
[Sayısı ıh er yerde2 kuruş] P . il zaartesi 

lngilizler Baltık denizini, 
NorveçleAlman sahillerini 
11ıayın tarlasına çe·virdiler 

Dört Alman iorpidosu daha bati! 
J\ırnan donanması altından kaıkamıyacCJk dere~edf: agır zayı· 
a•~ uğramıştır-D;nima· kadaki 240 bin toıJ benzın A}ma~ların 
~lıne geçmiş-Garp cephesinde büyük bir taarruı alametı yok 

Belçikada askeri hazırlıkhızladı 
'd Londra 14 ( · ) l .1. .1 v da depo edıl· ı Norveçteki Amerikalıların onan a.a. - ngı ıı ı e yagın ora · . d'· b. . 
b~ l\\ası sa ·k· .. . . d . d 1 ·ı·k hu"kuAmet·ı- memltketlerıne one ılmeler lltiin B n ı ı gun ıçı:ı e mesın en ııgı ı • . . A .k h .. k.. . r 
tıiınark a.ltık denizini ve Da- nin malUmatı varmıdı, niçin t ıçın md erı a u umd:tıd a a· 

a ı\ N b .. d tt") ı kadar evld!er nez ın e tP· tıi nıa ~ orveç sahiıleri- una musaa e c ı · " .. 
ıtıiŞ v Yıbn tarlası haline getir- Londra 14 (a.a) - Röy· 1 şebbusde bulunmuşt~r .. ~un 
~İnler: \l mıntakalara yüz ter Aiansınm garp cephesin· 1 !ardan arzu b:denlker şdı.mdıhk 
tarak ~torpil jdökmüştür. Ska deki muhabiri hildiriyor:G.ırı:- lsveçe geçe ıiere ler ır. 
~İ~cri de 

0~cızı ve Alman sa- cephesinde yakında bü~~k İngiliz kralının 
Çıııc ..1 b· u maym tarlası i· bir taaruz vukua gelecegıne • 

l..IU ıld' mesajı M ır. dair hiç bir emare yoktur. 
lııı.·ı 'Yırı dök ı· · · k 'f Lorıdra 14 - İngiliz tıl iz d me ame ıyesım Cc!phede ufak tefek eşt ta· 
~ll\'affuk·llanması büyük bir arruzlarınd:rn başka birşey kralı Norveç k r a I ı n a 
yll auret?eNtıe başarmış ve göze çarpmamaktadır. bir m ~sai v,ö 1der !re'<. 
il ara e crveç ilt~ Alman Brüksel 14 (a.a.) _ Be: Alman istilasına kar!iı silaha 

Ye "h:ındaki nakliyat~ sekte çika hükumeti r:askeri kdbir. sarılan Norveç milletine müt-
l lnııştır d d. tefiklerin bütün kuvvetlerile 

Sı tınd · leri almakta evam e ıyor. 
n·"11İcrak;a 14 (a.a.) - Dün Bütün büyük binalar askeri yarJım edeceğini b".ldirmiş 
diz ltıub a vukua gelen de· muhafaza altına alınmış ve ve bu kararından dolayı Nor 
~tıı.ıııt arebe.sinde Alman tahliye edilecek olan büyük veç milletini tt-brik t>yle · 

Ybct~~1'.dört torpido daha şehirler halkının iskanı için de miştir. 
ll;:ıl\~"'ılŞtır. Bu, İngiliz do· hazırlıklar başlamıştır. j Norveç kralı etrafına dü· 
llıııvaffa~~ıı üçüncü ve mübim NORVEÇTEKl AMEk.IK ı.\- şen ob•fa parçasından muci· 

Par· 1Yettiı·. LlLAR ze esen olarak kurtulmuş 
sıı 811•

18 
14 (a.a.) - Fran Va.şington 14 {a.a.) tur 

V ı. "'iVek·l eıtıl r 1 Reııo, lngiliz Ba~ -
Rr"f 'rCıtıb I l EN SON LJAK.IKA .. Çek er ayına bır tt> • - - -

