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• ., 
Smolensk şehri 

Nihayet Almanların 
eline geçti 

Şehrin sokaklarındaki 
muharebeler çok şid

detli geçti 
Vi4i, 31 (A.A.) - Smolenıkin 

Alman lar tarafından işgaline dair 
bu harbe ;,tirak eden askerler ta
rafından malumat verilmektedir. 
Sabahleyin ıaat üçten ber i keoilmi-

-
• 

Şark cephf'si hareki.tından bir görünü, Yen sokak muharebe leri netice.inde r--::---------, r ,. ' r·------------, ; a at ondan ıonra şehir, hücum eden -

Şimali Malayadaki hava kuvvetlerini t akviye için Singapurdan ııönderilen 
lngili :ı: tayyareler i 

L..!Lmanıara gö_ro __ I zORIH~E~ BILDIRiLIYoR 
11

;,l __ sovuetıere gö_re_-=I ~r;:~:;e~~ff!;::~:~;:~~~~:~:: 
Ukranyada Cephede !ardır, Alman dafi bataryaları •Ürat 

Hindiçinide 
Japon imparatorluk umu· 
mi karargahının tebliği 

Japonlar 
Rus hududunda kuvvet 

toplıyorlar Almanlar za- ... şehre ııirmİf, ve pazar meydanına 

Al 
vartnıftır. Bu sırada her tarafta ölü-

mı.nlar ileri hareket· ferden ümidi Şiddetli muharebeler ler, hayvanlar, silahlar, toplıır göze iŞGAL HABERi NiHAYET 
RESMEN BiLDiRiLDi 

FAKAT TAARRUZ NiYETiNDE 
OLMADIKLARI SÖYLF.NIYOR 

le:.-ine devam ediyorlar çarpıyordu. Bazı Sovyet a skerleri, kestiler gene devam ediyor son kurşunlarını kullanıyorlardı . Pa--
lngilizler, meydan mu· 
~arebelerinin çok uza-

dıjiını bildiriyorlar 
.. nerlin, :ıı (A.A.l -Aln .. n ·ebli-
J.{1: • 

. Alman t<'.'l('kklllleri lTkranyada mağ 
lup edil '11 Rus ordularını takip ederek 
derin bir Hıhada <lü<manın rknt hat
l~rının i~eri•ine girmiş~rdir, Smolens
kın ş~rkındn düşmanı ihata etmiş olr.ıı 
Alman N'nhı>ri gittik~e rlnrnlmaktn -
rlır. · 

zar meydanındaki toplar, §aha kalk-

B 1 k b 1 
Tokyo, 31 (A.A.) - Japon impara- Şnnghay, 31 (A.A.) - Çinin şim::ıli 

a tl -'enı"zı'n -'e Al 1 mı, ve atefe aş amıştır. k • Ui U< man torluk umumi karargahı bir tebliğ lll'Ş- ne doğl'll büyük bir aR ·el'l nakliyat ya-
l b. - . Kıtalar bir taraftan Dinyeper neh- retmi~tir: pıldığı görülmektedir. Şimdiye kadal" Neticeyi merak ve en

dişe ile bekliyorlar 
ara lr baskın yapılmış' rini geçmek için köprü kurmağa ça- Hindiçini)·e Fransız - japon h Siberra hududundaki müdafaa üslerin
~lo~k?va, 31._(A.A.) _ istihbarat lııırken piyade kuvvetleri, lastik birliği anla~ma•ı dahilinde 29 temmuz- d 0 çah~nıak üzere japonların 50 bin 

Zurih, 31 (A.A.) _ Noyer Zür- da~·e<ının tebhgi: ı •allara atılarak ileri yürümüşlerdir . dan itibaren japon kuv\'etleri çıkarıl- den fazla Çin amele<ini hizmete aldık-
,Q temmuzda So\ t k ti o· · mnğa ba~lıınmı~tır. Cenubi Çin Hindis lıırı bildirilmektedir . 

her Çaytungun Berlin muhabiri ya- '. , · . -,\'e UV\'e eri Xo- ınyeper köprüıü tamır edilmif, Al- ta 1 1 \"OJe, N~vel ve bılha.•a Smolensk , k 
1 

• h • • . nınn çıkarılan bu kuvvetlere general Londra, 31 (A.A.) - yi ma ıimat 
zıyor : Zitomir istikameti ·.•de . \e man uvvet erı, şe re gırmıştır. Şuivaida kumanda etmektedir. alan müsahitler ı'aponların henüz Rus-

~. . · er1n muannıdan~ s 
Alman halk ı, harp muhabirleri db!r .<ıırett> dö\·ü•meğe devam etmi•ler- • aygond.a: yaya taarruz etmek niyetinde olmadığı 

ve f il imler va 11taıiyle Rus seferinin ır. . Sardonyada Tokyo, 31 (A.A.) - Domei Ajansı- nı beyan etmektedirler. 1903 tarihin-
ciddiyetinden haberdar edilmittir. ~eplı<>ııiıı diğer istikamet ve bölge- nın haber verdiğine göre cenubi Hindi deki Rus - japon ihtilafı \'e Romond-

krınde mühim hnrekiit vukıı bulma _ ~inideki japon kıın·etleri başkuman - da jnponların, motörlü Rus ordusuna 
Halk, zaferin muhakkak olduğu- t S d ı ld d.. b h · ld ki h be h mış _ır ... ?vyet tayyareleri diismanın T d l anı genem a, un sa a Saygonıı karşı vermış o u ·arı mu are a-

E~tony:ula harp toŞ<>kklil erimiz dlis na dair kanaatini terketmiıtir. Şim- t~nk clızntamlarına, .piyade kuvvetle _ ayyare mey an arına muv~sn!a~ ~tmi.stir. , tırl:ıtılmaktadır. 
ınanı ~imnlc püskiiıi:iimiişl•rrlir. Diiıı di çevirme harekatının neticeıi rın!' ve yerde ıluran tayyarelerine hii- şiddetle taarruz edildi Hındıçınıdekı . Fransız ordusu genel Japoı!ya, So~yetl~re nazaı·an .. d~~:ı 

hakkında vadedilen haberlerin hep- cum <'tmiRlerdir. kurmay sub~ylnrından albav Alek - kııv\·etlı motorıze hır ordu teşkılı ıçın 
ıı:ece Almaıı RavaR tayyareleri :\foRko - R · d H' a· · ·a k' F · k 1 şsa la Siberyadak' So t aini bi,iyillc bir merak ve hatta en- omaııyacla Ploest ,.e Suli . b san r ın ıçını e ·ı ran-.z kuvvetle- ço ça ışını c ı vye 
Yadaki nskeri hedefleri ı·e Q,·e] demir- bardıman· ederek "angınlar ';.aıkyaı rmom

19
_- 'l Kahire, 31 (A.A.) - Ge~enlerde Si- ri bn. şkumand:ı.nı .namına genernl l d:ı- motoriDze ordulaikr! d.eroalıeeeifsinde :ısla ye· 

ı·ol k 1 d ite ile beklemektedir. Bientt Uı ' ~ ' c ı h h t t t • ıı mlin11 ·ıı At merkezini mlie sir bir !ardır. 9 Alman tayyaresi diişüriilmils- ı Y~Y1: ~·:ıpı an ava ücumundan son: yı zı~·:ıre ~ mış ır. - evamı ıncı e e -
tırt'tte b<tmbarılım n etm• lerdir. Al· Doyçland ııazeteıi Ruı mukavemet i- tur Bo s;ovvet tnyyares' . 1 · ra ıngılız bombardıman tayyarelerı 

-D<"vamı ikinci oahif,.d,. _ - o .. vamı dördUncil 1ahiled., _ • - ' • '' • · 
1 zayı 0 muş- diin gündür, Sardonva adruıındaki ka- So y t L h 

