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Günü geçmit nü.balar 25 kunııtur. Hergün sabahlan (lzmir) de çıkar si azetedir. 

Cumhuriyetin yapıcı ve yaratıcı hamlelerine> 
ısrnPkler illlvP eoden lzmiı· Enternasyonal Fuarı 
bütün güzelliğiyle bu • ene dl' açılacaktır. Ha· 
zırlanmız .. 

• 
-----·--~~--~-----
Japonya Harbiye Nazırı 

• 
Harbin bidayetinden 

şimdiye kadar 

"\ 
ımanga büyük elçimiz 
arlak bir kabul resmi 

tertip etli 
Berlin, 29 ( A..A.) - Türkiye Bü

yük elçisi Il. Gerede Ye refikası, dün 
ııkşam ~rlıık b'.r re3nti kııbul tı-rt.ip 
etmi~tir. 

Bu k-nbul resminde Alman şahsi
yeti-eri ile Kor diplomatik hnzır bu
lunmuştur. 

20/ Aiuıtos 20/Eylal 

Millet Meclisinde Baş
vekilimizin beyanatı 

Büyük Çumhuriyet ordusuna 
sonsuz saygılar sunuldu 

Milli Müdafaa Vekilimiz, 
iltifat ve itimada 

ordu hakkındaki 
leşekkür ettı 

Anknra, 29 (A.A.) - Btiyük ~Hl- knrt'1rmak ve korumak mevza~ı bnh
f ransı z Fası Jspanyol• Jet Mecli.>inin bugiln Şemseddin Gün\ ,olııncn son Miklii! sava~ımızda ol

altayın başkanlığında yapmı~ olduğu, duğu gib; dünyanın biltlin :;tı-.;leri 
lara mı veriliyor toplnntıdıı müvıızenei umumiye k::ı - . bn~ma yağarken bile hiç bi,· dehi'('t-

Londrıı, 29 (A.A.) _ Deyli Tel- nununa dahil bütçelerin müzakere- ten yılmadan o ate~in bağrına sal -
sine devam edilmiş ve ilk olarak mil. dırma•ını ve dünyanın yenilmez san

r;raf J!'!l?.ilk.qinin 'Fastal:.i muhnbiri Jl müdafaa vek:lleti kara, deniz ve dığı dfüımanbrım yenme~ini bilen. 
yazıyor: h:ıva biltçeleri ile imalatı harbiye ve bu <nretle cumhuriyet devletinin yük 
·• F·raıı•a ile bpaııy-a ar:ısınd:ı FMn- h:ırirn ·tımum müdiirlüklerinin büt-1 :ı<>k bünyesinin 'aı"ılm:ız tem<>li olan 
E.ız Fasının büyük bir kı~mının İs- ~elcri tetkik edilmiştir. ve her tiidü tecavüz ihtim:ıli>>e kar~ı 
panyollnra terki hakkında müznkere_ Bu müna,;cbetle söz almıs olnn ha- milli i,;tik!iilin. milli inkılabın ve mil

tipleı • kahraman Tiirk ordu;una kar. 11 'atanın müd~faasınıı her zaman -
l"~k>;.;r..;;.ya;;;,P:;;1;;;1m:;,;;,;a.'-;;,tnd;;;;;;;1r;,;·-~--~--"I şı bütün milletçe duyul-an inan ve dan ziyade hazır bulunnn bu derin 

Taponya mi/ıverden sevgiyi bir defa daha tebarüz ve te- ve ~·üksek vasfı ile engin 1>11.ğrındnn 
J' yit ı>ylemişler. Bunu takiben de ıışa- çıktığı büyük Türk milletinin k:ı.lbin-

ayrılacak mı? ğıdaki iki takrir meclisin söz birliği- de sar,ılmnz bir güven, her türlü si.. 
le ve heye<::ınlı tezahüratiyle ta"''İP ynsi mülahaıalnrın ü•tünde el ~ürü!. general Togo 

Japonuanın karşılaşa. 
cağı vahim vaziuet 

Girid 
Muharebeleri 

Almanlar, Hanyaya gir
diklerini Sudayı temizle· 
diklerini bildiriyorlar 

Vaşington , 29 (A.A.) - Ruzvel- olunmuştur. mez kud•i bir •aygı ve milli yeri al-

it • tin nutkundan bir kaç .•aat evvel sa- Yükııek reisliğe: mı, olıın büyiik Cumhuri~·et ordu<u-Batan Alman ıe aıuan lahiyetli kongre az:ısı, japonyanın Türk isti'k.lalinin ve Türk V!l'tlllll- na Tüı kiye Büyük Millet .Iecli~inin 
mihvere iştirıık kuvvetinin hııfiflemiş nın muhafazu ve müdafaası emrinde son•ıız •aygılarının bir kere daha .<U-

yapurlarl olduğunu söylemişlerdir. Ruzveltin cumhur~·et ordumuzun snlabet ve nulma•ını arz ve teklif ederiz. 
bu sebeple P asifikten bahsetmemiş metanetine, kudret ve .kuvvetine Tür Bu t:ıkrirler Mecli•in sürekli v~ he 
olması muhtemeldir. Tokyodaki iş kiye Büyük Millet l\f.eclL<inin emni- yec:ınlı tezahüratı ve nlkışları ile 
ad-anılan kabinede kuvvet bulmakta yet ve itimadının selam ve mu habbe- knbulü üzerine milli müdafan vekili 

2,873,000 tonluk 561 
Emekli 15 generalden /ta/yan kuvvetleri de vapur batırıldı 

dırlar. Stııtü hariciye reisi Corç tinin bu vesile ile de kend!lerine nrz B. Saffet Arıkan kürsiye gelerek ~u 
Ruzveltin pasifikten bııhset.ıneme - re iblağ edilmesini teklif ederiz. beynnııtta bulunmuştur: 

sıkı iş birliği istenildi Giride çıktı-Paraşütçii- Londra, 29 (A.A.) - Resm! kay. 
siyle uzak şarkta bi;r değişiklik ola- Yüksek reisliğe: Milli müdafaa - Arkadaslnnmın cumhuriyet or-
cağı Umit edildiğini söylemiştir. bütçesinin kab~ edildiği şu anda bü- dusu hakkında gösterdikleri yüksek 

Tokyo, 29 (A.A.) - japonya har- nak lardan öğrenildiğine göre, har • 
biye nazın general Togo, dün gene- /ere yapılan muamele bin bidayetinden Şimdiye kad-:ır 2 
tallerle yaptığı bir toplanbdıı japon- Kahire, 29 (A.A. ) _ Ortr. şnrk tn- milyon 873 bin tona baliğ olan 561 
Yanın vahim bir ~ziyetle karııılaş - giliz kuvvetleri tebliği: Alman ve italyan vapuru batpılmış, 
llıak mecburiyetinde olduğunu söy- Giriddc yeniden miihim surette tak- znptedilmiş veya intihar etmiştir. 
!emiş ve emekli 15 generıılden. bu_v~- viyc kuvvct!cri alan Almanlar, yeni Bundan 1,778,000 tonluk 346 Al
him vaziyette kendisiyle sıkı ı~ bırlı- hücumlar yapmış, kuvvetlerimiz Suda man vapurudur. Bundıın da 274 bin 
ki yapmıılannı i<ıtemiştir. Gener~I koyunun şarkındaki menilere çekil- tonilatoluk 61 vapur zapt ve müsııde. 
'rogo bilahare Avmp:ı ve Çin vazı- mişlerdir. re edilmiş, 140,000 t.on1uk 285 vapu;r 
hti hnkkınd:ı mnlümat vermi tir. Pike bombardıman tayyareler i ye- dn batırılmış veya kendi kendileriı:ıi 

Amerikaya buğ
day idhali 

niden geniş faaliyet gö,;termişlerdlr. batırmışl ardır. ,Diğer meml.-ketlere 
Dün göğii• göğilse cereyan eden muha_ ait olarak Alm:ınya hesabına seyrıt
t"belerde dilşman tarafla kuvvetleri· Refer eden 67 bm tonluk. 37. v~pur ~a 
miz ağır znyiat:ı ıığrnmışlardır . batırılmış _veya :z:ap~ılm~ştı".". Düş 

H:ırn kuvwtl€ri tebliğinde İngiliz m::ın, naklıye kııfı~elenyle ıngilız ab 
bombardıman t:ıyynrelerinin Girid lukasını yıırm:ıga çalışmaktadır. 
ad:ısındu kumsallarda ve 'Malemo mey- Buna da misaller göstermek mümkün 

Çelik istihsalabnda 
ton azalış var 

1400 danındnki düşman t:ıyyıraclerine mü- dür. 
h'ın zayiat \'!'rclirdiği, Skarpanlo ada- E\"Velii, 23 - 30 nL5:m :ırasında 14 
sındnki meydanın bomh:ılandığı bildi- Alman ve 19 İtalyan gemisi batırıl-
rilmektedir. nıış, 13 mart - 14 mayıs. ar:ısındıı da 

Kahir<'. 29 (A.A.) -"Bu s:ıbah Gi- sahil servis tayyarelerimiz tnrafın -
. ıızvelt,, rid hakkında y.'ni hir haber s-;elm~miı,- dan gnrbi Avrupa sahillerindı;_ 61 

d"Vaşınırton.' 29 (A.~-~-- Rirnııme. tir. Alm:ınlı.rın id<li:ısı srlbi Hanyanın v:ıpur batınlmış veya h:ısan ııgr:ı-
. uıı akşa_m ımzalndıgı ır el'l! • ·t- işg:ıli h:ıber: tecyyüd etmemektedir. mı~lardır. 
ıle :'-merıkay:ı l:'upıl:ıc_a~ bugda>, ı :\f:ıamafih böyle bir ~ey mümkün :ıd- Rmılnrd·'.ln bir krnmı kafile halin
h:ılatıııı kontenJana tabt tut!D.uştur. dl'dilmckterlii-. Hnn,·nnın z:ıptı doğru ele, bir kı;;mı dn münferit seyahat et-
liu suretle Amerikaya getırı.lec~k (llEVAMl 4 Nctl SAHlFEDE \ nıekte idikr. 
hububat, tamamım Knnadaya ınhı -
s~r edecektir. Kontenjan usulü 30 
memlekete t.:ıtbik edilecektir. 12 ay 
içinde Amerikanın istihlak edeceği 
buğday miktarı 800 bin kiledir. Bu - • 
ııun 795 bin kilesioKnnadadan gele -
Ccktir. 

4 milvon libre unun 3,815,000 lib
?'l'si de· Knnadndan gelecc,ktir. Şim
diye kadar Amerikaya seı•best<;e it
lıal <•dilen ecnebi buğdayları, Ameri
k-an buğdaylarıııdnn daha ucuza sa
tılmakta idi. 

Amerika ziraat nazırı, lngiltercye 
~tit mamulatı ve tereyağ ihracı için 
Amnikada fakirlere ~üt tevziatına 
nih::ıvet verildiğini bildirmiştir. Misi 
sipi İıarnli.•indc kurnklıktan bu yıl 
Rlit i'tih,alatı ıızalmıştır. 

• 

Habeş imparatotu askerler ini teftiı ediyor 

Af .k ,~..,. 
rı a " .ı.ı:_ Hava - ~·-

--~~ ...... ..,. . .._ _____ . __ ...,._ 

AıKfRI VAZIYET 
Mısır hududunda büyük 

harekat yapılamaz 

llriddı ıızıuıt Alman
ların ıeblndedir 

Lil>yada Almanların Mısır hududu 
üzerine yaptıkları harekat, iki gün 
dev:ım etmiş, nihayet İngilizlerin mu
ka\·cmeti sayesinde durmuştur. Al
mıınlar, bu tııarruzlnnnda bilhassa 
motörlü kıt.:ılaı• kul!anmış , bu sııyede 
Sollum ve H:ılfaya geçidini eller ine 
geçirmeğe muv:ıffıık olmuşlardır. 

Bılnd:ın sonra Mıqırdakl harekat mev 
zii kalınağa mah.ldlmdur, çünkü mev
sim büyük harekata ihtirıİ:ıl bırak -
mamı,tır. Büyük harekat nncak son 
baharda milmkündilr. Trak-taki v:ı-

ziyet sakindir. 
Giridde Almanlar, adanın merkezi 

Ilanyayı işgal ettiklerini bildirmi~ -
le.rdir. Fnknt ingi!izler bu hııberi te
yit etmemişlerdir. Umumiyetle zanne 
dildiğine göre Giridde harekat Al -
m:ınl arın leh inde inkişaf etmektedir. 
Haber lere göre Almanhın, artık a. 
dadan atmak zorlaşmıştır. 

Giridin Suda limanında bulunan 
inırUizlerin York JcruvazörünUn bat
tığı haber verilmektedir. 2 !.işi ölm ilş, 
5 kişi yaralanmıştır. 

Y ork kıluY'llılSrü 8250 ton hacmin-
de idi. 20,3 lik 6 tane topu va;rdı. 

tün tarihi baştan başa hamasetle do. iltifat ve itimada ordıı namın:ı billıa"-
lu olan milli istiklali, milli yurdu <DEVAMI 4 NCO SAHIFWE \ 

lngiltere Hariciye Na
znı Edenin beyanatı 

Harp sonrası 
dünyası 

Almanyanın dünya sul
hünü ihlaline meydan 

t1erilmiyecek 

Tebliğ 

Siperlerin kaz
dınlması işi 

30 Hazirana kadar 
uzahldı 

İU!lir viliyetindetı: 
1 - Hava taıırruzların11 karşı ko

runma siperleı:i kazdınlması ve iea
beden diğe;r tedbirlerin ~lmması için 
tesbit edilen ve evvelce ilin edilen 
müddet 30 hazir:ın 1941 ııkµmına 
kadar temdid edilmiştir. 

