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' MAY/ S ANADOLU .-azete.i idarehaııe.ı 

Türk-Macar ticaret anlaşması 
Ankara, 30 (Telefonla) - TUrkiye - lsviçre ti

caret anlaşması Vekiller Hey'eti karariyle ıUd ay 
temdid edilmiftir. 

(ANADOLU) MATBAASINDA 
1!J41 BASILMIŞTIR 

80 ncu YIL Neıre-dilmiyen yazılar geri verilme:z•----------------------___,,----...-~.,._,...,..,..,...,._...,;...,...,..-_...,.__.....__:::.....-------

ND. 8544 Günü geçmil nüshalar 25 kuruıtur. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar sjyasi gazetedi~. 

Yeni Türk • Macar ti aret ve ted.iye anJqmaıı 
da Vekiller Hey'e-ti karıtrınca Lir Ha31"randan iti• 
bar~n meriyete girecektir. 

Büyük Millet Meclisinde 
hararetli biT celse 

inhisarlar bütçesinin müzakeresinde yüksek 
dereceli içkiler üze~inde münakaşalar oldu 

.......... ..____ .. --·-
Faideli bir Hatipler, rakı, şarap ve diğer içkilerde aıkol 

derecesinin azaltılmasını temenni:ettiler •• muessese 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

Almanla~ tarafından zapte dildiği anlaş1la.n Kandiye şehrinin umumi görünüşü 

Şehrimizdeki sağır dilsiz ve kör
ler nıüeHesesinin körler talebesi ev
\>elki alqam kendı:. binası dahilinde 
•eçkin lıfr davetli kütlesi huzurund8 
lıir konaer verdi. 

Müeneae S1hhat ve içtimai Mua-
Suriyeye Alman ~rakta harekat b:tmek ' I Giridde Alman 

akını devam üzeredir istilası ge-"enet Yeki.Jetinin güzel ve cidden 
faideli eserlerinden biridir. 
. büne kadar sağar dilsiz ve körler 
ıçtimai sınafan faideıiz ve çok defa 
lrıuzir bir parçasını teşkil ederlerdi. 
lier hangi ı!rsi bir hastalığın bu gü
tıahaız mahsulleri veyahud en küçük 
Yatlarda vuku bulmus kazaların hu 
~avallı kurbanları, Jakatlıklaı·ı icabı, 

ediyormuş Raşid Ali nişliyor 
lrana kaçtı Gı. ·Freybergin öldüğü lngiliz1er, Suriye mey· 

anlarını bombalıyorlar 
'Çtiınai hey'elin isyana ve fenalığa Londra, 30 (A.A.) - Röyt<\r mu-
~n rnüsteid bir kıamı idller. Fenalık, habiri Suriye hududundan bildiriyor: 
~n ınüsa(d sahayı bunların kendi iç. Beyruttan en son gelen ingilizler, 
~:rine çekilmit aai benliklerinde ko- Hnl~pt.e tekni~i.r_en n~ tayyareciler de 

Yca bulurdu. B M M 1. . • t' h 1. d · dahıl olarak bU\·ük Alman hava kadro.. 
n.. .. d .. d" d b b' . • ec ıa· ıç ıma a m e 1 b l d v y b. ld. . 1 B Qulun me enı unya a u ınne- .. .. İ . · " .. v.. .. t arının u un ngunn ı ırıyor ar. u 

~·. maaum fakat sakathkları icabı Ankara, 30 (Telefonla) - Buyuk nhısarlar unııım rnüdurlugu bu çe- n t k d hA 2 . t"k . t. . n 1 1· ' ~I ·ıı t l\I 1 · · b ·· R f t C t · · · ·· ak · da söz alan ım a a a m:ıı ın u enmıs .ır. un a-•İne ve fenalığa müsteid insan yav· .ı. ı e _ec ısı, uguıı e ~ . enı ez:n sını.n mu_z •. e~~sı esnasın • · • A r:ı benzin tavyarelerle nakledi!mekt -
l'\ı.larmı cem:yete fenalık etmek §Öy- hnşkmılıgmda .toJ)lana~·n.lt ıkı_.celse Y_~P hntıple~, JÇ~ını~ mapznrlarınd.an, h~atta dir. Sah gect>si 80 kadur tavvnre<l~n 
le dursun fakat mümkün olduğu ka- mı!' \:e .devle~ Hlm·eı~:·ının ınulha~ ~ut- m~mnm.:retı ımkanl:mndan bnh et - miit"sekkil hiiyi.ik bir grup B~J:rtıt tize 
dar fa ·deli kılmak için ç.ok uğra.şıl- çı1leı·ını tetkık vıe ınuıaker.c etmıştıı·. mı~Jerdır. • . ' . . . , . 
.... yıB .. A b h lnhis.arlar nmum müdürlüğü, cle\'Jet :\Iehmecl Şanlı (Burdur) yıllık ana- rınden fraka geçmıştıı. r.renle Surı -··••thr. ugun vrupanın emen er .. .. .. ~ .. ' .... ,.... h ,.,;· !"'O '·nclnr ~ı··ı} gcolmekte 
lb 1 k • d h ı k t k _ hav:ı .rnllnn umtını mudurlugu, hu<lud son .istihsali h:ıkkın<la malı'.imat vere • -''"·' e er ..,.rn ° ı. • \ · • v -

lngiliz kıtaları,- Bağ·
dad önlerine vardı 

doğru değil 
Giı·id vaziyeti, Ingiliz - Alman 

mücadelesinin ön planına geçmiş bu_ 
lunuyor. İtalyan kıtalarmın Giride 
çıkar1ld1ğını bu gün İngiliz 'ka~':llak
ları da t.eyid etmektedir. Buna hu~u
~i ehemmiyet atfedilmektedir. Çün
kü halyanların iştiraki, bütün tabiye 
zoı lukları ortadan kaldırıldıktan 
sonra vukubulrnuştur. Balkanlarda 
ve şimali Afrikada olduğu gibi bura
da dn 1taly-anlar Almanları takip et
mişlerdir. 

ka~'hk~a::::: kendile~i~e 0 k~b'it oİd~·- ~:ıhil sıh~_iy~ u.~ı:ı!.m mlidiirlüğ'ü. ormnn rek, ıına.~~11 ~rnhı:ı.ulünün . yarHnnnan dir. ~unlarm ekger1 .~ 1 Bulgar pa11a11or-
t\l kadar hissettirmiyecek b·r hale umum nrndurlu~u:Y~~~~:. t~!graf \:c te- fazlasını ınhısnrlar idaresınin aldığı- tu ta::?ımaktadır. . 
&akmak için müeaseaeler vücuda ge- lt!<m t~_mum muclurhıgtı ht~tı:c_le~ı bu- nı, irlnrenin hu mahsulü hir.rnye etme- Beyru~. 3~ ~A.A.). - Of: : .. 
llt-iJmi~, onlara mahaua matbaalar gun .:mıznkere \'<" ka~ul ed ılmışt'. r· sini, böyleee müstnhsilin tuf€yl! alıcı- Bl-enhım tıpınd.e hır tayyare dun H_u 
'hpılmı§ onlar idn aırf kendilerine .iuznkereler e-ınnsınrl.n mnhtelıf htL hırd:m kurtarılm:ı><ını ve <lı~ pıyrı.sn - ~usla u~muşhır. Garı bombalamak ı~ 
llııltı •esim k~tüphaneler meyda- tipler trırafındnn mUtnlcalı:ır yürütiil- larn idarece .~e\'kedilmesini istemi$ - tıyen tnyyare buna mm·~ffok olnmn -

:\lih,·er ka~·nakları, İngiliz kuHet
lerinin bozulduğunu, hatta İngiliz 

· kumandanı Fraybergin tayyare ile 
l\lııma geçtiğini, lsk-enderiyede ka -
raya ineı'ken tayyaresinin düstl\ğü 
\'e kendbinin öldllğllnü sövlemektcı-
clir. • 

tı, ıul~ ~ . t' A t k körler gene miiş, alilkndar Y<'ldlkr tnrafınd:m iza- tir. mıştır. Bfr Suriyeli ölmiistür. 
lten:~ •r.ı mı~!~: b ... ~·· tarafından h:ıt \'<'cevaplar verilmiştir. - Sonu 4 üncü aahifedıe - ~~~ir<', 30 (A.A.) - Rf'!'lmi h:wa 
• ı erı g. ı •r or teblıgı. 
ltad edilmiş harflerle okuyup yaz. A ·ı t r . . T b kt 1 ·ı· : . Raşid AH Geyli.ni 
lrıakta, tahsil etm~kte ve hayatları- merı <an gaze e er1n1n 0 10 8 ngı iZ Surıyede Deyrızo,r tııy:·a~·e I_U~~~rlanı_ 1 Londı~a, 30 (A.A) _ Royter: 
tıa k€'ndi emeklerıyle ka:zanmakta • } •• · na, h:ı.ı:ıgarlara mut af fakı~ etlı nuctım- Resmı mahfillere göre Irak bns-
~•rlar, bir çok memleketlerde dilsiz· yazı arına gore h tb d•• ltild• lar ynpılmı~tır. 1 \·ekili Raşit Ali Geylani frakta' n 
~·k hemen tamamen kaJdarılmt:J, sa- , 8 UZe 1 Kudüs, 30 (A.A.) ~ Filistinde Al- kaçmıştır. Raşid Ali, beraberinde ge-
tır oldukları için konuşamı~an. ~u Amerı'ka da H itlerı·zm mnn ve iüılyan iı:ılcrini t-eclvir edn1 ıs n-el kurma~· bafikanı Emin Z~ki, naip 
~-Valhlara 1konuımak öğ.-etılmışlır. Skarpanto adası şid- panya konsolosu ynrındnn itibaren tayinine cüret gö:ıt.enligi Ş~rif Şcıren 

