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• 
rımızı 

• • 
R • • h • f • J A ' "Balkanlar, Uzak Şark- 1 12,000 Alman askeri 
eısıcum urumuz, mısa ır e- A~KfRI VAZIYET tan evvel gelir,, Bıılgarisianagirmemiş 

k b ı b d 1 Meis adası ve Anıeri- Balkanlarda Rodop 
3 U Uyur U ar kadan doğrudan doğ- Alman ilerleyişin-

ruuıı lngilterege uçuş Türk, Ingiliz ve Yuna-

MüJakat, iki saat sürmüş ve Haricive V ekilimizle .. ı 1~g::!2!:;~:ı i~i~~~;;:~::n a~~~:;~ nistan siyaseti de nasll bir rol 
Kastella Rizo derler) bizim Kaş ka- Q ar ? 

lngiltere büyük elçisi de hazır bulunmuşlardır ~:~~n~nv:a::~~rı:;j~:;;1~ 1~~:::e:;;: Bulgaristan Alman ÜSSÜ yn · 
:!::k N~!::~· ;k:r:t~·.~::··.e.~:.~!: olmazsa, b uraga do- Bir nazete Yunan ıııarıa 
ltalyanların buı·ada hafif bir muka-

vemet kudretleri vardı. Adanın sathı kunutmıgacaktır askeri anlaşmamızdan 
mesahaın 18 kilometre kadl\rdır. 

( Yani biiyük adadan biraz daha bü- Loııdra, 27 (A.A.) - Tn) mi-:ir dip- bahsedı·gor 
yükçedir). Rodosa mesafesi 70 mil- lom:ıtil, ınııh:ıniri Yazıvor: j 

~ - - - ---.... 
Başvekilimiz: dün nıisafirleri11ıize Ankarapalasta bir öğle ziyafeti verdiler 
.___ - ----. 
Yardım projesi 

Miizakerelerin geclkme·I 
4 

ınesi için tedbir 1 

dir. Adanın havacılık, denizcilik ve Bnlkmılar m('selr•ı-;i uzak ·ark ""'"'"'· 
kara hnrelci.tı bakımından stratejik lesinden daha fıcil<lir. nulgnr" '1<11ın1 
ehemmiyeti pek büyük değildir. Bu- Alın:ınlnr tarafından h 11m ~ n isg-1l t'dİı
radn ltalyanların 2 büyük telsizi, 2 mek tchlikC':-;İ kaı sı;;mda lngil'"ı ~ııin. 
t ayyare yeralll hangarı ve şimal ko- Yuıı:ıniı-;t:ının \ l' Ttirkiyeni!l lblh:.n 
yunda deniz tayyarelt>ri için iniş yer- siya...:('ti umumı hatl:ırı it!b; l'\·l(' , .ı
leri vardı. Fakat asıl mühim olan, zıhtıı· . Fak:ıt bunun Lfı:nıı: ·ı :,! -

ar allıyor 

Morison diuorlki: 
''Bu kanunun kabulile 

lngiltere galip g elecek 
ve Nazizm ortıdan 

kalkacaktır,, 

lv \':ısington. 2.7 (A.A. ) - Y:>rdım 
·lnuııu ıırojl'siııi geçiktircbilec0 k nııi-' 
~1k1·nsa hakkıııd:ı ııdi~e izhar f'dil

ı• dedir . 
A.}nu :ıznlarıııclaıı her birini•? ı-öı. 

1 ~Ylcın(• nı iı<ld<>tiııi IJ ir saat olarnk te,. 
11 t ~clcccl, bi r tc·ıl bir alııımn:-ı <liisli
~ı~ıın<'ktccliı". Ru ted bi r in ı:.ı 1 ı!~miı"'ı 
~~ııı; flynıı azn lnrmın iic:tc birini"\ rey 
~ı·rnesi liizımdı r. 
ın17 senesinde harp :ıle\ hindeki hc

~·nnnamcyi in11 ... 1 eden :iy:ıııd~vı ı'ı!ori
t ok. bugün radyoda verdiği ·bir mı
~ t~ : Amcrilrnnın hnrbe yimıesiııe 
rı:C,j1. ~hnn · iç.in, ödünç ve kiralama 
)j·ı ı ·~ 1 l<>hi ıı C' re\' vermek btedif;-iıl' 

1 Cı Jrın· t· " hu!' .1 ış ı r. l\lor ison, hu lrnn•ıının kn-
111 Jj e ltıgiltcr-e n i ıı hnrbi kazanı cağı
RÖ\•lve .ıınzizmi ıı oı t:ıdmı knlkı cağım 

. enıı5tir. 

~hminler 1 

Eden Ankaraya 
niçin geldi ?. · 
londrada ketumiyet 

.Fakat seyahatin hadi
selere büyük tesiri 

muhtemeldir 
k· Lond l':ı, 27 (A.A. ) Ed<'rti!ı An
r··:r:ı. seyah:ıti hnkk ııı da. l ngiliz m:ıht: e!· ıncc nı uhnfaza ed ilen çok sıkı ke-
ıının•t bi r çok t nh minlerc \ol nçmak
<DEVAMl 4 NCO SAHiFEDE ) 

Misafir İngiliz hariciye nazırı Bay Eden ve zevcesi 

bundan böyle İngilizlerin 12 adayı ll<' ll bö!d:rilen.ez: ( 
daha ynkından kontrol edebil<>ceği J ; ulg:ıl'ist:: ıı 1 ıwiltC'r.:niıı· nnittdi ı, · 
ve buralardan Alman veya İtalyanla- l~• riıw k:ı ı·Rı l ı iı- Alın an iissü rlı.ral, 
rın yapabilecekleri hava harelcatını kull:ınılmn;hkç:ı lngiliz lıi.ikfımr-•i Hıı'-
derhal haberdar olarak ona göre g:ıristaııııı bi t :ıl'aflığ"ııı:ı rinyl't ~ lrı•p},_ 
tedbirler alabilecektir. tir. Yuııaıı i:-;t:ı n, Ahn:ııı t{'hdidlnr ' J,ar 
AMERİKADAN GELECEK ~ı:;ında azim bir hatlı ha r ..'kt·t t:ıkıp 
TAYYARELER Amekt~dir. \"(' lngiltcredPıı tn;11 bir 
Amcr ikadan İngiltere için imal mi.izalıaı·..>t g(ıı·cceğin.: emindir. Di,ı: C'r 

edil~n tayyarel~rin, hava yoJu ile ta raftan Ti.i ı-kiy<' tn:ııTuza uirrar :ı, 
sevki meael ·sinde yeni mevzuubaha k<'ncliııı müdafaa etmC'k azmini, .t.,kC'
olan projeye göre, Groitland ve iz - ı i t~ınhhii<llcriıı~ snd:ıkatiııi •. .. mni
landada büyük ikmal üsleri yapıla - vet nı ıııtnb~ınd.ık i bir tchclid' lt kn\Cl 
cak, bu suretle Am.-.rikadan uçacak krılnmıyncnğ'ını tekrnr <'tmi:-tir. ~ 
tayyare _ hatta av tayyaresi yedek 
~epo almak suretiyle - 3 merhalede 
lngiltereye gclebih'Ot"-ktir. Buırüne ka 
dar tayyarelerin böyle uçarak gelc
meyi~kj ri, bepzinin llfayetsiz.liğin -
dt•n "!e ri geliyordu. 

Halbuki şimdi bu tayyarelt?r 
menzil mt~ydanlarına İB'2rek benzin 
vcaaire alabileceklerdir. Hülasa pro
jenin tatbikatı çok faydalı olacak
tır. 

Ruzveltin mümessili 
Çin başkumandanile 

konuştu 
Cıııı ki ng, 27 { A.A.) Hıız\·c>ltin 

Ankara, 27 (A.A.) - Re·sicum-ı giltcrenin Ankara büyük elçisi hazır Tayyareler artık, deniz ~ llı harbi-
hur İsmet İnönü, bugü n saa t 18 40 bulunmuşl aı·dır. nin vapurlardaki tehiikderinden 

hıısıı si mü messili, burndaki vazifesi
ni l.ıi t i rdikteıı sonra. Çin ordulnı-ı baR
kumnııclnnı ile giil'lişmck üzer~ Hong
Konga gelmiştir. :Mümes:-.il. bnşırnmmı
dnn \ 'C alfık::\<lar zevatın konuşmus, Ci
nin iklı ,.;ndi vaziyeti etrnfmrln hazı 
ma1Umnt :ılınışh r. da ,ehrimizde bulunmakta olan ~ü- Ank:ır:ı, 27 (A.A . ) - Şehrimiz-' kurtulacak, zaman ve metıafcdcn lia

de bulunmakta olan lngiltere harici- :r:anılacak, Ame'rikada vapura yük
yük Britanya hariciye nazırı Antoni ye nazırı Antoni Eden ve imparator- lenmek için ambalaj, ln;giltereye va-
Eden ile genel kurmay başkanı Sir luk gene l kurmay başkanı general rınca da yeniden montaj külfetleri 
Con Dil'i Çankayadaki köşklerinde Sir Con Dil şeref"ne, Başvekil Dr. ortadan kalkacaktır. Yani tayyare 
kabul buyurınuşlardır. Refik Saydam tarafından bugün An- kısa zamanda g-elir gelmez, faRliyete 

İki saat d evam eden bu müla kat- karapalasta bir öğle ziyafoti veril- iştirak e d ebilecektir. 

; ~•riciye Veköli Saraco:ıu .· ı. l~ I m;~;~f!llrİsian vaziyetine 1 lngilter~_ı 
Turk ordusu, hadıse- karşı /ngiltere nasıl 
/eri beklenzekle daha hareket edecek? Dostluğumuz-

iyi hizmet edebilir Londrn, 27 (A.A.) - Deyli Telgı·nf dan emindir 

Amerika 

En kısa zamanda ahva

le karşı hazır bulu
nacaktır 

lngilterenin istilası ar
tık çok güçtür 

• 
Bulgar kralı Boris 

Sofya, 27 (A.A. ) - Bulgar basın 
cliı ektörii. on iki bin ki~il ik bir Alman 
kıtn .. ının Tunayı geçerek IluJgnri~
tnnn girdiği haberini tekzip etmiş \'c 
lııı haberin a ılsız olduğunu b!ldirmiş
ti r. Hulgaristnnda Alman kıtalnrı bu
lunduğu dn tekzip edilmiştir. 

(DEVAMl 4 NCO SAHiFEDE ) 

r 
Amerika 

Büyük zırhlılarla donan 
masını takviye ediyor 

Bazıları hizmete gir
nıek üzeredir 

Londra, 27 (A.A.) - Ta ymis in 
diplomatik muharriri, Ank~ra gö
rüşmelerinden• ve Balkanlardan 
bahseden bir makalesinde diyor ki: 

gazetesinin rliıılomntik muharri r i ya- Vasin,.ton, 27 ( A.A.) - Hi.iklımet. 
· "' Vaşington, 27 ( A .A.) - Lord 

ıı,·or: kongrede ordu ve donanma şeflerinin 

«Türk or-duaunun büyük kıymeti 

vardır. Malzeme ve sevkülceyş ba
kımından Türk ordusunun şimale 
dogru gitmekten İse, hıid " seleri 

beklemek !Ure liyle müt te fiklerine 
daha iyi h izme t edcbilt•ceğ i lum nati 
de mevcuddur. 

Türklcr"n emniyetle rini korumak 

. Hı
0

f/ r h k t . . Kalorina zırhlı sı 11 temmuzda hiz-Ed •n:ıı Anknrny:ı harek~ti kim::c- e are e e ge·çer se miital alarmı neşretmışlır. 

yi hayrete dliştirmiyeccktir. Bu miiza- Oı·du kumaııdanı i\Iar~al, İngiltere- jmete girecektir. Vaşington z.1rhlııı 
k,,1.,.1 ı· hııl1:kındn. bı"r siJ"z :c"ij·leııem i.\·e- niıı istilfü:Hnın şimdi lı ir sene CV\"<ıle d h" - · b 1 .,- " AJ k db" l A -da 15 mayıı a ızmete gırmış u U• reğirin tahı,1:ıı <'clilcc('ği fı~ikiil'dır. ınaca te ır er, n- ııaznrnn daha az m uhtemel olduğunu 1 

Tuna elan Alm:"ııı k ıtalnnnııı ilerle- k k ~öylemiştir . . 1\larşal ; ı nacaktır. Ayni sınıftan bir gemi iıe 
melc>ı·i, Uulg:n i:üaııı if;galden farksız ara onf eransırun YU• - Geçen sene fngilterenin ' nziyeli ibir müddet evvel hizmete girm~tir. 
olur:-.:ı, Sofy:ıdaki l ıı~ifü • efiri Bııl- hunu teşkil edecektir fe na idi, At l:mtik kontrolünü n bn~ka~ ' Diğer üç zırhlı da 945 de tamamla· 
garist:ıııı L rkPdPr<'l< 1 i !". Loııılradaki lamın g<'çmesi muhtemel görii!iiyor - nacaktır. Bunlar 35 bin tonluk zırh-
I:ıılgııı· t )çisi ılc pıı:5apo rtuııu alarak- Loııdra, 27 (A.A .) Mii:5t.ıkil chı.> lılardır. 
tır. \ 'e mıiteakihen ll ıı lgndst:ınııı Al- Jo'ra n ı-;ız ajn ııs ı bi ldir iyor: ]> em işti r. 

\ 1 h 1 " ) · ·· ı 1 · Bu gemile rin 16 pusluk dokuz to-maıı i:~gnl" :ıltıııı.lıı buhınduğu ilfrn c- .r nıan tc d idinin Ua lka nl..1 nb ı;e .:'llaı·ı:: ı soz c• ı·ın<' şoy e < e\;:ım ctnıış-
<lilec ek \'<' lfümn gelPn diplom~tik ve 'fralılusta bariz bi ı· şeki l almağa lı:ış- lir: pu, hava dafi topları, kulelerde 
114 en tedbirJ.nı· {tlıııncakt ı r. r:u tak- ladığı bir smıda f ııgi liı ricaliııi ıı An- Diz Amer ikan milletinin muaz- muhtelif topları ve üç de tavyareıi 
ılird~· ulınıır: k tedbirler. Hom:ııwa ve karada Tü rk devlet adamla!'iyl<· ~·ap- zam milli müdafaa planmı lıu dn<ıce vardır. Süratleri saatta 27 mildir. 
Ilulva ı ·i~taııdn m<>rakla sonıl•rnıktn- tığı görüşmeleri gazeteler İ ng!ltc•rl' ile :;ii r~ıtle tat bik edilebileceğini zannet- Gazetelerin haber verdiklerine gö 

r---~-----, ' ve miittefiklerine yardım için baş-

iş işten geçti ka vasıtaları da vardır. 

Muhalifler geç 
kalmışlardır 

<l>F.VAMI 4 N<:O SAHfFE.nF.. \ müttefikler inin fenn bir . i.irpriz ile miyorduk. Frnnsnnın bu kndar çnbuk 
---- -------- kar .. ılaşmak istıemcd iklerlııi göstei~n iııhi<lammı cin beklemi:ı.·orduk. O za- re, yeni j crley tipi, kırk beter bin 

mi.ihinı bi r tcşcbbii,; olnrn.k t e!ftkki e- (DEVAMI 4 NCO SA.Ht~l~F~E::D~E:_)~~===D=e:v:a:m~ı~4~n~c~ü~·~·=h:if:e:.d:"'~-~~· 

Bulgarlar, Alman işga. 
line mani olamazlar 

londra, 27 (A.A.) - Taymisin 

Sorya muhabiri yazıyor: 

<li.rorla r. -
Berlin \'C Romanın fazla milb:ı lağa- Arnavudluk cephesinde 
(DEVAMl 4 NCO SAHIFEDF.) 

p -1 $AR E.T l.E.R 

Ekmekler 
Son dakikada bir mahzur çıkmaz, 

karar değişmezıe, bugün şeh 'rde 
tek ekmek tipi usulünün tatbikine 
başlanacaktır. Ayla~dan beri lzmir
d e ve bir çok yerlerde mevcud olan 
ekmek meselesi de bu suretle orta -
dan kalkacaktır. 