2 - Bu müddet zarfında bunları 
ikmal etnıiyenler hakkında cez:ıi hü
kümlerin kat'i surette tatbik edilece
ği tebliğ ve illin olunur. 

veltin söylediği nutkun en mühim hiı
di><e olduğunu söy'lemi~. dünyanın 
hnrpten sonrıı na•ıl kurulncağından 
bahsetmiş, dünya ihtiyacının harpten 
sonra karı<ılanmn~ı için lngi!t~renin 
mühim vazifeleri bııhınduji'unu, bu 
harple geçen harp ar:ı~ındaki fint yük. 
,;ekliğinin jstikr:ırını harpten sonra 
temin için biitün nıillctleriıı işbirliği 
yapmnlıırı lazımı::<'ldiğini, bıınıın i<'in 

Bay Eden lngi!terenin h~r çıı~yt' ba~ nırarai!ını 
Londra, 29 (Radyo) - Hariciye •öyli~·erl'k d>'mi•t.ir ki: 

nazırı Ed('n, beyan:ıtt:ı bulunnr:ık Ruz- - Denmı 2 inci •ahiled .. -

lngilizler Bağ
dad yolunda •• 

Va i'ngton, 29 (A.A.) - Rtız\·elt, 
öğleden sonra çelik istihsaline dair 
Yeni bir rapor almıştır. Bu rapora gö 
re bu sene i;<tlhsal edilecek çelik, bin 

Muharebeleri Muharebeleri• 1928 senesinde inşa edilmişti 32 mil S . . 
silrıite malikti. urayedekı tayyare mey· 

dört vüz ton eksiktir. Ruzvelt, beyan- l\ılihver kuvvetleri hat• ı· · tında· çelik istihsıılatmın yüzde yir- i lngi ız tayyareleri yenı 
· · · - dan1arı yenid en bom-

tni beşinin sivil ihtiyııca, yllzde 75 lannı tarsin etmekle taarruzlar yaptılar 
inin de askeri ihtiyacatıı ait olduğu-
nu. ıız istih.nl ~ebebiyle tedbir alın- meşguldür Londr:ı, 29 ( A.A.) - !favanın çok 

lfARtTı.tR 

Mühim nokta tn:ı•ı için tetkikat ynpıldığını sö)'le- Kahire, 29 (A.A.) - Alman kuv- fena olmasına rağmen dün gece in-
tnistir. vetlerinin ekseriyeti halen H:ılfaya ~- gi!iz bombardımıın servi.~ine mensup Hilkümet daireainin temiıılet=lmeai 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~1{~~~ı t;!>;i~~:~~iı~~::d~~lnız pek az ~~~ree~friıe~!~!::;·~n;~u~1:~~;~:~= ~~ '::.'!:ha~!:rn~;o~.8 a':fı.;~;a::d: 
At t •• k •• • Almanlar, geçidin şnrkıııda hiç bir dir. bu paraya bir miktar ili.veıi ti.zım 

8 Ur MUZeSJ şayanı kayd ilerleyiş yapmamışlardır. Londra, 29 (A.A.) - Haber :ılın- ırelecek .. 
• lforekiit, on_kilometl'i' kadar bir cep- <lığına göre, diin ıık~am ingiliz av E'ıilhakika, bir hilkWnet konaiının 

Çok zengın he üzerinde kksif .edilmiş bulunmak- tayy:ırelerinden mürekkep bir teşek kir, örümcek, yoaun, harabİ Ye pislik 
tadır. kül, Pndokale ve Fran~ız sahi!!ne se içinde kalmuı hiç bir zaman tttviz 

1 k f Bu esn:ıda Habeşislanda harekat, ri lıir taan"tız yapmıştır. Bu ta:ırruz edilemezdi. Binaenaleyh, buırünlrii o aca . yağmur mevsimi dolayısiylc çetinle$- e•nn~ınd:ı ingiliz tayyareleri dü~ - tamirat ve temizlik çok yerindedir. 
mek i•tid:ıdını göstermekle beraber şa. mhn tayyarelerine ra<tlamı;lnrdır. Yalnız, bundan aonn.• için, binayı 

Birinci Kordonda Atatürk müzesi- yanı memnuniyet bir tnrzda devam ey_ Bu dü.ınınn t:ıyyarclerind<'n !ıiri dü- 4u ve bu tahulann Jaubalilliindıon, 
nin tanzimi i•ine devam edilmektedir. D t"f k t · ti "l ti t" d ·L · • ı · " 1 b lcmektcclir. üşman, U C :ı. eşı ve ~ ru m ş ur. uvarlarına hiyeroslif si.ı tJ&ret er, 
cHnlk milze<i• adını ııln~sk 0 ~.n u hava bombnrdımaıılariyle ciddi suret- İngiliz tayyareleri hiç bir wyi:ıta reaiınler çizilmek ve yazılar yazıl -
Jnüzeyıı konulnc:ık Atatnrke :ııc _ha- le hırpalanmaktadır. uğramıımışlardır. maktan, tüküriik, aiırara veaa.lr pis. 
tıraları ihtivıı eden bir çok fotlgr~f Irakta esas fa.-ılin•t h:ıvnlardıı CCl\."- Londra, 29 (A.A.) - Hava ]!eza- tiklerden daha aı'lı:ı bir tekilde koru-
nğr:ındismanlan yap~ınlpıı,tı_'.· zm!~ yıın etmektedir. · retinin tebliği: mak lazımdır. Bu bir, terlıiye mese-
"<'~ ah:ıtlerinde At:ıturkuıı soyledıgı Kııhire, 29 (A.A.) - Röyterin garp Sahil müdııf:ııı te~kilatın:ı mensup leıidir, hunu itiraf ediyoruz. Fakat 
ııııtuklar tamamen loplanmı~tır. Bun lcölündeki muhahiri bi!dirlyor: bir İngiliz tııyyaresi, diin salxıh zaruret hasebiyle, bu iti bir kontrole, 
l~r cildlettiril<'~ekilr. ;\~üze ~ok zen- · Salı günü, öğleden sonra İ~g!liz k~- Brest a~ıklannda bir kafile :çinde bir ulu takibe de hailamak lisımdır. 
~"n H kıymetlı eserler.c dolmakta 

1 

tnları. ;\fısırda Alman ilerleyışıne nı- <eyredeon takriben bPş bin tonluk bir Bir taraftan yaptıiımızı diler ta • 

ttıılıi ııııuııııııııııııııııııı 111111111111111111111111111 ha.1( ~ E~ld~~ş~c18 SıHl~~~o~I u- d üşmıı.:'._i~D~c~i~~:h~~~m ~ir 0 j raf tan hatkaları ta hl'İp etmtteliılir. 

bardıman edildi 
Kahire, 29 (A.A.) - Re<mi teb

liğ: 
Iraktaki kuvvetlerimiz F-:ıl!ucn 

şarkında dü~m:ınn zayiat verdirmiş
lerdir. Bir subny, 92 erbnş e~ir alın. 
mıştır. 

B:ı•rad:ı vaziyet sakindir. Ba~ra
dakilerden ba~ka bir İngiliz kolu, 
Fırnt nehri boyunca ilerrnektedir. 

Kahire, 29 (Kudüs rad:vo•u) -
Re,.mı tebliğ: 
İngiliz tayyareleri, Irakta fanlıyet 

göstermişlerdir. Irak batvekı'li Ratid Ali Geyli.ni 
F:ılluca - Bağdııd ıırnsında i!erli - n, y:11t. 29 (Rndyo) - Irak teb -

yen İngiliz kuvvetleri, Han Notrah !iği: 
mevkiini işg:ı! etmi~lerdir. tnıı<liz kı- G:ırp cephesinde topçu düe ı losu ol
taları Ilağdııda doğru ilerleme!<tedir- mu~tur. Halıbaniye civarında zırhlı 
!er. Bakobada bulunan iki dilşmnn ciizüt:ımlarınıız, dü~m:ıııı dağıtmı~ -
tayyare~i mitralyöz ateşine tutıı•arak lır. Düşman nıiihim zayiat vermiş
ha,aro' uğratılmıştır. tir. C'enup cephesinde Irak basıbozıık 

Suriyedeki hava meydanlarından kuvvetleri, Mar•:ıl ve Küveytedeki 
iki"ine taarruz edilmiş, bomb:ı1arın ingiliz kuvvetlerine hücum ederek a
hııng:ırlann yakınında infiliik ettik. ğır zayi:ıt verdirmişlerdi!'. Irak t:ıy
leri görülmüştür. Yerdeki tnyyareler yııreleri, keşif uçuşları yapmışlardır. 
mitralyöz ate~iyle hasar:ı uğramış - H:ıbbaniye üzerine tayyarelerimiıı 
tır. tara.fmdan taa;ruz edilml~tir, _ 



< AHl.f 2 ) (A~ADOLU) 30 MAYaS 1841 CUMA 

· [ HALK DIYORKI ] Hususi Muhasebede lngiltere Harici-
Manisada .Yeni yıl için hazırlıklar Naz!rı_ E~nin 

da~t~~~~~fki:1'ci~1~ö\: lngiltereye nasıl sev· içinGl~;.dirnte1f~~~~ı: I ı liaziran 1941 tarihinden iti - silatma büyük ehemmiyet verilecek beyanatı~ il kJ 
h•nen nutuk, dilny; k t J ğı KAHVE TEVZ ATINDAN bnren yeni malt yıl bnşhyacak ve vi- bak11ya vergilerden tahsil edilmemiş ·-Ba• tarafJ 1 nci ..hilede _ 
fkfirı umumiyesini ıya yapı aca nı ~tr ~:r~~::.~r~ ~~': ŞlKA~ YET l:tyetin yeni yıl bütçesi tntbik edilme kısım bırakılmıyncaktır. - Bu siyaset mevkii file konuldu-

... 

chcmmiye tl e nla _ nıerak edenler mn~aydı, Giridi al - ğe başlanacak-tır. Bütçenin tatbikfr.. Hususi ~-uhasebe şubelerindeki ~a ğu vnkit ATTW?rikanın ve cenubi Ame-
kadar .etmekte de _ mn:k fcin Almanım· Anadolu gazetesine: le bcr.aber biltç.ey~ ~but kad;o h~kk~k şet v~ memurları, münasıp rika memleketlerinin. müttefik memJe_ 
vam ediyor. Bütün bu kndnr fedakar - Son zamanlarda hemen hemen cedvellcrine göre, hu~~si mnh-:ısebe b~r bınada, bır yere toplnnac.nk ~c ketlerinin mühim vm:ifeler.i olac;ıktır. 
dünya matbuatı. nut AJmanlann hk yapmazlard1. AL memleketimizin hc.r: y~rinde bir cok kadrosund~ ~azı ~!ldılat yapılacak - bır a~nd_a ça_Iışarak fahakkuk ışlenn Siyasi uyuşma, ne şekilde olur;ia ol-
kun t~fsiriyle meş - mantarın Kıbrısa • münakaşalara yol açan nesnelerden tır. ~u tadılata g~.re, ~ndrolardaki d~ bırlıırlerıne yardım edecekler - sun Avrup:ı kıtaları, dünyanın hcır tn-
guldür. tngil•z gaze- • h d f) • sonra Suriye ve Ira- biri de kahve olmuştur. Lfiir kaç yer- tebl_ı~ m~~url~rı ııcr~tı; olmak. iti - dır. rafından alacakları y.iYecek ve ham 
teleri, umumiyet iti yem e e el\J ka ynhud doğru - de olduğu gibi kahvenin tevzii işine f ~.arı} le vıla~etrn tensıbıyle vazıf.ele- Bu sa~ede tahakkuk işlerinin da- maddelerine muhtaç oİaca.kt1r. Mem-
bariyle nutku iyi <lan do ;.ruvn lıc:ırn burada da hiç dikkat edilmemi~tir. 1.rn~en ~za~l~~tırıl-ncnk .v~ b~nların ha seri bır şekilde intacı mümkün o- le.ketler bundan mahrum kalac:ık ve 
k11rc:ılamışsa da nu _ hiirnm etmeleri muh Şehrimize gelen· kahvenin bir kısmı :- erm~ şımd!lık RO katlaı' ıle~ıde ~e, lncaktır. Tahakkuk işlerinin tanzim bu sebcble beynelmilel vaziyette sana-
tuktan dnha kati ne- S urigege karşı ha- temeldir. Ancak AL k:tzalara gönderilmiş, bir' kısmı fah~ ~ne ılerle~·ınce ~O tane tahsıldar ıs- \'~ ısln~ında çoahştırılm~k üze~e ha- yii genişletmek lazımgelecektir. Baş-
ticeler bekli ·enler mnnlnr. Giridde faz mi ve kahvecilere, Lir kısmı dn eme- tıhdam edılecektır. . ~1c.ten ucr.et_le ma~addıd memurlar lıca saik, eşya milbndeJesi olacsk"tır. 
rlc olmuştur . .BuI}lar reket, Irak erkanı la zayiata uğradık- nıurlara) dağıltılmıştır. nu snyı!de muhtelıf \"ergiler tah- ıstihdam edılecektır. Dünyada beynelmilel bir müba~lc te-
iki nokta üzerinde kaçmış farı içill bir müddet Şehrjmiz halkının ek~riyetini teş- oıııı----·- essüs edecektir. Bu mübadele o şekil-
durmaktndırlnr: beklemeleri tazım kil eden esnaf, zün·a ve bağcılnrın Aııormallen•n AJ de kurulmalıdır ki tekmil memJeketle-

1 - Bitraflık kanunlarının il _ gelecektir. eline hiç kahve geçmemiştir. Tah - manya run refah ve saadetini temin etsin, 
p:a,.,ına taraftar olduğunu söylemesi- İngilizler her iki darbeye karşı mb ve knhveciJere verilme:ıini kabul Almanyanın vaziyetine de tema, 
ni ümit ettiklerini j'11zmaktadırlnr. gelmek için de bazı.rlnnmıilardır. ettik. Çünkü onlar dn .esnaftır. onla- Konserı• eden Eden, Almanyanın da iktısadi sa_ 
Ru kanun, Amerikan ticaret gemileri Surive üzerine" de Htir Prnns1;r, kuv- rın da aileleri ve cocukları \'ardır, s· d · ~ J b hado uhdesine düşen vazifeyi yapması 
ni hnrp mıntakalarındnkf. limanlnrn vctl~rinin harekete g~çmeğe hazır - gc~inmelcri bu yüzdendir. Tahmi~ ve Ç k } ) i Z en ıncır a ıyor t U· icap ettiğini söylemiş, geçen asırda Al. 
uğramaktan menetmektedir. Bu vn- landıkları bildiriliyor. Suriredcki bir kahvecilere veriliyor, diyoı~ak, ~unıl- O p as O ' geçt i . nu k~hve yapacak m:ınynnın bel} defa sulhu ihlal ettiğini, 
z:yet tc. İ,ng\H"renin aleyhinedir. çok Fransız subayları, bazı askeri m:ısın ki, halk kahve ihtiyacını on - Diin akşam üzeri Alsancakta Sa- Almanyanın böyle bir vaziyet.e gcçme-
Ve Amerikndn bifarafhk kanunları. kuvvetlerivlc birlikte FiJMine ve )la larclnn nlnrak temin edivor. Birinci ğır~ ~ilsiz, körl_er mües.~ese:;inde göz lzmir piyasasında üç bin ton incir sine hir daha :ısla müsaade edilmiye-
nm ilgası lehimle kuYvetli bir cere- veravı Er;lüne gecmişlcııdir. ::surive- ~ ınıf tnhmis ve kahvecilc.re ~ekizer ki lcrını kaybetmış olan talebe tarafın- stoku vardır. Bunun bir kısmı hurda_ ~ini, nazi rejinrinin yıkılmndıkç:ı 
y:ın vardır. deki. Fransız kumand:ını deği~iriı _ lo knh\·e Yerilmiı::tir. Esn ·en :ehri - <lan ~üyU.k bir -alUku. il~ d~nl~ncıı ç.ok dır. Son defa Almanya ile ~·apılan dünyanın rahat etmiyeceğini, söylemiş.. 

