilan eylerim. 
rni kabil olmadığından tamamının Sökede l\~üteahhid 

h ·k·· ·ı · 1 A Me1wırcl ,uı EkC11rı· 
satılmasına ü ·um verı mış o an r. D. 3 
nıutludan Çay mahallesinden sağı 
Bayındırlı Derviş veresesi solu Ab - ZAYi 
tlurrahman ve Durmuş oğlÜ vere.sesi İzmir askerlik şubesinden aldığım 
arkası çıkın~ sokak ve kısmen Şe - ikı·amiye cüzdanımı zayi ettim. Bu -
l:if Mehmet evi önü yol ile mahdud 

1 lanın Kemeraltı kaı-akoluna \'erme~i-
350 lira muhammen kıymetli evin ta- 1 ni in-:aniyet namına rica ederim. 
rnamı satılmak üzere müzayedeye Karşıyaka Hacı Hüseyinler 
\terilmiştir. Kar~ıy-aka Hacı Hiisc~·inlC'rrle 

18-6-941 çarşanba gliııü saat l ) • Ramazan evinde gmine 

T~ıliplerin teminat <tkçalariyle birlikte ıs fi 911 tarihinde snat 16 cin · 
idan.• hey"etine nıiirncaııtları ilfrn olunur. 27 28 (1923) 

lzmir ticaret sicil memurlueun
dan: 

. T~sc!! eılilmi~ (>lıııı <·Ak eki T:c::ırct Jl:ıııknsı 'l'Ork .Anonim Şirketi) 
nın oclııııç 'Ptıı::ı \<:ı·me i~IHi ile i~tigal edeceğine mıitedair beyanname 
2279 w~ a:wn numaralı kanunlar htikmiinc göı-e :-;icilin 3023 numara · nıa 
J,ayd ve te-:ciJ edildiği ilan olunur. 

1- BEYANNAME.- . 
iznıir Sicili Ticaret )!emurluğu 

r.e~nü mührii \'e F. 
1'enik imzası 

lzmir valili2i yüksek katına 
•)•) ı•ı l . d . -- · • umara ı o unç p.ıra \'Crme ışıcn kanununa tevfılrnn 
yan ıı:ırned i r. 

ue-

l - ı:uıık:mıız lzmiı· .\ıerkczrnde (!~as ııiznmııaııı<•,iııdc J'azılı ~ uıw
IJllt•l'eğ·i ıkrnz:ıt \'e i;ıJwııto nıuıımclatmcl:ın clolayısiyle borçlu
Jaıdaıı alacağı taızııı haddi ,o 8 1, 2 dur. 

'> - Huş.im :;iehırıer üzerınc uıan i-:konto \'e ik.raz enetlerinin tah.sil 

.. 
" 

masrafları müşt~ri.) e aittir. 
Hııriç mahaller Üzl~t·inc nlııııırak lalı.sil scııcd:1tı \'C hnvalel<'nlcıı 
aıog:,ri 7G kuru~ olmak üzere 1iı a başına oıı ırnra ikrct alımı
caktır. 

•1 - Hoııçlu he:sa'lıı l'Ht'iıcr faızler her iiç ayda Lfr he~ap cıtilc
rck ı·e.siılmaıe ila\'e €diJCC"cl\tir. l'o:;t:ı, <l~nıga. pulu gibi mas
raflar mü~tcdyc aittir. 
Komii;yonla mal sat ı~Jar111da araba, hammaliye, kant~riyc, 
navluıı, ardiye, sig-orta, bor a :salış kombyonu. :sim.sariye gibi 
piy<ıça temnülü ımıciLincc ma.srafl:ır miişt~riye aittir. 

Kaııuıııırı Lİ!;iiııı.:ü m:ıdde:;i hiiknıÜııe tevfikan üç ııush:ı ol:mık tanzim 
'e takdim kılınan i~lıu beyannamelerin bir ııüshasıııın Ticaret VPkaletine, 

ikinci ııii.shnsıııuı .Malmüdüdtiğünc \·e üçüncü nlisha-:ının da kayd v • ilan 
edilmek [izcrc Ticaret "İci! memıırluğ'uııa gönderilmesini diler, b4 vesile 
iic ~n~·gılaı·ınrn\ı sıın:ırız. 

16:\tayısl!H l 
l l{uruşluk Tayynrc vulu 

15 Kuruşluk Damga pulu 
AKSEKi •rtCARET B • .NKJ\Sl 

'l'ÜHK ANONll\! ŞiRKETİ 
Resmi miihrii 

imzalar okuııamarlı 

D. D. Yolları umum müdürlü
ğünden: 

Devlet Demir yollurı Biriııci i'liletıne ihliyncı için cin miktar muhcım
nıen bcdd ve ihzar mahallerinin kilometreleri aşağıdn yazılı oaıa~t ka
palı zarf u~ııliyl• ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

l2 de Kemalpaşn. icra dairesinde ya-1--------------
Ptlacnk birinci artırmasında teklif çcsi v.cy:ı milli ve muteber bir banka 
edilecek bedel muhammen kıymetin 1 mektubu11 ile dairede hazır buluııma
~·üzd" yetmiş beşini buldı [!;.ı takdir- !arı ve fazla izahat iıı.tiy<mlerin bu 
tle ihale edilecektir. günden itibaren açık hulun·:rn şartna 

Noksan bir bedel teklifi halinde meyi tetkik etmeleri ve bu mülk üze
lırbrma on gün uzatılarak 28-6-!>411 rinde bir giina hak ve alacak iddia -
cumartesi günü ayni santt.a yapılacak sıncln hu1ıınacak kimselerin on beş 
ikinci artınmasında en son ve çn faz-: giin icindl· ve~ikaları ile biı•likte ela-;, 
l-r. \'<'rilecek bedel mukabilinde ihnl<' iı-eye müracaaHarı aksi hald0 hakla
tılunacaktır. rı tapu siciliyle snbil olmıyanlarm 
·Almak istiyenlerin ihale vırkitle- paylaşmadan hariç kalacakları iHln 
ıind~ ~·Ozde yedi buçuk depozito ak- ohınur. 

Eksiltme Haydarpaşa Gaı· binası cfahilinde Birinci işletme komisyo
:rnnda 30.5.9 H lnrihine tesapüf eden Cıımn günü saat 11 den itibaı·en 

sıra ile yapılacaktır l·~ksillmeye girecekler 24!)0 N"o. lu kanunun aradığı 
t!V!'afı h:ıiz olacak \"<? teminatlnrııı<la ihtiva Nlen teklif zarflarını nihayet 
--ant lO n k:ıdar komisyonn vermiş buhıneaklardır. l•~ksiltme şartnnmes!y
I.,; ınukll\·ele pnıjelC'ri l şletm k~d< mi nelen parnsız olarak alınabilir. 

Ocak Kim. 

fi ı.ooo 
148.000 
256.000 
435.000 

:\13: 
)l uhnmmcn bedel 

l\13. K. 