--=~~~~~~~~:!.!:.....:=-_,!!!!!!!!!!~~~~~5~~~5~~!!___:=..!:0-~~·,!!m~ı~d!!!ll~ı~d~U~-~ll~-~)ı~jf~e~d~·'-= ra V(> dPRİZ tnyynre ' meydnnların n h!i- v e • e 'H • 1 1 cum etmi"lerdir. Bu taarruzdruı mühim 1 opkınsin 1 ~et.i.ce leı: alınmışt ı r. Yerde ve deniz an aşması 
A k A 1 T • • u"unde bulunnn 5 tnyynre yaliılm1', 

b t -
s e .. ı vazıyet bir kı,;mı ıi::ı ciddi hasara uğratılm ıs - ---eyana 1 tır. Jl:ıvn m2,\'danınrlaki hııng:ırlnr:ı imza merasimine Çörçil 

1 , ,- mitralyöz!~ mermi )':ığclırıl:ırnk clelik 

Kremlinde Stalin ve Mo· R . f ı deşil( edilmiştir. Ifangnrlnrd::ı cıkal'Ilan riyaset etti 

Us Zayiatının yangının dumanı 30 kilometre uznktaıı 
lotofla görüştü • az a görli l elıilmişt ir. Ates ~ den nğır bir R d b k 

top mitrnı.vöz uıe~in~ tutuımuştur. usya a ügü bir Po-

GAZETECiLERE AMERiKAN 
YARDIMI HAKK1NDA BE· 

YANATTA.BULUNDU 

B. Stalin 

1 d v b • ı d e • ı • Deniz iiz<'rinde 4 motörlU bir deniz longa ordusu teçhiz o ugu ı ırı 1yor nakliye tayyaresine hiicum eden tıı\'- edı"lecek 
yarelHimiı, hunun iki nıotöriiııii tah-

Akdenizdeki Alman tayyareleri çekiliyor, ltalyan 
ve lngiliz tayyareleri baş başa kalıyor 

.\iman t~blııin" göre Ukranyada lensktc, muhtemel olarak Smol~nskin 
Alnımı kunetleri. Rn• kun•etlerini t:ı- hatısınd::ı Rusların muhtelif 7 l!lmen
kilıe de\ anı 0 tmi*tir. Smolensk mınla- !erinin arttu kalnn kı~ımları imha edil
ka,ııulıı ihatrı çcıı 1 X'ri daralmıştır. Es- mektedir. Bunlardan pek ~ok esir , faz 
ton)· ad:ı il<>rliy~ n Alman ku,·vetleri, in miktnrdn top, makineli tüfı>k iğli -
simulı• doğru <·ıknıışlardır . nam edilmiştir. 

ı T<·bliııd,•n L::ı•ka n•keri hnrek:lt hak- Şnrktn Sovyellerin geride kalan mu 
~undıı Alnı'ln rncl)·osu, "u tnf•ilfıtı \'er- knvemetlerini kırmak, temizl<'me ame
ıniştiı·: liyeBine clernm eyl<>mek iç in mu hare -

~ark ('(•plıe i nıerkninde, y:"uıi Sıno- - Devamı 4 ncü sahifed .. -

Ekmek mevzuunda 
valinin beyanatı 

rip tmi~tir. Tnyy·:ıre denize doğm in- Londra, 31 (A.A.) - Sovyet - Leh 
mi~ti r. Bu harekata iştir::ık eden t:ıy- ıınlaş.mnsı, lngili.z har iciye nazırının 
yaı"E'lerimiz •alime>n ii•lerine clönm .. _ ~esaı odası~da ~.m~ala~mıştır. lllera-
1 ·d' 11 ~ "!me> h::ısvekı l Çorçıl rı.rnset etmi• -
e-1 ır. tır: " 

lngiliz başvekilinin •ağında harici
tfarp sonrası meseleleri ye nazırı Eden, onun vanıncl::ı Polon-

ya hıış\·ekili general Slkol"ld bulunu- BAY EDEN 

YAKINDA LONDRADA MOT· 
TEFIKLER ARASINDA GÖ· 
ROŞOL~EGE BAŞLANACAK 
Londra, 31 (A.A.) - Avam ka· 

maraımda kendiıine bir ıual sorulan 
hariciye nazırı Eden, verdiği cevap
ta mütteEik devletler hüki'ımetlerinin 
yakında umumi bir içtima akdede -
ceklerini ve bu içtimada harp sonra
" meoelelerinin müzakereoine bat -
la!'a~ileceğini ümid eti.iğ ini söyle
mtıtır. 

)'~rd_ıı . So.vyet büyük elçisi l\1ııiski il<' küçük bir nutuk ~i>)·lemiştir. 
b~ruk eleılik erkanından Novikof, Çör Nutuklardan sonrn ingiliz hariciye 
çı lı~ı ~olunda yer :ılmışlnrdı. İmza mf- nazırı Eden, general Sikorskiye resmi 
;nsımınden sonra Eden, kısa bir nutuk bir nota verm i ş, g<'ner::ıl de bunun re· 
ı racl crlerek fıkitl :'ri tebrik etmiştir. vaLını Edene tevdi etmiştir 

.. General Sikorski ile <>içi Mai!Ud el<> Eden. Anım Kamarasın::ı giderek 
soz ~!arak kısa birer hitııbe irad etmiş aııl:ışm:ınııı imzalnnnıış hulııııduji:ıın ıı 
lerdır. ~.n sonra •öz ıı l an Çöreil de (Devamı üçüncü aahtfede) 

Romanyada 
60,000 yaralı tedavi 

altındadır 

ln2ilizler 
Ş. Buz denizinde 2 Ji. 
manı bombaladılar 

. 1.onılrn. :ı ı A.A.J Itfıytcr 1 
aJ:ınsını znnnettıiiinc göre 

Fakat 16 /ngiliz tayga· 
Seyyar hastahanedeki ya- resinin düştüğü 

ılitn :\fosko\'1t)"ıt mııvn~ıılnt eclı>n 
- n .. vamı 4 nr ü oah if t"df' -

Çunking şehri 

1 $AR E.T '-E.R rahlar da başkadır bildiriliyor 

• 
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Polonya - Sovyet - R }t y • AMERIKAY A 
1 r birliği arasınrla UZVe enJ HÜCUM 
Lonrirada imza edilen Japonyanın maruf 
:rnl: ~ma, mu?telif tetbı·rıer alıyor siyasi .ş~h.siye.tı;rin. ~ 
mt>mleketlerde hır ta- den bırısı Nışı Nışı 
l\lm aki. !er uyandır - Şimbon gazetesinde 
nıı~tır. Düne kadar M'h Fr d Amerikaya hücum 
birbirine muhalif iki l ver, ansa a ederek simdi Ame-
n:illı;t arasında ~im- kuvvetli bir hükumet ri~aııın, · İngiltereniıı 
rlı bır anla~ma Yat· - mırasına konmaktan 
ılır. istiyor başka bir şey düşün-

<;ariptir ki, enelfı mediğini, Uzak şark-
h: rp Polonyada baş- ta hakim olmağı kur-
lamıştı. Ve iki hükfı- Sulh taarruzu mese- duğunu, japon para
met birbirine karşı l • M d )arının bloke ıedil -
har2ket etmisti. şim- estne acar ra yoSU•mesi mesele1'inin e -
eli bu iki hlikumet. nun cevabı ~emm~yeti. olmadı: 
rırıla ıyor. gını, :;ıyası ve asken 

