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27 ADRES: ikinci Beyler aokatmcla 
Temmuz ANADOLU sazeteai idarehaneai 

Sulh, emniyet ve sükün memleketi olan Türkiyenin 
yegane Enternasyonal Fuarı 20 Ağustosta her sene 
olduğu gibi lımirin meşhur Kültürparkında açılıyor. 

1\Ienıleket içinde w dışında binlerce ticaret firma
sı, yüz binler<'e ziyaretçi lımir Ent.ernasyonal Fua· 
rına gelmek llzere hazırlanmaktadır. 

1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

31 iNCi YIL 
No. 8601 

Nep-edilmiyen yazılar seri Yerilmezl---------~----------:,.------------------------1 
GUnU geçmiı nUahalar 2S kunqtur. Her ~ün sabahlan (İzmir) de çıkar sivasi ~azetedir. 

Dün Menemen ovasına da 
merasimle su verildi 

Sulama tesisatının tamamı 500 bin liraya çıka
caktır. Tesisatın geri kalan kısmının da in

şasına devam edilmektedir ,------=--, 
Tas'ın bir haberi 

Fllipin :ıdalarındaki Amerikan askerleri 

F ı Almanlar vak-
Amerika, Japon 

alacaklarını 
bloke et t i 

ınuiltere de ticaret mu. 
abedelerini .feshetti 

------
Amerikan limanlarındaki 
Japon vapurlarının ha

reketine müsaade 
edilmiyor 

Italyan donan
ması Maltaya 

hücum etti 

12 ıtaıuan torpitosu 
batırıldı 

Taarruz püskürtüldü ve 
bir miktar esir alındı 

ransaı· Japonya • 1 T.. k. 
d ıy e ur ıyeye ı 

arasın a anlaş. t 1 .... nl . aarruz p a arı : 
maya varıldı h 1 1 1 

azır amış ar 
Japonua. lngiliz-Ameri .. • 

kan alacaklarını 
bloke etti 

Ticaret Vekilinin Nutku 

Muhtekirle mücadelede 
halka da vazife düşüyor 
Vekil diyor ki: "Sermaye vatansız bir unsur, bir 
vurgun vasıt"sı olınadıkça onu himaye ederiz,, 

AnkarR, 26 (Uusıı•i) - Ankarada ~elkin vazifesi bulunduğunu işaretle 
a~ılan Fiat kontrolörleri kursu bugün elemiştir ki : 

fün der>i Ticaret YeJ;ili l\fllmtııı Ük-

Rus cephesinde ele ge
çen bu planlarda Tür
kiyenin askeri durumu 
hakkında mufassal 
malumat varmış 

Şark cephcıinde yaı·alıları toplıyaıı Alman haatahaf\C ar;ılıaları bir 
köP,rUden g<'ı: .. r lerl!lcn, · 

Ioskova, 26 (A.A.) - Geceki 
Sovyct tebliği : 

25 temmuzda kıt-al arımız Porkof, 
Polonsk _ Nevel, Smolcnsk ve Zitomir 
istikametinde muharebeler vermiş· 
!erdir. Vaziyette bUyük değişikllkler 
olmamıştır. 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın 
motörl!i cüzütamlarınn, tııyyare meo~-
dıınlarına h!icum etmiş, Köstence ve 

' Solina liınıınlarını bombalıımışlar
dır. 3 J dtışmnn tayyaresi dü~ilrUldil
ı~ü kuvvetle tahmin edilml'ktedir. 
ı !J tayyaremiz kayıptır. 

1\Ioskova civarında görUlen altı 
dU~man tayyaresinden be~i düşürül

( Devanu üçiincrll. tahifede ) 

Garpta şiddetli hava 
akınları -

sona ermiştir. Bu miln:ıselX'Ue kursta - Devamı 4 neli aahifed .. - Askerı"' ~azı.yet 
ınen vermiştir ....,., • . -, '" "' 

~onılra, 26 (A.A.) -Amir:.llik daı- Ticaret Vekili ilılikiirın.nef~'t'tle kar- 1 SAR t.T l.C.R -ı · I 
n;sınin ve hava nezart>tinin· miiştt>rek şılanclığını, :ılın:ı~ıık .tedbırle~ı kontro- ~ 

Berlln dün aeca 
bombalandı 

tebliği: Jörl~rin vaıifelerini ızah etmış ve mü- ş kt Al d Dilşnıan torpidohotl:ırı bu ~ab~h er- cadelNle halka terettUb eden nzifeler Ha,,:lle, hamle Ü$lÜne! ar a man or usu G d'' k 1 l k~nd~n ;\Ialtanın L:ıval~tta limanına üzerinde dunnu~; kontrolörün bir de Bir !ı<aç rin e~el Nazi\! \, dün. de . Ün UZ uçan aıe er 
- Devamı dördüncü sahifede - Menemen o;aaının aulanma11 batla- b k E"ıdene taarruz etti 

dı. Aaırlarcıa kl!ın seylap ve yazın ı•r rı•z geç1•rı•yor Londra, !!6 (A.A.) - Hava nez:ıre• 
• kuraklık çekerek adeta mukaddera_• tinin tebliği:: 

ta kartı boynu bükük oturan Türk lngiliz bombardnnnn tayyııreleri 

Pir k11mı batırıldıjı bildirilen ltal1an torpltol11rı üslerinde 

çiftçisi, timdi cumhuriyetin ayakla· ılün l(('CC ~imali Alm:ınyııdaki hedefi<'· 
rına getirdiğ i bir nimet kar~11uıda· Sovuetıerı·n oepheue bOgOk m'ıktarda ı·nsan UD r tıuırruz ·etnıiRlerdfr. En biiyilk hil-
dır. 111 cumlar Hambuı g, Emdeır, Kiye! ve 
Yağmuru dua ile beklem:yecel<, 1 ""d ki 

1 
\.ilhenıshafene yapılmıştır. Şiddetli 

seylap kar,,mnda kollar•lll \<"""'. ma zeme gıg ı arı anla ili IUD r :nfoilii~ııı.r. lıiiyiik yangınınr rnüı;ahedc 
turmıyacaktır. Y ~rhlnıı. tır. 

Hamle, hamle üstüne.. , . Gele.~ h~berlere gör~, Oi~g:ı ve La- zisinc niifuı ederek geçen Fin harbin- ~;ıı ağıı '\'P. ku,·v.etli bonıbal:ır taşı-
Daha çok i şler yapacağız . 1o~r':- doga l?o~lcrı nr'.'s~ndn :ı:"ııı -Alman kuv-ld~ So,·y~tlere terltcdilen Fin arazi,i- l y:ııı ufak l:ıir te~'kkül d<> &rline hii

ğımızın her karısından mutlaka ıstı- '"'llerının tıızyıkı son ıki günde artmış ,ııi ele geçirmişlerdir. cum etnıi,tir. Biltiin bombıılar hedefe 
fade edeceğiz ve. her karış tan , daha ~e bu şiddetli tazyik nc~ic~sinde So,-~·et ı Alman tebliği, bugün Snıoleıısk ile hmbet etmi~. yangınlar çıkarılmı. ~ 
çok mah&ul kaldıracağız. .. . ıt~ları .c·~nuba doğru ıki göl arasında ~fo~konarnın ortasında, Smolenskin infilaklar mii~ hede edilmi~tir. 

Fen, Türk müatahoüinin enerJ•" l çekılmeı:ı:e m~cbur kalmışlardır. Bu su- takriben 150 kilometre dogu>ıunda Li- Gece avcı tıı~·yareleri şimali Fransr.; 
ve yeni çalıtma sistemi ile el ele ve· Jetle rnuttefık kuvvetler Stalin kana- yati bölgesinde Sovyetlerle ~etin mu- üZ<'rinM taarruzi uçu~kırınıı devam et-
1'İnce neler olmaz! ., hnı kontrol nltın~ almı~lar, son Fin harebelere girişildiğini, Sovyet mukıı-!n,işler ve hava meydanlarına hiicumı ** . ududunda_n 160 kılometre So\'Y~t ıu·a- - Dev.ı:nı dördUncO ıahifcd• - , - Devamı 4 neli nhlfede - , 



mPr~k~, Japonya ala: 
caklarını bloke et i 

Fransa··.Japonya arasında 
anlaşmaya varıldı 

(ANADOLU) 

Birçok ye le de yeni 
27 T-zmmt .'!l PAZAR 

IHALK DİYORKİ 1 
- Bas tarafı biıünci sahifede - - Baştarafı ı inci sahifede - =-·- h k k Dört aydır çöpçü uğra-

:ıl, <~aklarnıın 131 milyon dolara baliğ memnuiyet verici mahiyette old.uğu spor sa a arı uru aca 
oı ca <ı kanaatindedir. Bundan başka cevabını vermiştir. Bir ilan parçasının ''" mı yan sokak 
lı ı kar:ır. japonyayı lıa.rnti ehemmiyet- - Bu memleketlerde japonya Dün bir kariimzden şöyle bir mek-
te olan petrol re başka malzemelerden aleyhinde gruplar bulunduğunu mü- taşıdığı ifade -----·-- - • -- tup aldık: 
ıi-- mahrum edeceği hissini vermekte- Qahede eylemek mecburiyetinde ka - ORHAN RAHMi GÖKÇE Beden terbı"gesı bo" lge ba'kanllgv ının bütçesi Şehidler mahallesinin 1526 sayılı 
rlir. Avni zamanda bu karar, Amerika İıyoruz. 'l sokağına üç, dört ayı mütecaviz bir 
Fmıınlanndaki herh:ıngi bir japon ge- Diyen sözcü, bunların Dögol taraf- «17 ,ırışıııdnyım. Bouum 1 No a· • k lk . k" 1 rın eracek zamandan beri temizlik amelesi uj( -
mi iııin hareketiPe ele mani olmakta- t-.ı.rı kimselerden ibaret bulunup faz- Kıım;·a/. ker;tcrne gözlii11iim ı·/liseiif~ genış a ınma ım an a 1 v ti ramaz olmnştur. Sokağımızda bele-
dır.. la olmadıklarını ilave etmhıti> · ikinci sımfmda ok111naktayım. Edeb;- r: d t b' . "d .. 1 .. - .. A h · · · h'J t k divenin çöp sandığı da yoktur. Bu 

!lal n 'nıer"k· Iı'nıanla ında 4 ·apon e en .er ıyesı umum mu ur ugu- ynca se rımızın sa ı mm a a- .: d k k t . l'kt .1 ' ·"'- 1 a r J 1ıata, .~!nemaya düşkii11, r;ok ha8sa.~ 1·- b' J{ • k ·k· k k · ,·uz en so a , oz ve pıs ı en gecı -
~emisi vardır. Garp sahili açıklarında Vişi, 26 (A.A.) -D. N. B. /k ıt 1 . 1 · .. 1 nün l!l41 İzmir bölgesi bütçesini tas.. ::nnda ır a) 1 hane ve 1 ı ayı ıs- · b' h 1 ı · t .. s hh t· · 
ıo J·apon gemı·,..·ı· bt·ıltınmaktadır. R t 'd lundugvuna göre ·a aş ormmı dedık e-rıne gorc, gi;ze . . rl . d . k h . tasyonu merkezi inşası kararlaştırıl- m~z ır a e ge mı.ş ır._ ı a ~ umu-

esmen eyı o .. . . fıir genei·n clık ve ja. ei!ın en soma gere şe rı- b . . d 7500 1. k mıye namına keyfıyetın alakadar 
Hincliçini işgali karsısında memnu- Fransız _ J·apon muzakerelerı bır · ' · b' k mış ve unun ıçın e ıra ·on- k d ·1 ı 

ııiyetsizliğini bildiren Amerika, şimdi esas anlaşmağa müncer olmuştu~. rcr~ı 17 - 18 anı.~ııcla ıwnşın t'fl!ll mizde ve gerehe mülhakatta ır ço mustur. ma ~ama ~yunı masını ~an~ı -arım-
B~rlin - Toho - Roma mihverinin bil- F-akat daha halledilecek muhtelif k!ımrnl gii.:~l. bfı: b~lf.nnla tmıış;;~a~ ıs- ;;ahalar teshı edilecektir. Bu ~.ene ge- On bin lira s-arfiyle beynelmilel la _r_ıc_a_e_.cl_c_r_ım_. ________ _ 
Wn alııcakl;rını bloke etmiştir. Bu teknik meseleler vardıı. Hindiçini rı11onı~11 · J!mbırımı::ı:ı ı~arnktenııı 01'.- niş olarak tutulan bütçe ile mevcud- evsafta bir açık atış poligonu ve mü- I" '"'\ 
mir bütün kam Avruııasına şamildir. Fransız mukavemetinin de hallede- loyı11 ılımde 1.-uracrıuııııız .ııııı•a haA- !ara ilaveten yeniden sahalar kurula- kellef!:erin çalışması için de tali atış L J • R • 

Amerikacla bulunan 60 _ 70 bin japo- ceği bir takım meseleler bulunmak- k~nd~r kou.u.,tıı/,·~~u smıra mşcınl~~ım~~ caktır. Bu meyanda bilha. sa Kültür- yerlerinin hazırlanmasına çalışıla - ey el gaı p 
n.ııı da bundan çok mütee.~sir olacağı tadır. Bu baptaki müzakerelere H:=ı- fıkı 1!1 cleyım. J!ımıca~ıt cdecr>k~~ı ııı .~lk parkta yapılması mukarrer yüzme caktır. Bunlar başka muhtelif spor 
<ıanılmaktadır. noyide devam edilmesi muhtemeld~r. tc~lrnıl ·~?ı·ı, .oıta f,,lı.·ıl de olabılıt. Cı~- havuzu da inşa Ye ikm-al edilecektir. şubelerine ve bilhassa güreş, 'U spor-

Lltin Amerikadaki japonların da bir Dün akşam Vişide habeı· a'1ındıgı- llı tekhflrrın (Yelrn) nnmızırmı mıı- den terbiye;;i İzmir bölgesi is- lan ve atletizim kısımlarına spor le-
li te;i hazırlanmakmdır. Bu liste, mih- na göre japon ve Fransız hükumet- rncrıııtlnrı» . . tisare hey'.eti geçenlerde tanzim etli- vazımı almması için üç bin lira sar-
Yer ajanlaı·ının li,;te;.ıine benziye~k- ıeri bugün Tokyoda VP Vişide müş- (En Son Hııı•odıı~ r1a::rtrııı - 22 tem- lcİ1 biit..;e ile muhlelif şubeler için te- fedilecektir. 
tir. terek bir deklaragyon neşredecek - 1117

'? .'I.'; 1) .'isat viicuda gtirilmesini karar al - Son :;enelerde iyi randımanlar .el-
Çin, Kanada. Anı~tr. !ya, İngiltere !erdir. tına almıştır. Bu maksadla da mü- ele eden giire ,;por şube. 'nin daha 

\"e Sovyet Rıı;;y:ı bıı karardan muaf- y k d k' .
1
• * b h il lıim miktara baliğ olan tahsi;ıat a - ziyade tekamlilü için mevcud im -

tıı·.. Tokyo, 26 (A.A.) _ Singapur. ~ . u an a ~ 1 anık ~n, m~ ~YY ~- yırmıştır. kanlar.elan istifade edilecektir. Sim 
dan hareket edecek vapurların sı - mın s~m:ısın ~n ya a .ıyara .. u a~- Ciizelyalıda bataklık arazide bir riilik bu spor şubesine kapalı bir sa-

l:rnıir M iiftüliiflii11de11: 
}föh:ırek Regaibin önümüzdeki 

Per.;enıbe günü akşamı yani Cuma 
gecesine rastlıyacağını necib nıilleti

l~bihliı·irinı. 