2 - Amerikan harp gemileri ile miş, yeni Jrnmandan tayyare ile Su- mizde dört tahm.is vardır. Einncna- z.engın hır konser venlmı~tır. ı müzakerelerde 350 bin liralık incir hatbin nihayet bulacağı zamanı kim-
ticni et gemilerinin himnye ed'.lme - riyeye gelerek derhal vazifeye baş- leyh on !arın da hnlkın ihtiyacını kar Konser~c vali .ve ?elediye reisi ile satışı üzerinde mutabakat hnsıl ol- senin tahmin edemiyeceğini, fakat Al-
. i. lamıştır. ~ılamnlan imkans1zdır~ berauerı bır çok ılcrJ gelenler, dok - muştur. Bu partide alınacak incirle- manya gibi haşin bir milletin nnsızın 

Gazeteler. bunu da bcklcd.i'dcrini Irak vaziyetine gelince, fngilizkır nu mii avat:;ızhk neden ileri geli - torlar, münevverler ''.e davetliler ha-\ re iyi fiyat verilmiştir~ A~'l·ıca yüz QÖkeeeğini söylemiştir. Eden, o zurnan 
~ azmaktndırlar. Ruzvclt, dün gazete 1 1.nıracla vaziyeti en kı.cın bir zamanda )'or? Bazıları niçin h~lktan sayılmı- zır hulu!_lUY?.rlardı. .. .. .. 1 lıin liralık incir. için yeni bir teklif Avrup:ınm mühim bir mevkic düşeee
ciler konferansında bunu yapmak 11L r tasfiye ed ceklerine ümit.var görU - yarak Lir imtiyaza sahip oluyorlar? Evvela mues.qesc muduru doktor yapılmıştır. Bu teklif üzel'intle de W.ni, deniz miinak:ı.latmın zorlaşacağı_ 
\'etinde olmadığını da öylemisti. niıyorlar. I:ıaktaki hükiımet crkfı - Anlamak istediğimiz nokta hurast - Cah~t 'l ~ner mektep v.e anormall~r müzakereler cereyan etmnktedir. nı bildirmis, I raktan da bahsederek 
Fakat Ruzvelt. Amerikanın d cnb:lc- nından bir takımının ;Bağdaddan çe- dır. tcıJ>ı.rcsı . ~akkında ızahat vcrmış, Anlaşma mümkün olduğu takdirde gelen haberlerin, pek cesaret balış ol
ı .n c;erbe~ti 'ne gü,·enerek İn ,.iltere- kildikleri h-akkınd:ı İngilizler_ clelil- 'Mimar Sinan M. Ba~ıaran o. ı:ro. 27 agır ve dılsız talebeden bazılarını pivrısamızda bulunan incir stoku ta- duğunu, Raşid Alinin Ir:ık halkını tem 
,.,.. c:cvkiy t ~·rıpacağını söyl ,, mi~tir. iare malik olduklar}nı bildirmekte - Hı Zeki Gülen çağıramk ba~ı tcc~ü~t misaller ,·er- mnmeıı satılmış olacak ve ihrnç edile sil ettiği iddialarının yanlış oldui'.,'llnu. 
Bunu ırn~ıl ynpnc:ığını soran rr:ızete- dirler. !ngiliz kıtal:ırmın Dağdnda 000--- miş, bu meyanda d~ls!z 'talebenin ko- cektir. bir kaı,• gündenberi Irakta bulunan 
rilt'rc: CiO kilometl'~ vakkıshkları d ':l iHh~c . nnşmaları clinlenmıştır. Almanlar kuı-u incirden kn hve i- naip • .\bdülilahın Ir:ıkın her tarafın . 

- Bun '.1. Jlitlcr de öğrenmPk :~~·~ ·dilmel<tcclir. · Güze)ya)ıda l\Iüesse~e dire~tôrii daha .sonra, a- mal etmekt~dirler. Bunun için .\lman d:ııı .'-em pati tclgrıı.flnrı almak.fa bu-
vor. Fnl~t iiylcmiyeceğim. nemi~ • Irak tayynrc~erinin fnzla zayiata norm~llerın ruhı hayatını ~nlflt!11ış 

1 
~·ada iiç fabrika \'ardır. \"'e bu fubr·i· lunduğııııu, arlmdafllarıınn knçmı~ ol-

tir. Görüliiyeır ki. bitnrafhk kamın - uğrnm-:ı la?ı . ebebi~·le Alman tayya. ve :nu~nkı~en konsere geçilmı~tır. kalarda incirden Y'3Pllan kahveler. <luğnnu, Irak halkının yakında zorbn 
l:ırım ilgn etm.em~k \'C ticaret gomile rt>leri de bura.da fazla bir şey yapa_ SPOR s•HA "I VE BANYOLl.R Ko~ser, eıdden C?~ parlak olarak 1 hakiki kahveclen ayırt ediJem:-mekte :dare."inden \'e diktatörden kurtula.ca-
rini himayeye de yanaşmamakL!ı ber:ı nıamışlardır. Almanlar )fusula ehem ,. ·l g?çını~ ve bn~aı~ ~ıyarıocl~~ Salahed- ve •iitle karı~tuılarnk yenm ktedir. ğım bildirmiş. fngilterenin Irakla mev-
ber Ruz,·clt bir S€yler yapacaktır. mivet verdikleri için simdi tamamen Bel<'diye ı·eisi Dr. 'Behçet Uz, mü- dm Goktepcnın ışiırak ettigi bir çok\ 000 .-:ucl muahedelere göre iyi münascbet-

Hir gazete diyor ki: cLüzum hflsıl .\lu.~mlcla toplanmışlardır. Alnrnnla _ hendiı5.lerle bitlikte Giizelvnlıdn her klasik parçalar çalınmı br. J{onser. . ler te."isinden başka bir şey <li\şiinme-
olunea Ruzvcltin yaptığı şahane hi- rın • [usulda tutunm-ağa çalı~acnkla- türlü spor tesi atını havi ~lmak üze. dinleyiciler üzerinde derin intibaları Iran bu yıl cla Fuara ıliğini, Irnkın istiklaline hlirmotkfü· 
t :ıp lt'ı'zun1und" "enı'ş ·cr"'at ' "'P"C" ı ı ı tad r '"'" f"h f" ı · bırakmııı \'" anomıal t.nJr.beleı;· ~ı·rl - k oldu<•unu, fnrnJU:!renıin bütün Ararı 

• • .. rı ı .. J .. .. ··- rı an nşı roa < ı . !•ı .. ama ! .. :l a re im~a cclil~cek spor saha~ı ~çin ~·e- ıv "' ''"' ~ • t• d" "' ·~· İ•· ııı cin "'o" c· tcı·ı'r E'ı· gnzet d ~ k k tl ı . ·ı· ı b d detle ..... lkı J,n11mıs.l:"ırdır. iŞ ıra e ıyor mcmleketleri:vfo Sİ"·a~i. ilrlL4'ndi, kül-~• · ., ... ı e e J~\' ·a- ·u\ve <ı ge mczs.e ıngı ız er, ura. a rinde tetkikler y:ıpmıştır. Kunıtuı - .. - .J 

Ftde rnziyctin ilanını tasvip etmemek <la muvaffak olacnklarını ümit ecli _ mucı olhn "'_enı·s bataklık ... ah""', mtıb Bu konser, cumnı'tcsi giiııii "nnt 17 1. 1 . b . l . tliı·.cl bağlan ku\'vetlendirmck çın 
1 R it

. h~d· ı · ld - 'b '1 '" ... ~ <le fnkrnı·J .... ı1acakt1r. rarı dev ct.ı,. u seııekı zm.!r fua- elinden ıreleni '-'apncagvını ve Surh.-ede· 
e .uz,·e ın :ı l e erı o uo;u gı i YOl'lar. t:clif rohıslara ait olclng;.unclan ı·stim- ,- " tiı k d k 1 " .. k ld r. .. ı · t• Al · ' rına resmen JŞ ·.a - _e_ ece tır.. ran ki istiklal ooııe'-·snını 111giltcreni11 h.·i 
ı•o.me ·tc o Uriunu soy emış.ır. - Sobrnny nın ikinci devresinin sona lftk olun:ıcaktır. Ruradn "Ok gt'lzel ı k ı d b 1 d d ,, 1 .. R iti tk " . ---000--- gencra ·onso osu, un e e Jye e lrnr ılndığmı söylemistir. 
m-:m nra gl1re .uzve n son nu ·u, -ermesi mün:ı clıetiyle Bulgar bnşvc- ve anfi seklinde bir svo.ı· . nh. sı inşa · h l reis Dr. Behçet Uzu ziyaret etmiş ve l 

. ı . . h • -..; " ı.: .. .. u U:'SUSta görüşmüş ür. ran devle- tb o f'S a ·"ki nuhıklnrına benzememekte ve kili Filof. mebuslara hitaben he\'a - ettirı'lec"'ktı"r. Bı·,. + r··ftnn clerh. 1 1 racatçı ar toplantısı b h t 1 B 1 
:. cnı m vnzıy~t i das etmemektedir. natta hulunmuş, Bulgar milletinin planlarının hnzırl:ınma~m-:ı başlana- · b f d b ,.. • 
G. rp ynrı kiire~irı n tehlikede bu~un- i<lealiııin milletin \'e n1<'clisin tam "r.ktıı·. devam ediyor tı namına u sene uar ~ üyük ve A.,. 

l • h kk t k' H'f f "' güzel bir paviyon foşa edilecektir. --------------
' ugu a. ·ın< n 1 r' tu anın:ı geline vnhcleti ile tnhakkuk etmiş olduğunu Giizely. Jıdak· li l diy d n1z ban- lzmir ihracatçılar birlikleri heye- Bazı devletler de fıUarımıza ıŞtirak 07.0Mc 
lı~ınl:ır Almanlara göre yersiz ~özler- Bulgar milletinin, hiç bir zaman bu yobrı da bu plana dahil olacak. bu- ti umumiyıe toplantı~ına dün öğleden ~artları hakkında konsolosları vası-
rlır.. . • katlar rnhdet göstermediğini söyle - r:nd:ı mUkemmel '. ·t·ı·zmc hn, vu".l".1·1 sonra t' " t d l d d 't · ı ·st· lard b ı 'I.... N t k t a· 

1 
" " ·• ıc,,.ı,e o -ası sa onun a e - asıy e ı ımzaç a u unmuş,.,.r - ıo~ c. Alan.vah 

K. S. K. S. 
21 50 !M 50 

• u u -, ı:ıpony:.ıç a mu ıl srôrül mi" .focli!; ebi de Alma'hva \ ' C ful- :-.·."'ı>',11·1!"". c ... ktıt·. d'I · t' B' l'kl • k. · h ·· ti' V 
1 

h ., · - " " ·• vam e ı mış ıı'. ır ı · er umumı atı- dır. Ru u.su tn tetkikleı· yapılmak- 261023 
muş ır. e nıeri rn nlkının yiiztl yad:tn şilkranlo hahsetmiAtir. Giiztlyalı - tncirulh nr:ısmcln C:ı- lı~ B. Atıf' t nanm ı·c isliğinde yapılan tadır. Fua1• sahasında bazı büyük pa-
~kseninin A mcrikayı ho:ı.:-be sprnk-

1 
k:ılburnu dalyanı civarıncl:ı hir tek bu toplantılarda ihracat, .. pay tevzi vironların çok eskimiş vaziyette bu- 261126 

1 v~cek ı;:l'Yl"r nn ka,çındıgı mnlym • Sebepsiz böyle 4ey olur mu ? bataklık \'ard1r •. o <1, ·urutuhınca mevzuları üzerinde serbestse müta- lundukfarı görülmüştür. Bunların F· ·t · •t k 

' , 
., t~., 

.. • ö4r,. . . . 1 lkiçe~melikte 582 irlci sokal.."tn Ah_ Güı,elynlı . cmti halk ıtma ırnYnnk lenlnı: beyan olunmuştur. Toplantı- yıktırılma. ı mevzuubtıhi.stir. z~~.~~~ı. çeşı yo · 
Gırıdclekı .. '·nzı~·et. ~nkkındn. g~len met oğlu Ömer, sc1>cbsiz olar:ı.k HU- i:mmlah famamen km'tnlmuş· ofncak lar sonü erdiği için bu mütalealnr tcs- Yerlerinde aHlkndarlar tarafın _ 

h:ılıcrlel'<- .gorc,. ıngılızler gıttıkçc seyin oğlu $erifi çakı ile sol gözün - ve ilel'idc giizel bir Qpor S3hasınn lrn bit .edil~cek, Ticaret nkalctine bil- dan daha zarif ve güzel paviyonlar ::?O "UVal iasul.va 
zorlaşnn hır vaz;~·et knrşıı-;ındachrlar. <len -.·arnbmış ve "·akalaıım1Şt1r. '"ll~<tc:ıkiır. d · ·ı kt' , "' Artık Almanları ndndan atm~nm · J J ~rı ece ır. inşa e'ttil'ilecektir. 15 ton ~vr. darı 

K. $. K. 8. 
21 50 
'i 7f> 

mü~kü~ ol.amıyac:ığı znnn_e?ilmck-j lzmı·r n::-fterdarlı~ından• 
t{'dır. 8ımclı Almnnlnnn, Gır :rl acl:ı- Ut: ~ • 
mı icı.gnldcn ~onr:ı nereye doğru iler- I Şubesi Se.nc.-:ıi Tarh İsmi Yaptığı j~ .\lahnllesi ::sokağı 
l~mek istirert>klel:i sorulmaktndır. 