Teşebbüs kuveti 
Yunanhlardadır 

r ayyare faaliyeti durma
dan devam ediyor 

.Ati ıuı , 27 (A.A.) - Yunani:.-laııcln
ki lngiliz ha \·n ku\'vetleri knrnrgfıhı
nııı t~bliği : 

Çankof hariç; bütün muhalefet 

Partiler liderleri kral Borise bir 

t'rıektup göndcrm:şlerdir. Bu rnek

hıpta hükumetin dıt siyasetine hü
~~rn edilmemekle beraber, Bulga
~ııtanın İfgaline man· olunması, 

Cenubi Afr ilca b'rliğ i kuvvetleri Şnr ki Afriknda bir yiirüyüş esnasında . Tek ekmek, bugünkü umumi vazi
yetin kontrol, kalöri ve fiat bakı
mından telif edilebilmiş, en son ~ek
lidir. Yalnız, ekmeğin iyi piş"rilme
si de ikinci bir düıünce mevzuudur. 
Çünkü bazı fırınların göıterdikleri 
lıiübalilik, halka, deve lapası gibi 
ekmek yemek zaruretirri yüklemiştir. 
Zaman zaman, bu ekmeğin midede 

Hııv:mııı ft>n:ı fılmasınn \'(' cliişmn
mn şidde t li ha\·a cl:ıfi ate:5ine r:ığ'men 
1 ngiliz bomlınl'dıman tayym·-.Jeri yan-
1n l'ındn sa\'a~ tayyar~lc·ri de r ı !cluğu 
hald ... 'l'~pedelC'ıı - K iliı-ura yolu iixe
r i nılc ıl iişmnıı ın :ı:-;k(•ri bi ı ıakıı· ı111, mo
tiirlii ııakliy~ k oll annı \ 'C ask<'r tccem
nıiilc ı in i şidılPt l c lıomun lnmışlnrdır. 

Yerinde sual: 1 Afr.ka ha rbi 
a~yike boyun eğmeden evve) haı"J) 
~111 kalmak için her türlü tedbir· 
tt-e hat vurulması iatenmiştir. 

- ----- -
Temizlik ne za
man bitecek? Fakat artık Bulgariatanda b'r Al

tr'ıan iııaline mani olmak vakti gtıç-
ttıiıtir. Çünkü Almanlar her tarafa t L "b d l 1 
Yayalrnıtlar, vaziye te hakim olmuş- l ıya or USU aze K.UV-

lardır. Bulgaristan, yeni nizama gir_ ve( aldı. Almanlar kıs-
tlıe teklifini gec:ktirmek için bazı kactan korkuy orlar 
~"İzlerde bulunmuıtur. işte bu ta-
\>İ:zler, timdi Bulgarialanı ;çinden Kahire, 27 (A.A.) - Heyli :'l f eyi 

'- muhabiri yazıyoı·: • 
ç'•ılrnaz bir hale aokmuıtur. (DEVAMI 4 NCO SAHİFEDE ) 

Italyanl~r tes
lim oluyorlar 
C bir ki.ilçe halinde kaldığı görülmek-

e ! i b de zopf edi/di. t edir. Esaa ir1bariyle çok yerinde 
716 gadi :. ı · olan tek ekmek tipini, fırınla.rın pişir-
ıvıO sy onun ışga l me ve hazırlama tarzında da ivi bir 

çok rniihimdir dikkate tabi tut.~~.khğ~m~z li.z;md.ır. 

1 

Bu m evzuda, kuçuk hır ılunale bıle 
Loııdra, 27 (.ı-\ A. ) - T,ıym"-: gaze- meydan ve rmezsek, makaaddan da

tesi, l\iogadisj oııuıı işgalinden bnlıis ha iyi neticeler ala.biliriz. 
(DEVAMl 4 NCO SAHiFEDE ) ı ** 

Atina, 27 (A.A . ) - 12:; ıı umnrnlı 
Yuna n t clıliğ i : 

o: Bazı 11oktnlnrda şiddetli olmak ii- Yunan ordusu ba§ kumandanı 
zere topçu fö :ıl iye ti knydeclilmiştir. General Papagos 
lhmı dafi bnfar.nılnrımız iki dlismmı tur. 
tayyare. i diişürmiiş. diğer iki diişman Atina, 27 (A.A,) Yunan radyo
tnyy:ıresi de çok baı·iz hn:;nra uğrn- su, harekat hnkkındn şu tafsilfltı ver-
mıştır.> mi tir: 

Atiııa, 27 (A.A.) - Enmh·ct nezn- Rnr \'t: ~iclcletli ~·ağmul'lar Aı·na-
retini ıı kbliği: • nıdlukta hnrckfıtn daimn şiddetli bir 

Memlekette sükOn hüküm sürmüş- (DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE ) 
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Akhisarda 
Ziraat, tohum işleri 
Aklıkır. (llu;usi) - Kaymakı< -

mınıız H ikmct A kınan zirai vaziyetle 
al:ıkaclar olarak köy muhturlannı 

ıdi. Fakat Vi~i bir toplantıya çaı{ırnııştıı·. 
ı~ı.dltere ha- B 1 • tan va- buna mukavemet Havalar hemen açılınca su ba,an 

rıci> e naz:n el.- U garlS elmiş, mareşal araziye, yazlık zerıyal yapılııcak-
selaıı" Antod E- • • ec1• ? Peten Fransız ltr. 

Yeni ekmek tipi un 
ve fiat işleri 

Bugün nümuneler 
Dün iki içtima 

çıkacaktıı:~ 
yapıldı den ile impara- zıyetı n ır . donanma ve ü•- lcalıedcn tohu.n~ ı:niktaıı_ bir üıraf-ı 

torluk gcııelkur- !erinin Almar.ı- tan emnıyct ammnın emrınd 0 kı .~o-
ma.\' !"ıskanı ııe- ]ara terkin<' razı mi,yon ılelıiletiyle merkezde. dıp-eı· Dün ti)rleden ,·vvel lıeledi;·ede vali la~tıracaklır. Bu karardan •oı•ra pi-
neral Sir Con Alman askeri va r m 'ı olmamıslır. '.\Iaa- la:-aft:.ıı ela .ı~ndarma .. kumandaı;ı B. Fuad Tııbal. beledi.\'[' reı,; Dr. yasaya yeni tip ekmek çıkarılm:ığa 
Dil'•n m•·mleketi- nı,·ıfı"h · Alnı·.ıııl,·ı- Halid va<ıta'l)"le koylerde teshıl 1 başlaıuıcııktır. 

? B ı t . Behçet Uz \·e Ankara< an gelmiş olan 
mizi ,, nretleri. yok mu. U gar prır - !"Ilı \'i~i üzerin- edilmistir. t k r· .. r· 1 .. _ .. .. Dün öğleden sonra Yali B. Fuad 
bugi.i tic dünya de tazyikl~ri de- 7;; tc.lıt darı Pkim! için haz1rlı!c Yar- opra 0 ı:-: Jmnm mucur ugıı mu~a- Tuk:-:alııı reisliğinde, n1ıntaka ticaret 
matbuat.111 <t'~- )eri neler istiyorlar? vam ,,1m,.kte, dır. Bir tek karış toprak bos k:ılmı-, viri Il. ,\tıf i e un f:ıbr•Katörleri. müdürllij(ündc toplanan vilıiyct fiat 
kadar eden ,,., e- l' ... F'ı·uıı- \<ıraktır. tek tip ekınek ı..llU satı~ fiulıni görü~- murakabe konıisyonu <la yeni tip ek-
~~nım ; •··tlı' h.~ı- aristeıv"'i · · L 1 1 ' f" 1 · · "" • k / 1 \'' · Piı in'" z.ıraatınin urat a zararı mü._, erdir. n1eK Ye un ı-:atıs ıat €-ri üzerınu~ mü-

A l Orta Şar .a ııızlar ı a ışı- Y • • 

dıse .,!~wkl.ı de- manya yi Alman\·a ile mucip olduğu şikayet edilmektedir. Xetice.le hu un fiali çunıl basına 11 zakerelerelr hulunmuştur. Bu mevzu 
'ıım ed:,,or. J la meşgul görüniiyor islıirliği rnp:-n:ı- Bataklık önceden değil d, zira~tın lira 10 kı.rıı:; olarak tesbit olunmuştur. iizerinde alınan kararlar, ili\n cdile-

Bu husustakı az 1 usulsüzlüğü yüzünden ileri geliyor- nu fiat fabı·ikatörl r de murnfakat cc•ktir. ).Iemnuni;·dle haber a 1 clığı'1lı-
•-fs·'ı·l"ı·. 0lll"J.ltn- J{a claY~t e,\· t;- 1 · t · l d" 1 · 1 1 ı· · · 1 ·· · I' k ] b k ] 
be" · ... e- ' nırktedirler. ~a bu yı zırua H mü~aac c e :.nııyc - ctn1i~ rtl ı·. De el •Y.e. yenı tıp uııc an za gore :;ın1c ıye acar azı ·aza arı-
n' il<• .\ ·ı:uırnvı 

1 
1 '""ktir. bugün ıılimunr olarak Lir miktar ek- mızın n:ı!ıiye ve köderinde olıı rPn hal-
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RADYO 
BUGÜNK (:) PROGRAM 

~.1)0 program. 8.03 ajans haber -
]eri. 8. lR müzik: hafif parçalar 
(Pi.). ö.45 H.00 ev kadını - yemek 
li"lesi. 12.:30 program, 12.3!} müzik: 
karı~ık ~arkı ve türküler, 12.50 a -
jans haberleri, 13.05 müzik: karışık 
ıırogı·amın devamı, 13.20 14.00 
;\lüzik: muhtelif parçalar (Pi.). 
18.00 proı<ram, 1 R.03 müzik: radyo 
s\"\"ing kuarteti (İ. Özgür ve Ate~ 
fHicekleri). 18.30 müzik: meydan 
sazı ve fıbiı. 19.:10 ajans hab~rleri. 
l!l.15 müzik; solo "arkılar. 20.15 
radyo gazetesi, 20.15 ıemsil. 2ı.:ıo 
konuşma (iklısad -aati), 21..15 mü
zik: radyo •alon orke;trası (violo -
ı'isl Xeciıı A~kın idaıesinde), 22.30 
ajaıh h:ıberleri, 22.45 radyo salon 
rrkcstrası prognımınııı devamı, 2::\.00 
11iizik. dans miiziği (Pi.), 23.25 
~:L:~o ynrın ki program ve kapanı~. 

al:ıkaıla.- • . eılen lspanga mihver n ganın. lin~:ı'.any<f~~ıtıı~~: Tek tipte ve tek kilo Ozerin" ~k - nwk ;·:qıtınacaktır. Bugün fırıncılar kın un ve;·;, buğda;· ihliyacınrn toprak 
her hatd ... eclc ı1l- 1 t I 'I nıck cıkarılma~ı, hunun haricindP ha- ela lıPL~di,·ede hir tophıntıya llavet e- nınh~tıll~ri ofh;i tarafından tcrPi'1i için 

. l 1 kt nın :ır ı < ·"'. . 1 . ZAB/'T' ADA ıluiı• ){hı ezac - d k' aımıgaca ır ı·ekcl edilmemesi için ka;·makam ık- dilmi<lerclir. Toplanlııla yeni ekmekte yapılnuıkla olan tetkikler ''C <,ına er- .1 .rl 
hdlr~. . a mev 1 ~~1:.~\~;_~ği ilı~~l~~~~~ lan ali\kadarlara tebliğ-at ya\J'ln11~ - fırınc1laı·ın kazançları da hesap edile- rni~tir. ~ahive \'{' kö\'lerin nn miira- t•=·-·= .. - .. -·-·-· .. 

~Jıh\"t'l' mat- · ' ' tır. cek ı·o öğ'Jpden sorır:ı belediye cl~imi tn ca:ıtl:ın üzc~inc ihli_;·aç olan yeı·lcrc 
l)u<.-,lı. ilU z'.;·aı·et- m. ı~lır .. ls.pan~.·a k Fidanları sökmüş : 

t 1 cümeni. (•kn1~gjn azami fiatini \:arar- st•v ·i.rat m('s<·l~·si llc halleclilmiı.; 1 ir. ,. d"f k 1 · 1 L ı f 
le lialk:ınlan AMERIKANIN HARP YAROIMI d> nı;:ı.teı.f: ara- Ka ' <' ·a e<ınc e u unan çam i-
k 1 ki el sınıla ıapılan 1 • Halkevı·n- M h 1 f 1 d 4 !anlarını >öküp götüren Mchmed arga a l . ar . - . zmır t . k ı ~ 
'· • natııf ·ıclıl d \.'()'~ T-'ılenin Jll' il IHsnı:t ile tngill<:>re Tancan n . - u e ı yer er e :.\li oğ'lu . .\hn1ed ya a anmı~.lr, 
l">.~trınaga ı ~ ~ ;" .. .. . . 1 1 ı. U h d b' h"" d" 
~[ı<ır z.nıretiııı mlit>akip Afrik:ııla ;:alını zımnaıı tnnımı*, _•panya ~ a •ıll- d k f mum ane e ır a ıae : 

,.n;, öı~iıde harekata gcç'hli:;'ı.i ha- ra<ını lahkım elmemegı laah.lıut! e!- e on erans T<•ııecikte Hidayetin umumi evin-
gl1·1:1·1·~·.ı'1iar. lın zi.\areJt "'"Jl rız ç·>n sinir- le_n1iştir Artık 1::.~anyanın nll!'l\·ı·rc.· ıl- k d h k ld ıle Jiliserin oğlu N"urettin Rençber, 

•· h k l h la Bu"ün smıt 17,:10 da halkeYi ~alo- ı z a a a çırı l ermaı·e Bahriı.·e Kurula,·ı. be~ lira ·· · ... ktedirler •ı a ·ı mevzuu ıa ıs o maz. ,, . , ., 
ll goı unnıe · ,.. k \'" · k l n nd· tini "te hukuk usulü ·cı·a ve ılac:ığını i-tediğinden muğber ola -İngil:z matbuatı i.ı'. sadece giirfi,- ul'r<•. ı~ı ve ı<ere ·sel 'll"~ı'·aıl~ı ~fılı. ,, ı· vner:<ı 'l R ·t B ı· ,· . ta 

k 1 ı ı I· ı :ı 1 ·a · nlı · ııJ 1 as ın·o a,- ~t e!">ı e g<..:-..a) ~ o:..1 rak J,ıc.-al\la suğ" baldırından yarala -
nıeleri lıildirmekle iktifa etnı• t<> v• ı.u har~ıı aııı:'.sıı.ı "'" " ) -1 f. 

1 
·(il ·kk' · .": t' ·I")' . 

"'. . 1 d n ··oııı·ak'ı h·ıı· .. '·· tı h·ık- lıPs ., kı Anıerıkııdır. ı·a ınc an a · ın ~uııs ıma ı mc\- .ııı~lıı .. Su~lu tutulmu~tur. 
r.cıen1n >Un 'l ~ ' ' .. l\~ • . • • • • ... • h ! Ik" k d k ki t b" . ı H 1 ki 
k. ıl . . t. nt vermemektediı·!er. E- ; ansa l" V ~ ssutu zulu bır konferuns verılecegı a 'er a- l a 101 er e ere sa an Ir Simsar a genç ırsız ı a r: 1n a nıa unl · · r '· "" , t T · d ·ı Roı·no,-a ::\Ieı·sinlisinde Yunu~ Scr-
dcnin bu.ndan .sonra Atinaya vitn1t's~ .d . . ıınmıs 11'. av~ıye e erı . b " k k t ) k d ) d k 1 d 
ıııuht"m"l oleluğu gihi, ~lısıra avd.,tı ed etınışltr ır ıza Sar in l l e en er e ya a an 1 dıırnn: Ali Sertlioğlunun bakır ~a -
"ıh\1°"',·ılı" ıl.' ,· 0 1·dıı·. lıırriliz m.ıtbuatı. Bu haftak1" fudbol maç- 11. ]"kt s· ı k - l il". St'l.·ltı . l:ıkı"ıı 0dı"'nıektncl'r. ';anlarını çalmı~ ve tutulmuştur. 

