
Nüshası her yerde 5 kuruştur 

- -
Gemilerin bazı ları harp 

gemisi değilmiş 

Enterne edilen efrad 
için teşebbüs yapılmış 

Loııdrn, 1:: (.\.A.) - Riiyh'r 
ı\j:ıu ın ı ıı \•i ş i nıulı ..l tı ır i ti <l iri 
yor: 

'F'ra.n s.z ı stihbnra .. ofi ... in c görP 
Fr:ın nııın Ankara ma<lahatgüza
rı, l<keııderun limanına ilti<•:ı 
rden 11 Fran~ız h!!rp gemisi hak
ı ,ınd:ı Türk hükümeii nezdinde 
bazı leşebl>ii•lerd e bulunmu~tur. 
Bunlarılnıı L~lan kıır:ıkol gemi>i 
bir yardımcı gemi VP ~ mnyin ge· 
mi•i olmakla beraber diğerleri 
yük ıupuru olarak telakki edil -
m. ktedir. hkenderunda e>nterne 
ediıen Fransız bahriye askerleri- ' 
nin mikt!lrı 200 ki~idir. 

Yine ayni Ajansın \·erdiği bir 
habere göre, Ant11l:;a liııı:mın ü- ı 
nilnde lngiliz tayyareleri tarafın
dan bombalanıp batırılan gemi. 
bir askeri nakliye gemisi olup 
bundan kurtulan ve enterne edi
len efrad h~kkında da Türk ma
kamları ile milzakerelH cereyan 
etmektedir. 

Peten - Darlan 
ihtilafı 

Veygand, Uakar müda
faası hakkında izahat 

verdi 

Mar~•al Peı.,n 

;1,iirilı . 13 ( \,.\.) - Dn r lan ı lc 
m:ırc , :ıl PMe>11 :ırıı!!lnıln ı:ürü• iht i

-Devamı iklnri aAhif~d .. 

Sovyet elçisi, Matsuo
kaya izahat verdi 

Karşılıklı her türlilyar 
clım yapılacak 

Biribirine h~ber verme· 
den iki devlet Almanya 

ile anlaşamıyacak 
Lonclra, 13 (A.A.) - lngiltert Ifa

riciye newrPtinin tebliği: 
Alm:ıny~ya knr~ı olan bu harpte, 

büyük Brıtanya Jle RtıS\'R arasmdıı 
mü•!erek hareketi tazam~un eden bir 
itiliıfname 12 temmuz günü nk"3mı 

Alman askerleri ::\!osl:o,·:ıda lngiltercnin tam saliihh·et. 
,,.----------..;,;;..;."'\lr li ml\me~sili ::\foskova elçisi Krip; ile 
r "\ So,·yet Rusy:ının tam salahiyetli mil-

i Almanlara göre 11 Sovgetlere göre 1 ~~~;1:!~r~~ı;~~.~~-i>'!ri ::\folotof ara-'-= ı ---;;. Bu itililfnamt-ye göre, ew~ır.. ikı 

St ı• hattı b• 1 Al t•• hükumet, Hitlerin tesiri altında buJu. a ın ır- man mo or- n:ın hu harpte. yekdiğerine her tlirlü k kt d J •• I • h müz~her~t ı•e muaveneti gösterecek· 

ÇO nO a an U a ayı ım a ler~~~iyen her iki hlikumet, Almmıva 

G. ve inhisarlar Vekili 
Erzurum, 13 (Hususi) - Sark vi

Jayetleı·inde tetkikı:tta bulunan gllm 
rük ve inhisarlar vekili bugün eh
ıimize gelmiş ,.c \·ekal•et müe;~e;e 
li>rinde tetkik:ıta başlamıştır 

Sovyetlerin Almanya-. 
daki sefaret erkanı 

1059 kişilik iki kafile halinde 
lstanbula geldiler ' 

f.dirne, 13 (Hususi) - Sovyetler Birliğinin Almanyadaki sefaret 
erkanından 1059 kiş i, bugün pasaportlu olarak 2 kafilP halindP Ba
baeskiyt" gelmişler ve haz ırlanan 2 hususi ka ta~ la lıtanbula •Pvk Pdi l
mialerdir. 

Kafile iç inde bulunan Moakovaıun Berl in b<iyük elçisi Viladimir 
Dekazanof ile refikası ve maiyeti erka nı hususi otomobilini ;ı,. latan 
bula hareke t etmiılerdir. 

Gelen 'iiıafirlerin iaşe ve iıtira ha tları Pıbabı te min t"d ilmiJ, k"ndi
lerine gereken kolaylıklar gösterilmişt ir. Aralarında bulunan Üç has
tanın Edirne memleket haatahaneıin d" ilk tedaviler i yapılmıftı r. 

r .. R·a·ai·y·©:·öv\fatlb>·u·i~it. 
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· Dikte servisimiz, 
adeta bir faciadır 

Yarıldı d•ıd• ile harbin clcvamı müddetince aralarin. e ı ı da bir anla.;ma, hariç olmak üzere, va! 
nız b:ı~ınn Almanya ile hiç bir mÜtn: M b 1 ki d 

Almanlar, Leningrad 
üzerine yürüyorlar 

, 
Cephede mühim 

şiklik olmadı 

reke \:e .sıılh akde~i.y~klerd!r. at uata karc.ı saygısız 1 ar a 
de~İ~ Bu ıkı taraf, bu ıtılafnamenın der- Y 

hal ~-e imz. ~land~~· .aakik~dan_ itibaren rekorlar 
mcrıyet<> gırccegını \'e hıç bır tasdik kırılmaktadır 

Müttefikler her istika
mette ilerlemektedirler 

102 Alman tayyaresi 
tahrip edildi 

mrrburiyetin · fabi tutıılmıyac:ı~ını Dün saat 17,30 dikte servisindeki cıldırtnc~ık bir düşüncesizlikle bunları 
- Devamı dördüncü aahife~.ı - spikeri dinliyoruz ve ıztırapla birbiri- bize yazdırmağa çalışıyor .. Bu ne laü-

--------------- mize bakıyoruz. baliliktir?. Bu nıısıl dikte servesidir'I. 
Kimdir, adı nedir bilmiyoruz. Fakat Biltiin spikerler, ayrı ayrı birer usul 

bu spiker de şahsına mahsus bir u•ul tutturmuşlar .. 

Tobrukta bir ıngiliz hu- Köstence ve bazı şehir. 
ruç hareketi tardedilmlş ıer bombardıman edildi · 

Berlin, 13 (A.A.) - Almnn baş- .Io,kova, 13 (A.A.) - Dün gecıı 
kumandanlığının tebliği: \neşredilen Sovyet tebliği: 

Dahn ewelki fevkalade t~bliğde 12 Temmuz gilnU Piskof, Vitebtk 
- Oe•amı cl&dibıcll ıahi(ede - 1 

- Devamı dördiincii Hhifeecl -

Amerika 
Vapurlara el koymakta 

berdevam 

16 Danimarka vapuru 
do.ha alındı 

Almanya 
Cenubi Amerikaya nü· 

fuz mu ediyor? 

B. Amerika askerlerini 
terhis etmiyecek 

\' :ı Gington, 12 (A.A.) - Amerika Vaşington, 1:1 (A.A.) - Zannedil-
bahriye komisyonu1 Amerika liman- dlğine g&ro, <11;kerlik mükellefiyeti 
I:ı ı ıııda bulıın:ıJl dığeı· on altı Da - kanununa tevfikan siliıh altına alın· 
nimarkn v:ıpurıııı-:ı da <'I konulmasını rnış bulunanların vakitleri gelince 
k::r:ırl:ıştırmı~tır. ıerhi~ edilmemeleri hakkında gene-

Molotof 
Amerika elçisi ile sık 

sık konuşuyor 

Bıı ~uretl e <'1 konulan Dıınimarka r:ıl :\Iıırşal tarafından vuku bulan 
\':tpurlarının -ayısı oıuz biri bulmuş- talep, cenup Amerikasında, Alman 
tur. Hnh:·iyo komHyoııu biı' müddet nüfuzunun girmekte olduğunu gö;;-
eı·vel hir_ it~l)~aıı ".:ıp~_runu da miisa-j terir hare~etlerde.n .. "e Filipin ad.ala: ) , . ~· Moloto~ ... 
dcıc .. tmışu. ~ımdı dıger on be' !tal- rııı:ı :ııt mıhver dhşııncrlerınden ılerı .-ıo .. ko,:ı, 13 (.\.A.). Hnrıcı)e ko-
v·nıı ve bir Alman ,·apurunıın da kul-lgelmiştir. mısprı :'l!olntof, Amerıkamıı ;',fo,.kovn 
İnııılma<ın a muy:ıfııkat edilmiştir.,-- hüyilk elçi'i ile sık Rık J,oıııı~makt:ıdır. 
Bunlar casusluk hakkındaki 1917 tn- \ ' " "~ bı•ıı .. cn~bi \'~puıu bun:ı d" _Fakat ~imdiye kadar bu konuoımnlnr 
rihli kanuna tevfikan kullanılmı~tır. hildiı'. hakkında lıie bir şey hildirilm~mi~tir. 

, 

Amerika 

Asor ve Yeşilburun 
adalarını işgal 

etmiyecekmiş 
Lizbon, 13 (A.A.) - Porteki

zin Vıı~iri:gton büyilk elçisi, Am<'
rikanın, Asor ve Yeşilburun ada
larına asker getirmiyeceğinc da
ir Portekiz hiikümetine teminat 
vermiştir. 

1 SAR E.T ı.tR 

icad etmiş: 1 Bir akşam evvelki bayat hav:ıdisle-
Her kelimeyi, iki, üç defa tekrar- rin snl::ılımız:ı uzatıldığı kafi değilmiş 

lıyor ve ciimle bitince, satırın başın- gibi, spikerler, verdikleri bu eski ma
dan itibaren tekrar, hatta iki defa rifetl<>ri, bir de.J:endilerinin buldukla-
okuyor.. rı şekilde telleyip pullam:ıkla ncnba 

Mesela diyor ki: bize bir hizmet y2ptıkl:ırınn mı kan i-
Orta şark.. Ortn ~:ırk ... Hava ... Ha- dirler? 

va .. karargahının... karargahının... Yazdık, .çizdik. Fakat v:ır:ıkı mihri 
tehliği ... t;,bliği.. • vefayı kim okur, kim dinler .. 

Sonra U:h·e ediyor: u ra<!)·o müe~>esesinde, bir gaU"te 
Ort~ s:ırk hn,·n k:ır:ırgahmın teb- idarehanesine girip or:ıd:ı çııhşnnlnrın 

!iği: ne ~eı·iyede olduklarını, yazış sürat-
\ 'c kulağımızın dibinde :ıyni ~eyi !erinin neden ibcret bt!lunduğunu gör-

tekr::ırhyor: milş, anlamış tek kimse yok mudur?. 
Orta şark h:ıva karargahının teb- Bu ne ha"1ir, bu ne focidir?. 

!iği.. Tnm yarım •::ıat, radyo başmdn, 
Ayn: zaınanc!:ı, her gün tebliğlerde, ndetn bir kiife i\ziimden bir nebze bal 

~uı-:ıtln, bumda g('ccn malfım ve mııa~·- nlm:ık i>tir<>n z:ıvnllıl:ır gibi (Kelime
ı ·en i' iml<'ri iki ı•cfn okuduğu (V ... O ... ler ~pikerin ağızlarından ~abuk dökül
L ... !. .. N ... S ... K) ni;·e diy~ ins:ını -Dl'vamı ikinci ıahifede - _ 

1 • 

Şamdan bir görünüş 

llllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111 --------

Suri yede C. Amerikada 

Mütart:ke dün 
imzalandı 

General Katru başka 

ihtilaf, tavassutla orta· 
dan kalkıyor 

Fakat hudutta hadise
ler berdevam 

lngiliz tayyareleri Pahalılık - Komisyon vazifeye çag"' ınldı Boyna,- Ayrc,; 13 (A.A.) - Peı·u 
Londr:ı ı:ı (A . ff 1 d R i ı · dü~man bom hiikıimeti Peru - Eku\latör ihtilafı 

A.) - lngillcre ha- ava ar a lıardım:ııı layynre~i, - Pahalılık nasıl ? h:ıkkındn Arjnntin, Brezil~·:ı ve: A-
, v:ı nezareti j,;tih - l,;koryanın şimal :ı- - Bildii imiz gibi berdevam.. vı 'd d • t bl'.. kt nıeıik:ı hükumetlerinin tava"ut tek· 
lı:ırat hürosıındnn: ı· . . - rıklarıncla bir ay - Fiya t mürakahe k omisyonu ~ı e e e ıg ÇI 1 lifini C'"" itibariyle k-:ıbul Ptnıi~tir. 

1 Ağır lnrıiliz bom- ngılızler, Almanya ve eınıız ta .. :ıf•ndw ne a lemde ? y Bazı ,;artlar ileri -nrmüs>~ de bun· 
)ı:ırdımıııı tayyare - F ra .. . d tahrip cdilmi~lil'. - Çalıııyor, toplantılar yapıyor . . Benut, 12 •. (A.A.) -:-- Ge~ıe.r:ıl Dent?. Jar halledilebilecek mahi.ycttPdir .E-

tleri diin avcılıır re- nsa uzerın e taar· ~lalta 13 (A.A.) - Ta tbikat huauıunda neler var ? ve general \ ıl,onun .ılk nıul~katln~:r~ı kurnıörün cevabı heniiz gelmemiş -
t'akatindp olmak u- ruzla rını artırdılar - Re,mi teh l ıV;: - Şimdilik vaziyeti karşılıyamıya yaptıklar~ haber V<'rılme~te~ır. ::\!ula- liı. ?.!aamafih bu hükumetin de es:ı· 
zere ,;mali Fr:ın'"1 Cumaı-te ,-i gü - cak kadar pek a z ~e>'-· Her tetkik, k:ıt, Akkad:ı cereyan etmır;tır . .. :<ı kabul edeceği anb,ılmaktadır. 