~q''rııl\ t-tek, tngiliz donan· /ta/yan Başkuman-
ebrik son muvnffukiyetmi 

na "t rıf 
llıtıas ış ve Alman do· b • tk 

Y!ıcakı ıııa ultıııdan kalkamı- daııznın ır nu U 
İllt~liy):ğır ~~}ıat v~r~irrı_ıe~ 
tıRıliz t l~gıhz denncılerınm "/falyanın son una kadar harp 

srı~fitsı ~~•hine ~eni ~i~ z.af~r d 
llıı~tir. ave ettıklerını bıldır- harici de kaJm<ZSl imkaPSlZ ır,, 
Aı~tasız ınaıLuatı bütün cHarp Norveçte patlamıştır. Fakat ço.~ 

VeDatıın51thilleriy1e ' Norveç yakin bir zamanda İtalyadada patlıyabılır• 
tarta~ •arka sahillerinin mayıı Roma 15 A.A. talyan orduları başkumandam lıal· 
Vaff~k·ııa Çevrilmesini bir mu yan ordusuna hitahen bir nut~k ~öyliyerek dem!şti~ ki: 
tı 1Yet ol k b "Geç~n haftaki Avr~p.a v.ızıyetın~en sonr?, hıçb_ır Av 
tltıekt d ara te arüz et· rupa devletinin harp hurıcınde kalaca_g.•nı tahmın etmı_yor'!m 

leler· e ırler. Frans1z gaze· h h d k 1 k-d· ıııe " Vatan•mızin sonuna kadar arp arıcm e a mMına ı m an 1 tı&y;ı g?re, Almanya Sk•m- kalma~ıştır. Harp Norveçte patladı H:ırr itelya~a -~~ pat· 
~ kle Y~ .. 1~~al l<"şebbüs et· lıyabilir. Bu ihtimalin çok. yakın hatt~ zannedıldıgmden 
lıı-. uyuk bir bctt& işlemiş· daha çok yakın olabilmE"sı muhtemddır,, 

bah~0ndra 14 (a.a.) - lngilıı Norveçliler kahra.manca 
llj~ <r~:h:azbırı Çorçil, son de· mukavemete devam ediyorlar 
Sahilı . re elen ve Alman 
hakk,er~ııe dökülen mayın Aln1anların ileri harekatı durduruldu 
ltıarn 11 

a salı günü avam Kü Stokholm 15 A.A. Alınanlar, Oslodan dahile Jo~ru 
Verccs'.ktıt~ıar ~~fassabl izahat ilerlemekte büyük müşkülfıtlct kar.şilaşmışlardır. Şehrin şi-

Y<l amlinde halt-n l.>üyük bir muharebe devam ~diyor. Sefer 
p 'rşemb · rşam a vt>ya berliğini tamamliyan Norveç ordusu kahramanca mukav .. 
bir ııutu~Ye .. de Çeınberlaynın \ met etmektt>dir. 
llıeldir l 5.0.~eınesi muhlt!· Nardiği terketmeğe icbar olunan Alman askerleri, İn· 
dtrj Eu·ngıtı muhalefet li· gilizlerin ate~i alımda müşkülatla geri hatlara iltica eyle· 
sualı 1 Çenıberlayından şu mişl~rdir . Şdnr <>leşler içi:ıJe- yanmaktadır. Almanla~, 

k· '·~~~:~ayktır: D . lsveç hududuna doğru yaklaşmak ve demir yolu müna· 
-.ış&«tl ett'. . a, anı markayı kalatını kesmt-k için büyıik bir hayret sarfl!diyorlar. 
Pcı ed 

1 
ıgı z.anıan orada de- Osloya yeniden mühim miktarda Alman takviye kıtala 

ztı1 il: ;~024~ bin ton ben- n gelmiştir. Alman aske..rleriııin iyi tt-chız eJiimiş olduk 
vardı ş·ıınd·bııı ton dizel yağı ları büyük çapta top ihrac ettikleri haber verilmekte· 

ı Al dir. Jki Alman tayyaresi, lsveç toprakları üzerinde uçar-
. ıı~ 0 _" b maııların eli· k 1 h d f' t ı · ı •",..eıı k eıı, sveç ıtva a ı op ırrnı ı ataşılt: .sveç toprakları· 

u adar beaz·ın na düşürülmüşti.ır. 

... Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Dünkü güreş mü
sabakaları 

Çok mükemmel ve çok lıe-
yecanlı· oldu 

Fakat ikinci devre sonunda birdenbire 
bastıran yağmur yüzünden son netice-
ler nhnamadı. önümiizdeki p ~zar güre-

·şe: devam Pdilecektir 
Beden terbiyesi Bölge teş 

kilatı tarafından tntip edi · 
lip dün sabah spor sahasrn
da başlıyan büyük gür~ş mü 
sabakası binlerce halkın hu· 
zurile yapıldı. 

Müsabaka t a m saat 
dokuzda istiklal marşile baş 
hyan törenle açılın>~. bu 
esnada tribündeki m ~vkile· 
r\nde Sayın Valimiz, mua 
vinleri, Parti ve Halkevi re· 
isleri, C.mniyet müdürü ve 
daha yüzlerce zevat hazır 
bulunmuşlardır. 

Müsabakaya şehrimiz 
spor k\üplerinden ve köyle,
rimizle kazalardan iştirak 
eden 40 güreşçi adlarile çağ 
rılarak seyircilere tamtıl -
mış ve hak~m heyeti tara -
fınclan yapılan nizamı tasnife 
göre üç ne"ve ayrılmışlar• 

dır. Klüplerden iştirak eden 
lerden Gençsporlular alafran 
ga, ve .;erb~st olarak siklet· 
)erine göre iki katogoriye, 
köylülerle 23 Temmuzdan 
bir güreşçi ise yine sikl~tlt.
rine göre f\~ır ve hafif o!a
rak iki katogoriye ayrılarak 
çekilen kuraraya tevfikam tu· 
tuşınağa başlamışlardır. 

Salıayı çeviren beş hiıı -
den ziyade seyirci büyük bir 
alak ı ve heyecanla güreşle~· 
ri takip ediyor, hakem he· 
yeti ortaya çıkanların adlR· 
rını, alınan neticeleri ilk dt-· 
fa buraya konulan iyi tesisli 

:hoparlörle ilan teyliyordu. 
Birinci devrede galip 

gelenler, öğleden sonra saat 
ikide yine yukandaki zeva· 
tm ve binlerce seyırcının 
huzurile kura mucibince gü
reşmeğe devam etmiş ve 
saat 17 ye doğru son neti
celer ahnmağa başlanmıştır. 

Bu sırada, şehrimizi t("~.

rif eden Sayın Korgeneral 
Muzaffer Ergiider d~ spor 
sahamıza gelmiş, halkın coş 
kun tnahürat ı ve alkışları 
arasında tribünde yer alarak 
Sayın valimizle birlikte gü -
reşleri taki~e başlamışlardır. 

Ftikat, hfyecanlı dakika· 
lar gelip yerli ağır ve hafif 
s1kl .. tlerin birinci ve ikinı;i

leri tayin edilmek üzere iken 
birdenbire 1)ashran sağanak 
halinde bir yaRmur müsaba
ka) a devnma imkan bırak · 
mamış, bu .suretle gürşler ge 
ri kalmıştır. 

Önümüzdeki pazar günü 
müsabakaya d t>v,\ın ı•dilt'ct>k 
ve yerli ağırda {inala kalan 
Gençspor.la n Paslıkıyalı 
Mustafa Arsl \il ı le Karsulu 
Yahya ayni m.ıh ~ide glıre-ie
ceklerdir. Bu suretle yerli 
güreşin birinci ve ikincileri 
taa}'iin edecek, merasimle ma 
dalyaları ve mükafatları veri 
lecektir. 

Kıymetli sporcumuz Ab 
dullah Bilginin baş hakemli· 
ğinde, boksör Edip Aksoy, 
güreşçi Sami, Hüsnü kafakol 
ve köylülerden üç eski peh
livandan teşekkül eden ha· 
kem heyeti tam bir bitaraf. 
lık içinde güreşlt-ri irare 
etmiş ve saat 11,30 da bi 
rinci devreyi ikmal ~ylemiş
ı~rdir. 

llıiıııl ........ 1111.!~~------------............ 
Mirli Şefin Korgeneral 

Yü'<sekiltifatlar Jf 
Ankara - Milli Şef ismet m UZ tl er 

İnönü Keçi törende yeni ya Ergüder 
pılan çocuk pavyonunun yül 
sek isımlerile şereflt>nınesine Dün şehrimize geldi 
müsaadelerini istirham eden 