Dün Menenıen ovasına 
da merasimle su verildi Loııdra, 26 (A.A.) - Londra malı- JalUandırılması için emfr verildiği ve tuna ~dırmedım ve yıne kamım ki, spor sahası te~üi<i ve bunun pi;;'lini ve !on inşasına imkan bulunmamış ve 

fillerine göre, İngilterenin Tokyo el- Amerikadan japonyaya yap1lacak onu, hta~bullu. meAalekdaş. d.a mas?- diğer noksanlarını ikmal etmek üze- fakat güresçilcrin muntazam ve ha-
ri~i hngün Hariciye nezaretini ziyaret ihrncatın yasak edilmesi, japon ~!~- baş.ın~a bı.ı· nevı ,:t'~aka ve ı~tıha daı- r(' otuz beş bin lira, Basmahane sem- rndar hir yerde idman yapabilmel:eri - Baı tarafı biı:ı!nci sahifede -
<.>ılerek, lngilterenin japonya ile mev- caklarının bloke edilmesi me,;elesının r~sı çı:.ı:ebılmek .. ı~ın uydurmamı.~tır. tindeki sahanın vücuda getfrilmesi için :::alon ve minder temin edilmiştir. lundu. Taksim havuzunun "lrafı kor-
eud Ticaıct muah"clcfoı·ini feshetmek Vaşingtonda göriişiilclüğii haberleri Bın~en":leyh .. mulahazalarım, boyle için yiımi be~ bin lira, E~r.efpaşa Fuar ı~ev;;iminclen sonra boşalacak del:llarla çevrilmişti. 
ni.vetind~ bulunduğunu bildirmi tir. üzerine bugün Tokyo borsasında kıy. ~azı~ ~ır md urdacaaktı~ vuku ve sıhha-ıınm. takasında in,;a edilecek kulüp bi- olan K~1türparktaki sergi s:>.rayının Enelı1 ... •afia Vekaleti namıııa sö1. 

tıne ıstına e ece hr ·1 k ı J • • t b b' · b · l ·· ·ı t h · Yasinh'1:on, 26 (A.A.) - \'isi hü- metler düşmüştür. d .. T ... k k ı· nası ı e ·apa ı s.a on ıçın o uz e~ ın genıs ır >a onu gureşçı ere a sıs .e- alan Bav Kadri Büg"' Zirai kalkrnma-
1 . S Her şey en once ur me tep ı ı· ı ı · · K''l ı·ı ekt'r B ti ·· ·ı · · · kumet:, Sayguna çevri mış japon top- Mali gazete olan ~ugay ugyo, . b h f'f° bl'k b ıra ayı·ı mış; -u spor arı ıçın u - < ı ec ' · u sure e guı eşçı erımı- da suyun oynadığı rolü bu memleke-

larınııı tehdidi altında miizakPrelerde tngiltereyi, Amerik~yı ve SoYyet.ler c:ımd~asın~, 
1
.ku a ıhmeş~l~k 1 ten, .hu ti.irparkta yapılacak yüzme havuzu zin büyük bir nok anı giderileceki:ir. lin uzun zaman su e;;e;lerinden nasıl 

t l t cıd ıyetaız ı ve avaı ı ten tenzı · · h . . ı t h · . t 'kt l\l.erl·ez ·ç· l l J b t • ·· · bulunmak acır. birliğini japonya aleyhine vazıye , . B r . 1 ıçın eı <ıene a) rı an a Hıs,1 mı a- ı ' , ı ın yapı aca ( o an u e- mahrum kaldıgıııı ve bu yuzclen ne gı-
P.ıı cihet dü~tinülerek Amorikanın almakla itham etmekte Ye cerey-,ını ~~mek ııter~?.1· .. ~ vey~ e;:sa ının, rı 50 bin liraya iblil.ğ edilm:ştir. An- sislerden maada lıölgemize bağlı 14 !Ji zararlar görüldüğünü anlattıktan 

miiclahalc. i iç'n Vaşiııgtonda siikfınet- halin Amerika tarafından japonya- ırf g~ze~ • urauı1;1b.e çı ara ' me- cal;: son vaziyet üzerine koorrlinas- kazırcla hedl'n terbiye:ü mükellefleri ;onra ( tınıhm·i\·et hükumetinin niha-
11' h:ızırlıklar y:tpılmaktaclır. İngilterc~ ya tam bir iküsadi abluka tatbik ga ona agırır gı 1 avaz avaz; ;'011 hey' eti karariyle bu inşa-atın sim lic.;iıı 1 oox200 eb'flclınd:t. ahalar. m2Y- ret St~ nıe elesiı~i bir ela va, bir siyaşet 
nin .Amerikaya esaslı müzaheı·et gö,;- edeceğine clelal.et eylediğini yazmak- .- Bana bakını~. hel~~: Tam. onye- ıdilik tehir edilme"ine merhuri~·e1 ha- danlar yapılması için ele on bin lira halind ele :ılclığını ve :\'.lilli Şefin yiik-
ff'recegv i haberi Va!"iıurtoncla cok i\. ·i t,ndır·. dı ya,ındayım .. Guzellıgıme dıyecek ı ıl olmtrntur ·ıvrılmıstır. · k · · · l •e rl'rel·t'flcr· 'le her "'Üll - " yok .. Mektepliyim de .... Ve güzel '· · '· ~R • ıı._.ıc ' ı ' ı _ ı ı · .. . " · 
kırsılanmıstır. Siya~i mii. ahidler Ye- San Fran<isko, 26 (A.A.) - Süm- b. k 1 . 1 k ı' bilir 1')1)- -- venı bır e,:er kı!z:tndıgımızı soylıyerel, 
·:..ir zevat, umumiyetle yeni biı· Ame- ııer Velsin beyanatı üzerine Pasifik ır ızıa nışakn ~nt!°a ve an a§a -IK h 1 • tev ' Kız e d ..'vlenemenlileı·e hitapla sözlNiııi şöylr 
'k . t• . h 1 1 t 1 1 k 1 b . sem ev enme ili ıyorum.. a ve erın -ı v a ın ı.. •• el' "ı ·an ~ı\·ase mm azır mım, -: a o r u- açıklarmda ·a an e!) Japon vapuru, Demesi Türk çoiuğunun ve Türkj 'Jıtır ı: . 

gıınu \ :m ~iya;;etin de Tokı·onun pel> telsizlere de cevap vermemektedir. kt 1. '· . 1 h • t• k • • k - Sızı ~enelerle korkutan :;u. en 
lı 't . -· h 1 t T k t .. I d me ep ısının aoaya ayaıye ı, me - ki J k k 1 •t ti d o. una gı llll\'eCPgı USU."llll( a mu a- Bunlar arasında a o a "' aro a t ı· h t' l b.. . ·ıe zı şe ı ı· açır n ar va ııı ar ar a!'illllZ \'e en 1 aa 1 ) ar ım-

1. 1 S A 'k . t' 1 • 1 ld • ep ı neza e ı ve mora unyeaı ı k 1 1 d H .. 
l>ıntır a ·. ,ayet merı anın :ıyase m- ı;ardır. }ieksik-aya c ogru yo a ıgı, k t" .. b tt d -·ld'r cınız ol.ıı·a - v:rnı ıa. ını:r.ı a ır. epmı 

b rl •. 'ki'' I "t d G ~,,. a ıyyen munaae e ar egı ı . · ff k ti d rı ir 0gı ı ıx ~·apı ma"ı mn e,ım:- lıuradan hareket e en uro .uaro - F k t h . d' k' b" 1 b" ze Allahtan muva a ·n-e ~r, saa eı-
1 l ! .,, . I • . l a a ne azın ır ı, ya oy e ır f . b k 1.1 · k • 

\ •r o m:ıını,- o ~aycı. on ıh'.ı "ene zaı·- dan yolda mahrukat a acagı <ôy en- k d' . kt 1. .. .. . -152 çuval kahvenı·n Per- Bı·r ge,.,ç u··ç ÇO ..... "llk ana- !er. eyız Ye ere ·et r, er en .·ayın ... a-. l . ) ( I k' . k genç en ısıne me ep ı ıusu verıyor _ u . r • • , 1. S b · 
ıınca .ıapoııyayn yapı an pe ro :<ev·ı· mektedir. Maam:ıfih Japon ·umpan- h d d . t b .. 1.•. tt. frn \el.ılı .... ı Fuıd ,e esov namını 
\ atııım tahclid •clilmemi~ olmas111ın . .-fün, vapurun sa-at ;;ekizde geleceği- vl~yab ut a gak~~ı a 11 ıg_ıln y~rlad~~~ şambe gününe kadar· sını kaçırmış bir dig"" eri :VIen°m-.,1 ova~ı !< 0 beke ;inin. ,:ulamını 

1 bl . . u 1,. lı k 1 k e ı aa onsuz or şuuru ı e ış e ıgı ' . . 1 · . . h 1 1 · 
•f' ıe erını nıızv:' cın ıı ·at aı· acı ·ca .ıi bildirmiştir. 'f b' d k 'b· . d .... I ncımıa 111111 ;;ı;r, er ıc•ın anr ı <ı mırnını 
ızalı etmiyecej!i k:ına:ıti tımumirlir. Tokyo, 26 (A.A.) - japonyanın ~arı ~!e ır ~ m.e. tep gı 1 ~e~ter;ı~ tevziiııe başlanrnası kaÇli ıgı kızı yara amış caudaıı 1.'menni eılerim .. 

Diğer t:ıraftan Ameı·ikanııı milll Vaşington sefiri amiral Namuranın ır mueaseaenın 1111~ ':e ~8: aıye mı h . Bu ıı11tku evveli'ı Menemenliler na-
miiclıtfaa-<ı hakkında Suınn_r Vehı ta- r•ar;;amba. günü Sümner Ve!~ ile yap- kBarıthracak kadar ılerl gıdıyor. mu temel Ödemiş kazasıuın Memuriyet kö- ınıııa fl !V Bedr: Onatın bundan S0111'<l 

f 1 '< • azıları bu «gazete bunu yazmama- .. d ''. . • ı ~~ ·t .. Ek a ,. · · • r:ı ıncl:tıı :vaµı an umumi Leyaııat, ja- lığı görüı,me hakkındaki rapornnu 1 d bT d' d' bT 1 Şehrimizde bu.unan 7:52 çuval kah yun e vavusog u ııu~ ma er, 'J- da \1alı fü r Fuad 'l\ık,;al ın nutku ta-
ony:ı fikrini ckgi:lirmedi~i takclircle japon ·abinesi dikkatle tetkik et - ~Y 1 ve yazmıya .1 ır ı» .• ıye 1 ır er. veııııı tevzı ış1nı çaı· \'e 1''tıt\'e ıuna- ni köyden Muı:;tafa Ali kızı Ayşe Se- kip etf. Hın Berlri Onat bu mr 'url 

J•a.,.ifihte fırtııwlı bir hava kopncağı- mektecl!r. Rapor, :ıncak (iğ-leden ben tamameknl a~aınbee tkaıtl~: .Gaçz~te ıatçııaı· oırııg·ı ı~m·~ ne\· :Lı c.ı.erume keri zorla k-açırarak kirletmiş ve hileli~<' karşı'sıncla ..,\Ienl'm~nlilerin dıır-
k ( .. h' d ı·ı l I ı·ı ı· ı· unu yazma a ısa e mııtır. un- • k ag"ızı kaba veı·ı"nden bı"akla da ' ki h J tt •·ıı· S f] ııa ·a ı ır e ı ar< .r ı me •< ır. onı·a Tok\·ov:ı varmı~tır k'' t k'' 1 d k' b ı ve mutemeu ornraK aa hey' et aza- ızc J " ' uu ·an eyecanı ana ı ve . ,ı ı .... e <:! 