)fübim bir me ele, Sovyet toprakla- ;ıahalarda Amerikanın lngilterenin ye
rındn 500 bini ivil ve 100 bini asker rine geçmeğe gayret gösterdiğini, uzak 
olmak üzere umumi af hükıimlerinden sarkta yerleşmeğe çalıştığını, japonya 
istifade edecek Polonyalılurrlan bir or- İıın, bugünkü sivasetiyle en doj{ru yolu 
du te ·kil cdilme.-<icl:r. Bunların mühim takip ettiğini yazmaktadır. 
kı~mının Almanlara karşı harp etmek 
füeı•e giinüllli .razılacaıh bildirilmekte- SULH TAARRUZU: 
dir. Macar radyosu, İngiliz hariciye na-

Bıı anlaşma ile SoYyetlcr ve Polon- zırı Edenin Almanlardan beklenen 
yaııın harpten sonrası için de iş birliği sulh taarruzu hakkındaki lı€yanatına 
y:ıpacakları tahmin ediliyor. cevap vererek demiştir ki: 

Edenin Avam Kamara. ınclaki heva- - Bu bevanat Almnıı mahfillerinde 
ııatın:ı göre, ingilterc, Polonya a;azi <rülünc kar$ılann;ı~tır. İngilizler, Al -
eleği ·ikliklerini tanımamıık hu~u:;unda manların böyle bir sulh taarruzunu ka-
19:l9 d:ıki taahhüdüne adık kalmakta- imi etmivec.~klermiş. Fakat Almanlar 
ılır. iitedenbe.ri sulh taraftarıdırlar. İııgil~ 

FRAXSA. ı·ıı JJ l HV ER: terenin tasavvur ettiği sulh ile Alman-
. Gel~n haberler, mihverin Vi>ıi hü - yanın istediği sulh arasında uçurum

kuınetınde.n mem~ıın olmadığını gös - Jar vardır. Binaenaleyh Almanya, 
t rmektedır. Parı gaze.telerinin Vişi İngilizlerin arzusu dahilinde bir sulha 
h,iiklımeti aleyhinde yazılar yazma~ı. a:sl:ı yana>;nııyacaktır. İngiltereye 
l ran. anın yalnız başına imparatorlu- ıı.arbe c 'Vam ederek hakiki sulhii ara 
frıı muhafaza edemiyeceğini bildirme- mağa devam clmeliclir. 
]flri ve Suriyeyi buna mbal olarak gö"-
tC'ı·meleri . ayanı dikkattfr. Hu gazete- RUZVELTlX n!R JtESA.71: 
ı•r, mihverle sıkı is birligi ,.e her . c\·- Ruzvelt, kongreye enflasyona manı 
ı!cn ~\·Yel Fran>;ada kuvvetli bir hiikfı- Jlacak tedbirleri ittihaz ctmPk tav:-1i,·e-
met istemektedirler. ..;inde bulunan bir meı;aj göndnmi')İir. 

Bundan an:a-<ıl:.n ,-udur: Harpten sonra Amerikada bir çok eş-
:'>ıihYer. Fran-: hiikfımeti ile ıkı ya fiyatları yükselmiştir Bu ~·ük>ıeli:;,;. 

i~ birliği i:;tiyor. Darlanııı bu sıkı i" bfrbiri\·!e alaka~ı olması itibari\'le 
h!rliğini yapamı,racağı söylenemez. lıiitün · maddelerde birden olmust~r. 
Ancak mih\"2rin, har kette beratı-erlik Umumi harpte de böyle vakalar oİmuş 
i"tediği anlaşılıyor. hatta bir çok mühim buhranlar zııhur 

.TA.PO.\TA.Yl.\' L1ZIFJ.:Tl: ;:imişti. Şimdi Ruzvelt, lrn gibi hallere 
Vaşingtondan gel n bir haber. j:ı- me~·dan verilmemesi için ledlJir ,.e !ia

ponyanııı uzak ;:;arkt:ıki Mkeri kudrl!· lfıhiyet istemekteclir. 
ti hakkında su nıall1matı \·crmekbcclir: Kongrenin bu ~alahiyeti vereceği ta 

.Japonyanın h, rn ve deniz km·vetle- hiidiı-. Fakat Ruzvelt, amele ücretleri 
ri azdır. bu :•heple japonyn. itldal si- mesele,o!nde istikrar istemekte, bu m2\' 
,rn;oeti yı~ip etmektedir., japonyanın zun dokunmamağı muvafık görmek -
km·vctıerı . on .· nelerde çok dağınık tedir. T!>dbirlPriıı ziraat nıaclcleleri fi
lıir faalivet göstermektedir. yatlarına ela teşmili istenmektedir. 
. Rusya. Alm::ınlarl:ı h:ırlx! ba l::ıclık- ı:lO mi ·onluk Amerikanın enfl:hyo
t::ın ~oııra uzak Rarktnki ku •y tlerin - na karıp alaca •ı tedbirlerin ve buııl!l
'' 'n P<'k azını garba c0kmi .. tir. Şimdi rııı neticelerinin bütün dünyada mü -
Rıı~larııı uzak şarkta ,JO tlimenlik hir him tesi·r ve akisleri olacağı tabii<liı·. 
kun·eti rnrclır. Halbııki jap::ınyanın Ve lıu n<?ticeleriıı diğer clevlet.ler tara
}larıçııko n.• J\:orada 1 J tlim ni nıP\" - fındnn •hemmiyetle takip cclilecei!in -
rııdclıır. japoıı tayyaı·eleri miktar iti- elen ~üphc olunamaz. 
lıııri.\"le fazla ise de mocl ileri e,;kiclir. 

1 HALK DIYORKI 1 
Otobüsler hakkında 

yerinde bir rica 

Tür ki yenin 
siyasi yolu 

ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

Türkiyede harbe girmek niyeti aa
la mevcud değildir. Fakat harbin 
Türkiyeyi d ekendi içine almıyaca
ğı hakkında hiç bir kanaat ve tah
min yoktur. 

Y ekdiğerini nakzeder gibi goru
nen bu hal içinde en açık olarak mü-

(ANADOLU) 

Kalıve . tevziatı 
Fiat 231,S kuruştur. Kir 
nisbetleri tesbit edildi 

İzmir halkının iki aylık ihtiyacı için tevzi edilecek 752 çuval kah· 
venin satış fiati, fiat mftrakabe komisyonunca kilo batına 231,5 ku -
ru~ olarak tesbit olunmuıtur. Maliyet fiati 214,5 kuru§lur. Satış yapa
cak bakkallara yüzde 8 kar ilave edilmiştir. Tahmislerin fireden 
zarar etmemeleri için kar nisbetleri yüzde 25 tesbit olunmuştur. 
Öğütülmüş kahveler, 150 gramlık paketler halinde «halis kahve» 
kaydı altında 260 kuruştan satılacak, bila istisna her aileye 250 gram
dan fazla kahve verilmiyecektir. 