1 
No. ..,, . . 

Ber2amada 
Kermes bayramı 

ı Yeni Ş. 937 1126 Abdurrahmnn Aralx4 tamiri A. A. 

c 938 
O. İbrahim 

!)f)!l Rasih o. tb- A.A. 

&:!fanat 

Keten 

Kapu 
A~U. 

ıs 

20 

. .Mud<leti 
Ütul\:Li 

l. l.937 - 3.l.~37 

l.J.938 - 1.9.938 

Vergi 
ui:üıeti 

25 

d e::vamda ı 
Heşiuci Kermes pı.ogramına duhıi 1 

vı-.ıH ı'l..ıun~ \ I! .t\.O-'"aK gunıerı, munıe- 1 

ıu egıenceıerıe ço.k ~uzeı \'e .ı.stırn-1 
ueh ~eçmış, pt:K \iO!C lı.a!k uu egtence-1 
ıere ışuraA. l!trnıştır. Kınık ~ııuu, .i\1-
lll.Kta ou· oayrauı şe.ımnue geçnııı;' 
nanıye m •rKezı bayı·aıuarıa ölUiıen· 

c 
c 

937 
937 

1673 
7fl4 

rah im 
:\1ehmet 

Hüseyin O. 
l\farangoz 
Aşçı 

13.ll.H. 
·B.H.H. 

Ha.cıbey 

Kan tarcı
lar 
Bornova 

.... . ~ is · ii>.3.9~7 · _ i5.'!.93f · 
17 1.1.936 - 31.12.936 

30 
25 

ııı "'tır. 1 
.oergamahlıu·, erkenden irÜp1ar 

haıınae J.\ınıga geımı}. .t.<rn1a: 1-.ıuKı 1 
taraııud-an Karşııannuşıaraır. ltısa -
ıırıer, ..tıntkcvı llançesuıae bır ruud .. ' 
aet ı:s'tırahat ettıA."teıı solU'a tören yt4- I 
pıımış, ı tıklat marşını müteu:lop .t'..-1 
~e mmtııKasında Hk d.~ta açıımakta 1 
oıan <Koy m.ıcış ve nak~ .xursu ser.1 
g.sı> vaıı .!:$ • .r uat Tu.ksat tarafından 1 
uçunn;ı, :!e.rgıde.l\:i e eı·ıEr goruımuş, 1 

takdır ecııınııştır. lsınıe.rce halk seı- • 
gı~ ı gezınıştır. Ug1eden sonra mıuı 
uyunıar oym.mmış, atletizm milsaba
.kaıarı :yapılmıştır. Akşam .Haıkevi 1 
salonun<la Kı.r.tcağaç temsil kolu ta -
rafından bır pıye.s temsıı ediımiŞtır. ı 

Kozak sünu : 
Koza!< günü de çok güzel geçmiş, 

iiç mılyondan fazta fıstık çamlarıyıe 1 
bezenmış olan Kozak yaylasında mıı 
Ji oyunlar oynanmı~ır. 

150 kişi taraiından oymman bengi 
oyunu, muhteşem bfo manzar a te§kıt 
~tmiştir. K.ıyeıerle 20 metre yüksek
likteki çam ağaçlarının birinden di
ğerine g~çmek hareketleri takdirle 
~yredilmijtir. 

:....-~------------------~--
Bir lnıiliz muavin kruvazörü 

Londra, 29 (A.A.) - Pasya adın-ı 
daki ing-ıliz muavin .kruvazörü, Al
man tayyarelerinin bir hücumu neti
cesinde batmıştır. Kruvazör batma -
dan evY-OJ bir Alman tayyar.esini dü
şürmUştür. 
·- --

B. H. M. Kabakçıoilu 
Uzun zamandanberi icra reisliği 

vnzifcsini vekaleten ifa eden icra 
muavin hakimi B. Hüsnü Mehmet 
Kabakçıoğlu, Adliye Vekaletince 
ndliye milfottişliğine tayin edilmiş -
tir. B. Hüsnü Mehmet Kabakçıoğlu, 
Jzmir icra işlerini ıslah etmi~ intiza
ma koy:m~, muvaffak olmu§ bir. ad
Jiyecidir. Yeni vazifesinde de muvaf 
f akıyetle,r dileriZ. 
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302 

762 

1514 
239 

113 

200 

Lütfi 
.fohmet O. 

Nazmi 
CeHll Remzi 

Süleyman 
Eyioldu 

l\lordnbay ve 
şedki 

Salih Çardak 
:\Iehmct O. 
Mehmet 
Ahmet 
Hamdi 

Nuri Tonuk 

Habib 
Mehmet O. 
Ali Rjza 

Mahmut O. 
Neeip 

c « 
lılazolfa 

Benzinyon 
Saliedditı 

Güner 
Hasan Tunç

siper 
Fevzi Lütfi 

Suavi 

Bülent 
Kesken 

Hüseyin 
At.€şli 

798 Mustafa O. 
Salaheddin 

213 Ali 
159 Qqmruı Niyazi 

1688 

201 

1398 

~di Ragıp 

Hüseyin ve 
Refik 

Mehmet O. 
öz bakır 

Salepçi 

Tücoor 
'l'erzi 

.Mesudıiye 

. A.A. 

A. A. 
Murabıt 

Kardiça.lı 

51 

55/ 6 
7~ 

.... ....;.~ 
1ö.ı.!la1 - ıö.3.937 2r; 

1.1.938 - 6.1.938 
1.1.938 - 6.7.938 

4G 
30 

T~ı·zi B.H.H. Yeni kavaf
• lar 

36/l 15.7.937 - 31.12.937 ao 

'ferzi A • .A, 
Otomobil ta- B.H.H. 
miri 
Kese kağıtçı H.H.ll. 

Yer!i dokuma B.U.H. 
manifatura 

Bakı.r &. 
Oı:,maniye 

• 
Ali paşa 

·Kuzuoğlu 

Lokantacı A. ,A,_ • Çankırı 

Terzıi B.H.H. Osmaniye 

17 
12-1 

51 

36 

26 
15 

Kunduracı B.H.H. Alipa§t.ı C .• 125/ 27 

Kunduracı 

Teni le\'a
zımı 

Terzi 

Kundurscı 

Tüccar 
Marımgoz 

Bisiklet~ 

mircisi 
Kahveci 

Teri'.i 

llnttGt 
İnşaat 
müteahhidi 
Gilmrük ko. 
misyoncu u 
Yorgnncı 

Ticaret 
deposu 

B.H.H. 
H.H.H. 

K. H. 

n.H.H. 

A. A. 
K. H. 

Mesudiye 

'B.H.H. 
'Otücillcr 

A. A. 

Alipa a 
Kuzuoğlu 

İkinci K. 

125/27 
30 

66/ 31 

Alipaşa c·. 125/ 27 

Kardiçalı 

Girit hanı 

Ca.ddeSi 

· Ütiicüler· 

Hisarönü 

Murabıt 

54/61 
10/39 

l:l7 

5 

A.A. 

.~.H. 2 nci Kordon 

26/ 4 
Yeni 
27/43 
66/46 

A.A. 

A. A. 

d.11.H. 

Kaı·diçalı 

Murabıt 

Yol B. 

- • l 

10/ 3 

29/31 
65 

81/17 

1.l.37 - 31.12.937 
lkmalen 

1.6.937 - 21.6.937 

11.1.937 - 31.12.937 

l.1.939 - 1.3.939 
1.1.938 - 30.8.938 

1.1.939 - 7.3.939 

7.3.939 - 31.12.. 
11.6.939 - l.8.939 

1.7.939 - 31.12.939 

1.1.939 - 7.3.939 

939 Yılı 

1.1.933 - 31.12.933 

1.1.939 - 31.5.939 

10.12.939.31.12.939 

l.l.93R - !H.1.938 

1.1.938 - 1.10.938 
1.1.936 - 31.12.936 

937 senelik 

1.1.938 - 22.1.938 

1.1.936 - 31.12.936 
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45 

İradı 
L. K. 
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48 
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12 50 

60 00 
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16 00 

Kazanç 
L. K. 

12 

7 99 
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3 13 
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1'2 00 
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1 06 
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1 48 F. 
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2 54 

B 6!~ 
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7 87 
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Buhran Ceza Yekun Cilt İhbarnamenin 
L. K. L. K. L. K. Varnk cinsi 
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(Devamı üçiincü 1ahifenin t.aımda) 



~ 1141 U~ıA 
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375 

1399 

1469 

1469 
400 
350 

7 

55 

fuiz Al
berli 

• f. Bitron 

Alber Rutiye 

Ahmet ve 
Mehmet 

Hilmi Kö
milrcüoğlu 

« « 
Nazik 

Şaban O. 
Ahmet 

Tliccıır de~ 

poım 

A . .A. 

Terzi Me~ııdiye 

Franııızca 

mua!Jimj 
Kahveci 

Tütün pul 
v. s. 
« • 
Kadın terz h;i 
Eski keres
teci 

c 

A.A. 

A. A. 

A.A. 
.Mesudiye 
K.H.H. 

Ertuğrul Sa- Tem•il hey'eti D<ınan 

di Tek macı 

Ket.en 

Gazi Ka
dınlar 

Birinci 
kordon 

Meyvet.er 

Kardiçalı 

Kardiçalı 

Zühre 
Fevzi paşa 
bulvarı 

Fahrettin 
paşa C. 

Kömürcü Örnekköy '.\{enemen c. 

30/24 1.1.936 - 30.7.936 45 

23 İkmalen 

340 İkmal en -· 
5/1 30.7.936 - 31.12.936 35 

68/l 1.1.937 - 31.12.937 25 

58/l 
8 

18 

10.11.36 - 31.12.936 
1.1.936 - \.10.937 

İkmalen 

8 1 nci te~rin 14.15.16 ncı 
günleri 

4118 1.2.940 - 31.12.940 

25 
30 

• 

100 

180 

80 

80 
40 

---· .. - -......... 

25 89 

2 50 

2 08 

14 47 

5 00 

71 
21 00 
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14 22 

2 21 

{AftADOLUJ 

18 4 66 35 73 7 27 c 

SO 45 3 4G 8 1 c tkmalen 

42 2 50 6 49 • • 
2 89 2 60 19 96 7 39 • 

1 00 
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4 66 
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6 00 7 44 

85 7 43 
1 80 27 36 10 96 

08 62 7 2 
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c İkmalen 
F.zam Misil zam Cilt varak 

2 84 1 42 36 94 18 42 1 19 
fatrahı 

gayrisafi irat 
44 55 3 20 10 2 12 

~ 

Mehmet Bil
ge! - ~- J•• 

'YJ 188 Hidayet Belli Boş tiifek • D<>nanm.~cı Zafer 
attıran 

~o 29-0 Mehmet Ali 
Yıldır 

lnsaat müte- • Barbaros 
ahhiru 

32 A. Hultisi Zül-
~ fikaroğlu 

Komi<yoncu Ahmet A. Birinci 
belediye 

' 

,, 

ö hmir ve ha-
valisi lmar ve 
inşaat şirket. 

Anesti l'urfıı.

nidis Thıbbas 
57 Cavit Göktuna 
07 H. Köhleı· ve 

şü:rekiisı 

li> lııtiran K:ıı·pet 
Limitet Ş. 

ii., ° Cavit GQktuna 

Talip .. llora
valı 

.'fa.(jz Hamdi 
haleilerJ. 

'l'altı.t Kıhcı
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, 4 .l>i l>iya di :::>i
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l '-~ .-.-.-..a. .. 
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- 53 Yusui Ak-
türk 

Abdül Kara
balık 

Şirket 

Ticareti umu
miye 
Komfayoncu 
Komisyoncu 

Ticaret 

• • 
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K.H.H. 
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Şehitler 
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Ticaret Ahmet A. 

Maden tica
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Komi<yoncu 

• • 

H. H. 
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Vali Kazım 
paşa 
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Selvilihan 
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İkinci kor
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AmtürkC. 

Yo!B. 