latirdattan beri bi.zde de ilk ~efa FranM işlerini <le görecektir. ile birlikte htıcitıdu lfl'Çmiş ,.e lrann 
Olarak bu cins bir müeasese lı:m:l'de gıkılıncaua kadar mü detle bombalandı g.j mişt'r. 
~cuda getirilmil} bulunmaktadır. . • Almanlar harbı·n coEVAMr 4 Nco sAHlFEDE ) 
~cak aon :zamanlara kadar müeıae- cadılı adacakt•ır 
~ ile eaaıh bir SUl'elle iştigale imkan Gon -'ar Ja 'ta/yanlar .. • ---
~~~~~'k~!~lik:rıu~::e1e:.~~=~ ~.:~ m:~ha:a,.~ı edildi uzamasından . A< Kf RI VAZIYf T 
"'P kurulmuş değildi. Bu sakat yav- Berlin, Ruzveltin Aıne· k k 1 J 
tul Kahire, :rn (A.A.) - lngifü tebliği: or uyor a" 
t. ar cemiyete bar teşkil e tmiyecek rikrın mi/leli namına Lib.~·ad:ı: Vazb~dt<' hiı; bir deği~ik- , , 
~~ ş.ekilde yetiştirile~1iyor. hdaha ç1odk •• ,... •• t lik yoktur. Bag""dad gakınıarında so 
""'tnryetten tecrid edı miş İr ha e SOZ so11 eıneg~ e sa/ô.hi-
"~ ancak iaşe ediliyordu. .:1 1 H[i~şistandn,: Batıda göller mrn- işçi bulunamıyor, güz.. • 

I Bu haberler teyid edilmcmi~tir. 
Harekatın -aleyhde inkişafı Lond~a -
da inkar -edilmemektedir. lngilizler 
Sudayı terk ile Şarka çekilmiş olmak. 
la beraber kun·etlerin tak-viye edil
diğini, fakat Alrnanhı.rıh daha çok 
olduğu ve üstün ku\'ı;etlttr karşısın
da lngilizleııin geri çekildiğini ~öyle. 
mektedirler. 

Biitüu bunlardan, lngilizlerin Gi -
riclde tutnnamıy·acaklan neticesiııi 
çıkarmak :rnnlıe bir hüküm o1maz. 

(R. G.) 
Kahire, 30 ( A.A.) - Orta şark 

İngiliz tebliği: 
DUn Ciride hava yoliyle y,•rıiden 

Alman takviye kıta1an gelmigtir. Bü 
Hin glin şiddetli Jlike uombnrdıman
lal'l devam etmi~ ''e kıtalarımızın 
mevzilerin.de :\'ıeni diizeltmeler yapıl
rnı~tır. Kıtalarımız düşman~.reniden 
ağır zayiat \'erdirmişlerdir. işte bu noktayı nazarı dikkate yeti olmadığını iddia takasındaki harekat memnuniyet veri_ kak ıaharabalerı· "ailadı 

ll.Jan Vekalet iki sene evvel miltehas. d" ci bir şekilde dev:ım etmektedir. /erce mağaza kapatıldı g y 
•ıa doktorlarnnı:zd~n biris~i sur~tı1 e tgO'I' Kahire •. 30 (A.A.) - I!a.OOşi~ta~da Zilrih, 30 (A.A.) _Neme Zührer -De•amı 3 

ncü aal.ifed1t-
~ahsua&da. ·:4-v~paya gondennış> Loııdrn. :w ( A.A.) - lngiliz gn- ~dunya . gıde~ Bar-ek tnhlıye_~~~1!11ş - Z:ı:rtnngun Berlin muhabiri diyor· ki: l k J • ha d. llllllllflllfllllllllllUlllllllllllllHllllHllJllflHIH 

t'ada bu gıhı mlies~~·~l4:r~e ça.h~hr- zet.eJerinin Amerika. muhabirleri. t.ır. lta~anlann Gondnra ~ekıldıgı ~'l- Almanların en çok korktuklan şey, ra orılUSU ım e ı/-
dıktan aonra kendlllfJf ıf n başına } t l'f fl . A . 'k nılmaktadır. Condar famnmen Çf'\'rıl-ı1rnrbin uzama~ıdır Hess i~i hail sık k t hı·k . Yuaosıavuada tedhiş 
tetirmİ tir . mu 1 (' l Gllll RN\ mensup merı a- miştir. . 'k k ' .. ' , ' " : . me e l esıne mar..UZ 

l . · .. . . .. .. Jıların Rnzveltin nutkunu heyecanla ~ :;ı onuşul~n bn mevzudur. Resmı ı-
L Evvelki gun konaerlerını buyuk k . 1 1 ki tk h . t Bur:ıda harekatta bulunnn kuvvet- :znhat.a ra;ı;......en bu h1dise bir "ok kim- bulunuyor 
ıo' ki d. 1 d·ğ' · k" 1 nr:-. ı :tc ı · arını mı un e emmıye 1 . }· . . ll ~·11 

• " • ı.r ızev e -n e ı unız or yavru ar ·.. .. .. ' . ~rın f' .serısı abeş \·atanpervcrle - ~!erin maneviyatını sar'mışhr Ha s k d ••t.e bu yeni t~kilatın ilk nümunele- ve şı.ımulunu ka.Yr!llllll'.o bulundukları - rınden mürekkep olup ingiliz ı'lllb:tYla- i~tihsal"t k"ll~. tl' : . ~ lü . .!"P Londra \'C diğer knynahlurdan ge- ı~p a ın ve er-
t'İdir. Dikkate şayandır 'ki bunlar iki m l!ıldiriyorlar. Nlllll k Alm~nyada rıJı idnre}ıindedir. CondardH.ki diis • te-rm'ek~· u T~~:- 1 1~~ı_ye z~m fos- lt'n haberler(> gört', Falluceden Bağdad 
hllçuk üç ay ~:bi çok kısa bir zaman a.skısler yapıtıı~hr. FcYkaHlde ah,·a- man kuvvetlerinin 17 hin kisi ol<ltİA-u • !r· un.. ıra .ve e sa ışı- istikametinde ilerli'miş bulunırn Bri - kekle • •d 
içind*" yetiıtirilmiş, hu derece müte· lın il~nı da miiııssir olmuştur. Alman- F.amlmakta<lır. . mı zef r1 bır çok )'.~111 ~nhdıclat ko~m~ş- tnnya kuvvetl('ri, Rağdndın hemen ba- rı 1 am· 
lı•mn bir hale getirilebilmiştil'. l~r pırleşik devletleri iJ..1ısadi dikta- füıraBı temizlenirse \'alnız Cim·t t~ır. lal'p snn~y~ınde !:alışacak ışçıl:· tı~ma varmı~ btılllnuyorlıar. Kazimiye •• 

Artık bizim müesaeaemizde de, torluk te~kili ile ith:ım Pimekte ,.e mıntakasında 25 bin kl~iJ'ik b,iı· dil~'. rJJ~ noksanı Y.üz~lnd~n bazı endü.strı- önüne kadar gelmls olan İngilizler, bu . edıllyor 
4'v.rupadakiler gibi; hi.kim olan bi.1- - Devamı 2 inci Hbifede - ınan kuvv<!ti k:ılacaktır. l~ı 1~e çalışa.~ :JŞçılerı ~arp sanayılnde rnda ~okak muhnrc~ler:ine bnşlamı~ -
tidir.~etoddur, teknikdrr. · )!11;mi:ı; İngilizler Tobrukta küçük r~1 • annıak. UZN~ azamı gaşretler sar! lardır. 

Miieueaenin hiç ıüpheaiz ikmal ile Türk içtim A h , f 1 hi bil' terakki kaydelrnisler<lir Alman _ rcıılmekt.edır. Yt\zlerce magaza knpatıl Habbanh·eden hareket eden bir mo-
'dilememi§ daha bir çok noksanları metlerinde h~ı •. e'f/ ~e ~sfa 1 K z- htı ın , ... yyelco nçtığı gerlik k1~men dii mışdtır. Kitaplar, ancnk hususi l:iir mil- H>rlii İngiliz kolu cln. R:ığ'dnd :\Imml ele 
"ardır, ihtiyaçları vardır. Ancak ar - metJi Vele:Hmi~~u~ô~i e-AJ::a~~· ,u;y: CDEVAMl 4 NCO SAHiFEDE ) - ~MI e ile neşre<lilcbilmektedir. -Devamı 3 ndl aabifede-
tı]c temel atılmış, hem de iyi atılm1ş- he etmiyoruz ki hu gUzel ve faidel~ 
tır. Bundan ."?nrass alel.a~e b!r zn - eaeri tek&rnül :uiırmek için elinden 
l!iıın ve teıkdat meseleaadır. gelen her şeyi yapacaktır. 

içtimai Muavenet Vekaletimiz sa· 
ihr dil•izler ve körlel' müessesesi HAMDI NÜZHET ÇANCAR 

"' Muğla köylerinden bi-
rinde bütün evler yıkıldı 

------------------~~--
Zelzele devam ediyor. Kızılay 
· iki yüz çat;lir gönderdi 
~hığl:ı, 30 (...\ .• \.) - Zelzele cicrnm etmektedir. Diinkü zelzekde bir 

Ji~iyclck; lıütiin ~Ylc:r yıkılmı'itır. Biitün köyler ha.lkı açıktndır. Evlerine 
gu nıc·m~ktecliıfor . 

. .\ıı~a~-ıt •. 3~ (Hu~usi) - Muğla ve civaruıdaki ze1zel~den :ı.çıkb kalan
lamı acıJ ıhtıy:ı~:lHrını karşılRmak !iZl' r"' Kızıl::ıy merlfozi :\!uğ1ayn 200 
ımdır göndermi~tir. 

Genç bir Sırp kizının 
cesedi üç gün teşhir 

edilmiş 
Kahire, 30 (A.A.) - Belgrad

dan gelen l>itaraf diplomatlar, 
Yugoslavyada tedhiş siıterninin 
ba4ladığmı ve öldürülen veya sa.. 
dece yaralanan her Alman aakeri 
için aaılmıt Sırp kadını ·ve erkek· 
leıı'ni ıöaleren fotograflar :tltndı .. 
ğını söylemittir. 

Belgradda ıaat l 9 dan itibaren 
&okağa çıkananm bile yasak edildi
ği, bu yasağa riayetsi.zlik eden 
bir genç kız1n öldürülerek cesedi· 
r: n 3 gün sokakta bırakıldığı •e 
boynund11 kabahatini bildiren bir 
levhanın asılı bulunduiunu teyid 
eylemektedir. 

YUNANiSTAN DA 
· EKMEKSiZLiK 
Kahire, 30 (A.A.) - inanılır' 

bir yerden gelen haberlere gÖre1 

• İfgal altındaki Yunaııistanda da· 
ha önce adam Lafına 80 gram ola .. 
rak tesbit ed'len ekmeğin 60 gra .. 
ma indirildiği anlatalmaktadır. 

mmmıvnmunmmuuuuumm111111umnn 



. ____ ...._...,_.,. 

( SAHIFf. 2 ) 

Güzel bir konser 
Yazan: irfan Hazar 

ı_F t_K_l R_L_E_R_ı 
Şifa Kaynaklarımız 

Türkiye dünyanın cennetidir. Bu
nu biz Türkler söylemiyoruz, fakat 
memleketimize gelip gören .:stian~-

(ANADOLU) 

Piyasaya çuval, çay 
ve· kalay geldi-

aız ht!"r-ecnebi-aöylüyor. Qenabıhak ·, - · • - · -
tabiat itu ülkeden hiç bir· ıeyi esir - Ayakkabılara sogv uk damga ile 
gemem~, bol günefı her· iklimde yay-

.1 l Cumıırreai 

·zABJrADA 
ns•a•a'•1 •·m··1 
Bıçak taşıyormuş: 
lldçeşnıelik caddesinde 'hu'zım oğ

lu N cibin üzerinde bi1• bıçak bulun
muş, .zabıtncn müsadere edilmiştir. 

Bıçakla yaralamış: 
Anafartalar caddesinde Recep oğ

lu Hasan, bir alacak me~elc5ıinden 
Emin oğlu Htstikçi n. Hakkıyı hıçnk
l:ı ym·al-adığından tutulmuştur. 

la ve ovalar, münbit toprak, zengin fı· at yazılmasına . başlanıyor ve bol madenler, tatlı ve tuzlu göl- x 
le r, akar sular ı"le nefis ve leziz içme GELENLER-GiDENLER 
suları ve hep bunlardan ba,ka her Ayakkabılnrın soğuk damga ile fir- }"t ıt cı-:a: Xafıa VekU!eti bas müfettişi Iln) 
tarafta ılıcalar, 11.aplıcalar.. nıaların \'C satış fiyatlarının yazılmış F'inıt miiruk:ıbe kararııame~i muci- Behçet Yalçıncı· Ödemisten. Ticar<ıt 

1 
Yukarıki mevzuu birer birer el~ olarak satışı~ın yarı.n~lan itibaren ~a~- bine~ \·ali, belediy reisi, ticaret \'C ik- \~ekfıleti miif~itişi n. l\Iu~lis M~r -

alarak tahlile koyuluraak cild?erle !anacaktır. ı.~mıın ~çın _nynkkabı .amıl tı:;ad müdiirlerinc\en ınüıekkep nsli sıı~.cı~.n .. ve İzmır .muhasebeı hu u~ıre 
kitap yazmak iater. Maalesef Tür- ve ·'atıcıların.ı \eı·d~ıs olan mtlh1_e~ aza. öııftmtizdeki nltı nvlık dewc iciıı ı muü~r~ı Bay A~lıl Sn_Ynr Aıtk:v·nclnn 
kiyemizin her husustak" varlıl.<Jarını ~u akı::nf1!1 8~nn .~re~ekhtır. Yarın1d•tıı Jl f:~·rıt miir.akııbe komisyÔııunun tacir·,. ~ehtımıze geJmıRlcrdır. 
b •• t•• t f ·ı•t• 1 •. t b" eser ıan>rı l\":t tl!Ul'nı\n ~ memur nı·ı H· f:arı:ı,\··lcı· .·ız.·ıl.·11·mı Rec.·1111· ..... leı-cliı·. Ye<l· N;s ... nda lı"manımıza ge u un a aı a ıy e gkos eren 

1 
ırl • : nıkknbı ~atı:;ılarını kontrole ba ·lı\•acnk q 

1 
' ~t • 

den mahrumuz, fa at meme 'etımı- İ:wclır · ki~iden mürekkep komLyona tacir aza )en vapurlar 
Z" r.~ liı> ~İden bilhaaaa mütehassu ' . · · · ol"'ı"'k J' 111··1_.. .... ,,1·11 Seı·l,.,.ı· ,·ecleklı";,..,. · • . • F'ıı·nrnnın ı ıııı \ e sa tıs fh··ıtı \'n s·1· " ·• '· ·"""· ~ ' · ~. ~ 
olarak bulunan hır cok ecnebıler 1 •t ·· 'ek keple kk" 1 •1' · '. ~ B 'Iehm"t ~ Tcbioğltı, anayici aza ola- Xi an an za ı".fıncla limanımıztt girip 
k d . h 1 d . 1 .. u ıı nıuı :na· ·a Jl arın ıçrn~ · · 

1 
• · 

1 ' en ı ~a ~ arın.a ~· r eser er vu~. · YHl.ılııc:ık. y:ıhud :.o~uk clamg-n ile altı- rı~k B. Muammt:>r Ap~y~ m_. ):t'cl~k :ıza- çıkan \'apu!·, ~oi:ör ,.e ye kenliler .ha~-
da l(e~ırmııle~dır kı bunların tercı~: na yal.ıl:ı<•tıklır. l\t(lrakahe memurl:ıt•ı lıg_n ~· Ahryıet Hamdı l•.Jbırlık ınt•hnp kın.da. sebrımıı tıcaret --0da..c;ınca •. bır ı~: 
melerınden 'bıle mahrumuz. Al~an. tophııı YC penıkencde fiyatlarda kar <'dılnıışlcrdır. tab. tık. haz1rlanmış~ıı~ Buna. gore. ~m 

l 

Y~~ın meş.hur .1. G. Fa~e'! ~ndustn ııisbetlerini tctldk Nleıek bunların mli- Fante-:i l:umoşlcır: ayda_ lımanımızn 4ı2..,0 safı tonıl~ı~o 
mueaaeııe.ar ahıre'?; yedı ci.l~lı~ m: · mk:ıbe 1'.ofnis,\'onu kararma uyguı'ı o- lthnlittc1lar dıı komisyona nıliracant hacnııı!dc 28 Tiirk vapuru. ~ ing!I~?. 

m•alliınleri ili' bfrlil:tr azzam b!~ eser. vucuda getr~·''·.~ - lup olmadığmı tc. bit ~\ ll\·eceklt:>rdir. a~rek atucakları fnnt~zi kuma. lar ve 1 ). unan ; ·apuru, 2~38 ~afı tonıbı-
Kuçılk Nir sanatkar1rı nu teaadufen bır arkadatta ı;[ordum, 1, 1 r· t .... 1.. •1.k· 1 1 'h . . .. 1 k~ · b ti . . t lı"l" . tonltık I"O Tt"ıı·k motörtı 1 Yttll"n mo-

Solistlerden Zekij Fatma ''e kü- . • • · her var 'az :ı ıyn goru uı ~C' :ı a n< ar ar ı · ıcııı ~·uzc c ·ar ıııs e crının es ı ını .. .. - ,, . . ~ • " .. . 
Sağır, dilsiz ve körler müeaaeseai- .. tb h. 1 d k. k .k .. _ I b~ eserde memlelcetımızın • • likfü· . uçıından m.ıhkeme\· V<'t'il ~k- istenıislıırdir. Bu hususta b:ızı tetkik- toru w. ~ ı ~ _ ı:ıa rı tonılı.ıt?luk 2n Turk 

nin müzik salonundayız. Elimiz - cr.':1k ra 1~ eaer er effı tke nıld gluç lıgı hakkında cok nıufaaaal malu - !erdir · !er , .. 11·Htmakhdır :\fmıifatur:ı <''Wll 1_ ,·clk<>nlı-;ı Jıınanımı1,..'l gırıp çıkmıştır. 
d k . d L' k 'd Gı'llet luklere ragmen muva a o u ar, t d · . • • ' ' · · ' · ' · v kr. • 1080 f" t ·ıAt d e ı program a ın e en, • . • ·n1 . . 1 ma mevcu . Krıloy ıır.lııım: nın ı.:ntış firafüırını k-ıti surette te~bi' ıe llll il sn ı onı ı1 o ur. 
de , Carosio'dan, Çaykovaki'den, ve derın ıantımanlarını d eyıcı e • Anlu•rada «.maden tetkik arama · · · · ' · ' ' ' · ~ ~ 
Sara.at'dan, Şubert'den rahnacaiı re duyurdular . •. .. dl b' .. k :\Ter.ın lıınnnıııa mühim mildarıln htıSllRlllldn .rnkındn karar nlın:ıcnktır. Amerı·kan gazetelerinin 

.,. • • A. • • 11 • enstıtusu» a ı ır mueaaeae. var, ço kal:w gctirilmistiı·. :\Iemlekctn ithal Ç l r. eldi. 
haber verilen muhtelif kliaik parça· Bılhaaaa Zekaı, atı hakkında bız- tevazula calıaan burasını zıvaret et- eclil~n k:ılaylrmlaıı bir klsmı şehrimi- ~y la g _ · • d kl •• 
Jar üzerinde tereddüdle gözlerim.zi lere pek çok ümidler verdi. 0, Sara- mi•tim, göğsüm kabardı, gönliim fe. t· .. 1 ekt". t .. "tl ıt't I PıynRftyn 2,,00 kılo çay çıkarılmıştır. yaz l arına gore 

d' z· . V ,. • ld - ,. A •• k ze ge ıı ı ec ıı. zmıı ı ıa .ı çı nrm- B 1 . t t· ve ı> . k 1 t r 
gezdiriyoruz. · sa ın . ı~onı . ayıer ;nı. ~a -~~d ~a- rah duvdu, .bu alakamı g~~cn ı~ • dnıı bazıları, bunun için teşebbii!;lcrrle ·~~ rı.ı ın 1oPb:~n. . :rcl tnc e ~~. ış ıt -BAŞ TARAFI 1 NCl SAHiFEDE--

• 

Lisenin kıymet\" felsefe hO<'aıı man, :stıkba~.n Kah~k«:s~ı mu.~. e e- metli idar~cıleıı" ban~ her uç ay a 1.rnlunnııışlarclır. lzmir ivasasımla hir ~:a ~ı ınır· eRt 1
1 