ş~::~~ edilen hadise ve vaziyet ise Feci bir tramvay 
Harp, Türk milletinin ve Türk vata-

, B. L. Kırdar 
lzmire gelecek nının emniyet, hak ve tamamiyetini kazası 

"ehdid etmedikçe Türk çocuğunun 
kanını bota akıtmamak, Türk yur- Belediye reisi De-. Behçet Uz'un İs-
dunun bünyesini, tiddetle kıskan- v. k tanbulda vali ve belediye reisi Dr. Lüt-
mak, fakat diğer taraftan da tama- n.ÜÇÜ bir kız ağır su- fi Kırdarı İzmirliler namına fuara da-
men uyanık ve tetikte kalarak, arzu ff [ d Yet ettiğini İstanbul gazetelerinden 
ve irademiz haricinde yaklaşacak re e gafa an l bazıları yazmaktadırlar. 
her hangi bir tehlikeyi silah elde Karataş tramvay c:1dde:incle kız li- ~r. Liitfi Kırdarın fuar nıevsimin-
beklem~k ve karşılamak. t-ıesi lıina"ı iinünde bir kaza alımı~ Ka-ııle lzmire gde_rek lıir hafla kalacağı 

Bu siyaset, sulhperverliğimizin rantinaclan Konak istikametine ~el - öğı-e~ilmiştir. Istanbulda da lıe.nıelmi
tamamen milli bir ifade ve neticesi mekte olan va~man Yanyalı idris oğlu pel lıır panayıı· açılması tasavvur edil-
olmakla beraber, ayni zamanda Tc\"fik Bildoğanın idaresindeki on fü; •mekteclir. 
bir çok memleket ve milletleri büyük numaralı tramvay arabası yol üzerin- ---OOC>--
felaket ve facialara sürükleyen har- de oyııamakt~t olan Musevi Marko kı- YABANCI MEVKi VE MA · 
bi yakın şark alemine sokmamak ve zı on yaşında Sultana Morizeye çarp- 1 1 · 
hiç olmazsa büyük bir mıntaka yo- m_ış baııı ile karnından ve MI kolundan HALLE S MLERININ TEBDiLi 
lundan yeni ve mudil harp hadisele- agır surette yaralanma8ına R:>behiyel V'F , t t k d h" . 
rine imkan bırakmamak gibi beyne)- vermistir ı aje mın .a ası a ılınde bulunan 

1 Aiu.;,cs Hl.il CUi~IA 

Biz insanlar ne nankörüz 
Bir kaç zat oturmuş, durmadan ko

nuşuyorlar; 
- Yahu, fiat mürakabe komisyonu 

ne alemde? .. Şimdiye kadar kaç ka
rar çıkardı? 

- Çalışıyor itte... Sen karar çı -
karmağı kolay mı sanıyorsun? 

- Evet zordur amma, çarşıda 
alem yine oJ alem, «Devran yine o 
devran.» .. 

- Şu halde hayat tam bir faaliyet 
halinde demektir; ne merek ediyor
sun... Git, mürakabe komisyonuna 
aza ol, bu sıcakta haftada bir.iki de
fa toplan, evrak oku, münakaşa din
le, kafa patlat ve sonra ... 

-Evet, sonra yine nankörlük 
edilsin değil mi? 

Bir müşteri inci;~ltında gazino sa
hibine baktı: 

- Maşaallah, dedi, her taraf do
lu ... Masalar tıklım tıklım .. işiniz tı
kırında ... 

Gazino sahibi güldü: 
- Bütün bu masalar, üçer, beıer 

şişe sudan başka bir şey istemediler .. 
Masaların üzerindeki bütün yiyecek
leri, beraber getirdiler.. Neredeyse 
bir k~nara çekilip bulaşıkları da bu
rada yıkayacaklar .. 

- Allah Allah ... Ya hiç gelmeyi
verseler ne yaparsınız?.. Gazinonu
zun şereflendiğini de düşünmiyorau· 
nuz.. Su İnsanlar ne nankördürler 
yahu!. 

milel sulh ve emniyet bakımından Hadise. tahkikatına mürlclC'iumıımi - ya?a~cı ~~v~ı •. ma~~ll~ vesaire isim
çok kıymetli ve takdire şayan olan !ikçe el konnıus varalı derhal memle- lcrının degıştmlmesı ıçın tetkikler yap 
bir siyaı;ı:ttir. Hududlarımız haricin- ket hastahanesl.~e- sevJ- edilm,istir Tah m~~a ola~l ~~mi~e~er, dün vilayette 
de, fırsatcu bir ihtirasla tahakkuku- ldkal.a göre kaza, Sult::ınanın · ha.reket va. ı 1 !:1~ıavını l. ' rem Yalçıı:k~yanın 
nu istediğimiz bir davamız varmıdır? hnlincleki tramvav arabasının ··nün - reıs ıgınd_e . oplanmıs, mesaısıne de-

Hayır!.. Şu halde dünyanın bizden den koşarak kar$ı tarafa geçmek is- mm etmıştır. Karşıyaka va;drunda iki kişi ko-
emin olması ve bizi takdir etmesi ka- tellll\~inden ileri gelmiştir. Çocuk, tram 000 nuşuyor: 
dar tabii bir hadise olamaz. Vay on metre kadar ilerirle iken an::n- BELEDiYECE CEZA· - Görüyormusun? .. Bizim müsevi 

Topraklarımızı, yüzde yüz, tam 1.ın r:ıylarm üzerinden karşı tarafa LANDIRILANLAR vatandaşlar hala İspanyolca konuşu-
ve mutlak şekilde müdafaayf karar ge<;mek istemi~, fakat ayağı raya takı- yorlar.. • 
verişimiz, şerefli ve erkek bir millet !arak rayların üzerine dıişmüş, o -<ıra- Belediye kontrolü neticeı;;inde müş- - Evet, fakat ibranice konuşmı-
oluşumuzun tabii bir neticesi değil da vatmanın bütün frenleri lrnllanma- terilerinden fazla para aldığı anlaşılan yorlar ya! .. Hiç olmazsa o kafi .. 
midir? 1 ına rağmen araba durmamış. kıza 2 gazinocu, yere tüküren 6 kişi çöp - Gevezeliği bırak; fakat bu hal 

Eveti.. O takdirde ise, böyle bir rarıımışlır. tenekelerini evlerinin kapısı önünde hiç de doğru değil! . 
milletin karşısında hürmetle baş eğ- 1 Tekerlek tarafından biraz ;ıiirük- açık bırakan 4 kişi, yasak yerde araba - İyi amma, gezintiye giderken, 
mek bir prensip borcudur. ı lenen kız, sol şakağından, çene. inden durduraıı 2 ar.abacı, 3 şoför para ce- çarşıdan bir şey alırken Türkçe ko-

Tamamen aulhü ve toprağımızı mü- ve kolundan yaralanııstır. Kızın kafa- zasına çarptırılmışlardır. nuşuyorlar yal.. 
dafaaya müteveccih olan taahhüdle- ta,;ının çatlamıs olmasıııdan endi~~ e- 000 • - işlerine öyle elveriyor da onun 
:rimizde tam bir sadakat ve ısrarla Jel ilmektedir. GARDENPARTi HAZ için 
sebat ediyor!ak, bu yüzden tahtie IRLIKLAR~ -·Demek ki, ona da kulp taktın .. 
e~~~~iıl:~ .. m~~:~ıis (~hdinde vefası, 1 OK.UL~ARDAK~ . KURSL.A~ , Kii!Ki~~~~r~~n~:ı~.et!~l:in~~u!~~s~~s;~ ~~li~:! ~ilah, bu nankörlük ne büyük 
sozunun erı olan bır millet) diye 1 Şehı ımız lıse ve oı ta okul mudurle-ıı~cek garde t' . h• lıkl d ·· · · d- ·· - " npar ı ıçın azır a:ra e-
şohret almaktaki hasletimizin bu si- rı, maarıt mu urlugmıcle bır toplantı vam olunmakt d D • t', 1 b 

t ll · d ·· - • t·aparak okullarda açılan k J· · · a ır. a\e ı.}e er as -yası ece ısı e yaru agyarca tabiı , ' ur::; ar,ı •e tırılmıştır y d Tb rl t' 
görülmek lazımdır 1 tıun. lara devam eden talebe vazi,•etini ',·eleı·ı·n· t · .. arınb a1n 1 ı akrtıell ave ı-. . . , , evzııne aş anaca r 

Tesıs ettıgımız diğer anlaşmalar, muzakere etmış, bazı kararlar almış-
000 

• . 