(i000 
GOOO 
8000 
8000 

lı!f) 

180 
195 
190 

Tut.an 
Lirn 

8700 
10800 
15600 
15200 
27 

Muvakkat teminatı 

652.!)0 
810 

1170 
1140 

(1788) 15 19 211 

li;~·;; ... ı·;;~·~·~;; .. ·:ı;;;ıiii .. 'Ji~~i;;;ı 
·······················································-······················································· lzmir levazım amirliği salın alma komisyonundan: 

1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem yiyecek maddesi 5 
'haziran 941 günü saat on beşte kapalı zarf usulü ile ihale 
ıedilecektir. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Bu iki madde taliplerine ayrı ayn ihale edilebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve muayyen saattan bir saat önceye k-.ı. 

dar tekJif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma 

• 

komi:;yonuna ve_rmeleri. 
Cins Miktarı 

Süt , 
Yoğurt 

Ton 
60 
60 

Muh. Bd. 
Li. Kr. 

10800 
20400 

21 24 

ilk teminatı 
Lr. Kr. 

810 
1580 

27 3 

' 

lraıir Levazım Amirliği Satın A lma Kom:iayonundanı 
1 - Aşağıda y-azılı iki knlem koyun eti 5 haziran 941 günü hiza

larında gösterilen saatlarda knpalı zarf usulirle ihale edile
cektir. 

2 ·- Şartnamesi heı~ gün komi.syoııda görülebilir. 
. 3 - İsteklilerin belli glin ve saattan en geç bir s:ıat önceye knd:ır 

teklif mektuplarım makbuz karşılığında Fındıklıda komu 
tanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

Cinsi Ton .Muh. Bed. 11k teminat ihale saati 
Lr. Kr. lır. Kr. 

Koyun eti 
Korun eti 

50 32000 00 2400 00 
19200 00 1140 00 

1l de 
ll,30 da 

21-24 27 3 
f zm ir Levazım Amirliği Sahn Alma Komiıyonundan ı 

Miktarı 

l 0.000 kilo kuru fasu lya r 
10.000 kilo kuru fasulya 

6.000 kilo pirine 
Yukarıda cins ve miktıırı yazılı üç kalem erznk ayrı ayrı paznr

hkhı satın alınacaktır. 
T~liplerin 27 .~Hl'.\·!s D41 ~alı günü ;ıa:ı't on beş buçukta numuneleıi 

ile birlıktl' kışladn ızmır levazım amirliği satın alma komis~·ontınn mii
racaatları. 

İzmir Levaı:ım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 
.liktarı 

30.000 ad~t yerli oluklu kiremit 
2.870 > Kadron 
4.200 > Kadron 

625 > Kolana 
1 O. 40 > Kolana 
2.500 > , Tal;ıta 
2.!JOO > Tahta 

~5 > Demir el ıırabn-.ı 
6~ > Kazma 

1.040 > Kolana 
Yukarıda cin~ ve miktarı yazılı on kalı•m mnlzeme ayrı ayrı pazar

lıkla utın alıııacaktıı•. 
Taliplerin 27 mayıs 941 . alı glinü ~aat on dörtte kışladn izmir lenı

zım amirliği .;atın -alma komisyonunn müracaatları. 
lzmir LeYazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundanı 

Miktarı 

10.000 kilo Kuru fasulya 
1 0.000 > Bulgur 

4.000 > Pirinç 
10.000 > Bulgur 
2fl.000 > Kuru ot 
5.000 > Saman 

Yukarıd:ı cin· ve nıiktnrı yazılı aJtı kalf?m erzak :ın·ı avrı paza'"lık-
ln satııı nJmacaktır. ~ · 
. Ta_liı~leı·in 27 mayı:ı _941 ·ah glinü ı::aat on beş buçukta numuneleri 
ıle bırlıkte kı:lada izmıı· levıızım amirliği satın alma komis,·onunn mü-
rarantlnrı. · 

İzmir Defterdarh2ından: 
Satış 

Xo. ·u 
Muhammen B. 

67n 

6"0 

G82 

G 4 

G ıi 

(i89 

Gf!t) 

fjfl] 

(Kaı·~ ıy:ll.a U::.hıaıı zade 174 ~o. lu Heşacliyc 
( ca<lde."İ sokak 109 ada ~ par:-.el 424 1\1.M. 
( 56 tajlı T:ırla 

(Kar~ıraka Osman zade 1750 No. hı Zira sokak 
(!Hl ada 12 par.sel ~H86 .l\1. :\1. 11 tajlı Aro:.a 
(Karşıyaka Osman zade ı i 42 ı ~o. Reşadiye c.ad. 
(sokak 10~1 Ada 9 parsel 972 1. ~ ı. 56 kapu 
(58 tujlı Ar-.a 

( Kaı:.~ıyal\a Doııannıac1 1696 No. Hengam çık
( mazı sokak 48 ada 65 parsel 66 l\f. M. 35 kapu 
(8~ 1 ltıJh Ar.sa 
(K~r':iıyakn Osman zade 1747 .No. Hilal sokak 101 
lA<l:ı 22 p.ırs~l 117 l\I. :'.I. 7 kapu 16 tajlı Arsa 
(Karşıyaka Alnybey 1669 No. Ju Siizan ~okak 16 
(Ada 16 parsel J G0,50 1\1. M. !) 2 knpu 21 
(kıjlı Hane 
\ Karşıyalrn O nınn zade 17Gl No. Emel okak 200 
(Ada 5 parsel 26 ).l. .\l. 5 kapu 3ı l t..ajlı <lunıı·Iı 
(Arsa 
<Karşı~·aka Alaybey 1666 • •o. hı Giıııaydm okak 
(1 8 Ada 4 pnr ·el 126 1\L 1\1. 15 kapu 12 
(tnjlı Hane 
( Karşı\'alrn Bahariye 187i ~o. Hntcm .sokak 168 
(Ada 22 JU!'l'~cl 60 l\1. M. 13 kapu 11 tajlı Hane 
l]{:ır:;ıynk:ı Ahıybay lGSO No. Şehit Muhli o
(kak HlS Ada 30 parsel l,50 M. M. - t il knpu 
(1 l t:ıjlı llnne 
(l{~ıı·{ ty:ılrn Doıuınnıa ı lG96 N rı. Hengılm soknk 
( .ıı.., ndıı 77 pı r.:sel 6SG,50 1\1. • L 82 :-\ t jlı Ar a 
(l:mnrbey 1512 - 1527 ·o. Mızraklı ve Alt ıh so- · 
(kak 1395 Aıln 4 par el 310 .ı.'I. M. 6 1 Yeni 8 
(tajlı Arsn 
(Umuı ~Y 1:112 No. ~!ıu.ıklı :-okak ı:~95 Ad:ı 10 
(pnr~l 220 M. M. 3 tajlı Arısu 
(Umurbey 151!) No. hı m·Jct ,,,ok:ık 1404 adn lô 

Liıra Kr. 