"' u ,... • 
1 

· (--;ene l.Ju te~vik n.et!ccs:Uir ki ı;-r.uı- \IÇC~nı<· 1 · e u eyman so ·agınt a ... - ... Jıa~n1ahanc mevkiinde ~fan 0telinrle 
Eri. :ıin lııı eyllhatinin de hilıh<.· e1rın •a. uzak s:ırkta japon tarnssulu t2k- 1 • :\fu>a oğlu Nazım. ~[ 'lek kızı 15 .rn- • l<emal Irmak, B. Ahmed Kamilin 
,.,,.,· u'"•erı""clc te~iri olacağını kıyrer- • ı. .. l . lan ve at et ızm 2 k d ·ı t • l;fl ·riııi recleletm:~tir. Bu seın:p" .ıa- ~ında C:ül Sefade)·i izcliYaç v:ıc\iyle a 101 pnra l e S<l ar- odasından bir çift iskarpin çaimıştır. 
le!;, kte:l rı ·r. pvn .'(:ll~etPleri Fran~a\·a :ı.te~ ptiskii_r- lzrnir halkı.!Vİ kupa:-H için altı takın1 k.'rletliğindPn vakalaıımıstır. o·\rapha~an meYkiinde 253 nt!ii so-
Bulg' " s tanın v:>. ziyt.l;: rnekt• ,.c Fransayı Amerika ile lnıı-tl- ara<ında yapılacak turnuva nıüsaba- .~nıi sokakt;ı Y:ıkuıı Kmt Penbı• ken tutuldu lakta 15 numarada Halil oğlu '.\1us-

t •ı~ıı;ıı ııı·ı·ı·cızLl altında gü~tı"·rn1ckt~- b b \ 1 · ] 1 k - ı· l ı k , d t ı· Al" Ç k"c tı anıı e···ıı,len 1" Son zanı.ın!a~tla Almanlar flıılga- ' kalan bazı es a c o ayısı;- e !;E ece· kızı 16 ,-a~ıııda Ayşeyi ij!fal elmiş. ~arantinac a Sa hane so ·.gııı a ıı. ı e 1 '" r· 1 • 1 u 
rbtıınclıı Alman askerleri bu' nduğu ıirı~r. haftam tehir edilmi~tir. o rla tntulnııı,tıır. sim aı·lık yapan Sabri Aksan. l{eeep !·r:ı kıymetinde esya alıp kaçını~tır. 
haberlenm tekzibe ba~lamıi!ıtrdır. ılüh :m bir r;ı par Bu· hafta İımir ~ampiyonu Alta;· ('e,;ı' •nin Ala~;ıtı nahiye~inde elı• .ızı '.!l vasında ihsan Ye Hüs~•i kızı Kaı·nnlinadn 181 nci sokakta Meh 
lhlta llorlinde. Almanyanın n·ı gari• takımı ile Demir>por takımı ı.rt1'ınıla Tok o•,~ı n,;ılıallesinde Cemal nğlu 2.ıı y ,ıı;.da th,_-anı ııeş lira n.~'rnbi-ı 11e_d Ci~ı.·ııı_•_n. arka. d_~~.ı O_ sınan Far-

Alıl .. ,·1'kada ı"nfiraclcıların vaziyeli h · ı,· ·· b k p I• raklır t ı ı k k t k J •kır lıı kıl elbı e ın ,.e 100 kuru .ınn asker gundereeeğinin bah'> ıne\·- ' ususı ır musa a ·a ya 1 •1 · Ali >ı·i ,.c :ırkada~t Hü<"yin Potu - iN e ı ·ı er ·eııe sa ar en l"a rn an - '" 1 ' ' ' ' • · . -
l.t u olamıvacağı ıla bildirilmi<ı'r. ı::iltikçe '"'·ıflamııktadır . Bahı·iy" c:ı- Saat 16 ela ;apılncak olan bu ımisaLa- rozlu. ıı)·n; mahalleden Denizlili Sa- mı<' tahkikata ba~l:ınmıştır ( ·nu ~almış. biitiin suçlular ııolısçe 

lııgııizler ise Almanlıınn >iv'! ularak ~ıim<•ni tarafından kaleme alınıp ııı?~- kac!a Altav takımında Fenerbahçeden hit kızı ı ı va;;ıncb Cemile lıo)ranı :. 'akalannıı~tıı·. . 
ilulgarishfııa girdiklerini. m•,··'anla- ıedji.n bır rapor, bunları bu;;lımı·ıı za- tekrar kultibune avdet eden Basri ve kıırırdıkl:ırıı{rlaıı adli\"PVP wrilmis - Yeni . incnıaela Ali oğlu ~!alıiı Se~·diköyde Çay mah:ılle,ınde Şa-
rı i;;gal ettikierini ı;;rarla 'ii)"Jii)·"rlar. pflatnıı~tır. Rııpor ~udur: ııemirspor takımında ise bölge fııdbol leıclir. · · · 1 füracalar, lsnıail oğlu N"~dinı 'le Ha- kir kızı Emiııere aid bir inek ~alın -
tng.~:zlrr\ göre Bulıraristan A~nıan~·a- cl-~lde eclilPn Uütüıı vesikalar V\

1 

de- ııntrenörü \·ahap oynayacaklar<lı~·- \ ~rirl'dPn J.tPll'n hil' habere gilı·c r_le )il kızı 16 ya~ında Rccliaya sa 1 ·kıntı- r:nştır. llırsız aı:anıyor. 
\a o dtırf'ı..':' tc~lim oln1uşlur ı,i. artık Iillercl~n anla~ılan ~udu.r .ki, _.\ın.t~rik~ı. l~u ınüsnlıakalardan evvel tehır e· Ala~·Jı kö~ünde- llaınza. ı\kl•;ı~rhir lık l'lf!.ti~•yp hu.na n1ani o!an -incma Neden ac~ba~. . .. .. .. 
harekıit ·eı·b"<tisiııi bil~ kaylı. •m;,_ ,\mel'lk:ı kıtası asken lııtuh.rl.ı m.a.-ı dilnıi~ <ılıııı ikinci takım ıııüsahakala-. koyciııcle oturan Ahmed kızı 11 '-"ıts- miiıliirüne k:ı"ı·sı gPlmiş, pöli;" ı,,slim )I nem~nın Tıırkellı koyunel• ~u -
lir . ruz kalmaksızın da felhedebılecektıı.\ 11 yapılııcaktır. \ ı:ırnıclıı lludu ('etini zorla ka:;ıı·ınrn- ı•dilı•ı·pk karakola ı:ıiilürülmü•ttiı·. leymıın oıı u lla«ın Kuşçı~ ve Huse-

iHi T tornftan flulııar kn:'ı Bc>ı'.- Binlerce mil uzaklarda. topıaklarda Saat 12 de Ales - Kar~ıyak:ı (ha- 1 yiıı l<ızı ~O .rn~ında Ayşe 1 ak:ı VP kı-
~iıı 1111. ıhalrfel liderl.,ride gö~ii<m••le- k.uruJ,ıcak ü;lerle Anı<'rıka ılı-ı tc~_ı·c- 1 kem Alıiecldin K:ızanova). saat 1·1 de sı·z·ımıe tı'caret gapmak y ı• b• ~: !lS )'a~ıııd:ı Fatma A klas; ayni yer 
"n n ,_tice<i hakkında maliınıt" ..-01.. ltıne kar~ı yapıl:ıcnk abluka h~11H kııf • Altıl\' _ Gözl~pe (hakem Atıfl . 1 er 1 lr tram. c'e 16 )"11'1uda 'Şevki Akta<1 sopa. 11 ' · · dir Dil"maıı tarnfınılnn evvela ılı< top- AT. L'·'TIZ' l · \·kın '"" lukatl:ı <lövnıü~ler<\ir . 
•Jr. • rnktarı~ız zaptt.•di!ncek, ~onra da' tuy· 7;;oo r.n)<'t .. ı~~ .n1esaft!de yapılut.:ak o-I t'et·go O pb'lor b Banyoda öldü: 
Afrıkada : ;are g"mileriyle uçur.ulacak '1.\.\:ar;- lan bu koşuya Pazar günü sabahı Stl·ı " u u u u vay ara ası Çısmeıle ılıra mevkiinde Halid 

!l.ılh<ıniıınl~n lı:ıhs~cli!irken. Alınan- ter tarafından sa_nayı merk;z:cn
1
m
1 

i
1
7. nt ıo.:~o dıı halke\'inden _La~laııa.cak v~ 1 Ilükreste bulunan bir firma ~~hri- J~;ıygan adında 70 Yasında biri: 

lar:n Afrik:ıya .ndiklerirıd<'n <İP iki bomb:ılan:ılıılec~ktı~. Bu .. şaı t.aı a ı.'. Konıık, Atatürk caddesı, G:ızılıuh"a- nıiz ticaret odasına müracaat eıler"1< '>«neli Pl"incle • ıcak su lıanyostı alır-
rUneliir ltal;·ıın \e Almaı:. tobHy!rrin- ''". k~r.<an ge".'ıle~·ı n~m;lesıı;·;" c~u~·: rı_. Kü!lürpark. ).lustaf"~ey .. calde_,1-.ı Tlirkiyeele Lulunan idhaliılç·lar~la~ Arabalar bundan sonra h~ı iilmıi tüı·. 
ılt· b~h clilmekt!'<lir. lngılızler ıl•' Lu· m,ın.l,ııın lopı.ıkl,ınmıza ~:1k,a: :"''; 1 nı takıhen tekrar Atatııık _c.ırlcle;meıoıokeril •;·er sakızu idhal etmek ıstı- 1 · d l b "l k ----<>---
' ,, kal) ! etmekle. fak:ıt _lıu k;.'.a':ın~ na lıızıım kal~11~:ıcıı_k'.ır .. Dı~ ı_ıı.ıok.ıı: <.·ıkılacıı~ ve Lu caclclcyı_ lakı~e.ıı stac~- yenlcl'it'. Ilollanclada i~gal altı·ı~],ı ~u- zmır e yapı a ı ece LASTiK TEVZIATI 
: iillh utJI miktarcfo oldııglllli. ırıtıma: 1 ınıız clımıııL_n cıkaı. tte:ıı~lımız ılu )"JlnlR gıclıleı·ck 0rada hır ten .ılındık- lnnan Roterdamda bulunan hır fır- İzmir tramvay ve elektrik ~'rkeli, 
v··rmı'mekt. rlirler. lta!vadaı: g-ehı rur \'e sanayı merkezlerım:z_ lıornhıt- lan :<0111"a nihayet bulacaktır . mn mika ve kaucuk idhal etnı 0k isli- ihtiyaca rağmen Belçikadan elektrikli 
, ılr- ,!ar ·.ı,,oli cirnrınılıı 200 h"ıı ,\1- "1nırsa, muhakkak olaral< mau:lup olıı- :\liisahakaların mük:ifatı 'taılyum- ı·cı; tücrarl:ırımızla iş ı·apm:ık isle- tramvay arabası getirtemediği için 
.. ~ n1, ~~,,ke~i;1in toplandığını ha1ıt·l' .\ .. ~r .. ruz. t~üyle .. hir Ya~ıyet~. 11 ~ k~c~_ar. ~nt~ .. da tevıi ed:I~eektir . ~liklt1 rini lıilclirmi~~"'rdir." .Japonyadnn n1evcud tramvay arabası ınode!lerine 
tnLk~a 'ir!er. 1-~unl:ır1n .. \kdt•niz~ g'l'Ç 3

• kaven;et yo:-:terı;lıılec?~~mı_~·. ·~:l~l.\t nı.- Bu ko~uya girecek ~1 la~1 atl··tlt:r ~H- bir firnıa. Türki,\·z~·e limon. })(P"t('lkal, göre lzn1irde araba inşa ettirnıeği ka
r ·k 'fralılıı~gnrbc gelnıeleri nı-ıht•!m.cıı Z!' La~lıclır. ~ru~.a~·.cıbe) 1 .~~ı~~ıc ı.'.n t~u_-, lıah .... aat 10 dn h:ılke\·ı lıınasıncla top· nıancl<ılin:ı \'e ınuhtelif ciçek e.;an~ları rarla~tırmu~tır . .Ahmed usta adında 
IJ~r1~ğu gihi. l1iz.:rte ü ... :-'ÜJ1e \'e.•:ıı ~lal- Inndtıgtı .Y ~ı·e gotuı~meclıg_ım::1. ~(~k~l~~-ı ıulUtı:aklardır. H? JtHZOZ inıalütında kull:ınılan e:-\ans urr Türk HanatkUrı, modele gör"' çalı-
tm a gl!rnıelcri ele muhtemel<l!r. H .. r el oıılurn boyun egnı<!k ıca,ı e<.ecl -ı * ve kokular. ih~uç "tmek isted!fdni, t•- ~arak nihayet hmircle tramvay ara-
],a'cle A 7""!anl&rııı orta Akclenı~'ı· <'.<I tır.• B. Celal Baya r dr-r.•den Lı~·-fırm:_ı c!a kıtre ıd!ıal ey- bası 'maline muvaffak olmuşlar. Şir-
dı ~urette nı"!li~ul oldukları g-ör1t :ı:t!k- ------- lenıek i~teclı~ını bıldırmı~ ve tuccarla- ketin alelyesinde vücude getirilen yerli 

1 k n:ırtide lstanbuldan lzmire ge
ıirilen 200 kamyon ve otomobil lii~
tiğinin te\'7.İİ işi, mıntaka licaret mü
ı1ürlü!liinc·e bilirilmi~tir. Yakında İs
tanhuldan dııha mühim partiler ııe -
lt>cek. ıınl:ır da ihtiyacı olanhrn \"e
ı·'lecektir. 

---x---
n. l. H . AKTAŞ te<l r INGILIZLER iKi FRANSIZ l-:;kı lıa~veKil ıııebusumuz Ua)· Ce- ı·ımtzın adrr-le ini sormıı~lardır. eleh."'1.rikli tramvay arabasının tecrü-

Artık lia\·.ı yanı• .rnv<rn ,kı 't' ıı 1 iı· liıl Ba;·tır, diin kız akşam "anat nkulu- besi, bugünlerde nafıa müe~seseleri Ankara polis enstitüsü ;·ük"ek ih-
na g'cmi., ltalyıın tehliğkr',,in '"rı" VAPURUNU TEVKiF ETTiLER ıııı gezmiş, mektebin faaliyet! ~tr:ıfın- HU. KU-MET KONAG-I komiseri rn fen memurları önünde ya- lisa" kursunu muvaffakıyetle ikmal 
Alm:ı, harek.tlerinckn ı,~hscc' 'r or- <hı nıalümat almıs, telkikleı· \"apmı~- ptlacaklır. <'<len emni;·et amiri B. !sınai! Hakkı 
mustur. \'ısi, 27 (A.A.) - Hava<: lır. Bunu müteak.ip Kaqıyaka;·a ııe- İzmir hükümet Konağının t11miri Haber aldığımıza göre bu araba, Akt:ıs •ehrimize dönmiis ve ~mniyet 
v: şi ve Madrid: Fr:ınstz kömürü .diklü ı:ı P. 1. :\!. ccrck halkevine gitmiı; ve burada. için ihale yapılmıısına hey'eti Yekile- Be!çikaclan getirtilmiş olan arabalar müılıirlüğiindell : vazi~e,ine tekrar 

ve ç'm,•nto yüklü bir vapur K:ı~arya 1 h:ılkc\'İ menHıplal'I ile konuşmuştur. c~ rnüs:ıacle <'elildiği nafıa wkfılelin- derecesinde mükemmel, güzel v•' kul- Jıasl:ımıştır. 
A1111,ddn""ıll ga.rhi . .\kdt:niz.<l~ lı r ha .. 

rekti.ta, r--rnnsa \'C t~p!Ulj"H ile ~ı 1 Jn~
t1kta11 :<onra lıaşlıyacıığı sanılmakta 

ad:ısı civarında biı· İngiliz ki" ıv:ızö- elen viliıyele bildirilmiştir. 1 1 1 t 1 
rü tarafından tevkif edilmiştir. l:e - iNZİBAT K0).1İSY0Nl' anış 1 0 mu~ ur. 1 (E5} 
nıileıin nkibetinden haber yoktur Viliıyet inzibat komi<yonu dün vali POLISOOOIVANI ~ (Q) lrS a 

< x . mu:ıvinliğinde toplanmıştır. ZAHiRE i ZEYTINYAGI IHRA·a -.!"""!!"' _______ _ 

r~-------------, MACAR NAiBi. YUGOSLAV Emniyet müdürlliğü polis dh·anı, CAT HAZIRLIKLARI OZOMı 
A •k ı ı dün öğleden sonra adil kısım rPİ.>i B. K. s. K. s. 