B. Matauoka üzerin~ iki t:ııırruz ııli .IJıılt.ı ÜZ ' riıı•' hep lstanbuldan, şuradan , buradan Beyrut, ı:ı (A.~.) .. - General Do· t,pan~·a büyük oelçi,i hariciye na • 
Tokvo, ı:ı (A.A.) - 80\·yet hl\- yapmı"lnıdn·. B düsman t:ıyyarele - •orgu!. gol Orta ~nrktnkı hur Fr:ın,ız km·- zın ile konuşmuştur. Bu konuşma, 

Yiık (•lci~i iiğlcdL·n •onrıı hariciye na- Sen · nehri nır - re7nen tezgahları ri tarafından ı .. ım - - o da la:ıam şüphesiz .. vetl('rinin umumi delegesi Katnını İ,;paııyanın, ihtilafın halli hususun· 
z~ı: ::\lııt•uokn i]P ko~uşıı:u~t.ur. ll:ı- rinde bir noktada yeniden bomba/ d hal:ır avlmıştır. H~· . - Evet, fakat çarşıda görülecek b:ı~ka bir vazifeye çağırmış ve Kahi- da gösterdiiii alakayı ispat .etmekte· 
rıcı.re nazmnın husu,;ı daıl:'e"ıncle ce- c~ya depoların~ an l fif hasar YMdır. Sı· ışler de çoktur. Pahalılık mevzuları, reye D~lege olarak naroıı dö llenua;·ı <lir. l,;pany:ı, ewak hazınesınden çı· 
ı·eynıı C'den bu milliikat bir bu~uk Hancln cmka gnra.ılnrınn bombalar Yiller arn~ındn bir miktar Ö l •İ l'l' yn- cezri aurette ve urulı takiplerle hal- tın·in ,,.tmi•tir. kardığı ve mü,tenılekeciliğin ilk ba~· 
ı<aat slirmü•tür. Haber ".l!ıııdığıı_ıa g6: atılmı~tır. . d.. , ı-a.l.ı btıl ~ınduğu anlasılnıışt:r. A"keri letmek ıı;re'ktir. ·Kahire, 13 (A.A.) - Libya ı·e Ha- l:ıdıgı .t~rıht.~n kalı;ıa ba:ı eVrnkını, 
re, Sovyeı dci. i, harbin netırel?rı A~·rılarımı_ı do~t~ı uşmaıı a'cı~ı~ı mu~sse.elerde ne hasar, ne ın~nn - Netı~e ? be•i~tand:ı kayda değer bir şey \'Ok- bu i~. ıçın go,terebılecektıı: . . 
h~kktııd~ .n· ızırn iznhni \·ermış ve tahrıp Ptmı;!crdı'. · ~yr!~: 6 pı~e zayıatı .. ı·ardır. Hav:ı!anan aı•rı~ırı : - K?ınıay~~· daha b &4ka bir ça· · -Devamı ilt.inci aahifed.,. _: ?ıger taraftan ~eru ha_:ıc.ıre nez:ı 
clıger mlihım rn' eleler dl' konuşul - bombardıman ta~~ar\ : te tahrıp nıız du~manla temı.sa gelmemışler hıma aıatemı tutın•ğa mecburdur 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ret!, hudu~da yenı. bazı hadı~eler ol· 
muştur. , edilmiştir. 4 avcıınıı 8~ ıp ır. - Deva'OU ikinci ııal!ilede - Vtuel&Jlll ** duırunu bıldirml~tır. _ 
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• 

YILDIRIM HARBi 
Denizlerde, bugünkü şartlarla 

böyle bir harp verilemez 
v Atz A N: Hüsamattin üıseı 

...,.. 

(ANADOLU) 

1 FİKİRLER 1 --s A YG I 
Radyo memleketimizde d.. taam- M • d h e • 

müm etti. Büyük, küçük şehirlerimiz- anı sa a avayıcı za• 
de hemen her evin radyosu var, bir 
çok köylerimizde de ~~uma ma?sus 

1-ı Tzmrnu;ı; 

1 HALK DİYORKİ 

Alaçatıda 

"Kır bekçileri vergi tar
~hiyatı lmünakaşası radyolara tesadüf edilıyor. Şehırle· • f • ti • 

rimizde sık olan apartman ve evler rurıye ıa erı Muhterem gazetenizin 9 Temmuz 
de çalınan radyolar, bilhassa ya1:m 941 tarihli nüshasının ikinci sahife 
sokaklardan geçenleri bile iz'aç ede· ,.. üçilncü sütununda şikayet edilen mev-
cek derecede yüksek seı çıkartıyor. - zuun :ıslı nedir başlıklı yazıya cevaıı-
Hatta hazan odaımda avazı çıktığı B 1 d·y t tk•kat yaptırtıyor tır. 
kadar radyosunda suznakten faslı e e 1 e, e ) • Belediye kanununun 15 inci madde-
verirken radyo sahibi veya sahipleri s •• d J • d d d ::;inin 21 inci bendiyle bu vazifenin ifo-
sok,ağa nazır pençereyi aÇat"ak ge):p ıtma muca e esı evam a ır Si Belediyelere tahmil edilmiş ve 162 
geçenlere mağrurane bakıyor ve san . . w inci madde ile de bu kanuna muhalif 
ki bu şarkıyı kendileri söylüyor ve Manisa (Hu,.;u~i muhabirimizden) Gü~eı'.. val.ımızden telefo!lla al~~ı ahkam lağvedilmiştir. Nit.ekim kır be _ 
çalıyorlarmış gibi bir de müftehir _ Valimiz Faik Türel Dahiliye Ve- e.ımr uzerıne hemen tatbıkata geç ış çileri kanununun ancak Belediye teş
ve mağrur vaziyetler takınıyorlar. kaletince verilen bir hafta mezuniye tır. . . 9 1 .. . .... 1 kilatı olmıyan yerlerde mer'i olabile-
Halbuki farkında değiller ki alemin tini İzmir ve Ayclında geçirmek üze- ~eleclıye 41 ~·ı 1 .butçesı, ~oru en ceği, bu vazifenin Belediyelere aiL ol-
kafasını şişiriyorlar, komşularını ra re l\.I anis".ldan a~·rılmıştır. noksanların tam.ımtınması \ e .. mas- cluğu ve halka bu nam ile verg.i tarh 
hatsız ediyorlar. Herkesin evindeki i\lünhal buluııan altı muhasebei ra~lanı:ı _t:tsarruf yapılma ·ı. mutal~a edilemiyeceği hakkında Dahiliye Veka
radyosu kendisi içindir, kendi işite- hu~u,;itye tahsildarlığı icin mii<abaka "ı . 1•1 ~ ."ı~a~~: mak~~ınd~n ı:ıde ~gıl- le1.i ve Vilayetin bir çok emirleri v 
cek kadar açmak kafidir. Medeni imtihanı açılmı~. evrakları viliiyet rı_:ı~tıı. e ıt mıeclı,.,ı yak:~da ~e\. a- Şfıravı devletin tefsiri kanunisi 1z
hayatta kimsenin kimseyi rahatsız makamm'.t gönderilmiştir. iade ~oplaı:t~ yapara~, vılayetın ış-a.- mir ~e Bursa umuru hukukiye müdü-
etmeğe hakkı yoktur. Ank:ırad:ı bulunan belediye reisi retleı~ı dahılı!1de _tııdılat y-apacaktır. riyetlerinin tamim edilen mütaleaları 

* 
Avni Gemicioğlu gelmis ve clar bir Saglık teftışlerı: .... 1 d' 1 · · 'f · d' k · · 1 · ·· 'h S hh··· ... , .. .. .. . II.. .. , 1 yuzunc en ır G, bu vazı e şım ıye a-

Kahve havayici zarurİy«>den değil· mahalde olan pazar yerını )Ü tun 1 • • 1 • 1 ~ c ... muuurumuz . us?~ •' u - dar Belediven.iz tarafından ve kendi 
dir. Kahve içmiyenin gıdası noksan liyaca cevap verecek şekilde geniş hıddın nıuıhakatta. t~ftıslerını yapa- oi.i<lçesindc~ görülmekte idi. imza "a
kalmaz, hatta bilakis fena bir iti-ı bulunan buğday lorıc:ısıııa ııakletür- rak .~n.~rk:ze gelmı.~tır. w hilıinin ka~dettiği emir Belediye le~
yattır, midesinden, sinirckn muzla- miqtir. . I3utu.n ;a7:a \'e koylerde bugu nıa- kilatı oimıyan yerlerle Çiftlik ve arazi 
r:o olanlara dokunur. Fakat kahve ffavavici zaruriye (izeı inde ezcüm kıneler~ ~ eıııcl 0n kurulmuştur. .· ~ahip!C>rinin tayin eclecekleri hususi 
Türkün evinin bir lazımı gayri mü- le pey~ir. tereyağı satışlarındaki i\.fa~.ıs' ?ı~~ıleket .hastahanesınde bekçileı·e aittir. B~lcıliye teşkilatı olan 
fariki olarak sıra almıştır, hatta kah mahsus fiyat artmasıyle belediye ya beş. yuz ~ışılı~ tebhı~at . Y.apıla.cak verlercle kır bekçileri k:mununun m~r'i 
veye dair bir çok güzel sözlerimiz kından meşgul olmakt:ıcln·. İhtikara ~ekılde bır etm· makınesı ııışaatına olduğunu farzetsek bile bu verginin 
de vardır. Bir fincan kahvenin kırk meydan verilmemesi için şiddetli ted ba~lanmıı:ıtıı:: . . , . muhtar ve ihtirnr hev'etleri i.arafın
yıllık hakkı vardır derler. Evimize, birler tatbik :edilecektir. Sıtma .~ucadel "ille el~ vıla~12t~n elan tarh edilmesi iktiza ederdi. Ilal
yazıhanemize gelen her misafire sor Zabıtai belediye nizanıname;;;iııe emri dahılınde devan;w edılmektedır. buki Belediye teskilatı olan yerde muh. 

lngiliz Donanması madan kahve ikram etmek adetle • aykırı h':lreket eden yirmi esnaf be- Koldere. Ho~a~.ı ve dıger bazı mm- tar \'e ihtiyar ·hey'etleri \ağ\·edilmis 
Be.·eriyet tarihini dolduran yilz bin- almış olan Almanya, bu tazyik O) unu- rimizdendir. Bunu yapmıyan misa- leclive zabıta komi>'erliğince tecziye ~a~alard~ı. gorı~l 1~n. sıtmamı~ hemer;_ olduğundan ihtiyar hey'etlerine ait bu 

!erce vakalur, milletlerin yekdiğerine ını İngiltereye karşı oymımıya ı:alışı- firine istiskal göstermi~ sayılır. ediliniştir. onune geçılme;;ı ıçın nıah:ıllınt• ;ııhhı vazife de 2~ kanunuevvel 93:1 tarihli 
gfi,;termektedir. Tıpkı fertlerin biribi- yor. Deniz seferlerinin güçleşmesinden :\Ianisa, (H UF;usl) - Viliiyet büt- hı>.v~t .)· ollan~ı:ıtır. . Resmi gazetede in ti ·ar eden nizamna-
rine tahakkümü içiıı tutulan rnllar n<' Bu oyunun muvaffakıyete varabil- memleketimizde bir a.~alık lılahve çe;;i umum} meclisçe kab'll edilen Kının tevzıalma memnunıyetbah.;ı me mucibince Beledh·elere devredilmi~
ı e, bir milletin diğer bir millete gale- mesi için Almanların elinde muhtelif buhranı hissedildi; gelmedi, geliyor, şekilde yük>ek tasdike iktiran etmiş bjr fle~ilde devam olunmakla~ır. Vı- tir Eıı ,;eJı~pten bt1 ~'erginin tarhı icap 
lwsi için de yi.iriinen ~·ol tanıamiyle bu. kıtalarda müteaddid deniz ve havı:ı- üs- gelecek, tevziata başlandı.. Fa.kat w iade edilmiştir. Valimizin mezuni lay~t .ıanclarma komuta~ı ·~eflı;ı m.a~ ct:;.e bile sıfa.tı re,;miyeyi haiz bulıııı
nıın aynidir. !eri bulunması icap eder Halbukı Al- adam başına tevziine karar verılen velinin sona ermesini beklemeden sadı~'_l e :ru_rgutlu \'C Salıhlı ha\'~lıc;ı- mıvan sah~İ\·etler tarafından değil, 

Rir milletin, diğer bir millete gale- manlar. ancak ve munha ıran Avrupa- muayyen bir miktar kahveyi ala - İıu~u,-i muhasebe mücliiriimüz Ha!4an !l:> gıtmı$lır. Beİediy~ me~lisi vcrn encümeni tara-
be,;i için. dünyanın teşekkülünden bu ela istfüL ettikleri üslerden istifade et- bilmek ne müşkül bir dava oldu. • fınd:ııt tarh eclilm~~i iktiza <-derdi. 
zamana kadar insan fikrinin bulup çı- mek mecburiyetindedir. Bu ise Alman- Dükkanların önüne yığılan halk ne M v ı d k k f b Ününe gelen \'e keyfi istediği zaman 
kardığı u:;uııer m::hc1ucı çerç~\'eıer için- yaya kafL menfaat temin ecıememekt~- iziyetıer çekiyor, itişmekler, ağız kav U2' a a e me ena, se ze ve vergi ım·h etmeğe kanuıııarımız ınü-
dedir. Şimdiye kadar kullanılan (me- rlir. _ . gaları, küfürler ve sonra da ~aatlerce ~aade <·tmez. 
• .. d) !ur ikiyi a 'maktadır. Bu harpte Buııa ragmen, Almanya Avruııadakı intizar. Bunlara sebep nedır? Her- benzi• ll derdi var Buna imza ;;ahil.Ji Baha Gürfıratın 
Almanlar üçüncii bir (mctod) u da tat. üslerinden İngiltereye kar ı, tayyare, kes kendi hakkına razi olsa mesele cfa razı olmadığına kaniim. E:-;asen bu 
lıik etmek fır,;atını bulmuşlardır. mayin. denizaltı .ve ko.rsan gemileı·ini kalmıyacak, lakin sıraya girmek, :Jiuğl:ı, (Huwsi) - :JI.uğlada ben- tır. Bunu gören geb1..edler isteı· iste- vergi kendisinin Al:ıçaiıya tayininden 