318 00 

728 00 

60 00 

88 00 

325 00 

35 00 

650 00 

120 00 

800 00 

477 00 

235 O(} 

165 00 

(pm:-scl M ~l. :\l. 3 Yeni No. lu Ar:sa 30 00 
6!)2 ( Kuruç:ıy mahnlle.si Kağıt hane cnd. !Hi4 .\1. .\1. 

(41 - 12 y~ni 522 taj Numurnlı Hane 400 00 
693 (Uımıı·ley 14!H No. lu Yılmaz çıkm:ızı oknk 1445 

(Acla 10 p-ar.el 60 M. ~f. I 1 taj No. lu Hnnc ::ıo 00 
694 (Umurbey Jö2G No. 1kiıı<'i Altın soknk 1455 ndn 

( 20 11.ır:-.el 28!l .M. !\1. 2 1 tnj lı A !'Sa l 50 Ot) 
6!)5 ,, (Umurl.>cy 1527 No. Altın ~olrnk 1404 :ıd:ı ll parsel 

(90 M. l\L 51 tnjlı Arsa 65 00 

.. 

Y'ukurıda .rnıılı ~mvalin mülkiyetleri }leşin para ile 27 O 941 tarihin· 
den itibnren 17 glin rniidrletl~ miiza~·edeye konulmuştur. İhaleleri 12 6 
941 tarihine miisaclif perşembe glinü saat 14 dedir. Taliplerin muhnm~ 
men bedcneri üzerinden jc 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkfır
da M. Emlak müdürlüğünde müteşekkil "atış komisyonuna mUracnatları 
ilan olunur. 27 8 (1921) 



'( SAHiFE 4 ) '(ANADOLU) 

ırıanda başvekili 
Mecburi askerlik hiz · 
rneti hal kında beya

natta bulundu 

2 general e~ir, 1 gene· 
ral de maktul 

Habeılstan YB simali 

Albay Kolet 
Suriyedeki Fransıı!:o ın 
nası l aldahlchklar.nı 

anlaHı Afrikada 
l>ublin, 2t1 (A.A.) - • freliıste mcc- 1'nhiı'(, 2G (.\.A.) - der. ıı hıırtn 

buri nskerlik hukkındn bevnnnttn bu- ı.:-cıı •ral Dögol kııvvetl<'rinc i!litı:ık için 
lıınnn Diiv:1l ra. ~zciimle iöyle demi~- Bir kaç bin esir ve lırışıııdn ouhındu~:ll ç~rk~ }f jyoner 
tir: • _, ha / d kuvvetkriyJe birlik!~ fo'iJMin-e t!·eçeıı 

- Esrıs hukuka h rhangi bir kimse- ganaım ua a ın l Albny .Kolet, D0 ylf 'l'elgrnf gnze~si 
~·i. meıı~up olmnk i~tcdiği bir memleket Rnhire, 26 (A.A.) _ lngiliz Orta muh:ıbirine şu heynuatfa l,uJuıımuş-
ıçın muhnri'beye ıch.'lrdnrı <lnh:'I nğır .şnrk kuvvetleri kıımnııdanlığı~ıı teb- tur: 

~-------------------, 

Çörçilin gani bir mesall 
Hak ve hürtiyetin nihai 
zaferi gerçekleştirile

cektir 
bir d.:ırbc indirilemez. 1 .. ,i. Suriyedeki ktı\'\ l'tlf'l·iıı e..,ki !J!,~u-

Dö\'alcra, Jngili;. hliküı_n ·ti, şimali IJ!,I~ilıyn<la: TobrııktH kııy<ledil cek mnndnnı • IitteJ lluz~ t~ırııt'rndnıı !lk Londrn, 26 (A.A.) - Bnşwkil 
ll'laııdnnııı me<:burı nskc.rlık hi7.mctiııi miıhim bir şel voktur. v:ııııl~.n lil'yuııntıııda S~ırıy\:ye lıeı· ~mı Çörçil, ilk n-.ker toplmna twftnsı mfi
ilk defa derpiş ettiği znmmı bunu Lon- Sollunı mıntnirnsında şiddetli devri- l~.c~~·uz ~le!·~ . kenc~ı . ı~u:'~!lcrıyl<: nnsebetiyle 'rcrıw;c- gün<l,,rdiği bir 
dm n"zdinde protc:;to .ettiğini hatırlat- \C harclcetleri devnm etmektedir. Bul dovuşt•cegıııı öyl~rnıştı. . uı:ıy":llekı mesajda: . 
mı~ ve şöyle devam <'trni.ştir: nmıtakndn topçumuz fanlh-ette bulun- arkad~lar, Alnımı tl'tyyrırelerı 1 raka .. . 

- Şimali lrlnn<lnnm kontluğu, Ir- mu~t'ur: · · ır~del'ken Suriyeyc i~ince.g~n.cr~! lJ~nt-, ~z~ıı:ııc galebe çnlnıak :e n~ec~enı-
lnmln ak. :mmıdnndır. nu kontlukların Kum fırtınn~ı devam ediyor. zın bazı y:.lnnlnr so~ ledığını gordtller yetımızı iA!hdid eden tchlikeyı ıznle 
~nkinleri lrlnndalıdır \'C bu vak'ayı hiç Hnbcşi tandn: Soddud:ı alınnn esir- \'<' a:_t!k. har~k<.'te gc:mek 7.Jlma~!nı~ etmek işi hepirnizclel1 azami gayreti 
bir ,..ey değiştiremez. Diin ·nda \'UkU: lcr bir knç bin ki iye v:ırmışhr. Ara- w•ldıgıııı :ınl:ıchlar. f 1-r:ns~~I~ hu~r!- icap ettinn.e.kt.edir. :\lademJd böyle 
b.ul~bilecek Hiyn i vcy;ı iktısndr deği- l:ırıııcla iki de geııernl v:ırdll'. Bunlnr yc~e !ckrnı· kavuşması hmıdını lngılı.z bir zihniyetle hnreket edivoruz, kn-
şıklıkler ne olursa olsun bu iki ndnda •),.. ı'nc·ı tUmen komutanı ırener"'l Libe znıerıııe hngln·an bu ~:rkadaşlnr, İngı- ~a hl'ıt·· d" 't· . 1 · · , -·) ' " .. - ı··ı · h · 't· · · F. h . zımm~g un mevcu ıye muz e az-!'akın ınsanlnr, komşu olarak ynşnmnk r·ini ile 10 l itwi tümen komutanı gene- ız crın ezıme ı ıçın ıan!;anın :ne- . 