~~~nk~ abpı ankmu~a~an Ruzvelti deniz rış111 diktatörü olnı·tık 
müzisyen Saliheddin Go1<tepe, kula- y~n bır enerJı ve a ımıyet goster- b:r nenettı kleri zenrın mecmuaları- mikUır kalay nır a cln yenisi de gelin- uzcrınc· lj ~ . nu? a a <.' omıı:1~ on~ t·avsif cylemektedirleı·. 
ğıma şunları fmldadı: dı. nı hediye etmek lütfunda bulundu- cc fi,·ntları ucuzlatmak müınkiiıı ol:ı- toptancılar ıçııı j üzde 15, per:ıknnclccı. Gemilerin himaye i meselesine ge-

- Simdi, Zeki.inin, Fatml'nın, Şan'da Berrühan 1-"rik aeaiyle bü- lar. MadenciliklP. hiç al~kaı:n olma- caktıİ·: ' ı:r için. ylizde 1.0 ı.ıisbt'tinde kar nisbe- lince. Alman mnhfilleri Hitlcr ve 
lbrahimin, Berrühanın, Rcmz'nin tün dinleyicileri hem mütehasııı"s, masına rağmen boş vakıtJerımd.- bu Çıı?·çl rıclcli: . tı. tesbıt ~ylemışt,r. Bu sureli<' çayııı Reder tarafından söylendiği üzere 
fevkalade denecek bit- aurettc çala - hem miiteeaair etti. Orkeatra kıtmı - n:ıccmuaları ka.rııtırar8;.k m~mleke - Bir ithnlfı.t tüccarı ithnl ettiği on kı~o:.1u en fnzl:ı .500 kuruşa satılncnk- bunların dn batırılacağı cevabını 
caı.ları ağır parçalara nazarı dikka- na refakat eden piyanist Hav,·a, Sa- hm .hakkındaliı umumı malu~a.tımı 1 bin çuvalı Rfl t ışn ~ı1rnracağmclan btthi::. tıı . \'ermek le iktifa ıedi~•orlar. 
tinızi celbederim. En müşkiifpesent laheddin Göktepenin kıaa bir :zaman. te~sıe cahştım. Bu?ların bırınde 

1 
ıc fiyat mürnknhe komiRytınunn müra- Yakınfü1 gümrükte bulunan bir mik Amerikan g!lzctclcri Huzve!tin 

(göz) sahibi müzisyenle r. bunların da çalı§tırdıgı çok müateid Lir kız-' Du:.ıcede Karlabad ~ıfalı su menba- caat etmi& \"{' ~atacağı çuvall:ır için tar ça,\· dı:ıha piyas:ıy.a çıkarılacaktır. nutkunu . nııih bir \'aziyet ııJmn ol·n· 
kar§taınila hayranlık hisleri duy · dır. ları ayarın.da, hat__ta bazı ~evadd~ !riizcle jk~r ni~lı2ti teRQİt edilmesini iste Piya ·atin ~ay buhranı yoktur. Halkı - r:ık tıwsif ediyorlar. 
maktan ken<flerin~. alamular. ~~a- Orkeı;tradaki lCemanlar, kıym~tr daha z~ngın o~~ugu muhtelı~ tetkık 1 miştir . .MU\·akkat kabul sureth·le ge- mız fazla fiyata çny atanlaı·ı belediye ~e\york Tnymiq diyor ki: 
h9: ~u ~ocuklar, kor o_ldu~ları ıçın • viyolonist Hamdi Akayın genit mu - ve tahlıllerle su~ut bumuı bır men· ıtirtilmis olan bu çuvallar icin r;.. 22 mıntnknlnrına ve~ a poliile derhal sika- cRuzv~Jt, zaruret olursa harbet-
mıdır kı bu kadar derın btr mu,·af · ı siki vukufu ve himmetiyle tam ba auyu buundugunu okudum kar ni~beti muvafık görUlmiiştiir. yet etm<'li<lirlt'r. meğ'i dlişündüğünii sakla.mamı.ştır. 
fakıy:ti baş_aarın.~a taşıyo.rl~r··: randman vermİf bulunmaktad!r.lar; Bir çok ve&ilelerle memleketı'min Fevkalade ahvalin ilfinı, milletin mu-

Salah~ddın Goktepe gıbı, pıyano· Ağız sazlarından bilhaaıa bırıncı hemen her tarafını gezmiş bulunu· M •ı v k A) t• M hk A 1 azzam istihsal kudretinin ~eförlıcl" 
nun bütün eararını usta parmakları· klarnet güzel nağmeleriyle orkestra. yorum, gittiğim her mıntakada ılı - 88rJ e 8 e ı 8 Um ar ça- cclilmc ini temin eyliyecektir. Ruz -
nın arasında kıvrandıran arkadl'şım· vı baştan ba,a canJandırdı. calar gördüm ve gezdim. Erzurumun · veltiıı denizlerde serhestlii;:i'İ ileri ür-
~an b~nlbarı 1 d inlerkıenbeksa1"!'yıorrsdızulmıkla , . Müesseııenin çalıtkan müdUrü Dr. Paainlerinde, Fataa~a, Aydın1da, .ı:i- kurslar açıyor lıştırılacak mt'si. İngilterey~ verilen malzemenin 
KOnserın af amaaın . . . . • rede, Afyonkarahı.aarda, zm rın nnkli i ini Ameriknyıı ~-iiklemt'ktc -

Konsere istiklal marıiyle başlan.! Bay Cahıd Tuner ıle mdavını D~.. Cetme ve Aiamemnununda, Urlasın· <lir. 
dı. Dünyaya gözleri kapalı olarak 1 Bay Bah~y_ı, ar,lc:adaflarını ve :sevgılı da, Ankaranın Haymanaaında, Sam- İ B { "/ / • b Nc\•york Berııld Tribun: 
gelen bu yavrular, İÇtPn çaldıkları talebelerını hararetle kutlularız. 1 aunun Havzaaanda, latanbulun Tuz- kmale kalmış olan ta- u suret e aı e erı a- c. Tutuk, millete ynpılmıf; ahmıc 
parçalarla , ve içten söyledikleri! • laaında ve nihayet Bunanın her ta · l b f f ·ı kf kılacak ve sermaye bir hitaphr. Reis, tutulma ı Hlzını 
ıarkııarıa gönüllerimizin gizli gözle- KONSER TEHiRi VE BiR rafında ıördükıeriıni aklama ıelen - e e ye ·ı ş ırı ece ır gelen roııara nğınm temeııer :ı.tmış-
rin· açarak bize yepyeni kişverler ler arasında sayabilirim. Çetmenin Ankara, 30 tHususi) - M:ıarif sahibi olacaklar tır . 
gösterdiler. TA". HIH Şifne kaphcalarını Berlin ve Viyana- Vekaleti, lise \'e orta okullarda blitnn- • Vaşington Po ttan: 

·'l "ld d kt 1 bil" d b. d 1 d "k 1 k 1 1 . Az ce:aılı mnhkiım ve mevkufların f • 1 k 1 1 ti Bir taraftan radyoların, diğer ta- nm c. o or arı ıyor a ız e em~ en ı ·11ıa e ·:ı mıs o nnları \·etış- hkA . 
1 

r· t h 11 • • c lıt eı·izm artı · yn nız c o. m·ı -
raftan gazetelerin tee ·rayle bunalan Diın ki.1 nü~hamızd-a bu miic ese- bu &.mi İ.fİlenler bile yok eibi. Cild 

1 

tirmcl< m:ıksac!iylell temmuzdn'n 25 nduı umıy~~d\'C. me\· c~ıl 1
1
YC. .

1
a ermıkn mızın değil, bizim de d iişmanımıı-

. · b 1 b k ıı · d h"l" ba h t ı kl • · dok · t k l . 1 t k u evumı mu<& etıncc m e erı ı e ~ocu - llıı·.~ nıaddı ve manevı varlıklarımızı, .. u cl_en ah;1ede1 en B•Anordcna e,r~ tn~ı- vte I • ı ı hııı:ıt )•• a ı arKaçınl ı:: dl. :t.gus o,._a a< uk~ )<)c~ım.hct~e • k ze]rc Jarının mıti~etlerlnin temini için reel- • 
küçük ve talihsiz tıan'atkarlar oyJe rı kulhıııılmıştır u ~a ece l'l' zu - or arımız aı a arına ar 3ua a ıse \'e orta o u arua ı 1,\ arı ur~ nr b' 1 k 1 t 1 t E ~l cşhur muhnrrıirlerden Krips; un-. ·· · · · v· · · · d ı d. h lb k" · k . B k ~ı ·d ~ ıı· 1 . t ır n mınası ·ar:ır 1l • ırı mı~ ır. a-mce, oyl.e hauas ellerle yık"kdkıl~r 1huLld~ıı ibdar ettll". k MUe:ıse~1 nn

1
1 ta. 191ydı tavhsıytet.e .. ~rher '!.ka ku ı ayfnt ı aç<f·~cn 1 tıı. 1 u 1 ur.-, ııı. 1 .ı nk1tu.a ı~~ t'I 

1 
a sen hiç bir mnhktim \'C mevkufun ntıl ]arı ~·azıyor: 

ki kendılerine ne kadar te~c ur <.> e~ı. "'a ece ~fl at yavru nrc ır. ayar a, a a 'lr a yu ıe evaa a ı·:ı ııu an cer~ er n~rı etle ır. n.lll':" a- L k 1 1 ~ 1 d - 1 1 «Rtızveltin nutku, harp ilamn:l 
et~lc azdır ı Talelıe tnrafındnn bu nksa:n Hal- bizde bir çok kaplıcalar ve içmeler ra davam etmek bılivcnler talebe V<$i- t ırl:bı : 1 m:;ı.ıhık<' ogru 0 nkrn flıgınc an 1 m çok benziyor. Bu nutuk, kat'i \'UZiyet 

. . ... .' . . • •, . ld ~ h ld b . . b l k .. ·l ··r !11.f" •ltikl 1 il ., ec ır m,, ·um \'e mev u arın ça ış- l d • .. t . 1~ d n 
Lınke'r n Mozar'ın }·azdıkları kevındl' verılıneııı t-asnvnıı• cdılen o uru a e aca a nıç. n un arın a:-.ı~ <.' mnnı ı m < ıı er ne m ı .ı- 1 1 ·ı t tb"k 1 kt a ın ıgım gos erıyor. ,un an sonr .. ' ' ' 1 "f h ı d · "f d · ı ti · . k . t ı J· • ı . 1 • tın nın nrı ı e a ı - o unacn ır. \ d 1. Figaro ve Lisiatrato uverturlcrini or- kon .. cr. Halke\·i • alonun un me~gul t• a aaaa arı.n an ıstı ~ e. etmıyo - ona e('ı \(' n) c o mn .ıı ı ıızımc ıı. J mcrika :ı 1 ıtlcriznı yıkılınc:ıy:ı 

ruz?' Bu sualın çok basıt bır cevabı ı Sannt bilenler, kendi 8anatlnrını a- kadar mücadele edecektir.> kestra tam bir muvaffakıyetle ba - buluııma~ı hasebiyle, bnşka &'1inc hı- .. .. . • , • Jakndar eden atiil'L·elerde, bilmiveıılcr 
"ardı. lrakılmı tır. ~ardır;.çunk~.b!_.r ker .. e b.u. nların ço• Kad· .. fe ka esıne su " " Mim<.' mümessili Emeli şöyle ynzı· 
" ğu .... temız detild r, çunku bunların 

1 

de ~ira:ıt \'e nafıa .i~lerinde yevmiye yor: 
çoğunda hanıi derdlere deva olduk- çıkan la cak ile çnh,.tırılacaldnrclır. Kazançlarının Bu nutuk harp demektir. Ruz -

~ 
larma dair bir tahlil raporu bile yok- . . .. . , . . lıir kısmı hapishane, tevkifhnne mii- velt fikrini, hnrp yeı'.ine kafile keli-

Radvo Ga z etes i tur, çünkü buralara gidenlerin esba- 1 Ifolcdı.r ' . r~•ı. lıgı, K~~dıfakalesınc :ııı <lilı•li.iklcl"iııce mahküm ve mc\·kufla- ınesini kullanarak söylemiştir. Fn, 
bı istirahatletı"ni temin edecek vesait, çıknrnı:ık • ıçın te e~buslcrde . hulun · rın çoculdntı v~ ailelen için nafaka o- kat fikrini açıkça ortaya koymuş -
otel, ev yoktur. 1 n~uşlhkır. ) apılaıı ettıdd~I Kn<}ıfek:ıl~ • la'rak {l.yrılacaktır. B<iyl tıe toplanncak tur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8 - ı ı· k" b • sıııce ·i gnzino~ su Yerı ıne~ı \ C tepe- purala~ her ar hnpişhaııe müdürlilk- B~lin, 30 (A.A.) ~Bir hususi 
. ana oy ~ se. ıy:or 1

• • u umumı clt:>ki çnm fidanlarının :::ulanması ıçin )erince mahkum ve me\'kufların aile- muhabıı· bıldiı"iyor: 
lngilizle.·, Irak ispanya mihvere edilmek il surec,ıyle' harp Tüb~~ıre~•n:,~~ b'kurt~lduktan • ynni hn~ı te~i ntn \'e elektromottıı:e ih- !erine V<!rilec-ektir Ka:wııclarının mü- füızvcltin nutku b·ızı teı·eddüdlcr-

\'aziyeıını tasfiye l· rl'tın$a d zc ıııoe.ıcı sloknrat' lr •Jket ak 1 ır turlıat mem- tiyHç hulunduğu mılıı~ılmı tır. tebaki kı~ını ise ~hlh-~ . ~dilecekl<>ri den ve az chemmı-.~tll gibi telakki et~ 
11 1 tmeın alınmak nui\ıarın an \·azge _ e • ı o aca ır, ap ıca, ı ıca ve p 1 . . : . . . .. . . .. .. . . , ~ ,, 

~~ı~~~e;u es~nact!k~ çırııen ıt-a.ıya gıtn; menba sularımız olan yerleri ıslah ·~ ılı~ ece, bunların ~~m.ı~ı ıçııı te- &:un kend~lcrıne. kuçuk hır ~ernıaye hn. nıck temay.ullcnnden sonra Aıma.n 
narekatın bıtmek u- Aımanıar şımaı ae ve tanzim ederek Buraadaki aibi te . l şehbüslerde buluııul~akt,ulıı · lıncle venlecektır. ıya ı mahfilleri ve matbuat, bu ~u-
zere olduğu bılclırıl- Ruzveltı·n nut-: .l:' ran ayı ta:urıx , ,e mizletilir ve hep•İnm evaafını tayin tukıa cjddı surette meşgul. oımıı.ga 
mektedıı. . ıspanyayı tatmine edersek dıtardan ıeleceklerden bat- ' F rancola yalnız has- Trenlerde muallimlerei naşlamışla~ıdır. Burada verılmek ı.s-