Sadabad paktları, l<uaya ve Alman- tır. ı · ·· ı 
ya ile olan bıtarathk ve _dostlu~ m~a-j ~uı:slara deva~ <?elen talebe. ~ok - V LA YET ENCUMEN 
nedelerı, yakın §ark mılletlerı ıle ı tur. .l:l~ııların de,,;amıarı hakkında Vilayet daimi encümeni, dün vila-
mevcua dostıukıarımız, hıç bır gizli muntaz.ım kayıtlar tutulacaktır. 1 \·ette vaıı· B F'tı·ıcl T k, 1 . ı·-. . . . • , . , u sa ın reıs ıgın-
makaad, h~ç bır sınsı harp zıhnıyetı B. HASIH de toplanmış, bazı işler üzerinde tü -
taşıyor mu 'f zumlu kararıar almıştır 

.ttayır! .. O takdirde de yine biz Devlet denizyolları İzmir ~ulıe,;i · 
bu karJ.§ık münasebetler iuemınde, ·ımiıdürü B. Hasılı l~l"talay lı:1tanbula ZAVALLI YAVRU 
idealıst bır sulhperver memleket 0 1: g!\:miştk. lzmir denizyolları müdli* 
mak vaatımızı yaıatmak ve tutmak ı ıugune ait muhte~if ışıer üzerınde ıı- Tirede Tulum köyünd~ Ahmet Ku-
ımkinını temın eaen bir şuur ve ki-im um müdürlükle temas edecektir. 1 cakçı karısı .Bn. Fatma bir yaşında 
yaaete sahıbız demektir.. 1 kı kı.z çocuğunu ·aııncakta uyutmuş 

tsütun bunlara rağmen... J:.'kmek mevzuunda ı:·e duş~1esı ihtimaline karşı salıncağı 

- Yahu, kahve tevzii ne olacak!. 
- Bırak şu kahveyi!.. Havayici 

zaruriyeden değildir o kafir!. 
- Kim diyor, ben hele şöyle ok

kalı, telveli bir kahve İçmiyeyim de 
gel seyret .. İnsan, midesinden evvel, 
sinirlerini tatmine mecburdur. Hele 
bu zamanda ... 

- Şaka bir tarafa .. Fakat ondan 
evvel ekmek imali meselesini bir yo
luna koymalı ... 

- Evet, taka bir tarafa .• Kahve, 
der, tuttururuz. Arkasından ekmek, 
diyerek ağzımızı açarız. Öbürgün fi· 
at der, söyleniriz .• Hakikat olan fU· 
dur: Nankörüz vesselam! .. 

Çimdik 

<;inde h::ıı'p eden ve !)İmdi cb :.ıalezya
yı tehdid kalkı..an japonyanın bütlin 
km·\·et i 66 tiimt>nden ibarettir. , 'e rn
p.ırsa japonya bu kuvvetle yapnc;k
~ır. P.ıı ebeple japonya, Çind' harbe 
devam eder~en \"e Hindiçiniyi işgal e
-ll'rken aynı zamanda Ru:\"a\·a knr. ı 
geniş' bir harekete giri mek imkanına 
ınalik bulunmamaktııclır. 

l::vet, madalyonun bır irade harici vatının beyanatı lıple baglıyarak çamaşır yıkamak içın 
Bir kariimiz diyor ki: ve ıhtımaller cephesi de vardır ve evın avıusuna ınmı~tir. Bır mıiddet· 
!:iaat kulesi dibınden her "irıni da- o da, yolda yuruyen bır insanın ba- - Haıtarafı 1 ıncı aab..tede - 'Onra uyanan çocuk t·erini deg-işti-rmi 

---000----

Suriyeye istiklal 
verılmıyecek mı? 

J ' •• td k ıh h ., ,, . 
kikada Lir hareket eden ve kültürpar- tına ansızın bır kıremıd düşmesıne una gore or a a ı;ı ıntı 1 eı· angı salıncaga sarılı ip, boğazına dolana -

Almanlara göre · kın içinden geçmek suretiyle işlıyen oenzer. t- akat biz geçtığ'ımız yoJlar- hır vazıyet yoktur. t:sununla beraber 1 rak yavrucuğu boğmu!Stur. Adliyece 
otobü servislerinin ::ıaat 12 ile yarım da gozümuz tamamen açık olarak, alakadarlar vılayet makamına da - 'hadise hHkkında tahkıkat yapılmakta-

- Baıtarafı 1 inci aah:fede - arasında mutlaka onar 'dakika fasıla aynı zamanda harp ıhtimallerine de vet edılerek bazı fırınların önünde 1 dır. - Ba§ tarafı 1 inci sahifede -
ınan denizaltıları Atlantikk 24 bin ile tanzimine şiddetle ihtiyaç vardır. bol bot pay vermıı ve hududıarımızı, görülen ızdiham sebepleri layik ol-ı x - lım beyanatta vadettikleri ~Lm.}·c i~· 
tımıuk beş tıcaret gemisi batırmış ar-' <,;ünkü saat 12,20 de kalkan otobüste her türıu müdafaa ve emnıyetimizı duğu ehemmiyetle nazara alınmış Si YASI' BiLGiLER OKU U tildali artık mevzuu bahis olamıyacak-
ctır. ıbazan ayakta 15 _ 20 kişi toplanmakta ımkan tevkınde koruyacak bır ha- ve bu hususta ıcabeden tedbirler tes-' L tır. 

Dün gece ingiltEre tayyare nı~.rdan ve yollarda bu arabaya tek yolcu alına ıe 1retirmııızdır. Bundan, zerre kadar bıt olunmuş ve tatbikata geçılmiı-ı Siyasal bilgıler okuluna parasız ya- ::luriye ~al.kı,. iııgifü vaitlcri k:ırşı-
larına cıa hava taarruzları yapılmıştır. lmamaktadır. Bu yüzden şıkayet çoktur. fuphe eden de kalmamııtır. liudud tır. . . . t:ıı alınacak talebe için yirmi beş ey- sında_ .n~ gılıı ~ır tı~ıı~ edinmek lazım 
J :ıkriben 40 ing,Jız ta.ryar~~ı ımal bıı7.1 Beledıyemizin buna bir çare bulmaı;ı- oteıerinden tahrik, propaganda ve Yalının beyanatı burada bıtmek- lulde Ankara da okul bina>;ında ye ıstan g-eldıgını şımdı pek ı;n anlamıştır. 
<1c-ııızıııcıe ::;eyrusete-r ıe<len JJır tayyare 'nı bekliyoruz. her türlü ıekıJJerle memleketimiz tedir. · _ .. _ ... ıbulda yüksek öğretmen okulunda im- Suriye ınıılwriplerı: 
gemisinden hareket ederek Kirkf'ns Ji- afakına yayılacak neırıyat, bizi ne Haber aldığımıza göre ıehrimiz ti-'tihanlar yapılacağı şehrimizdeki ala _ . Vişi, :H (A.A.) - D. N. n. bildi· 
maıııııa hücum teşebbügiinde hulun - yerinde bir dilek bır aınır hareketıne aevkedebilir, ne caret odası umumi katibi v iaşe mü-' kadarlara bıldirilmiştir rıyor: 
ııııışlar:;a da bu te ebbüg al<ım lrnlmı:-1- AJ,;ancakta Hava gazı fabrikaları de çızdığımız yoldan ve ana prensip- dür vekıti. B. Turııud Türkoğlu ilej Namzed kayıt muameie ·ine 20 ağus- . F.r~ns.ı:. hükumetinin l..ıir telıliğind 
tır. Hu hücum esnasında düşman ::::! arka~ında küçük deniz namında ve bu ten uzakıaıtırabilır.. ı mıntaka tıcaret müdürü B. Ekrem tostan ıo eylule kadar devam oluna _ bıldırıldıgıne nazaran ağustos orta ~ 
t·ıı nırc kat·betmı"ştıı· ı · Hedetını tayın etmı"ı, ı"•tı"krarını t:diz ve toprak mahsulleri ofisi mu··Jcaktır sında ::luri,·e muhariplenadcn bir kı:i• 
'· · , · cıvar halkının rleniz banyo ihtiyaçla- ~ · " 