P.ugiinkii .. \merikan orazeteleri kafi • ·isi. ·is( Şlmbon ga~et~!'i, 1 ramlll'a- u _or ay:• .~~~ç ut ~l~k! a:ı:ı ~~- sınnaıı :-ıaurı uucaro•rıunu rayın et- yara lamı tır. :Musiafa tııtulırı.u tur. biivükl"re halkın minnet w sükranını 
lı'ı· hareket İRİ.emek devam edj\·orlar. nın j~pon - Amerikan münaRebetleri- r1 azı.~ pıı do OJdı veka. ak_ı temhayu -

0

rnı,,,ur ' • ~ 1 lıugünkıi muvaffakıveti t min eden 
\• . (' P t \. l . 'ht A v1 er uzerın e urma ım anını a:.ı:ır- ~ . j S "!unu k• de ı· Ha~"n Eker de ·r .. k .. h d' .k . . l . + a."ıng on o• . · ın ı m·ını me- nin vaziyetin in ki afına hag ı olrltı- 1 tı tt b . kl 1 ı' auuz lzmiıle k-ız·L v, ırnhn'eleı·e ıı,, ıı aı ~ ·" ur mu en ! ve e nı ıyen errnC' ~-

'k t ı fındnn \ aı)ı!acrık bir h·1reke • h'I ı· d ·• · · t amıı r. ıç n: yara, gı:.ı:Jenme e ' .. • vaka mahalline giden jandarma baş- •ek kür ı>tti 
rı ·a < nı • . · ' ' _ · - gıınn ı cır ıgını y:ızmı ~ ır. tedavı edilmez. Agrıyan, zonknyan veı ııecex: mıKtaı ların te::ıbıt.ne oaş - Ek I•' .. .. . t t 111. · • . · , . . 
•in mııkaod"m 31 olarak selamlnmak- • b b ı·ınmıştır Aynı zam·ınu·ı ı-.·ınveııın cavuşu rem ,rgune rus'iie e c - 'alı de ııutl·unılıı, lııı haclısenın .-.e-
ta<lır. Vi.ii, 26 (A.A.) - Tan gazetesi, tır çıkanı, çehrelburu§turup dış sıkı§- ,;ıaıı• el ;ı·nı ue ı~sıı~t o:uıııu:Krnuır finde bulunmuş ve beş lira parayı ve- vinçleı·i.ıe Lı cimı;..n olartd· ıcv,·elr 

uaş maJcalesını .ttındiçinı meselesın.e ırma ıa naaıı at atamıyor ve onu mut ~ ' · · ke,, cürmıi meshud olarak '·aka · ı t v ı k ki ki 
1 k b vııuıııu:.ıUt!Kı aıı gunu lopı·uta\:'IK u- nr ., ·· .ı - ıe:,e?.:ın arııı, ugyan arın, ·ura ı · n-

Otlava, 26 (A.A.) - K:ınad:ı Baş- ve .l<ransız - Japon goruşmeıerıne a a ır nııterın anına yatırıyonak, ' 'e. lanmıştır. Her iki suçlu da adliyeve nıı \' • ııu~uzlukl:.mıı memleketin zirai 
h ·"' nınayet cemıy t d 1 " k um uat m~ı·a1<aoe koınu;yon nua . . . . · " · ·. • . • . · ' \'ekili :\hıkenzi Kiııg lıugiin beya- ııasretmıştır. üazete, ınctıçın1t .. e Ja- e e aı meae eıerı, & ur , , , .. , ., teslım .edılmışlerdır. ve iktı. adı hayatına verdıgı zararları 

it b 1 k K 1 j A · vonj•a ı•·ın bazı haklar tanıtan "4U gençugının ahı•k ve terbıye mev:.ı:u- Kan\enın sauş natt katı oıuraK Ka-1 , 1. tt s ı . - ·· b t b'. . . I· 
ııa a u uıı:ıra ·, anne anın< a merı- " · " rn t ı u aıın muıı c ır !)l ogram ı 

•arını lla ayni haasaaıyet ve aoauk rarıa~tırııuıKıan sonra tevzıarn der-, B d b" k d k ~r·· 'k "rt . . . . t'·r d . d ' ka tarafından alınan t~dhirler-0 benzer <1nı-.ışmasını ve '!'oKyo hakemliğını .. - u a ır a ın açırmış: ur· çı çıııınııı ıs ı a esme :ırze en 
ı ılhir'eı· :ılrra.v,mı Kaııadadaki .;apon ııatınatmakta ve şoyıe demekteoır. kanıılıkla munakaşa ve tahlile mec- naı 1Ja;;;ıanacaKur. c;n geç te ·zıatın Tir kaz-asının büyük Ömer kö - C huri ·et idaresine basta :\!illi Şef 

·' çarşam a veya persemoe gunu baş- e um j • ' ~ \ ' Cin al, c. klarının lıloke eılilcliğini; «Japonya, Hindıçıni haKkıııcta ba- ouruz · ' u, ~ t yünde :Mehmed oğlu Osman Pamuk, olduğu halde büyüklere vilftyet namı-
f 'ine karı tedbirin ç;ıı yapılaC'ak tE- zı taıepler dermeyan etmıştır . .t'ran- ;?u nadue, bize hiç bir ıey söyle- ı.ama::ıı muntemeıuır .. Mtnve ::ıa ışıa- ayni köyden Kerim kızı :rn yaşında na 8tıkrnnlarıııı bildirdi ve Nafia Ye
IBrnınt 'iiC hayır nıiie :eı:1elerine ~ar- <a, vazıyet dolayll!ıYle en reaııst şekli mıyor mut·· bu hıt.aıae karşısında rıncıa kar nboetıerı ete tayın euııını ·- üç cocuk ana~ı Ülkü\·e Yaşan, keneli Kılı~ızıe su i~lerı dairesine Turk mu

ılı ll:ı ~ılaka ı olmadı"ını . ti ·I"ıni~tir. ue bun.arı mutalea etmektedır . .tim- rdtrımızae, munakeme ve şuurumuz- ur. l>uııı~ goı e, .m~rkezue :eK, eıu~ıı bihÇesiııden gelirkeı~ yolun11 ke.'miş il nemtıs ve teırnı~ıyenıerıne' teşekkür 
oıçınırıın murtaıaa. ı ıçın bazı ışbirlı- aa bır hareket, b1r mukaou kımu- wptaıı satı;;uaı ü,ı .} uzcle oe~, t,uım ıs- ve zorla dağa kaçırmı. tır. 08man ettı ve Turk çıttç,:;. ıçın bereket Ye ha

\·a inghm, 2(i (A.A.J - .A nerika gı 1<oıaylıkıarı go~terıımesi gayrı ya- ..ıanma ve bır mu•mvemet varnııaır, ıerue peraKenue boıarak, ıa:ı:ıka tıra Pamuk \·akalanmış ve adliyeye ve - vır temcıırnsıyıe alkışlar arasınrla kıll'-
d ·t veruıgı nazarı nı ara ıuınarn yuz- . . • " . . •!aliye na1.ın \·ekili beyııııatta ırnluııa- ı ıct ctegııctır. lmparatorıul{ toprakla- Y'Ok mu ur., • rılrnıstır. cteıavı ke n. 

h l. k k tte "lı mı ııe" ve .kazaıarcıa ua ''tızue · " . ı·::ık demiştir hi: 'rının ırnrunması, gerek beyneımılel, inkara ne acet, ür me teplısi " " J 1 ooo \ • .k:ıııaı ~ıçıloı ,,.ı). ı al.mağa lı, ~-
- Japon alacal·Iarının hl ok edil-' ı:erelc mıııı balumctan mareşal .t'eten de aahu oıllugu ııaıde bunu ner oku- :ıeKı..: o.<ıra"' Kal· nauuı tayın oıun - ı A •• !adı. ' 

· ı lmantara gore ıııesi emri, Amerikan limanl:ıı·ındaki ıınkumerınce en mııhım me~eıe teıak- yan gayrı ınuyau kızacak, azap au- ırıu;ıtuı·. ıı..aza ve ııanıyeıerı:! ayrı an 1 ı·ın.kın bu hadıl'e karşısında cluy<lu-
.ıa-pon yapurlarıııı felce uğratmıştır.' KI edıımektedır. yaca.ı< ve ounua, uzerınae auruıması Kam eıer, ouı aı·anta \ı ekaı~tııı h.a- - b~§ taratı ı ıncı :.ıtrııtede - ğu :;evırıı,; naKıKalCn yermuemr ve çoı.: 
,;u gemiler müsadere eclılmemiştir. 1 l'arıs, ~b (A.A.) - l'arisLe çıkan •ıtzım ıreıen şıuıı.ı veya zum,evı bı' ranyıc ıeşeKkuı eden ve manaııı ıııaııaııı ıııuKaveınetı Kııuını;ıtır. uuyuKtur. yu1111.u uana ııR: namıea 
J•'akat müsaadtsiz hareket edemiyecek- Yenı '1 an gazetesı, .Fransanın, ımpa- ııı.atctuK DuıacaKur . .11.yru şeKuae au- Kaymakan'ı, maı nıuauru ve zıraat M ıtLCeııK kUVI eueı uıagıup uu;ıınanı l .. vı.:ııernen topragı ıkı mısıı ıuyrnel1: 
ıerdir. Japonya ile ticari faaliyet ta-' ratorıugunu muctataa ıçın Japonya funen ve .ı:ıarekec eaen aana bazı memunınc.ıan muteşekkıı u e hey'etı L«Kıve ue,a11ı cyJcııleh.Lt:uaı r. yu.r.ı;eııııı:;ıur. .u:sı.:ıa .11cııemeıı suıa
ır.amiyle durmuştur. 1 ııe ışoırııgı ıııyasetı yoluna gırctıgını ır.:nçıerııı mevcudıyecınden taınamıy- rnnuıııcıan tayın eoııecek mutemetle na::ı«raoyaııııı hllııte•1 te;ıenkulleri ma :aııa,;ı ıı,;ınueı-.:ı aıa1.mın <.> mııyon 

Çımg-Kiııg hiikfımeti <'mriııe veril-'. teoaruz ertırmeKte ve .l<'ransız huırn- ıe teıcaruı eaemıyccegunıze gore, ou verııeceıctır. ısu mutenıect kaııvewrın tara .. rnuan terııızıaıınıe~ı ııırıasete er ıırn ıanmın ecıııeıı kıj·nıeLI, şmıuwcn 
ı iyen alaraıdar da hloke e<lılnıiştir. metmın Japonya ııe ı. ıııı ııgıni. k-aouı 1P uc..ırıu yakauyarak cemıyet ıçın- uec.Leı~nı oc.ıectıkten :-ıonra kahveıerı nıı~lll'. ~ .. 1K1 mı::;ııııı ouııııus, arazı Kı,>'mt!lleıımış

t.ll suı-et1e Japon i;.galı altındaki Çim eyıeme::ıın~ .seıamıa,makramr. liaze-ıue yava§ yavaı kenaııımı gosterınege füaca nır. . . . . . .. 1 ~ epnere y 'ili g.eleıı 0U\ iıı.: :SO\TeL tll'. .ı.n. ~aııa ı ıv om cıeı aruı.· \' rııu
ıt • para gönderilemiyec~ktiı·. 1 te ctıyot· 1u: oa9ııyıyı oır ıauoaııtıgın kuyruguna AJaKact:ı.rların bıldırdıkıeı·ıne go- ı ıwvveu~n ,;11·ı .. 111uan • UJaımaııııı vaKkaL te.-;ısallyıe I?' muıııK ıuv l.Jııı llt!-

(,. ung-l'ing-, 21) (A.A.) - Çin mah·' dctaı·e etmek, ihtimalleri derpiş et- baı;aoııırız. Hk yapııacak ış neuır ı re,, vııa~erım_ıze. he,.r a~ muntazal?an ı gıtı ıııııaa ve \:eıınuı garJ.ıısıııue ya.ı,ıı-ı.Kan :uııuıınaKrnuu-. 1..eıeceK sene ııı
t ill "ri, japonya l lındıçiııiy i işgal etti-' men uemektır. A.ıkıkaııın, oııhassa uıanouı maar.r muaurıugunun, 1 o!:: çuval kahve geıecektır. ııaıın~-1 ıuıı ıı ucumıar ıarcıeuııımşLır. .UUii - şaaı tamum.amıı ... ıı, t.ıucuıı ~ana surt:tll 
gı takdırrle lngilkrc ve Amerikanın IJakarın muaafaası ıçııı tle aceıe et- heman bu mt»1ekda§ ıaarenaneaıne zırcta muhtelıf. yerı.ercte me~lekeu- ıııaıı agu· zayıaıa ugı·aııııiiLır. Awıan ı:ııııaue elice.: Kul'. ı ıım.ııarın ney <'l• 
~ zuk ş, ık,n h~.sı: ulntak yeni vazin't mek lazımdır.:o muracaaua ı ı yaşınaa cıavuı zurna- nıızı.ıı. lıu· .seneıık .ıhtıyacını fazıasıy- ~avaı;ı wyyareıeıı gu11au:ı: yaptıKıarı j nnıuınıyesı •ıvv Kılorııcı.ıeye ııaııg oı
hıır ı. ında tedbirler alcıtnıi:ıııdaıı emin' 'l'okyo, !::ö (A.A.) - japon impa- sı ekaılt olarak kendı kendıaının le k.tışıııj acaK mıktarda kahve mev taarruzıar eı;nasmaa ıuoıı.wvauaKı maıuauır ve tKe::;ık koy), :::>cyreKltJ, 
ııulunnıakta ve lıinaC'n::l~yh enrliş~ clu~--' rntoru bugün lıarıciye nazırını ka _ I giızellık mec:danlıgını yapan ve in- cuctc.ıur. lVlemleketımızın normal s~- ueınır-.} oıu tesısauııa to:ım ı::;aoetıer l uıucaKJ grupıauııa a,> <llmaKrnuıı·. 
ınııınaktadır. 'lrnl edereK, beynelmılel vazıyet etra- 1 aan kıymetını ancak bır nzık kadro nelerde kahve sariıyat! 7o-75 bm ırnyuetmışterııır. ııK ıl<ıncı,;ıııue Le::;ı:;aı geııı:;ıtır. :::ıoııuıı-

..,aııtral Dcy]i • ·iyiiz re:-mi Çin ga-' fında izahat aımıştır. lmparator ma- ıçmde mutaıeaya kalkıp beşerı ıhti· <,;uvaıdır . .l:ialbukı şımdı memlekette cu:;uııa cıa muvaKJrnteıı su verııınekllı 
~ t i diyor ki: 1 nye nazırını da kabul etmiştir. Siya-' ruın en ıptıaaıaıne nıtap eaen bu mevcucl kahveler bu rakamın çok '""ls~ape§'t;,26(A~A.t ....:--5,i;;car a- oeraoer 111 ·ant uevıım e.rıenıe1<ıellu-. 