Lond.mdaıı veri _ çaıışmaKtadırlar. ta ka bizden ecneb:,.e ıiden l.ir çok pa. 1 k tcnılen mtıba şudu.ı:~ .H.uzveltın nut~ 
len haberlere göı·e. ku Ber:;lin'de xat AJmanlann la - ralarımız da bizde kalır. ı talara satılaca tenzilat yap1!mıyacak ku :ırnan _d~vı.et adamlarını hnyı·et~ 
~uriye yohylc Al _ panyayı mıhvere al- A. E. (Ankara) Frnncolu :mhşlaı·ıı11ln b•ızı tahdidat llcr yıl tııtil zamanlarında muallim- d~§ rme~uşw.r. ~me~i.kan .\l'&r~ı~ı:_ 
;man tan•areleri hı b• t• ınaı·arı .Arncrı.ırnyı --tyapılmıştır. gnclce günde 18 · çııvnl ler için tatbik edilmekte olan tenzilatlı aıttırmnk ıçın ie~lroıade haHerın 11 

ulda tıoplanmışlur- asa ıye 1 t> USl.HltÜJl ;knşk~lan .~ Bir muhtekir adliyeye francofa llllll verilirken, on znmand:l, tal"ife, bu yıl Münakalat Vekaletinin ~\ ~!en:y~rd.u. 1! akat ?.u y:rdımçarz~ 
dır. Almanlar ifa - ıtırncaktır. <.;.-Unku bu miktar :3 çurnJn inc1irilmiştıı·. Ye emriyle kalclırılmıştu-. Muallimler de ~-ı en 11 s etı bu~amı.}.~ca .tır. Un 
şıd Ali Gcyhuııyf arttırdı cenubi Amerıım_ ~- . veı ildi )·:ılnız Kemernltıncln bir furuncla fran- .ıi\'il halk gibi fam bi!et ücretiyle PC - k_~ ko;.~ıan tahd~~at. u.ze~ne ?e; 
Hağdadı bırakarak panyol kiiltüi.' nutu- . . . . cola imal eclilmekteclir. Hunun Rebeui y.ahat eckceklerdir. rı a ~. arı u~umı) esının .oşnu su 
~1 1 , - d zu altındadır. \ nı·ım kıloluk 1 rıs verııık boya,.;ını <l 1 • 1 . fı. • I· t . k Talebe için e.skisi gibi t\'!nzilat ya- luk gostermeı;ıı muhtemeldır. Alman-
.u u. u 8 geım~ge a · · ·, 50 kuruşa satmn ·ı Jazım elirken 80 e ııasta nın ııanco .ı emın etme • · lar Ruzveltin Amerika milleti na .. 
vet, .et~ışlerse d~~. Fransız-Alman müza- ~:;,."E~iik't kuru. 'l satnı·ak ihtikiiı: ya:an,...c;ericlci-1 tir. Güncle 270 kilo :rnı~coln imnl eclil- 1nlıunktn devam edecektır. nu:ı-a söz .söylemeie selahiyeti olma .. 
Ge) liinı bu :te~lıtı kereleri tekrar R ltiı tk Jer çar · ısında bir numarada tezgahtar mektedir. Bunun 2° kılosu, Karşıya- / • Clığını ve cenubi Amerika cumhuri• 
kabul etm~rnıştı!· ~z;e. 1 

1 ~u d u ~ Nesim oğlu Ynko"nav:ır ndlh·eyc ve- kndnki h:ıstalaı- için ayrılucaktır. Frnn Karşıyaka Ha•kevınde yetleı·inin isıe bu nutku tasvip etmi .. 
Şımdı Geyı~n~ ... ba cladı nun ed~ı: erı t ·eı.: rilmiştir. • cola tedarik etmek i:;ı.tiyen hastalar, •• t d ••.. .. .. yeceklerini iddia ediyorlar. 

ve yardım Vt!lıştır - r vam •e ı)Or. ngı ız hh . . · • 1· •I SUDDe UgUDU 
• k b · ·d 1 d hn ek~ tı gazeteleri hurp ilan etmeden '\'ardı- 1 sı at 'e ıçtımaı muavenet m(lc th U-
~c c'. u i:~k ıf j~e t~ea~lerJer A~ı • rnın a:.ı:ami haddine vardığını y"nzmış 1 ~o rs a ğüniin ~·npor!~le fu:uım mürac~at ede. ~,· H. Parti.,i Karşıynk~. Alaybey o-

1·1' e e d ç b" g b 1 .._ Jardır liiiiiiiiiiil ceklerdır. Dıgerlerı haıüahnnclere ve rngı tarafından pazar gUnu saat on beş m,nn ar arn~ın a ır yarış nş.amı., . . . . 
ur !\lnıanl-arm bu sebeple Giridi A .k t .1 • d R 1 rılecek \'.e nkşam geç vnkte kadar sn- te, Karşı~ nka Hnlke' ı ı:;nlonunda baba 
bir •• :asıta olarak kullaıım·ık { ·tedik t' mekt

1
•. ant gha.ze ecı e~:ı 1 e .. uz_ye1 -ı ZAHIREı t ılmnmıs. kalmı,. fraııcolalar lokanta- hırı aflkerdc olan çocuklarla fnkir ,.e 

• · ' · · ın na ıya 1 ımaye soz erını şoy e S · ı . ı .. . .. -. . 
Jeri g(,irülmekb.~dir. Bunun ıçin de t f . d" 1 R' . . h t .1 K. S. K. · !ara \"e halka sntılacak, bun nı ın t~vz oks(l;1, çocukların sünnet dugtinleı-ı \'fi· 

, . "k . .f d e sır e ıyor ar. eısıcum ur ngı - -3 ton u am 39 ~o 41 ı· t . f f "' • h 1 ı· 1 kt 1>··;;./1 d n .. +. hk • k" surıyeden genış 'mı ·yasta ıstı n c . . . . ·>· • • u ıs e~ı öe uruncu tııra muan e ec ıre pı nca ır. u!S ... n e rnsı.a em mev ı 
lazım geldiğinden, ı3İmdi Almanl:ıııın tereye ve Kızıl denıze ıkı korıdor t.e- 71 Ç. nohut 10 50 13 50 ye Ycrilecektir. bando u da bulunacaktır. 
ounu temine ç{\Jıştıkları sanılıyor. is edecek ve koridorları donanma- 10 ton bakla 10 ---·------"---------------------- -----

PARIS MÜZAKERELERi : ıyle himaye edecektir. 124 Ç. fasulye 20 22 
Amir:ıl Darlnnln Pariste mıizüke- Himayeyi nasıl ;apacağı sorulun - ıs-B. yapak 69 

r~ler te~rar başlamıştır: ..Berln~, ~e- ca Ruzvelt buna kaçamaklı cevap 
nüz 'netıceye vnrılmadıgmı bıldır - ' . d" .. 1 . ki t k 
mekt<>dir. v.eımış, u§Unce erim sa am11 ır. Bir kadın orkudan ÇO· 

IS~A~Y'A NE YAPA?,A_K? . ' ALMANYADA ASABI!~: cuğunudüıürmüc 
l\ı~za~ernlerde İspaıı~ .ı~ ı Mı?\ er Alman mahfilJlri, Ruzveltın nut- T • 

ç~rç.ı~·.c ın .? lnınk gaye ınin akıp e- ku h-ak~ında şimdi mütaleaJarını da- Çorakkapıda 1056 ıncı sokakta bı_r 
dıldıgı v~ ıuşvet ol:ırok dıı İspanya- h , k 1 k if d b 1 · 1 cocuk dilşUrme vakası olmuştur. Hah! · 
• F" 1 kl"f ı·1a -· · 1 k ' a açı o ara a eye aş amış ar- . . h A ~ a a ·ın e ı eı ı ıgı l"O~ { nme - 1 . . . . karıı-1ı .ao yaşında Zefnep ıkı aylık e-

BUGONKO PROGRAM 
7.30 program, 7.33 milzik: hafjf 

pı-ogram (Pi.), 7.45 ajans haberJeriı 
8.00 müzik: h-nfif programın deva, 
mı (Pi.), 8.30-8.45 evin saati, 13.80 
program, ;13.3~ müzik: türkçc plik' 
lar, 13.45 ajans haberleri, ).4.00 mü.
zi}c: Riyaseticumhur bandosu (şef 
İhsan Künçer), 14.45 müzik: Tilrk .. 
çe plaklar, 15.00-16.ap müzik: dan9 
muz iği (Pl.), 18.00 "program,18.03 
milzik: karışık progr.am - pi)"asa ve 
film şarkıları, 18.30 ziraul tnkvimt 
v~ toprak ımalı.:ulleri borsası, 18.40 
müzik: radyo caz orJc~stra ı (İbra " 
him Özgilr v~ Afeş böcekleri), l!l.00 tediı·. Fn~, 1904 c1e İngıltere ve,. Frnn öır. Berlın; Ruzveltin Amerıka mıl- a ... b 1 d y - dil il u .. Q 

1 k . l · ı 'n ti · \ 1 · · ·ı t d·-. k +· . • ın.,..., u un ugu çocu~ımu ş rm 'l . ..,u u'rasınc a ·, ıır nn n~ma c cesı etını temsı e !11e •ııı anaa_:.ını ız- ve yapbrıllln muay.eneıh~de ceninin 
Qlara.k 1912. de>. FranPızlnr tarnf~!1- har eylemektedır. düştiltü sabit olınuttur. Tahkikat ne-
tlan ışgal edılmış ve 1sp-anyaya ku - Ruzveltin J"apon•·a ve Sov,·etler t" · d ı, dil k bı"r . · k ,.,. . • , ·1 · t• . t . " ~ J ıce"'ID e çocu..,. tme Vt\ asının 

ı Konuc:ma. 19.15 müzik: radyo caı 
orkesh·ası programının devamı. 
19.30 ajans haberleri, 19.45 müzik: 

ı;u uıı pnrç,ı \: erı ıuış ıı · pnıı~ n, hakkında nutkunda agır lisan kul - ....n J vd~ı.· •a · h i· · in ae-
" zamandnn beri bu kısmın genişle- • 6un evve {! Gl\J eş) ) J ac z JÇ ~ 
tilmesini istemektedir. Simdi 1spaıı- la.n~aı:nas!, ~lma!1yayı . sıkmıştır. 1 n f~a. mem;~~larm<lan korkmasın -
sıumı milli emelleri tatmiQ edilmek Fıh akı Ru.z'\elt Çın bahsmde jap~n- dan ıl :rı geldıgı anltafılmıştır. 
NJretiylc mih,·crt' alınmnk j.;'eııdiği yaya telmıhde bulunmu15; k.omonız-
.cııı l.aşıhyoı•. mi takbih etmiştir. Fakat nutuk baş- lnciraltı plajı 

ZOR BiR lŞ: hm başa nazil ere tahsis edilm~ir. --~--
Alma nyanııı. ltaJyn1 Frnıı a ve Js- B .. b 1 T k d in T 1 Rıziran pazar glln.Q açılıyor, Ayni 

Jıany.n menfaatlerini telif gibi zor ı... u ıtı ara. 0 • ~o ~ gı. ız ve günde Körfez wnpnrlarmın plaja yapa 
bir lşe giriştikleri gqrülüyor. ~mertka~ .el~ılerı~ le ) apı~a? tem~:i- cakla•rı . seferlerin hareket saatlerine 
.Kısmen taıyi~ kısmen Yugos • im•, Berlıııı bıraz d.aba sırurJendır • dait ootveller bugiln iskelelere asılmı~-
l.ıı\• arnzisinden t a t m i n mistir. tır. 

TurgucllM, (tllf111•0 - hhrh"ni~ ıeRçltıfl •raaındA hav4lçıhğe kartı 
büyUk bir ıevri vardır, Son dinlerde T'frr\ldlq Orta mektebini biti . 
renlerden otuıdan faala ıenç, ıeclildi hava okuluna yaaılmıtlardır. 
G&ulerciijim reıimcle, bunlardan bir kaçı ıtirülmekteclir, 

çifte fa ıl, 20.15 radyo gazetesi, 
20.45 müzik: ~eçlimiş şarkılar, 
21.00· konuşma: memleket postası , 
21.10 mUzik: dinleyici istekleri, 
21.40 konuşma (günün meseleleri), 
21.55 mfü~ik: radyo !:ııılon orkestrıı
sı (violonist Necip Aşkın), 22.30 
ajans haberleri, 22.46 müzik: radyo 
salon orkestrası pııogramının devn .
m1, 23.15 müzik~ dan~ müziği (PJ.), 
23.25-23.30 yarınki program ve kil· 
panış. _ -

tr 
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.31 lANADOLU) 

A US RAL YADA HARP iS
TiHSAL Ti ARTACAK 

Giridde Alman istilası 
genişliyor 

µ~;·i ..... L~~;;~ ......... A;i;iiii ... Jid~i; .. ·~ı 
. -
............ gıt• •••••• • •••••• t •••••• ••••• ···-.. ••••• ••••• 1 ••• 1 .,., ••• •••••••• ••••••••• • ••• • • • ••• •••• •••••• • • ' •••• : 

Sidn y, 30 (A.A.) - Avustr::ıl - - Baıtarfı 1 nci Sahifede 
~a Parlamentosu, başvekil Menzi:::in. Londra, 30 (A.A.) - Selflhiyetli 
esahatinden avdeti münasebetivle kaynaktan öğrenildiğine görE:. Gi -
~ojelerini haz1rlnmnsına fırsat ~er- riddeki vaziyette salah yoktur. 

ek iizere 18 hazirana kadar içtima t~iyecektir. Bnşvekilin yeni proje- Ada ile muhabere güçlükle yapıl-

t
ler, tatbik mcvkiine konulunca Avus- maktadır. Buna rağmen Almanların 
tnlvanrn hnı p i ·tih~alfih artncaktıl'. Sucla körfezi ile 1'nncli\'eYi i~ga l et -

- - - ooo tikleı·i haberi ile ltah·;ıı · kıtalnrının 
ihracı . ayialan nr. teyi<l ve ne de tC'k_ 

Askeri vııziyet zip <'dilmemektcdir. 
( BAŞTARAFI l NCI SAHiFEDE > Bunun cloğru olup ~lmadığını ,:,öy-
ltıiı·yolu üzerinde ve Bağdadın 100 ki- ı lem ek icin . ebep yoktur. ltalyan a!'- 1 

lo~~re şimaliııd., Hamarayı i-:gal et _ I k~rlerinin Giride çıkarıldığı lcldiuı,ıı 
~1Ştiı·. Bu lcol, Bağdad - :Musul demfr- da doğru olabilir. Fakat b 1ınhmn 
olunu k~ tiği gibi, Kerküktcn ve l\Iu- az miktRrda olmaı;ı muhtemeldir. 
~lclan Eağdacldaki kun-etler? silah ,.e Lonclra, 30 (A.A.) - Deyli Tel -
ltıalzeme y::ırrlımına dn mnnı olmuş - grafın a. kcri münekkidi yazıyor: 

r. cLonclı ada tahmin edildiğine göre. 