1 1 1 
~ . 

mecburiyctindcd~rler. Riz bü,•iik Bri- .' 1 B sk t"d" kele geçtiğini V<' clirilm ortaklığı yap- nıetmış >tı Un< ugumuz hakkın'"~ hür-
' w 

1 
•
1 n n ı ır. • F f J k · k · · t• 'h i f i · h kk k · t~nyııyn karşı ha~n~aııe ielakki edile- Hu mıntaka muharebeleri neticc.ııin_ tı~.rı.ııı_. • .~·an~:ı.rn ~na ı · edılme • ı~te~- rıye ın. nı a_. za. er nı mu n · ·n · ger-

bık>cek her hangi bır seyi yapmakhrn de 4 ttnlyan tümeni ortadan kalkmış d•ğını gurmuşlerthr. Bu scbeb!e. Snrı- çekleştırecegız.» Demiştir. 
icti~ııp <>ttik. Rrifoııya hiikiımeti, si- buluıımaktıtdır. La Kt'mti mmmkasın ~·c t..-ın:nre m<'yd:ınlnrmm lngıhz tn~·- •---- ---------
mnlı Irlnndndn m~?uı·i h_izmc! ~ıu~:ı\'- cl.ı lngitiz ubnyl::ırı kumandasındaki ,·nrı:Je:ı fa.rafı.ı.ıda~ bom~ardınımı e<lıl- Hollanda Hindistanı 
vuruııa de\·nm ettıgı taktlır<1e ıkı :ıc\n- vntaııpeı·verlcr !'İmıli Gibbi nehrinin mesını haklı gormuşl~rdı~. 
nın im~anları eski Şil)"aiıı tC<! siif \'llZi- vıırp kentrrındn ~C\'Zi fllımş olan Itnl- Allnıy Rolet, .:.n:ııj:etınc~c _lmluııan ve Avustra lya 
yet~ t~krnr konulmuş olncaklnl'<hr. ~ ıııılnrn taarruz etınckte{lit·. ~ E:ubay. ~'ı~ erl.e:re ı: ılıstıne b~rlı.kt-e gel- h k 

---ooo Irakta: Fnlluca ve BaRradn ı;iikfınet n~lerı ıçııı hıc.: cmır verrn<:mıştı~, .fnknt Da a Sl ı bir işbirliği 
Yı /(; / , .. mlır oıılnr. tasav\•m·un~ nnla~ıkları ı~ın. u- l 

Unan ra lnln Knh.frc, 26 (A.A.) _ Dcs~ie _ Gon- lı::y, ~ı:lmş v~~ . ..Yc_ı·lı erl(!rı! h<'p bıı-lıktl.:> yapı masz nıeVZllU 
beyannamesi ılar ımı ımln :\ladtlaleclc perşemb{> gü- kendısıylc Fılıstmcı gecmışlerdir. bahistir 

C BAŞ:rARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) ııii SOO kişilik ltn!ymı km'\'<'ti" ir :lııı- u ı •• , 'l Sidııey. 21; (A.A.) - Jfollandn Hin. 
(" . 1. , l 1. 1, .. l.. 'i .. nn~tır. n.angay a tlUCUm ef i l er 1. t. ·stihb t t • . .. l!l .. ı..-
.ırıc ı . r >ec ıyol'uz. ..u un enerJ mızı Romn •>fi lllcn·ul radvosu) _ ~~- . • • • cıs füıı ı. ara < aıresı muc ru, uc-

-Arn:ı\'u~li.Lık ve Bulgaristm~ .hududla- ı·-..dilen bi; tebli~cl<ı gcncrı~l Dcfininiıı -.Ba4tarafı 1 ıncı aahıfede--:: , y~natta ~ulu.na:ıık Holhmda l~indista-
rmılnn ıUbare.n ~snı~~ t~hdıdınc knr~ı l!a~h:tnndn Amlı:uılngi şeref Rnhn- da bulıınınuı:ılarJır. Dlişmrın pek ngır aııyle .. A \ .ııstı alj. n arn~ırnln <hlnyaı!ın 
c nrctlc !1'~d~fAa. edıl~11ş olan . vgili -.ıııdn i)lmiiş olchığu bildirilmi;ıtir. zayintn uğrnnu olmnkln beraber me\·.

1 
uu ~koşeRı de hır cehcnn~m lınlinc m-

nıemleketıını7.ırı lıızmetııw tnh>ıi:- rıi.\'<'- zilcrimize girmiıüir. Yeni Zelmıdn k1hıp etmeden dnha sıkı hır anlaşmanın 

27 MAYIS 1941 SALI 

. . 

-- . . . . 

Cumhuriyetin bü}rük 
sulama programı 

Malatgada Sultan ve sorıo suları blrıeetirlldi 
150 bin dekar arazi suıanacak 

Ankara, 26 (T~l fonla) - .~afin 41)0 metr" uzunluğunda bir de tOnt>1 

Vekfıletiııin ht'Ş yıllık hiiyiik su prog- yaptırarak iki suyu l)irlcştirmiştir. A.r. 
ramı tntbikntı olrıı·ak Mnlnty:tdn <'V· rıcn bir de ı:i!glili'ıtör in~:ı cdilmiştır· 
velce Abdiilhaınidin mnlı ol:ııı Sultan lnşnntın ikmnli, Ağustos onlnrın~ 
çiftliği dahilinde Sultan suyu ile SUrgii mümkiln olacak ve b~1 mühim iş ::ı 
ım~·u birleştirilmiştir. S::ıltannt devrin- bin lirayn mal olncah'tır. 
de uzun mliddct uğraşılmış, fakat bu Hu tesisat S.'lyesind" 160 bin de~tı{ 
iş yapılamamıştı. Cumlıuriyet hUkO- nrnzi snlnnabikcek v~ bir kaç mıı: 
meti, 1:2 kilometı elik kanal :ıı;tırarak, mnhsul nlmak mOmkiiıı olnc:ıkt1r. 

------~---<~-~-------

Türkiye demiryollarında hum· 
malı bir faaliyet var 

Ankara, 26 (Telefon in; - l!J3U - Hl 10 mali yı!ındn 'rtirkiy~d(\ki d mir 
yollarındn 21G 230 tren hıır('ket ~tmi~tir. On yıl e\'vcl !38960 lr<'n kalk· 
mıı:;tı. 

Gene> Ron mnli ~·ıl zarfımln Türkiye <lemiryollnrında 25,63G,OOO yolcu 
• f'yahat .atıniştir. On senC' n·velki yolcu miktarı 4,, 67.900 idi. 

Muğladaki zelzelenin 
tahribatı büyüktür 

tindeyiz kuvvetleri mukn bil fanrruza geçmiş 7.tırurl okhığuıı\ı söylemiş rn böyle b;r 
Yun:ın milleti ile \C lıilh:ıstın bu :ııla_ lnglliz t ayyarelerinin lC'rdir. Şiddetli hir muhnrebc dcvnm itilitfın vekaye edici mnhi~·<'tt.e büy(lk Merkezde 127 ev tamamen v· e 

nın hnlkiyle nıiıftehiı·im. f a ar yeti Ptmektedir. l..ıir Msiri olnca~nıı ilave ctmi~1 ir . 
. Krnl, orduya miııııettnrlığ'ını d:ı lıil- ~ · Knhire, 2G (A.A.) - TI:ınj ndfın oo . .,o---

clırmck~~ ve ooynnırnmec:ıini .,,öyle bWr- . Lon~ı:n. 26 {A.A.) - llnva nezare- bugün ö){leden ~onra nz değişmiş O- Kahve ı'bt'ıuacı 128 ev kısmen harap oldu 
nıcktedır: tı teblıgı: lan Girid vnziveti hnkkında nlmnn 