Bugüne kadar kullaııılan usullerin kullanmak suretıyle bır yıldırım har- kendisinden evvel gelene y«>r ver· ziıı kalmamıştır. Civar kazalarda az mez yola gelmişlerdir. ev,·el ihdas edilmiştir. 
lıirinci"i biı· milleti mağlup etmek, o bi vapm:ığa çabalıyor. mek usulünü takip edemiyoruz. O- çok va!·sa da onlar da kendi ihtiyaçları İhtikar yapan sebzecileı·clen iki ki- Belediye kanununun 162 inci mad-
rnilletin topraklarını i~tila etmek, ikin- İngilterenin tekniği mayinlere kar- tobüse binerkPn de, sinamada bilet için ::ıaklamaktadırl:.ı.r. Muğlada bir şi Adli.veye verilmiş, bunlar 25 lira desi sarihtir. l\fakamatı aliyenin nm:a
cisi de bir memleketi her taraftan ab- şı mükemmeldir. (Degosing) usulü ile alırken de ayni vaziyetleri görüyo· damla dahı benzin voktur. para cezasına ve birer hafta işten me- rı dikkatlerini tekrar celbetmeııizi rica 
lııka ederek ve iktı><acli tazyik karşrnın_ mıknatıslı mayinlerin t.e;;iri hemen ka- ruz. Bu yüzden niçin kendimizin de Vaziyet öncı>den \'ilayet makamına ıı.edilmeğe mahkum olmuşlardır. eder, bilve,;ile hürmetlerimin kabulii-
tla bırakarak te,.;lirfl olmıya icbar w milen denecnk derecede izale e<lill- bııŞuna sıkıntıya girdiğimizi takdir bil<lirilmiş. \"iliyet de İktı~ad Vekil.le- EKil!E!U,ER /Fi DEGIL: nü dilerim. 
bıı suretle mağlfıbiyet.e uğratmaktır. miştir. . . . edemiyoruz? tine y[\zmış, neticede M:uğlaya benzin Bumda maalesef ekmekler pek fe- Alaçatının Tokoğln maha)le><incleıı 

Bir memlek~tiıı i,;tilası için mü~tev- Vakıa Alman cle.nı~altı gemıl~:ı ço.k * . . . ~evki için kumpanyalara emir veril- na çıkmaktadır. Kabahat ne pi~iren Ömer oğlu Jfchmrd !mır: 
li kuvvetin karadan veya denizden gel- zararlar verme!< .ıktıd~nııı . ~os~rı- Sokaklarda yürüyenleri~ızın hır mişse de hi'ıla bir ~Y çıkmamıııtır. Be- de, ne ele yuğurandadır. Ekmekl'<!riıı ( \ 
ıııe~inde bir fark yoktur. . yor. Bu~lar.a manı olabılmek ıçın tıca- çoğu daima yolun sağını takıp etme- lediye~1in elektrik için kullandığı ma- fena çıkması düpedüz unun fena olma- ı •• •• • • 

İktısad1 a~Ioka ve t~zyik deniz veya re~ gen:ılerın~ ~ah~ fazla m.~ha.fız ~e- ği öğrene~iyor ve ?una }~lı~amıyo - zot eh azalnuşs:ı ıl:ı hunun için 1eclhir sınch~ıHlır. _Dnlnr fa.brik:ılanla _ı:~k fe- Dun U şıddet(J 
!,arııdan ve~ ahud denızle karadan ya- mıler \ermek' e buyuk rleııızleıde ka- ruz. Bu yuzden gıdecegımız yere alınmı~tır. Endı~eye mahal ,\'oktur. na bır .~ekılcle ınnhlucl hal? g-E>tırılmek-
pılab:lir. Bu neticeyi elde edebilmek rakol gemileri bulundurmak .icap eder. daima fazla zaman sarfediyoruz. He SFJRzg iHTiKARI: , tedir. z ı ı 
ı•:iıı düşmanın deniz ve karadan muva_ Bu ela İngiliz ve Amerika donanması- le bazı gruplar tesadüf ettikleri dost Bur::cla sebzeye mahsus ki hal var· Hükum t una viizcl kırk derecede e ze e 
:ala~ını kesmek icap eder. nın kudreti ile miimkündür. ve ahbapları ile tam yol üzerinde u- ılır. UaWe calısanların ekserisi son za. arpa ve· ı;:anlar karıştırılmasını emret-

).faziye, mazide cereyan eden harp Almanyanın bu ha~·pteki biit~ıı faa: zun muhal>bete dalarlar, ~elip g~- manlarcla · ihtikar yoluna ı-apmış ve rniş1 İl"t Hallıuki bunda her ı;ey vardır. 
!ere bir göz gezdirilirse Almanyanın liyetinc rağmen, !ngılterede ıktı~aclı çenlerin yollarını kestiklermden hıç .~el:>ze fiatleri ııımılmadık clerecede Hatta elan hile vardır. Ekmeği çamur 
birinci u,.;ulün tatbikinde pek çok de· ' :ıblokanın öldürücü t€sirini gö,;leren müteessir olmazlar, halbuki u~uma yükselmiştir Bunun üzerine Belediye halinde yiyoruz. Vakıa icabında her 
falaı· muvaffakıyet gö:terdiği görü- il izler çok görülmiiyor. . . mahsus olan yolları tıka~ak kimse- büt iiıı : ~hzelerc narh \'ermiştir. nu çok ~e~·e katlanmak lazımdır. Fakat bu.giin 
liir. • Karada yıldırım karlıının mesut ne- nin hakkı değildir. Bilakıa nezakete iyi olmussa ela bu defa sebzeciler seb- bu hali icap ettirecek bir vaziyet yok
. İngil}z tari.hi .de bir milleti a.bloka ve I tİ~"·Ieriııi ça?uk. gören Al~an~:~· ele- ve içtımai terbiyeye muhalif bir ha- ze getirmemi~lerdir. Maamafih Bele- tur. Fabrikalar kontrül;;;i.iz bı.rakılma.-
ıktısadı tazyık ıle mutavaata ıcbar et- ııızde bu netıceyı yıldırım suratıjle te. rekettir. cli~·e işe derhal el koymuş, Lııcli vesai- malıdır. Çıbanın ha<ı f:ılırıkalarcln-
bgini göst.eren vakalar ile doludur. jmin edememek beclbahtlığı kaı:şHnn- * ti~·b ;:chze getirıııPk tertibatıııı almı:ı- dır . 

A.lmanların. ~ir mille!e kann galebe I ct~dıı·.-. Denizlerde yıldırım h~.rb_ı!. bu- Ziy~retine giUiğımiz. bir ~rkada-
tE>mın etmek ıçın buldugu ve bu harp- gunku ~artlar altında çok muşkul ve ıın kutüphanesınden kıtap ıster ve 
te kullandığı üçüncü usul ise hava kuv~\hemen hemen gayri miimküncHir. Dı>- alırız. Tıtiz kitap sahibi ciltli temiz Somada .. ·muhteıı·f ı·şıer 
\etlerinin yük::ıek ve dehşet verici tesi- l niz. kara, teknik ve strateji inin hiç ı kitaplarından verir. Bazıları bu ki-
ı·ınden azami istıfacte istemidır. Hava bir zaman tatbik sahası olamaz. tapıarın sahifelerini bol tükürüklü Soma, lilu~u:si muhabirimizden) _ !er birliğıne 3 . :.: mağlüp olmuştur. 
ııucumları ıle cephe gerrnınde ve mem- Hifaameddin ÜLSEJ, parmakları ıte açarak kirletir, mik- liaJke\'l bınasiyle l'arti bması mo- ::;ıınuıı ue bır revaıış maçı yapılacaktır. 
ıeıcetın her taraıında sivıı halkı .. bızar ropıarıar, bazıları saytaları kıvırır, el rıı bır hale konmuş, mütalea salon- li€nçıık teşkılatının Beaen terbiyesi 
ecıereK ve tazyikle~ yaparak duşman HAVALARDA yır~arlar, baz~la.~ı da bunarın sa~ıp- ıarı, umumı toplantı salonu, idare mükellefiyeti hukümlerine göre teşek· 
nu.Kumetını ıcendı naı.kı tarafından • • . ıerıne ıadelerı luzumuııu bıle duşun- hey'etleri odaları yeniden teiri~ edil- kıil etmesi için çalışılmaktadır. Hu 

--0-

Hasar hakkında henüz 
malfi.~at yok 

Dün sual 18 i 38 geçe şehrimiz
de evvela hafifçe başlıyan ve bir
denbire çok ~ıddetleneıı bir zel
zele olmuştur. 

Sarsıntı on ::;aniye kadar ·ür -
müştür. Bu yüzden telaşa düşen
ler ve evleri pek ::ıağlam olmıyan
larclan ~ok-.iğ'a fırlıyanlar görül
nıü~tür. Gerek zelzelenin merke
zi, gerekse hasar olup olmadığı 
hakkında henüz maliimat alına-sulh yapmıya mecbur etmesıni temin - Baı taraf~ 1 mcı aahifedeı - mezler.. mıştir. hmıust:ı Belediye reisliğiııin faaliyeti 

ı:tmek. dir. Cumartesi sabahı da dU~maıı ha- Bunlar ve bunlar gibi daha ~ayıla- ı>u::-JTA iŞLERİ: mesbuktur. Beledıye budçe::ıinden 800 mamıştır. Vaziyet, ancak bugün ı 
.liırınci Cihan harbinin :sonunda Ge. va teşP.kkülleri adaya yr.kla~r.ıağa cak nıce haller vardır ki bu ııbı ha- • J:'o::ıta mücıurünüıı faali,ı.etinden halk lira tahsısat ayrılmıştır. tesbit edilecektir. 

neraı Jofr, bu metodun gelecek harp- t~ebbli::: etmişlerse de avcılarımızı reketlere düpedüz saygısızlık der- memnundur. l'ransit merkezi olan 
ıerde kuııanııabılec~ğıni. ı· ransız. mıııe- görünce ;'ah ile bir kaç mi] mesafeden ler, hali>ukı medenıy~tin en layık Somada çalışma isleri ,;alıaha kadar 1 ' 

000 Peten - Darlan 
uııe ve bıituıı dunyaya ıhtar ettıgı za- geri d(>nmü terdir. . . manaıı saygı değil mıdır? temctıd ecııımıştir. Her saat ve dakika- TURGUTLU · MANiSA ACI , 
ıııan bu ıkazcıan? zaman yalnız Aıman_ Lonclra, 13 (A.A.} - İııgılız ha· . A. E. da telgraf kabul edildiği gibi adi mek-ı- -! 

ıarın jgtıfade içın çalıştıKlarını bugun va nez arı: tinin tebligi: tupl:ır da alınmaktadır. .\luhtereın gau:teniziıı 9ı 11 941 ta- ihtilaf 1 
<Jlitün duııya ıuııamış bulunmaktadır. Öğleden ~onra avcı tayyareleı imiz 

000 
YUL KOPRf..: JŞLb'Rl: rihıı nü::ıha::ıında Turgutlu gençlerinın . 

AJmanıar ~u-harpte her tiç usulü de .;imali Fran -ada taarruzı ha~ek.~t~.er Radyo - Matbuat l ..::ı/ gelen kaymakamımız .:\iümlaz ı .~ıa.nisıı. Yıldırım takımını 2 - ? yendık. . - Baıtarafı 1 inci aah.'.fede -
tatlıık etmek ~uretıyle harel<ete geç- yapmışlar 6 Alman tayyareı::ı duşur- 8 f 1 . . h•fed _ lkov ve mekt.ep i~Ieri,·le ehemmiretıelıen yazılmıştır. llalbukı furgutlu lafı mevcut oldugu hakkında :;ıa~ ıa-

• •1 .. 1 l l . k - aştara ı ıncı sa · e · > " " 1 . k .. ~ . . . .. h. 1 ıııış ve harbı ku\:vetıı uuşmanı? ~n n- müŞl•erdır. ki 'tayyaremı:t: ·ayıptu. . . , .· . .. sle . 
1 
meşgul olmağa başlanıı~tır. Bilhassa Sporcuları b~r maç yapma uzere ,.ıa- !ar dolaşmaktadır. Sıya::ıı muşa ıt ~ı· 

ı;ııterenın aleyhıne çevırmek ıçın bu- . 'a hil boır. bardımaıı tayyarelerımız ,,un)'. (Aman 'cıılen hav adı .. r baJ at 1 seylapıan bozulan köprüleri yıkılan 1 ııısaya gelmışler, yapılan maçta oyu- Su·riyede muhasamatın uzaması u
tun faaliyetim sarfetmekte bulunmuş- de Ho!landa açıklarınd ı düşmflnııı marıtetJer oımasınJ dıye tlıye l~~u:uyo. köyliilerin dilekle;ini karşılamak için nun birınci .haflayımında 2 - O galip zerine Vişide mütarekenin reddi ce-
tur. müteaıldid gemilerine hücum etmiş- ruz. ve r~dyo m.asa::ıınd~r: ~a ~~ımız icap eden tedbir alınmıştır. vaziyette bulunan Turgutlu takımı bı- reyanı uyandığını bilclirmektediı. 