1 
Hnmnrayı el> geçirmiş olan kuvvet- Almanlar Girid harekatıııd-a 1200 

t~kr ~hriban istikametinde hareket <!t- tayyare kullanmıslardır. En şiddetli 
ı ler· t kd' d b" "l 1 k d " ııun 1• a ır. e., uyu~ ra ~~ t:su - akrnlarda dakikada bir tayya!'C 'ye-

l(! bu ş~m~lle ır~ıba~ın! .. ke~ecegı cıhet- re inmiştir. Almanlnr bunu temin i. 
dit ütmll\ ve.tıerı muşkul bır . . dun~~:ı çin garbi Anupaclnki h·rwn kuvvet
i . clerı çok muht~!11~~d11. lngılız- lım·ini aznllmı<>t~ııdıı'. nalkanl:wclan 
ı.etın bumda fazln motorlu kıüılnrla . " · • . .ı • •ıar<'kete geçmeleri bu sekilde ilerlh·c- Yunnıııstann fn:da mıktaıı:.ın _P ıkc 
Cekl<'ri ihtimalini gö te~mektedir • b.om~rnrdn.n:ın ;·~ n.vc~ t-~wv~1·~!'1 ge-

B yd dd ı.· b"' "k ı k · . tll'mışlerdır. Gırıdc gıtmek ı"ın A1 -
C(! ııg n . nın. uyt~ · . ~a • kuvvetle!'1• mnnlnrııı ile° ' bin kilometre katetmC'-

.nuI!!;nn ılerlıyc.n ıngılız kuwetlerı - . A 

1 
• • •• •• ~ın de tehdidine maruzdur. Basra ci- l~rı ~azım. gelmı~ır. Hnlbukı hızım 

Urındaki Irak kuvveUeıri znnf olduk- şımnlı Afrıkn kıialnrınn bol malze- ı 
latınöan fngiliz kuvvetleri kar:-:ısmcla me gonclermcmiz için Ümid burnu
~kilmişlerdir. İngilizlere göre b·u Irak ııu clolaşmnmız icnbeylemiştir.~ 

1 
uv~·etıeri Somar bi>lge:::in~ çekilmi~- I.ondrn, 30 (A.A.) - Taymisin 
erdır. Kahire muhabiri y•'.lzıyoı · : 

d İng~liz 'kuvvetleri Basara<la iki kol- Giride Almanlarcn h~wa yoli~rle 
a~~ ~ım~lc doğru~ hnre~<!t. hıılin~edir. getirilen ilk fırkalar, ehemmiyetli 
il kol şımalden ı~ornc ıstıkametı!'°lleıı ni<1lıett ~ tnkYive edilmi~tir. Arlık 
~ı·Ien l t d' p 1 r"tt"l t.: • ~·<ı . 1e;: e ır. ,u yo . ~u }1,amma_:e- pnr;ıı;ütlerle \'ere inme nihay."ie -er-

Yükgıcler. Malumdur kı Jng~lızleı: bu - miştir. Şimdi. :-ır nlemidc Y<'l'C' in<'n 
itti 

1 
hnı;-pte <~e ?u yolu tnkıben ılerle: ·can·nrderle getirilen kıtalaı t.akvi

dn~ <!rdır. 1kıncı k~l cin . H:ısract:rn Rag ,.e kll\'\'C'tini ieşkil ctmekl<'d!ı-. Pike 
nı,.,ı.a u~mımı demıryolunu takıp et - İıombarclımanlnr devam .('tmektNlir. 
'>0~0 tedırler. Bu km·vetler B:ı.sraclan 
"' kilo t · ld ,.f k · · · ı Almanlnr clahn ne kadnr a~kcı· gcti-
et • me re şıma e .n u ·ayırı ışga kl . 1 11 . d v ·ıa· 
ınışlerdir. rece · eıı JC ı cgı ır. 

F' lrnklılar Dicleyj önlcrjııc alarak p •''" • .... 
\· nlluceden ilerliyen İngilizlere muka -
(!~~e.t edebilirlerS<! de, yuknrıda işaret Halis Z~ytnnyağından mamul ı 
I! tıgımiz Ş<:hrjban harekatı vukubulur o·· ~ lllukavemet artık mE!'VZllll boh-:ola - mer Muharrem 
\•az. Bu kuvvetler cenuba da çekilemi- Çamaşır Sabunu 
~eceklerinclen, tamamiyle imha olun 

ala.rı muhrerneldir. TOPTAN KiLOSU 

, •. ~örünüşe göre, ıraktaki harekat in ~s Kuruştur d hzler lehine nıii him inki~flaı· ka \'- 'I .;, 
etmiştir. ( H. G.) ~ -. ' H e r gün ilk seanslarda 

Birinci 15 kiıruş 
Bugün matinelerden itibaren 

LHAMR • 
ınemasın 

li E D Y 

Şaheser iki filim birden 
1-

L AMARR 

Seven Kadın 

a 

ROBER T TAY LOR 
2-

NARSİS KUMRU 

Zorla Tayyareci 

1zmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan : 
1 - Tahminen beher kilosu 4 1 kuruştan 100 ton sığır eti kapalı 

zmf usula ile ı:;atın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 41 bin lira muvakkat teminatı 3075 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondan verilecektir. 
·1 - lhalesi 9-6.9-il pazartesi ~ünü saat on beşte Geliboluda eski 

~ube biırnsında komisyonan bulunduğu m:ıhallede y-npıla -
caktu·. 

!l - l!.::teklilel'in mezkur gün ve s:ıntin on dönle kndnr teklif mek-
ttiplarını komisyonumuza vermeleri. 21 26 31 :ı 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundao ı 
\:insi Miktarı 

Kesilpıiş sığır •li 
Kesilmiş sığır -eti 
Kesilmiş ~ığır eti 
Kabak 
T-aze fa ulyı> 
Bezelya 
Semiz otu 

Kilo 

3300 
l öOO 
3300 
4000° 
:{000 
2000 
:rnoo 

Yuknl'lda cins ,.c miktarı yn~ılı .v.edi kalem et ve Etebze ayrı ayrı pa-
zarlıkla satın -:ılınacnktır. Talıplerın 2-Hazirnn-941 paznrfo~i giinü 
gaat onbeşte kı~lada İzmir levazım amirliği atın alma komi~vnnnnn 
mürncaatl:ırı. · -

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 
C' insi :\1iktarı 

l\ilo 

Ekmek 7000 
Ekmek 7000 
Ekmek 7000 
E kmek 7000 
Ekmek • 7000 
Ekmek 7000 
Ekmek 7000 
Ekm"k 7000 
Ekmek 7000 
F.kmck 7000 
Ekmek 7000 
Ekmek 7000 
Yukarırla cins \'c miktarı ,.ynzı!ı on iki kalem ekmek ayrı nyrı pazar

lıkla satın alınn~:ak~ıı·. T:ılıpl<'rın. 2:!Inziran-!:ı41 p-aznrt~~i giinii ı:mat 
onbeştc kışladA ızmır levn:ıırn nmırlıgi ,;ahn alma komiı:;,·omma müra-
caatları. · 

l:ımf.r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi :Miktarı 

Kilo 

Tnzc fnsulye 14500 
Taze kabak 14500 
Kırmızı domntec: 8500 
Taze soğan 8500 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı dört lrnlcm scb:u~ pazarlıldn ,..;:ıtı'l 

alınarak'iıı-. Tnliplerin 2-Haziı·an.94 1 rıazar~:'i günü snnt onbe:: bu
cukt a kışl acln izmir levazım nnıirliği sntın nlmn lrnmisyonıına mlira -
oontları 

lzmir Sicil Ticaret Memurluğun
dan: 

Te.o,;cil edilmiş oltın ( 'l'Urkiye Cunıhuı;.-. ·ti Zil'nnt P.nnknsı 1zmir sube
..,:) nin ö<llinç pıııa \'ermei şleri ile iştignl eclecegine miitednir be.rnn:ıame 
2279 \~ 3399 numnrnlı kanunlar hiikmline göre . icilin 302G numarasına 
kayıt ,.e t<'. cil eclilctiği ilfm olunur. • ' • 

1 - Beyanna1ne 
1zmir sicili ticaret memurluğu 

,Remi miihril ve F. 'fenik 
tmzası 

2279 ve bunu tadil eden 3399 numaralı kanun-
lar mucıbince tanzim edilmiş beyanna111edir 

Seven Kadın Zorla Tayyareci A) n:uık:ııııız İzmir .;;ube;-;i iiniinıüzdeki ne znrfın<ln odünç para ,-er-
2.30-6-9.30 d a 4 ve 7 .30 da me işlerinue : 

SE ANSLAR 

Cumarteai ve pazar g iinleq: 11 de başlar l - Açık kri!di ~eklincUd mu:ımelelerden t" 12 ye, 
Yaz fintleri - Birinci 25·Balkon 30. Koltuk 40 I f l - JJı){er ikraz muamelelerinden s(; 8,ö a kndar faiz tahsil edile -
~lk aeanılarda Birinci 15- Balkon 20- Koltuk 25 ' ce.l<tır. 

-Cumartesi talebe seansları 10 kuruıtur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-~~~~~~-! UJ Vınuıuibirnıbe~a~~ohuıbankaınızın alenıbir~urelkce~anedeıı 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. nıu~ıııelfi~ı ~~u2 sayılı banknn~z kanununun ve bu kanunun 21 ınci mad-

TAYYARE S
• eması T / 36 46 cle.:H mucıbıncc tmızıın ectılen JllWlllllalllCİ esa İ lıukümleriyle bu kamın \e 
ın l e • - ıııznmn:ınıeye g·öre şube \ e~ a AJ:uısl ~rınıızca mabihüttatbik bulunan ta-

l\t ÜDÜRlYE'l'f BU HAFTA SAYIN' l\1ÜŞTI~R1 LEH İ NE umatnaıncıcr v~ uu taıımı.ıuıameıt•ı-e merbut Jonu ulll•rtie munderıç ah-
.lJf: f , rrı·x l JOl!f ;/,A.S .fOA.\T JU,ONIJRf, /, • , anı claiıe.smde <..~reyan etınektt! ol<Luğuııd:ııı :ılcl'mlifreclat şeruıtiııi tadat 

Tarafınd:nı yaratılan lrnn·ctli, 11cş'e, kahkahalı ..:tmeğ.e lüzum görlilmemiştir . 

1 Güzel Kızlar p arise Ancak ötedcııberi hariçte \'(' ın~ınleket ılahilimle bilumum baııknlarca 
•" tbık edilmekte olan ,-e tatbikine devamda banka ve bankacılık nokt~1-
ımıda11 hayatı zaruret olduğu <lergar bulunan bazı banka teamülleri müş
wri lehine ikrazat muameJatı ile müteferrik olarak ynpılma.kfu olan 2-

VE 
Gancsterlerin itirafı 

i mindeki iki gül.el filmi t~ık<lim eder. ~az~ rnaddi hıMmatııı tazammun cttigi masarifi yin<. müşteriye ödPmeği 
1\lAT1NgLER : G. İtirafı 3.30 - 6 • 8.45 G. K. Pcırise 4.30 _ 7.10 9.45 :ımır bulunnrnktııdır. 
Cumartesi 2 de Pazar 1 de ilave ~ ansı - Bankamız bu nevi nyrı hizmet mukabili ücretleri yukarıda ) azılı had 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· i~ mukay~t~maksızm vefakatnıü~eri nam~ h~ubınaya~lan hak~ 
:--=-..... --Kiralık Ev---- A L S A N C A K ki mascırjf miktarını hiç bir n~çhile geçmemıık şartiyle tnh~ilin<le rlevam 

~tnıektcdir. 
Gü1.el~·alı Nuri bey sokagı (54 ilncii 

• okak) 6 numaı·ada konforlu ve git· 

1. cıı 1nanzn:rnlı ()V kirHlıktır. Heı· güıı 
öğleden evvel ay ni <m~ mii rac:ınt. 

' otör aranıyor 
30 beygirden 40 beygire kadar :mn. 

Zollu olmak şurtiyle müstamel Yeya 
rtı ücedded bir molöre ihtiyaç vardır. 
ım rinde bö~ le bir molörii bulunan 
\'arsa ACEJ,J'} OI,AllA!\ Buldtın 
knzasınn mektuplü ,.~~·:ı telgrafla n
ai',rıdnki adresime bildirmelerini l'İ

a ederJm. 

D->nizli viHivetinin Hu!d.ın knzıı:;ı

nın elektirik. santralı n.:· ahhidi 1 
Kndri Süren t 

Diş tabibi Muzaffer 
Hüsnü Levent 

Hastalarını Müstakil olamk 
Birinci BeyJ r sokak ·(10) numara-

da her g~n knbul eder. 

l atasyon karfıaında yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Sahilıi: DOKTOR OPERATÖR 

ADIL BiR 

Her §ubeye aid hutalar kabul ve mü

lehaaaıaları tarafından tedavi edilir. 

Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 

::\levıuubahiB lınnka teamüll ·ri mucibince vııki olaı~ak zaruri miiktesib.ı· 
tımız jle huııkacılık muktew"ı yapılan hizmı>tler mukohili Uıhsilntımızrn bel_ 

li başlılnrı şunlardı n 
J - ':\Iiişt-0ri he. nhııuı ~-a ı>tığımı~ lıilliltl hnkiki ve:ı~·ı·ıca hizmet ml\• 

kalıili ma raflar ezdimlo ~jgortu, Pksper, mdiye veya m uhafaza 
\'e bekçi :ii<'reti gibi maı:mıflıırın mlişfoı iden ay ı·H'a tah!ıil olun-

ma ı. 

jJ ..- Horçlu lıe..ııtbı carilimle fnızin ticaret k:tnuıllı hiikiimleri daire 
Rincte h ı· liç a~dn lıir r~'t;Ulınnlı> kalbi, 

H 1 - Bnıılmm1z mu::ımelfıtındn bu murımcleler ne k::ıdar kıoıa bil- Ynde 
.c:ndc c. rC>\". n ed ı." et in alln:ıcuk fliiıdn bir lirnclun aşııgı ol-. . 
tnamıı;ı. 

Borclulııı·ı 111u:1nıelc )·apaıı ~ubcmizin bulunchtbru mahalden ha:; J \' 
lrn bi ı· ) errle sakin buhınan seııedatı ticariycnin iştira muameta
tındn ihth·nr olunan muhaoore masrnflatınm nlınmn~ı. 

\ ' - Fa:r.in ıın heş giinlükten <lun lıe:sap edilmeme i. 
C) a3~l!1 ıııımarrıh J,aıııımııı ıııcrb•eti nden evvel y:ıplJğım ı z. ınukıwele 

ı~riıı fai1..e müteallik hiikiimlerinin mezkur kanunun n~şri tarih i olan 
7 .6.l U37 tnrihiııden itibaren mukavelenin hitamı va<le~iyle mukayyet 
olmak. kny<liyle azami üç ene mti<ldelle tatbikine devam edilecektir. 