JJün gece ingiliz tayyareleri garbi rını temin eden bir sahil mevkii var- yapmıf, kendi menfaatıerini tam §e- dür vekili, fiat mürakabe büroıu ıe· Ç"Vl I i - -- --:: mı l<'ransaya gönderilecektir. Kısa fo· 
.\!manyadaki bazı yerler~ iııfila - ve ı clır. Burası bil ha , a bu sene çok alaka kilde ınata eylemq bir siyaset _ hem finden mütetekkil iz mir iate hey' eti 1 DE HT KAR sılalarla dığer bazı kafileler dtı sevk 
yııngın bombaları atmışlardıı-. ıgö_rmüş ve bu su~tle oraya her gün ~e böyJ~ :ir ;ie~ ~e böyle zimamdar- düt öğl~~~~ e;v~.vali ~·Fuad Tuk- Peştemalcılar c~ddeqinde Mehmet ed~.c~ktir. kt h lı·tr·· 

\J l< d 1 . ~ - yıgın yığın Ye çeşit çeşit erkek, kadın, arın elin e u unan bir aiyaset - :• ı~ reıs ıgı~lhe kır t~p a.ntı yapmıı, oğlu Mahmut, bir kilo çiviyi 250 ku- d ba ~n. ş~·t a 1!{u ~~'l~·~t ı ıg~n-
. aNır ı ı· rı i rlıyoı"laı·: jve çocuklar toplanmağa ' bu meyan - aala yolunu ıaıırmaz. Bunun içindir 1 • zdmihır ve ~~ a. atın kakı !~rınlarda ruşa marangoz Mustafaya satmak su- den erı bıng eFı:e. ı e a ket ;I en mt ual e-
LJudapeştc, 31 (A.A.) - , Iacar ge- da bir çok ufak tefek kazalarla hadi- ki, Türk milleti, bir taraftan hudu- ız am vazıyeh ve e megın erken retiyle ihtikar yaptıgı zabıtaya şika et e :nucı ınce , ıanı>ız ·ı it an Ol) an· 

n •I ı<urmayı, son günlerde cereyan e-1 eler ve gayd ahlaki i ler de baş gö:- du beklemekte, diğer taraftan da ~atıl~pdson~~yak kaldmabması mev~uu edilmiş ve cürmü meşhud yapıla:ak maga başlanmıştır. 
den muhatrebel~r hakkında hiç bır teb-'termiştir. ken~i toprağında rahatla, huzurla, uzerın e muza ere e ulunmuş, zıra- maznun adliyeye verilmiştir -------- ----
ııg ne re memı. ti. • laamafıh • 'facar 1 emnıyetle kendi tekamül ve terakki- at müdürü B. Refet Diker de toplan- · 
.->.;an ınııı bildırdiğine göre. :ıon M<.i Rıırru;ı bittabi bir plaj gibi her han- aine çalıııp durmaktadır. 1 tıya iştirak ederek yeni mahsul vazi- ORMAN YANGINI 
gul1lle .Nlacar orduıan yeni ınuvaffakı gi bir mesul şahsın idaresinde ve dola- ORHAN RAHMİ GÖKÇE yeti ltıık~ı~d~ ~alumat ".ermiıtir. &ıferihisar kazasının Musazavar RADYO 
~·etler elde etmi~lerdi-r. :Macar kuvvet- .vısiyle zabıtanın kontrolü altında bu- H ~a.§e hey etı, ızdıh~ma. manı. olm~k mevkiindeki sırtlarda orman yangını 
ıcrı, muannidane mukavemet eden dü. İunmadığı için yarın burada daha bü- izm ete alanmış. ı~ın alınacak tedbırlerı teabıt etmıt- çıkmış, 800 hektar arazi dahilinde bu- BUGONKO PROGRAM 
man kuvvetlerini mevzilerinden ata - yük bir kaza ve hadise vuku bulabilir. Vaşington, 31 (A.A.) -·- Birleşik tır. . . • lunan 500 sahipli zeytin agacı ile 1500 7,30 Program, 7,33 hafif parçalar, 
ra~ sarka doğru ürmü tür. Maamafih O zaman mesulü bulmak ta müşkül Amerika bahriye makamlarının bil- f Be1ledıy1e, t?prak o~ıaı tarafından zeytin delicesi ve kuru otlar yanmış - 7,45 Ajans haberleri, 8 hafif parçalar 
ıagı:1ur~ar dolayı ·iyle ::>ovyetler, .\la - olur binaenaleyh, şimdiden burasının dirdiklerine göre, vaktiyle mü~adere ı~kın arla dzmk_ırde veı:ılen muayyen tır. Yangına ebebiyet verenler hak- programının devamı, 8,30 evin saati. 
car. ılerı ~arek~tiııın yavaşlıyacağını hem' sıhhi ve hem de inzibati bir ted- edilmi!} olan Alman ve İtaJvan vapur· mı ktlar .ar a 1 undan ım~l olıınan ek- kında tahkikat ,.apılmaktadır. 12,30 Program, 12,33 karışık prograrn 
umıt etmış_lerdı. Macar kıt:ıları, .~erı" bı·r alt 1 1 1 J me erın aatıtın k b k t l , 12 45 " ına a ınmasını, umumun menfa- arından taly-an Kılara gemisi bu _ ı 111 1 ır on ro e . Ajansh aberleri 13 karışık sar· 
harek~tlerıne devamla bu ümidi boşa ati namına alakadar makamlardan ri- gün hizmete alınmıştır. tabi tutacak, ihtiyaçtan fazla ekmek } 4NGIN.: ~ kılar programının de~amı 13 15 k~rı-
c:ıkarmışl~rdır. İlerlemekte olan Macar ca ederim. DOKTOR satın almak iatiye~leri~ taleplerinin l_kıçeşmelı~te Kahraman .sokagında şık program, 18 Program', ıs',o3 fasıl 
kııvvetlerı, Ru !arı püskürtmüş ve mu- Alsancakta 1446 numaralı sokak ve l~----- red olunm~aı temın edılecektir. Fı. Selım kızı 7o yaşında Şahver tarafın- heyeti, 18,30 serbe. t 10 dakika, 18,40 
\"affakıyetler kazanmışlardır. Ruslar _ 67 ayılı evde mukim Ali Agah rınlara vc:rıl~n un miktarının, şehir dan ~~kıl.~n ,ateşten sıçrıyan kıvılcım- rad.v.o orkestrası, 19,10 konuşma (iktı-
t.lan mühi':Il miktarda tank dafi topu, C. Soyer halkının ıhtıyacını karşılıyacak de- l~r, Ş~ru oglu ·~ahmudun eşyası üze- sat saati) 19 15 radyo orkestrası p. f! 
l\ara torpil topları, hava dafi topları Çocuk Ha.stalıkları Mütehassuıı recede olduğu öğrenilmittir. rındekı otlara s.ırayet ederek yangın ramını ndev~mı, 19,30 Ajans ha:r-
ve otomobiller i~tinam edilmiştir. Hastalarını Pazardan rnada her Belediye zabıtaaın-;a fırınlarda ç~kma~ınıı: sebebı~et .. ver.ı:niş, .. fa.~at .;e- leri, 19,45 Ajans haberleri, 19,45 ka· 

iııgilizler ne diyoıtar( Japonlar gün İkinci beyler sokağında (84) kontrol yapılmıı, Ofııten aldıkları t~şen ıtfaıye ateşı sondurmuştur .... oo rışık şarkılar 2015 Radyo gazetesi 