Kor GenPral MuırıfferEr· çocuk esirgeme kurumuna 
aşağıdaki cevabı ğön güder Refakatinde Tuğbay 
dermişler<lir: Şükrü Kanatlf ile maiyetı er 

kanı olduğu halde dün şeh
"Keçi tören çocuk yuva· rimize gelmiştir. Saym ko

srnda yeıni yaptırılan 200 ya· nukiarımıza hoş geldiler de
taklı pavyona, kuruluşundan 

rız. 

beri kurmun başında çalışcı· 
rak k•ymetli başar•lar göste· 
ren doktor Fuad l:Jmaya iza 
feten (Umay:pavyonu) ı.<lının 

verilmesi yerinde olacaktır 
Reisi Cümhur 

lsrnt'l lııönü 
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ehir işlerim iz Koordinasyon 
Belediy ded neler heyetinin 

50 milyon lira. 
lzk tahsisat 

Ebedi Şef İil j Holandad~, 
Bergamaya ilk ayak Örfi idare ilan ed~: 

i~tiyoruz ? k _ -.. T 
Şehir dahilinJe bozulmuş aı a, 1. ar l İran ve iraka gide 

cek kltalara sat· 
fediı~cek 

bastığı ğün : Amsterdam 14 - (-
B~rgema 14A.A.- Ebe· nelmilel:vaziyetin al~1~;~ 

olan asfalt c':lr!d !erle, Kışla 
Dört.ıyak cadd sinin Nafıa 
Veka1 etınce asfaltlııııması mu 
karrerdir ve asfaltaj işine ya. 
kında başlmıacaktır. 
Ancak J , rıJPliyedrn evv ~ı. 
BdeJiycııın çoıc agır masraf 
ve kulfetlt"re katlanarak .ıçhr 

dığı Kışla Dörtayak cadde· 
sinin iki tarafıııdaki yaya 
kaldırımlarının süratle ya· 
pılması gerektir. 

Esasen yaya kald1rımları 
nnı alakadar mülk sahipleri 
tarafından yapılması kanun 
ıktızasındandır. Mülk sahiple 
rinin bu kanuni mecbüriye1i· 
rıi bir an evvel tatbik ede· 
rek, nnfıaca asfaltaj :şıne 
başlama<laıı ~vvel kaldırım 
!arın bıt:rilmesi için kendi · 
leriııc· kati tt>bliğat yapılma 

lıdır. 
Kaldırımları yeknasak ve 

muntazam bır şekiıde inşa 
edılecek olan uu ana cadde 
ile hem şehir güzelleşecek. 
hem de senelerC.:enberi için 
de yüzülen toz ve toprak 
deryasındc.\n kurtularak u· 

mumi sıhh tın koruamdsı 
t •min edilmiş o'acaktır. 

Genç.~porun müsa . 

Bina kiraları arttı 

ı ıln11yacak 
Ankara Koordinasyon 

hcycfi t.ırafın<lan teklif olu, 
nan altı kararname vekiller 
heyetince kabul edilmiştir. 

Ankara - (Cümhuriyet) 
Denıiryollarıııın Diyarba· 

kır istasyonundan itibaren 
İı ak hududuna ve Elazığ is· 
tasyonundan itibaren Iran 
hududuna kadar temnidi faa 
liyetinde hattın bir noktasın 
dan başlayarak Bitlise mün· 
h:hi olmak üzere bir şı,be 

di Şef Atatürkün Bergamaya buhranlı Şt'kil dolayısıY biit 
ilk ayak basarak askeri tatbi landa hükumeti heı:nell ; • 
kat yaptığı günün yıl<lönüınü vilayetlerde örfi idare 1.~ 
olan bugün bergamada bir etmiştir. Askeri hl'ıır ıı? 
ihtilal yapılmıştır. Spor 8" ha devam etmekte ve hııdıı ~t 
sında toplanan oıı binlerce askerler takviye o:unıllJ 1 