ı.'ıldırım harbi sistemini kullanan !erdir. Bıt hücumda bir ıngilı:t: bom- vakıt, elımızde ao - 4o ~e ımelık an- .SOJ1A il1ALIYES/NDE: rincı devrenin sonlarında oyun, yağan jurnal dö jeneve göııe, general \'ey-
Al~anya._ karadaki. i.'tila hareketinde bardım:rn t~yyaresi kaybolnıuştur. ~ak hır h~~adı:> ka!ıyor .. ~0~1~~: bıınuü~ ~!aliye dairesinde görülen bazı yol- şiddetli yağmur haseb.iyle .iki!lci de~- gand, kabinede Afrika v~ bi.lhassa 
ttaı~a. z~ferden. za~eı:e koşmak çarele- Londra, 1.3 (~·~.\..) - Bom?ardı • ~dına, (~ıkte ::ıe~v~sı) dıy~n m ve gd·- suzlukların tahkiki için vilayetçe Kır-1 re o.rnanılmaksızın tatıl edılmış ve bır Da·kar müdafa-a.sın.ın. takvıyesı hak-
rnıı temın edebılmış ı.e de bu yıldırım man tayyarelenmız cuma.rtesı gece· ~ a .bu, aJans. muess~sesın. ·t'f ~ve; ~ kağaç mal müdürü tahkikata memur devre oynanılmıştır. kında izahat vermıştır. . 
harbini denızlerde ve ekonomık saha- sı, şiddetli fırtmay ,ı rağm~ıı Bremen yetınden ve nımetlerın~e~ ~::ı. ı a, e a · edıJmiştir. Fudbolda galibiyet veya mağlubiyet ---------------
ua tatbike muvaffak olamamıştır. Ay- ve Almanyanın . ~imali garbi.-.ındeki ıc~n~ kaybetmış olan Tuı kıye gaıetele- SPOR TEJIASLARI: tam bir oyun, yani iki haftayıınla te-
ııı zamanda yıldırım h:ırbıni Ingiliz diğer hedeflere h:.icum etmışlerdır. rının yardımcısıdır.. SoIJla Gençler birliği kulübü Akhi- min edileoeğinden hakikate . uymıyan 
adal.anna karşı icra edebilme~ zaman Bremende: sanayı v~ ~.a~.ri in;iaat tez . . . . . satırlar d'k- sar Gençler birliğiyle bir maç yapmış- bu haberin t~kzibini .rica e~e~.ım ... 
\ ".< fırsatını kaçırmış ve hatta kuvve- aahlarına bir ı-ok mfılaı;: ve yangın Temın e<lı;ı;oruz kı, şu · 1• ı. tır· Yıldırım Gençlık kulubu rernı N. 

0 
" · · • d · l k ve yarım llaatlık · tıııi de kaybetmiştir. _ bombaları atılmışt:,·. Du hareka~ e - te .. servı~ını .. ın er .c:ı .. de , az Netic.:de Soma takımı Akhisar Genç_ Halim Gürcan 

Halbuki lngilt.ere, (Eylul 939) dan- nasında bir t-ayyaremı~ kayb•Jlmu}- muddetın dortte bırı ıçın e Y .ıyor.uz. BUGONKO PROGRAM 
beri Almanyayı her gün biraz daha tur Alakadarlar, lütfen şu y~z~n~d~z~rıne 7.30 Program, 7.33 Müzik: Hafif 
ezen ve darla~an bir abloka çemberi İ.ondra, 13 (A.A.) - İngiltere ha- eğilerek, hem d~te ser~ı~ını ııı~ıyen, ZABJ1'ADA Surİyede parçalar (.pi.), 7.45 Ajan::ı haberleri, 
ıçıne okmuştur. Almanya iktı adi dar ... va nezaretinin tebliği: hem de bu ~ervı:;ın mahı~ et ve hı~~e- t= ....... ·-·-·-· ......... -.... 8.00 l\ıiüzik: llafif parçalar programı-
tıeıerden kurtulmak için Avrupanın di- Dün gece İngiltere ~ahillerini aşan trni anlatmaga vuısan '.!. ı'.ga.~:tecının, Bıçak ta§ıyormuı: - Baş tarafı birı!nci sahifede - nın devamı, 8.30/8.45 Evin :rnati, 12.30 
g~r memleketlerine saldırırken lngil- düşman tayyarelerinin faaliyetleri, kaç ke!ime yazabilecegıııı oıı-renmek Ke~ecilerde Mezarlıkbaşında Sil- tur. Sunyedeki Fransız müme~silleri, Program, 12.33 Müzik: Saz eserleri, 
tere de abloka çemberi içine i tilaya bilhassa ~ahil bölgesiyle şark ve cenubi z:ıhmetıne katlansınlar.. leyman oğlu Riz-anın üzerinde l;>ir mütareke akdi için. müttl'fiklemı şart. 12.45 Ajans haberleri, 13.00 Müzik: 
uğramış devletleri de sokarak Alman- garbide olmu3tur. Fakat haııar çok az- bıçak bulunmuş, zabıtaca müsade- !arını kabul etmişlerdir. Şarkı ve türküler, 13.15114.00 Mü-
yanın kara ve denizde ticaret yollarını dır. Gündüz, sahile yaklaşan düşman Bunun halli imkii.nı .. yoksa, Yani, ~:ı- re olunmuştur. Vişi, 13 (A.A.) - Framm: Harbi- zik: Karışık program (pi.), 18.00 Pro. 
Kapamağa uğraşmıştır. tayyarelerinden ancak bir tanesi sa- vadi:oler böyle, o günku gazetelerde ın- Bıçak çekmiş: re nez.aretinin tebliği: gram, 18.03 • ltizik: Cazbancl (pi.), 

Almanya bugün yalnız Fransa vası- hili aşmış ve. bombalar atmağa muvaf- tişar etmi haberleı· olaca.k~a ve :;pi- Çorakkapı Sinekli caddesinde Meh Surıyede General Dentz ve. g~neral 18.30 Konuşma: Memleket postası: 
tasiyle ufak bir ticaret yolu muhafaza fak olmuştur. Fakat zayiat ve hasar kerlerimiz bir dikte f'.Cl"Vl ı Yapmak- met oğlu Halil tbrahimin Osman oğ- Vilsonun mütareke şartları fıakkında 18.40 :\Iüzik: Keman ·oloları - Cezmı 
~tmektedir. Her abl~~ada tabii ufak te- ~hemmiyet.Sizdir. .. . tan acii.. is~ler, yani ağızlarını bir tem- ıu _Abdül~aı~:ne bıçak teşhir ettiği vardıkları anlaşma dün aksam imza: Erinç, 19.00 Konuşma (Mehmedin sa
l ek bazı kaçak olabılır. Sabah şafaktan evvel, Padokalenın d tbuata biraz daha şikayet edıldıginden hakkında kanu- lanmıştır. Bu suretle 34 gündenberı ati), 19.15 .Müzik: Köy türküleri ve 
Almanyanın istilası altına giren her Fransız sahilindeki Alman topçusu, poya u~ urup ma k kud t· . • ni muamele yapılmıştır. devam eden ihtilaf ortadan kalkmıştır. oyunları, 19.30 Ajans haberleri, 19.45 

memleket İngiltere~·e ablokayı büyüt.- Manştan geçen b!.r me~kez ka!ilesine ~~zla b,;~· şeyler verrrı~., k· re ıne "'.a- Niçin dövmüf? l.\foa~edenin ş~r~ları, h~nüz mahim ol- Mü.zik: F:ısıl .. s~zı, 20._15 Racly~. g~~?.~ 
miye ve kaçak naklıyatını darlaştırma- ateş açmış~a da gullelerın hepsı de de- nıp degıLeler, bu ;;er\ ı'I .~patılsın ıs- Bayraklı ·ahil sokağında Mustafa maclıgından Vışı salahıyettar makam- tesı, 20.45 Muzık: Bır Halk turkusu 
ga fır ·at veriyor. Son Rus - Alman nize düşmil tür. temiyoruz. Hiç olmazsa. Turk nıaibua_ oğlu Şahap,~ sebepsiz olarak Behzad !arı henüz. bu hususta. mütalea yürüt- öğreniyoruz, 21.0~ Ziraat takvimi ~.e 
harbi i ·e bu kaçak n.ak!iyatı mühim -ooo tılJa karşı bu saygısııJık, b11 laübalilik oğlu 13 yaşında Erdoğanı dövdüğün- memekiedırler. ~opra.k mahsullerı bor,;ası,_ 21.10 Mu-
ırnrette rahnedar etmıştır. SAMU ·t d n kalksın ve koskoca yıarım sa- d·en yakalanmıştır. zık: Solo şarkılar.'. . 21.20 Konuş~a 

f ngilterenin kuvvetli deuiz tazyiki, El HOAR or a .~ < hatt: . Tirede bir yanarm: tinde tütün yandıktan sonra ı-ıöndü - (Hoşbeş), 21.45 Muzık: Radyo s~n o-
Almanyayı ve Alm:ınyanın istila al- B el on 13 (AA 1 'lt at, boy le faydasız ve • <ı usandırıp Tire kazasının Boyunyolu köyünün rülmüştür ni orkestrası (Şef: Ernst Praetorıus) • 
tında bulunan memleketleri de yaWİŞ nin M~drid büyük 'e 1Ç?siSa~1:'~ı ~~: bıktırıcı sayıklamalar Y:ti~e başka Mollaçeşme mevkiinde Tireli Malik Yangını'n 0 civarda a~eşle ~Y~~. - 22.30 Ajans haberleri, 22.45 Mü~: 
,·avaş felakete sürüklüyor. - ar, tayyare ile buxaya gelmiştir. Bir dinleyicileri faydaf:ındırabıiecek neş- ~e Şerife ait olan bir tüt~n çarda • ~aktıa olan çoc~kları? ~ık~atsızlıgın Dans müziği (pl.), 22.56/23.00 

.;: . d. h b' d sJ . d 'b t kaç aün kalacakh~ dyata tahsis olunsun· gında Yangın çıkmııı, 3.Q.Q lıra kıyme- den çıktığı tesbıt edılmıştır. rınki program ve kapanış, 

..,ıın ı, ar ın acı er erın en ' re • - ·~-· 

•••v..,••-• .... -
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1 
lzm~:h:rv~~ı:'11 :;'l;;:!~n~!1~\~7':a:t~;;:i:ra~n~~~~ı erl ien ı Hl.ouo 

o o r ~--1 zm ·r Levazım . Amirliği ilanları~_· kilo Saman ihtiy:ıc kapa!i zarf usuliyle eksi: me)'~ koncı ~: tır. lzmir belediyesinden: 

AHlfi:. 3 

1~72 nci soktık 2.; n1.. · ..ıd, ,ın 15" 
:'.l. • lurnlıbaındak 32 .ı:yl. t ıır·r.~,l'f''n 
satışı, Yazı işleri !\!ile' ;;rhiğünılek şart 

name,;i veçhile açık artırmaya konuı
muştur. Muhammen bedeli 1520 lira 

B hçet Uz 2 _ Eksiltme 21 / Tem. 941 Pazarte.•i güniı saat on altıda Kı laıla tz. e -:. .. ~........... ........................................................................................... kt 
İzmir ı:.;;,;;;zım Amirliği Satın Alına Komisyonundan: mir lernzım ı;rnirligi satın ama ıwm;syonundayapılaca ır. 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

;\fovakkat teminatı 114 liradır. Talip- Hastalannı 11,30 dan bire lpıdar 
!erin teminatı öğleden evvel lş Banka- Beyler aokaiınd& Ahenk matbaaaı 
sına yatırarak makbuzlariyle ihale ta· ,~.v::;a:::n:.::ı:,::n:,::d~~a;..kA~b::,:u~l.;M;;:;er-.. ------·•! 
rihi olan 16.7.941 Çarşamba günü sa-•• 

at 16 da E"~ümene müracaatları. ·--------':"'~--ı 
1 il 9 14 -

1 -- Evlenme dairesi bahçesine bir Kulak, burun ve boğaz 
bekçi kulübesi ve bir giriş kapısı yapıl- 1 hastalıkları mütehassısı· 
ması, Fen iş!~ri )Iiidürlüğündeki keşif DOKTOR OPERNfÖR 
ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye D,., h"' 

0 
.. k . 

konulmuştur. Keşif bedeli 1164 lira 77 1 a J e 
kuruş muvakkat teminatı 87 lira 35 
kuruştur. Talipkrin t<'minatı öğleden, ikinci Beyler aokatı No. (80) 
evvel !ş Bankasına yntırarak makbuz-, Hutalarını lı11r ıllıı öfl•dea _,.. 

• lariyle ihale tarihi olan 25.7.941 Cu- luıMI .... t • .ı ... ...ı .-.,.. 
ma günü saat lG da Encümene müra- •---------------'! 
caatları. • 1 

2 - 1056 ve 1041 sayılı sokaklar 
arasındaki 954 sayılı Karakapı cadde- • . . .. • 
sinde 300 metre boyda yenıden. ana Kimyevi ve bakterıyoloıı ra-
kanalizasyon yııptırılma.•ı. Fen ışler~ porlarını haiz yüzlerce seneden
~lüclürlilğiindeki keşıf ve .~artname"ı b . sıhhate f~vdaları mücerrep 
veçhile acık eks.iltıhc\"C konuiınuştur erı · . . .. · . 
Ke if b<>deli n:w; lira !ı9 kurus mJvak. olup lzmir • Çeşme şosesı uzerııı
knt t~nıinatı 701 lira 02 kuru~tur. Ta- de gli el manzıırasiylc meşhur 
!iplerin teminatı ugledcn ewel iş Ban- M 1 • · l • 
kasına rntırarak makbuz1ariyte ihak Uda a S!aca ıçme erı 
tarihi oİan 25.i.941 Cuma günü <aaı 
16 da Encümene mürncaatlan. 

:ı - Aceze ve muhtaçlara \"~rilmek 
üzere 25000 kilo odun kömürü ~atı,-. 
alınması. Yazı işleri Müdilrliiğünclek 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ki'· 
nulmuştur. :'ı!uhammen bedeli 1500 l'
rıı muvakkat teminatı 112 liru 50 ku
rıış!ur Taliplerin teminatı ı;ğJedcn 
evvel ı~ Banlrnsın:ı vaı ırarak makbuz
l:ıdvle ihale t:ırihi olan 25.7.041 C:uma , 
güıı'u •aat IG d:ı Eııriimene müracaat-
ları. 10 15 19 21 

• • 
Kiiltıirp:ırktnki gold kullanılma' 

iizere iki aılct anıl:ıl yaptırıima'l, Yn. 
zı işleri '.\1ildllrlüğündeki keşif ve ~art
namc'i veçhilc açık ckdiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 150 iira muvak
kat tenıinalı 11 lirn 25 kunı~tur. Ta
liplerin teminatı öğleden evv~I Is Ban
ka'lna yatırarak mnklıuzlarıyle ıhale 
tnrihi olan 2.5/7; !l41 C:uına giinii sa
at 16 da ı·:ııcümene müracaatları. 