Adadnki biitiin muhariplere hitap ln,giliz tnyyareJeri, dlin Hollnncla ve en son hnbet'leı:c göre bombardıman- C" rk "ht. ~ l :.\luğla, 26 (A.A.) _ DUıı öğleden ıncıı hasara uğramıştır. Köylerde n1il 
ediyoruı_n. ve kendilerinden arkadn~hk lJanimark~t :ıh illerinde.ki clüşmnn ti- sı7. ü~ ı;nat geçmiştir. Almanların ..,ene l l ıyaçfan J a Z a bugün sn at 

011 
bire kadar ikisi şid- him hasarlar olduğu oanlaşılmaktl\ • 

havası ıçındı' sıkı durumlarını ,. bu cnı~t gemılerıne taarruzl!\r yapm1şlar- para!':litçü kıt:ılarıııın tiikenmeğ{' bnı; kahve gel• dctli olmak il zere on bir yer sarsın- dıı·. ~ierkczdc daireler .narklard:ı ~a· 
suretle ?1!11i birliği~ı idame ine ynnlım dır. İki gemi kafil~'-iııc ,.c milnföricl lndığİna ait alametler vardır. • , ıyor tı. 

1 
olmu ur. 

etmelerını talep cdıyorum. ..ıefer eden hazı gemılere ynpılnn üı:ı.r- Kahire 26 (A.A.) _ ln"iliZ ı.tmtı- hıtanbul, 26 ( fclefonla) - Son 'I ·k ştd 
12

,.. t 
1 

, k lııımakia v-e köyler.de halk dumrıdll 
K ı L d "h ~ r ı d 6000 ı.o ı k h" • be h • n 'i ı d 1 k t• · "h" "k ~' eı ez ~ ' ev o uru anın nen imaı~~ ; ~~n •. ~n donrnkıııı,~u za ere o .a~ n,ı~l n. 4000 tn Llı .k bı~· gem~ ı br .. ~~·ak mi karargahının tebliği: ı~t ~~r.ıu\ ~em le ekıtmrlı~ 1:1~hımd mı·- 'dere<•cde hnrap olmus, 128 ev de kı=-. bulunmaktadır. 

• • t~ • ) hı e er<.' ~)·nnnnm<.:Smı cc ı mış, j on u · ır. gemı< c u:' ~ Almnnlnı·, cum.artesi giinü Girido mr a \C geme . e ıı: . .ud tı. a. ge-
09 bıtrrmıştır. r:ıngın çıknrılmı. tır. Ilır kaç gemının Yeni kıtnlar indirmeğe muvaffak ol- lc-c-ek olan kahveler ıle b!ir senelık kah-

. Kah~·:"· 26 (_A,..A.) :- .Yun.n~istnnda- dnha hnsal'a uğradığı talımi!ı ed!.liyor. ~rnşlardtr. Fakat bü kıtalar CV\'Clki- \"C ihtiyacımız temin edilmiş bulun- -Ruzveıt·ın nutku -
kı lngılız n. kerı hey etı rcısı general Bu hııri'.'ketten 4 ttı:yynı-emız donme- !ere naznran daha az \'C ehemmiyet- maktadır. { ""\ 
lleymu~ı~l "~ Atina lııgili~ sefareti 'rniştir. . . .. izdir. Yeniden şiddetli keşif ,.c pikı~ Rugiin :\I<"rs·:n linınnına :~0.000 çu
ataşe1?1ılıterı Albay Bland, 1 unnn kr:-ı.. Dfin gece İngıltere üıerınde duşman hiicuml~rı vapılmıştır. Dana önceki \'al kahv.e çıkarılmıştır. Bu kahveler 
I~ .J~~Jt~ıı. ''?.li:ıh Piyerin \"e Yunan. u~ş. tfly~·nreleri &:öı·iilmliştil;. .2 lt~s~~~ rılinler<lc oİcluğu gibi km·,·ctlerimiz. derhal vilayetler.: <~ağıtılncakt!r. Ilun
\ekılının Gırıdden ayrılırken muhım Şmıt tnyynresı Duvre.<ı üzerındekı ikı bu mmta"kada dlismann bUvUk znyint dan başka Port-8aıdden on bın ÇU\':tl 
tehlikeler atlattığını hildirmi~I ·ı·<lir. bnraj bnlonunn taarruz t111i~tir. Bun- verdirmi~. verde bulunan· clllşmnn kahve memlckeli~~ize .göf!de.rilm k O:ıc_ 
G<:!ne~:ıl \'e nlba,r krnlı~ ~u tehlikeli ·e- fardaıı biris.iııin. dum~1Jar çı~:ırara.k t[n-.rareleri · topçu :tteşinıizle tnlırip r~ vapurl~ı:~ :rukletılmıştır. Ayrıca 
~:ah~tı. sn.~;,ın.~n kcı.1dısınc muhafızlık Fr~nsız sahıl~emı: ~loıs.:u .. clenız . evı- Nlilmiştir. · Tıc:ı.ret.ofr:ı n:unın:ı da 8500 çuval gel-

Ekmek ıarfluatı 
Amiral Reader ne yap

ınak istiyormuş 

37,5 milyon kiloluk 
bir tasarruf 

. 'azıfe. ı. go_rmuşlerdır:.. Genernl }i{'y- '('sınden, u5~ugu goriıl~u~tur., ., l\Inlemo ile Knndiyc nra~ıncln iki nıek~~lır:. . ~ 
m~n~I K;ıhırede yaptıgı beyaıınttn de- DÜŞ(J/.(J/.EN TA } } ARJ,,l.ER: tarnf kuvvetleri arasıncln J?Ö~iis !!"i.i- •• · Üçuncu p:~rt~ 4~4?0 çuvaldır. Ilu d.:ı 

\":ışington, 26 (A.A..) - Gazete
ciler. Rei;;icumhurun sekreteri Örle
yc, Alman Hariciye neznNtinin Ame
rikan kafilelerine dair olarak Amiral 

A nkara, 26 (Telefonla) - Aıık~' 
rn lstanbul ve 1zmirden bnşka 31 ~ı· 
lv·etimizdc daha 950 gramlık ek · 
mek çıkarı lmnsı hakkında kar:ır ,•t0 rilmi§tir. Bu sayede ayda 3,140,lÔ 
kilo, yıldn 37,685,000 kilo ekmek 't!'· 
,:ırruf etmek mUmkün olacaktır. 

mıştır kı: Loııdra, 26 (A.A.) - Geçen hafta yü c siddetr nrnhnreb~l<'r bütiin sriin .• mhyıs'ta Rıyö do J~rneyrodnn vapur 
20 Mayısta, Giri<l pek idd tli bom- zarfında A vrupndn Ortn şnrkta düş- ~e··a~ etmi