Çocuklarımızı nasıl 
bügütellm? • 

Bilgi ile bakım çocuğun sıhhatini 
t em · nle be ra ber bakım za hmetini de 

yarıya indirir. Çocuğ unuzun kaç ay
lık ol duğunu ve 6 kuruşluk poıta 

p u lu ile a dreainiz i b ize bildiriniz ıi
ze ( Bak ım öğüt ) lerimizden gönde

relim. 
Çocuk esirgeme kurumu G. m erke zi 

ANKARA 

NAZIRA NİŞAN VERDi merı a ı ar Sırrı Erkanın rei:<ilğinde toplanmıs, 
Bııdııpe,te. 27 (A .A.) _ • 'aip bazı polisler~ aid tahkikat evrakı ü-

:ımiraı Horti, Yugoslavya hariciye zerinde müzakerede bulunarak ;nzilı:ı-
nazın ~Iarkoviçi kabul ederek. ken- Alman P1 opagandasına tı kararlar almıştır . 
di<iııt' mukadde~ ta~lı ).facar Ji;·a - inanrnıyo rlar G elea1ler, gidenler 
kar ni~:tnının hüyük haçını vern1İ~· 

.'e'"york, 2 7(.-\.A. ) - Xt\-:-·ork hmir "ıebusıı Bn. Şehime Yunu: ve 
tir. g:ızeteleıi, Almanların yüz bınlerce Balıkesir mehusu B. Hacim :\Tuhid-

- --x--- ton İngiliz gemisi batırdıkları iddia- d:n Çıırıklı Ank:ıraclan şehrim·w eel-
REKQRU KIRAN TAY YARE tarını ~üphe ile karsılamakt.ıdtrlar. mi~. Sı,·as mebusu R. :\I idhat ~ükrü 

Bitlerin son nutkuyla, Alman hava Bledo, lznıir meLusu B. Kiımil T>ıırsun 
Kenork 27 (A.A.) - Ha•:a en - kuvvetlerinin beklenen rolü .oynıya- Ankanıya. Samsun mebusu R. Ruşeni 

gere ki. ismi \'eı~len yeni tip bir tayya- nı:ıclı)rı, İngiltereyi istila teey:;bbüsü- narkın ).lanisaya gitmi~lerdil". 
ı e saatte \l92 kilometre seyrederek nün gayri muayyen müdclelle tehir 
rekoru kırnı ışlır. Du tayyare yectı bin edildiği zıınnolunmaktaclır. Gazete -
metreden pike inmlııtlr. ı.,r, !ll 7 de ~iddetli deniz harbinin 

, ••iıııİiilillilliıİlll•••İİliıii•ıiıiiiıiiııııııiİllll•••İllll••••••-1-. Ka rz<'fe zııfer i lemin edem.'d i j!i n i 

ELHAMRA Sl.nem~· ~ında 1 halıılatmaktıı \'e o zamanla sımdiki 

Parti müfettişimiz 
Parti ııılifetti~imiz, İstanbul mebu

su B. Galip Bahtiyar Göker Kıışada
sı parti le~kilıitıııı tefti~ ederek :«•h
riın;zı:~ dönmii~tür. 

...... ll ara<ında e. a-lı bir fark bulunnıaclı-

' '''''''"' ' ''' .. '''"''''"'''''"''"'''"''" ğı yazılma ktadu·. 
BUGÜN MA Ti NELERDEN iTiBAREN " t 

(; ·zelliğinc .• ·erasetine. ııarikuliideliğine asla doyulmaz Florya plaj ve gazinosu müş e-
IKI ŞAHESER FiLiM BiRDEN ·ı• 

-1- milatile kiraya · verı ıyor 
ELVEDA GENÇLİK Istanbul belediyesinden: 

FANSIZCA SÖZLÜ Tesl!m tarihinden itibaren !)44 senesi ~!artının 15 inci gününe kadar 

Yaratanlar Rober't. Donat 
- 2-

BlLLUR KÖŞK 
T ABll RBNKLI 

Greer Gaısen 

Yara t a nlar. Judy GARLAND - Frank MORGAN - Jack HALEY 
f•'oks jurnalda en son ve en müh!m harp haberleri 

BİLLUR KÖŞK !l.30-7.30- da başlar 
EL VEDA GENÇLiK 1.30--5.30--9.30 da Seanşıar: 

Cumarteai ve pazar günleri 11.30 da ili ve seanı t 

DİKKAT ~ Uer gün ilk seanslarda ucuz fiatla iki fili m . 

devam edecek müddet için kira bedel muhammini 69 .000 lira olan Florya 
plajları gazino ve müştemilatı kiraya Yerilmek üze~e kapalı zarf u,ııJile 
artırmaya konulmuştur . İlk teminat miklan -I,700 lıradır. Şartname 173 
kuruş mukabilinde Belecli)·e Emlfık Müdürlüğünelen verilecektir. İhale 12. 
:\!art 9.Jl ÇarşamLa günü "aat J 5 de Daimi enclimende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz ı·eya mektupları ve imzah şartnamel~rirle 
2-J!lO numaralı kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günii 
h:Hıt ı l de kadar Daimi encümene vermeleri Ji.zımdır. 

N"ol : 25 Şubat 941 tarihinde neşredilen i~bu ilandaki teminat miklan 
4700 lira verine sehven 4200 lira denmiştir. Düzeltiriz. 

' jl5 28 5 9 (743) 

Zahire ihracatçılar lıiı liği ıaare 

hey'elı, dün ogleden sonra birlikler 
binasında toplanmış, Yunanist:ına ra 
pılnıası mevzuulıahs zahire :-ı.atışı 
üzerinde müzakerede bulunmuştur. 

Zeytinyağı ihracatçılar birliği ida
re hey'eti "" toplanarak lngilizlere 
satılması kararlaştırılan 5000 ton 
Zt'ytinyağının, ihrac~ltçı birliKin~ da~ 
hi• :•ağ ihracatcıları ara~ında teYzii 
i~i üzt~rinde Ga l!-!mıştır. 

B. AGAH GIZER 
\'iliı;-ııtçc yapılan t.et'ti~ neticc8in

rfl' isten eı çdtirile~ nüfus claire•i kiı
tiplerinden n. Ag,ih Gi7.er, gürülcn 
lüzuma lıinaen bu kere de vekalet em
rine alınmıştır. 

l 02 Esnaf ban. 
17 Faik So;·da 
J:; Özlürk 
J :ı K. Taner 

177 
2:~52:~0 1-~ 

2:~;;407 1-2 
N"o: 7 
No. H 
Xo D 
::>!o. lll 
K o. l 1 
2.AHIREı 

2:1 ton fasul~·e 
:WO Ç. susam 

80 
17 50 
16 75 
24 

K. S. 

Zeyt inyağ ı 

20,000 kilo 4:3 50 

:{5 
1 !l 
16 75 
2G 

16 50 
20 50 
25 
32 
)"Ok 

K. s. 
20 
:ıo 

43 75 

Tayyare Sineması Tel. 3646 _ 
Bu hafta iki m ühim f ilm birdtn 

Franıuzca sözlii 

1 - VERDİ ve AŞKLARI 
Cihan ıan'atki.rlarının hayatın ı atklarını - eserler ini göste re n :..rtiatik 

ve muzikol film 
Oynıyanlar : GABY MORLAY-BENJAMİNO GiGLİ 

MARİA CBBOTARl 

2 - KİM ÖLECEK KİM DÖNECEK 
Fransızca sözlü, heyecanlı - meraklı sergüzeşt filmi 

Oynıyanlar : Chester Morris - Lucil Bol! 

Oyun saatleri 
Kim ölecek 2-5-8,15 

ı ........ · ..... vmemrmdmi ... 3.,3.0ii.m6,m3m0-.. 9m, 4m5iıım .............. .. 
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CUMA 

'iicaret bankası Türk 
Şirketinden 

'!J . ·~ 1 hıs_sı·darl:ır umumı hey'eti 31-l\Iart-941 t:ırihi-
lfünu saat 10.:lO da tzmirde l\Iimar Kemalettin 

;'.nasında aşağıdaki hu;usatın müzakere"i için 
•n içtimudıı hazır bulunacak hissedarların 

11
1 

kadar hisse senetlcı ini banka merkezine göstc
:ı \·e l'Pkil sıfatiyle istirak edecek zevatın da his
" Dıesrut oldu jıu m:n olunur. 

Akseki Ticaret Bankası 
idare meclisi reisi 

H. Serter 

ei müzakerat : 
\·e .. 

H nıurakip raporlaı mm okunması. 
t~ k ve ta.,tikiyle idare meclisinin ibra,;ı 

bıt•t; tevzii hakkında karar ittihazı 
~n~;ı ida,.e mec li•i azalarının yerine yeniden aza 
~İl(. en .hakkı huzurlarının tayini 
,~ n ınurakiplerin ,·erine rnniden mürakip iııtiha-

n:n tayini . 2s 2 .4 

1arı Türk anonim şirke-
" 
«lr hey'eti un1un1yıtısinin senelik adi i•:timaı 

~ .. :unu saat 15 de İzminle ..\.!sancakta 454 Ko. lu 
niıı'' 0•sında vapı!acakur. lçtimaa i~tiıak etm<"k is
·ı·J ~~zan1namt~mizin 27 nci n1nddesi veçhile iı.;tima 
ank. 1~se sent•tlerini ~irket 11 merkezi id:-tre~İnf" \'C'YU 

•\stııa ve ~uU~ll'rine lt•Ydı etmelidirlt:'r. 

.cak işler: 
.,; lnürakip raporlaı ının okunma;ı. 

~tle .L!ııo tarihli bilanço, k:'ır ve zara,. hesabirle en
. arıniıı tetkik w kabu!U, kara ait teklif .. 
~;ı '•laı·iyle mürııkip intihabı. 

anı bul:tn meclisi !dure azalarının yenideu inti. 

h:~•Ian hakkı huzurlannın te.,biti. 
nu ı Ve Ütl'cLnin te,.bıtı. 

ı ~, 1 nuıı :ı2:ı ncii ma<lde•ıne ted'ikan meclbı idare 
ııı.; :'•Ya ~ah"' ahar namına bizzat \'C bil\'Psıta 

•ı tıcaı·iye yapm:ıi!a ınü'l>ade edilmesi 775 

1 ~Ulhakatında tek tip un 
Q~ş fiatı hakkında 
'<ı Qbe komisyonundan: 

eu'ııilii korunma karaı namesinin 5 inci maddesi 
ı.llıa ıı:ününden itibaren lımir mel'kez ,.e mülha

f: 1ı t·~ buğday korun1a \·t•Ngisine tabi değirm{"nler 
, ltıır lıeledi\'c<ince nııızbut tek tip unun 72 kilo-
'u . . 

'allar beralıer) J ı .10 lira fiat tesbit olunmuş. 

t • 

'· lllıerkeziııtle bundan enci olduğu gibi fırınlarda 

hıniı btlediyesindeıı: 
1334, 1335, 1361, 1362, 1363, 1366, 

1368, 1369, 1370, 1371 ve 1379 sayılı 
sokakl:ırl:ı Necatibey caddesinin bil' 
kısmında mevçud molozların kaldırı!

m:ısı ve yerin tesviyesi ve bu yolların 
iki tarafına yeniden 3222 metre kesme 
kordon çekilmesi işi, fen işleri müdür
lüğündeki keşif ve şartnamesi muci
bince kapalı zarflı eksiltmeye konul
muştur. 

Keşif bedeli 11142 lira 47 kuruş, 

mııvnkkat teminatı 836 Urrulır. 1~ 
bedeli, arttırmaya çıka.nlacak arsa 
mıkabilinde tediye edilecektir. lhale
,i 17-3-941 pazartesi gilnil sa:ıt 16,30 
fadır. 2490 sayılı kanunun tuifatı 
ıahilinde hazıl'!anınış ooklif mektııp
arı ihale günü saat 15,30 a kadar en
·iimen riyasetine verilir. 

28 3 8 15 785 

ZAYi 
!)27 ~enesinde Çan k ı rı Askerlik 

<ııbe~inden almış olduğum askeri ter
hi< tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilıin ederim. 

Çankırılı 319 Doğumlu İznıi
ı in Asansör Bürhanive 249 
No. Sokakta 9 No. da ·mukim 

Ahmet Yeniç 

ZAYi TASDiKNAME 
ikinci Erkek Lisesi B. 5. sınıfından 

almı~ olduğum ta.sdikrıamemi gay
lıettim. Yenisini alacağımdıııı e-kisi
·ıin hükmii .ı•oktur. 

Kar,;ıyaka JVıstanlı 1805 so
kak No. 3 te 2547 No.lu 

Bahaeddin Göker 
------------·-------

lzmir Su lh hukuk h akimlij'inden: 

Telefon idare.si tarafından lzmir 
kahraman sokağında 42 No. lu evde 
1':mine memnuııe aleyhine ikame olu 
nan cla\'anın .gıyaben icra kılınan mu 
lıakeme"i neticesinde 28 lira 'l kuru
···~111 r, 5 a\'ukatJık ücreti ve r; 5 faiz 
56 kuruş ilam harcı ve 1258 kuruş 
masarifi muhakeme ile birlikte tahsi
'ine karar verilmiş old:ığuırdan 
isbu ihbamamenin ilan tal'ihinden 
itibaren 7 gün zarfında mahk~'ll~ye 
müracaatla temyiz yoluna gidilın•
ıliiıi tnkdirinde hüküm kat'iyPt kes
ııedeceği tebliğ makamına ka;m ol
mak iizere iliin olun·ur. 
-------------------

lzmir Sulh hukuk hakimliğinden : 
Telefon idare;i tarafınrlan lznı'.r 

Kemahlı hanında 53 numarada "u
bn~·ii iken halen ikametgıihı !lW~hııl 
hulun.an (~evtlet Arif aleyh :n • açılan 
davanın gı~·aben yapılan muh:f1(t"l>ıf'

,; n~tice~inde (30) lira ile (42•j) ku
''U~ ma,;aı ifi muhakeme \'e (6•1) ku
nt~ ilanı harcı (:!) linı anıkarlık üc-

· •rd,·ı ise fabrikalaı d" \'eyu <atı1 mağ:ızalıırında retinin tahsiline karar \'el'İlm's olclu. 

··ı1ı 
f 1i"•kuta seı·k ı·c nakil ol ıııncak unlar için illi fiata 

. 'eler· 
ı ~. •nce te<lıit ve kalıul olunacak ııakliy .. ma 
~i~ ;nı,,nıek iizerc bir kaı· ila,·e Pdilebilil'. 
'ı. 1"hllıt ı·e ilüıı vııpılıııcanı kadaı cari olacaktır. 
"'~ . - ' . 
~u ıge aykırı harekctlcı· hakkında milli korunma 
nııllıleı·i tatbik olunacaktı:·. , 
~"~ayın halkın \"C alakadarların malümıı olmak 
nur., 788 

1 fterdarhğından: 
', 1 ''~ılan İzmir körfezı dahilinde kilin ve hazineye 
·b~ta lıecteli muhammen!: lloma, 1500 lira !Jedeli 
\,~u daiyanlan ile 1:ıoo lirıı bedeli muhammenli 
·~i· eı. muhammenli Çilazmak ve 300 lira bedeli 
~nl "oli mahallerine temdit müddeti zarfında an
t ıııa talip zuhui· etmi~<e de sürülen pey m•ıham

ı' 
1 
~~'Çin haddi li•yik görülmediğinden 2190 ııuma-

~ .. ~ddesi mucibince 21-2-941 tarihinden itib~ren 
·ı 1 'ga konulmuştur. . 
<n t:ırihine müsadif cuma günü saat 14 de ;zmir 

,;,cak komi•ronıı mah<u«ı yüzde 7 1-2 depozito 
. qıı· makbuz veva banka teminat mektupl:ırivle 
~~ . 787 . 