10 14 18 . 2!l 

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cildinize tabii ta· 
ravetini iade etmek iıtiyorıanıs 

SEBO İN 
Kullanınız. Memnun olacakıını:ı 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 
Kemeraltı - İzmir 

AÇILDI . 
Dr. :\tüderris merhum Bay Ra· 

şid Tahsiııin cUrla Malgaca içme 
suyu hakkında Karlispatın Şurp 
rudel Zals suyuna ez her •cihet 
rüçhandır> buyurdukları hu su; 
müzm:n mide ve bevap teşennüç
lc; i, karaciğer, d·Jlak hastalıkla: 
nnda, müzmin safra k.ese~i ve 
safra rolları iltihaplarında, saf· 
ra, kum ve taşlarında, müzmin 
iııkıbazda, şişmanlık, nakris ve 
şeker hao;talıklarında, bağırsak, 

şirit, suiucan, mesane yolları ili'th. 
gib bünyevi hastalıklarda seri 
ve şifahbas olduğu tecrüb~ ile sa
bittir. 

Urla Malgaca 
ıÇMELERıND.t 

Mükemmel odaları havi hava· 
dar güzel bir otel vardır. lçmele'
re gelenlerin yiyecek ihtiyaçları 

• gayet ehven okırak temin edilmiş
tir. 

İçmelere uğramak üzere Ba.
mahane ci\·:ırında Belediye Sant
ral garajından her saat ba*ında 
hareket eden otomobil ve otobüs 
vardır. •------· 

l - Çanakkale deniz komutanlığı hirliklerinin ihtiyacı olan erzak 3 _ Hepsinin fahmin edil n tutarı .9noo. liradır. Teminatı muvak· 
ve a•ağıda göstıerildiği gün ve saatlarda ihaleleri kapalı zarf kata akçası -675- liradır. 
ve aÇık eksiltme ile yapılacaktır. 4 _ Şartnamesi komisyonrla görülebilir. . • 

2 - Taliplerin muvakkat teıninatlariyle birlikte ihale günü ve saa- 5 _ Eksiltmeye iştirak erlecekler kanuni vesik&iar<yle temıııat \:e tek-
tında Çanakkale deniz komutanlığı •atın alma komisyonunda lif mektuplarım ihale saııtıııdan en az bir ~aat ene! komısronn 
bulunmaları. vermiş bulunncaklardır. 5 10 14 19 

~ - Kapalı zarfla j·apılacak ihalelerde iç ve dış zarfları kırmızı bal 

5 

mumu ile mühürlenmiş ol::ırak ihale saatıııdan bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olmalıdır. Postada 
vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

- Aşağıd::ı miktarı gösterilen erzakların koyun, kuzu, sığır et
leri bir eksiltme ile yapılacak olduğundan talipler her üç eti de 
wrmiye mecburdurlar. 
Ev.af ve şartnameler her gün Çanakkale deniz komutanlığı 
<atın alnın komisyonu ile İstanbul Dz. St. Al. komisyonundan ve 
İzmir )fat. Mv. Sa. AI. Ko. başkanlığında görülebilir. 

Eksiltmenin 

Sığır eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Zeytin tnne~i 
Sn bun 

Muvakkat 
Miktarı teminat 
Ki Gr. Lr. Krş. 

16000 480 
12000 450 

9000 337 50 
8000 240 
7000 2s2 ~o 

nevi 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme 
Açık Pkfl.illme 

Eksiltmenin yapıla
cağı gün ve saatı 

28/7 /971 15 de 
28/7 /971 15 de 
28/7 /971 15 de 
2817/9491 15 de 
28/7 /9491 l 5 rle 

18 23 9 14 

lzmir levazım amirliğj satın alma komisyonundan: 
Umum ilk 

Miktarı tutarı teminatı 
:\fünakasanın !halenin tarih, gün 

şekli ve saati Ciırni 

---- ---------
Kilo Li. Kr. Li. Kr .• 
----~ ---

Kuru Ot 180,000 31200 2340 00 Kapalı zarf 30/ 7 / 941Çarşamba14 de 
Kuru Ot 456,000 29640 2223 00 Kapalı zarf c c c « c c 
Kuru Ot 550,000 35750 2681 00 Kapalı zarf c c c c c c 
Kuru Ot 1080,000 70200 5265 00 Kapalı zarf c • < c c c 
Kuru Ot 200,000 13000 975 00 Kapalı zarf c • « < < • 
Kuru Ot 336,000 21840 1636 00 Kapalı zarf • c < « < c 
Kuru Ot 866,000 562DO 4221 00 Kapalı zarf c • • < c c 
Kıını Ol '100.000 26000 1950 00 Kapalı zarf c < < « « c 

1 - Ayrı ayn şartnamelerle yukarıda cin~ ve miktarı yazılı ı;ekiz ka. 
lem Kuru Ot ·hizalarında gösterilrliği gün ve saatlerde k~palı zarf. 
la müııaka•aları yapılacaktır. 

2 Bunlara ait şartname her gün komisyonda görülebilir. 
:ı - K:ıpalı zarfla münakasasına iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanu~ 

nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesika ile yine bu kanunun tari
f:ıtı dairesinde teklif ve teminat mektuplarını bildirilen saatleı·de 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığını da askeri posta 1837 
satın alma Ko. na vermelerj, 10 14 16 18 

İzmir levazım amirliii satın alına komiayonu.ndan: 
1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem odunun 22-7-941 gü-

nü hizalarında gösterilen saatlerde kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli günde zarfların açılmasından en az bir saat 

önceye kadaı• teklif mektuplarını kanuni veRikalariyle birlikte 
makbuz karşılığında Fındıklıda satııı alma komi•fonuna ver· 
meleri. ~ 

Cinsi !11iktarı )1u, bedel llk . Te. Ek<iltıne saat 

ODUN 
ODlJN 

Ton Li. Krş Li. Krş 

3000 
3840 

60000 
76800 

4250 
4590 

4 9 14 19 

11 de 
11,30 da 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l Ileh<'r kilosuna 13 kuruş fiat tahmin edilen 232 Ton patates. 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

7941 ikramiye Planı 

Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci· 

ı 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

300 

teşrin tarihlerinde yapılır 

1941 
Adet 

c 

• 
c 
c 
c 
c 
c 

2000 
1000 

750 
500 
250 
100 

50 
20 

İkramiyeleri 
Liralık 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

_ _ 2000.- Lira 
= 3000.- c 
... 1500. c 

- 2000.- c 
= 2000.- • 
= 3500.- c 
- 4000.- c 
""" 6000.- c 

TlrJı::lye it Bankuına para yatırmalda yaln.uı pua ltlrilı:tlrmlt H 

t.ı,. alm,. •lm•t<. a..-i s&JD•11da tala.isi d• dea<>ftllaı .ı .......... -

KAŞELERİ 
ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOGUK 
ALCINLlKLARI, DERMAN kate· 

!eriyle derhal geçer. icabında rün· 
de 1°3 KAŞE alınır. 
HER ECZAHANEDE BULUNUR 
"' 

Telefon Abonelerine: 
Savııı Abonelerimizd"'n labdtirilecek telefon r~hberi~f, i<im, . ünvan, 

firma Ye rnesguliyetlerinin arzu ettikleri şekilde dcrCl'ıı temın maksadıyle ha
zırlanıp pa.ta j!~ adre,;lerine gönderiien Forn:ıuller• _doldurarak bira\ev_vel 
Tel~fon ~1üdürlüğüne iade etmeleri ehemmıyetle rıcn olunur. (-6.>8) 

it. C. Ziraat Bankası 
KURULUŞ TARiHi 1888 

------------------· 26 7/ 911 günü saat 11 de kapalı zarfla isteklilerine ihale edilmek 
üzerj) eksiltmeye konmuştur. • SERMA YESI 100,000,000 Türk lira11 Şube ve Ajan a~edi 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muamelelerı 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikı•amiye verecek 

265 

lnhisariar umum Müdürlüğünden: 
ı _ Çivisi idaremiz tarafından \'erilnıek üzere 10 bin aclet lıira san. 

clıgı ş:.rlnanıcs' muc"b.ince kapalı zarf usıılli ile satıı~ alınacaktır: . 
2 _ 10 bin adedinin muhammen Iıecle•i 12,474 lım yuzcle 7,;, ınuvak

J,at teminatı 3186 lır Jır. 
3 Eksıltme 22-7-941 ;a.ı gii. u saat 11,30 ela htanbıılda Kabataş. 

ta lcrnzım şubemizdek alım komisyonunda ~·apılacaktır. 
.ı _ Şartname sözü geçen şubed<•n ve lzmır Ank:ır:ı baş müdürlük

lerinden paro.sız :ılınabil r. 
5 _ Tünaknsaya girecekler 2'>00 \'eya 5000 adet için de teklifte bu

lunabileceklerine göre mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle tek
lif edecekleri miktar üzerinden yüzde ı,;:; guvenme parası !llakbuzu :eya 
banka teminat mekt..ıbıınu ihtiva edecek kapalı zarfların ıhale gunu_ ek
sıltme saatınduıı bir saat evveliı;e bdar mezkur komi,yon lıaşkanhgına 
makbuz mukabilinde vermeleri liız•mdır. 6 10 14 18 2550 

• 

M. M. Vekaletinden: 
1485 sayılı kanuna göre, bu <;ene harp mal)llleriyle şehit yetimlerine 

j,abet eden iknuniyc miktarları ı:ışağıcıa gösterilmiştir. • 
Paraların tevzi komi,;yonlawınca ııağıtılış müddeti (4) ay o~dugu~dan 

malül ve yetımlerin (Rapor, rc:;mi senet ve ikramiye cüzdanlarıyle bırlık
te) men up olduklan ıkrarniye evzı konıi•yonlarına müracaatları .. 

Lira Kr Lıra Kr. --
ı. nci derece ubaya 265 50 

95 
1 nci derece ere ., 132 75 

106 20 
79 65 

c 238 2. • c -· . • 
85 3. • c c 

53 10 
c 185 3. c c 

26 55 
c 159 4. c c 30 •1. c • ' 

26 55 
c 132 r;, c c 75 5. • c ' 

G. c c c 106 20 6. • • • 

15 16 J7 
aile>i de 29 lira ( BeJıer ~ehi' 22 kuruş alacaklardır.) 

9 10 11 12 ]3 14 8 

T. M. C. Talebe YurtlarıMüdür
lüeünden: ' 

ikmal ımrsla•ına d vam edecek talebeler i~ın kız ve erkek ta
lebe yurdlarına talelx! kaydına başlanmıştır. 

2 - Yurdlarda talebe, yalnız yatacak ve çamaiırl:ırı muntazaman 

., 
" 

4 

vıkanacaktır. • b' k d 
i6-7-941 tnrihinr1en 23-8-911 tarihin€ kadar olan ıbr durs e~-

. • ·çin tale e en peşın resi ici ı yalnız ,ıak ve ç:ımaşı r yıkamak ı 

olarak O:-.' lira ücret alınır. • 
• . '](:ılık fotograf, Yor-

Y•ırdlara gelecek talel_>e bera berınde 2 vesı tirmiye mecburdur. 
gnn ve yastık kılıfları ıle yat(lk çarşafını ge ·ıecektir. 
Karyola ı·atak, ı·as•ık, yorgan yurddan verı 

20 
• 

1 
b" 

• • • . . d 3 numara ı ı-
Kayıt ~çin Alsancak vapur ıskelesı yanın a dT 
nada taleoo yndları müdürlüğüne müracaat e 1 ır. 

15 TELEFON: 2920 8 9 10 11 12 13 14 (2580) 

• 

2 .\!ııhaınmen bedeli -30160- lira olup ilk temi'l'latı 2262 liradır. 
Şıırtıı:ıme"i komisyonda görülebilir . 

.. 
" 

5 

- Ht>psine istekli olmadığı takdirde Anadolu ve Rumeli cihetlerine 
ait ol:ı~lar ayrı ayn da ihale edil~bilir. 
i,t.cklilerin belli günde en geç saat 10 na kadar kanuni vesikaları 
il" birlikte teklif mektuplarını makbuz karşılığı Fındıklıda Ko-
mutanlık Satın alma komisyonuna vermeleri. 9 14 19 24 

İzmir levazım amirliii ıatın alma korniıyonundan: 
1 - Beher kilosuna 37 kuruş tahmin edilen 647,885 kilo .ığır eti 

alınacaktır. 
2 Kapalı zarfla ehiltnıesi 16-7-941 çarşanba günü saat on beşte 

tophanede i•tanbul levazım amirliği •atın alına komisyonund".I 
yapılacaktır. 

3 - ilk teminatı 8735 !im 37 kuru~tur. • 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - Isteklilerin kanuni ve•ikalariYle teklif mektuplarını ihale rna

tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 30 4 9 14 ...... ~~-__;~----~..:.-~~~,.;__~~~~--
1 zm i r Levazım Amirliği Satın Alına Komiayonundan: 
1 - Beher kılosuna 27 kuruş 50 "antim fiat tahmin edilen 71,500 

kilo yoğurt alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 21-7-941 pu • 
zarte'i günü <aat 15,30 da toPhanecle lstanhul levazım amirliği 
satın a:ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1474 liıa 69 kuruştur. 
:1 - Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 
.ı - Taliplerin kanuni vesikalarirle teklif mektuplarını ihale saa. 

tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 5 9 14 19 
İzmir levazım amirliii satın alma konıiıyonundan: 
1 - Beher kilosuna yüz elli beş kuruş fiat tahmin edilen 70,000 

yetmiş bin kilo sadeyağı kaPalı zarf usuliyle <'ksiltmeye kon
muştur. 

2 - Eksiltme 21-Temmuz-941 pazartesi günü saat onaltıda kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alına komisyonunda _vapılacııktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 108500 liradır. 
4 - Teminat muv-akkatası 6675 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikalariyle teminat 

teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. 4 9 14 l 9 

lzmir Levazım Amirliii Satın .\ima Komiayonundan ı 
1 - Tahminen beher kilosuna 7 kurustan üç paı ti 400 tondan ce

man 1200 ton kuru ot paz:ırlık usuliyle satın· alınacaktır. 
2 - Her partinin mul,ıammen be deli 28000 lira mm·akkat tcmi

natkırı 2100 liradır. 
3 - Sartnameleri komisyonda verilmektedir. 

4 -·ihalesi 25-7-941 gün ve saat 15 de Geliboluda eski şube 1'ina
sında komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacakur. 