Lo 
_, 31 (AA B f . unların hepsini ekmeğe tahvil etme- !ıra kadar zarar olmuştur. 20 45 solo şar'kılar' 21 ziraat tak .. ,: 

nura, . .) - Ru ·yada on attara ı 1 ınci ıawfede - numaralı muayenehanesinde kabul d"ğ" ·· ··ı 3 f .11 k ' ' ' vını be· g·· d be · d t kt 1 1 goru e .. n.. ırı.ncı, m. ı. i orun.ma ooo ve toprak mah ·ulleri bors;ı,sı, 21,10 
· un en rı evam e me e olan ti~ememiştir. Sovyet1er "arktan gax·"" ve tedavi eder k u h kü l d hl d dl 

1 
d h bel · · d h .., ,,, lM . • an nu. .u m. erı a ı ın e a ıye- M • ı• • temsil, 22 radyo salon orkestrası, 22,30 

ney an mu are rının a a fa:.:la ancak bir kaç tümen çekmı·şlerdı·r. Bu • 1 1 d amsa va 151 deva b ı k' k • . ...-•••••••••llİ'lli.•••-·e verı mıt er ır. · Ajans haberleri, 22,45 radyo salon or-
mına ura< a ı as erı ve .:ııya i :ıebeple Siberyada Ruslar, J·aponlardan r nrıhfillerd" ı"mka·n go"ru··ımem kt d" .,,;: Ak . kestrası programının devamı, 22,55 

' ... e e ır. daha mühim kuvvetlere sahiptir. Na- ~ h d t tk ki t 
Bugünlerde bir netice alınmasına inti- zarı dikkate alınması lazım gelen ha- Şehir Gazinosunda Perşe b ısar a e ı er eap ı yarınki program ve kapanış. 
~ar olunmaktadır. · yati bir amil de Rusya ve japonya ara- m e Akhisar, 31 (Hu:ıusi muhabirimiz.-la---------------·ı 

ooo ,;ında harp' çıktığı takdirde Kızılordu EG'"' LENCEL.ERI" den) -Vıali B. Faile Türel yanında MAZARl•K 
BULGAR KRALICES! yenilmedikçe ve VJadivostok üssü Rus- jandarma alay komutanı, nafıa, sıhhat 

~oma, 31 (A,A.) - Bulgar krali • ların elinde kaldıkça jaıpon adalarının T . h ve emniyet müdürleri olduğu halde C k · t ~~sı, akrabası olan italyan kraliçesini Rus tayyareleri tarafından bombar • emız ava, nefis yemek, mükemel servis buraya gelmiş, belediyede memleket az Or estrasz ıncir-
~ı~·a1:"et maksadiyle dün italyaya gel- dıman edileceği ve mühim üıler yapa· ''k k b' .. .k işlerini tetkik etmiş, sonra yolları göz- altı plaizn --'a 
mı tır, ___ _ cağıdır. YU se ır muzı den geçirmiş ve akşam üzeri Manisa- ;, uı 

•••-•••••••••••llİ•• .. Yi!l gitmiştir. Her Pazar: 15.30 dan 19 a kadar 
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r Halia Zewtnnyajından mama)·, B~;~~~~;~~ad~=~ur~~~~~:;~·~aral'I ~,.z .... m ...... ,·:r""""L;~·;~·;;.·"";\;i;[i~i"'/[~·~ı~·;~~_:_· 
•• ' verilen Sart Mahmud koytl demıryolıı : 5 

Omer •ıuharrem civarındn. tnp11nun 3-938 'l,. 6!1 No. kn.. : .................................... :··:·:~··· ................................................ u., •• u ......... -

Askerll'k müddeti ıv~, vıcllı ve bilmesaha her bir dönümü lzmir levazım amırlıı:ı aatın alma komiayonundan: 

Hikaye Amerikada 
kadın Evlenilece 

Çamaşır Sabunu 60 lira kıymetinde 8 dönüm mikfarı Cinsi Miktarı Beher kilosu 
temdı't edi/ı'yor bag· ve beher dönümü 30 lira değerin- ToneKi Tahmin fiat Le"bel bı'r gu"n artık evlenmek za- TOPTAN KiLOSU 

' de 12 dönümü tarla halindeki ceman manının gelmiş olduğunu takdir etti, v · gt 31 (AA) .Mebusan K 
a ın on, · · - ' 48 t 20 dönüm yerin bor~. !uya ait 10 dö-

,v mec ısının a''.'... • .. - nümü 26-8-941 salı günü saat 10-11 kalktı, derhal çön~atan Davidi buldu. l' · · '-ı·i encümeni milli mıı ' UrUŞ UJ' ~ 
David müşteri•inin arzu•unu ö"re- h f ı ı 'htı,·at eubayların ve mute 

" a ız ara ' , ' · - - de ve ikinci artırması on gün uzatıla-
n ince: hassıs askerlerin evvelce bir sene ola- rıık onuncu 5_9_941 cuma günü ayni 

- Benim ele elimde tam •Pnin is- ruk kabul edilmiş olan a•kerlik biz - - s11 iihli icra dairesinde peşin para ile 
tediğin gibi bir t-ane var.. metlerini temdiıı eden kanun projesini Kulak, burun ve boğaz •atılacaktır. 

Cernbıııı vereli. Ley bel so"dıı: rerli muhalif re)·e kal'şı on beş reyle Bu g:ıyri menkulde bir hak iddia 
- GtizC'l mi? kabul dmiştir. hastalıkları mütehassısı edenler varsa 20 gün zarfında evr:ı-
Çiipçatan iyı bir fa yapacqii;ı için 

000 
• DOKTOR OPERATÖR kı mtlsbiteleriyle birlikte memuriye-

heyecanlı idi: Sovyet - Leh anlaşması Ô limize bildirmeleri aksi halde hak -
- Babası, dedi, büyük bir kundu· - Baıtarafı 1 inci aah.ifede - • Dahi ke Jarı tapu giciliyle sabit olmadıkça s11-

ra fabrikasının sahibi .. Her çesit tış bedelinden istifade edemiyecekler 
kundura imal ediyor. • mebu•lara tebilğ etmiştir. lı.inci Beyler eolraiı No. (80) a· 

S h ıd · · d h • ı Edenin beyanatı: H •---- L -"- lfl d ır. - u a e ıyı ra uma verır er. . . aı.ta ......... aer •- • ••-., Gayri menkul ü~ defa bagı· rılıp en 
D. L b !·' d Londrn, 31 (A.A.) - Harıcıye na· v 

ıye ey elin gözleri pnn u11 ı. K d • kaı..t •• te<la...t ....... çok bedel verene ihale edilir. Satı• 
E H ıJ .,.ırı Eden, dün Avam amarMın a , 

- vet drahoması var.. em e •· d - bedeli derhal veva verilen mehil i•in · · d h · 'b' .. l alkışla!· ve (yaşa) sesleri arasın a J , , 
•Y' ra oması. Tabii senın gı • guze s p 1 zmı'r sı'cı·l tı·caret me- de ödenmezse ı'hale f~sh edilir. Yeni-
b bir nutuk söylemiş \'il ovyet - o onya ~ 

ir adam olduktan •onra. d · h ' · ı· den on gün mu"ddetle ih-aleye vaz ve 
d .. ı r aıılr•ması hakkın a ıza aı vermış ır. [ ~ d 

- Acaba pal'a nP ka ara ""' ıı '"" mur ugun an: en •ok arttırana verilerek arada hu-
k Eden ılemiştir ki: , 