Kardiçalı 
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Mimar Ke
malettin 

Kemeraltı .. 
Fırıncı .. ~ 

< Hacı Mahmut 

417 İzzet Uranus Otokarosu 
4.37 Hüseyin Fuııt Birahane 
3''3 K 1 

lstanköy 
Kaymakam . '!hat 

Ş.~mlı o Nesip Yaman- aryo a 
!ar amili 

384 • .lsmail Vasıf ye Selfıhetlin Doktor H. :llahmu 

;. 
386 E.-at Hatip-

oğlu 
524 lbrahim Ala-

,. 
kent veresesi 
namına lllus-
tafa Dolgun 

28 •· !brahim kııı 
Sıdıka 
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%n ve unva~\!arı ile ticaretgiih adresleri yazılı miik<!llefler .. amma tarholuııan \'Crgiler isimleri hizalarmıı. göst.eı•ilmiştir. Bu mükelleflerin !.erki ticaret edip halen ne
~tı tesbit edifomediğinden ilan tarihini takip eden günden itibaren 30 gün içinde mezkur vergilere itiraz hakları bulttnduğu 3692 .~ayılı kanunun 5 ve 10 uncu maddeleri 
İltan tebliğ makamına kaiın olmak üzere ilan ohı_nur. (1971) 

,,. 
{ SAHll't: 1 

O. D. Yolları 
2ünden: 

umum müdürlü-
ı !n:ı 

28 30 1 o ,, 
Aşağıda miktar, muh:rnımerı uerlel, temıııat miktarı ile istihsal ıırn -

halli gösterilmiş olan l kalel'(I bala t k.ıpalı zarf .usuli~·ıe •atın alımı. 
caktır. Münakasa 12 haziran 9 Jl per~enbe günü >'aat 11 de Sirk ecirle 
9. işletme bina. ında AE. komi,yonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin temin ut ve kanuni \'P ikal-arıııı ihtiva edecek kapa;ı zaı f 
Jarın1 ayni gün saat 1 O a k:ıd:u· kom· -roıııı ,·erme! 'ı·i liizımrlır. 
Şartnameler para~ız ol:ırak koıri,yoııcl,uı \'erilmektedir. 
Ocak Km. sı Mik'tar _ !uh:ımnwn bedel Teminat 

168-180 10000 ."13 21000 lira 1575 '11ra 

lzmir Vakıflar müdürlü2ünden 
Seneliği Numara•ı Vakfı Cinsi ~1e\'kii 
Lira 

60 626 / 18 lhsaniye Dükkan E~refpaşa cadde< 
130 152/ 16 Toraman mesc idi E\' Kirpi sokak 

42 185/ 26 Salepçi oğlu Dükkan Anafartalar h-an i~ı 
60 185125 Salepçi oğlu Dükkan Anafartalar hmı ıç 
96 302160 Ümmü Gülsüm Dükkan Halim ağa çarsı•ı 
96 383/5 Ali ağa Ev Balaban yoku•u 
Yukarıda yazılı kiralık akarat.ı gerek acık artıı ma \'e geı-eks' ten 

did müddetleri içinde talip zuhur f'!mecliğinclen ihalele1·i pazarlık u 
retiyle yapılacağından talip olan!aıııı \akıllar idıtre·ınc mıiraca t ı 

inhisarlar umum müdürlü2ün
den: 

1 - İdaremiz ihtiyacında kullanılmakta olup hariçten celb .• k jz 

eden 133 kalemde rn tahmini :~.174.619 lira kı)·metinrlc muhtelif ınalze 
menin pazarlık yoliyle mübayeası mukarrer \'P sun aktedilen hu-usi taka 
esa•ına müstenit ticaret anla•ma,;ı mucibince Alman\'adan da trr!nrık 
mümkün bulunmaktadır. • . 

lI - Bu malzemenin müfredat list<:siyle ~artnamelerı Kabataş a 'e 
vaztın ve mübayeat sııbesindeki alım konıisyoııunda her ••iln oğl<'rien sonr.ı 
görülebilir. 

lll - Taliplerin yüzde )'edi buçuk temfoatlan ile birlikte bu hus 
t:ıki tekliflerini en geç 25-6-911 gününe kadar mezkur kombyona te\'ılı 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 28 30 4 8 4052 l'll" 

Türkiye Cumhuriyeti ziraat 
bankasından: 

Samsun çarşanlıa kazasının Porsuk civarında Poıı;uK ornıan.ıırı ıın

miyle. maruf olup bankamızın tahtı asarrufıındıı olan \'C halen ban
kamızca işletilmekte bulunan orman kırk beş gün müddetle açık art
tırmaya çıkarılmıştır. 

1 . - Ormanın 
317 .3994 dür 

2 

tapu k:ıyıtlarıııa mwaran me,aha ı l!R 

2 . - Ornıunuı hu"'"iyeti yük,ek ziııaat vekaleti tarafıııda , 
tasdik edilmiştir. 

3 • - Ormaııııı, orman umum mudürlüjıündcn tasdiklı 20 
yıllık devir üzerinden yapılan işletme planı ve bu plana uazarau 
yük ·ek orman müheııdi \eri arafıudau yapılmış krokileri me\'cud 
dur. . .. ""- ... 

4 . - Ormaııııı i~lelme planllla nazaran mc~abası :J72.2" 
hektardır. Ormandaki eşcarın c~le ri meşe, kayın, gıirgen ve pelittir. 

5 . - 20 yıllık de\'ir üzerınden y-.ıpıımış ve orman umum 
müdürlüğünce tasdik edi!mi~ i~letme planına ıcöre ihtitap kalıi•iyetı, 
tecessümat hariç senevi 3352 ton odundur. 940. işletme devresinde 
lıankamızca tahminen 4500 ton miktannda odun elde edilmi~tir. 

6 • - Ormanın mevkii: 
Sam.sun vilayeti Çar~anba kaz;ı.ı dahılinde ::iam~un - Çar 

şanma hattında Dik.bıyık ı.<tasyonun:ı dokuz kilometre mesafede \' 
çarşanba kasabasınııı onbıı· kilometı>o cenubi garb~indedır. Şarkıocl. 
Porsuk köyü, şimalinde Şeyhgüven koyü orman kıyısındadıı·Jar. Şar
kında orman kenarında Abdal ıı·muğı akmaktadıı-. 

7 . - Bankamızca omıanın içinde, arabaların. iş:emesı 
için tali yollar a~ılmış ve yoldaki ı<oın·üler muntazam bir halde yaptı
rılmı~tır. .. .......... ---..., _.. - - ... 

Oımandaıı nakıiyat .kaınyou \'e arabalaı· ile Dik bıyık istas
yonuua kolaylılda ve az bir masraJ'la yapılmaktdır. 

AÇIK ARTTIRMA ŞARTLAR!: 

1 • - Açık arttırmaya gır bilmek içill taliplerin 5.000 L.rıı 
!ık teminat akçasını bankamızın şube ve ajanlarından birine nakde 

. defterdarluzından: 
t~h No. ', ismi İşi .\Iahalle.:;i Sokağı Kapu 

No. 
41 

Iüdd~ti Vergi 
nisbcti 

25 

Iradı K-:ızanç buhran 
Lr. K. Lr. K. 

Ceza Yekun lhbnmamc 
L. K. Lr. K. Cilt \:amk 

! yatırarak makbuz almaları \'C yahut bankaya teminat mektubu ibra, 
İhbarname etmeleri lazımdu·. 

' • 1 • • 

643 Akif ka1l~ğlu Tenekeci A. A. 2 inci belediye 

"8 

l 1 l \ ~· 
6)17 Seba.ti loşa.at müte. 

... \ f I'' ahhidi 
1643 Hüseyin oğlll' Kahveci 

Kimi! 
1675 Yunan O. halk İnşaat müte

ahhidi 
lGs4 Bartınlı o. H. Müteahhit 

MuJısin 
705 İsmail oğlu Nalbant 

lbrahim ı 
34 Ahmet gııyner Kunduncı 

25 

70 

Mahmud · lçkili biife 
\. 1 

Sait O. Rit:a Bakkal 
l'I 

A.A. Bekır B. 

B. H. H. lsmetpa~a 

A.A. Kardiçalı 

Kadirçah 

Şehitl-er H. Hızır 

A. A. Kemeraltı 
161 

K. Mesuudiye Va 
sıf Çınar 

B. H. H. Gazi bul. 

125 Cemil ve Ali Kahveci Fahrettin 
ı paşa cad. 4 

53 

48 

ticareti 
5/10.938-1.1. 
939 
1.10.936-31.12. 
936 
1.1.938.12. 7 .938 

50 

35 

70/ 1 936 senelik 50 

81 / 1 

70 

5 

l.1.937-22.11-937 50 

10.1.937-30.6. 
937 
1.1.938-17.1.938 

25 

30 

9.9.936-31.12.936 75 

l.l.937-15.10.937 25 

Senelik 12 

Lr. K. 
200 00 

40 00 

400 00 

50 70 

80 00 

70 00 

180 00 

100 00 

160 00 
Matrah 

!)8 61 

10 6S 2 14 

25 20 

73 64 

115 00 

106 84 

8 59 

2 40 

23 40 

31 45 

11 83 

5 04 

14 73 

23 00 

21 37 

1 72 

48 

4 68 

6 29 

2 !17 

12 82 5 32 

30 24 

88 37 

138 ou 

147 H 

1 55 11 86 

2 88 

4 21 32 29 

:l7 74 

14 20 

8 

7 

8 

8 

2 

1 

9 

5 

1 

17 

4 

16 

14 

33 

35 

ıo 

23 

21 

ııin cinsi 
birinci 

• 
• 

• 
> 

> 

> 

~· 25 Cevat 
~ 1111. ve unvanları ile tica;retg:1h adreı !eri yazılı milkell-ef ler namına muhtelif yıllar içi:ı tarh olunan vergiler isimleri hizasında gösterıımiştir. Bu mükelleflerin terki 
aı6!ı nerede bulundukl:ı:rı t.eMbit edilemeruğinden ilan tarihini takip eden günden itibaren :lOgiin içinde mezkur \'ergilere itirnz haki-an olduğu 3692 sayılı kanu'1an 
llıaddeleri hükiim!erine tı.>Yfikan tebliğ makamına kaim olmak Uı,ere ilin olunur. l!l72 

ir defterdarheından: 
lşi 

Senesi J\fükeJlefin adı 
Mevkii 

ve No. 
lo ,.e soyadı 

936-938 . t 'i kızı Hizmetçi! nönü cad. 846 

Vergi 
Matııahı 

L. K. 
378 00 

Kazanç 

L. K. 
o 00 

Buhran 

L. K. 
o 00 

Hava K.Y. 
vergisi 
L. K. 
7 56 

Seher 
938 11.9.940 Ali En Tuhafiye ve Donanmacı Matrahı 

ver Atacan Singer diki~ Kemalpaşa 49 24 11 32 gayri ~afi 
49 .\fak inesi bayii 103 irat , , r ; \: / 1 , ___ • 130 

Ceza 
I.. K. 
o 76 

Zam 

Yekun 
L. K. 

8 38 

Ticaret müddeti 

1.1.936-4.2.939 

7 38 67 94 4.2.937-7.12.937 

. . , 

No. 

J 11 

1 6 

-· 

lhbamamenin 
Cin<i 

Ü~üncil 

Üçüncü 

. .• 'J • ~ 104 41 
!".ın ve unvanları ile ticaretgah adresleri yazılı mükellef !er namına muhtelif yıllar için tarh olunan veı·gilere ait vaki itirazları üzerine derccattan geçerek temyiz 
lltl.Jıaz edilen karııırl.:ır Uzerine tanzim edilen üçüncü ihbar namelerin tebliği için bu mükellefler her ne kadar aranılmış ise de bulunamadık lan tcsbit ~dildiğinden 

'er ' lmı tır. Ke fi et 3692 sayıiı kanununun 5 ve 10 uncu maddeleri hükümlerine tevfikan teb !iğ makamına kaim olmak üzere ilfın 

2 • - Ormnııı mülkiyetini vade ile satın almak ıstiy.,nlc 

kolaylık gösterilecektir. Bu takdirde satış bedelinin yar!Sl peşin v 
diğer yarısı dört yıl vade ve müoan taksitle ve yüzde 7 faizle tahsi 
olunacak ve 'atılan ormau tekı·aı• bankamıza temina~ olarak birine 
derece ve birinci 'ırada ipotek alınacaktır. Bankamız bilumum mu 
rakabe hakkını haiz bulunacaktır. 

3 . - :Muvakkat ihale l Temmuz 9H tarihıne mü• lif sa 
günii saat 14 de Samsunda banka.nıız binasında yapılacaktır. 

4 . - Beledıye rusuınu ile ""ir bilumum ~usumlar a.ıcıy. 
aittir. 

Kat'i ihale muvakkat ilwlc taıihındcıı bır hafta sonra ,-n 
9 Temmuz 941 tarihine tesadiif eden çar anb:ı günU sa:ıt 14 ele y 
pılac:ıktır. Anc;ık kal'i ihale)·i yapıp yapmamakta bankamız muh 
tardır. • 

Tulipl erin meHut krok.lrt· il<' iiletme planım w şartname\ 
görmek üzere Ankarnda Ul'1UDI ırüdurlilgümiizün z ruı ikrazlar s 
bc'i nılldürlüğüne , e Sanı,und.ı ~ubrmize mü~acn:ııl.ll'l ilıin olunu 

25 30 , 1864 

O. Limanları işletme umum 
müdürlü2ünden: • 

Ke~if b~deli altnıı ~ dürt lı:n allı yüz eıli beş lir.ıclan iLaret Galat.~ ye 
Yolcu <alonu önü ıcleki cadd<>niıı meycud asfaltın nihnyetlenclıği nok ad 
l'ophnncyc hmbr olnn ıo,nıınm mozayik kaldırım inşaatı i~i k:ıpalı z 
u .wliyle eksiltmeye konulmu~tur .• \fuvakk:ıt tenıiııa!ı <4482) DÖRT Bİ 
DÖRT YÜZ SEH:SI·:X 1K1 L1RA• <75 YET~lİ~ BEŞ• kuruştur. 1bnl 
~i 9 6 941 tarihine rasthyan pazurtesi günü saat 15 de G:ıla(ada rıhtı 
daki umum müdürlük bin:ısmda toplanacak olan ontın alma komi. yonu 
ela yapılacaktır. Teklif ıarflnrınrn bil<lirilcn rnkitten en geç bir saııt e 
veline kadar kombyona tevdi edilmesi şarttır. 