.-~müdürlüğünden: 
\ ;,,..

1 
heddi üzerinden ek<iltmesi ilan edilmi.< olan 

·~ ' 
; ' libatına ;,.tekli ~ıkmndığındaıı ek,;iltme milddeti 

~ aren on gün uzatıldığından isteklilerin 24!>0 
• e tevfikan hazırlı\'~ıcaklıın teminatlariyle bir-t" . 

>n(j <aat 11 de nafıa müdürlüğündeki komis-

"-----·-- 7=-----------
fterdarhe-ından: 

ğıından işbu ihbarııamenin ilf1.1 taı·i

hinden itibaı·eıı (7) gün içinde mah
keye, e n1üracaatla tem; .. iz yoluna gi .. 
ılilmcdiği takdirde hiiküm kat'iyet 
hspedeceği tebliğ makamına kaim 
ıılmak üzere ilan olunur. 

ZAYi • 
ı:ı27 senesinde İzmir nııhnri idadi

~inin dördüncü sınıfından aldıf{ını ta!'l.~ l 
dikn3m<>mi zayi e~·ledim. Yeni<ini çı- 1 

kartacağım<lan eskisinin hükmü ı·ok- 1 

tur. 

1l60 Nıı. 
Ali oğlu Kemal 

I: nı; ı· ,,,,,_,, lıııkuk Juikimli!ihlllc~-.-:---, 
Telefon ıclaresi tarafından Musta

bey caddesin.ele 54 No. lu evde mukiın 1 
iken halen ıkametgahı meçhul olan 

Mehmed oğlu Avni Ekmekçi aleyhine! 

a~ılan davanın gıyaben yapılan muJıa.1 
keme neticesinde ( 4720) kuruşun yüz-1 
de 5 avukatlık ücreti, yüzde 10 icra 1 

tazminatı ve (94) kuruş Ham harcı 
(698) kuruş mahkeme masrafı ile bir- 1 

likte tahsiline gıyaben 2-12-940 tarı-! 
hinde karar verildiğinden i~bu ;ııı)ıu·
namenin ilan tarihinden .. ilibar,'n (7) 1 

gün içinde mahkemeye muracaatla ı~m 
yiz yoluna gidilmediği takdi,.de hük-' 
mün kat'ivet kesbedeceği tebliğ maka-1 
mına kai~ olm;.ık ilzere ilflll olunur. J 

(ANADOLU) 

Jl l llllll • llll l l l lHlll l l l lll l lllllllllllllll tııl lll l lllll l lllllllll l llfll l l l lf l lltlll l tl f ll lllllllllll l ltlllll.:. 

! A • : 

llzmir levazım Amirliği ilanları~ . . ........................................................................................................ _. ...... 
lzınir Levazım Amirliği Satın Alma Komuyonundan: 
1 - 131 metre 423 de,;i mik:ibı ker,•ste l>eykoz askeri satın alma ko-

misyonunca 3-:l-941 pazartesi günü saat 14 de münaka,;a)·a 
konmuştur. • 

2 Ta.karrur eden fiat üzerinden yüzde 15 teminat, alınacaktır. 
3 - E\•saf ve şerait her gllıı mezkiir komisyonda görülebilir 

16 20 24 28 
lznı'r Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Beh·erin~ on sekiz lira tahmin edilen iki bin adet nöbetçi mu

şambası alınacaktır. 

2 

3 

Pazarlılka eksiltme,,; l-:l-!l41 salı günü saat 14.30 da tophııııe
de İstanbul levazım ıımirliği <atın alma komisyonunda y,qıı!a. 
ca ktır. 
İlk temi"natı 2700 liradır. 

-1 - Nun1une~i komi. ... yonda göriilebilir. 
5 - ı~teklilerin belli sa:ıtta komisyona gelmeleri. 772 

lzrrir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 
1 Müteahhit nam ve hesabına bı>her kilosu 26 ktıl'tıştan 10 bin 

kilo kuru iizüm satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2600 lira olup kat'i teminatı 390 lil':ıdır. 

:ı - İhalesi 1-3-941 cıımaı te<i günü saat 11 de !'.fal. Mv. de 1'omis
yonumuzun lınlunduğu mahalde )'apılaeaktır. 

4 - İsteklilerin mezklır gün ve saata kadar komi>-yonumuzıı mü -
racaatları. 

lzrrt"r Levazım Amirliği Satın Alma Kom isyonu ndan: 
1 - Birlikler ihtiyacı i~in tahminen l> her kilosu 7 ,50 kurustan 

300,000 kilo kuru ot talibi tarafından fazla fiat i<tenilnıii< ol
duğundan tekraı ihale-i ~-:ı.nıı ~ar~anba günü saat 1" ıle 

pazarlıkla s:ıtın alınacaktır. 

2 Hep,inin tahmin edilen tutarı 22500 lira knt'i teminatı :1;17.; 

liradır. 

3 - İsteklilerin nwzküı· giiıı ve <aatta komi<yonumuza nıiir:ıc:ıııt 

!arı. 

İznı'r Leva zım Amirliği Satın A lma Komİ•yonundan: 
l - Beher kilo,una 150 kul'ıı~ lııhnıin edilen ~5 ton <ade)·ai!ı alı-

caktır. 

2 - Pazarlıkla cksiltnıe-i :l-a-n.ıı pazartesi giinü saat 14 de top
hanede İstanbul leva7.ını amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 
4 

5 

ilk teminatı a875 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülür. 
lsteklileı in belli saatta komisyona gelmeleri. 

Denizli sıhhat ve içtimai n1uavenet müdür
lüğünden: 
ı - Denizli vilayetinin ~amlı köyündP iskan edilmiş olan 77 h:ınP

ye verilmesi karar altına alınan 759 metre mik'abı ga)Ti ma
mul ~am ağacının Acıpayam kazası hayriye ormanınrlan \'e
ıilecektir. 

2 .- 759 metre mik'abı gayl'i mamul çam ağacından 493· metre 
mik'abı kel'este •aı !namede razılı elı'ada göre imal edilecek -

3 

4 

5 

6 

tir. · -
Kerestenin kafiye, imaliye, nakliye \'c,:dr ücreti olmak iizerc 
mamul kel'e~tenin beher metre mikilbına 20 lira 62 kuru~ he,a
biyle10165 lira 66 kuru~ tahmini kıymet edilmiştir. 
KercsteJer ~amlı çiftJiğin<le koınisyonıı nıahsus tarafından 'lt."'1 -
lin1 alınacaktır. 
Kaµalı zaıf u~uHylc t~ksiltınr~·e 10-2-U..tl tarihiııd~n itibarc.~n 21 
giin müddetle konmu~tıır. Tl'klif mektupları 3-3-!>41 paz:ırtesı 
günü saat 14 de kadar Denizli sıhhat ve içtimai nıuawnet mü
dürlüğünde toplanacak olan komisyona verilecektir. Tc~kil edı
lrn kom>iyon iş bu teklif mektuplarını ~aat 15 de açat·aktır. 
~[ııvakkat teminat miktarı 762 lira 32 kuru~tan ibarettir. 
Şıırlname ve mukavele projclel'İni göl'mek istiyenler Denizli 
Ankara,. İzmir , btanlıul, öıhhat miidilrliiklerindc okuyabile 
rPk!eri iliın olunur. 16 20 24 28 ıo:l6-fi4~ 

Balcı yerli ürünler Türk anonim 
şirketinden: 
Şirkedn1iz hissedarlar hey'eti umumiye..;~nin !"enelik adi toplantı~ı a~a

ğıda yazılı ruzname mucibiııce müzakerede bulunmak üzere 2~ .Mart 
941 tarihine müsaclif cunıa günü ~:Jat on birde lzmirde yemi~ t!Hr\il· 

sında 3!l numaralı şirketin merkezinde yapılacaktır. Hbsedarlar yrı·

mi mezkuı den en az bir hafta eı·\'cl ~irk etin merkezin<• müı·:ıc:ıatla 

duhuliye alamaları rica olunur. 
1- 940 yılına aid idal'e mecMi \'e murakip raporlaı·ı kıraat edile -

rck müzakere ve karara bağlanması. 
2 - 940 yılı 31 birincikanuıı larihiııd" kapatılan yıllık hesapların 

(Pliınço, kfıl'uzaraı ve mevcudat hesaplarının) tasdikiyle idare mec

lisinin ibrası. 
3 - 941 senesi i~in mür:ıkip ;eçilmesı \'O buna ı·erilecek ücretin ta

yini. 
4 - Temetlüüıı tevıii hakkıııda itLhaz "dilecek karar. 38fl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

1 z mir Nafia müdürlüğünden: 
lzmir hükumet konağı LHmiratı 17172 lira :J6 kuruş ke~if bedeli ılc 

28-2-ll41 ttırihinclen itiban•n 20 ııiin müclddlc kHpalı eksiltmE")·e konul-
n1n.şlur. • 

lsteklilcı·, 2490 sayılı pısa hilkiinıl.,; ine gôre hazırlıyacakları 1278 
lira !l3 kunı.5 tutal'ındaki ınuv:ıkk:ıt teminat ,.e on bin liralık, yapı ta
mirat işini muvaffukı)·eLI,. La~anhkl:ırın:ı dan· ibraz edecekleri rc,ıııi 
Hsaiki muhtevi teklôf ınekt1p 1 ıırıııı 21-.\l:ır•-!lll cuma giinü saat il de 
izmir nafıa müdürlüğünde mllt«~ckkil komisyon reisliğine tarihı mez
kiiıde muayyen saatten lıir sattt rYnl lt·nli t-ılip makbuz ıılacakl.ırdır. 

Po<t:ıda \'aki gecikmeler k:ılıul edilmez. 28 6 7fJl 

·\d 
ı \'e Sorwlı Sanatı • Sokağı ve N o. ::ll:ıtrnh K~zant: Havn K. r~ JO zunı Yekiin 

1~---- ,. -------·-· ------------ ---- __ L_ir_•_ı _K_r_. __ L_i_rn __ K_r_. ___ ~~ lir_1ı_ıe:~---------· 
f,llı kızı Coya Hizmetçi İnönü ca-0. 665 ı 03 I 12 O 00 2 OG o 21 2 27 2 2 938 ila 27 2 939 İkinci ihlıarn:ıme 
~ ~d A~çı İnönü cad. 852 515 50 36 08 10 31 O 00 46 39 1 6 936 ila l1 4.ı939 

•a İ O-O 55 o oo o 55 1 ' 0 !l',8 ·ı- 39 Q~. Hiz=tçı nönü cad. 767 27 51 O 00 " " ı a 27 2. 9, 
•re H 1 O 3 "" O O-O 2 47 O 00 2 47 1, 4;938 ilıi 11 4 ·939 '~i.... izmetçi nönü cad. 103 12, "" 
"' Aşçı İnönü cad. 818 40 4-0 O 00 O 81 O 00 O 81 1/2 939 ilfı ıı 4 939 

·İn" Hizmetçı İnönü cad. 802 153 0-0 O 00 3 07 O 00 8 07 1/.1/938 ilıi 
fa kızı A\'"" Hizmetçi lnönü cad. 526 111 70 O 00 2 23 O 40 2 63 1 4/937 ili\ 

~eı · .,, 
11 4 939 
24 2. 939 

• İnönü cad. 402 189 00 O 00 03 78 O 00 :ı 78 1 61936 ilıi 24 2 939 
'
1
1
1 kızı Hatice • lnönü cad. 1030, 1 50 00 O 00 1 0-0 O 00 1 00 1 lı 9:-iG ilıi 31 5 936 
kızı Borno • İnönü cad. 840 25 00 O 00 O 50 O 00 O 50 1 1/936 ila 31/5 936 
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- SAHİFE: 3 -

lzmir sicili ticaret memurlu2-un
dan: 

Tc.sd d imiş tan (İ.ıııı" Tr.ınnıı~ H P ektı· k ftirk &ııonim i k<'ti) 
lflt't..flH(.fa 1 S( J (~Ul''ll Zi.ll n'l u \ l'İIC'll tenıs VCkilh,.tnnıneSİ ticaret }.u 

nu hü ~ümlt~rine g-öt'" ~ eil ıı 2!l.J!I n 1111nr ~ın.ı 1\,1) ıd Yt~ tc~c·ı en J 1jğ' ilun 
,,Junur. 

1 - Vekaletname 
1ı.nı ı· s;c ı •jcar t menıu .... gu 

l'C'!"H!İ ıııi.ihrü Ye 

ı;- Teııı <: inızaı-ı. 

jşin. 'ek~1 -ıtnan1Pd1..'l. iclar"' nıec'i i iıı 21 12-19:11 ttıııhli kararına t ,_ 
flka ı ~irk,•tin lııa ·• nı •el .. i l'<'İ" sıfatıylc hr.reKet ed . Ray Rol><: ·t J:ctt 
tarafı ıı'a" temsil edilen 1Z::II1lt TRA~l\'AY \" ELEKTitlK TÜJ-:K 
A:-;OKl:\I ŞİRKETf. işlııı nkale'name ile 'lrkeıi direktorıi Bay .ol 
r;ORl\IEZA.'O'YA ~irkc r ı H• he<~ ıına ıısağıdaki h•ıkLk w •.ıliılı yet 
~rri verınC'ktedir. ~öy e ki; 

a) ~irhet nam \C lı ·~aL na\"(' \:ılnız lıa~ıııa: 

~le:-<a ih: ~l·\ 1r \e\'c TGt~all'k lıı ciimlP t>\rak , • .._ M:n datı t.1 1 zinı 

\'C İnıza tıtmek; her ı('\'İ n .}'lllL • ı nuık;tddcrer, :;:igortalı ve tahhiiı~lii '11 1 

t·cı.~Plitt hakkında ın,s u, ~ın1 ııd f I'. J.~ünırük, tf'lgrnf ve telefon idare l"t' -

ne kaııuni ve mutebel' m:ıı<tıı ı w ilım 'lmiihal,erleri tanzir ,.e ita etmek; 
İl ketin her hargi 1>:1" ma3ş.ı \"l'Yil gU 1d·l-l._..ri mt·mur \'e n"'~i:jt.ah ·cm ni 

tayin veya qzJe.mck, hı nları \az fe \· !iiıı alı ~'t'lerin" tay ıı c•n1eh, '!lah 
keme huzurnnda müdde ı·ej"J rnu<l<lcialeyh sı(atiyle hareket et ek, but ıı 
ıııııhkemnler huz ıuı a çıkıTıık, <la\ cırı < .. !han te,.·ih:, nı ı<..'~ha kalıul 

\ ... l"'kfif ,.e ıniida .ıanan1e t 1ı•ı1 .. etmek; ş.rke.,_ hll Lm<t. lt•iedı)e vı·\,ı 

ınekar1a•ı s.:drPııin her hang bi,· ~ ı c iclnti da rc:-;i nczdı de \'e bı 

nlnn1 mih,'l:--:.3e.:-a.._, ş rk~·. cemi)"'• e.-.n .. f ....... , 'l;tlt i ,. eşha~ ı hu ":it\·\. .. c. 
ılaıı ınllna.·e!ıat •. ıfa tf'lll:-ı . t t nıeı. 

lJ) Dankadnn ya·1·ıacnk. PhllZHt hus· Lndu her hnnl{ı Hl' <;eli. Yıe,\.l 

znakı ka.rırl ve lc<cil icin lı/\' .\larrel Hııl. ıı; \ep ıe1<'lı,llc mıiştcrc ,en 
mza etmek. 