Hindiçiııiııiıı i gali japoıı.raııın ce- 1 
... ı mahtıiler, bu goruşmeıerı japon 1 mektepııyı bulmak! .. Onu etüd et- tistündedir. Jaıısı bııau·ıyor: ısu :su, ~ ... ~ıraıemae.Kı reguıator en 

nı ba doğru ve geni !emek planıııııı . a- ataca.kıarının bloke edılme<ıiyle -ala- mek, haıtalıit tanımak, hangi amil- .Macar ..kıı.aıarı Alman kıtalal"iyle alııımaıuactır ve ouracıan ıa.K:;ım ha-
d ·cc bir m~rhale i olacaktır. Pa,;ifik- .Kadar görüyorlar. terin, hangt muhit temaslarının Karşı yakada yuzme berat.ıer harekata devam ve son mu- vuwııa hac.tar oıan h.ısımoa 11 ırnomet-
ıe ınüttefikI:ri olr.n cı~vı:tıeriıı hep:ıi. Tokyo, 26 (A.A.) - Koııoi Şim. hangi telkinlerin kendisini ve emıa~ vatrnkıyetıerı ta..kvıYe etmışı~rclır. reııK ııır ana Kanal varcıır. lnşııata ıkt 
ııııhas ... a lngılteı'(', Amerıka, Hollanda h<ın gazetesi diyor ki: l Iıni mektebi ve sosyal alemin ciddi- musabaka1arı .ı.yı naoer aıan man1ı11<ır şimctııık taz. sene evveı oa;;ııaıımı:;ıLır. 'lc:sı:;aun ta-
\ A rn:-ı raly.a vaziyeti i<l.ı:a~ ctmel~dir. 

1 
«Amerıka devletleri, japonyanın yet çerçiveıinden dııarıya çıkardıg"ını ıa taısııat vermeme..kte ıse de, duş - ! mamı <>UU IJın .ırnsur ııraya <,;ı.Kacaktır. 

IJ •mokra ·ıler te ebb u nJJ d V hd'd l Bugün Karşıyakada, Karşıyaka Hal-e " .. · u. . " erın e i aşıngton te ı !erinden endişe an amak, camia ve mekteplerde bu . . .. manın Kiye.ı: cıvarıncta muhasaraya AıaKadarıarın ı;oyı~u1.Kıerıııe gor , 
lı ılıınclurnıalıdır. D ı. maııı heıdımı\'!me- duyacağını ~aıııyorlaısa aldanıyorlar. gibiler varsa o l l • k kevı tarafından tertıp edııen yuzme, aıınctıg· ı ve ::iovyetıexın muhasarayı lıuncıan sonra Menemen ovaıııııcıa ıerıııı 

H kete J'd' ı nara ugraıma ·• lk 1 •• k ·s bak la ı yapıla ''· . ar~ . g~m~ 1 . ır. . 'j-aponya kendi.ni ~~dafaa için hıı:re- . Milli ve içtimai bir ahlak otoritesi- re . eı~ "' :'ure mu. a a r . , • KırmaK içın .,~,u·ıettıkıeri gayretın bo ,r;ıekııue pamu.k zenrıu;ının l.ıal;lıa~ma::ıı 
l,.ıı: m,ıhfılleı ı, ~ ~· mgtonuıı .ıapon· Kete geçccektır. Surnneı· Vels, Ja - nın sıfırı tükettiği cemiyetlerin ce- c-:ı~tn · .Musabakalara sabahleyın sa - ~a gır.ugı, çen berın daraıtııdıgı soy- ue.Kıenmt!Kteılır .. l\lenem.:ıı, esas ıtıba-

.} ay~. ı.t.hamını cjçok ıyı kar ıl~mı~tır.•. ·' ponyanın . hasrnane niye~lerinden 'ı aed~eri meydanlardadır. Gayri tabii at .ı da başlanacaktır. ıenmekrectir. njıe uuıcuay ve arpa ıııtınsaıı ııe me -
•• ~ '

1
• ıngton, ~.6 (A.~.) - ~--u~wlt bıı 1 oa~setmıştır. B.u yanlıştır .. Japonya- ahlak ıoytarılığının ve modern telak- ,. . l Mutteıılrn~r , ovyei mukavemetle- guıuur. .I! aKat yem ııuıaına teııısaıı, 

l-.'.r aı n~me nesredeı e~, _ Fılıpıı~ ordu 1 yı. ı~ata .sıyasetı o derece şıdctetlen - kilerin, bu koskoca gövdeleri için için L..ABJ. J. AlJA rıni bir oıı ı ardınaan kırmaktadır. e:-;aı;en Oa~ıamış uıaıı pamuk zen.raunı 
~;. don.rnm~ı;ı:u ~nıeı.ıka~ı. ~u.man,cla~: mışt!r kı, ~rtık harekete geçmek çürütüp ne hale hetirdi"ini görüp an - - ·-· ·- · -~-:.:.=..;.: :Son ilezımetler :::ıovyet askerlerının uernal ırıkı uı etıırecek ve bu .sı.ıretı• 
zıı:a .~lmı~tı~ .. l.10 ?111 Fılıpı~ a"keıı mecourıyetı vardır. . . lamıyan kalmamıştır. ıramıaya ba- Bıçak taııyormuş: mancvı,yatım öyle oozmuşwrdır ki, Kazanın varıdaLınct:ı mühıın bır yuK-

bu 7~~ a~namvJe talıı olacaktı.ı. " l . S~m~e~ Vels,. yenı şarkı A~y.anı.n 1 kınız, Franaaya dikkat ediniz. Onu lkıçeşmeııKte Huşdü oğlu 1\lehme- kızılorcıu bazı =,'erlerde bozgun ha - ,,,eıme olacaktır. 
H S .. ~-' 2~ .(A.~.) ., . A~.u~tıabı~.a v~zıyetını anlıyamaz. Bunun ıçındır yalnız kaldırım politikası ve idare din üzerıncte bir bıç-ak bulunmuştur. lınde darmadagınık rıcat etmekte - ·---------------

.. arıcı.} e. ııaz~ı ı, J•1Vo~l.} Uj a. ~ırşı. .u-: kı Pa~ifık meselesi de sulhen halledi- anar§iıi yıkmış değildir. Bıçakla yaralamış: \ dir. ıünü ellerine gr·çirmişlerdir. Fin kuv-
ıun t<>dbırlerın alındıgını bılrlırmıştır. lemez. ı Hülaaa ve netice: Bucada .lanbak sokağında bir ya- . . _ .• _ ~ - • =~~ vetıen, çetın 'ıuu.tıi.lrebelerden ı;onra 

000 i Tokyo, 26 (A.A. )- japonya, İn- Bu ilin, bize bir çıban başı göster- ralama vakası olmuştur. Haı:Jan oglu 1 Helsinki, 26 (A.A.) - Biı: kaç Lacıoga goıunun şımal cephe::;ımi' 
T ohumiuk ıh ta yacı giliz ve Amerikan alacaklarını blo- mişt~r. Nittcri en derin noktaya ka- Mehmed, Ahmed oğıu İbrahim ile g~n evvel bir Fin devriye gemisi lıir J.~laskasalkayı işgal etmişlerctır. 

, . . . . , ke eden bir kararname neşretmiştir. dar maafaızca indirmekli,imiz lazım- '31 alarmda çıkan kavga 'sonunda .l{us deniz-altısına hücum etmiş ve bir 
Llu sene hububat zıra:ıtını a~ mık- Bu kararname pazartesi günü meri- dır. • kendhıine sopa ile hücum eden Ib - tam isabetle denizaltının infilak ey- Helsinki, 26 (~.A.) - Fin tebli -

tarda ya_paı: k?ylerde hakiki ol.ara~· yete girecektir. ORHAN RAHMİ GÖKÇE rahimi yanında bulunan ekmek bı- lediği müşahede olunmuştur. Ayni ği: .. . .. . . . . 
ıohumlu~~ ıhtı~'acı olanların ~ımdı-1 Pekin, 26 (A.A.) _Amerika ve ~ · çagı ile kolundan yaralamış ve tutul- zaman_da diğer bir Fin devriye gemi- Ladoga golunun şıma!.ı .şarlnsınd 
ııcn }e,,bıtıyle _-agu ~o ·~n, onuna kadar İngiltere imparatorluğunun Japon ' • '"\ ·muştur. si, başka bir Rus denizaltısına hücum başıadıgımız taarruz. b_uyu~ ı.nu~af~ 
malum~t verılmesı vılayetçe, kaza alacaklarım bloke tedbifleri burada 1 M A z A R J K Kjllp para: etmiştir. Tayyareler, taarruz mınta- takıyetıer temın etmış~ır .. Eskı l'ın -
\ e n1ahıyelerden ııonıl~uştur.. . 1 büyük tesir göstermiştir. Serbest pi-I . 1kiçeşmelikte 506 ncı sokakta Na- kasında geniş yağ tab-akaları gör - l~~dıy-a hududuna genış bır saha da-

. A.ıı:acak cevaba gore, ıhtı.~·aç yasada dolar l}'üzde 10 düşmüştür.! C l . zif oğlu Emin, Mustafa oğlu bekçi müşlerdir. lıılıııde varılmı§. hatta. bazı noktalar-
nl.':'betınde tohumluk derhal muba-1 Öğleden sonra ise hiç .•atılmamıştır. az orkestrası nczr- Tabirden aldığı kuzu bedelini k-.ı.rısı Stokholm, 26 (A.A.) - Finlandi- da kıtalarımız bu eskı hududun 40 
·.":ı edilec~k ve bunlar çiftçiye vak-1 Tokyo, 2 6 (A.A.) - Meclisi ha_ lt l ... • nda Bn. Zehraya verirke.n paraların için- yalılar lyonik<ı ve Ladoga gölleri kilo~etre ilerisine varı:ı;ıışlard.ıre Da-
tın~e tevzı olunacaktır. Bu suretle Isın 28 temmuzda fevkalade içtimaa a l P ajl de bir aded gümüş !ıranın kalp oldu- arasında mühim ilerlemeler kaydet- ha ılerlerde kuvvetlerım~z bır So.v-
z;rıyatın nor~al o~arak ;ıamanında 1 ça.~ıldığı ve mühim bir meseleyi Her Pa?,ar: 15.30 dan 19 a kadar ğu iddia edilmiş ve Emin yakalana- mijıler ve bu auretle Murmansk de- yet alayını muhasara ve ımha etmış-
~ .ıpılınn ı temın edıl cektır. muz-akere edeceii ;tı.al:>eı: verilmiştir. rak tahkikata b~l-anmıştı.r. miryoliyle, Stıılin kanalının kontro- )erdir, 
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Torbalıda bulu li ki'~ .. (. t ı B:hçoektt 0u' z 1 V"""""i;""L"";~;;~""A~i;iiki"""iid~l~;;ı 
İzmir Levazım Amii-liii Satın Alma Komısyonunıianı 

1 

Beher kilosıına 40 lı:mıış falım in edilen 6:17 Ton Sığır tı >S tt ı ı 
ıtıiniı ~nat 1fı <la knpalı zım quJiyle P.ksiltme ile tı 1 alınacaktn . 

okul k17. al ebesi hava kurum) men - .............. _., ·-•u•••••n•nH••••••UU .. •••U••ll•U•u11UtU•~U .. t••.Ho•H•l~U•U•U••totUIUIOllh 

faatiı _ bir müsamere t rt.p c..mışıPr Hadım köy satın alma komisyonundan: 
ve kuru~a 60 lira 80 kuruş L:r gelir Çocuk Hastalıkları 1 - 35 bin kilo (süt) açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
temin etmişlerdir. l\lıu""teh ssısı 2 - 4-8-941 günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 

Bu h~miyet i ve yurt eve, gençle- ıvı 3 - Evsaf ve ştırtnamesı her gün komisyonda görülebilir. 
rı takrhr ederiz. 

1 

Hastalarını 11,30 dan bire kadar 4 - Tekarrür edecek fiat üzerinqen yüzde 15 teminat alınacak-
ooo- • Beyler aokaiında Ahenk matbwı tır. 22 27 

S 
vımında lrllhnl "clo.r. Hadım köy satın alma komisyonundan: 

ovyet/ere göre !t..;;.;:.::-.,~-.:=~~:::.;.------ıı 50 - 50 bin kilo (yoğurt) açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
- Baı tarafı 1 inci aahifeılfl _ ...,"""' ___ DOKTOR _____ , 2 - 4-8-941 günü saat 1.4 de ihalesi yapılacaktır. 

müştür. ~ h 3 - Evsaf ve şartn-amesı her gün komisyonda görülebilir. 
. llfo"1cova, 

26 
(A .A.) _ Bu •absh- Ali Agci 4 - Tekarrür edecek fiat üzerinden yüzde 15 teminat alınacak-

kı Sovyet tebliği: Ço<nık Ilastalıkla.rı J\fiitehassısı tır. 22 27 
2

" 1 p d d h Hadım köy satın alma komisyonundan·. 
"-2G temmuz gece i muhar beler Hasta arını azar an ma a er 

P 1 İk 1 k - d (84) 1 - 750 ton kuru ot 30-7-941 çıırşıımba günü Mat 14 de pazarlık-
~ on~k - N~ve., Smoıersk ve Zito _ ıı·u 1 ·ine: bey er so a~ın a la "atın alınacaktır. 

mır ""kame erinde n uda»e bir su- '!unıaralı muayenehanesınde kabul ~ - E\·saf '!.e şerait h.er gü.n komisyonda görülebilir. 
[ette devam etmıştir Düşman teşek- l.';.:"e::_ted:::;:;:a;.:v:,.i _;e:;d:;e;.;r·;... ___ ~~':"""':"""~ıı .ı - Tekarrur eden fıat uzerinden yüzde 15 temin-at alınacak-
ullerı bu cüzutamla~ına kumanda 1 · k" h · sulh hukuk tır. 22 27 

eden subayların r zmır ah amı şa aıye ı:;;~ı:::::::-::::;:;:;z;-::::::-==-;~--:------::---------1 .. c ım zc geçen rapor- mahl::emeainden. lzmir levazım amirliii satın alma kom"ıayon·-dan .. 
arına gore düşma - · t · 1 ~· mekted·r • n agı zayıa ver- afakanm kaldırılmıısı hakkında 1

1
.720kt?