5 - isteklilerin mezkur gün ve saatta komisyonumuza müracaaL 
!arı 10 14 18 22 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alına IComisyonundan: 
l - Tahminen ]Jecleli -15000- lira olan Gelibolu ve civarı arasında ya-

pılacak bir f;enelik nakliye pazarlık usulivle satılacaktır. 
2 ·- Muhammen bedeli -15000- lira .ınuvakk~t teminah 1125 liradır. 
3 S t · konlisyondan verılmektedır. lhalesı 27 /7 /941 ve • ar name;.;ı · . 

.. t 16 d Geliboluda eski şube bimısınrla komısyonuınuzun bulun-~a.ı a 
duğu mahalde yapılacaktır. 

• .. \"e 
4 - İsteklilerin mezkur guıı 

caat etmeleri. 

saat 16 da komisyonumuza müra· 
11 14 18 22 

• 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heıaplarında en 
az 50 lira11 bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki 
pli.na ııröre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2,000 Lira 
4 Adet 250 Lıralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 60 Liralık 5,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet • 20 L'lralık 3,200 Lira 
DIKKA T: Hesaplarınd~ki paralar bir ıene içinde elli l,iradan aıaiı 

düııniyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde yirmi fazlaaiyle verile• 
cektir. Kur'alar senede dört defa, 1 Eylül, ı Birincikinun, 1 Mart., .... , 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Manisa cumhurigt müddeiumumiliğinden: 
Manisa C<'Za evinııı 1 haziran 941 tarih nden :ıı nay1' 942 tarihine kadar 

olan bir ><enelik fkmek ;htiyacı pazarlık suretiyle cks itmeye konulmuşt~ı-. 
Yevmı ıhtiyaç 431 adet 730 gram ve senelıK ihtiyaç 158,000 adet olup mu
hammen bedel beher ekmek !!60 gramda!' 12 kuruş 378 santim hesabiyle 
19557 lirn 24 kuruştur. ;\luYakkat teminat 1466 lira 79 kuruştur .. Pazarl_ı~~a 
ihale 26-7-941 cumarte'' günü o;aat on birde ::\1anisa C. müd?eınmum:Iıgı 
makamında yapılacaktır. Taliplerin kanunun tarifatı daircsıi!de temınat 
mektııplariyle beraber mezkür gün \'e saatin müddeiumumilik makamııı-
da hazır lıııluıımaları ilan olunur. 4 6 10 14 2313 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

• 

Eaa bölgesinin en muhteşem iricik mu esidir 
MODERN KONFOR. TE IZLIK VE SORATLI SERViS 
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• (ANADOLU)" til TemmU2 1941 .PAZART~l SAHiFE. 4 .. - -

d , Almanlara göre -:;;~;iiiiiiniiP.iiiiii~~i!iiiiif.iiii~ii!ifi~firsiii Franmz onanma~ -~~hl~~~- Oıy~~~~~e~~9~=-~ bildirildiği vechile, Stalin hattı . bil-

1• mdı• ne vazı·yette .?. ___ ~!~ıee;~~7z~~y:~~e~~~;:~:ı·ı~ı~~~r~l~~ ~----............. ------., B ·k bı·rı·ncı· 
netice.sinde y:ırılmı5°lır. }foldM•y, dan r eşı taş 
hareket eden Alman Vf' Rumen or - AJ d 
dulaı ı. ~eni~ bir ceplıPde Dinyc;;ter anya a 

O artık e 1ıemmiyetli bir kuvvet değildir,. nehrin, doğru i!Prlemis vfl dUşmımı 1 1
' nehrin ötP<>ine tardetmi tir. 

Fakat esaslı bir yardımcı olabilir Galiçyada Alman, Slovak " " ;\Ia-
h d'ld' •• b r aların laken· car orduları, Dinyesterin şimali şar Fransız donanmaıından sık ıık badıe bı ıgd ı, azı pa ç • diki vazi· kisinde firar halinde bıılunan di\ş -

1• ·ıt· etf"i bir sıra a, u onanmanın şun · · . d' l derun ımanımıza ı ıca ıg A • d k" · t bu mev- manı fakip etmekte ır er. 
yetinden bahıetmek fayd alı olur sanırız. •agı a 1 yazı, ış e Alman orduları şimdi Kiyefin çok 
zuu iht iva etmektedir. l . . 

1 
e· rakınında bulunmr\'ktadırlur. 

Fr!lnsız donanmasının v:ıziyeti ııe- ,~ltı~ı :\lı'lır V<'Ya. ngılteı<'dt' f uı:n~k- Pripct bataklıkları simulindP V(' 
d .. ? ·e derecede km·wtlidir'! ı fare- rı kalan 20 tane3 ı de hazır bn unk 

12 
Dinieper nehri bornncn kuvvet li ve 11 

• • b t ı r ·~2 torpil gemi>ıinden !lnca · · ı·ı ~al Petenin dind<> bulunan ve u ge- :ıı 1 
•• ·b. h . ·t· . \'neledir müstahkem noktalar işgal eı ı mi.~ -

lstihsalat bombardı
manlardan azaldı 

~ilerin (şimdilik imkan. ız görüldü- t~ıııe~ı a rıye n~zıır: ının ~ ı ukkın~ tir. 
ğünden sırf nazari olar:ık tetkik et- 1Jeıııım,1~1 ~:ı_r:ı g~lınCT>: Bun~a~ t.ın~ız- Bu suretle dü.;:m:ın cephe:rnizin Loııclr::ı, 13 (A.A.) - Röyter 
tiğimiz) dünya ahvalind.e vuku~ula- da kat 1 ı r ru nm ıerme ım ' · '.l.[ini~kin 200 kilometre şimali ~ar - Ajansının ~Io'l-kova muhabirin -

~ Cephe gerisinde sigasi 
kararsızlık var 

cak mühim bir değisiklık :ayesınde dır. • . . kisinde bir mıesafe:re atılmrntır. den: 
tekrar i~e yarıyabi!Pct;k .bir hale gel- Umumı vazıyet ~t~du~ · , nflamıs, Rir çok· dlisman te.şekklilleri ?az- · ::\-[0; ova rndyoım, alınan Al. 
dikleri t.'lkdirde m' gıbı yardımları Fr:ınsız dolnılunn:ı·1"' 1 çkok z.l.l tır. gun halincledirl<'r. Vıtepsk sr.hrı on 

t 'Jha.' ·a zırh 'm co · :.ıza mı,; • . 1 . 1. . d d' man csiı· generallerinden birinin dokunacaktır'? ıı ~,.: . b': 1: , : t !{kil c'•me- hır temmuzc an nerı e ımız e ır. B 
Ye<li büyük gemi Fran. ız donanma_ ehcmmıyetlı . 1111 ,m.~et. "h~·- b'. ··ar- Zırhlı kııvwtlerimiz LC'ningr::ıda beyanatını neşretmiştir. u gene-

• ının i keletini tc.,kil <'eliyor: ınrkl.~ ber:ılx'ı ? < ukç.ı mu ~~ 11 
} doğrıı ilerlemPk'tedir. Havn kuvvet- ral, Alman ııanayi istihsalatının 

Altay takımı, Erzurum takımını 
3 • 1 mağJU.p etti 

Ankara, 13 (A.A.) ....:... Bugün 19 Ma- kez mnhaciminin aya~iy~e bir ~o\ çı
vıs sahasında Ti.irkiyc birincilik maç- karmış, oynn 3 • 1 lzmırlıler lehıne ne
İarın.a de\'am edilmiştir. İlk mu~ta A!· tir~lenmiştir. 
tay Tra.bzona kar~ı oynam:ş, \'<' rakı- , rnteakip maçta, şimdiye kadar lıü
binin en<'ı:jik oyununa r:ıgmend da~a tiiıı temaslarını nınğlübiyetsiz olarak 
kombine bır oyunl:.ı ve hatnlar an ıs- f t 'bil .. 
t'f:ıde ederek birinci denenin 14 üncü, ynpan B<'şiktaş takımı Şere rı .nıı 
'kı . . d-"\'ı·eııı'n '>1 ,.,. '>3 i\ncii dakika- önüne gelmiş ve t.-ıkım kaptanına Tilr-
1 ıncı. " ~ ~ ~· · · nl k k verilmistir cfa ikinci ve ii('üncii gollerini ('ıkarmış- kıy~ şnmpıyo u ııpa~\ · ··t · 
1;r. De\•re soniıncla Erzurumlular rner. Be': ıkfa hu m:ıçı da 4 - amnmış ır. 

l~gilizler · Ruzvelt 1913. 14. neııiniıı: Courbet ve Pıı- clınıdu bulunabıle(!(!k hald~dıı · !erimiz düşmanın dcmiryolu sebeke- Jng'iliz bombıırdım:ınları netice-

ı·i~. 1915. 16 nııı Bretagne, Provence, 2: • sini tahrip ettiklerinden düşmanın sinde yüzd·e otuz azaldığını, bil- Bı·r ltaıuan hastahane Mühim askeri projeler Lorr:ıine, Hl37 - :19 un Dıınkcı:q~ue, • Adapazarında hır spor nmkabl'le harek~tleri imkansız bir hass~ cephe gerisinde ııiyasi ka- l d 
Strasbourg, 1940 _ 41 ele bunlara ıhı.ve _ k ) .. b .. hale gelmL<ıtir. • • • b mbalamıııar hazır a 1 
oluna~k olun Richeli~u ve:Jeun Bart. U U U Znhlı kuvve~lerimi.zin ~~tiy~çları: ~arsı.~lı.~ın işçilerin .~oşnutsu~lu~ gBmıSIOI O y Vaııington, 13 (A.A.) _ Yunayted 
\·e nihayet 19·12 de bıttıcek akın Cle- Adap:ızan 13 (A.A.) _ Adapa- nı kur. ıl:ımak uz(.'re, ıaşe uslerı, eskı gu yuzunden daha zı:; ade vahım .., 

8 
dakikada Pr"siıı muhabirfo~ göre, Ruzvelt, kon-

mencemı ve Guscogne. . · zarı Demir _'Tahta fabrika-ıı (D. T.) St:ılin hattının cok yakın noktaları- le. tiğini söylemiştir. ... Ro~a!}" (~.A.) 
9 

te on zda. T;ab- gredeki parti müme>ısilleriyle mebu-
Sırf .bi;eı: limitten ıbaı:et o!un_ son spor kulübü buglin merasimle açıl - na get~'ilmişti~. . .. LIG-1 ogrenı.ldıgı~e go_re, hü:~d,a ·İngiliz :san ve ayan meclislerinin as~eri. e~c~i-i~i gemıyı bır turufa' bırak~r~~ Rı:~e: ffiİ'J'fü. Merasim a keri bandonun ı;:al ".$arla Baltı~la bıı· huc_umbotıımu~ ITAL y AN TEB lu~~mba r:rp~ı.kı~~~ ·un hastahane ge- menler reislerini v~ n:ıumessıl~er~nı bu· lıeu ve Jeun - Ifart ın \azı:;etkrını clığı istiklfıl marsı ile b:ıl:)l:ımış, gene- ._,.>00 tonluk bır Sovyet tıcaret g<'mı- R mu 1" (AA) - thllvun .10:~ mı- ta~~a~eler ~ı~ 1 s !ardır Eu gemi ictimaa davet etmıstır. Bu ıçtırnada, 

tedkik edelim. 1 a ı Fikri kı::ıa bi; nutuktan sonı":l kur sini torpillemişHr. Bıınun battığı talı- .~lı ·~bllği. · · · mısın! ele 
1 
fr ~ :ımış kta · \·e açıkt~ t~rhis mtiddet\eri gelen efradı müddet;... 

• Hitareken:ıı i~zal~ndığı. sırala~~l~ c!<'leyi ke:>miştir. ıı_:in e~il~ektcdir. $i~all. Af_ri~ada ma~:rki Akde~izcle ha\•ııcılarımız mü- ~s~e[~cr~~ı:/~ire~a~1~üc~ımdan sonra !erinden f:ızl:ı silfih :ıltında tutma~ı • 
. Jean - Rart, St-. a.zuırede ınşa. ec . S ti göre . ~.ddeııı hır topçu atcşı hımaJ esınde t d<l'd defalar Kıbrıstaki Femagos- ıdı. b lıl ·ye isabet cttirmisler- Amerikan ordusunu harekete gecır-
makte iıli. Halkı;:ı cenahın kurdugu .\e ovge ere ingiliz kuvvetlerinin Tobrukta y-ap- ea .~ . , danını bombnlamış- b?m a a~ını ge~ı · .' . alı a"ker ·da- mekten menedecek coğrafi maniaları 
umeleyl' bir çok h:ıklar \'('r.cn \'C ılın- - Baı tarafı boonci sahifede - mak istedikleı i huruc teşebbi.i~li tar- rad~kı tş~ sa~~ ~1~ikada tanklarla ve dır. ~etı~de~r. çok!;. ar.ıştı~ . ortadan kaldırmağı ihtiva e<leı;ı proje-
lenml' 7. •• ınanı veren nazunyeler unu- r • . ·, . • dedilmis1;ir. . arc ır. ırı:ıa ı a Tobnık mıntuka- ha agır :sure ;.ara anm . ter konuşulacaktır. 
tularak herke: 1,rn.netle calı~mı~·u baş: \'e Novograd-\ ~lınsk 1~~~ar~etle~m~~ Tayyarelerimiz :\farsa :M:atruh ci- top~u g~şı hltrn~, tığı hareket, ağır rına hücum etmiş, yangınlar çı~armı~- :\lümessiller me.cli>ıi reisi yaptığı be-hıdı, a. gari bir müddette. ge~ı ."'~t~ı kıt.::ılur~mız, du:-ıman kı 3 ~ı ın~ . 