Yalnız lıaşına har kel eden ıııunıaile) h Bay Sol GOR::IH.ZA. ·o, 
nıe.~alihi yeYmiyPyc n1iitcallik Ye avııl' ~ıi~znt ta~"n \'C iı·ae t dee g c\"rnk 
~·e m amelüt için milv 1,il ~irK"tin ir lıır mcnıurt nu \'t'! hatta irkctt'l 
va hancı Lir şah<ı k c ,~ı c ,·~k · .ıJ ı \'C ırne ve lıu bap a her haııg bir 
n1uk~ı,·elenam a.ı-;<· inıı::a, "kı1mc g-;lh •a.\ in \ e i~ ,. \'~kfı.letnum ,1hkarr 
ııın iııfazı il;in her ne hızım ' na İ-;c cr.1 debılect!~ .. r. 

İ•bu \'ekıiletııame ı.c •adn ecl n huknk \'C saliihi;eLer d&ı·e~ı 
de ,·ekil. nıun1a.iie,yh ,-c~.ıh r v kı ıer t ırafın<lan ya alarak .:ı . .?!at \ 
.crnut müvekil ~Lrkct 'arn• ndrn <imd < n tasd k \'C k.ılıı \'C "' tar' 
hiç lıir müııaka~a ve rnz ··' tm <'gi foahh~ 1 etmi~tir. 

İşbu vek;1J,_-tr:'lme otuz l: l' , XK.l n bin rloKli.Z ~ i:G kırk ı.< ' d.ıhi1 
t"rihinc kadar mer'i \'C mut.ehcrd•r. 

)"irnıi ~tkiz İlKte1r ıı lıın cloK ' vüz ırk. 

İzmir Tramvay ve Elektrik 
Türk anonim şirketi 

loare ccl si re si 
R. R~ttc inı'za,ı 

Jlay IL llt·t te' ıı n1za:-;ıı ın tcı~~ ki İ<- n gf.ri.ln1ü~tür 
Brüksel, 2~ı 10 ırı~o 

il le>ı~i~e rci i y('r ne rrurahPn 
\rt•rhacghl; imzası 

~<-i snh'f ıiıı altı"lc ·l u 11 

1t• aid .,Jduğu t:ı .-dik oJıı,, ı·. 

il.!'\. 
11 :ı l'~ 
·r. I~. 

• ·o. 2-1 

. }:,) 

l 

sel, 26 11 rn 10 
Konsolo,: 

1.)11 f ;) ! .. 
12 

lııı1., oku ıaıııaiıııştır. 

• 

T. {. A .. \ ıms 1'0'\SOLOSLl'(:U rı -, ı ıııuhrii 

n ş liralık •11!· 

:\riiıınlr<'c-ı.tını: ş~1 il ' l~ar.•,ık üz re nıkarıdaki müh Ln T (', 
·\n\·crs konsu!o l .)!'~na ... iıt:, t, tl~c ik olunu 

\. Huku lslerı :>lıicl-. ru 
22~ k rııs' k pul 

17 Şut.at Hl4l t •• ı"ti 

T. C. İzmir Vilayeti Hukuk 
işleri müdürlüğü 

Resnıi nıührü 
Harç pulu daireıl<'ki •ı <hasıııa yapıslıl'ılnııştır. 

İşbu vekiıletn:ıırn-, !· ı'lın ızc. :ı,;lına uygu ı olarak tnrafımıl:ın 
'l'ü rkçeye çevrildi. 

Genel ,;an: ı x.ıı 

:llü <'rC m 
fz.,..·r 'l'l',,mva)· ı·e t::lekt ·ik •rke 

Baskatui 
O,nııın Giı yol imzası . -

l.şlnı lt•rl'ünı 'ln _ I'rnı 

Din ılohuz yıiı klrk lHr t'en .;ı 

cünü. 

.ıi'n • ,ı nr usıı •ı ol lugu •.a"dik , 1 nur. 
sıılJat :ı., rı >n (\LkUZ llCJ C.Pr~;lflll H 

~·J 2/!Jll 
X. A. 
20 k "'J'Us!·ı · a) \ nrt: 

ı;; kurus:J.uk d:,-ı ~:r:ı lu 

lzn1'r birinci ııntc•rı 
ınühıü \t'l l·~. Kil)men ınız.1 ı 

As. Fb. lzmir silah fabrikası sa. 
al. ko. reisliğinden: 

~lc\·L· d ·arth n1(•, kt"i"' \C vahıdı fiat lsa:-. 1a gore (, l "- ı ir.l 

(~'i' J ;" ırtı" hl· lel lıir •lin.ı v 11-ı t 01ı ıt ııııı ~ı. ış ı.rık "• ' 
knnulınu~t JJ'. 

2 111-:n i~ıt1e n~t e\'r.ıh hrr 'u 
nıi"') orda göı-iilfJ 

a -- A~ık "ksıltıııo t ı 7.;1 tı • ı ı 
}JJllıtl'dH Sİ}fih fufırika.•;ı t111ıtfiıtHI r ı 

cıık•ır. 

ı. ıt l k '"'<l. t ıG '" · KO 

. z rlc 
.1" m 

J.! nu ..,,t.ıt on (1 ırttc lla!k, 
•şek kıl k<ıır ')o• Jı; ·' mı 

·l .. lst,•klil<'r (!il.'i) 1 • · ,ınn ilı.ı • n uv ,], .at giıı" ıınll ·iıı 11 · iı· 
nıal ~andı!(ına \ ı\tıra , J, .u ır.ı • 'rr rnn L1ttz. .ır ~ ]p t rl kt ... sinuliyp , 
dar yaptıkları iıışaaı.. ·,ı~ı-ı ·1 ~it \ ' ( ., 11lO) ..._ ~~ ı ka~ 1111'1 :.! \ ·: 1" 1 i 

madcleleri r•uc:biııc:e ıcaµ "d •n \ t'"cl ki tı nı lt·n )(·il d en gu -v H •• 

attn konıi"lyon, n1ıiral ı. rı ~~ ~ 10 ı.; ıUIJ 

Bayındır Nüfus memurlu2'.un
dan: 

k. viktoryıı • lnönü cad. 802 24 00 O 00 O 48 O 0-0 O 48 114 938 ilıi :ıı 5 938 > > 
Unv ı 1 · 1 ·k llefl h'"''f il t hl an \'eruı'le ···mı · h'za·ıııcl· "o··sterı'lmi.ştı'r. Bu mükelleflerin terk t:. Kara Hal.: K. 2 h .. ıı'tl ı:ız• ı :ü:_, .n k • .\,,, nı • n n .. • ,ıdr 
b 

an arı ile ticaretgah adre:< erı yazı ı miı e er namına mu ..,.ı yı ar ıçın ar o un .. r ı 0 ı erı ı 's " .. 
ul ı k ·1· h' · k' d d 'tib 15 u · · d ·t· a hakla Id - 36!1? ''l"ılı kıımınıın 5 Ye 10 uncu mnddderi hü-,Bayındır Ma. asliyesınin 5-2-!141 t_ridi H· 20-.. 2 ·"-' ıı ı.ıımij·.e llavvı> >.. un, u lnrı tesbit edilemediğinden ı an tari mı ta ıp e en gtln en ı aren g n ıçın e ı ır. z ' · l'I o ugu · · - :, , 

' nıaıu.mına kaim olmak üzere ilin olunur. , • .!..-.~ _ ~ _ , .. _ 786 olarak tashih edilmiştir. ilan olunur. 779 



ıngiliz taggareıeri 

Ma11ş sahillerinde gün
diiz lıücunılarına başladı 

Gökyüzü 
Baştan başa 

yarelerile 
lngiliz tay
dolu idi 

Lonrlra, '.!7 !A.A.) lıııııliz tnyp-
r<-1~ri J>nciiik .. d"l \{' ~l:ııı. liz~l'ind · güp<1 
uıuluz •U)UK lıi·· fı·r vap:ıı-ak. ln

ı!iı·...:ı !~ava nazırınııı darhc,\·· dii:-;:nı:ı
ııu ~nılirl'ccğ:lnı:' giiııh·r yakla~nuıkta
r ır. \'adi11i yt·riııe g("t.rmıseı«.!ir. 

fıagiliz t:ıy\ areleri mcşg-u J·"';·un.;;a 
ılll' .. .l! . ..;ı iizeı"indcı u~nluF:ial'dır. n~ı hü
r 1111, ,.ı:ı ıı~nkli 21kını pkınıl:ı taki~ 

• '· o•rJ:y 1-.ıtdar _rnpılaıılm-.r. n 
siclı etli~ ,fir fnp·ilız tnry:ırclı r; h:ı· 

01cln .. ı .. t ),rc('I ka IT'l~lar \'"e I ıı~(ltPr .... '
\.• el ~1 t <t ·ruzc..ı l'll nılihinı Tl!C•f'he-2 

ı lar~1 .. knl.ı cıc,1gı J>nclükaJe.\ i \'"C di· 
J1t.\r ıııı'kt.ıl3rı honılıahunı:-;larcl:ı-. 

(cııs:ı S ııtjf.,\·'r v~ llarik ·rn t21r· 
)ıı· ler~ .:t;rnk rtrni~ler: Ahıınn tny
\,lf••kri Llılün bıı miidtlet ;:arfınıl:. 
....,ü•la h~l< .. le buinnm:ımı,;lardır. 

ili• JH ot nkıııı sd_yl · anlatm.~iır: 
llaYa tan nrclcıfr dolu iti:. Fa 

k.ı• lıu tannrclcı-iıı hep.;i de l ıı1'ilizrli. 

* ALMAN AM iRALi ÖLDÜ 
l}! 

Ki Ji' 
anıiı· 

1 '2i ( ,\ . .\.) 
ız arazisinin 

A rnııt 1ıir knza 

lsga , 1 ı ıd .
kunı , danı 
lll'lİ('P~İnde 

<• mu tiı· 

ALMANYA· ITALYA 
R,ım.ı, 27 (AA.) - Bir kaç lı:ıftn

rlan lıcr rl .,·:ım l'lm_kte olan it.t!;·aıı
Ainıan t:knnomik rnlizak~r0IC'ri dün ııi 
hnyetlcırınıiş Yf' lıır nul:ısnın~·:ı h:ığ'lan 

mıştır. 
• 

ltalyan tebliğinde ne
lerden bahsediliyor? 

• Tayyare ile lslanbula 
hareket etti 

Büyük elçi 
Hariciye nazırı Eden. 

- ile,görüşecektir 
)ln<kuv:ı. 27 ( A.A.) lnı.ri!tı"·<"niıı 

~lo_,ko ·a ~ııfiri Krips, ha\·a ve kal':1 a
tas(1icri\'k1 birlikte hu~usi bir ta\·,·nr<'" 
le. ht:;nbula hareket etmiRtir. İ~taıı· 
>ıulıla ı-:.ı<n ve Jl'<'n<>ral Con ·Dile mülii
<: olat:.ÜİI tnhmin C'<iiln1ekll'dir. 

Lon<lra, 27 (A.A.) - lnl!'.ilteı·eııiıı 
.\Io .... kn,·a büylik cl<;i-;İ ı.:ripsin, ynrın 

Aııl;aı-a.\·;t va.·:ıl olma:-.ı mııhtllrnı 1 ldir. 
Büyük i'k:i. haril'İ.\"i' nazırı l•:ıt 1n!P gü
·iisH·ı ktir. 

---x:---

Hollandada 
Kargaşalıklar baş 

gösterdi 
Lfıhey. 27 (A.A.) Hollanclanııı 

Sima! eyaleLerinde çıkan bir \akım 
karııa~alıklar ııclic~sincle TloJlaııda 
hava generali Ilıri<pany~ıı. Alman 
<omisrri ile mulalıık kalarak mez -
'.ilır ryuletlr.r ierhİ kuvvetini Pl:nr al
n1ı~tıı· . 

Askeri kumandanın :ılacağ'ı leci -
ıirler, ht·ı· ~<·yelen en·el l!ollanrla 
milletinin ekonomik menfaatlerinin 
eminini i.;tihclaf eMc~ktir. 

lngiltere 
( BAŞTARAFI ı NCİ SAHiFEDE ) 
.ı lıir ,,,kiJd,• lıilcl'rrlikll'l"i Alı;ıan !.:la
.ıu·ıııın 1~ı·ahJu..;ı.ta görülnıe:..;i ıı;r v:ıkıa 

ılarak kabul c>rlilmektc, fakat lıu hu
..:u~ta sarih malümat vPribı··nH'ktP-

Harp tauuareıeri 
Amerikadan uçarak ln

giltereye varacaktı r 

İNGİLTERE 
Bu sayede büyük avan-

• 

Ankarada siyasi ve askeri 
müzakerelere başlandı 

tajlar:~~!~ etmiş iki memleketi alakadar eden işler gözden geçirildi 
Eden, bugün matbuat mümessillerini kabul edecek Lnııdı·:ı. 27 ( A.A.) - l>to.l"ii ~Jı•yl 

gnzrtc~inin \ a~ing"tıın huı.ı.11si nluf1a-
biri .\'HZI,\'Ot' ~ 

Anınikada yapılan tan aıPlerin 
Amerikan folırikalnnndan ııçarak 

lngilt.PrPrlchi ha,·a me.,·dnııl:ırıııa 
geln1plt•ri l>i"Ojesi !;ôİn1di hPn11.~n ta -
manı!ann11~ gibidir. Rtı. yalnız uzun 
m<'nzilli tıı).rnn·lrr irin clt·iôld;r (;u. 
arlaııd \'C' lzlandacla geni~ ü~leı· ~·a

pı!ma>ı tetkik edilmektedir. Hu 'lı -
rN!t' Atl:ınlik iic·.:o ayrılarak '"" tay
.\'fl!Plf'rin :-;f'\'k nıikL~ırı rln at'ırı!a -
bikcektir. Ayni zamanda la.n-:ırı•lc

rin \'apurlarla n:ıklcıdilnır~i rlc orla. 
dan kalkat:ığ'ıııclan denizııllı !Phli -
ke.;i bertaraf edilnıi~ olacaktır. Bu 
VHJllll'lard:t tayy:u·e y~rinl1 ha~kn 

Hliyük zakcrclerd11, iki mcımleketi alakadar utı prkitnını YC huradHki ec nebi rn:ıt ~ 
· ·ı · 1 · 1 · 1 b 1 d 0 rck nıisafirlel'iıniz,r bug-iin s:ya."'i \'f" as- eden nıcsclcli>r göı.d<'n gcçırı mı~ ve >uat mi.iıne~sıl cı·inı .;a u r '-

keı·i münıe· ıillerle konıı.<mala~·ı ha'- fikir teati.;inde bulıınulmu~tm beyanatta bulun:ıcakl:ırd ı r. 
Jamıslardır. Yarnı (lıugiin) re<mi hiı· teb!i{! ne,. Aııkar,ı . 2 7 (Hu.<u,i) - lııgııtcr ,• · 

~i):a<İ müzakereler, llarici)·e Ve. mluııma<ı muhtemeldir. nin Ankara lıüyiik elçi<i Hugen~cll · 
kaletinde Tlaı·ici.n• Yekilinıiz ;;ükrü Ankara, 27 (Hu<u<i) - Şehrimiz- bu akı;am biiyiik elçilik biıın<ınd~ 
Snr:ı('oğlu ill' I1~deıı ar:ı~ında ve askp_ <lı~ bulunnıaktn olan Bliylik Rritnnyn hnı·iciye nazırı Rden \'(' impnr:ıtorhı~ 
ı·i miizakerder rl<' ).[t'nel kttı·mıı_,. hi- h:ıriei\·e nazırı muhterem mist\firi - ı:eıwl kurmay bn~k:ı n ı Si r ('on J) ı 
nasında C'Pl'l'.\·:ın (•.\· i(>mi~tir 11tı nıli - ıniz A'ntoni l·~cl~n. yarın 1,ürl.; ın:ıthu· ~E>rcfinC" bir ziynf Pt vC"rnıistir. 