1
nt ku:

1
u ot t29-7-

1
941 günü ,aat 11,30 da kapalı zarf usu-

Ta ~1: • • koca ı Ahmed tarafından aleyhine u ıe ~ı me ı e sa ın a ınacaktır 
nındı;Ydü:~e~~°:ot'.11~~arebhel meyda "Ç lan r.v~dıı ikametgahı meçhul 2 - ~!uhamme~ bedel.i 173600 lira ·ilk teminatı 8130 liradır 
. d k . or u, zır ı ve pı - kaldıgıııdan ilaııen tebliğat yapıldığı 3 - Şartnamesı her gun komi<yond ·· .. leb'lir · 
~!d!le uvı..:etıerıne k~r•ı y~pılan mU-lhalde gelmiyen 1zmirde Kahraman- 4 - Ob.1t1ı1.a1!. ~artname•indeki k~yıclla:\ g~f;~e a~r; ayrı ihale edile-

ş . Ye ıştırak etmışlerdır. •arda 1425 nci ~okakt-ı 11 numaralı 
ımdi tesb't d"ld.ğ" " h x • • r. ! c-kl'I kuvveti ... ı e ı ı ıne gure ava vdr umer kızı C<>mfle hakkında gı- a - .s'" ı erin lı~lli günde muayyen saattan en az bir saat önce-

man t-a~~~~~~ 2a4- t.~mnıu1zdad. 47 Al- yıı,ı kararı çıkanlma•ına kararında bJ
1
e
1 
kakda: 1tı:k1Fıf mdektuplarını kanunt vesiknlariyle birlikte mak 

;\-fo . ı uşurmuş er ır. 1 Janen tebliğe knrar verilmiş oldu - z arsı ıgı ın ıklıda satın nlma komisyonuna vermeleri. 
sko,a, 26 (A.A..) - Moskova ·u"dan mahkrmenin mııayyen oldu- 12 17 22 27 

~n~~oounun bil irdıgıııe gore esir e-ığu 12-8 941 Ralı günü saat 10 da lzmBir. ı1~kv1azı_m .am_irliği satın alma komı"syonundan·. 
b~ :n Alman askerleriııin üze~de ma'ık~mere grlmediği w)·a müvek-· 1 ır ı · erın ıhtıya · · be 
!" gucıı gazlar kullanılm:ısıııa aıd ta- kil ı; ndcrmediği takdirde duru•ıiıa- . _cı ıçın her kilosuna elli kuruş fiat tahmin 
ınıatnart1e'er çıkmıştır. Bu talimat', n gıyaben rleY<>m rdecei•i L>ln'oııı- edılen 3oo.ooo. kılo Sığır eti 5.'8_'941 Salı günü Haat 11 de ka-
n~rt1elerın verilen hüli\sasına n-azaran 

1 

ur palı zarfla eksıltmeye konulmuştur. 
o tı<lerde kullanılacak kimyevi mac r·-------------, 2 - Tutarı -150.000- lira olup ilk teminatı S750 liradır. 
delerle düşmanın savaş kabiliyetini 3 E f t ı ]t 1 M h · . - vsa . ve. şar n.ame~i her gün komı·svonda görülebilı"ı·. 
'.z~ ~ak ve bazı noktaları zehirleye u asıp aranıyor 4 t t kil J ı ek duşmanın bu noktalara nüfuzu- ı - - ~ e. ı erın te~hf mektuplariyle mezkur tarihte ihale saatından 
nuı_ı önUne gııçmektir. Gazlar, olıüs-' A kcr!ikle alakası olmıyaıı talip- bır saat ~vvelıne kadar Çanakale l\lst. Mv. Satın alma Ko. na 
lerın patladığı yerden hayli uznklıı-1 !er lcrdlmci hall~ri ~le adreslerini vermelerı. 17 22 27 2 
ra, mi ket par~nlarındnn daha uzak. ~· 3 postQ kutusunu bildirsinler. Dni- lzmir Levazım ~mirliği Satın Alma Komı"ıyonundan: 
!ardaki sahaya karlar y-ayılabilmek- mi ve.va hiı kaç <.''"t çalı•ma31 mıı- 1 Behe,. k 1 9 k tecl n k d d - - • 1 osuna uruş :fivat tahmin edilen 2900 ton kuru ot 

ır. undan ma sa , ı<manın vafıktır. ?9 ' ~neviyatını da sar mak•ır. cı.4 - temmuz 941 sah günü saat on altırla kapalı zarf usulü ile sa-
- _ . tın alınacaktır. 

Emlak ve Eytam bankasından: 2 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
~' ,. 3 - OLl~rın hepsi birden veyahu<l teslim yerlerine göre ayrı yarı 
• as "o. Yer. Eskı \'Pni T J • 'ev"i Kıymet Depozito da ıhale yapılabilir. . -- ~-- ---E · 3 l .. mir - Birincı Su- .; ı.;, :n>.- 75.00 4 - ;\foha_mmen bedeli 261000 lira olup ilk teminatı 14190 liradır. 

leymaniye ?ıfah İkı '' - 1steklılc~ın belli gün ve ihale saatından en az bir saat önceye ka-
ci Ruh" baba Y n. clar leklıf mektuplarını kanuni vesikaları ile birlikte Fındıklıda 

[ ·' . .. • 3 ııcu sokak. '"· satın alma komiygonuna makbuz kar•ılıg"ında vermeleri. 
Karşıyaka Al:u be 1 At"" 1 jıl. - 30.00 " 
Ç kıcı sokak. 1$, ı "":".'~~~-:--...:l.::.5...;l;.;8_.-22 ...... .;:2_1 ____ _ 

J ... ıhatı yu~rıda yazılı g.ıy i nıc kullerin p<'~·n hedelle ~atı~lan ı.:-s. Hadım köy satın alma komisyonundan: 
l!J.11 tarih'n mu<adif C'uma " nu saat 'O <>0 dl> h:ıleleri ;.·arılmak üze- 1 - 750 ton kuru ot 30-7-941 çarşamba günü saat 15 de ııazarlık-
l'l' rtırnıaya konul~·· tı:.r. la satın alınacaktır. 

l ı t ki
. 2 E, .vsaf v.e. şartnam. esi her gün kom·ı."yonda go··ru··ıebilı·r. 

- · ı oknlar n hızaıarınd. ~az ı depozıt<ı :ıkrcl rini \"ezn . :ı l k d " ' e errur e en fiat üzerinden ~üzde 15 teminat alınac•k-
ın.7.c yatırarak n~tırmay:!- gırmrıerı. tır. 22 27 ' •· 

2 - -..rnzaye-' ırru:.nc!Q \!.'riıcıı ıedel, nıukaclri~r kıymeti ı.-eçtiği 
~k.lirrlc .:ılipıerın dcfl'ızi( '.ı ın. 11° t><t rfoirc<nde tezyic erlemeleri ve 
nıuıı r ·uılan nlıı ııı miı. rl rı ik irmel i. (2742) 

Emlak ve Eytam bankasındaıı: 
o. 1 er ... o. su e\:'i l{ıymeı. T. L . 

--- ---------------- ---- ---
lı: ı; lımir - Udemiş ~miı 

(': ı;,.ı 

(.: 1 ı;:ı 

cecli • ah. Azızıye 
okaK. 
lzmır - Jlacı ;\fahmud 2.;, 27,20 
• !ah. Kııymakanı Nı- 25 l r, 
hatbey sokak. 
Ada 17!!, parsel G, 
c4Gi )12.> 
1 zınir - Akde ı Malı ~2 '"" 
Gazi bulvarı so 

• 

h.ıırg• r 
lıınn ı 

nema l'.looo. - 2600.-

~tl1g~1z;ı 

~ 

Aıt.mla <lôrL 
mdgııza elan 
lıan. 

. 
1'11000. 16000. -

...... ..ı.Atı.;, -'='-
Hi;U(ııı.- - 171100 .. 

Y nda ıuıhatı ~azılı gal ri me~ ,ıllerin •atı~ lıcdelleri taksiti~ 
r.ıtiJle knpe ı •• ırf a ar-ôuenme ve tnk tleı 8. ı _ faz U:bi olmak 

tırmal·a konul. tur. 
1 - İhale bırdi ve k d r G.ı:; 19 ı larihine müsadır Çur~anılıa 

ııünu eat clO. 0> da lznıirc.e .rlaııka Liı,asında ynpıl:ıcaktır. 
~ - Alıcı olan 3r :Jankam·zdan a acaKları şartnameyi olrnyarak 

ihale gü !ln tesadıı• eden 6.8.Hl41 (,arşa ba güı: ı ~art>Jamede t~rif eılil
ııigı veçhıle teKlı. zartlarıııı teklif ijahıbiniıı hır ,·esika fotoğrafı ile Rant 
•I0.8v• za katlar burad.ık. ~uoenıizc tevdi etmeleri ve daha fazla tafsilat 
~lınak ise.yenleri, h · giın JanK.ım,za müracııatlıırı _ __J-2!2~) _ 

lzmir De terdar u?ından: 
lOOıJ lira bcde.ı rr:.ıtııımnunı. ız: ır korıezınde kain ve Hazineye ait 

Kırdeniz \'oJi mahall nın ltl:l 341 tar hınden 28/2/\114 'arihine kadar üç 
ll<!ne müddetle Bıı k \ .. ıma hakkı .n t.ıl.plerıne ,halesi için ikinci defa 
Sı<pılun müzayede ve paz rlık müddet erı zarfında talip zuhur etmediği na
zarı d kKatc nıınarak mu ... r V JU muhali nin GVO .ira b€del mukabilinde 
Yeniden W/7ı941 ;;ar.hinden itıbaren ye 15 gOn müddetle müzayedeye çı
karılması kom. yonu mahsu;unca kararlaştırı mış olduğundan Ağustosun 
dördüne müsac...f pazartesi gü .. :ı saat ı.,ı de ihalesi icra edilmek ümre mü
zayedeye vazedı.miştir. 

l'aliplerııı yevmi ınezkfırda % 7,5 depozıto akçelerini h:ıınilen Defter
darlııüa ınut~kk :1 komisyona müı<ıcaatlan ve daim fıızla ınalumat isti
yenleriıı nıüzayede gününden evvel Defterdarlık Varidat müdürlüğüne mü
ıacaatla şcrtn .. •n !eri ~imaları 1 .1n olunur. 19 23 27 31 (2768) 
... ııa;:ı.ıı ... ..a~m:m=ıı:::sıma:::::ı:ı:a:aız!!.l.lml&lll!l .. ar:ıı::ıııımmıııı 

KAŞELERİı~ 

İzmir levazım amirHği satın alma komiayonundan: 
~ - Bın ton kuru fasulya kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
.~ - Muhammen bedeli 270,000 liradır. 
,. - :;:ıurtıı•tmesi her gü T k 'f k . .. . - .. ~ op apı ~" altepe..,inde askeri ~ntın aln1n 

.. o~·~) onunda gorulebilir. 
.j ~k"11t'."e .5-8-~41 8alı günü saat oıı be~te Topkapı :ılaltepe 

· atın1,1 .ılnıa k
1 
omısyon binasında yapılac-aktır. Ek•iltme kapalı 

zar a yapı acaktır. 
;; - ;l~uv~kkat teminatı 14550 liraclır. 
ti ~ ~ fklifkmekt~pları 5-8-941 •alı günü saat on beşe k,1dar satın 

'! ma omı~l onuna verilecektir. 
\Şaa~1namenın dördüncü maddesinde istenilen ve,ikalar mu-

8 , nt temınatın kondugu zul'f içerisine konulac-aktır 
- Edasulyalar toptan _ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı ta.lipleı· 

e ıhııle edılecektır. rn 23 27 1 e 
11,.ıtıJ,.f J\Uı SA1l. ALllA /\.OM/Sl'O.\'l'\'DAN: 

1 7;:,o ton kum ot 311 7 fMl \~ar~amlıa günü saat lG da pazarlıkla 
.ıtın alınacaktır. 

lws.ıf ,.e ~Hait her gün komisyonda görülebilır. 
:ı - 1 t>kaniır edt>n fıaı üzerinrlen yiiırle 15 teminat alınacaktır. 

2:ı 27 
İzmir Levazım Amirliği S;tın Alma ~iayo-;undan: - ~--
1 - Beher .kilo~una rn kuruş fıat. tahmııı edilen 199500 kilo pa-

tate• 13-8-.141 çarşamba guı:ıu saat 16 da kapalı zarf usulıY-
le eksıltme ile satın alınac:ıl<tır. · 

2 ;\luhammcn bedeli 2;{!140 !ıra olup ilk teminatı 1795 lira 50 
kurııştur. 

3 - ~ııı·~namesi her gün komi•yoııd:ı görülebilir. lsteklileıin lıel
ı~ gun ve muayyen saattan evvel bır saat önceye kadar tek
Iıt. mektuplarıııı makbuz karşılığı fındıklıda satın alnw ko _ 

____ ı_n_ı<yonuna Yeımelerı. ::!7 :n 5 10 

Jzmir 1evaz;;;;-ami~li&'i satın alma komia)ro.;;nd-;;-;-- ·-----
Altmı~ yed.i adet sıgır derısi pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 29-7-

941 saıı gunu .. saat onda kışlada izmir levazım amirli&"i satın alma ko
mısyonuna muracaatl:ırı. 

lzmir Levazım AmirliciSatın Alma Komisyonundan: 
;\iıktarı 

40 yangın söndürme aleti 
100 çinko veya galvanizli saç 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı iki kalem malzeme ayrı ayrı pa

zarlıkla satın alınacaktır. 

Tahplerın 29-7-941 sah_ .günü ~aııt ond11 numuneleriyle birlikte kı~
Iacla ızmır levazım amırlıgı satın alma komisyonuna müracaatları. 