<l. o·v f Alııı 
lıalk muazzam törene iştirak ır. ıger tara tan· do 
etmiş ve merasime! istiklal ların d1 Holanda hudıı 
marşile başlanmıştır. Ebedi askeryığdıkliirt söy)eı~ 
Şefin üzerinde ,\urarak askeri -l. "anen_f_e_b/i' 
tatbikat yaptirdığı taş merasim l 4 

hattı İnşası ve demiryolunun le kaldırılarak bir arabaya 

konmuş ve Hraba halk tara J 
Van gölü sahilirıde müntehi g""af 
olduğu nokta il~ Van arasın r 

sında bina kiralarına ait bir da lüzum görülecek yerlerde fından taşınarak müzeye gö- Antakya Sulh Hukuk 
kararname de vardır. yanaşma iskaleleri viicuda türülmüştür. Gece halkevin- kimliğinden • ab 

Bukararnameye göre askeri,ha 
Vci,kara v~ deniz fabrikalcHlll 
da çulışan çocuk ve kadınla 
ra hafta tatili ve iş kanunla 
rı tatbik edilmiyecektir. Ka · 
bul edılen karcırnameler ara 

Bazı şehirlerimizde gayri getirilmesi ve fr•ribot raptı·. de ebed~ Şefin aziz ~attras~n Antakyaııın derbuı ııı. ~ 
menkul bina kiralarının lü· nlnıası takarrür etmiştır.13u ış ddn bahıs nutuklar soylP.nmış lesinden Be'<ir ve Ceııt', 
zunnuz bir )'liks,.liş kaydet ler içiııNafıa vt>kaletine50 mil·C

1 
tir. reket tarafından AntakY 9 

tiği tespit olun.rıuş ve Anka yon iiranın sarfı için salahi- I zmirde Cemaliye mahallesirıd8(1 
ra ile İstanbul şelıirleri Be- yet vermiş olan kanunun bir fet Bereket veresesi vtb 
lediye hudutlan ile diğer bL maıldesi bu şekilde tadil e· Bit Aıman yaka- fakası aleyhlerine sulh • 
tün Vılayet merkt!zi olan şe· dilmektedir. Layiha Meclise landı mahkemesinde açtıklafS 
hir ve k.ısabalarda bulunan verildi. zi taksimi d11vasuıda: Ab 
gayri menkul bina kiralarının [fa/yan/ar lzmir - On dört yıldan· Bereket veresesiııdeP~ 
ınılli korunma kanununun ta beri Türkiyede Almdn gaze ve Feride Sijheyla hB~ J 
bik mevkiine konulmasına ta Bize altın para ile teleriııin askeri mubarriti o· ilanen tebliğat yapıldı~: 
ıeaddüm ed !il senenin muayyeıı m ~ l satmak isti- larak ç:ıhşan Alman tebaa· de mahkemeye gel[Jle. 

1 
olan kiı a bedt:linden fazla yor lar sından Herınan son zaman- den muhakemenin Ş1)1.e 
olamıyacağı kararlaşmıştır. lstanhu\ - ltalyanlar ara· larda İstanbuldan buraya gel icrasına kc.rar veril[JllŞ ~ 

Ç f t ""' Ju mızda henüz yeni imzalanmış miş, Karşıyaka civarında men hakeme 9,5,940 pe.rş'~ a a a gzı n olan eski klerin~ anlaşmasına nu mıntakaJa bazı yerlerle günü saat 9n bırakıtııııŞ f 
60 bin kilovatlık riayetsizlik göstermeğe baş Turan gaz depolarının fotoğ· ğundan muayyen 0lıt11 

bı·r santral ıaınışlardır. Son günlerde ltal raflarını çekerken yakalan· mahkemeye gelmeniı. ~ muazzam b. k ı yarı fabrika ve rniimessiilerin mış'ır . Adliyeye ve::rılen Her ır ve il göndermerı~ ~1 
GençSpor kulübü tarafından kuruluyor d .. n muntelif mal almak isti man hakkında tevfık kararı takdirde muaınele)erı 
geçen cumartesi öğ'lf'd n son- Ankara - Çatala~zında teyen tüccar ve müesses~le· verilmiştir. Tahkikata ehem· etmiş sayılacağınız ilıiıte 