12 l\lnyıs 1941 

T. C'. Z İRAAT BANKASI 
lZMİR ŞUBESİ 
İmzalar okunamadı 

28 kuruşluk dnmag pulu 

--
lzmir Turis ik o ları Mıntak 
Müdürlüğünden : 

' ) 

Emanet inşaatmda çnhşmak üzere 150 lira maktu ücretli bir muha
s~bcci ahııacak~ır. ! tekliler :vesikalariyle birlikte 5-Hazirnn- 941 tar·
hıne kadar Turıs'tik yolları mıntnka miidürlliğiine miiracn:ıtlnrı. 1 98fl 

Akhisar belediyesin en: 
J - :Kuz:rnıız umumi temizlik iŞlel'inin bir yıllık müt ahhitliğı snrt

namclerinl' tevfikan \'e kapalı zarf u~ulü ile ek iltme\·e cıka -
rılmıştır. · · 

2 - İhalesi 12 haziran 941 perşıenbe günü snnt on be~tedir. 
3 - • Bedeli muhammeni 8500 lirn olup muvnkknt teminatı bu b<'

delin yüzde yedi buçuğudur. 
4 - Jsfolkiler:P kanunun tarifi VC'Çhile mektuplarını ihale ;.;antın<lnn 

bir aat <'V'\eline kndar v.ermelm-i llan olunur. 
2 31 3 G 1929 

lzmir inh·sar ar baş müdürlü
eünden: 

Bir şi~e biranın bayiler 'tanıfından halka ı-ıatı.,. fi'flti 20 · kunıştur 
(Şişe depozitosu olan 10 kuruş hnriç) ~oğntması gihi b:ıhanelerle bn 
fiutl:ın fazla~ a satıkımnz 

20 ku11u tan fn~laya ı;atmnk iı:ıtiyen bayi adreslerini saat 9 dan 17 
ye kadar 203G ve on yediden som"R da 3728 nuınnraya tE>lC'fonln 
bildirilmesi muhterl'm halkımızdan rica olunur. 25 28 31 1877 

• 

ŞE R 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kaşe

leriyle derhnl geçer. lcabmda gün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

2. M. Taını sicil ın11hafultğMdaıı: 

norııovaııııı mezbaha yolunda kain 
.~ırkaıı yol, garb<'n \'c şimalen 
ve ce.nulxm dere ile çevrili 
tarla Mustafa oğlu Ahme.din baba
snHlnn intikal yleınek suretiyle senet 
siz malı iken 32 sene evvel haricen 

ZAYi 
Evkuf mudürliiğün<leıı furunumn 

.ıit yatırdığım depozit.o makbuzumu 
kaybettim. IHıkmü olmadığını ili'in <'· 

derim. • 
İklçesm l'k 174 n~ılı furun müsteciri 

Şekerci Ali Riza Tortaş 
Ha. an oğlu Ahmede sattığından ve 
Ahmedin de 939 yılmdtı vefntiyle ve-
ra eti J,:u·ısı Gillsiım ile oğulları l\1eh- -K ... 
met Ali, Hüseyin, Hnsan ve kızlnrı ufak, burun Ve bogaz 
hmine, E!ife munlıasır bulunclu~n -' hastalıkları müteha ıs 
dan mezkur verese namına enetsızden 

1 

SS l 
te~cili için ilan gününden itibaren o- DOKTOR OPERATÖR 
ııuncu günü mahalline tahkikata gidi
leceğinden bu mnl hakkında her hangi ahi Öke 

ikinci Beyler sok ğı No. (80) 
Haatal rını lıer grün öileden sonra 

~ 

lıir hnk iddia eden varsn o gün tahki
kntn gelecek memura Yeyahut o giine 
kadar lzmir ikinci mınt.aka tapu sicil 
nıuhnfızlıg111n bütiin vesiknları ile bir 1 
likte miırncaatları ih1n olunur. ı ... _.. • ..,,..., _______ _ ___ , 

ılT. C. G 

ı a ası 
KURULUŞ TARİHi 1888 

SERMAYESİ 100,000,000 Türk lirası Şube ve A jan adedi 265 
Zirai ve Ticnri Her Nevi Banka Muameleleri 

Para bil'iktir:enlere 28,800 lira ik11amiye verecek 
Z iraat bnnluısınd kumbaralı ve ihbarsız t asarruf hegaplarında en 

a~ 50 liraaı bulunanlara senede dört d efa çekilecek kur'a ile afağıdaki 

plana ıöre ikrAmiye dağıtılacaktır • 
4 Atlet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 600 Liralık 2,000 },im 
4 Adet 250 Liralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
100 J\<let 50 Liralık 5,000 Lira 
120 Ade't 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,20 0 l.ira 
DiKKAT: He$nplarand ki paralar bir ~ene içinde e lli liradan ataiı 

dU§mİyenlcre ikramiye çıktısı takdirde yüzde yirmi fazlaıiyle verile
cektir. Kur 'alar senede dört defa, 1 Eylül, 1 Birincıü:&nun, 1 Mı.rt, vel 
Haziran t.uihlcrinde çehllecektir. 

Otel - Gazino Lokanta ve Pastahanesi 
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Fransız- Alman 
müzakereleri 

Ingilterenin Blsmarttan kurtulanlar ,;;r:;;;;iiii;;;•;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı 
harp sonrası r• O S on harpte bir lngi,'iz \! z 

Hük umetin Parise nak· h d fi • dı ~ 
1 d· ı . w• l .._ d .... 

1 
e e erı estroyeri hattı s , t •ı 1 A1manlar kag--ıd sat mak 

e J ecegı C Ogru egı Ilood yn Bhnrnı·l,ııı buy_iı ı ısan osye e şı ep vapur arı • • 
Bcr11n, ::o (A.A.J -. l~ir lıu usi mu Edenin nutku çok iyi lrnyıplnrı il lıntmıısı T..<ıııdı· .. \t H~ lin- ıstıyorlar 

hnbir bildiriyor: eli' fnzl:ı tN!~:;ıir tıyandırınısur. d 1 ı d l 't b 1 <>o ( 'V"I f I ) - Son 
. .Frnn. ız - Almnn m~iznkercleı:i faı~- .. karşı/andı Al.m~nl:ır, I.~i-.nı~.r~t •. n miiı•<>tt .~ıı - ev etçe satın n ın 1 giinl~~eu ~hrimize~ ;er~:k alakadnr 
lıyetle devnm etm<:ktedır. Berlin ıle Vı- I .. 

0 
.. • • • lm. ku~ tnrılı1~)l)"c::ı.rını . fakat l n,.; 1 ız - ' r& mcıkamlnr .nezdinde tcrnnslnrdn bulu -

şi nrmımdnki müna ebetler in bugün- ..und~ ·1• .. o (A.A.) ---:: Dun harıcı,\ c IC'rın lızerlerın<' ntr:-; acı ıklımı.ı i ldia Al .. ·u '· 'kil"" t sa'tl-
kli rnziyeti, harbin en esa:-;lı me ele- ~'lzıı·ı Ede~ n~ıtk~:rn s~yle~ken A \·mn etmi~lerdir . . Halbuki lmgiin llmdr:ı - Ankarn, 30 < A.A.) ~ Devlet deniz- do deyi et cfoniz,·ollarınn intikal ede- ~:~ M~:ı~~l~;d~essı crı. gı ·' 
]erinden biri olarak telakki edilmek - umarn<ıı . n. ın~ı .ere.n1!1 arp son~a: dan gelen hır haber<' göl'(>. 'P.il'>m:ırk - yolları ile fş bankasının hi sed~r ol<lu- cıi~ · . , 1 : b". h · d ·. · • · . . 
teclir. Almnn hnrlciye n"zaretincle c- <ıı ~t~eflermı .h1}<! 11'me3 ! me~cl;sını tnn ~ur~,arılanlm·daıı 2 ı ki..::i İn, ·ı ere- ğu so~y~te ~ilcp, son giinlcrcle çıkan 'g.ı \C \.ı~u~ nıı'.ı ıı ~zırn? an ıtı- • \spıln~ b~ ~e.mn lnr ne:tc~...ı;ıcle hu-_ 
hemmiyt.>tle knydedildiğine gör<.', Fran ııı~ız.tkerc ctmı~tıı: ~arp sonra ı ı1?1nr ele bır lımnna eıkıll'llmıştır. Bıınl..rdrm lıir tnh~ısat knnunu ile iş hmılrnsı te- haıeıı denızjollaımın alanıetı oltmcln ~ ı t~~a-. ~oh~Jr her n~'fı kaırıt :ılR 
sız - Almnn miitnrekennnıesi, bir çer- planının cin m~!"l.~ıfı ol~n meb~s lıbe- iki:-i rrıralı. diğ<'rleri s:ığl.mHlırJ, " cim sirketind" bulunan biı· his,<>sinin işlemeğe bn~lıyacnğı haber alınmıştır. bılecegız. 
ceve t.e ... kil etmektedir. flütlin Fransız- ı"ıl l\!emler, Bu~·ıık Brıtnııy:ı_ 1.mpnr~- < R. C. > • inhisarlar kadros u 
Almnn anlnşmnlnrı bu cerçevenin için t~ı lu~u.~ım .du~ı.~·n~·ı da~:ı _ıy~ t<>\'hıt Londr:ı, ~O (.\ .. \.) - Bism.ırk zırh Ekmekl • • ·ıd•kt 24 t 
de yer -alnbilir. iki m<.'mlekct arn~m _ e ~ııe~ ll1:~lC bır.~opı U olaınk k~ıllnm). lı~l suhny \'C crlerind~n )' liz kiı;;i kur- er pışırı 1 en saa 1 ftınhul, !°W (T-elefonfa) - İnhi~'lf· 
d ıki mfizakerc>lerin bmılıcn mevzuu m.ı ... ı ı.mknnı hakkmdn Lord Ha.lıfaksın rnrılnı)~. iııgilt<'l'f'.\"' gctirihniitir. Bis- lar te,:ıkilat kndrmm h\lgiin yUkRoek tns. 
bilha :;a Fran ız impnrntorlUKtırıun ıınld:u nnı~:ırıın. c1c.~l!ıtrak d~mıştir ki: nını·kın hntırılm:ıc:ı hareketine iştirak sonra satışa çıkarllacak clikn nrzedilmiştir. 
miiclafan ·1 tc kil cylem(.'ktedir. Paris- . -. ~iman. ~ulletmı, şunn ıkna et~e- eden :\fnşonn destroyeri Alman tny- A meri k a linıanlanndaki 
te bir çok Frrın.:ııı ırnzırlarınm bulun- I~.\ z kı~ 0 bızı. (.'Saret altına nlmnk ıs- y:ıreleıfoiıı bombaları ile bntırılmıs- lstanbul, 30 (Telefonla) - Ek- tır. Bö\'lcc" taze ekmek iı:<lihlaki a -
mnc:ı, lıu mm·akkat :se de bariz \'tısıf- tır·~r. J.w~knt ~ız ~nu c~aret nltınn ko\·- tır. 2 snb:ly, ırı rr kayıptır. mek is'tihlfıkinde yeni bazı tasarruf- 'znltıl~ış oHıcaktır. vapur lar işletilecek 
ta bir \"tıkın olchığunrı isnrei t.>dilmek- mı:\ n<'.~?ız .. Hıtlcı le ~ulh.., ynpmaktan !ar yapünbilmesi için fodbirJer nhn - Ayni znmnııda bir ~uval undan a~gnri , . . 
trdir. . drıı~ı.n Jmtm~ ed~"ğ1z. Çilnkü sözleri- YENi ZELANOA BAŞVEKiLi mnktadır. ı 03 ekmek c:ıknrılması için te<'rübc- . ~ aş.ııgt.on. ,~O (A.A.) - Aya~ mc<'-

\'i::ıi, 30 (A.A.) - Ofi: ~·' ıt!.m.nd eclılemıyecek devlet a<lamları Ekmekler fırınlm'Cl:ı pişirildikten !er ~·apılacaktlr. Ru suretle -ekmek Jıc:ı, Amcrıka hmanlarında atıl bır ~1-
Pıı-ri te hem baş\·ckil mtı:ı.\•ini ve ılı:' .gorUşm~k .fnY~.nsızdır ,. KAZA GEÇiRDi tam 24 snai sonra satışa çıkarılacak- yirmi pnrn daha ucuzlıvabileccktir. de bulunan seksenden fazla gcmının 

hem de hnricire nazırı sıfotiylc bulu _ I. t~ b.~ ık~. frı:ır, A\:mn Kamnrnsı- . alınma ı hakkındaki kanun liiYihnsını 
nnn amirnl Darlnıı muh~lif göriisme ııırı flunkLI muznkerclerın~ ('c:n~ olmuş- Knhil·c\ :ıo (A.A.) - Yeni Zelanıla ıstanbulda hasta ba•ıcılılr kursları açılı o kabul etmi;; ve :reisicumhura ,:ermi~ -
}er ~~pm;~. f~aliyct gfü;termi tir. f)ar: tlıl'. " . IJ,ışvckili I:'rn. er. J.;;~enderiye - K:ıhir-e 1 1 u r tıı·. Bu gemiler müsadere cdH~ek -\·P 
Jıın bu arada g"ner" ı Hntziıırrf'r \' Bu 1 ..ondra ... o (.A.A.) - Baslıca abnh ) olunda bır ofomobıJ kauısındnn bnzı . kirnlanaeak ve ı;atın alınacaktır. 
iT ·ı' İ · .. \. '!. tü ' ' - • : 'I ·tderi, bnşmakalelerindl! F.d('niıı hcı-eJeı·l' kıırtıılıırnstur Fı-aseı· Y<'ni İstanbul .• rn (Telefofıla) ,,1_ Hns- Rrıyan iştirak cyliyccektfr. Halen -ı~s·z kalan miircttebahn!l. tnz • 
11 1ın1 .. 11,...0n' ~ g(•l:u mu~ lr. . .. ..· d t ın söyledi;r.i nutku meVZllU b'ahis n. %(11:md:ılı \.·ımılılaı·;· zi.\',~r"t~·~n C: • .,ı·ı"or-' tn Lakıc.ılık kursları yakıncln açıla- l t ·t .. "' )cvrnı)c mesr c:;ı uz ın c J k 

1 
• ~ 

1 
: 

1 
v 

1 
l k k. " "' ~ ~~ .• rak faalıvcte gececektir stnnbulun ha!ı a bnkırı ihtiyacı minnt verllcc.cktir. 

eh<>mmis etle durulan bir mes<>lc , nr- • •re ını·ıcıye nazırının ve Ruzw• tnı c ıı. ı mıınc a ınş ·n ·ımsclcr de vardı. · . Ü · 1700 k' ·a· 
,1 .. f:> ,'1 h • b , . d" . ', ı 1 ıuklıırınclaki fikir hürrls~tinc ait Bindi~; <,tonıobil birdenbire devrilmiş İlk olarak skOd-:ırda knr.:ır 303 ·ışı ır. l~panyol kumandanının 
tıll. aı ı asını, on e;-; gun uı az.ı- - b' ı·v· . . 1 G · l' k'I' kA • · - - -----
Jnn YeVmi~·elerin artırılnin ı lüzumu ü- z unı~ ır !gın: ışnrct edıyo! :ır. la- lll'. >llŞ\'e 1 ı~~ .:uı ıbı ~erley ağır y~- ı· •1eksı·ka . Cebelüttarıkı z1·yaretı• 
zerin<le ııc~riyat ynpmnktndır TI:n at · ~ı!er, F...denın harp sonu dun.'·n mııı ı }l:l~11~11ş, ~oforuıı hncngı kırılmıs. bır Şme ıng ölmüş ıvı ı lŞÇi/erİ, /ngi/-
ıpahnlıdtr. )~~vmi):eye ufak za~llar :r:ı- !• ,;kı!n~landı!·ılma.sı hakkındakı pro - :.~nı Zel~rHln!ı kurmayııı kolları\'<' gö tere lehine harbe giril- Elce~ir:ı~. 30 (A.A.) _ tspnnyol 
pıltıc:ıih "'nnılm:ıkradır. Faknt hiiku - 1~~u~ı. t~. "~P e~lıyorl~r. ı.ru:: kcımklerı p.'lrrnlanmıştıı'. • • • • kmnnndnm Grondel, Ceb"liittnrık ,·ıı-
mPI fi,\. 1l:ıı111 cl<>ği:-ıtirilmcme~iııi tc>- ~J )J • fos.ıl dı.s-or kı_: . :r Bu h :ı beri b i l di r e n ga- mesznı ıstıgorlar li . Lord Gordun· 19 may1sta ynptıP:ı 
rninc (' caktır. Abluka dol:ı.yısi) le "' hF.den, Jhtdıe.~m. yen.ı :ı ztnn~~nl.a kar- An1erika d o nr n ma için ·ı . :\I •k iko 30 ( t\ A ) ::\I k~'k . . 7.h n~ti inde etmiştir. Fr.m:s:ı, mdıdud iklısn<li bir hnytıt re .~:I> soı!.u .. un3"n~ı !çın ngı iZ - A- zetecı erı Be rlin n1ua· . c .:> '. • •• - • (' "