31 \'::rıncla mühimm-;t depolarını yak- sınc. a uşm.a u~ )~P.. !ardır. Avcılarımız Sidi Barranı - ~ug vanatta, general :\farııulın, bu kamın· 
bir şekilde kurularak cl<'nıze ındmldı, ınuannıdune muharebeler \ermıştır.d nm Tobruk miihimmat depolarını zayıatla tardedılmtıştır. 1 . . "'Iı~ıı· Bug arasında <lüşmaı:r JCuvvetlerıne ·ınrın lüzumu hakkında kendisini ikna 

· k ı F }' da B h beler cephede mühim e- ·.• Bombardıman ayyare erımız, -• ·' • · 
1 

. t d' · ler .. · • · ..-· k 
Kazablan ·aya vıırc ı. a~ ım::ını~. • .. u .mu .are . 1 t . H , tı!hrip etmişlerdir. . h d k' d" "slerine ve Mersa- mitralyöz ateşiy e zayı:ı. ver ırmı~ - edecek beyanat yaptığını ve gelece zırhlının !nşantıııı tamamlamak ~c:ın ~ı.;ıklıkle:ı ~u~~p 0 mumış ı~ · .. .:1~.a İngiliz ticaret kafilelerine karşı sa a~ın a ..1 ~!)mun. u in de ola- dir. celsede kendisinin kongreye bu husus-
lfızım olan tersaneler hulunmadıgın- kun·etlerımız duşmanın motorlu cuzu_ lı::ı ekata devam edilmi~. Britunya .:\latnıhtukı ıU!Je >e benz P ----· - ta bir kamın projesi teklif edeceğini 
dan Jean _ Durt simdilik .kullaııılarak tamlarına karşı hareke~lerde .. bulun- :ıdasınm cenubi şarki sahillerinde 4 . el Uk _ sÖY!emistir. 
hiı· halele olm:ı~a bile i~t:kbalde mn- muş, tan:ar~ mı:yd~nlaıında duşma:ı,a hin tonluk bir şilep batırılmıştır. mıştır. Hasar mühim değildir.A . geçerek gerıde ?ırakmışl·a.r ~r. . . . ---000---
hakkak i;;e yarıyacakt~r. . . clnrbel.er ın~ırmıs, kıtala.rı~ızın haı1:: Adanın cenubi sarkisinde Taymis Helsinki, 13 (A.A.) - Finlandıya ranyanın merkezı olan Kı~efın ~a~tı l •ıt R ra-

.Jea.n - Bartla aynı bıçımde olan kctlerıne muzuh~ret etmı~ ve Romnr. m:ın~abındaki liman tesisatı bombar ıesmi tebliği: emrivaki olmuştur. Almanfar Dın~e- ngı ertı - usqa a 
Richelieu de onun gibi. :1;; ~~n .. t~nlıık. yada Kö tcııce. lı~~nlı ~c .• ıs~tını, ~u ı: dıman edilmiştir. Man~ sahilindeki 12 temmuz cuma günü dtişman tay p·er. nehrinin yukarı mecrasını de ge sınJa anlaşma 
, tane üç vüz ~ek;;enlık buyuk topu ıın-yı ve Ploestı pe 10 

llJ u ar~.nı 01? hava muharebelerinde 3 clüsman av- · k' b'ld' ·1 kt !ardan ' k o k'I t sar kında bu 
(Küçiikleri ~uymaksızın) bulunan Yt' balumışlardır. İlk ha?erle~ gore! d1;1n c;sı düsürülmüst.ür. Tayyare' dafi ba- yarelerı, e." ·ı ı ırı en no a . çere • 20 ı ome re ~ . - Baş tarafı t inci ıahifede -
hareket kabiliyetinin yiizde kırkmı 102 Alman tay.rare~ı tnhrıp edılmış- t:ıryalarımız el~ 8 muharebe tavynre- başka Provosu bombardıman etmış- mıntakanm anahtalrı mes:ı~esı:ıde kal)ulde mutabık kalmışlardır. 
alan kun·etli hlr zırha mn~i~tir: .Ric~~- tir. . . _ ~i düşürmüşlerdir. . · !erdir. Burada. bir çok evl?~ yıkıl·- ?l~n Lipeske varmışlardır. ~?md~n~~ :i\foskova, 13 (A.A:) - Ta.~ ajan-
Jieu Jeun _ Burttun daha ıyı bır ~ekı'.- .. ~fosko\n, 13 (A.A.) - Sovyet teb İngiliz hav:ı kuvvetleı•ıne mensup mış, hasara ugramıştır. Dıge: b.azı ı~tıkame~te, ~o~kova yolu u.zerı ~ından: . • . . . , . 
d1> bitmek üzere Dukardn bulunm - lıg13 . . . . , . h. hafif teşekkiillcr Almany-anın ~imali kasabalar da bombadıman edıl~ış - Alman ılerl~yışı kolaylasmıştır. _ Son ıtıla~namenın ınıza,,ınd~ ~ıır ta-
ken İngiliz donan~~~ınm ::e gen': . umar!esı ~e~esı ehemmı) ~tlı ıç garbi sahillerine bombalar atmışlar- tir. Buralarda hasar yoktur. Dafı tay 2 .-. ~e:ımgra~, .Alman zır~lı ~e. rafta~ ~talın ve Sovyetı;r har!~ıy: ko. 
ral Dögol kunetlerının Hucumtın;ı bır asken hmek<'.!· ~.lmamıştı~. . clır. )Iiihim ha,;ar yoktur. .rare toplarımız beş Sovyet tayyare- şekkullerının tehdıch altına duşmuş mıserı ıle Sovyet askerı. ve sı~ası er-
uğramı~tır; bu. ı:a:·pı~madn. ol~lukça 12. !emm~~z gunu c.e.phcn~!1 .. ~enu~ı Derlin, 13 (A.A.) - Alman haş- si düşürmüşlerdir. lür. . . .:- kanı, diğer t..-ır~f~an t~ıpltereııı.n M~<>-
varalanmıs ve cıddı bır tumır gormc- garbrnınde duı:;m:ımn bır motorlu ~la.) ı kumandanlığının tebliği: Berlin 13 (A.A.) _ D. N. B. A- Geı·e·k normal, gerek~e fe>~~!ad~ kova büyük elçısı, İngılız askerı hey e-~likçe her hangi bir deniz harbinde imha edilmişt!.r ... Gece tayy~rele~~mız, Sark cephesinde harekat şiddetli jansında~: Alman tebliğlerinin ihtıva ettıgı dı- ti erki\nı \'e diğer marea:ıl ve general-
i,.-;e .rnramaz hir h:ıle gelmi<~tir. 1940 - clii!5mnnın motorlu kuvvetlerıne h~rum bir" sekilde devam etmektedir. Stalin hattı, Sovyet arazisinin Av- ğer mühim bir nokta şudur: . ler hazır bulunmuşlardır. .. 
1941 gemilerini tetkik ettikten >ıonra etmi~ler. Ro~anyada !aş-Plues~ı ha- ln'giltere üzerinde taarruzi keşifte rnpadaki aksamının sulh z-amanında Bir çok Sovyet tıeşekküllerı aı•a - ltililfnameye ekli olun .proto~ole. go-
1937 _ :l9 sınıfına dahil ol~n 25600 ton- va meydanları.~·Ie n~~erı hedeflerı bom. bulmıaıı havacılarımız, Plimutun ce inkıtasız bir çalışma ile hazırlanmış !nnda inhilal başlamıştır. B.u. hal mu- re, itililfname, tasdi~. mec?urıyet.ı ol-
luk \'P 330 hık sekizer agır topa ma- hardıman ctmı. lerur. . . nubunda bir ingiliz denizaltısını, ay- askeri bir müdafaa tertibatı olarak azzam Sovyet mukav~?1~tının ?~d.e- madan meriyet mevkıını> gıreC(lktır. 
lik bulunan Duııkerke v~ .stra~hurg . ~nı~_;~ş. 1:~. (A.A.) ~ .Re,.;m~~, 1::!: rıca diğer bir nolrtada bir kargoyu telakki edilmektedir. ma kırıldığının en muhı~ ~elılıdır. AKJ.'V A. 
gemilerinin vaziyeti nedır ! Dunk~~·- dırıldıgıne. gore; 4 ~O'i) et tan •

11 ~" 1 batırmısbrdır. Tobruk askeri tesi • Bu tabii ve sun'i manialar, beton Diğer taraft-an Sovyet. cuzu~amlan SON D nn. 
gue ::\Ier:>-el-kehir limanında tngı,1.ı.z Köstl'nce ı.ı'!':~nında b;r Rıımen h:l~ta- satı mu~affakıyetıc bombardıman e- sığınaklar, alelacele ·hazırlanmış biribirine karışmış vazıyet~edı:. Sov. . . 
topçu atcsinin t<'~iriyle b:ltmıştır. [,u. hane .gemı"~ııı, ta~ıdıgı Kızılhıı('. ı~a- dilmh~iir. Diln gece Port.suid de bom- sahra mi.istahkem mevkileri bu hat- yet kumandanlığı da v~z~yetı tut - 8 1 f k ) 
yük bir . oğ~ı~kanlıl!kla_ Strasburgnn r"tl~rıne ragmen bo~bardın~an. etmış- bardıinan edilmiştir. Manş denizi ü- tın müme-yyiz vasıflarındandır. Ya- mak imkanını ~a?bet~ıştır. U gar Jr 8 arı 
kapfanı İngılız g<'mılerı. nr:ı. ındıuı J.:'C'· lerclıı .. Ilu ern:ıda gun.ı;~ ışıklaıı .a.ıtı.n- zerind~ cereyan eden hava muhare- rılma keyfiyeti şu mühim esaslara D. N. B. bu .fıkı.rlerın sonunda bu • 
çerek 'l'oulona kadar gı~mege mu.:·af- da. .deııız parlıyordu. Duşnıa~ .tuy.~aıe- belerinde düşmanın Spitfayer tipinde istinad eder. . hai.t~n sukutu ıle, A~ru.~a~ın men .. - seferber mi 
fok olm~ısttır. J.~n . ~on ı~t;m makı~ıe- lt·ı·ı 6 bomba utm~~.l.a~dır .. Bıı ~ud~le~ on iki tayyaresi diişürülmUştHr. 1 - Almanlar, bolşeviklerın ha - faat.ın~ olarak bolşevıklı_!'fe Jc~rş~ mu-
lere ı:ahıp olan hu rn·hlı I• raı~;;ı_z h.th- sonrıı bunlardan ıkısı ~~.rnr ~oneı.~.k Bir kaç İngiliz savaş tnyy-:ıresi şi- zırladıkları son müdafaa hatlarını him hır zafer kaz-:ınıldıgını ılih e et.. d•ı• ? 
riyt>sini-n emrimi<' bulıııınn t•n ıyı \·• ~n 50 metre :ılçak'tan gemıJ ı nııtrnhoz aı· garbi sahiUerimize bombalar at Dinyeper ve Dinyester nıehirlerini mektedir. e 1 1yor kuvvetli ~emidir. Eski fakat .;ır. ıle ateşhıe tı.ıtmu!}l:ırdır m 1 , J k. 
1920 19:l5, rn::s da,. nich·n tamir f'clil_ . - lendi. Türk hududunua ı su-n~i::ı ;,lan ur~·t:ıgııe, · ProvNıce ve Lor- Yani gemilerin battığına dair hır 1 E . ' • d • it ı _ Bıına bir çare bulamadılar mi? • • J 
r:.ıi~ 'in kwmrt.:rıi harbin başında .her: emmare bu!ıııımuyor .. O~dun sonra srarengız enıza ı ar _Kimya mühendisi Rot, bu nok- varı kuvvet/erı ue 
ke~ takdir edebiliyordu. Fakat !)ııııdı kor~un el ııızaltı gemılerı Alm~n do - sanlığı da ikma.l edeceğini söylemiş. t l 
bunlardan ne kaldı? Provence, Dun- nanma~ına mukabele edeceklerı yerde Ancak bütün denizaltılarımızı bu - ar ırı mzş 
kerque ile :ı,rni zamanda .Mer,;-{'l-ke· Akdenizde sükunet pey?a oıuror. J:lu Aşk, harp, dehşet ve macera rada topl<ımak istiyor. Muvafakat Loııdra, 13 (A.A.) - Röyter Ajan-
bircle batlı. Bretngne i~e bir infiliık itibarla k9rsaı!l:ı~ın am!~~ı. :Mılner .

1
.le _ 

39 
_ edildiği tu1kdirde bıı no~sanlı~ı~ a- sının Bulgar hududundan aldığı. hn -

netict•,,inclc mahvoldu. Geriye .rnlnız closl olcltıgu fıkrı kendılıgınden çıkıp . . ·k· 'd 
1 

b t r zami bir hafta zarfında ıkmalını ta- berlere göre, takriben 18 Bulgar fır-
Lormiııe kalıyor ki o d:.ı ;:imdi liken- ıı:eliyor. • . . . . ... yetin inld~afı .h::ıkkı~d?' elde edılen harp edeıkeıı. o e:s ı torpı. ~arı . ~ü : ahhüd ediyor. ka ·ı seferber cdilmi tir. Bunlardan 
rleriyede tngilterenin nezareti altında- - Uo,;tum, muh:ıyyılen hakıka.tı gor malümat neden ıburettır ~ ı.lı. Hem de guya ?n~arıd dçındlekı k . - Hepsini birden buraya celp ede 6 fırka .işgal edilmiş arazide bulun -
dır. Courbet ve P:ıris en eski zırh- nı.kten. çok uz~tktır:. .. .. , . . Bar.on .Holç cevap vera;: retebatt~n te.kA hır ~r e 0 ~~ın uı bilir miyiz? . . maktadır. Hundan başka Bulgarların 
lılardır, her iki~i de diğer üı~ü gibi . - Rıca ederım, ~ozumu k~,,me~ı~ız. - In~ı!iz ve Fransız matbuatı b~- tulmadıgını _ ılan e~ı. Halbukı d~ha - Tamiratın sıra ile yapılın-ası ıçın tavya.re meydanları inşa etmekte olduk 
22.189 tonlukturlar. Bretagne Ye J'ro- ~ liyliyecekleri~i d!kkatle dınl.eyınız ! giinl!!i"de amir:ı.lımı,r, ~L ":ıl:rc nıethı- evvel mezkur torpıdoları ~amamıyle teklifte bulundum, fakat kabul et- ıa~ı iddia edilmektedir. Tiirk hududun
\'Cnoo'in arn !ık on taııe. Lorraiıı " ln o:;onra .lıirclenbıre hır ha!Jer gelıyor AL : e okumskla ıı::~!şgu!ctur. ~e ~~ını:ık, boşalttı ve yalnız t~~n~lerı,_ . ora~~ medi. Muannit bir adama benziyor. claki Bulgar süvari kuvvetlerinin ar -
sekiz Lane topunun yanında Courhe~ nııın. fılmrnnun 1~, 14 \e_ 15 numa:aıı ne ha~· v-aı; perıtıe~· :ııı.ı~ lıı.;nluı.. ~a: bek!ıyen t~~telba.hırımızc kıııban ı - F~kat fo!l ba.kımı~d.an ç~~ kıy- tırıldığı zannedilmektedir. 
ve Pari,;in en :ığır baturya.'1111 :JO.> toı•pıdoları torpıllenerek . ?~tırılıJ or. katn eme lazım ışımıze ~arı~ orJaı ol-aıak h.e~ıse .ettı. . . . . metli bır şahsıyettır. Butün mııhen - Fakat büvilk mikyasta Bulgar tah
lik 