Napolide 

200,000 Al
man askeri 

Antonesko 
Hitleri Örnek aldı 

Avusturalga başvekili 
Londrada bir nutuk 

iradetti 

malzenı" ı:ı<ıma inıkfınıııı lınl:ır:ık · A #rika 
!ardır. 1 /' 

ve Bizerta 
hazırmış 

lÇlll 

Romanyada plebisit ne 
şekilde yapılacak? 

Avusturalyada 
Şltn<li\·(· kauar uzun n1cınzilli 1 ay-! 

yaı.,ı.•\pr Atlantikte:n U('arak geliyor-ı 

!ardı. Fakat hunların harnnııı i.,·i nl
masuıı b2kh·nıPicri 1l·ap (\cli~·ordu. 

~imdi i.,,. hafif bombardıman. k<'~if 
ve harp tayyareleri de kendi \':1><1la
lariyle lngilterr~·<' kadar U("ar ık ıri
delıileeek lerrl i r. 

\'ıı*ington ı;al:<hiyetlm· nrnhfill•·ı· iıı. 
den bilılirildii!in<• gör<>, şimdi,·r k,ıılar 
500 den fazla tayyare Atlantiği ıır:ı
rak \'(' k:tZ:t!'{IZl"H fııg-Httl'ı·l'.\'f' µ-itrni~
Jerdir. 

---x·---

Londra, 27 (A.A.) 

LoıııJra. 27 (A.A.) ~ Rüyler!n dip
loınatrk muharriri, Roman)·ad:ı ~·npı
lacagı bildirilen plclıisillen bahb ile 

)!ib!akil rli)·or ki: 

Harp imalatı için 400 
bin kişi çalışıyor 

Fran~ız ajansı bildiri~·or: 

lleyli Her:ılıl ırazrle,inin ital.rnn hu 
cludııııdaki muhabiri lıildiriror: 

ltalyatl:ııı ı.ıdeıı )"Oicuların sii)·lulik
lerine g-t>rt1 Alınanlar yaluız Tr:.hlu~ 

için d 'ğ'İl BizC:ri;ı linıanını da i~gc~ı İC'in 

Afrikaya ı;ıkmı~larılıı·. ZOO bin ki,ilik 
Alınan zırhlı kıı\·\"l'lİ *imdi Kapoli ei
rnrıııdn tnpl:ınmı. liuhınmakt, .. lır. 

cAntonesko yeniden l! itleı·i ömek 
alnı ı ~tır . .Milletinin ı;i.rnsctin i tıı-<\lip Lonclra, 27 (A. A.) - Avıı-~ııı«ıl,I"_' '. 
Nliıı etmediğini anlamak iı;iıı plcb;site '"'~vekili .\lenzi bug ün radyoda ııı ı 
miiracnat Pdiyor. Bu Hitlerin daima nulıık irad ede rek Almanların, 111""" 
nıiirac:aat <'lli{!i, bilhassa Anı<tnr- '.;enleri tahr ip etmekle bir ~e;· ];;ız:ıll" 
yaınn hıtiltıs.ı ndan sonra ba:-;vurrluğu nıadıkla rın ı \'P Lond ra cla ,:np ı l~ın h:t:-\ : l~ 
lıir usuldüı·. \ 'e hu pL.:lıi~itler, miHc· rııı, ha r bin tarzı cercyc1ılına nf~hrtftı 
tin yiizclc ;·üziinüıı değisiklik aleyhin- '.iZ olduğunu -<üy l em işlir. .• 
<L· hulunnıadığı nı islıata ~·aramakta- Avu~tu ra l vanın har p uğrun:l:ı :-:ı11 
ıhı·. Romanya milletinin yüzde dol-.'- foltiiıi mesarnin lıir blfuıçosıımı y:ıP" ~ ı 
sanının müttefikleri sevmekte 'llduğ'u - ha~\·ekil. Anıı;lurah·a fnhrikalarıııı1 · ' 

Samsun tu••tu••n ıw ~iiphe ,·ok"ı ela im pll'bhıit :ıksini döı: t yiiz bin ki~ i ni~ ha r p imalütııı~:: 
ılir. F ıriisterec kti ı· . Re.vl{'r gizli kııllanıla.- çalıştıf(nıı ve h unlar ı n, <enı> o<oıı un • 

- Ta.rn1i:.;in diplomntik nıııh·1ı·r:ri .\'"!\ - ransa l.ı 1 it .. 1. k " . b ı · - 1 ~ bL1 
Italyaıla 'ıır nı:.h;ıi. 27 (.\ . .\ l <"ak, re;· sahiplı>ri koııtrnle ta i lııtıı a- ·ı ı; uz ıın ·ısıye a ııı o acaı.ıııı ı , 

hıl:rnn umumi karnrı.rfıhınnı 26:; ıl'ı· zı;·or: pı•yasaSI ,ak . icap eıler.e H itler usuli; !·' lıu i~ - ııunla heraher o zamana kada r ııuıı~ 
maral. r smi telılii!:i: il itlerin. ııı•n•ı·al Va_,·v<•I kıı,·velle- \e ı.rizli memurlıır da l.ıulundunı !acak- lti zu m kalm ı ynca{! ı kanaatind" !ı11 l t1 1 ' 

rini Trabluslrarı)ta kalnıafra lll'chur } t k/'f/ · • k b [ J Lı" k " · 1 • ·ı· 1 · t " Yunan ceııhe,ind<! ;•arete u ;::, r ;·e- ~ .. apon e ı erını a u tıı·. nu -art ar allıncla il" ıın<enııı a · 'Ul(llllll 1 H\"e ey enı ı~ ır. 
il lıir hadıs<! •ılmanıı~tır. flnvnnm mh- ~dcrck, Türkiye ve Yunani.;taııı t~h- Hararetli surette de- . . . it•) hte l"<'Y verebilmP<i i~'İn cok di ı·et- ı .... , 
halef tine ı·agmrn tayyare ( ",'KYiil- dide hazırlandığı aıı l :ı~ılnıaktarlır. nuı etmıgece'k gıbı lı olırnı<l liizımrhrx. ResmAı teblı·2" )er 
lt·rinl.Z d.ü~nıan gerilPrini, ~ 1 ,ııarı. '{aristanın AJnıanlar t:ırafın•lan istıi:i._ d' 
Inı)\"Z vi hombalamı lar, nıi•,. . .ıyüz <ı ht-meıı hı·nwn hazırdır. Tlnlkanlar- Vam e zyor Tok)-o, 27 (A.A.) !linrliçini \C 1 

1 'l ı ı · h k t· t k ı· · s ?7 (A A ı ,. ,_ ' ı • ·r.·ı.d·.,mı" .vaııı ı.,ıı ıa ııon t~kli t lı•rini Yugoslavya -Macaristan - """' ate~ine tutnıuşlar,lır. Tay,\·;.;,ı·t'lt>r~nıiı- ı a .rt nıun arın >tr arc ~~ ı :ı ·t ırın~ unısun. _ . . ~--:'lllua.ın ._.. _ 
den hir: fir.;:-:üne avde tmenıi ·tir. de alınatak trclbirlPl·, Ank ar;ıcl~l 1ngi- ünde a ~ ıhn ı s olan tütiin piy~tsası. ha~ ın ·\·zu ul >tıhs edı• n l >om<' İ :ıjan~ ı diyo r nuclapr~l<', 27 (A .A .) ırug-oshı \•- l .. oncl ı·a, 27 (A.A.) - Il a\'a nf'ırı 

lta"ra~ ,.~ Alman aıcı ta).' :ır··!eri !iz - Türk koııfenın•ınm rııhunıı te~kil raretle dcrnm etmektedir. Şimdiye ka. ki: ya ile :llacaristaıı arasında enclcc ak- rct i niıı tebliği: 
himaye,inde Alman lırmıbanlım"ıı fi- •tmektodir. dar O-Ha kuruştan :J70287 k"lo satıl- Jıqıoııya lııı teklifi yaparken tm·ihı IPrlilmi~ olan daimi do•tluk paktının Bir bomb~ ı·d ı maıı filo m uz hl·~: 
l') '•·"•·ı .'lıılt:ı .·ııla·.·ıncl.·ı h,.1,.,1 nı,._,·ıi.·•.ı111,_,, llitlPr, Balkanhıııla bir laarn11.a mışt ı r. Ekiciler bu \':ıziyeltı•n mcnı - . . 1.1• 1 nnısaddak <metleri, bu •abah iki dev- dokların,a taa rru z etm i~ tir. R ıh ı ._. 

• ·' - " · " ı ı · ı· t'Sa<lnra i<tinad ettirmı~ \'<J ar! an" o· ,.e cla l .,.ak ı ıaıı ı· ı·zer i ne milte acld1'' ktit1e hnlinilc hücumlar '.·apmı,i:mlır. <:c·~meı en, Türkiyeyi diıı omcs; )"O,,._ nııııdur. !'.'\ haririyt' nrııı rl rırı arrısında tr•ati e- " r 
ı k • 1 ki clı ı'· k·t 1 ı 88 ılu••u kanaati\,·le .rn1ımıs.tır. nununla t·.ı nı ı· ,.·,·ılıctlnr k a \·ded ı"l mı··t ı" ı·. Tliii' Yerde huluııan 10 ılil•nıan tan"rc<i- ~ azanmaıra ça ı~ma ll r. "·,. ı --= '=-- " dilnı!~tir . ' • d 

' y"J"zl 0 1· T""ık!nı" ı el ti ki ıı·ııırl 1 ı n Afrı'ka harbı" lıeı·.·ıbcı· <."Oll h.·ıl~ı·leı·e b.·ıkılıı·-.··.ı F'ı·,·ııı- avc ıl arım ı z dcv ı·.·,,e uçus. l arın:ı c_· nin randıgı mii•ahadc eılilmis~L·. Sa- "' 1 · • u .. " ·ıı os u ' ' 1 ,.. ~ •• * - ı 
1 ı · minilirler. sa bu hususta kat'i bir kanır almuktal va m etmiş l erd i r . Bir avcı tayyarc ırı •· yı iZ ba•.rn dlişnıan tayyare cı 1 aı\"ır h . s . . ( BASTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) 1 Bulgaristana karşı in ı t h1•ara uğratılmı,-. hangarlam, ı·man ::IIu anır, :o,·yet <ıyR:<elıııılı·ki ka- t~reddüd de\"releı-i geçirerek, bu anlaş- " rnyıp n·. ..,. 

ksi<atına tanı j,at,etb· ka;«lo:l:lmi~- ranlığııı Türkiyeıl~ biı· cıırli.;c_\"İ teskil i le, bu limanın açık clenizlenbn gele- malııra aleyhdar bazı devletlere tema.1
1 

·ıt l h k t :llalta, 27 (A.A.) - Re:<mi tcbJıg· 
Lr. A'm.ııı tarvarcleri diirl Hıırika)n ettif(iııi de ka.n!~tmi~tir. cek gemilerin sokulabileceği yegane yiil gö•te ı·nıektedir. Fakat japonya - · gı ere nası are e A lman tan-areleri dün :lfa lt:ı adıı· 
rtüsman ta.\"ylll"e"i. lıizimkiler d. ik! 11 clttıırı.i)·:ııı limanı olduğunu yazmakta- nın böyle haıli><elere göz yummağa ni·'ı edecek? > ı na ~iddctıi 

0

h üc um la rda bu1'ın mıı•: 
1.. • ı · · ·· ı ı· -~ • .'·etı" )·oktııı·. J,·ıııoıı_,·,·t .·,.·ı ı·k·ı .' ,,·ı·.·ıtl.·ı lardıı' . ı :ı A lman p ike tayyarrsi ıı_ , < uşman ta;·yar"'<I c ü~tirnıuş t•r· ır. A 'k b.. .. k l:ıl l l 0 

"' l 1 ı 1 Şimali Afrikad:ı tanarcler!m'z rlü,; '"1.merı a uyu zır ı ar a l'\ayrobi, 27 (A.A .) - Şarki Afri- sulh ü muhafaza ve mıayişi Lemiıı için 1 ( BAŞTARAFI ı NC SAH FEDE ) giliz <J.~fi topları \'e a,·cı tayya r e c ' 
man kamplarını, motiirlü nHta!:ınnı donanma sını takviye kadaki imparatorluk kuv,·etıcri umıı- her ihtimale kar.ı bütün tedbirl~ri aı-ldır. tarafın dan dü ~ürü lm ü~liiı . E n az;;~: 
bombardıman etmi~lerdir. mi karargahının tebliği: mağa amadedir. · . . I Bulgar. ':iı aat nazır ı . _Bulg•~:·i~!a ı:ııı eli Almaıı tayyaresi muhakkak o · 

Alman tayyareleri, 23 .•ul.ıattı edı'yor Bir te~ekkii l iimüz Celibi zaptetmiş- Tokyo, 2_7 _ (A.A.) -.Dom. ~ı a.ıı_t_ı_ı-1 harp harıcıııde kalmak ısledıgııı• sor· rak ağır hasara uğratılm ıştır. b 
tir 1Jı" «~ r taı·aft ııı ·•ı·k'ı Afı ı"k k hf il 1 ' K ahire, 27 ( Radı•o) - Resmi tr • ToJ,ruk linünde bir dii~man dr,troye-ı • aah"f d ·

1 
"c 

1
' ' <" · a ·u,·- sının .. ı:esmı_ıapoı~ m_a ! erınccı, og·ıı~mişti r. Fakat lıu harp haricinde kal- !iU.: 

rine lıüyiik çapla bir bomba i-.ı!.ct "t- -~a! tarafı 1 ncı . ı e e - vet "ı·i e ib ile Brarn arasııı:laki ,·e- ıeııdıgıne go_r_c, I_Iınd_ıçın_ı .'°" Taylıınd~ m.·ık cok "L··ıc ol.·ıc.•ktı ı·. Bıı l"•'ı ı·ı·-·.ta ı ı. ,, ·ıe· 
lı·ı·nıı·· .. ·ler .. <.··ehı"r cı·,.", ı·ınıl,·ıkı· Jngi! :'. nıo- tonluk ıkı zırhlının ınşaaına da gane yolu kt!smişk!'r \"e bu suretle dlis- nıpılan teklıflerın nıh·ıı ı·ıııon teklıi- . ,, . " " Lilıyada motörlii kıtalarımızıno ı 1 .. ·' " ba•lanmı•tır nıanın kuvııi kı·ı·ııı·ı·e.sı"nı"ı1 kacm.·ı·.··ııı.ıı · · · · ' •. · · ı.ıeçen harple olduğu gibi bu h a r pte de ı· i un su rl aı•ı , A""elanın " arbmda. le 
tiiı-Jü ,·a.;ıtpJarını ııombardın1:ın et ' ' . ı· , leı ı le~kıl ctmektt•dıı·. Her ıkı de\:Jetııı Almanya ile ayni safa düsecek ve he r nı ,·ın oldtıkları t"a h mı" ıı e"d ı"le ıı d ı· ı·snı~~ nı ·,"ı;Jerıl.r. Toı·pı·ı tıı ı\·an Alman ta.v- Vaşington, 27 ( A .A .) - Ma ıy~ mani olmuşlardır. l~<ir miktaı:ı en :ıı cenµlarını a\· o;omından enel lııldır- . . . ~ 

l· ı·o b" t h · ı·ı k' ı · ' .' '· · .. ' · '~Ye katlanmak mechu rİ\"<'tin !~ kala- zıı· hlı keR .. ı"f kol una te.·a d u""f et•nsil er·. )"aı:c grupları. garbi A-kclenizd • lıe~ lı'ı' nazırı , bir milyar beı yüz o luz üç ' ın a mın ec ı me ·cec ır. ınıııeı:· .. l·et.ırıı. kayılı katı ~art olarak ,·erıl- ~ıı'ktır. . . dir. Diismaıı aeı·ı· oekllmeU.o n1ccbll ı 
ton]uk L r dli~man vanurnnu hntırnıı::.- m ilyon dolarlık taha i ıatın derhal oY- Bundan lın~ka orman aralarııı.h sak- -~ . «"'> " t-o"' 

lannıı~ olan fl<'k çok düşman a,.ker! her -11=- ---- kalmışt ı r. . . 
tır. d u ve donanma emrine ve rilmes ini an geliıı teslim olmaktadır. TI!r !a\"\":1- SIVASTA DOLU Erit rede Keren etı·ııfında ("a r P' ' 

"arki Afrika.'a. 2GZ ntımar dı tclı- t . t . t " B t h . t .1 S . . · · T h • } ı 1 kt d " B " · k J tı • 
!. . . . 1 ı ·ı ı· ı· - . . h 1 avaıye e mış ır. u a • sa 1 r a - recının 15ildirrliğine göre ricat etmek· a mın er ma ar ( e \·am etme e ır. ır o 
ıg•mızı" "' ın ıı.rımız mu ar" ıc ne- . · ı te 1 1·· k f'ırnR, 27 (A.A.) - Bugiiıı Sırnsta nıtız Gııb-Gııbrl aıı ı"l eı·l emeklc n ı· ı· .. G d 1 t hk dı e o an c u•man as ·erleri b<>vaz ba\•- •0 

ticesinde ıfüşman Sudanda flirm&nide m uo ve orana a arı a ım e · · · · B 1 1 <,'tal 12 ele beş cl,•ıkı"ka ı Jrıvam ~cl0 ıı rlo- l • 1 rak ı;alJıyarak teslim olmak isledikle- ( AŞTARAFI ı NC SAH F EDE ) - ' ' tah·aıı somalisin de kuvwtle rin11 

mağlıip ellilm . Gonınya doğru ri- cek t ir. · · 1 ta i.;e ele, "aıa· hı"<·etıı· , 1·izcüler t~ı·afııı- lu yağını~tır. H asar ;·oktur. · ·ı ı ı · ı· · d ııı• · rate baslamı~tır. Kıtalarımız •aUpt ,_ x rını an atmışlardır. P ek çok miktarda " , " .. , ________________ , ! z in Reri ı er ey i ş erı ne ı cesın e i. 
dir A 'k k d harp malzemesi ele geçmi~tir . elan müzakerelerin müşterek menfaat- 1 Ü neviyalı k ı rılan düşman teslim o. 