1 n ıı;;-
cirmektf'<lir. nmıd:rn biiylc şu rilıet n. ı ıkmı dıı. un~l~r~nın nıın hnilnl'lnı ]J gemi aldı h d ~ileri. r{'isicumhur Kemo~ya bir mc- }ngiltere Üzerinde 
pr<>U~İp ol rnk vnzcdilmi ·tir ki, bütün il~ dC!ftı Olıll'llk Çı~nıı~ Ye bt.l . Suretle, eze e iyor snj \'l'lcl'\!k J.ritaraflık SİyılSl'tinin for- h f ı• o 

tt'dbirlnı· A vı·lıpn birliği \'e .\lm:rn _ tlıınya, dC_!llOkr:\ ~ıler zafeı ının Ul' d - N \:york ... :!O (.~ .. \..) - Birle,.;ik Bcrlin, :JO (A.A.) _ Biı· husu~ı kiııi istemişlerdir. Rt>isicumhuruıı bö\• a Va aa tyeh 
J.'r:ınc:ız birliği ı•öz ii?ıliıule tut ıılarnk ım:~ old~guııu anlnmıştı r. d merıka ~uku m~~'.· don.~mm~da yar- mu hahir bildiriyor: le biı· knrnr .rılnm1yncnj(ı tnhmiıı edil· - Londrn, 30 ( A.A.) _ Ha\ a ve da· 
nlınnc:ıktır 1 aymı-:d~n : ... rıtı·mıkcıl' h~~ P 1~c~ı~ı ?Ia1ı nk kıılbnıl - Bnk.:ör Syh~ıelingin Girid<lc ölıliiğil n:ekle beraber. bu hareket :\Ieksika i.~- hili emniyet nezaretlerinin tebliği : · 

--o Ruzveltın geçen kanunda kongre- ' ıze, ~ •) '?Pllı a mıstır. hnkkındn hnhıre<len gelen haberleri cılcı i nrnsmda Jngiltcre lehine olnn his Dün gece ingiltere Uzerindc düRmtın 
~ h • J k. } J . 1 l,i nutkun<ln si)z hürriyeti, fikir hlir- 1.01 -~1 bm. !0ndıl:ıtpol~ı~.dolan ?u. \·n - Uerlinde ):ar~ıld:ırı i<'in yabnncı gn- si):ntın yeni bir fozahlirU olarak knbul fııuliyeti ~ok hnfif olmuştur. cenubi 

a lreue f 0p0n 'f?. Çi - l'İ\Jti, ~cfnk·tin d(lnyadan kaJdırıJmn- ppıu ~lllll inl~hllll a plC"l .eut Jn~cı:ın, 7.Eff'Ci!Cl' C deh Slll'etfo muahC7.~ celil _ ~dılmektedir. JngiJterede bir \'ere bomba atıJmıRht· 
• .. k .. l~l . ı hürı-iyct.i ve korkunun yok ettiği rczıt an ·"<. nn Ye rc.c:ıdnn~ Pı\·ers · ı d'. t · . • • ·. . ·· sıne nııış U u h~irri.ret, bu nutkun nnn hatlarını teş- var.urları \'ardır • · · rıu~.~r ı~. . . . şçıler federasyonu <ln lıır beyannn- ~~ha. nr, ne de ıncıanca ıa~·ınt olma· 

• · Ilır gazete1.:ı geeelcyın :ıkfrı:; Anny me neşrederek, Ruzveltfo nut!nınn tas nııştır. 
çıkarılıyormuş r,if etmiştir. Hiikumet otol'itc. h·Je söz lC Ondra.rn telefon edeı·ek ze\'d Scheme- ,·ip l'ttiğini bilclirmiı:ıtfr. lk. Al t • 

,;~!iyen Eden, Ruzveltin bu dört pren A l y !ingin öldilğiinii habet• vermiştir. Yn- s·ıYAM 1 1 1 man ayyaresı 
Tokyo, 30 (A.A.) - D. N. B. : ilıini tnm mnnıı. iylc kabul cttirrimİ7.İ vustra ya .. eni Ze.. h~ıncı gazet:ecilerin hal'İC'ten "'elen hn- BAŞVEK l JAPON· d .. .. ·• ıd .. 
Kahiı~cleki jnpon elçiliği, Jn,g-iliz gü:;termi.~tir. l a nda kıtaları tevht·d. berlerden hu u~i. ı:t.ırctte Mifade ecle- YAYA GITMIYECEK uşuru U 

hiikümetinin tnlcbı' üzerine . lı ıı· \"ı·ııpn ı~t b ı 1 - • • :; ıra mm mm tı mn ı ve rck Almnnlnra bıldırmck hnkkınn mn-hfikfımeti taı-afınclan alınan 'tedbir - teskililllnndırılmac:ı [" ı t '}' d•ld' Londrn, 30 (A.A.) - Amirallık 
1 l 1 

• ' ' ( unyac n ııgı ıZ e 1 1 lik olmnclıklaı·ı bc.rnn etlilmckt<>,11"1·. Bankof, 30 (ı\ A) 00
t\0"m lın~- • ı 1·~· 

er c o nrı:ıiyle vnzife göremiyecck dili koıııı$aıı milletlerin ,·ardımına mutt "
11 

• • • - .:'I ·" ... ,, lt' ı ıgı: 
b

. h l ı t G t ·ı l ~ t p, ~ '"'' I •>o( ' A) -..· ı·ı \'Ckiliniıı japonya_\ı ziyaret e>dece"i Bit· Alman Hnııig"I 111 ta'"',"r"::.i rr a n mııı ır. aze ecı er rnngl'e- nç ır .• u. cenubi .\nwrilrnnın dn is:ti- • ıc ll<'Y, ., ·"'· . - ..... cşı·c:< ı en t> "' • '" " 

sinde jnpoıı ;.;i)zcii li Knhireıleki nldylc olnc~lır.) ... 1 b~ı· emirnamede deniliyor ki: SIDNEYDE KARARTMA ~~yi-aları B~nkofta te~id .edilmemiş- THl'tnr harp g-emLinc~ tnhrjp e;filmi-= 
japoıı elçisine mü,.,külnt çıkarıldığını Deyli Telgraftan: A nıstralyn \·e Yeni 7..elancln kuv - ~. .. .. , . t ır. naşvekıl ynz tat.ilınden istifade \ e alevler içinde denize düşiirühnü tur. 
te~·id etmiştir. Son h<lcli. eler ii<'lii pnklııı zanfn ,·etleri cfoııiz a::ırı hir yerd<- hareket ;.ı ::ı:?11:'·· ,.o. (.~.A.) - Duı~ S~~lııcy <ırlrrek .rnh:ıncı bir memlekete git - Şiı:t.ark balıkçı gemisi de çift molörlii 

japon elçiliğine ifre miis':1n<.ıe~i Jğradığını gcistermcktcdir. Ruz\·eltin ederlerse , kumanda tcvhicl oluna - · ehı ınd. kı m~ knrart.~rn t.ecrube"ı :,:1- mek arzu: ~n.d:ı i~e ele şimdiki vazi- bir Alman fayyare.:;ini garp ~ahilinrl<' 
\'erilmediği gibi. telefon göt·ii~melcı- 'lntkunclan . onra jnponya Ynzi.reti da- caktır. Xiteldm Giridde ı~cnc1 al pılmır:tır. Rn ılk tecrııbedır. rc-t kendısmın Sıyamdan ayrılması- dll~iirml\ştür. :Şilitarkte zrwint yoktur. 
rini san iire tnhi tutmakta, diploma- hn :.d anlamıştır. J."'reyherg hem Yeni Zelnndnlı \'.(" x na mli::nid görlilmemektedir'" Tayyareye şiddetle hUC'tım edilmiştir. 
tik kuriyeye d~ izin v~ı ilmem itte - Rerlin, japoııyanın lini nL <' uz:ıf- h m rl Avuslrnlynlı kıtnlara k' Irakta harekli.t bitmek AMERIKADA 8 BiN l.t.GlllZ Tayyare pike .iniş yapar gibi denizin 
rlir. !\f .. 'lnmafi Tok\•o ile temn<ı mıılrn. m.nmıı görmek iı~in :-:ıbır1;1zlandığını m:rnd:ı etmektedir. u··zeredz·r n sathına ·ad:tr ~·uvarlanmış, tci<rnr 3·U~ 
faza edilmektediı:. f.;lcilikrc> blittin örliyehilir. F,nkat. nkılh jflponl:"ıı·m TAYYARECISI YETiŞ· se'mek 1st€rken· bir tam ic::ı.bet <1ah:ı 
tedbirler de almmı..tır. ~~t.~;r~r Ş('YC ynnnsmndıkları muhrık- ALMAN TEBLIGI Kahir:,~l~(~.·A~ aci İ!~T:~ehli- TIRILIYOR al:ıH~:d~:~::ışt~ndradan 

B. Millet Meclisinde I I I H ki. R ı{i : . Vıı~iııglon, :10 (A.A.) - Amcrikn .d d·ı . k 
hararetlı. bı·r celse TAL YAN TEBL G era •yon ve esmo- Irakta : 28 n~ay_ı~ta Hamukt~yı ı~gnl haı·biy.e nazırı Simıron, 8 bin ingiliz l are e 1 mıyece 

Yu aldıklarını b,.ldı·rı·yorlar ılen kt~\·ve}lerımızı":. ~rka <logr~ı ıl~r- tayyareci~inin Amerikadn vctistiril -
( BAŞTARAFI 

1 
NCI SAHiFEDE ) l<'melerı tugyanlar ~·uzunclen gccıkmıs- ,· ,.. . · w · . Londıv.ı, 30 (.A . .A.) - Hindistan Askerle dolu bir /tal· Bcrlin, 30 (Racl.vo·) _Alınan teb- tir Simnle doğru ilerliven kuvvetler·- ıı:eljıı.ıe . ' haıırnncla başlnnacagını hı!- nt'zareti müsteşarı dük Dövcrışir, ln1 

Ziya Gevher• (Ç;.ınakkale), içkilcr:n !iği : mii Uru .isgal etmi~lercİir 1 dırm1!}tıı·. l!k grup 550 kişiHktir. ne~ gillz hlikiimetinin tam müsaadesivle. 
yiiksek deı-ccrli ol<lu~umı ileri ...:iircıck yan transatlantiği batlı 20 mayısta muazzam bir başııriyle Kahire," 30 (A.A.) - .Buglin Bağ- l'tf~aldabhir yeni grul phlar fre,1~,ektir. Hindistanm Londrn hükumeti ia~a -
demiştir Jd: ı• 30 (R 1 t · l>n-:lıvan Gı'r"ıd adasının 1·ş..,alı' h"ı·e _ dacla otuz kilometı·e mes,nred" "-lam - t.crı< e 11 program c a a gem etı *'CC'k- fmdan değil, Hindistan imparatorlu-

- Dünyanın hiç bir yerinde şarap ~. .oma, ne yo) - tnlynn teblı- " .; ,.. .. "' " c • ır 
!) ,1 uJ • k"tı' hı'tama ermek (ı'zeredı·r. Dı"ıcrma- mukta işgal edilmiatir . · ğunun llindistandan idnre Pdilm<>ı;İ 
., _ 4 uereccden fazla değil ik<'n m{lm- ~ • " " " f Jekctimizde 12 dereeeclir. Yunnnistnn- :10 rnnyı.s geeesi t.ayyarelerinriz l\laL nın mukavemeti her yerde kı!'ılmış. Rura<lan biraz dnha ileri geçilmiştir. ransazlar, Tunus bom- mııtnsnvvl'r olduğunu söylemiştir. 
ela rak

1 
~!> dercc-0 ohırnk t{'sbit eJihliği tada Lı:n·alett:ıya lıiicum etmişim· 1i _ tır. Adanın garbinc inen pamşlit Müteharrik kıtalnrımız Bağdadın tak- b d Bu tnkdirde ·de Hin<.listanda eııleh!l 

halde biz<IE> 1~ dC'rec<>dir Bu indjril _ mmı te irmtını bomhalamı&lardır. miifrezel<'rimiz ile dağ fıl'lrnl:wındnıı t'ibcn 8 kilometre şimnlindeki Knday- ar imanını prote sto Vi' mUhimmat imalatı yavaşlamı}'a-
nıelidir. · Şimali Afrikada Tobrnkta topçu ,. e miltcşekkil hücum kıtal arı, nrcızi mana varabilmiqlerdir. d. l cak, siynsi ayrıhklnra ratmen ar -

ııı h '(' r· c r k' I trüdüklerin ... r:ı.O.n·ıerı \'" faı'k •lı"ı". rn"tı Kahire, ~O (A.A.) - Ilıwn tebliği: etme l er t..·H·nktır. 
;, az nr ·' ıi ıt ( ot·ıım) .• \ ü ·ırnlm mlı fr{'ZC fnnliyeti o muştur. 'rayyarele- ~ " · ,.. " ' " 0 r kt 

d·ı . w· . l l l l'f .. T L k ı· t . t kun"etleriııi hez.imetn ııiin·nt.~r"k, rn. a nvcılarımı7. biıtlin giiıı ilN- Londı·ıı, 30 ( ' .A .) - Tunust" J A •k .. mell(' l CllllY<'C: ~1111 , :rnca { mu 1 (' 1 rımız Ourll ·tn ıman C l:sll lnl , gemi- ,- "' 0 
" " J kt ~ 0 8p0D merJ an _... •• ·ı ı ı t h 1 J Rcıımndr 8 gı'iıı nıuk'"'Cmet cclen }>!'- eme c olan kıtnlarımızın hnrekatınn Sfnks lı'manına l11gı'lı'z bomb .... ı·dımaı1 • aııu 

'esı ecre m:ıznrrn ı akkınc a t<> kin t ı·i bombnlamı.:lnr, iki yardımcı gemi_ -;.; ·• <... .. h ,,. ya:pılmnk ,.,uretiyle Öniİll" gcçilehiJel'C· \ i, 2 bin tonluk bir \'!l!llll'll batıı·mış- l"lŞiitçiilerJe irtibat tesis etmişler - nıti~a ~ret eclerek keşif llÇU~}arı ynp- tnyyareleri tarafından )"flpılan taar- 08Sebah dflğİfmedi 
ğini, Kızıla~ a bu hu u ta yardım cdil- ı.ır, bir petrol depo~unu yukn11şlnrchr. dir. Pamşiitçliler Herakfö·on ~ehri mış a r ıı·; ruzda limanda bulunan bir vapura 