meresı 

ra ve ayııi gün akşamı bir tesis edilecek olan 60 bin rimize ,, Malınız yoktur. baş miyet!e devam edilınektt>dir. lii ;Qıuknur1.1 ı·la~ n .. f, r,.1 
mü,;amere verilmiştir. Musa· kilovatlık muazzam elektrik ka yerlere bağlıyız.,, cevap· y j 1,fl 
merede başta Vaiimiz olmak sıııtralı sirariş mukavelesi ları verilınekted.r. Halbuki A •k 
iizere, hükunwt Erk5.nı ve ıınza t'dilıniştir. Sparişi üzt· s•rnradıtn peşın ve altın pii· merz Q Vakıfl<ar "müdürJüğıııı 
Çok k ··lab1lık bır halk kütle· rine alan lııuilterecle 11 Mt't· ra verilirse jstenilen malları N ·· ··ıı •• 388 kilo 70 gruf1l ~~ 

.. b ornıeçe gonu u- 28" 
si hezır bulunmuştur. ropoliten Vikers,, şirke verebileceklerini ima etmek- yağı beher kilosu ~ 

f\iuhtelıf spor numaraları tidir. Zonguldaki kömür hav· tedirler. Bu vaziyet son gün ler gitmesine mÜ· tan açık artt~rmay• io 
gôst .. rilıniş, iki perdelik bir zası bu sureti~ muh;n bir lerde bir resmi müessesemi· saade etti ınıştır. lhalesı 15,4,9.f;.I 
kom ·di temsil edilmiş ve mil kudret kaynağına kavuşmakta·ı :-;rı bdŞ na gt'lıniş ve bu mü· Nevyork _ Amerika Nor ne raı.layan pazarte

5de 
li 0" unlclr oynanmıştır. dı:-. 1 ec;sese alakadar makamlara de vakıflar iılare~iıı 11 ' veç harbine İştirak etmek is I ı.)'Jtr "' JWı•JJ"' •• d ·· t t · t" H .. k .. m ti o unacağıııdaıı iste~ 1 

Yeni. on paralıkla~ . l l mu a- m~r.dCaa e m·ş·ı·r - u .·J ..! 1 teyen Amerikölı gö11iillülerin ( ı 1 l k- t ı t racaatları ilan ohııııl · 
mızın la yaıı nu U'Il'l 1 e· ı kaydına müs.rnde etmektedir. * * 

1 Darphanı· Maliye Veka· J • • ı ğ" ı ı kt t aa lÇl 1l mas arıı gt-çe ı an aşıma ;t ır 1 Amerikan hükumeti İskan • •j \ 

l ·t·ı taratın<ldn seçilen 11ümu H lb k. d" • t ft lt l Habibineccar caıtl'bı! • • a u ı ıger ara arı a • dinavyada bulunan 3000 A· 
nesıııe göre yeni on paralık Y enıden 12 mılyon yanlar kleriııg anlaşmısır.dan 1 k b dan cami hariminde 31·,, 
1 b I b lan ş h . . d' f d d ' ıneri an ta aasının himaye· d 29 3 940 defi 
aıımız ası maya aş r ı • lira 2:a sısat ısten ı 1 ist.i a e e t-rek nıem.leke ti . sin~ sefirlerine bıldirmiş ve o anm ' ' ıtı' 
tır. _ .. . Ankara Milli Müdafaa mizden istedıkleri malı çek bunlardan isteyrnlerin' lsv<!Ç• kadar icarı açık '

8
·' ı5 

On paralıklar onumuzdekı V kAI . r:g .
1 1. I k ı mektedirler. çıkarılmıştır. ihalesı ,,~ 

• 
1 

ı: a etın~ :J mı yon ıra ı . .. getirmelerini ve Amerika ·· ~ 
giınltr<lt> tecluvı.ıl"'ı çıkdrılacak fevkaladt' tahsisat verilmesi Anlaşıld•gıııa gore, Fran· harp ınıntakası olan şimal .. ?d40 p~zdart~si günıl ıı'cJ 

l 1 · ı · oltl 1ı tır. hakkındaki kanuna ek olarak sa ve ugı •ereye peşııı para denizine genıi göndermiye- ı are.sın ke. ıc:a . r"ııc' 