İzmir levazı~ amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 - Beher kılosuna üç kuruş elli' santim fiat tahmin edilen 

(662000) kilo saman ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme .13-~ğustos-941 ç~r~.~ı;nba günü saat on altı buçukta 
kışlada ızmır levazım amırlıgı satın alma komi,vonunda ,·a-
pılacaktır. • · 

:1 - ~epsinin tahmin edilen tutarı 2:ıı 70 yirmi üç lıııı yüz yetmi~ 
lıradıı·. 

~I - Teminat muvakka·tası (1738) lıin y2di yüz otuz sekiz liradır. 
a - Şartnamesi komi~yonda görülel!ilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni \'Csikalariyle teminat ve 
• teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evveı komis-

____ yona Yermiş bulunacaklardır. 27 2 7 11 -lzmir L-;;;;:;;-,:;;-Amirliği s;.t,;;"J.ima Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna altı kuruş fiat tahnıin edilen 175.000 kilo Kuru 

Soğan ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ekslltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 12/ Ağus./9Jl Salı günü saat 16 da Kışlada İzmir Le-

,oazım amirliği Hatın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Hep,inin tahmin edilen tutarı -8750- liradır. 
1 - T~minatı mm·akkatası -85.!- liradır. 

. \fuhammNı l!i'rleli •2fi4;"00 lir:ı • .np il tt'miııntı l'l94" 1 r•,Jır 
Şartnamesi her g .. n komı ·yond.ı göru'ebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif nnktupl:t

nııı makbuz karşılığı Fındıklıda Satın alma komisyonuna 'ermeler; 
27 31 5 10 

Afyon askeri satın alma komisyonu başkanlığından: 
ı - Muhammen bedeli ( 4000) lira olan (500) çift kundura ka -

bar asız olarak acık eksiltme ile pazarlığı 4-Ağu•tos-9·11 rıı1 
- zartesi günü .'aat· 15 de yapılacaktı• 

2 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Afyon sattıt :ı ma ko
misvonuna müracaat ederek görcbillrlcr 

~ - Te~inat muvakkatası makbuz mukabilinde muhasebeye tı»
lim edilecek ve makbuzunu koml:ıyona getirecektir. Teminat• 
muvakkatası yatırmıyanlar ek iltmey~ iştirak edemezler. 

4 - İhalesi kimin üzerinde kalırsa teminatı ıvuvakkata~ının yüz,h' 
15 " iblağ ile temin-atı kat'ire1'ini yatıracaktır . 27 2 

Tarım Satış Kooperatiflerine: 
• • •• 
lzmir incir ve Uzüm Tarım Sa-

tış kooperatifleri birliğinden: 
Birliğimizin Ul-10 - 4 l iş yılı senelik n'yeti umıımiye tophıntısı 11 agus 

los 19 n pazartesi gtinü izmirdc ticaret Ye san:ıyi oda ı salonunda "aaı 
14,30 da yapılacaktır. Ortak koop 'ratin rin, Ana nrnkavelenatlY'mizin 
on sekizinci maddesi murihirr~ nı ime~illerini topla<ıtıda hazır hıılnn -
durmaları mercudur. 

Ruzname: 
1 ldarcJ meclis, w kontrol kurulu raporlarının t.ısdiki. 
2 - 1940 - 41 iş yılı bilfı'lçosu ile kar ve zarar hcsahınm tlı•clikı ,.,, 

fiyat farkının teyziı hakkır<'.ı karar itti'ıazı 
!l idare meclisin'n ibrası. 
4 - 1941 - 42 iş si.vasası'tın tesbiti. 
;; - İclare meclisinde müddetlerini dolduran Ki aza yerine yenileri

nin intihabı ve huzur haklarının leshiti, irlare meclisine iki yr
dek aza intihabı 

6 - Kontrol kuruluna iki aza intihabı ve ücretlerin.o tesbiti. 
7 - Bir.lik incir, üzüm Ye pamuk eksp€r!erinin i'ltihabı w ücretleri

nin tayini. 
8 -· Memurin kadrolarının ve ma•raf bütçesinin tesbiti. 
!I Birlikçe taşıtsız mal ~atııı alınması. J nptırılması veya satılması 

hakkında yönetim kurulmıa salahiyet verilmesi. 
10 Ana mukavelenamede yapılmas. !üzumln görülen tadilata ait 

dilekler. 26-27 

15 ağustos 941 tarihinde 
itibaren 

DRVLET DEMİRJlOLI.rlRINDAX: 
1 - Banliyö yolcu tarifeleri ile zahıre tarifesı hariç olmak üzere, 

Demiryolları esas tarifelerinb 6 olan emsali nakil ücretlerine münhasır 
Jimak ve tarife vahitleri ile ha>ılı zarbıııdan çıkacak •sntim kesirleri s~n
time ilıliıg edilmek şaıtiyle 6,3 e çıkarılacaktır 

2 -· Ana hat tarifelerinden: D. D. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
101, 102, 10!1, 112, 201, 202, 20 .•. 204, 20;;, 206, :!08, 211, 212, 213, 215, 
217, 220, 222, 223, 224, 22v, 22G, 2~7, 22H, 22U, 230, 231, 232, 233, 234, 
Maktu ücretlere ait Ill CÜ kwmı: 2J6, 237, 238, 230, 240, 241, 242, 243, 
244, 2.J.5, 246, 247, 250, 251, 2i>2, 25!, 255, 256, 2i>7, 258, 259 

;\ludanya, Burstı tarifelerinden: 111. B. 1, :ı, 4, 5, 
Samsun Çarşamba tarifelerinden: S. S. ı, 2, J, 5, 6, 7, 8, 9 
Erzurum Hudut tarifelerinden : l!l, 20, 21 
Numaralı hususi ve tenzilli Uırifelere gpre her mesafe jçin tahakkuk 

edecek nakil ücretlerine ;, 5 zam yapılacaktır. 
Fazla tafailat için istasyonlara müracaat edilme;<._ 

16 21 27 (2691) - ----..----·-
Kömür tahmil ve tahliyesi 

lJ. DJ.J.ll!UlUU,/ı.IU 1i. (,J i:;>LbT IE l\.OMlSlU. U.\DA1\: 
Abaııcak <lepo,una 31.;; ~14,. tar:lııııc kadar gelecek tahminen 15.000 

Ton kömürün tahııye ,-e ı:;t 11i Jle bundan 10.000 tonunun tahmili işleri 
mecmuu (4950) liıa muhammen bedel üzerinden açık eksiltmeye konul
muştur. ihalesi l2ı 8ı 941 günü saat 15 de Alsancakta lşletme binasında 
komi"yonumuzca yapılacağından iswklilerin (371.25) liralık ;\1. teminat 
makbuzlariyle muayyen vakitte komtsynna gt>lmeleri lazımdır. :;;artname-
si işletme kal<.>minde görülebilir. 2;; 27 30 5 (2889) 

Kömür ·tahmU ve tahliyeiŞI __ _ 
D. lJJ;, llıl} UJ,i.,,1[1J 1i ı\C.:l ll)LE1.ilf) J\.U.1/SYU,\uı\lJiL\': 

Halkapınar deposuna 31 5; 942 tarihine kndar gelecek tahmınen 
·2b000- Ton Kömürün tahliye ve istıfi ile biindan 25.000 Tonunun tahmi
lı mecmuu (10560) lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle 
"ksiltnıe~·e hoı:ulmuştur. İhalc:;i 12/81 941 tarihinde ~aat 16 da Alsanc-:ık
taki işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

1.:ıteklil-erin (792) lira l\I. teminatlariyle teklif mektuplarıııı ayni gün 
;aat 15 e kadar Komisyon reisliğine vermeleri Hizınıdır. Şartnaır.e•i i9let-
me kaleminde görülebilir. 25 27 30 5 (2890) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Paslahanesi 

ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOl':.UK 
ALCINLIKLARI, DERMAN kaıe
leriyle derhal geçer. icabında ıı:ün· 
de 1.3 KAŞE. alınır. 
HER ECZAHANEDE BULUNUR 

5 - Şartnamesi komisyoncla görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edeoekler knnuni vesikalariyle teminat teklif 

mektuplarını ihale saatından en az bir ~nat ev\·e] komisyona vermiş bu-

Eue böl esinin en muht · 
MODERN KO FOR. TE IZLIK 

'unacaklardır. 27 1 5 10 

' 

• 
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Almanların aauesi 
Şark harbi Sovyetler bir-

ınantere , . ıspanuaua 
kızıuor 

Sudanda ıtaıuaoıar na. 
sıı mağlOp edi!di 

liğinin ortadan kalk· Taymis, biz eldivenleri,. 250 bin kişilik ordu, iki 
ması için yapılıyor mizi çıkarmadık diyor bin kiş'den kork u t ' 

Bt>rlin, 2G (A.A.) - Ynrı resmı . lll Ş U. 
l.ıir kaynaktan bildiriliyor: . ı:ondrn, 2G (A.A;) - T~~·mıs gaze- Hartum, 26 (A.A.) - 1tal.rn har-

Alman hariciye nezareti mümes - tesı .ispanya - lngıl~re munasebnt~nı be girince, iki bin kişilik bir kuvve-
illeri. Almanyanın i. tihdaf ettiği tedkık e~~rek, Edenın İspany~ya ı~- tin bütün Sudan müdafaasını nasıl 

o Telgra_fl · yeıe .fo.n ... ··ve Ajans Haberleri o 
Istanbulda muhtekir bir manif atu- , 

racı yakayı ele verdi 
maksadın bolşevikliğin ortadan kal- tarın~a luzumund:ın faz~~ nazik da\ - başardığı şimdi ifşa edilmektedir. 
dı-rılması ve bolşevik rüesasının ko- r~ndıgını yazmakta \'e şoyle demekte- İngiliz kuvvetl'eri, kilometre başına Morı·s ve Yako 5770 top manı·fatu• rayı saklamıc 
vulması olduğuna bir defa daha işa- dır; . 1 bir asker düşecek kadar azc!ı. Buna y 
ret etmiş ve harbin sonunda .sovyet- . -. G~?ernl .. F.ranko, tıp~ı ~apon a.: rağmen İtalyanların, elleri alimda •• • 
ler birliği~ diye bir mefhum kalmı.ra- g~l-ıı eldıvcn!erı.nı fı:lata~ak bı_ze ıre:._ R~yılacak ohm Sudana giı-memişler- ve muşterılere satış yapmıyorlarmıc 
cağı ilave edilmsitir. • d ... n. oku~uşt~t. Fal,at _?ız eldıven eıı dır. ltal.r-anlar, kendilerini 15 bin ki. Y 

Berlin siyasi mahfilleri, halihazır mızı. pmı sogukk:mlılıgımızı muhafa- ~ilik bir kuvvd kaişısında sanmışlar- lstanlml, 26 (Telefonla) - Bugün gahtarı Y:ıko t ·vkif cdilmi~lerdir. yet bugün sivil memurlar hu maP,-.ıza-
sark vazi_yetinin inhiluli ile meyda- rn edıyoruz. dır. Çünkü küçük İngilz kuv\'etleri şehrimizde mühim bir cürmü meşhudl Hadise s.udur: Bu mağazada bol d:ı. ar:ı.ııtırmalar yapmııılar \'e 5770 top 
na gelecek yeni toprak~a~·ın ve Al- ,., dli~man topraklarına sık !<ık baskın- hfıdisel'i olmuş, Çakm:ıkçılarcla mani- mikta~:da ıı_ıanif:ıtura olduğu ~alde.ge- m:ı.nifatur:ı esyası çıkarmışlardır. 
manya ile münasebetlerının ne ola - Mahkutnlara okuma br yapıyor ve İtalyan kurmayına fatura mağazası !'lahibi Jlorisle tez- len muşt .rıyf' yok d't'nmekte<lır. Nıha-
cağı hakkında şimdiden bir . ey söy - hu kanaati aşılıyordu. Böyle haberler --- -- . 

lenemiyeceği fikoocrinodedirler. kursu . c~e işae ed~liyo~du ... ~~ suretle İt~l-· Cepbege sevkolunan Fran sanın Moskova se 
Tokad, 26 (A.A.) _ Cezaevınde, ).:ınlar:n 2•J0 bın kışı~ık. o~dusu, Ur- .a • 

Asker""ı Va .. ı·yet :ıkuma bilmiyen mahpuslara kurs aı:ı!- ke~ hucumlar .?apabılmıştı~. Kassa- go .. nüllu" 1--r 
--~- mış, 12!! kiı>i yazılmı tır. Okuma bı- l~.}a y_apılnn huc~~da şehrı 200 as- U f • • K ld• 

'enlere kitaplar verilmiştir. ker mud~~aa etmıştır: Fakat İtalyan- }f} arsa g e l 
- Bat tarafı 1 inci aahifede - l:ır bu mudafaanın bır kaç tabur mı-

bil taarruzlarının ağır zayiat verdiri- D" l B tt ker tarafından yapıldığını zannet - Bosnalı Müslümanlar da 
lerck tarclolunduğunu bildirmektedir. ogo eyru a mişlerdir. Nitekim sonradan ele ge-