3
• • ..... l . l' . ile tn.\·.vnrl' rne.,·danmı 7.!>pt. etmı·ş·l,..ı· - Ham. mukta ch·:ırındn 3 itaJj·nn t:n.·- ı'<:!abe' "akı" oln1uş, mı·ı· tlıı·ş bı'ı· ı'nfı'la~ k Yaşington, 30 ( A. A.) - Ruz,·el • 

m<' ını "or 0nıış ır. Avcı tn_\'.\'tı""'l"rimiz, Bın..,azij·e hü- ·• "' ~ ı • ı· d d sö J d•W• ..,~ . • '"" '"' ctir. Buradaki Yunan kumnnclanı. ~ aresıyle karşılaşılmış, hunlarclıın biı·i clu:rulmtıo.tur. v·nptırtın milhı'mmat .n ra yo a Y e ıga nutuKta Japon .. 
Dr .. Ukrit Emet (Dıynrbakır), P.üt- cuma t şcbbüs eden ingiliz tnyynrele- k ı ı· "l · ~ · t• h h • b. t l""-'h ~ r· ü l d 1 l - 'b' 1 d k ıtnat.iyle birlikte tl'qlim olm:ığı tf'k - < n .. lıru milştilr. dolu olduğu anlaıı.ılmıstır. . nya er angı ır e mı yapma~· 

çı:ye ı ıgcr m e sese er e o r ugu r,ı ı riııin yolunu kesmi~Jcr, bun tır nn.; i- lif etmi.fö·. Tuyyarl'lcrinıiz motörlü kollarımız- .. • unutmuR olabilmesi hakkınd-a gaze-
ye<ıil ny iciıı de gelecek ~·ıl yardım fush ini dUsürmiişlerılir. · 1 1 • l'k f l b L~ndra, 30 (A.A.) - İngiliz ta.Y- t ·ı t f d J ı.· J · Alnı:o 11 •A.\'~·ıı.ı·"']eı·ı· bı'lu~ f, ...... 11,, hı"ı _ n .111.· ı ·te keşi v~ )Om nnlımnn u~uş. ccı er ara ın an soru an uır ıma e konulmnsırıı t-alep etmiştir. Giriclde ihrnı• km·\•ctJerinıiz hücu - " ı...ıı • " ..... .- ynreleı•i tarafından Sfnks limanının ı k h · · '(_~ d ı • ... cumlarln kara mtıharebcler·ı·nc ı·-,.,tı' _ l:ıı ı ~npmışlardır. Cl;\'ap o r.ra arıc.ıye nazırı n.or e 

(ialip Gnlt~kin. \J;{'lıızin~ ispirto ka- ım1 geçmi I~r. lıir ka" "'ÜZ esir ve mii- - b_ombardımam münasebetiyle Fran - JI il \ 'k · ·ı ı 
ı k t 1 

... J rak etmektedit•lcr. Harp, ~tokn \"e x-- u , J meı ı anın Japonya ı •' o an rı tırı p nrış ıı·ı mfülığım sormuştur. lıimm:ıt nlmışlardır. Ilnrt~kat, h:ı\':t t 
1 

• •,~ ... T b kt ) . . h ~12 protes'tosu henüz gelmemi~ir. i:. nsei ,.e mlln:ı.sebctJC'rindc hicbir d '· 
Jnhiı;nrlnr vekili R:ıif Knrcıclcniz, bil hnwetl"rimizin vnrdımı ile <levanı et- a ırıı1 tayymıclerinden milteşekkil O 1U a ngı.ız attı İngiliz efkarının, toplu hakikati kn - ır,isiklik olmadığını hildirmişı.!r. 

tlin hu 1~menni \•e suallere ccvnp \'Cr- rnrktedir. . :!~.:,g~:.~~·1:ıı:.~ın~ fbnosmıkbıatl~gmialikzta'"deıı·y. u - düze iti idi lıullR.f'tLmAi)N'CoceAği u~izipEhResliNzdDiıE·. YA. BARDASSININ ZiYAFETi 
ıı~is! izahatta bulun~~u"t.ur. \'ıckil, i~- J>iinkii tebliğde bildirildiği gilıi CJ:ll'. " 
kı.ı.ıın n.1nznrrntlar~ uzerındc herk<!sın kı Akdeııizde hava hiicumlnrma ma _ Italyaıılar hareketimizi şimdiye Baıtarafı ı nci Sahifede _ n~u~ef~k hulundıığuııu, fnknt n~esek•.: ııız kalım dlişmnn deniz kuv\·etleri ha- ~~dar to~pitolaıfa himaye ederken, zcltilmiş bulunm~ktadır. Z~yiatımı.z BANCI TAYYARELER jn~!~ı~apr.şte. 30 

(A.A.) - )[a<'.ar A· 
nın ıçkı~cn ıı~s~J korunm~~. ş~klıl.e ~ıı~ rn hücumları altında 1skcnclerij·.ere - nıarı· a ndanın şark kısımlarına o~mn.mı.ş, f~kat duşmana zayıat verdı- ) . , )Jac:ı.r başvekili Bardassi va zcvccs· 
talea edılme;;ıı !C~P. Ewlc<lıgını . ı~~~Y~ do{{ru ricnt cdiyorltır. Hong Wurd ncıker çıkarıp garbc doğru süratle rılmıştır Sollumda deHiye fnaliveti 1 ublın, .w (A.A.) - P~r~nbe ge- dü b' ... 1 · f ti · t· B • 
n~enct~ek tedbı~ııun de nkla ~ldıgı~ı ele troyeri berhava edilmistir. Kaza. ileı-Jemeğe bn ·lamış l aı'Clır. olmuştu; :Mühim bir sev yoktu~ • cesi \'C snbahı bazı tnn·areler Irlandn ~ ttır ~~ t~ıya 1e ve&ış 1fi ~~ı· 
sorlemı_, :. Am"'.rıkada ~memnuıre.t mu- zedelerin ku'rtarılmnsına dc\·am edil _ ,,. lngi~~~ kkuvvetlerinin bakiye~i tn - Kahir~. sn (A.A.) .:.: .A~keri ~özcü l t101Jıd·akfl.aıb·ı iizerincle uçmuştıır. Dubliıı- li~/\,ee Am~r;k:· el~~:j ile "~:Z .. ~lar ~; 
cadele.'lını!1 çetıı.ı oldugunu \"C nıharet mektedir. Şimdiy~ kadar yirmi altısı ,ı\lP <!< 1 ır en, gece vapura binmek <Wmiştir ki· c t~ a ı atarynl3r :ık>ş açını~tır. Hiç b k"l t .1 h · · t• k. 1 
k:1Idm.lclıgını, ~2:-cl~ cl.c ~u ~:ırnm~ nr: agıı· yuralı olnınlc iiZ{!re 22!l kişi kıır- lil.erc cenuba doğru knçmaktndır. - Garp Çölii tazyikinin Gfrid har<'. bir hadise ka~·dedilmcmistir. b~f'°~~a ~t ı <' :ırıcıyc neznre ı er ·an 
m netıce v~r<!ıgını bılclıı~mı • mılletı 3 ·ılmıştır. Siragilzn ci\•.arıncla a~kcr- l\fiitca<ldicl tank, otomobil, kam\•on ı~a~ını tahfi{ j.çin yapıld!ğ;nı söyliyebi- Karol ve Lupesko r.Ja- .. 

1
. l.I -t-ı .•. • u.r·----------·· 

az alkoU~\ ıçl~~.k~llnıımngn n_hş~ırnmk ıe dolu Ifont Ro~o trnnsntlantiği tor- ~O top, silah, cephane iğtinnm o'ıun: Jırım. Bu vazıyetle, Girıdde meşgul o- flj A N A o Q L u 
yoluna. gıd.~l<lıgını bcynn elmıştır. pillenmisUr. A kcr lerimizin biivük lJir mw~. Alman \'(' ltnlyan ec:irlr!ri kur~ 1~.n .. d(.'niz k.nvvetl~rimizi.n ~likkati gnrp Vanaya gidiyor/ar 

Vekıl, koylcrdc rakı satışının mene. kıqmı kurtarılmu:;tır • turılmıştır. çolune çekılmek ıst.eıımıştır. r 
flildiğ:ine, nz nlkol!U i~kilerclc fiyatların . · . r.azo boğnzında iki İngiliz muhri- Kahire 30 (AA) _ İngiliz havn Nevyork, .3~ (A.A.) - Nevyork 

............ 
S:ıhibi ve Ba~mnhamri 

indirilcliği halele, yüksek alkollU Içki- . Gonılıı~m şımalindc Orgı~~ıtl knrn - b~. 160~ tonluk 2 1iearet vapur u, kuvvetleri orta ~ı:k tebliği : Sun gazetesınııı haber aldığına göre, 
ler:" zam yapıldığına i~aret etmiş, :ına- kolunn h!ıcum eden <lU~man tnrclolun- hır ııhıl. ı:nııhafnzn gemi'li, bir kara- Akdeniz ingiliz hava kuvvetlerine Antil denizinde bulun-an 27 bin ton- HA y DAR R O Ş T O OK T E 
son rn~:.ıel~sinde idarenin almnkta ol- mul'ltur. x-- ı,ol gemı~ı batll'ılmıştır. mensup bombardıman tayyareleri, 28_ luk Amerika vnpuru. Nevvport lima- __!_.: :-
duğu tedbirleri jzah eylemi,., tekrar Tobr.uktn karşılıklı topçu Ye ke~if 29 mayıs gecesi Alman işgali altındaki nına gitmek üzere emir almıştır. Umumi Neşriyat l\lildürU 
jçkiye temaı; ederek: Gece hücumlanna karşı kollan faaliyeti olmu~tuı-. Skarpanto adasına hücum etmişlerdir. Havanaya gitmekte olan bu \•apur HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

-::-l·ndı'rd.~l.:rı.kıl\ldua,., .. aflf~okl odl:,rmecc·'·daıikn.i klılraklka müessir t e dbirler ln~i.ıtere sulnrındn bilyOk bir y~lk T~yy:ıre yere inme meydanma büyük ~k·olculaı;ı 2~n ında eski Romanya 
" .. " ' genrnıı h:ısara ukratılmıştır. Dıin m:klnrda bombn :ıtılınıR, btiyUk bir ralı Karni ıle Mn<l-nm Lupe'iko da 

tutmadı. • ?eyyork, 30 (A.A.) - fngiltcre gece fenn Jrnvnya rağmen lngiltcre yangın çıkmış \·e .infilaklar \'ukua gel- vnl'dtr. Vapur.yo!euhll'lm Hııv:m:ıdn Ab Yılhiı 1400 Kr. 
Demi:dir. ii~f'rinde~i gece :ı.kınl:m, ound'!lıı ·:rl~sıı~m .. cenup . ahillerinc ~ıuvnffa- miştir Bir infilak ııcticcsinrle nlrvln r;ıknrncaktır 1 0De : 6 AJ"lıiı 800 
Rııif Knradf'ııiz, b~nz'n.t' j,..piıto kn- Loyl{' cHı~mn.nn claha pulıalıya nrn-. k.ı)i:'flı hucumlnr yapılmış, lımn:n te- 200 metrt"'ye kndal' yiikscılmi~lir. A l m?. n cıııf~ rl Matsuoka· 

ı·ıst1rılm.ı"'ı için m<'vcııt t~ iscıtın tet- lıılnl'nklır. Şımdi Alman nkınlarw - "'ısntı bombnlnnmı~tır. Hnbeşi~tandn: Cenubi Afrikn hm:tt "'~ 1 

},il,rıi111n fü:\"!llll <ılunıhığu~ıu Slİ)l• ıni..ı- <l:ı tayy:ırclerin yUZdt> be:-ıI clilııliriıl- F'rnııcıa snhiliııdr bir kn.rakııl ge- kUV\•etlerin .. mnn~up tnyyarı>l ·r hftlu iJe görüşmüş 
tir. moktediı-. Bu hus'ustn beynıı:ıttn bu- nıil'>inc hiil nın eden 3 dil man hücum ' umma mıııttlka!;tııı i utnn ilnlynn kll\· 

"nrli Konuk (Bur,.,:ı), halkı k1J!ay- Jıınnn Loı·tl JJalif:ık., bir kaç hnfta- holunclaıı blı1 bat:ırılmı · diğcıri ağll' \Ctleriııi hırpalamnğa c!c-rnnı elm!sfoı· Tokyo, 80 tA.ı\.) - Alınnnsanın 
hklıı ,\z nlkoUli içkiye nlı·tırmak liizu- , n kadnr dnhn mll<'g~ir t{'dhidr-r :ılı- ha arn ui('ratılmı~tır. ctir. Tokyo <:lçis.i, jnpon hariciye nazırı n. 
munu ileri ~lirmü . Zi)'a '1~vher tekrar ~.lcağını :öylemiştir. Jlü;;man tayyareleri ne geco \'e ıH' Al.ırinin şimalinde n::ıkl~ C' , , unl::. ı :'ı!:ıtsuokayı ziynret ederek kt>ndic:iylo 

Yabancı memleketlere 27 lira 
-::--

ldarelume: ikinci Beyler Sokak 

-----------

• öz nlarak uiifliik d\.wecrli içki mı:>sele~in s . J k. l g ·ı · l ele- g1mdüz ~>\ lmnnr:ı i\zcrinde u~mn- tahrip ecli!mistir. Gonclnr mıııh ktı lı~ Jıır Rnattan fazla gôrUşmüstİll'. Mlllc1-
<lc l r. · cimi~ \'l' lmnıııı rına mf'.,elt' ol- ıırıgeııe l n l l Z er mışlnrdw. da r.iıo \'C tadrn kaleleri bomh~ı·<lı - · k:ıttu Rnzveltin mıtkundnn sonraki t>n El"KAT 
duı..clın• ... <iylt•miştil'. Kudil:-ı, 30 (A.A.) - lngiltareniıı Giı-id muharcbderindc mrcrulı ılii- man edilmic: \·~ · mitralvöz at('-.ine hı - terna..,yo~nl ''nziyı:ıtin bnhi;; mevzun 

GÜNDELiK T AKVIM 
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TürkAn Öz (Antalya). ic•ldııin mn - n. yrut.. koıı:ıolo u, hııcluclu geçerek 1''i- .~nler, Lelıistnn sef.crinde olduğu gi. tıılmu:ştur. olduğu scuulmnktadır. S. D. 
znrr:ıu hwmsuna temas ederek, içki li~tine gelmiştir. Konsolo hık memur- bı kulakları kesilmek, gözleri akıtıl- Tolmığn hlicum eden rlü~mnn tay - Tokyomın 1ngilter~ clçi;;i d{• Harici- abali : 4,32 Akşam 

S. D. 
19,Sl 
21,? me lc:;inin mccıi~tc böyle heyecanlı Jnrı dn hareket etmiştir. Simdi Beyrut nrnk ~urct iyle parçnlanmıştır. Bun. )'tırelc>rinclen dördü dnfi bntaryalar ta- ye nazırı .Mnt~uoknyı ziymX't elmiş ve ile : 12,11 Y ahı 

bir ml'vzu ~~kil etmeHinden rluydu)('u ta lıir knç ingiliz <lnhn \'ardır ki, bmılnr d-:m ınesul :ıskcrler \'c y~rli ahfl li şiıl - rafından rli\şiiriilmli:.ı. mlihim lıir kıs- ynrım saat görüşmUştür. Mfilakntta nı> kindi ;16,1 1 imsak '> 1 
memmıni~ eti hildirıniıtir. kendi arzuları ile kalmışlardır. tl~tlc cezaya çnrptırılıu.·akhr. 'mı hnsım1 ıığrnhlmı~hr. z görü~UlclUğü bilinmemekter. , ____ ._ _ _. ____ _._..·.·-. .. , 