011 
iki top teşkil etml'ktedir. Şinıcli Fakat bu gemi.ler çok e;~~ı .ıdı ve. ~ur- ya .. 1'orr.idolarımız Akd~ııı~u geç - Ai!ıl. haclıs:nın ~urıp ol~ıı cı~etıd~~ı- dislerimiz bu tezi bilaitiraz kabul şidatı vapılcİığı hakkındaki haberltır 

iki i de İııgilterede bulunmaktadır. dadan başka lıır ~· degıl~ı. B.u ıtıbar tikten sonra, kr.rs;~n derı:z:ıı.:larım~~ dur kı, hakıka~ ıf~a edı me.im ıj e ettiler. Ayni zamanda kı;ndisi sacla- teyit edilmemektedir. 
Fransanın kıvmetH donanmasından la Alman don:ıııma~ına bır zıyan ol- zın d2r~ıa: tegayyup e ·: :r:-~lderı tabıı Alm~?-!aya da, ıngıltere ve F;ansay~ katlı ve sevimli bir gençtır. 
görü\ aruz ki y~Jnız Stra::;bourg (daha muyor. . . . idi. A:nir:ıl :Mi:ner vazıfesı.nı t .ım nıa \·er~:gı ~lgrafl.ara benzer hır resmı Fon Holç, miithiş surette kıskanç ooo 
. onr;ı Jean • nart ve Richelieu) Fran- Amiral )lılner, o ~ep?·e~ı ve serı na;ıiyle if& etmekten g.cr• k-alınad~. tcblıg gonderdı ve Alm~n halkını biıı adamdı. Prenses söziinH bitirme- General Dentz 
sız bavrağıııı taşımakta ve vaziyet ica- torpidolar ara~ında. hıç bır ışe yaramı- Daha i.k akında gQya b:r tıtf.telbahı· keder ve matıem.e garkettı. • den: 
bettirlr. e harbe hazır bir \'az~·ette yucak olan bu torpıdoları neden kulln- rimizi ke~fetti •:e· :.ı!lu denız bomba- - Şu halde ışler yolundadır, de- ) • 

bulunmaktadırlar. nıyordu. ları ile karşıladı ve mutla~ sur~tt~ sene.. .. . _ Evei -dedi- çiinkü ona karşı hu ve kuvvet eri 
Kruvazör, tayyare gflmileri, deniz- Nföayet bu g~miler. batırılıyor ve batmıştır, diye rapor verdı. Er;esı - Evet, o muthış ve korkun(.' ge- ııusi bir muhabbet besliyorsunuz! .. 

:ıltılar şimdi ne oldu? Onların vazi- miil'\!tcbalt_'.ln. hı~ hirJ kur~ulmuyo~. gün yine iki gemimizi bomba~adıgı~u cede k~~ıkl.~ buraya ~adar g~lmek Daha doğrusu ona aşıksınız .. İtiraz b• • •ıt• 
vetlcri hakkında herkeııiıı mnlfımatı Yani bu had!;ıenın G.~~ :ıcayı~. şeraıt ve muhtemel ol-arak batınldıgını. bıl- c~sare!ını ş:osterı:n amı~al, cı~den etmeğe kalkışmayın Antonya ! .. Çün IZe mJ J IC8 
~lmaclığından yerlerini tayin etmek tahtında inkışaf cttıgınclen şuphe et-. clirdi. Bu palavrayı 0 kadar yerınde : utbesın~ layık bır şah~ıyet .o~ugunu kü hayatınız Arap saçı gibi karışık- d k • ? 
güçtür. Bilindiği kacl:ır vnziyel .;öyle memek .liizımd1r. • . ,. attı ki, hayret ·etmemek imkansız - ı~put ettı. ~e yazık. kıkendısıyle da= tır. Yüreğiniz çeliktir. ':'ic~a.n azabı e ece mJC 
bir manzara unetmektedir: Torpıllenme hadısesı, sabah sııut dır. ha fazla konuşmak fırsatını elde e duymıyan bir ruha nıahksınız. Fa _ ~ 

(7 ağır \'e ıı hafif olmak üzeri') 18 onda, yani gübeg~indi.i.z ve güne.şin her - Fakat oynadı~ımız bu oyunle.r demedim-.. . . kat aşk, şimdi senden intikam :ılıyor. Herlin, 13 (A.A.) ~ .An.ad.o~u a: 
huvazörden 9 u Toulon, Kazablanka tarafı ayc\ınl~ttıgı ~ır anda cereya~ biraz kaba gibi gelıyor bana!. . . - 1:abıı .. F-a.ka~ amıral tam asker- Hot sizi sevmiyor. Fakat siz ona bü- j:.ınsının hususı muhabın. bıldırıyor • 
ve Dakar ara,,ında; altı"ı lngilterPde, e~liyor ve ~le.nız h~r~ıı .. kan.unları rn~cı- ·- Şimdili~ yuttu~duk ya!. . A~n~ dı~. M~lnere ?enzıyen erke~ P.ı:k az- ~ün mevcudiyetin izle ona merbut _ Siyas~ maha~il~er, Türkıyeden g: ; 
ikisi Antil adalarında ,.e biri de Hin- bınce tahlısıyel~rın! .uzerınde taşısan zamanda -amıral Mıln~r, vazife!l~n~ ~ıı: Dıl?er ~·r kı~dın!n cazıbel.ı çeh- ,sun uz!.. len mahıma~a ıst~n:ıden 2:eneral n~.r~ 
cliçinide bulunmaktadır. Bunların sı- miiretebattan hıç hırı kurtulmuyor. müdrik bir adamdır. Bılha~~a bu gı~ı ıesı, l\Iılnerı vazıfeııı11den alıkoya. - Güzel prense:;, kahkahayı btı.·;tı: zin, ordt'.!"U ıle bırl ıkte Türk topra~ı-
nıfları 926 il~ 9:\7 arasınd:.ıdır. Sııff- Her torpidonun a;;g_:ıri olarak müret- dalaveraları çevirmekte büyük bır m~z_. Tarih, yarın, öbürgUn onun ıs- _Oh olsun, ne güzel!.. ~e güzel!. ııa ilt!caya çalı~tığını tahmin etl!leK
renclen m::ıada hiç biri;ıi batmamıştır. tebatı iki yüz. oldug:una nazar.~n ş.n: meharct göstermiştir.. . • . .. m.ı~ı altıı.ı. harflerle. ~·ad.ed~c~k, ken- _ ıstırabınızı !IUn'i kahkahalarla tı:dir. Bu hususta A.~manya .. harıcı~~e 
Tayyare gemi_,i Benrn (1914 - 1928) ya:ıı h:ıyret hır şekılde .a~tı yuz kışı Bunlar dalavera degil, bı~akıs şııP- dıs'."'~ mumta: amııal' ısmını ve.re - Öl'tmek ve ba~kal:wınn )hsas etmek rıeza!'eti. h.u~t~ku ~uvel muteh~~1"
Jiarliniktl' kalmış ve Comm:ındant- boguluyor. ~~ı n?c denıektıı·? Bıından he uyandırıcı hareket!.er~ır. . _. cr.k ":; pren~~s "'!nton~.unın.'. perılere i>ıtemiyorsu~uz. 1'.'ak:ıt hayır, 1Iot lnrından. b ırının muta.leasına mura : 
Teııt" ( 19:l2) • Ier~-el-ke])!rıle ha;;ara ııe mana 1;ıkıy or · • . - İşte a,ıl me:ıelenın ınce~.ıgı bu ben~ı) en haııkulade ?"uz~llıgıne k:ır- sizi sPvmedıği .ı<ibı, sizd·en nefret te caat etmı~, bu zat Surıye mu.hasam:ı 
uğ-rnmı;Slır :12 muhripteıı allısı: Bi,;oıı - Sen, ne nı~na verı,\:or;ıuıı? nokta üzerindedir. Çünkii bütun bl1~ ~ 1 • ak-ayıt kalan yeg:ı,ııe aclam. dıye ediyor. fönaenale;ı..·h beyhude yere tında F•:ansanın muhasım hır devlet 
1!>40 mansınıl:ı, ,Jaguar \'e Clıu~ı ha- - Gayet lıa,;ıt.. Torpıclolnr cvv<.>lce hU'l evvelce derpiı; eden amiral iler.·~ ılım Cdtcektir. . ümit be>ılemeyin. ı~te arknda;ım Fon vaziyetinde olmadığını vıe :.ınc~k ken-zirand::ı · Dunkerque'te batmı:;lurc\ır. l>~şal~ılmıs. ve .nhbnp .olan .kor:<an ~e- de ~üphe uyandırmamak için tcclbll ~~unları k.Pnııra bır:ıkalı~ı da ~a Gutman rla bıına sahiltir. di<ine evvelce veri!~i~ oı:ın bı~ ~an-

mılenne bıle bıle teslım eclılerek batı- nlmı~. ve buna da muvaffak olmu~ • d?du~ıze gelelım ! .. Bu u;ı..·clıııma h.ı- _ J~vet prens-eR!. Hakikaten bu dnyı müdafaa ettıgını soyle~ıştır. 
Felemenk Hindistanı se- nlmı~tır. ttır. cl~~e ıngilterc ve Fransa da aca b:ı ne gene size vaklaı-ımıs değildir. Sizi Frun~u. Londra ile harp halmde dC'· 

,., k Şimdi bıı iki zatı konu~mulurında _ Yiıni? ll'ıhi bir intiba yarattı acab:ı? . se\'mek deki!, s izde~ ııefr" ettiğine ği!dir. Yalnız mevzii bir ihtilafı hal fen kıta hazırhyaca ~eıbe . t bırakalım ve romanın eo:asını _ Amiral .:\Iilııer, on iki p:ıreıı . :- Onl:ır da Almanlurın matemın.r. bile kaniim. ile me;:gnlcHir. Bundan dolayı genernl 
Batavy::ı, 13 (A.A.) - Felemenk teskil eden pren~e~in tahtı;zzemin mü- gemiden ibaret olan esa,; harp filo: 1 inak ettil.er .. H~ltfı bayrnkl:ırını bı· Prense~, bir an için tereddüd ve Dentzi.n ordmmna bir polis vazif~!>iııi 

Hiııdistanı, harp g:ıyretiııe dahil ol- kellef salonuna avdet edelını. suna hiç biı• i~e yaramıyacak çok et>· le Yanya ındırdıJ.~r. . . lıfl ,\·ecan geçirdi. Fakat çabucak me- ifay:ı memıır müdnfou lüıvvctlcn Qı-
mak iiure bir ı-ıefer kıtası hazıılan- Prenses ~:~ron D~h?lrun ve baı·o:ı ki i.iç ~det torpido muhribi il~ve ~~ - De~iza~tı gemıle>.rımız: , . .. . t ıı ııf'lini topladı VE' gayet. akin olarak fatı 1>2k alii Yerilebili~. Bıı 8ebeple C~
masın ı J..--ararla~tıı mıştır. Fakat bu - Gutnıanın zıJ hretıerını beklerken, pı- mi>ıti. Bu itibarla, on beıı torpıdo ıl~ - Hıç. b!r şeylerı yak. 1 ek. tu ı, C<•\· :ı p verdi: nera! Dentz kuvvetlerıne kar ·ı hukukı~ 
ııun tatbikatı beynelmilel vazi.ı;ctiıı yanoya oturınu~ Bahtın bir C!-lerini ke- Ak.denize geldi ve mezkur denizı, ~hemmiyetsız :ırız-alar zulı.ur "~~~·oı'. _ Efendiler!. l~lerinıizi alakadar düvelin muhasım c~evJ.etler hald:ındak! 
inkişafına bağlıdır. mu_li meharetle çalmağa ba;;Jnmıştı. korsan tnhtelbahirlerden gQya te - fakat onlar da derhal tamıı· ec\ılıyor. eden baska maruzatınız vokı:ıa beni ahkamıııı tatbike kallmımak ve bu .k~v 

SPANYADA ÖLENLER Iki baro?un muvasalatını prensese mizledikten sonra Atlas denizini de Ancak «R08» denilen o ha\'agazı fe- r.ahat bİı:a'k.manızı rica ede;.im. Çünkü \'ı>tleri enterne etmek bir adaletsızlık 
1 haber verdıkleri zurnan, prenses, par- kor.;;an clenizaltılarımızdan temizle- na bir koku veriyor ve mürettebntı • en fazın aşık olduğıım Boh ilı> miilu- olur. Diğer taraftmı hukııku düvel \'<' Laline:ı. 13 ( A.A.) - Dün geceki raııın en he:recanlı y'erl~rini çalıyor- mek vesilesivle Akdenizi terk etti. mızcJan bir çok kişi hastalanıyor. katinıi tamamlamak i;;tcrim. teamül Sudyeden ricut eden orrlunıııı 

İngiliz haya ~'l~rrıı~und:ı. :> ölii, 23 Y~- du., ~faa~afıh ?er?::ıl pıyan~yu terk Ve fakat daha birinci gUnde keşfetii· Hatta 3 numal"alı .denizaltı gemisi - bitaraf. bir n:_ıe~lel~e.t . topr:ılcl:ırınd:m ralı \'ardır. Ölulerın cenaze merası- et.tı \et f1~ ~r~tçılerıden sordıı: ~. . . 'k' 1_ d izalt ,, .1 rire nin gedikli çnvnslarından biri zehir· _ Devam edecek - ~çme:ıne manı dcgılclır. minde vali hazır bulunmu~ttır. • - ş erımız ne merkeıdedıı·. ~azı • ğı ı ı ,or an en ' ı g.mı e • • · 