Bu baptaki keşif ve ~artnnme her giln söz geçen kom is; onda görü 
bilir. Taliplerin şartnamedeki yazılı cv~:ıfı haiz olduklnrınn dair ve i 
ibraz etmeleri lazımdır. 26 30 3 7 •3957 / 1885> 
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FİKİRLER 1 ·-- B. M. Meclisinde 
-Baıtarfı 1 nci Sahüede -

.-ı:ı :ırzı te1t>kkür ederim. Cumhuriyet 
ordu .. ı vatnnın mtidnfansı işini gö;-

ıngilteredekl bütün 
ecnebiler 

Mt!deniyt!t terakki ettikç yeni ye- te~mi oldtıgıııı_ıız yiikst>k itim3 d w Silah fabıikalnrında veya 
ni bir çok şeyler öğreniyoruz. Şu son 1 il.tıfnt:ı. !·Lyık bır surette yapacnktn·. 
yarım asırda elektrik ziyası, telsiz 1 ~·llllfl .ı_ım~d _huyu(~m~nızı ~tl~ınr.~.n ziraat işlerinde çalışacak 
telgraf, radyo, buz dolabı gibi bir eın~nnı (' erırn. ~r:l\'O ,(';: nrı. ~u,. Londra, ~9 \ A .• \.) - lngil ı'l'ede 
çok hayırlı şeyler gördük şimdi de ı'('klı :llkı.şl:ır.) yrı"ıyan ve ya~lnrı erkel.lcı· il'İ:ı 16 -
aon dünya harbi vesilea·yİe alev sa- ynn~lan · o_nrn 1 !)41 .. yılı ~·nridnt 75 arnsıncla, k:ıclmlm· idncle J ı\ - 50 
an tanklar bombalar atan tayyare- bt.'tçesı fasvıp ''e ~~uvnzcrıc.ı _nmu. y~ lrndnr olun lıiitliıı c~nebilcr, müt -

çl• d a' ç ktı ve daha kimbilir mıye kanununun muzakere.:;ı ıkmnl .,r mey an ı , rı k k ·~- 6 e mevcu tefik <fovlet \'Cya düşmtm tabii.•<'tin -
bilmediğimiz, duymadığımız nelerle ('( 1 e~·c: rer~ onmuş . ~ \: :. de o)sunJar, haziran \'P tcmm iZ ny-
kartılaşacağu. Medeniyet iki ma - dıı~ .. ıtLJf~layl~ k~bul ecJ~l~ı~t~ı. · larında knyıtlnrı ynpılnrrık ~ilııh fab-
kus cihetten terak'4t~ ediyor dcnıek - butcr.nın hoylere tnc;nhı uzc-nnc l iknl:u llllla \'(')'fl zir~nl iı:ılr>riııdl' ça-
t• b"l" • '"-' k h t J kl T!ü<;H•ldl Dr. Refik 8nvllnm alkıAttr k ar, ı anmıyen ,oır ço asa ı ara . 1 • k - l k' Jıcıtırıl~c,'\ ·Jnı-dır. 
da ilaçlar bulunduğunu unutmıya - uı·a:mıdn kürl'ilye ge N"<'.' • m;avH n ·ı ooo---
lım fU arada menhua kansere de bir bl')'flııatta bulunmuştur: Af "k h b 1 • 

ili~ bulunması için çalatılıyor. Hep ~.\~:ka~aşlnr: . . . .. .. rı a 1nll are Cterı 
b l b · l' d h" b' • furkl\ c Cumhur!'l'et.inrn lıu nık ( BASTARAFI l NCt SAHIFF.·""E l un ar eşeırn e an en ıç ır feyın : . ·b .• rl 1.. • .v . 
k t l d y •• t · n.-:ızharı\·etlerınden ırı c < unyanın. 

ur u ama ıgını gos erıyor. . .: . t• . . · d "l.J l 1. ·ı •> 1 ·ı ~t . k \n } · y · d dl d . . d lıııgtinku ,·n:;~ıye ı ıçerısın c ve •' ElC- mun a" ı ı >en ,) \l om~ ıe şar ını •• nr 
. . enı er er arasın a yenı ~ca ve lisin burada toplanıp vntnnı mRhfuz noktadan lın~lıynn \'e cenuba doğru 50 

ııhd" rkalabrın bazıladrınbı. unutmagla bkaş- \" k('ııdisi ~akin bir halde bu ~enenin kilometre d.eı·inHğiml2 çöle uzamrn ka-
a ı , u meyan a ır zaman ar a- . · 1 ~ 0· h tt S } nk "mı \'" "31' 

ı · d k k d b biıtçesın" rey \erme ı \'E' '>nu "'C a - rnr.ız ır a ır .• n ı .. '" . " ....... -
orı mo ası çı. mı~tı, ar ~aın an . ~- metle rntbik için \"l'kilı' clirt!ktif yer- ~amhn -.ııh<1hı •. Alm:rn]ar. dnha !Jerı gıt_ 

nu bastıran vıtamın bahsı açıldı ıdı. . 1•. 1 \.Jlrı'"l·ır) mc''" tegehbiis f'lnıemi~lenlir Orle :ın-
v . · .. d b h . r.1c ıc n. ,... .. ~ • . ., ... , ·. · . 
ıtaman. vucu u. C:tere .. ayabyet .\rkndaşlnr; l:ışılı~or ki. Alm:-.nlnr Heri h:ırek<'lll'-

veren bır nesn~ ım·ş, bu etudler de- JJüt<;e\'i tetkik bu:nırdıığunnz es _ 1 indf' tokrnr krızamlıklnrı tfü!\"7.İll'ri 
vl.ak".1 edd~~ken bır ~e ~erı_non·ı~ıl<mıştı, t.L<la sa.yırı nrkach"'İaıın deı•meynn tnr~in et;mekt<'n b:ışlrn }Jir scy yapmnk 
a ın u~y~. vazıyetı şım~ı ık hep lrnnırdukları miitalealar \'<' tenkiller fikrinde til'ğillerdir. 

b_unlara ustun ola~ak tahrıp. alet]~: hli~Cımetimiz için rok kn·mctlioir. nu me\'zilcrin en mi!himi Halfaya 
rıne. fazla ehemmıv"t verılmes·n~ \ ' (' kcntli .. iııe rnl gö.:;ll'rcccfc mahiyet ııcçididir. Solltnn ~imdi Aiınımlann 
muq P ol~u. .. ı tc·dir. Vekil a·rkndaşlnrın burada <'1- elinclediı'. Fnknt hu h(jyiln hrıtlıli znlın-

. Med.enı>:et st~p etme~en. mutema- 11 rindcn geldiği kndaı· cnlıştıld-srını ılıt hir bir <>hemmiycti yoktur. 
dıyen ıl~rlıyor, ıcad ve ıht~rala;- de- ıildiklerini :uzcttiler. Liiifen knbul Almanlarrn zayiatı. lngilizlere na
vam. edıy?r, ~mma. ne şekıldc. Ba- 1 ııyuı duııuz ve biitçe,·i tn!<<lik etti _ ~arnn pek ağırdır .. \lman km'vctleri, 
zen rnsanıyetın. lehınde ve ba-cn de 11 i:!. 'l'emeıın im Rll ılu 1; ki eline m('m- .Sol ı 11 nrn ve gcciılc taarnız ederken 
maalesef aley~ınde. . ı•k('lin idaresiııl tevdi ettiğiniz hii - Cr!nulıa da. bir kol göndermiş. ~ollu -

Bu son ba~~rede .b~ıgüne kadar ktiml't inşallah bu ,,ene zarfmda ct-n ımın ceııuhuııda bulunan küçiik birı 
masun kalan ulke~ızın ?.e.~ gen~ lıutçeyi h'i tatbik eder \'e iyi neticeler karnkolnn mııhnfızl:ırını bura.d:m çı
ol~~ bıd~dunu~ dortte uc':', (3455). 1 , huzm\muza gelir. Hepinize t<'::ek. karmıı:larılır. Alman'-:ır. ingilız km•
mılı bnhrı yanı (7400) kılometresı k''. 1 •· (C:·'"d 1 ti' nlkışhıı-) :\fer \'etlerinin arknılnn nırnrnlnrına ma-
denizle çevrilidir. Bu denizler dün- lll N cı ım.-. •;>• ( c l: • . • - . 1 r. k ' ı· . ı · •I 1 ı t'l t t . • lis yarın mııznk('relcrıne ılrvnm ('tle- ııı o m.L m.ı ,~.\l ı~ e )!\7.1 c>r ı Jn :ı 
yanın .en ~e~ımlı menbalarıdır, . bu 

1
, •ktir. .ılmı larchl'. 

nıt>nahıe layrk oldukları ehemmıyet A k . ?!') {T 1 fo h) _ Yen' İtalyan tebliği: 
·ı ı k t t k 1 b. il fil fi. - . c € ll • 1 l 

':erı se ınem e e aerve. e. gar o a. ~- znml:ula hnynrn vergi i su miktar- Ilomn, 20 (A.A.) - tnJyan umu-
lır. faka.t nf'dense bu ıf .'hmal _cdıl·- la:a \'likı;clmhıtir: mi knrnrgfıhmm tebliği: 
yo~. Al~~ad~rların ~ahlıl v"' ıfade- :\Icriı;o koyunundan :~o. tiftik k<!- 2~ mayıs gece::.i hava l<!e<ekkli!!e -
lerıne go~e ınsana lazım _olan ~ıda <'iden !1i'i, koyun ve kıl gecidcn 60, rimı7. :\Ialtaciaki düşman !i<.:Jerini 
m~d~~lerı. arasında k~l?rı ve vıta • ılc\·e ve domuzdan l2!i. at, kalır ve lıombardıman etmişlerdir. ~imali Af 
rn n ıtıbarıylc en .:Z~.ngın!. ve "" fay - '(',,ekten on kuruş ver~i alımıcaldır. ı·ikacla Sollum mıntak:ısındn :talyan 
dalası balıktı~, bulun dunyanı.~ .P-n Ça:.·n kilo başına 40 kuruş. dm.on- ~·~ Alman ku.~·\'e~leri dilşm{tnm mü
çok. ve ~n lezız balıkları da Turkıye to:a ton başına 11 lira, tuza kilo bn- nım hir me\'7.ııni ışgale mtı\'nffak ol
sa~ıllerınde \'aşa~a~tadırlar. buna ı-;ıııa bir kuruş miidnfna vcrgi::i kon- muR!a.rdır. E~irler, 9 top, tank alın-
raft'men .memleketımızdf' ba!•k. an - nııışhır. nrnıtır. 
cak sahıl halkr tarafından ıstıhsal l\le:.kcnleı!cle bina vergi. inin :ıliıda 2G mayı .. tn füı.lyan \'C Almaı1 hm'n 
olunur ve ~ek pahalıdır. Balılc taze biri iradların ela ticte biri mlıcbfaa kunetleri. Dernenin 100 mil acığın-
c_:>~ar~k. dahıldi! bol sarfolun~bilece- ,·e;ği:-;i o!-nrnk nlınnc:ıktır. ıl:ı bir çok ingiliz harp gemi~in.:- t!ını·-
~ gıbı tuzlan1a, konserve, fume ve • , uz etmişlerdir. Bir tayyare g.:-mi -
kurumuf olaı-ak da dünyanın her tara )fccliil mlizakel'~lerinde fevknlil _ ~ine, bir krm"'azöre, bir dciltroy<'re. 
fınwda par~ eder bir nesnedir, buna de vaziyet :<ebebiylc bazı resim ve ver lıir çok gemilere isabetler kayd~clil
rag?'len bızdt! çok az sarfolunur VE' gilere zam yapılması hakkındaki ka- miştir. Bir kl'u\'azör büylik rapta biı 
h!'rıce çoli az gönderilir, acaba ni - nunlnrı müzakere ve k:ıbul etmi.:tir. lıomba isabetiyle hasara uğı·amı"tır. 
çın? •• Bunun cevabını biz veremeyiz. Bu nrnda şeker ve glikoz re ·imlerine ı:a.ııka tnvvareler de Tobrıık öniin -
erbabına bırakıyoruz. zam yapılması hakkınd~1ki kanunun d('ki ingiıiz gemilerine taarruz et,.. 

Türk/yemizde bol ve leziz olarak ikinci milznkere ini ynpmı tır. Rıı mi!'l\crdJr. ~nrki l.ibyn.dnduM"nO Ohe 
torik. palamut, uskumru, hamsi ba- kanun da kabul olunmuştu!'. Şeker \'e Şarki Afrikndn C::ılre ve Sidırnoda fn
lıklariyle yağından ve derisinden is- {{likoza ni.:;an ba~ında l o kuru~ zam mi. )erdir. 
tifade edilen yunus balığı \'ardır. \'apılm ıştı. Son kabul erlileıı knnım. tnr'nfından tnrdolunnrnştur. Göller 
bunlardan ba,ka lezzetlerine örnek- lıu zammın 7 kuruşunun vm giye, :1 mınt:ıkn!'>ındn cmı·indeki kun·('t)erle 
leri. olmıyan bir çok batka cinsler; kuruşunun da panC{l.1'3 yapıl~n zam k:ıhramant'n h:ırbcdcn albny Keçico 
de ılave etmek lazımdır. Türkiyede ehebiyle müstnh. ile ait oldu~unu lilmüştür. Amam mıntakaı:md{l ha.rp 
senede adam batına yalnız ( 550) tt>qlJit etmektedir. Şekere yeniden ('den R"arnizonumuz, dil!<mnnm !e:-lim 
gram balık istihlak olunduğunu bili- zam ynpılmıyncahlr. olmak ü·klifini rcddPtıniş1ir. 
yormu idiniz? Türktyemizde senede V.ergi \'ere imlere zam yapılma. ı
yiı·mi altı milyon kilo halık istihsal ıım sebebi, hnrp ~·Uzünden müdafnn 
edildiğir,: hiç işittiniz mi? Senede t<'dbirlerinin ma~rnfları çok artırma_ 
Karadenizde (800.000) kilo yunus Qı ve bu sebeple f.azla \'aridata ihti
balığı yağı çıkarılıp ihraç edildiğin- aç hasıl olmasıdır. Geçen yıl da bu 
den haberiniz var mı? Ecnebiler"n iht iynç göı•iihnii!<, l>nzı resim ve \•er
Türkiye için; balak konserveciliğin - ı'"ilrre znm ynpılmıştı. Şimdi bunlnr 
de ideal bir memlekettir de<l'kler;ni hiı· mi~li artırılınıı,lır. Eshnhı mucibe 
duydunuz mu? nınzbata::.mcla bütiin diinya milletlc-

Çoban, ağıl istemiyen, ölüm teh. rinin katlnndıklnrı mlihim fedakar -
likesi bulunmayan balık gibi bir ser· lıl l'llr kar;unnda Türk milletinin ele 
vetirruz heder olup gidiyor, hiç ol- kendi hi:;::e. ine dil~eni ynpac.\ğı ta. 
mazsa bol ve ucuza mal~dip kendi- bii olıhığu, fak:ıt bu fcd:ıkiirlığın hic 
miz yiyebilsek.. bir zaman kendileri için yıkım olanı: 

A. E. (Ank:ıra) \ acağı 7.ikreclilmistir. Yr.ni vcrgilcı·dC' 

Bir görüşme 
Tokyo, :rn (A.A.) - A iman bii -

yük clı;!< bugiiıı hariciye nnzm :\iat . 
suo'rn :ıe t:zun bir vöriişme yapmış -
tı r. 