1
st·r ' , la hareket etmiştir. Remler tnrafından yapılan beyanat 

hnkkında tefsirntta bulunup bulun
madığını hnssetcn knydederek söyle
dikleri znmnn ÖrJey şunları ~öylc

bardıman edilmiR, parasUtçüler snbah- mnnın tayyare zaviatı 72 ye baliğ ol- < ~ b • t " ~ ·.. Bütün bu knh\•eler ge1clikt<>n sunrıt 
l~yjıı .erke~den Giriclin muht.clif y ı-le- muştur .. 1ııgiJi~ tm·y~ut'lerinin kayibi H:b::i:t:~d:: güller mınta.knsm • a'ltık knh\•e buhranı diye ort.adn hir 

000 

coıraf ua f akOltıılıdı rıne ınmege ba lamışlnrdır. Hmıy:mın 2!ı ılnn ı!mrcttır. d· k" harek:-t mcmnun'vet \'erici lJir ın<:\'ZU knlmnmı~ oluc!ıktır. 
cenup :·c ~~ı!u~ı ~::~·bisinc milhim kıı'·- lngilizlerin Suriyedeki :ki

1
lde dev~ı~ '<!eliyor. ı. ooo.---- miştir: 

v<>tler ındıgı görulu.rordu. " · F 1 b• il 
A.rni 7.amanda ıuıkliye t.ır.r:ı- konsoloslar:ı . Dahn ~·mnl.dc _Debramnrkos r.ephc. . 80 1r ılZI 

rclcri de yeı~ inc1~k kU\'\"ctler t-:ıntlen nı~n ıptıdalarında kaçmış ve 

- Öyle hissc·diyorum ki, nerlin Bekçinin garalanmasıtı' 
R isicumhur Ruzveltin nutkunu rnüb- dan doğan dava 

çıka.rmağa başlamışlardır. Jlnn) a şi- Knhirc, 26 (A.A.) - SuriyNleki Ad is _ Ababanın şimnlindeki dağlık 
maime ve :.\lnlenıo tayyare meytlnnı ci- Jııgiliz b:ışkon;;olosu Beyruttnn ay- ve volsuz mıntakaya sığınmış olnn 
rn d k ti · · kte <l rılmıştır Diğer kon~olo. !ar ve kon- • 
' ~ma . a .. ~vve e:.ın ın"!.e. C\'ıım fi<ı!os l uk memurlnrı da iki iiç güne bir i'lalyan koluna ingiliz subnyları-
ettiklerı gorUJ~1Uştur_. Duş_ın:ın h_?m- kndar a\'l'ılacakl~rdır. ııın kumnndnııı altındaki Sudanlılar-
bardıma.? tan rel~rı, ~-hrı ve. :tKnç- • r f y 1..,_ llnbeş ccnıravcrlcri hüc;um ctınir.;-lıklaı·ı doı·t s al t 1 t t t F'ı an. anın I ny a, afn koıısolıl~ - " ,., · 

· , · a. mı :a ~.oı a .<'~lll" u - lıırı ve Kudiis başkon. oloı;lukları kn. !erdir. Üç gün Rüren mezbuhane nıu-
muş \e . ~~ra pnı·a u~uıc:ı: ııııııcc her ıııl:ırını kapamak .emrini -nlmıslnrdıl'. harebelerden sonra itslynnlnr te~lim 
tnrafta duşman ktı\'\'C•tl~rn·I~ carıııs- · l l l 5"'0 't 1 1 r.. ı · 1 mlis 
mn baı:ılamlshr. · Bunların da en kısa biı· znmnnda o muş arlılr. ~ ı a ya_ıı a ,> ~ıı ·. 

Alb ~ nı· mı.,mlekcti terk <>d<'cc1dcri öğrenil • temleke aske.rı \'C :ı bın verlı çetecı ay • :rnd ela, ·u t>e\•an:ıttn tıu- · ·d'l · f · 
Ju nmuştur: · mi"tfr. e ır e ı mış ır. . .. .y • • 

Yunan kralı, Girid<ll1 hir kövdcki Londra, 26 (A.A.) - Röytcr A • .7 ~op .. 170 mıtrnlyoz ığtmam cclıl-
f'Vde otuı mnkta "di. Kr l ·h f jansımn bu a.kşnm sa!Uhiyetli Londra n~ı~tır. lrnlynn kıtaları arnsmckt 700 

ı n ın mu a ız •v• •• 1.,. sıvı! de bul •01·dı ktı\'\'<'tlcrini bir kındnrma bir Yun:ın mahfillerinden öğrendıgme gor<' r•- unu) ı. 
mUfre?.<'.'l'i \'.(' kU\~\'Ctli bir \·eni Zt•lan- li,.tindcki Fransız konsolosluk me - l~akla : ,. . 
<la kıt.tısı tcı:ıldl ccli\'Ordu. murlarma en çok 28 mnyıı:ıta harek~t. l\ıtal~rımı.z Ba. r~mn 1 ·>. kılo_nıetı.c; 

Kral, Kozeni ve R:ışvekil, tn' \'ar _ lcri tchliğ- edilmiştir. Bıı t~dbirin, ~u- kadnı: sı!1°1alıııdc Dıcl~ li~erındckı 
IPrin glirültlisündcm uyandılar. Bflaha- riycdcki Britnnyn kon oloshık ~e : mc,·zıl~rınde tecemmü -et~ı~. bt~lu.: 
re _imtılden büylik miktardn tayyar~- rnurhırıırn ayni tnriht~ h:ır.cketlerı nnıı ~sılü~c karşı mu.vaffökıs ctlı .bıı 
li!rin gcldikl<!'rini gördük \'e siperi re hakkın ela yapılan teblignta nnıkabt•- h~rek:.t ~ ap~ışlardn .. Basradn sü -
sığındık. Ovn iizcrincle pliiniir tayynrc_ lei bilrni-ıil olmak iizeı·e nlıııd:ğı bil- kuıı hukhm sıırmchellır. .. 
lcr daireler çiziyorl:ırclı. Birnz sonrn ılirilmektcdir. . ı .. ondra, 2 ... 6 . (A.~.) - Ro}1er A· 
nşağ'ıd:ın uçan t:ın·are.ler göriindii. .. 1.~ıısınıı.1~. nlah_ıyetlı .. k!iyn.:ıklardıın 
Ben 150 - 200 kişilik bir grubun parn- ki :ıskcrler, gençler \'e köylliler, kendı 0lnc~ıdıgı~e göre~. Gırıddekı n_ıuha!·e 
şiltlerle yere inmekte olcluğıınu gör- mınt:ıkalarm:ı <lUşcıı pnr:ışiikiilcri ta- lı~le~de·hır knc yuz Alm11n csır edıl-
riüm. Bazı pnrnşOtler açılmıyor Yt> pn- mamen temizlemişlerdir. . mışt'.~· _ .. • . 
rnşüt.çiilcr, hızla yeri' clü üyodardı. KöyHilerdcn muhafız çeteleri tcşkıl _l!un~~I r~zar gunu ~u:,ıdtle umu
.1itralyözlerin, kıt~larımızın ;ıilah ı:ıe;ı- c-dilmis ,.c çok hliyiik i~lcr görmüşler- m~) <:t ıt~barıyle dnha sukunetle g~ç
kri ve dafi bataryalarının şiddetli ate- dit-. · ı~!ştır .. ~aka·~ bu •. ~imanların son sö
şi işitiliyordu. Bir fara~ ut mevkii ol- Genernl He~·ınund, ba,knc:ı şuıılnrı zu nü soyledıklerını tazammun et -
ması haS<!biyle kralın otur<lu~11 evi ~ü- siiylcmiştir: . . . mez "~ bugün ~uhrı~ebele:. geçen 
rntle terke karar verdik, fakat bütiin Almanların üzerlcrın<le ele gcçm- h:ıft~dan daha .ı:ıd~ctlı olnbıhr. 