Anlasıldığına göre, Smolensk doğu- Bevrnt, 26 (A.A.) _ Hiil' Fransız- çirilen ltalyan kurmaylarının harita- Almanlara gönüllü 151 k• •ı•k S h • d 
sundn kat'i neticeli muhıırebeler veren !ar li~leri general Dögol. bu ımbah as- l~rında, mevhum İngiliz kuvvetleri- 1 JCJ J ovyet eyetı e mem 
Alman orduları, şiddetli Sovyet muka- keri bir alayla Beyrut:ı. girmiş ve hal- nın bulunduğu sanılan yerlerin işa- yazı mış Y 
vcmetiyle kar~ılaşmakta ve Sovyet mu- kın tezahüı:ativle kar:'ılanmıştır. Oe- reilendiği göriilmüştilr. Yerliler ltal- Zağrep, 26 (A.A.) - D. N. B. )ek t• d•• k •• a ldı 
kahil taarruzları dofayı~iyle büyük .wral I\:atru, general Di:lgolil D::ımurda yanlarla iyi miicadele etmişler, ca- Şarkta mütte.fiklerin müca<lelıesine e JDe OOme uzere yrı 
hamleler yapa:ı;ıamaktatlı;lar .. Alm?n 'rnr~ıl:ımıştır. · nslarının faaliyet göstermelerine iştirak etmek üzere toplanan Hırvati~- Kars, 2 6 (A.A.) - Framıanın rine dönmekte olan İtalyanın :Mosko-
or<lusunun _halıhazır<la bır krız g~~ır- , meydan bırakmamı~lardır. tanın her tarafından gcl~n \'e Zağrep- i\foskova sefiri Berjera ile 40 kişilik va elçbi Rosso Aveosti yirmi iki kişi-
mektc oldugu muhakka~tır .. B~, ~ıgeı: Şanghayda seylap 000 te toplanan gönUllii teşekküll~ri her lıir hey'et perşembe günü 17,15 de lik maiyetiyle dün şehrimiır.den geç-
~.u~are~l~rde. d" .oldugu gıbı mazm Garpta şiddetli hava gtiıı buradan hareket etmd:tedır. hududa gelmiştir. Burada hariciye ıniştir. 
g~rulm Iı~ıı:- Şımdı Alman ku;m.andan: Ş::ınghay, 16 (A.A.) -. Şanghayda Bosna-He.r;;ekli mfüılümanlardaıı vekfüeti memuru Celal, Ka~ emni - Erzurum, 26 (A.A.) - Almanya. 
lıgı ?n krızı bertaraf etm~k ıçın yen; >iddetli yağmurlardan ı:ehır ve civarı akın/arı mürekkep iki fopçu ve iki tank teşek- yet miidürü tıırafından karsılanmıs- ltalya ve Danimarkadan dönmekte 
t:d?ı.r ı , 1' ~r:ımı~kta. ve Ol'dularına ycnı ~~!ar .~ltınd~ k.almı~tı_r .. ,Sular 50 sa~- _ Ba•tarafı 1 inci aaWfede _ ki.ilii ile ~iyade kıtaı.tı C'cpheye hare- tır. Karnt:ı. kendilerini vali ·karş~la. - oian 151 küıilik S?vyet .. teba-nsında~ 
rnzı~ etı 1 ald,ırm~1,ta?,ır. ,., .. . .m yukselmıştır ... e~ rı~fcr felce ug- cvleıni !erdir ket cylemıştlr. . mış ve hükumet adın:ı. hos geldınız mlirekkep bır kafıle dun sabahkı 

. AlmanJ~r,e"ııs .wıleıınc!en / • ~. y~z l'ıımıştır. · Lo J. orı' ( ,\ A) IT . . Bu alaylardan bıı· kıi\mı ela Boşnak- demiştir. Elçi . aat 14 de SarıkamıRa trenle sehrimize gelmis ve bir müd-
kıfometre _ılerdedıı·l~r~ Yollaf, kopr~- 000 .. ~ ~f:· !,, · · · - nva nezme- Im·dır. Bunlar müstakil ~ Hırrntistan h~raket etmiş ve aynlırken ~ördü~ü elet i<ı'tlraııattan ııonra ·ihzar edilen 
1 r, ;;u te,ıı~atlurı hulasa her •ey, çekı- rr , b. h tın~ı e bı~' k 1 .. . icin Ro!scviklerlc dö\'lism<'k :ırznsun- ivi muamele ve kolavhklarclan dola- otobü"lerle Sarıkamı~a gitmi<ılerdir 
lirken Hııs ordusu tarafından tahrip .1. as ın ır aberi 't . ~ sa :ıbı ııç:ın a e Emden UZ<.'rıne dnrlır. ' . ,:ı te•ekkü etmiot·r • • 'Kafile Srı;ıkamışdaıı"'-on!·a ;olun:ı. 
· · h d"l · ·t· J> · · · • t k· · ın mıs \'e om balar atmıstır . İ . · ' r <ı 1 

• • · • " • • • • \e ım .a ~ 1 n_ıı. ır. >ll \~Zı~e •llŞI- - Baıtarafı ı inci sahifede - D'-?., t . . . . . .. .ıarsılya, 26 (A.A.) - ııgal etlıl- F.dirne, 26 (A.A.) - :\femlek<>tle- frenle devam edecektir. 
sında ılcrıd ckı orduların ıaşe zoduk- . . ıg ~ r a) J aıe!er Fransa sahllleı ı memiş Framad:ın 1500 kisi göniillii • 
Jan a~ikiirdır. Çok muhtemeldir ki i.ı i r harita, bu harıtada ba~lıca ,vollar ılzerlnde t.aarruzı h:ıre-ke~l~rde b ıhın- olaralr yazılmıstır. hgal ııltındald top-
Almanlar bugün yollar üzerinde değil, ~österilmiş bulunmak~adır. muş Ve bı!'. kara~ol gemısme t:ı.~ı'l'~.z raklard'an gönÜllü k;ydolanlar on bin- Muala zelzelesinde zarar 
haricinde hareket etmek m:c:buı·i~·etin- .3 - . htanb_ulun bır tnk;;!m _15 l.ıin e~:ı~~l .ı.e.r~ı.r. Bır :ıvcı tayy:ıre<ıı du- dir. Fransız LJ:>jiyonımda, Piyer Kos- -. 
ıle kalmaktadırlar. Bu v:ızıyettc ıkmal mıh.·ya~ında cografi -;-·c askerı planı. ~ uı ulnııısluı • . . tantiıı knmand!lsında bir hav:ı böltiğü •• ) 
i'leriniu Hiyikiyle yapıfamıyacağı .ta- 4 - Tiirkiycd~kı askeri hedefleri B~rlin, 26. (A.;\.) - Gcc~. in~ılız de bulunacaktır goren ev er 
biidir. 1km ı orduları muharebe bölge- gösteren bir tak;ıım 100 bin mikyasııı- tayyareler! ~ımalı Almanya uzcrınde x---
Jerinde derhal hıırpleı~ istirak ettiri- dn bir harita. uçmuşlardır. En tayarye)('rdon bir kıs- :\Iuğla, 26 (A.A.) ~ :\Iuğla ve hava l i~inrle iki aydır devam eden zelzele-
lememekte; ilerlemiş bulunan birlik- 5 - İzmit körfezinin gene bir tıık- mı B:rline kadar ilerlemi~le~·d_ir. l\fii- Almanlar libgadan ]erden 209 ev tamamen yıkılmış, 311 ev e"a;ılı tamire muhtaç h.ıle geı-
ler de takviye kıtaatı :ılamnı:lıklarından sim 100 bin mikyasında bir haritası. teaddıd yerlere yangın ve ınfılak bom- miştir. 
zayıf kıılmakta ve ilk enerji ile muha- Bu vesikaların üzerinde (Servis ih- lıalaı'.ı .~tılmıştır. ~vle,!" yık?lmıştı:·· Ilir 1ıuvvet çekmemıııer 
rebcyi devam ettiremiycc(>k hale düs- tiyaçları için kullanıfacaktır) ibaresi kaç ölu '·ardır. Aııkerı ve ıktısadı rer- 1 y 
mekteclirleı-. yazılmış bulunmaktadır. l~rde lıac:;ar yoktur, Avcılar ve dafi bu. 

Bugünkü Alman tebliğinde, Alman Bundan başka bu haritaların Uzerin. w~1·alar bes düşman t:ıyyare;;i diişiir- Bin gazi dün tekrar bom• 
tnn·arelt-riniıı gündiiz :\Ioskov:ı. demir- tle Türkiyedeki a.1."Cri he<lefleı:. bir üı- ınilştur. b d d 'ld' 
yoluna taarruz ettikleri anlaııılmakta- kım hususi işaretlerle gösterilmiştfr. . !-<>ndra, 26 (A.A.) -. Hava.:~ da- ar ıman e J 1 
ılır. Bu neden iio.ıri geldi? Anlnsılan Vesikaların iizerinde, bütün köprü- hılı emniyet ııezaretlerınin teblıgı : Kahire, 26 (A.A.) - Lib.radan iki 

Fransız gemileri enterne edildi 
İskenderun, 26 (A.A.) - İskenderu na iltica eden 11 parça Fransız harp 

gemi. inin silahtan tecridi tamamlan mı 'tır. Gemilerin muhafazasını de
ruhde eden bahriyelilerimiz bunları Yumurtalık limanına !'16\'ketmiştir. 

Almanlar gece t,'larruzı ,.ınclan layikiy- ler in~a tarzlıırıyle beraber ve kullanı- G~ind~z İng!ltere il7~rinde dii , man Alman tümeninin geri alındığı hak-
le istifade edem•m)slerdir. Çünkü ilk lan malzeme i~aret edllmis bulunmak- Caalıyetı ol~m~tur. kında Lizbondan verilen haber, Kahi- Racid AJı• Jstanbu) yolunda 
gece 20, ikinci gece ı:; foyyare .. ybet- .' adır. Arazi hakkmda sarih mnlUmat. C~ce sahıll .:ışan • nz ml~tarda dü~- rede teyid edilmemektedir. Almanla- '.f 
mi~lerdir. Bu gö teriyor ki :\fo~korn 'a 1>€-mber Türk kıtnatının yerlerI ve ınan iayyarc;;ı şaı·kı fngıltcrede bır rın, bu gibi şayialarla zihin karıştır- Ankara, 26 (A.A,) - Tahrandan gelmekte olan el'-ki lrak Başvekili Ra-
müdafaa;n çok kuvvetlidir. miktarlarına ait maHimat da vnrdır. noktaya bir kac bomba atmıştır. Cüz'i mak usulünün ötecl{?nbcri devam eyle- sid Ali Geylani ve refakatindeki zevatbtıgi\n trenle şehrimizden g~erek ·fs-

Böyle miidafall.'ıı kuvvetli he'd li.>re Kezaltlı:, müteharrik mıılzemcye ve ha~m· v:ırclır. Znyiııt hi<ı olmnmışhr. ıligi hatırlatılmaktadır. tanbula gitmiştir. 
giindüz taarruzları yapmak i e, ııek ' il miisaid taı~ıısud mahallerine ve de- x !\ahire, 26 (A.A.) - · Resmi tebliğ: 
fazla zayiatı göze almak demnktir . .N"i- ııizcfon ihraç imkanlarına dair bir çok Ticaret Vekilinin nutku Libyada; Tobrukta devriye kolları- H • 1 k 1 
tekim Sovyd tebliKi, diin .Io ·ko\'rı ci- malı1mat bulunmaktadır. Rıhtımların • • • mız perembe gecesi de faaliyette bu. arıçten ge en ce er S&tl ıyor 
varında göriilen altı Alman tayyıır0 ·in- ve depoların derecei ehemmiyetine - Baıtarafı l ıncı aahlf~d .. - Junmuşlardır. HaYmı toplarından mü- Y . . • 
d n bf'>~inin düsiiriikliiğünii bildiı-miş- '·ıhtımların kudretine, ııahilde ihraç . --: Kontrollük v~zif~nizin en ,·e- zaheret gören bir devriye ko1u d\işma- Ankara! 2.6 (Telefonla) -. Hariçten yetı~tırcn mıntakalardan gıelen malu-
tir. hareketine en müsaid noktaların de- ıı.·ımh tarafı bu telkın işı olacaktır. J\ı!u- na zayiııt verdirmiştir. Tobrukun dı- meml~ketımıze gelen beş bın ton _şe~e- mata bakılırsa bu seneki pancar i~tih-

Almanlar~n rle1?iı'Soluııu hedef itti- ri~likl~ri~e ~it.mal~mat vardır. . . hi~inlzln milli hisl~rine, ~klı s~li~ine şında bulunan <lüşm~n i~i saıı:t devam r.i~ pıya~aya çıkarıl.ması emredı!m.ış- ~--ı:ılatımız digv:r S<>nelcre nazaran "Ok 
h.w, etmelerı de dıkkatt- şayandır. Bu- .~Iotorhı bırlıklerın kolayca mtiessır müracaat edince göreceksınlz kı mıllet eden topçu ve makınelı ate~ıı açarak tıı · Yerlı şeker fobrık:ı.larımızın ıstıh- ' " 
mı la cepheye agker ııevkinin durdu- ..ılabilecekleri ynler de işaret edilmiş- mücad:le~e sizinle beraoordir. endişesini izhar eylemiştir. snli de yakında ba!'llıyacaktır. Pancar boldur. 
rulm mı Ltedikleri anlaşılıyor. :\Ios- tir. Vekıl.' _ıaşe işlerlnd(>n <~ b;ıhsetmiş Diğer cephelerde sükfinet vardır. • • .. .. 
·ovada .g. 10 df'mİl'~'.?lu birleşir. Bi- .Iezkur ves ikalara merbut talima~ \e teş~ılatın. vazifesinin tevziatı~ adi- Kahire, 26 (A.A.) - Hava tebliği: Maçarıstanda Y(l.hadı Ekuvator da mu 
naenal~yh ~arktan gonrl<>rilec('k kuv- namede Rll yazılıdır: iane bır şekıld0 yapılmasını temın ol- Ağı·r bombardıman tayyareleri per- h / ğ 
r"tk' r burrufau ~eçmek m"cburiyı' I in- «Tiirkiyeyi işgal edcct>k \'<:'ya Tür ki- duğunu söylemiş, sermayeye U>ma ile şemoo gece'!i Bingaziye yeniden hücum (l/eg lar l ı t k " t• 
de<l}ı:. Gombrır~ ııvı.~,l;ırl~ m!inakalfü vi:.~leıı .. cebı·en geçec:_ek her ordu için en , unları hey-an <'fn_ılştlr: • etmişlerdir. Katedral meııdereğinin Budapeşte, 26 (A.A.) _ Yahudi are e IS ıyor 
ke 'ılır~e. cephcy<' J("onclerılr<X'k kııwct- 1_1u~kul me~eL bogazlardan geçm2k- . - ~~:mıı.y<.', ıktısad1 val'lıgıınızın cenup ucunda yangınlar çıkarılmıştır. olmıyanların yahudi kadın ve kız-
Jer gidemez. •ır. Bu hu<ıu,;L-ı nasıl hareket edilece- bır c~z.üd~r. Onu himaye eder ve Tayyarelerimizin }ıepııi üslerine dön- Jariyle evlenmesini meneden ırkı Cenubi Amerikada harp 