Y tt · l ' ·ı 1 t lt 1 ·· • • et A ·k t b . . dnn ıste lılerın anı ozga a yen l ze 1 yeni bir kaııun layı hası h1· 1 e nıa sa an ayan nıuesse· cegın en me~ ı a .ı aasınııı 

lele 1 zırlanmış, ve Medıse ve· esleri bize klering yolile mal kara yolu ve. Üzak şark tari-
ze r 1 ·· d k · k d' rilmiştir. Bu layı ha ile hiıkü gon erme ıstememe le ır kile Arnerikaya naklini bil· 

Neşriyat Müdürü: 

Selim ÇELENK b~· 
C H P.Matbaasıııdıı ,\ııkara 14 A.A. Dün 1 met mılh &ıüdafaa ihtiyaçla· er. dirmiştir. 

Yoz .ı tt a ve lı avalı si ıı d • v u ~~;::ı::::cı:::ı::ıı:::::~~illSıc::J!liimiEli:aiiiEi11ll~K'il~-IDI rınu harcanın k üzere biıtçe ::ı 
ku.t ge zt>lzel,.. , oldukça d ye ayrıca ve yeni en 12 mil 
ınulııın tabrıb ıt yapını~ \U l yon liralık ta >sisat istemek 
koylerde yüzleı ce ev yıkıla- tedir. 
rak b r kaç köy harabe lıa MANİSADA KÖMÜR 
lınt> g lmışlir l l yar.ılı ve MAD.ENI BULUNDU 
bir kaç ölii vardır. Ankara - Manisaııın De· 

lzmirde ag ç bay· mirci kazasıııcia kömür, zıft 
ramı madenleri bulunmuş, tetkikle 

1 A A A re başlanmıştır. 
zm r 14 . . - ğaç MEMLEKE fTE DlKIŞ 

bayramı dün küttür parkta 
büytik bir h.ılK kütlesinin lPLıGı Y APıLACAR 

Ankara Milli Müdafaa· 
huzuri' e yapılmıştır. mn göstl"'rdiği lüzum {•zerine 

Dün geCf" tekrar başlı· memlekette dikı 1 ipliği için 
y.uı Y ğmur l·u~un lmtüıı Siimerbank tarafmdan ilave 
şiddetile d v,ıııt etmektedir. tesisat yapılması ve tesisat 
Amerikalılar, lzm" ı den köpt k için 600 bin lira mütedavil 
b hgı satın .ılmak üzere..,rnü sermtye verilmesi hakkında· 
ı acaattd bu!unmuşlardır:Buıı ki koon'inasyon heyeti ka· 
ların avlanma ı için lazımge raıı Vekiler Heyetınce ka· 
len teJbirle:r alııımı~tır. ı bul edilmiştir. 

Yeızidünga satı~ı 
. ş 11 

yüzde 7 ,5 terrıııı ~Jıı'' 
Köyün ısını Satıl.111 ın:ılısu· Beher kilosunun Kilo tutarı Muvakkate: 11

11 

lalın cinsi Muhammen K. , Miktarı L. K. L !(. 
Vakıf 
Hıdırbey 
Yoğuııoluk 

Yeııidiiny:ı 75 Santim 25000 .. 187 ,.SU 14. 06 
,. 25000 187 50 14 Ot• 

:: ~,,175 ,:' 19200 144 00 10 80 
., 75 ,, 2000 15 00 01 01 13 

Hacı Habibli ,, 75 ,, 2000 15 00 ' Ol ıS 
Mağaracık 11 75 ,. 1500 11 25 00 8

4 

Zeytuniye 11 75 11 5000 37 50 02 s;6 
Yukarı Y ,..zur ., 75 ,, 1000 07 50 00 ,.1)6 
Harbiyt> ,, 75 ,, 2)000 187 50 14 " S 

., Dut Yaprağı 30 00 02 
2 

:822 7s - ~·1"' Yukarıda isimleri yazılı köylerden hicret edt>nlcre ait ve :.:insi,~muhaınnıerı ~f ~ 
tutarı, teıniııah muvakkate mıktan gösterilen mahsulat 15.4.940 tarihine oııısıı ;ıtı11 
tesi günü saat 14 te deftenfarhk Milli emlak ınüdürlüğüııde pazarlık suretile ~,il 
tır . Taliplerin teminatı ınuvnkknt~ miktarını ihaled n evvd malsaııdıgıııa yatır 
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