4 kişi boğuldu, yara lı hem bir şeklcı koymak için ehlen ~tı- .\nkartı, 26 (Telefonla) - Bir nıüd· 
lar da Var lcııi yapmak istiyor. det C\' \'el, dil, tarıih, coğrafya fakült~ 

sinde kapı camları kırılmış ve bek~11 Güm(Jşanc, 26 ( A.A.) - Diin Gii- Satuı davası ) aral:ınmı.ştı. Bu suçlan dola~·ı dli 4 
müşane _ Çoruh araı:ıınıln bir kamyo- Ağırcezn mrıhkemesinde lzmitli gS 
netle Trabzon İngiliz konsolosunun lk · · h r k f doğumlu lshak oğlu Sadettinin mnhk" 
lıindiği otomobil nrasm<la çarpışmu tDCI e 1VU U Un ra• mr·~iıw lınşhmdı. :.\Inznun dedi ki: 
olmuş. \'C knmroııct, lfaşşit çayma YU- poru okundu - Mektebin b~hçesiııoo. ~iY?~: 
\"arlmınııştır. dıım. Bekçi bıına hıddctlendı , ngır lı\ 

Bu yüzncn şoför Ahmedlc iiç ,·olcu İstanbul, 26 (Telefonla) - Sat:yc hır sövlecli .• "ııirlendim ve kışlaya gı 
<lcrcdc boğulmuş \"C diğer yolcuhr;., ha_ davasına . bugiin ı§ehri~iz . ~ğırceza derci<: ~yanıma 3 süngUlü nefer nld1J1l: 
fif yaralı olan konsolosla katibinin mahkeme. 'inde dcv~m cdıhnıstı.r. Bekçi benr takip ediyordu. Onu ~aşırt 
gösterdiği fedaki'ırlık saye.•dncle kurtul- ~IHhkenıedtı Denızyollnrı eskı umum mnk için havava Rilah attım. 
muşlardır Vnli Ye Adliye erkxnı ma- miidürii R. Ziya Öniş ile kardesleri hn_ Dinlenen bekçi ise bunun aksini id' 
halinde fnhkikntn bnşlnnıışbı·<lır. 7.ır bulunmuşlarcl~r. . ıli:ı rtmektcdir. RiJahare sinirli old1~: 

Alman tebJ.... . Bu celsede yem lıir ~.h!ı vukuf> rapo- ğunu söyliyen nıaznunun muayenesı 
ıgı ru okunmuştur. R~ş k·ışıden mütcşek- ıı:: Jiızum hasıl olmuş ,.e mnhkemenlıl 

Berlin, 26 (Beyrut radyosu) - N•'Ş- kil olnıı lm hey'etm ıtaporunda Satyc bMkn giiıw tnlikinc knraır Yerilmiştir· 
rcdilmı tebliğde lıildirildiğin~ gör<?, lz- binasınııı o zamanki rayice göre 245 .. 000 
landa açıklnrm<la cereyan eden <leniz bin lirn <leğerincl~ olduğu bildirilmek-
muhal'ehe.cıinde b<.ışinci ,Ju1•j . .;ınıfındnn t.~ idi. lfolbuki birinci ehli vukuf 2n0 Gümrüklerdeki çaylar 
diğer bir lngiliz zırhlısı dahn batml- l>in lirayn alınan bu binanın nncak ytiz k ) 
mıştır. Almım gemil~ri hiç znyint vt•r- bin lira değerinde olduğunu t('r:ıhit et- Çl arı tyOr 
memişlerdir. . misti. !st:mbul 26 (Tclclonla) - Bir mOd' 

Giridde adanııı garp kısmı elimizde ~ahkc~c. hey' eti iddia .mnkamın~n chtt.enberi' Giimrük~rde bulunan 2'0<:/J 
buluııııı.akta<lır. P:mışiitçülerlc kara- fl'..htnlea?ı ı~ın. ~uhnkemeyı başka h!r . andık çayın çıkarılmasına başlannıı~· 
ya çıkarılan kuwctler. melodi~ Rurette gunc tnlık etmıştır. tır. İlk olnrnk 1000 sandıklık bir pnrt, · 
muhareb<>yc devam ctmekteclırler. F F mtltcnkibcıı 900 snndıkhk <liğer b.f 

Tayynr~ler!~iz, dii ~manın mühim ransız asında parti çıknrılncnktır. 
harp gemıJerını lıntırmış ve harp sn- • 
h.asında f~~ki~·et temin etmel~ri. saye- Düşürülen tayyareler lhtıkar suçu 
sıncle l ngılız donanma ııın muhıın zn- 1 '> ıı· 
"t'at ,. a·. · 1 d" R·lbat '>•~ (AA) F""s sultanı c:!h :ıtımlıul, ... 6 (Telefonla ) - Tanı . ,, • .er ıınıış er ır. • • -u • • - " • o.JÇ· r· ı d K ı ·ı o zdr 

Stoku ve harp t.ayyarcleri, Gir idin yid l\1chnıed, rcf:ıkntin<le pı~ns :\le\·- n~ış 1:,mn nr n?. nr. man ~ e ro 1, 
ş:mal s:ıhilinde bir h:wn meydanı ch·n- fayı Hasan ve gencr:ıl Veygand ile gc-1 b,ık m.ııe~s:seıeı ı bugün ha~ ~l .sa~ı~i~ 
rın!t kuv\•etler indirmişlE'r \'e nz bir neral Nog,es Ye mut.ebern.n olduğu hal- rı~~da ı~t:ıkar suçundnn Adlne~c "e 
zamanda bu meydanı zaptn muvaffak de <ilin :robah Hicaniye girmişti'r. :nu- mı~lerdtt · - • --- ; 
olmuşlardır. rııda Ale\'i hanerlanmın hanisi Mevlt.ıyı Bir sarhoşun· marif etı 
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ga,vretimize rağmen bir nakil vnı:;ı tası len emirler<' göre, bunlar par.aşül.çiilt~- . Du~mamn Kandıye ve Resmoda 
bulamadık. Yalnız ellerimizde kiiçiik rin indirilıne.<ıi için 3000 lt:ılyan esi- hır ınıktar kuvvetleri vardır. Faknt 
çnntalarctn nakli'mümküıı eşya olduğu rinin bulunduğu yeri seçmişlerdiır . .Esir i\!alc~erle olduğu gibi bu ku,·vetle -
halde hareket .ettik. Başka bir para- lere vermek iizeı·e para.şOtçillcr beraber rı~ _bır meydanı yoktu r. Aln;an_larn~ 
şütçü grubunun \'Olumuz ÜZ<'rine indi- !erinde ynde.k silahlar götiirmü,lerdir. Gırı<le bazı tanklar da getırdıklcrı 
ğ'ini gördük S<>mnda vüzlerce ta\'ynre Bir :yerde mnhpuslnrı Re.rhest bırakan ı:öyleumiştir. Fakat .'?imdiye kadar. in 
uçuyor, 10 metr<> \'lik°sekten rıoo· n;et- Alnrnnbı-. onlan ilahlandırmışhırsn giliz kıtaları ile Almnn tmıklarının 
reye kndar mc:saf~ dahilinde faaliyet dn bu mahpwılm·, ellerinrl~ki silahlar- tema ına riair heniiz malümat yok -
gösterb•ordu. in kendilerini erbP t bırnk:ınlaı·a hü- tm ._ . 