Bu vaziyetten de Sovretlerırı c~rıhe- ti hakkınrla icnbında izahat verile- hakt>ttığı kar: veririz. Ancak serma- mü )erdir. himaye kanun projesi bu sabah me- "h b l k 
e biiytik miktarda in,;an ,.c malu•nıf> ·;ektir. 'I> .re, vatansız hır ıın~ur ve vurgun vası- Alman teb/ig"' i busan meclisi tarafından kabul edil _ nı ayet U ma Üzere 

• ıg<lığlal'I Ye ..\iman ilcrlem ine m:ı- 25 numaralı ahifede işgal kıtaları- tn~ı. olm~m:ılıdır. Böyle serma~·enin mistir Yeni kanun derhal meriyete B A.. 26 f\. A H i i 
ni oldu ·laı·ı anlaşılmaktadır. ım i · tpnbulun muhtelif noktalarına mıllıyeU;ı ve h~lkçı rejim takip eden İngiliz sahilleri açıklarında 4 bin gir~ektedir Kanu~un cezai hüküm- ve n~~~:t·n~~e!, rdi -(İ ~aİ~;-ta a~.~ • 

&.\•yet Ll;liğinde ~on zamanlarda 1~sıl tevz~ .:>ilileceğin~ dair tali~at ve- bu memlekette ışi olıımaz. to!~luk bir ticaret gem.isi batırılmıştır. !eri, y-ahudi. olmıyan şerefli bir ka. Peru _ Ekı:v:ı.lör ehar~inin dur~uru~~:: 
ıetr~l . mıntaka mm bomhardım:ını- '"ılmc~tedıl'. Bu ~hıfede a.~ke_rı kuv- ooo J?ıger harp. t~yyarel~rı Great • Samos aınla gayri meşı·u münasebetlerde 51 hakkındaki teklife Ekuvatör hükü-
ııa _aıt ~ıı:. şey yo tıır, R~nun. Sovyet- ;~tıerın )'erleşme ın en m~saıd. mev- A • k L•b • . lımanındakı ıase tesı. atında yangın- bulunacak yahudilere beş seneye ka meti müsaid cevap \ıermiştir. Ekuva-
lerrn bu tun. tayyare! rf,ııı .ilevam edeıı : ı ~yoglu ot~llerf olarnk fQ,qterılmek- merı a . 1 ery~yı iŞ lar çıkarmış ve t~yyar? meydanlarını dar hapis cezası verileceğini tasrih tör mütareke için Brezilya, Arjantin 
kara. Jın_rekatın~ hasreLmı , . olmasın- edır.. . .. . . gal etmıyecektır bom.bar~ıman.etmış)(>rdır. . etm(>ktedir. ve Bir! ik Amerikanın taliflerini 
ılan ılürJ gelmesı muhlemeldır. Petrol l\Hıstcvlıler, Turkıyeyc denızden ofr Şımalı Afrıkada kıtalanmızın faalı- Ç d A "k "h kabule 1{azır bıılunduvunu b'ld'rm· 
ınıntakası sabittiı·. Devam eden harr hraç hareketini de derpiş etmişlerdir. Vaşington, 26 (A.A.) - Sümner ~· ti kaydedilmiştir. ın e merı an mu en• t'r · g 

1 ı ış-
h~yatidir._ Binaenaleyh bir trırafl.< :<aradenizin şimal. ~ahilleri dik oldu- Vels, dün gaze~~ileı:e beyanatta Alman ~arp. tayyareleri lskenderi- dislerİ çalışıyor ı Boynos Ayres 26 (A.A.) _ Ekuva-
boyle kat'ı mnhal·ebeler ,forurk~n mev- .,.u.nclan ve bu denızın fırtınalı olması bulunarak demıştır kı: yede askerı tesısata her çapta bomba- tör muhasematın ta.d'l'n· kabul t-
cud tayyarelerle sabit hooeileri bom· ( lolayı s iyle ihracın müşkül bulundu- - Bir Paris gazetesi Amerikanın !ar isabet ettirnıişlerdiı'. Şanghay, 26 (A.A.) - Domei: c·. hakkın 1 k" ceva 

1 1 1 

1 • t~ 
bardıman elmt>k hıırp· ai<lelenıP uy- ~u. cenup .s~ıhili ise Çatalca mlis- Liberyarı i~gal etmek niyetinde oldu- DUn gece İnglllz ta.rrnreleı·J şimali Çung-Klng hükumeti kontrolündeki R!tsicumhu~ K~·tellop J~af~rm~!i~~· 
gun değildir. · · ahkem hattının ate-i altında bulun- ğunu ve mukabil bir muharebe ted- garbi Almanyasına yangın ve infilak mmtakala:rdaı teftiş seyahati yapan cı:mhuruna bir ~lgraf çekerek bu har-

ooo j~ı ~~in müşkül olduf'u tasrih edil- bir~ ~im-ak üzere de. bir Avrupa c!_~v: b?mbaları atmışlardır. Ancak münfe- Amerikan Uzak ıı:ırk haya ordusu vku- bin sulhun muhafazası husL;sundalcl 
/ta/yan donan ı r.ııe~te ı , letının de Dekarı ışgal edecegını rıden uçan tayyareler Almanya.nın mandam general Play, Çın havacılıgını Amerika devletlerinin mil t.erek ar-

mas Almali ~;tcumandanlığı, bunıı.ırı yazmaktadır. Amerikanın Liberyayı merkezine kadar gelebilmişlerdir. ıslah etmiştir. Çinde Amerika milhen- zusun:ı. mu ayir olduv nu bÜdirm' \. 
M altaga hücum elti '~a~blk:e memıii' oiJı~ kıtalara tevzi et- işgal edeceği haberi tamamen ya - .. Sekiz İngiliz harp tayyaresi di.lşU- dis!erinin nezaretind~ hava ~eydanla- gfüterilen :ayretlerin~üsaid bir ~eti~ 

m••ış~t.ır~.~~~~~~~---~~=la~n~d~ı~~~~~~~~~~~~~~~r~~~m~[=lş~t=Ur~.~~~~~~~~~=~r~ı ·ın~ş~a~m~n~a~d~e~v~a·m~e~~~~~~~t~e~d~~~·~~ ~~~gı-·hn~~~~u~·nuiınw - Bq tarafı 1 inci aahifede - K"' 
- .1 b' k d B .1 eylemiştir. hücum etmislerdir. Bu hücum diişman - Alçak, beni aldattı!. ~ ve mumaı ey ı ar a aşı ravn ı e 11,. ____________ _ 

için ağır olan zayiatla tardedilmiştir. Sonra Baron Gutmnnıı doğru ~ö- E - • d . • it 1 beraber hususi yazıhanesinde kabul A N A D Q L U 
Sahil müdafaa bataryalariyle tayyare- nerek: sr are ngız en ıza ) ar etti. ~~pı~ı kilitledi ve _dışarıra nö -
!er tarafından 12 düşman torpidosu - Derhal bit· denizaltı gemisi çık- betçı dıktırerek şu emn verdı: 
batırılmıştır. Bir miktar esir alınmış- sın -dedi- onları takip etsin ve diri ola- A k harp e" et ve macera -, f çeriye girmek yasaktır. Dikkat 
tır. 'Denizden bir çok cc.<ııed çıkarılmış.. rak yakalasın!.. Bugiin öğleden evvel Ş ' ' r• . . et .... 
tır. her ikisinin de idamını, görmek iste- . _ 45 _ Amiral; misafirlerine birer kon-

.. ~folt_a, 26 (A.A.) - Re;;mi tebliğe rim ! .. müthiş hadiselerle ;karşılaşıyoruz. sında "varsın devaıµ e~in, biz bir ara- yak il~~a1J1 etti ~: 1~~avn~a~ .sordu: 1 
'"ore dün ve evvelki gün :\I:ılta adası Prenses, Baron Holçun sararmış . . . . . .. . . 1 k f' d · Ih d" H ~ - a. maze • u en a meme ge-
·ızerinde 7 dü man tayvar~~i dil. üriil- çehresine bakarak şunları söyledi : Denızaltı gemılerımızm ussünü s~ - ı ırar e en ~l en ·.ıs o.,~ 11'.f!R - çiniz \te tuvaletinizi yapınız. Zatıali-
müştür. · ş _ Hayatta ilk defa olarak bu ka- ların teh_acümünden muhafaza eden bık Hanri Smithı~ takıp ede!ıl!l]·: . ni?i. kiP'!ııe taciz _etmt.ye~e~tir. Yatak 

................. 
&bibi ve Ba,muharrirl 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 
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Umumi Neşriyat Müd!lr!l 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

1 ' • ... --.. --Londra, 26 (A.A.) _ :\lal tada La- dar basit bir tarzda aldatılmı~ bulu- büyük demir kapılar öyle bi~ ~ekil~e Mühen~is J:I~t; 9 glln ;Alman .denı- t~~ı ı z,dı_r .. orgup. 3 1 1 ~;:, ı!lbra}lat ede- 1
J 

·al~tta limanına kar~ı bu ,,:ıbah tor- nuyorum. Bu alçak herüi bütün ru- kapatılmış ki onları açmak ıçın mü- znltı gemılerını ~uvalaı:ın!la h~pse't- bılırsınız !.. . . . . A 
pidobotlar tarafından yapılan hücum. humla sevmiş olduğumu düşündükçe hendislerimizin asgar1 iki gün uğraş- tikten ve motörlü ~andıılkırı :yukıı.rı. . Mtıı:lmazel !!;velının, Atlas denizı
düşmana ağır znyiat.a mal olarak tar- kahrımdan deli oluyor um. Uğur::mz maları lfizım .. Elekh-ik tesisatı baş- da g~rdüğü~Uz _gıbi. gayri müst~: ııın A~or kayalarındıı o ana kad~r 
~dilmiş ve hücum esnasında mütead- lıiı herifmif5, AlJ.ah kahretsin onu!. tan başa bozulmuş .. Bu, ufak bir arı- mel bır hale ~rag ettıkten sonra ~k! ~ravn namı. altın~~. ve erkek ~ıyafe-

Yıllığı 1400 Kr. one: "•vlıia 8Qo 
Yabancı memleketlere 2T lira .. --.. - -licl clii,,mım toı·pidobotu batırılmı~tır. - B"yhude yPre hı>~"'Can geçiriyor- za sll!sılamaz. ~ıum~rah mo.tö~e atıamı~ ve muavını ~ı):le oynadıgı bılytlk rol hnrıkulade 

Londra, 26 (A.A.) - Amirallık teb- ;;unuz, Pren.-:es! .. Hot, her halde av- J>renses: • ıle fırar etmıştı. ıdı. idarehane: İkinci Beyler Sokak 
fiği: det edecek ve esrarengiz mülahaza - Pek~lii.- dedi- tamiri için derhal İngiliz , Franııız müşterek fil ola- Artık maskeler :,tılmış, evvel§. 

Aktlcnizde cer.eyan eden son harekiıt ve tetkiklerini bildirecektir. Binaena- haber veriniz~,. . . rın amiralleri mülaka~t-an. ayrıldık - H:ınri Snıith olan, sonra_. !"fot !o!ün~ GÜNDELiK TAKViM 
, 'nasında e\'velce battığ'ı bildirilen Pi- aleyh telaııa lüzum yoktur. :\Iükıileme; bu mınval. tize.rinde tan. sonra Fransız am.~ralı •. tnı ac;~u_d ••rnıyan şahsın da hakıkı huvıyetı 

1360 
R 2 v rlc torpido muhribınd n başka di- Bir kaç dakika sonra Fon Gutman; dev:ım ederken, ikinci :ı.m_ırııl flans, yer.ınde. bulunanl:u~ suvarı ~ .h.. b~r nıey?ana çıkn_ııştı. . . . , ) ecep 

!{er bir muhrip de ha.~ara uğramıştır. amiral Jinnet ile avdet etti. Her iki- kosarak geldi. Ve titrek bır ııesle; emır verm iş ve engınlerde kıt 'tık bır Dılber Evcim; aınıralııı kabmesın- EVKAT 
Ayni !h. rekat e:ına. ında 12 düşman ~i de adeta dillerini yutmuştu. Çeh- - Rasathaneden dı'irbünle gör - motör görl.inür görünmez kendisini de; vücudunu Bravnun pis elbiscsin-
tayy:ıresi düşlirülmliştür. 4 düşman releri saps-ım idi. Korkunç bir teliiş düm -dedi-yalan değildir. Muazzam haberdar etmeleıini bildirmişti. v den kurtarmağa uğraşırk~n amir~] s b h. s4. SDl. Aksam 
tayyare;;i de ha:<aı-a uğratılmıştır. "Bun- içinde bulunuyorlardı. bir donanma bu civarda. dolaşıyor. Smith: donanmanın bulundugu ayağa kalktı, sahte Amerıkalı Smı~ a a : • 
ların da dü müş olması mııhtcmeldir. Amir:ı.I jinnet; derin bir nefes al- İngiliz bayrağını dıı P.ekala t~fri~ vere vasıl olur ~11?'1-az, doğruca Fı·an- hin yanına gitti ve genci okııadıktan ğle :12,20 Yatsı 
"Bir dü!!mnn deuizaltısının da bahınrn dıktan sonra runları söyledi: ettim!... sız amiral ~~~ısı~e git~i. Amirfı;l sonra; ' İkindi ·16 17 iasalc 
ı)Jma J ihtimııJ dahilindedir. - Anlaşılmaz ,·e ayni zamandp. Münakaşa, böylece Almnnlar nra- Gol!lti l<endısını bıuat ıstikbal e_ttı - Devam edecek - ~---•'lllirıi'---•lllıiıı--~~· 