---000---
Girid Muhar-ebeleri 

'ntnncla;:J. mı ted:ve knl>iliyeii nn -
z,ırı itib~ra oıılınmiştır. Zam _vapılnıı 
\\'.'rgi ve rrsimler şıınJnrrdır: 

!Jn~·,·.ınlnr. muamele verr.-ilr.ri, 
bnzı ma<ldc> !erin iRtihl:lk ı c,.,mi. ka
zanç vcrgiııi, tütiin ve içkilerden :ılı
nan miiclnfan vergi::.i, teşviki Qnnnyi 
knnununundan i tifade eden mii~s
::-.~ elerin miidııfna hi::~e::ıi, \'ern::c>t ve 
intikal, bina vergileri, tiyatro \'e ı;:i -

( BAŞTARAFJ 1 NCI SAHiFEDE ) nema re::imleri. 

ise \'tıziyet ciddidir, Suda koyu da Al
manlnr tnrafındaıı zapteclilirsn vazi
Y<'t, duha ciddidir. 

.Bu meyaııdn telefon \'e telgraf ,.e 
po. ta beclc1Jcrine ele müdnfnn \'ergi. i 
krınmnktaclır. 

Kahire. 20 (A.A.) - Reımıi teb -
lii(: 

Libya da: Tobrııktaki kuvvetleri -
miz. 27 - 28 may1sta bir huı•uç h11re
kcti yaparak düşmana zayiat \'erdir
rııi leı·dir. Sollumd·a Halfaya gP.<:idiıı 
<l~ yeni mevzilere yerleşmeğe te~eb
lıiiq eden dü~man, kuvvetlerimiz ta.
rafından hırpanlanmıstır. ı...._ 

HabeşLc;tanda: Dizim km•verlcri -
nıiztc vntnnperver Habe.ş kuvvt>Ueri 
!rn_ranı memnuniyet bir şekild<:> hn
r<'ketleı·inr. devam etmt~kterlirlcr. 

Krıhire, 2!> (Kudüs rnciyoı::ıı) -
ll:n--n tebliği: 

lngiliz tayynrel<>ri dün Ringaziye 
tekrnr taarruz etmişlerdir. ~Ienderek 
\"C i!ımiı hnıı e lerd<> yangıııl:ır cıknrıl
ınıı;tır. 

Dcnıeye ele taarruz edilmiştir. 
Şimali\'" ceııulıi Hnheşistanın bazı 

yerlerind<' bulunan italr~n kuvYetle
ı i ve Agoı·clnt tayyare meydanı hom
l,al:ınmış \'e nıitralyi)z nteııine tııtııl-
mu~u~ · 

Z A Y i 
f>7 inci fırkadan nldığım terhiQ 

tezkeremi zn~·i ettim. Yenisini çıkn
racağınıd:ın !('~kisinin hiikmii olma -
dığını ilan ederim. 

lzmir Kfüşıyaka Ömek l.:üyü Ka
zım Diı-ik cnddesi Knra. Hüsevin 

sok:ığı G:1 ':~ )lehmet oğ-lu Tnlip.!11!~ 

ispanya 1-lnri ·iye Neza .. 
retinin ınütaleası 

ne merkezde? 

lngiltere-ispan
ya münasebatı 

Avustraıua başvekili 
Menzis 

Libya muharebesinin 
neticesini itimadla 

Gazeteciler konferansın· 
da 1 uıvell neler söyledi 

Vandel Vilkiniıı 
beyanatı 

bekliyor Abnan sigasi mahf ille"' 
KaınL('ra, 20 (A.A.) - Avnstra.l- • • ··ı l s e Lord 

~ a J,nşvekili )f enziz, ınebusan mccli- rının mil a e_a l v 
Sözcii, ispanya vaziye- indeki b~y~natı_n~la iı~p.~ratorlu.~ \'~ Hali/aks 

tinin 11lllfavassıt ola"ll- dem.ıı.krn~ı .ulemınm lıutu~ endus.~rı Ne\'.\'ork, 2fl (A.A.) - H.uz,cltin 
kabılıyetı~u hnrcke~ gcçırere~ du:;:- nutkunu mevzuu b::lıc:eden Vilki, de-

yacağını söyledi mandan i?zla makıne y:qııldıgı za - miştiı· ki: . 
. . . man harbı kazanucaktır. -• R eisicumhmun bih·ük mce<aJl· 

. :\f_<:cl~·ıcl. .~o .~ı~:A·~. -11.n~ıcıy~ ı~cı- . Demiş .\'C şimn.~i Afı:ikapı çokw mii- biitiin dlinyayı mütch:ı::.~i~ ctmMir· 
znı'Cl~:ıın ~o:.r.cu!':ı~ . ~un lngıl~z - f ,pa~ hım tnkvıyeler goncl~rı.lmış oldugu!1t~ Am~rikaııııı hüknlarım hakikate in· 
ya munasc>hetlerını gazetccııcrle gö- ve .ı,an·a muhnrebesının neticesını . ·. . ~ l·•n 
riiqmüstiir. Sözeli İngiliz gnzetecile. t· r 1 : .. r adla beki J'w · · ·c Ln kılap ettırmek çın yegane cnrt! o: · ·. ı~ .. . . ' ·.w . , ı k tl 1 .ım )JJ' 1 ıın,. • · ec ı~ını ' nwmlC'kcti !Jir ga\•et tek bir azını 
rının :-p~n~.ı)ı \c dıge? nı:!n e .c c: :ııııe sonmıcln ımpnraturlııgun dnlın . . . . · ' • . . . cı 
ı·i r1.ı·ı clıışnıan olarak ta\'sıı etlıklerı km·,·etli 0 -ncağını. Atlnntik muhare- ır.nclc h•rle.:tırmek ~nlahıyetını alnı1 

ln~sıı.,.;un.n nazarı dikimli c.ekcrck de- besinin kaznnılm:ık iizPre Lıılmınca- bıll~nı!yor. ) . Jt, 
nıı~ır kı: ı ğını sö\'lemis. nutkunu irn~i birlik \ aıııngton, 29 (A.A.) - huz\C 

- 1 p:ıny:ı, ha.kiki \'nziretini bir lehindr. bulunarak bitirmistir. g:ız<:'teciler J,onfcran ındn .. n~tkun~ı~ 
clnhn teyit etmek mecburiyetindedir. --ooo b.ızı ııcıkt~1J:ırı hrıkkınd:ı soz . oylcrnı • 
nıı ,·rıziyet: hic; bir znmnn mut:wn~- uood Mııl.ıa .. ebe kru- lıi'hn::..;n. bi~nrnflık knıı,;ıunun. ilgnsı~~ 
.. ı~ biı \'n7.ıyct olamaz. l ııpnnyn, hıç rıı ı bl<>p ıııyctmcle olma<lıgını. bıtarnfh 
lıit• \'ıtkit kinlS<')'e \'fl:•ı \'C c:ahtc do:.t VQZÖrfinden l,:ınunıımiıı Wdilini de hı)ep etmiycC"" 
olnrnmı,tır. Bilhas~:ı şllkran ve duy- ~ini ?.rlcmiş.tir. H~ız_, <'ı.t-... htı_cl!ıdı;t!r 
!'U lıirliklcriy]e brığJı buluncluklnrma kurf ulanlar: f vkalade _va?. ~·et halının. ıl:ım ıçın b!~ 
kar;;ı aıo:ırlal'ın tecı nı,.•si l ..ıpaıw:ı:v-:ı tnk ını <·mırnnmclcır n~srını de derpı 
v:ıı·ı llo~tllıklnnn ne d<'nt<'k nıdu~uirn Londra, 2!) (A . .A.) - Zannedildi- . tmcclir!ııi de il1\C etmiştir. Ruz,·rlt 
i:>ğrctmistir. ~ine g:ire. Hoodd:m yalmz iic kişi d mi~tir ki: 

Portckizfo son nnln~ma mii:ıh:ı 1_ kur:tul:ıbilmiştiı-. Bunlardnn biri::i - Böyle emirıı:ımelcr çıkm·m:ıdn? 
ran I pnnya \'e PortC'.kizl nh'lkadar ı;ulıay, ikisi tnyfn<lır. cYvel fe\·kalftde halin de ililn eclilcrnı· 
etml'ldcclir. • llk infilak cok şiddetli olmug \'(' '..'CCği tahildir. Gemi knfilelerinin Tl'll~r· 

• . ölmemi~ olnnları derhal kurtarmnk mııhnf:ızc:ı, bitnrnfJık kamıniyJe tclı 

lnt'Yıltere Norveç iımidi b.ilc knlmamiştıı·. noodun bu- ı 11-r ~ - Uin mürettebatı 1341 kişi idi. 
11 

ı~~z~·~[t. Amerikan gemilerinin harP 

1 x Ptın!nkıılnrınn !'>eyrjseför y:ıpmalnrı· 

an aşması Atı·na elçı·mı·z nın bitarnflıkla edilemi)-eceğini söyle-
mi~. harici me:;e1ele-r hakkında gazete· 

iki hükumet harbi za
ferle bitirecekleri ka · 

naatini teyit etti 
Londra, 2!> (A.A.) - lngiliz \'C 

Xon·eç hükumetleri hariciye nazır
ları, dün bir nnl:ışmn jmz:ılamışkır -
clır. Bunda, lngiltcredcki Norveç mı
kcri kU\'V€tlerinin ter~<ıiki, nerede ve 
na.,ıl kullnnılacakları tE'.c;bit edilmiş
tir. İki hükumette harbi ancak zafer
le bitir8cekleri k:ın:ıatini izhm- ctmic;_ 
lerdir. Anla<;m:ı.d!l Nor-ve<(in harp ga
yclerinclcıı birinin de dfümrnıı boyun 
duruğunclan kurlulml\k için hıwrı C't
liği kaydolunmu~'lur. 

Vişi hükumeti 
lngilteregi protesto etti 

Vişi, 29 ( A .A.) - F'r:ıns:ı hü kfı
meti Amerikn vası'ta:ıiylc Stak~ bom _ 
bardımnntnı 1ngil•z hiikümcti nez

dinde prote to etmişt.ir. 
Londra, !!9 (A.A.) - 28 mayısta 

Staks limanına ingiliz tayyarelerinin 
hücum ettikl<>ri \'e limanda bulunan 
füıbele \'apurnnda ynııgın çıktığı -
ırn dair haberler henii7. roc;mi mak-am 
larca teyit edilmemiştiı·. 

Bu husustaki Vişi iddialnııııa knıı.. 
~ı .,unu stiylemck Jfızımclır ki, bir it:ıl 
ynn Yapuru Stnks limanına ilticn et
miştir. Rn hususb ötcclenbcri Fran
sız maknmlarının nazarı dikk:ıti celp 
edilmişti. Hatla Tunuslul:ır hnkkııı
ı1n VişiyC' lıtrnıısi bir ihtnr cia yapıl
mıştı. 

111111111111111111 Ull l l l l l l 111111111111111111111111111111 
T el>rik ve teşekkür 

telgraftan 
Ankarıı, 2fı ( A.A.) - 2:> )Jnyısta 

Şnrki Ürdünlin milli hayramı mlina
şebc1iyle. Cumhur ltei::ıimiz lnönü 
Emir A bd111lahn tebriklerini bildir -
ıni~. Emir de teşekkiirl~rini teJgrnfla 
ar7.etmi~tir. 

Ankara, 2!) (A.A.) - ,Arjanlinin 
,\ iı:mi beşinci yılclönünıii mförnsche
tiyle Rei i Cumhummuz lnönfi ile 
Arjantin cumhur rei$İ ar:ısında teb
rik ve te~ı:kkiir t<'lgrnfları tca.'ti olun
ımıştuı·. 

Ollllll llll 11111111111111111111111111111111 UUll 11111111 

Müsadere edilen Af .. 

cilerin sordukları suallere ce,·aplnr 
Ankara vapurile lstan- ,·:-ı·mektcn kaçınmış, bu suaııerc Cf:· 

b l d .. k vnplnr ,~ererek olursa Hitlcrfa iste<~ı· 
u a onece rri ma!Umntı vermic; olacağını biJcl.r· 

Ankara, 2!> (Hucususi muhabiri - ılli~tir. \ . 
mi·ıdcn) - Atina elçimiz B. Enis A- Ruz\·elt, Ame-rik:m hnrp gemilcrinııt 
pnygeıı ile maiyetini nlm-nk için dev- knr:ıkol nsulilniin :ıskeri bir mevzu ol· 
Jet denizyol!nrı idar~inin Ankara va- ıluğıımı söylemi~, Amerika<lan jnJJ?~
purtı bu nkşam istanbuldnn bareket ~·rıya petrol ihra<>atmın tnhdid edılır 
ctmi..,tir. Cumart.e ... i giinii öğle \izeri "d:lmeıj iği sualine karşı da: 
Piı·e limanında bulunacak. elçimizi - Halen böyle bir tehdit yoktur. 
ve maircVni ~ı1~rak istanbnln döne - Cevabını vermiştir. 
rc>ktir. Ruzwlt, dilrcr b:ızı snnllerc cevıır 

---000 \·<'rrncktcn r.ekinmiş. Hitlcı·fo l>iJJn('J 

U ·ıı· Al icıtediği seykr olmnsı itibariyle buil' 
ZUO menzı 1 tnan lnrı söylemiyeceı~ini, Amirallığın, İti" 

toplan 
Londrn, 29 (A.A.) - Fransız sa

hilind.e bulunan uzun menzilli Al -
mnn toplnrı, gece yarısından sonra 
Manş üzel'inden nteş açmışlardır. 
:V!tıntnznm fa!'>ıblarln kısrı bir mild
clı•t için snlvolar atılmıştır. Almanla
rın Bulonyi civarında bulun{ln bir 
hnta:ı-yayı kullımdıklnrı . anılıyor. 