Bir dağın 500 metre )'ük:;;eğinde cuın ctmi lerdir. . handı) e \'C Rc.:;mo üzeı·inc Almnıı 
bir çobanın evine sığınclık. Soıırrı Pe- Yunan kralının te9ekkürü tayyarelerinin yaptıkları bonıbardı-
ırndi köyüne gittik \'e 2600 metre yük- Kahire, 26 ( A.A.) - Elcnler Kralı nı:rnlnnla bazı y-rııılı~lıklnr olmuştur.' 

B. Millet nıeclisinde · c~!~~~b~f:~!;,;;;~r~~ ~~~1!~~i~.ant 16 Jı;t~!1bu.1, 26;. (T~lctonla) -9:t~k~)· 
- Ba• tarafı ı nci .-h ifede - da hnva yolh le Mernkeş~ harckd et- de kött~cı Huseyın adında bırısı, V 

dairc?er nıasarif-atı Jrnrşılıgı olarak mişler ~·<' bu· sabnh da Knzahlankayn' rab.2rc·c rakı içtiği metresi Rn. MO~~~ ~ 
309, 734,307 lirn füh<:ir-;nt veı ilmeı>ine gitmek ii7.cre )lernkcşt<>ıı aynlmışlar- ~ı·ı keyfe gelerek tııbaııcn kur unı~ 
ait müvazenci ıımmniyc kanununun clıı-. ııgır ~urettc ~ nralnmışhr. 
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~Qkteki bu könlen Sudn ile telefonla Y"ni %elandn başvekili Freizcre gön. Kaııdiye \"e Re.smo ch•nrınn atılnn 
gCiriiştük. 2,'-l _· 24 mn~ıs r,eC<>si :ııinyı derdiği şah:-<j bir ın('ktupta Yeni Ze- boml.utların Almnn km·vetleri urası
vapurln terk eim!'miz için tertibat landn ku\'\'etleri t:ırnfındmı yapılan nfl düşliikleri anlaşılmışhr. Vn yine 
alındı. Krnl, hu seyahati bir g\1zint: hizmetten vr Yuırnni tan.l:tki Yeni ynııhşlıkln iııgiliz kıt::ılnrınn yiycccık 
~ibi yaptılar. İngiliz elçiısi \'C refikası Zel:mdalı bQskumandanı l<~reilıergin nihkları görCilnıfiştliı. 
cta <lnğdu bize iltihak etti. 2500 metre- gerek adanın, gerek şah ıııın emni - •'lalemi tayynre m~ydrıııı da ingi
lik tepeye 2 günde çıktık. Seri ntcşlcr yeti hu. u unda aldığı terlibattan do. !iz topçusunun at~i altındadır. "Ia
makinl'lile r ve -el bomb:ılariyle müreh- layı teşckkiir Ye tnkdirlerini hildir - lemi mıntnknsmdaki Alman kuvvet
hez ol: 1 yeni Zelnndn lcuvvetleri. te- mcktedir. lel'iııin izam edildiği anbşılmıstır. 
pcııin en yiiksek yerin"' k:ıdar çıktılar. Freizer, :.\iı. mtnki Yeni Zel:ıııdalı Denizden kiitle halinde ihraç nnre -
ı :.ooeyi tııştaıı ve küçük bir evde geçir- yarnhlar:ı ynptığı iki glinlük bir zi- kctinc tevcssiil edildiği hakkında n
dik. Kral, burndn bir İngiliz askerinin ~·-aretten oillı Knhiı eye dönm\iş \"e hnnuş haber yoktur. Fakat bir kaç 
tayınını · ~·idi. Gece zor bir iniş yaptık- pazar geceRini bir Yeni Zelanda has- kayığın bir miktar ku\•vef çıknrchğı 
tnn onra \'tıptıru bekledik.. Giriddc- tnhnnc gemi inde geçirmiştir. znnnedilmcktcdir. 

birinci maddesini meclis kabul C'Slrı- Hii->e-yiıı; , 
mi \'(' lılitcelerin müzakeresine geç- Fıstık tan ın - Ren gidiyorum. bari !'(inde hir 1 

mi~lir. · k ~ . fj . bırıık:ıyını. 
İlk olarnk Bü,·uk .fillet l\leclisi oop ... rata e rt DP-ıniştir. Suçlu )nkalanmıştır. 

biitçcsi t:ıı-wip edilmiş \'e bunu tnki -1 <:azi:ıniep, 26 (Hu:usi) - Fı stık ÇUVAL SATIŞLARI 
hen cır Cumhur riya. eti, di\·nııı mu - t~ı. ıııı sntı.ş kooperotiflcrinin umumi 
h:ıımbat, bnşvckiUet. devlet (ı1·a ı. t.cyct topl-antısı yapılmıştır. Gazi:nı
mntbuat, i"tatistik, nıetcorolrıj:. di- tcpte beş fııttık tarım atış kooperrı
\.·ıınet işleri umum miıdill'lllklcri ile tifi kıırulmu~tur. Bir yıl Z<ufında ko
ııaliyc VekiUcti, Düyunu umumiy~ opcratifler bildiğinin verimli faali. 
Gümrük ve lnhisnrlnr Vekaleti hiit. )•eti ııeticesi olarnk eV\'elce otuz ku
çeleri kabul olunmuştur. ruşa kndar çıkabilen fıstık fiyatı şim-

~l ecliı;, yaıın drı top l nnn~nk V(' me- rli 40 - 111'i kumşn J·tik!lelmiş lııı l un -
ı;ai ine devam edecektir. maktadır. 

• 

Vilfı.yel FinL nıürnkııbe konıisyotı11' 
bugtl n viliiy~tte toplnııncak, muvnkkll, 
knbul sııretiyle bir idhnJiitçı ttırnJıfl 
dnn memleke~ getirilmiş olan çuvall~ 
rın ntıs fiatini ,.c kar ,,·ozdcsiııi te.~b1 

edece.klir. Bu mtwandn · bnzı manif:ıtıı' 
ru eşynsmın sntı~ş fiatleriyl<> kfir•ni~· 
beti ri de tayin olunncıtktır " 
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