~tmal-de iıir aylık lıir nıubwmel- merı a, ı~a zaman a x !eri aliikadı~r eden· meseleler üzerin- j A N A D L u maktadır. Binle rce co; ir Ye kiil !iyet lı 
1 y · d l ele olacağı tarzında yapı lan beyanat hıırp malze mesi ele geçiril m isti r . 

t•ıı sonr·•. kıtn!nrımız faik cl~~ıııa" ahvale karşı hazır bu- erın e sua bu ziyaretin urnııchrdığı umumi ala- - :lfogadiı;yon u n za ptı ııet ice,;iııd e 
1 ku~·,·etlcrı kaı '"nıl:~ Moı.rarbyoya ( BAŞTARAFI ı NC! SAHiFEDE) kny ı tatmin etl~cek mahi;·etle değildir. Sahilııi \re Bumuharrirl J ta ! ya n la ı· t a rafından v a ktiyle hafrk 

dngru r,cat ctmekteclırlt'r. lunacakhr 1 Afrikada bi r birini takip ed•·n mu- J<:den in Tiirkiyeye yapacağı 'eyaha- esiri olnrıık alı nan (200) m üttc ' 

d 
( BAŞTARAFI ı NCI SAHiFEDE ) vaffakıyet l er kar~ısııı d a şimd i Kahi- ti na51J ı;on dakikaya karlar öğrenmek HAYDAR ROŞTO ÖKTEM bah r iyelisi kuı tarılnıı~tı r. , •• 

Arnavudluk cephesin e ıııan_ Fransanın rlonıı~ı:ıasıııı vernwsij redeki >eli\hiyetdarlar arasında ,o. kabil olmam ışsa, Atiııaya l!'.irlecni!i şa- Lond ra, 27 (Radyn ) _ U avn ıı 
( BAŞTARAF I ı NCI SAHİFEDE ) tchlık ı de mevcud ıılı. rulaıı sual, ltalrnııların tamamen te- .viıılarını da teyid edecek bir maliımal Umumi Neıriyat M1ldQrQ z:ı reti ıı i n te bliği: . 
tarzda ınani olnrnkl:ıılır. Yıınaıılılar T!ollanrla, Belçika ve Fransa muha- mizlenmeleri iÇiıı ne kadar zamaııa almak mümkü~ olmamıstır. HAMDİ N"OZHET ÇANÇAR lngil iz bombardıman t:ıyyar~ ı cr••:; 

1 k k il rebeler:nden i"tifııdc etmek lflzlm ""('-'ihtiyaç o ld uiTudur. Rıı zi.rnret '"<'llİ bi r nn ı a,_ma :ıkrli el e n lıii.Y ii k bir grUJJ, diin ""CCe Al111'.\ <laimi çarpısma arı.la ve «•ş•f ·o arı '" ı " , " ı• 
faaliyetinde incsrati\"i muhafaz~ el- li\·orclu. Buralardaki askeri ata< 0 1e- !ngil iz filo.<u Akdeııize hakim i- için midi r . Almanvanııı mııh!Pnwl ha - ,,ırn a_vi mınta k a l a rınc!:ııı en viiY\i 

1 rlmizin malümalını tıııılamak i,.;ıı· :ı_,. _ ken, \' ay\•el oı•dusunun durumu ele- rekatına karsı askeri todhirler alma- Abone• 6 Aylıfı 800 bir me r kpz olan ilen hııvz a sıııda • 
mekteclir. Alp ciiziitam arına 'tıe•ı<up ı k ı- ' ı - · B · fr•,ı nıı m.·ıttıl"t.ııı·".' J ', ı··ıtı··ı ıı lıtı ı"lıtı" ııı,•il"ı· 1" lıiı· kaç e>ir alııınııştır. ttalya•ılaı· ıw !arca lıek eme azımdı. • gi~menıış, ingazi zafernıi tnkip e - r .. , •Yıllıiı ı400 kr. Ko loyn'a taarru z ctmi8 lerdir. Bu ~ 1 
karada, ııe de denizde hiç bir iniı;;·ativ ~larşal, yeni bir hava orılıı<u tesisi- den üç hafta zarfıııda t:ınklaı· ııöz- miimkündiir .. Londradaki ketumiyet, Yabancı memleketlere 27 lira ııı-ru z K ol oyna yapı l a n el li altı~,. 

· · ni dii~üıırlüğiinü; ai{ır bomb:ırtlınıaıı 1 
dt•n gcçirilmis. ia~c \"C ma!Zl'ıne stok- h~r şeyi lı!r e<r:tr perdesiyle iirtmek- la:ııru zdur. Bir ço k Y"ngın bo:nbl1 1 

1 :ılamnınış!art;Jr. lngiliz \"C 'iunnıı la)- . ' . ti h 1 J 1 k. l 1 k t 1· fl 1 . . . k ı·ı·."_· l e bt"ı")•t"ı"k enp• a ı"ııf ı" l >"lk bonı bll!P~. varelf•ri muhaı- •l>ı nıınt:ık:t.-:-.ıncla ~: ~ tayyar<..'lc•rınııı ~lira P a\'n a!lal.ıi nı('- 1 ar ı es · ı c ereccsini bu mu~, a.; ·er- ec il'. ,u esrar prr< C!'lfll ıse .. \nca ldarehane ı ikinci Be,ler .akak " , ~ d" 
ııide 1 çok faal , ,Jıınnı •inrılır >.i irin ll<"ll~ .'ahalurının me.v"lli olnı·:ık. !e r d t• is!inthat etnıi~ l erılir. İ uılyan bundan sonraki hüıli<e l t•r kaldu·arak- t•tı lıı11 stır. Ren neh rin in iki ta rafın ' 

>aııılma<ıııııı ılü~iiııiilıliiğiinü ı~ siiyk- 1 hava knn·etleı"ini ı;iiratle harp hari- tır. ki ask.eri ve $ana\" İ hedeflere ylll~ ~ ~ 
mişlir. 1 ci lıırakan h:l\·a kun·etlerimiz meıısu- Lonclradaki bazı nıü~ahiıllcrc gör~. Gündelik Takvim l: ııı taarnız l a r ıı~tice.; i nde bii)'l' 

On iki bin Alman askeri Donanma kunınııclanı amiral Steng, biııi ıle ~imdi hazı r \·aziyeltcd;r!cr. Edenin 'I'iirkiyeyt• o;eyah:ıti kararı. yangın l a r ç ık a rı lmışt ır. Ji•ı · 
Bulgaristana girmemiş \'ilkiııiıı t,m,;_,·c ettii'.i ı.ribi ln;dlt<'•···- l nl!'.iliz ta)·ya recil<•ri Bing:ızi zafe- kendisi Londrada ikı·n ııwvcuddu. Bir 1360 Muharrem 30 Kahire, 27 (Radyo) - l!nv:ı • 

ye yl'ni muhriııJ .. r \•rilırı<.;i•ıiıı rindcn beri 8icilya \"C R odo<u nıiite-ıkısmına gön.- bu katar \'ayvel ilt• )·a- EVKAT ;argiıhının t eb liid : t• 
( BAŞTARAFI ı NC! SAH i F EDE ) şimrlilik faydalı nlnııy:ıc:ağıııı '".I"- madi;·en lıombalamıslarclu·. Dtl'""la- pılan görüsmelerd.•ıı sonra alınn11~tıı·. S Eritred c Ke ı·pn biilgesiıı de ıı n ~ ~Ji• 

Loııdrn, 27 (A.A.) - Tayn·ig ı.ra- ltıni.;, bıı huı;u,;la hlikıiıııeli ,;eı-lıest n, orla.,ırkl:ı llal.nın \"C Alman ha- (;ene bazılarına giır:• rl.'. lıu ziy;ırd Dal !I. D. • D. hıı·, ia~c d epolan, A•apta nı o toı r· 
Z'İC< ıtin siya•i muharriri, !lıılvar j !Jl!·akınak lftzını g-·ldiği kaııaal '111Je Jıu. va ku\·,·ı·tleri iı: i ıı mühim iislerılir . !;anlar mesı•les!ndeıı ı.ıa;-ri bir ~,•ye ına. Saba~ 6. 36 Alc~am: 17.58 koll a r toplu lu kla n , :llu<a\'Yncln ~,, 
YMl'llr h•·duıhııırlal: Rudop ı 1 :ıi'hırı-:lıınduı?unu lıilrl'rıııi,tir. lnı.riliz t:ıyy:ıı·ı•lcri ,,.ı, ı.rii·'İİ ılı· tur olmaksızın )!ısırılan .;nıır:ı ıllisii- Ôğle 12 34 I Yat.ı: 1923 pnlaı· bomlı:ı l an nıı~tıı·. Acl i.;-a b ,jı"' 
n•ıı lıir Alman ileri harcketi:ıi "as»: Kumandan rlı•nıi<tir ki: Tralılusa eok siclcl,'tii bir akın yap· niilnıtişliiı·. : ' dvarın d :ı A\'a~ kiipr li ,ii ıı e ve cıc_ıı;.,. 
miı•k.ıi'ı"ıt u· ~tn°a!{ım e!ı m"ıiyp+J,, - llazı i.,tbmıi vaziyetkriıı Jıa,ıl ıııı~la:·rlır. 8Pyahat hakkında elı l ~ eılihı nw- lkıadi 15 34 İmsak 4,58 ; oluna tam i <a lıe t lC'r b.\•derl il n~:"~· 

"kayd-cttiktt.:n ~01.1ra ttiyor. ki.:. l 'lnı:ı~ı. İngiltcrt·}:c ı:ıatz~·tll'' \·~:-;aiı· I>iifrı· taraftan 11.1g_iliz k:tra, dı'nİh llın1atın sarih olnıan1asına 1·ağ-ınen ._ ~"'-rn av udl ukta iki küyC" n1 uvai1 1\·ıl 
cBıılg:ırlar Hl18 de lııgılız 'ıa\"a verm:•I< meclıurı;· .. tıııdP kalmamız ve ha\"a kuvvetlc•rının oıt.ışarkta bu seyahatin h'irti"•IHiıı se;..-i iiZ<'tiıı- D ok t O r yelle ta:ınuz e dilnı i~ı i r . A ,· J oı\e 

kuvve·l<>rinin lıa~kınına uf(ra·rı-lar- muhtenıddir.> toplanması, Almanlara knrku \"Pr - ıie lıii.l"iik bir tesiri olacaiP lalımin '- 1 <ıçık la ı · ı ndıı nakliye gcmi ! C'riııe 
ılı.» Amiral, Ruz\"l•ltin do ıwnm:ı.ll tama- mektcdir. Almanlar. Dalkanl:ır<!a ,·c dilıııektecliı·. Behçef Uz lıir lrnmyona lıombalar at ı! m ı ~tır· .,11 

Xiyuz.Kron;kı gn' te·i ılt •ô•·!e \"a-, men hazıı-lanıak i~in k.:onclis'.:ıclcn bir İngiltereclt• u~ları lııılunan :dı•nı~ii- Kah!rt., 27 (A.A .) - ltü;·tN· ııııılıa- :\l aJt,ıya dii~man 40 homh'1rı! • O'.[ . 
7..yor: 1 mühlet i.>teyiıı i;lemNliği sualine. mu! bir kıskaçtan rok korkn.rnrlar. birinin iii!ı·pıııliiiinı• ııiirı', Ed •r' v Ç k h t l ki vı• 40 a vcı ıa,·yıı res i;· I <' t aaı·rn:ı c (l l• 

cYıııımılılarla Türh.cr ~rasınıla ııir cllayır'.• ('"'·ahını \·eııııiş ,.,, ~ıın- Türkiyulen l!'.eleıı lıir nıi i sahi\I 'tııı- n?ral ili! simdi Ankaraya '"J'lıı:tkı"· OCU as a ı arı :ııis . tııyy:ı re meydanındak i b:ızı ı 9 ı 
aoke•·ı anlaşma vardır Tiirk a~l(cl'i~· !arı ilt"·c >lmi~tiı·: lan söylemistir : ulılukları zinıreltt'n ı;cınra Kalıır·,·e mütehassısı :ıa:a r h asara ui(rnmıstır. i ki A ln 11 
rl rrıukya huc!urltınc1a l..1haş~üd c•rı':~ - T•~akat ben. en kı~a bir 1.um:ınrla - l{üzgür nlütlt•fiklf'I ' )('hinr PS - di)n~ceklt?l'cliı· . Jlu arada r:diinİıt .-\ İi- +ayyart>:-:l ta,vy~ıre l .:? rifn iz, 5 ~h~~11 
bulunuyor. Diğer taraft.<111 grıh ral tam nı:ına,<irl 0 hazır bıılunmak için nıekıedir. ıuı)·ı ziyaret etnıt•<i mu htem<'ldir. Hastala rını 11,30 dan bire kadar • :ıy;»aı esi de d a fi toplar uıı·aU 11,.rı· 
Katro, :llenz;., \'i! Yeni Zeliınrla hüklı- ~alısıpınını.• lngiliz nazırının ziyaretini . T rab- Lefko~e. 27 ( A.A .J - lııl!'.ilterı h:ı- ll lişü r ii lm üşlür . Biı"(:ok ları da iı ":'. ı·f 
meli, kendilerine ait kıtulan her r:ın- Kumandan . Anı? ı·ika zırhlı in~n:ı- ltrn muzaffer iyctinde o l duğu gibi ye. r ici.\ e nazın E den , Türkiy~_,.P gider- B eyler sokağında Ahenk matbaası ,.~ d ö nemi.vecek de r eced e Jı : • '~;S 
gi cephede olnı-sa olsun general Yar- tının altı ar enel biteceğini ~iiylc- 1 ni bir z afe r başlangıcı lelilkk i e d en keıı Kıbı·ısı ela kısa bir m ii ckkl zi;·ıı- yanında kabul eder. :ığratılmıştır. üç avcı tayy ııre 
velin emrine nrmiştir. miştir . mih,·er endi ~e d c dir. ret etmiştir. <lil ş nıii ştllr. 