---Qoo-------

Bul g :\ r Kralı Boris 

giltcr<'vc ynpılnıı scv'.kiyatının himll 
~si ile mcsglll olduğunu bildlrmlşti1'· 

.. l '! Bcrlin. 2fl ( A.A.) - Yarı rc>smı 1 

lrnymıktan bildiriliyor: • 
Ruzveltin nutku hakkında. dUn ıı1'' 

Ş[ m B<'rlinin <ıiyasi m~hfillerind<' Qıt 
miital~!ldn bnlunuluyor<lu. 

- nu mıtu!;:, yeni hiç bi·r şeyi ihli\·1'1 
"t ıncıncktcdir. 

Ruzveltin garp yarı kiiresinin tchli· 
k~ nlhnrln bulunduğu iddiasına dinlc
\ idlcı·ini dnhn ziynd~ iknnn tcşebbti~ 
P.l m<'si manalı gUriiniiyor. Ayni mnlı· 

Sofy:ı, 2!) (A.A.) - Oulgaı· Ajan- fillcı·de Llilin Amcrik:ı dcvJetforiııc 
ı bildiriyor: nutkun hillıassa b.ı lcısmınm ne kacJıtt' 
Bulgar kralı flori", kUc;llk bir mtıİYC- L<'sir edcbil<:'c.eği hu n~uncln ısrnr 00.'1• 

tl ile Bulgaı•i tandan ayrılmıştır. Ba- m<'mektcdir. Garp yarı kih"'sinin Al· 
ba:-;ı Ferdin-andın i::ıim gliniinii hu::ıu- m:ınyn :rliziinden maruz buhınduğll 
i olarak kutluluync!lktıı-. t hlikclcrc miiteclnir Rıızvcltin ıar tu· 

P..adyo gnzet<.'siııin bildirdiğine gil- fnnına g:!lincc, Bnrl:n bunlatın <>snı::· 
re kraı P.oris, Almnny-ay:ı gitmiı::iir. Qız \'C yersiz l:ıözler o1<1ui','1ı müta.lcasuı· 

---000 <ln<lır. 
· Reisicumhurun sarih olmıyan ifııdl' 

Amerika 13,000 fay- tnrzına binaen Alm:mya. Hariciye ne· 

t znrcti, bu kndnr mühhcm bir ifnde knr· 
yare yap ırıyor ~ı::.ında resmen vaziy<'t nlm:ıktmı imq-

Va inı,rton. 29 (A.A.) - l\iebusnn nn edecektir 
nıccJi,.,i maliye tali komite:>i, orclu için \Tnşington·. 29 (A .• \ .) - Ruz,·\'.'lt· 
ı:: hin tayyarenin lecl3riki ma~rnfı lngilfor(' büyük el~.isi Lord Ilalifakı;J 
<dar.ık Rıız\·eltin igt.ediği iki milyar ve lanınmı~ 1ngitiı Ekonomisi Keyn 
7!!0 mil) on dolarlık talıqicntı knbuJ -i cHin Beynz ı:nrny:ı ônw~ etmiŞtir. 
etmiştir. LORD !!.4LIFAKSIN REl'A~1ATJ: 

Usk denizaltısı 
Londl'n. 20 (A.A.) - fngiliz nmi

ralhğı, U. k denizalhsınm uzun miid 
elet g<.ıciktiğinden knybolmu~ olmtısı 
tclf~kki edilmesi lazım geldiğini bil 
<lirmf'kfctlir. 

---000---
Hava muharebeleri 

Baıtaraf ı 1 nci Sahifede -
Rombalnrla tam jı::nbctler kaydedil -

\'aşingtol}, 2!\ <A.A.) - lngiltert 
hilyük 0 lçisi Lorct H:ılifaks ,•e mlib!l· 
\'eat komisyonu r<'isi K.ıenz. RuzvcıtJe 
mUJakntlnrında Amerikanın islihsnlli· 
tı ve umumi nhwıl ile diğer m<!selelcri 
l\onuşmugJar{lır I..ord Hnlifnks, trsııi'· 
t('ciler~ l><!ynn:ıtıncln ct"miştir ki: 

- lngiltcr.eyc mnlz~mP. ~ötür<'n ır<'· 
ınil<'r·in Anıc>rH:an hıırp gemil<'ri far:ı· 
fın<lnn hima~~si için Ruzn~ltle :ılınrı· 
<'ak veni tedhirler göriisülmenıiştir· 
P,ıı ml'cıt .... lf'. R<'i~icumhura :ıit biır !~lir· 

ANADOLU 

Bununla berabeı· Suda kcıyuıııı f n
gilizler ate:;: altmcl:l tutabilirlerse Al
manlar, bu me\·kiden istifodc ctlemi
yecekleı·dir. lngiliz hn\'a kuvvetleri, 
hilhns:ıa Blenhein tayyareleı·i, lıirid 
muhafızlarına mOhim ynrdımlnr ynp
makfadırlm-. Cirid~ f ııgilizleriıı mU
him takviye km•\·etleri gönderdikleri 
h:ıkkrndn ecnebi k~yn:ıklnrdnn verilen 
haberlerin doğru olmndığı al:'lkadar 
mnhfillerde bildirilmektedit'. 

F'evkalftclc mükellefö·f!i le relen biri 
ur, yalyancı mcmlckctlcı-c ynpılnıı 
ihı·acntın müdafaa vc>rgiqinl' tftbi tıı· 
tulmn-.ıclıı·. ~ormnl znmnnl:ırdn ih -
r:ıcattan \•ergi alınması gibi bir har<'
k~te yer vcrilemezEe de bııgiin!in fe\' 
k:daclc nazik \'-aziy<"li buıın lüzum his 
~Ntirmek !cılir. Yeni ''ergiler. jktı -
• llİ hünye llzerinde k:ıtiyen za•·aıh 
~ir te,..ir ynpmıyncald1r. 

man vapurıı miştir. Tayyare. -nrrıldığı zaman, bu 
'nşe gemisini fevlmlitr!e vnnn y:ıtmıs 

lzmir belediyeai.sıden: . Londra, 2fl (A.A.) - A mirallık olarak bırakmıştır . 
1 - Behçet Uz Çocuh hMt.ahaırn. claıre3i11iıı tebliğine gör~ bir cenup l.ondrn, 29 (A.A.) - Dün gece, 

$-Jhibi ve naşmuharriri 

HAYDAR RÜ'ŞTO ÖKTEM 

Roma, 2!l (fü•yrut radyosıı) - Nc:-
red.ilen bir tebliğde Alman kıı\'vetleriy
J.e işbirliği ~ıpnuık iizer" Girirle ita!
:. sn kıtnları çık:ırılmışlır. 

Berl in, 2\1 ( B yru l radyo:.u) _•eş_ 
ıwlilen tebliğde, (.; iricl adnsıııda Suda 
körf~zini Almaıı kuvv~tlcriııin zapta 
muvaffak ol<tııkl:ırı, lııgiliz kıtaları
ııın ı.ıark :snhil'mle "idd<'tli mulıarebc
Jerc ci1.1,·nrn ettikleri bilclirilmi. lir. 

Berlin, 2!'1 (A.A.) - Ynrı re..:mi bir 
ka~·naktaıı lıitdirilij or: 

iyi malumnt alaıı :ı:-.keri mnhfillcr
cle dıin nk:.am matbuat miimessillc-rine 
.:. apıln n be.\•:rna tn göre Alnımı nn~ku
manchmlığıııı, Alman parn~ütçülerin<' 
h:r Ç< k nlffalcln hukuku c'Hivelc tum:ı
miyle rnugayir muamelcl..:ıl' yrıpılmıı:: 
olduğunu öğr nmiştir. Bu me ele dı' .''a
kında re,;men rnziyet alınacnktır. Sim
clilik bu hu u~t.1 tn fı;;ilfıt \'ermek milm
kU n cfeğildi r. 

• 

Yeni büt~e. kanuniyet keshettiği 
ı~ııı ı hazirandan itibaren tn'tbik:l 
'rnşlnnncak, ) eııi vergi ''" reqim!er dP 
'Hı t'3rihten itilınr.;n mııteher olncak 
'<' reııi maı;r:ıflnrın tedireı;in • hacJ:ı_ 
ı.lraktn·. . • 

ı !Hl miivnzenci ıınıumi\•e brnıııııı 
':06 ı·eyle ve ittifakla ka!Jıı

0

l olıınmıı.s-
1u:•. (füıdyo v:ı7.et<'~i) 

Z A Y I 

"i bahçe~ine iki demir knpı vapılma- • .\ınerikası limnnındnn h~reket eden 1 ngiltere üzerine, e\'velki gccekinclen 
ı, fen işlm·i müdiirliiğün<Jcki keşif a2fl0 tonluk Lef Alman şile-bi mfürn~ dahn aiclcletli bir taarruz y:ıpılmıştır. 

\'C şnrtnnmesi veçhile açık eksiltme· dere <>dilmiı-tir. Şim:di gnrlıi, şark \'<' <'enubi ~arkidc 
) e konulmuştur. Ke.şif bedeli 1624 ooo b-:.zı yerlerrı hombnlar at1lm1Ş'ı:ır. Rn-
Ji,•.'l :13 kuruş muvakk'flt teminatı 122 ç· d • zı hn n.far olmuştıı.ır. lnsanra .dn za-
lira 8G kuruştur. Taliplerin tt!min:ı ın e seVlllÇ \ int \"nrdır. f'emıbi ~ar kide bir yerde 
lı iiğlcclPn <.'\'\'el iş bankasına yatırn- "mwkinf', 2!l (A.A.) - Almanla- bir mikt~ır halk c\' i:ı k:ılmıştır. Bir 
ı-:ık nıakhıızlariylc ihnlc t.wihi ol:ın rııı P.hnıark z1rhlıcııııın h:ı.'i:ırılmn<:ı <liişnrnn tan·:ıı-r.:si clUşiiriilmiictiir. 
2-ti-l fl41 pazartesi günü ~nat 16 d~l burada hiı· <:ev·nc uy:ınıhı11n.:ıtır. Cin l{enl kontluğunun doğu kısmınd-n 
nıdimenc mth::;ır:ıatJan. v:1zrtel(>ri bu hft<U..:e:. i hiı ingiliz zn- tnn·m·tıler uçmtıı:. faka1 homba a ma 

2 - Kndift .... kaJe-i 730 savılı so - feri olnrak t::Ph'lmln•orlar m1<:lnrclır 
l\nkln nlc\·eucl gazino ölltiııdcki : ............................ , ........ .-........... , ...................... : ............... , ............. ., •••. : 

Dıinkü gtin Halim :ığ·1 cnrşısı ile nıeyd:ııılığın tC.'ffiyesi \'e yeniden he-~/ " f A' • '" l ~;:,." J•/ " [ ~ 
Ke telli c:ıdclesi nrn wdu Cİİ:t.llanımı ton olarak yapılması fen işleri mii- E % mır - .evaz1 m. mlrıı it< l an ıf.J""' ·~ 
ka.\·hettim. i"inclc .otuz iki b·ıcıık li- tllirlüğündeki keşif ve snrtnamcsi : : ' . . .... , ...... :·· ............................ ,, ........ , ..... ~ ~ ... ,. --· '' ............. ,. .... ' ... , .............. , .... ,, 
rad:uı haska miihim .e\'rak Ye mu- vechıle acık eksıltmeye konulmuş-. zm:r Levazım Amirliği Sratın ,'\..!o-.A Komiıyonundan: 
' zz:ır hizme1in'le ait :ıskr.ri v. H·nm tur. Kc.,.if bedeli 1923 lira. 83 kurııı- 1 - l'aznrlıkl:ı 50 - 60 t · ı hr ,ti alınacrıktır. 
me\'cıııl idi. Kim bulmıı. i~e m·ime muvnkkat teminatı 96 lirn 20 kuruş- 2 - Beher kj)o-.unun muhammmı fiy:1tı 42 kuı·uştur. 
g~lirdiği takdirde i~ind~ki p:u·ndan tur. Taliplerin temin!ltı öğleden ev- ~ - 'fcminat1 37~0 lirndıı•. 
IJaşka nyrıcn münasip bir p:ıra hecli. ''el iş bankasınn yatırarak makbuzla 4 - Pazfl!'lık 4-G-!lJl çarşanb:ı g·linii s:rnt on beşte Hndımkr:y jc::. 
·e edileceğini beyan YC! ilan i"Oerim. riyle ihale tarihi olan 2-6-9 U ıxızar. tasyon c-nddesi 232 mımarnlı clairci mahsıı,ada ~·npılacaktır. 

Kestelli cadde~i 107 nıımnrnlı hanede 1 tcsi günil s:ıat 16 da encümene mü- ö - Ev. af ve şartnameyi görmı!k Miyenle.rn her gOn mezkur da-
lbrnhim Snid SU!eymnnoviç racaatlan. 14 18 24 30 1760 rede bulunan ıe,•n?.ım ambnr mUrHlı·Jiiğiinc mUrncant etmeleri. 30...-1 

-- .. -
Umumi Ne~ı·iyat :\Tildilrü 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
--::-_....._ 

Ab Yıllıjı 1400 Kr. 
Ofte : G Avlaiı 800 

Yabllncı memleketler~ 27 lira 

--.. --
idarehane: ikinci Beyler Sokak 

·---- -,.,..,...-----
GÜNDELİK TAKViM 

1360 Gemaziyelevve 4 
E\'K.ıtT 

S. D. 
Sahalı: 4.32 
ğle :12,11 

ikindi ; 16. l ! 

Akşam 
Yatlı 
imsak 

S. D. 
19,31 
21,'l9 

2,1 