çı ar?.. _ Bu tarihi hadise, mü~tcrek har- lzmirde Alsancakta K sulc gelecek farkı fiayat ve qair za 
. - Oh, mağaza o kadar bü.ıük d~· · · iiltür ma- ıar alıc d l kt 

"il .. Fabrika dedig"ime bakma .. Nı- bin Polonya - Sovyetler i~ lıirliğıı;1~1 hallesinde 1379 uncu sokakt 11 rar; ı' ı ap a ınaca ır .... 
h sa{:lam !.(?mellerini atmaktadır. Bu ılı- ., . , a nu- 1' az a ~-alumat almak tsuyenlcr 
hayet lıilyük, yani biiyüct•k bir m~- 1,,.,rla kı.vmetli bir kazanç teskil etli - ~aı.ılı apaıtm .• ıııın 2. numaralı daire- 941.-5~3 dısyamıza müracaat etme-
ii'aza .. Maamafih kunduralarını dat- k t d h k l 1 1 

k k 1 _ ror. Anlaşma. bütün dost memlc e ~ sın .e . er nevı ·omtsyon ve acentelik en ı an o unur. 
m:ı falırikr. fiatiylc, ·arının unc uc 1 • 'r<le, t:ıilhas a ingiltere ve Sovyet Rus ıle t~tıgal ede;~ .Yohann Gar! Halasek •. -----
ralım,rıı ıda yalnız mal\ye'li ia!in \'a<Ll çok bü~ ük hararetle karşılan - im kerre ver~ıgı beyanname ile ticaret bu licard unvanı tashihen sicilin 3071 
ala~l~~ıı~zı ne zaman görebilirim" mtŞtıl'. Eden, imza merasimini mütea- ~ın~aıı;nı~.~.o~~nt" G_arl Halasek sek- num:ıra•ınn ka~·ıt ve t~•cil edildiği iliin 

_iki gün sonrnyıı olması kin h"r kip general Sikorski~·e bir n?tn ver - '" e a' ' ıııı '"emıs olduğundan i~- olunur. ~012 
• nıiştir. Ru ıoot.~da soyle deııılmckte -tiirlü teşebbüste bulunac11gım. . . _ _ 

_ \'e komisyon olarak ela ıı,,. lırn ılir: Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait . "' cRu anlaşnıa müna~bc iyle ~ize şu 
istiveceksiniz değil mı· nu bevan etmek isterim ki, müttehit bazı izahat 

..:..... F.: tabii .. Bu kadar miikemmP ingili;. krallığiyle Polonya arasında 2::; 
bir krn için bir lira çok mu? ~o~ru· •İ{ustos rn:~6 d::ı aktedil ·n anlaşma Ve okula kayıt ve kabul şartları 
su c;:ok nıe~ut. olucai{1nıza cmınım ... mncilJince size şunu temin ede-rim ki, 
Tabii Pvlenirken clrahomaılaıı d:ı 1 0 tııgiltere hükümeti, Polonyııda yapı - - rdumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankara'da 
vlizde be~ isterim.. ;an ,·tr,nzt' de"'işiklig" ini asla tanıma - M M V t f d 1939 H ta b k · Oh ı '·· tab'ıi ı ls!P<li"in o ol ~ · · · ara ın an senesinde a-ılmış olan as a ıcı ve Hemşire-- a.ııı, ' · b ınışlır ve tanımamakta ılevam edecek- v 
tın. 1 lü- tir. ııı:ıG anlaşması mucibince p0 ı 011 _ ler okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 

Ve ı:e;-lıel kenıli kendine şiiy " 1 ya için İngiltere taahhüdleriııe tama _ bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şube-
siindü: 1 kt !erine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. _ Kim bilir. belki drahoması yok- men •ar 1 · ır. · 
tur da. beı de ııu şekild~ knmisyoıı General Sikorskinin Edene vern1iş 2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldıı.n mezun olacaklar, me-

ulduğu nota da Kamarad~ okunmuş- mur olup tekaüdiye alacaklardır. VPl'mekten kurtulurum. .. _ ıtur. 
Ve çöpçatan David gibi bir açı kııo Hun da 1936 anlaşma~ındaki İngiliz 3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu haatahane-

zii atlatmak ihtimaliyle sevindi. noktai nazarının Polonya milletinin !erinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
Bir cumartesi günü Lcybel mü,; - ta · • t t b k t teşekküller kendilerine açık olacaktır takbcl zevcesini ailesi yanında gördü ııoktai nazarına ~amty.c a a u . e -

,·e ertesi ııün de çöpçatan David ile ligi bildirilmekte idı. 4 - Tahsil müddeti 3 ~ene olup, bu müddet içinde okurlara ayda be§ 

1 
Eden lıeyanatına devamla, İngtliz lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları tıımamen okula ait olacaktır. 

buluştu.. • mjlletinin noktai nazarı1tııı 5 eylül O 
Fakat Ley be o gün çok ·~salıı, 1 !J ıo tarihinde Çörçil tıırnfından yapı· 5 - kuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asit maaş-

hiddetli gu~ünüyordu. Çöp~tana: ld - dan başlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittik•4 çog"alacaktır·, ' ' lan beyanata tamamen uygun o ugu- "" 
Kızı nasıl buldun? mt lıilılirmi~til'. Çörçil, harp devam bu za!Ilan dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

ı hye sorunca hiddetle: l ıJ k · 6 o . k nıı·, ·u'· ederken, serbestçe yapıma ı ça araıı - kul 15 Ey!UI 1941 de tedrisata başlıyacaktır. 
- Na,ıl bulacagım, ·ız ., gı ' ""g· is.·iklikl~rini tanımıyacn<•ıııı SÖ"ie-

D ıJ uc ~ , 7 - Okulıı kayıt ve kabul şartları •unla.rdır: şaşı... e ı.. · r • 
-Daha iyi ya, diye çöpçatan mu- mı~n~iliz harici;·e nazııı sozıeııııı bı- a - Türkiye Cumhurıyeti tebaasından olmak ve Tiirk ırkından bu-

lrnlıelede lıuJundu ':e nıçııı daha oyı tirirKen, anlaşmanın im;.asındaıı do _ I lunmak. 
olduğunu da ~u şekııd7 ızah ettı: ;ıvı her iki tarafın da memnun kalaca-j b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife ııörmeğe 

- ~aşı bır kadın htç bır zaman gı
0

ııı l:J!!van etmiştir. Fal(nt nazır, hu- müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti raporu ile 
J.ocasıµı nazarları altına hapsedı'l uuı~t·a ait lie•·aııat "· hdr han~i bir 

t h kkü d , ft tesbit ettirmek ve evraka bağlamak lizımdır.) ona ıı a m e emez. .. -·. . gıu·untıyi tnzammun t:tı11Pclikın~ llc rlü~-
- Hayıli ııaşı olması buyu•, bır ku-

1 
t· • c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi jJtiden yukılrı olmıyacaktır. 

~ _ . .eınıı:J ır. (b · t )lua sur ılegıl amm11, aynı zamanda mut Bu•ıdan sonı"1 sôz alan işçi nwhu•lar ıJ - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak u vazıye po....,... 
hiş kekeme.. elan ~mit denııştir ki:. ~vsiı< ettirilerek evraka bağlanacaktır.) . . 

-Bbyle olması :senin çııı şanoh ı _ - Suvyetler memleket:criııdc ınu- e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme ımtıhanlarmda 
olduğunu gö,;termez mi! lJilhassa azzam bir Polonya ordusu bulıınu) "'" muvaffak olmak şarttır.) veyıı bu derecede tahsil gördilğü i.Sbat etmek 
anlaşama.yıp m. ünakaşaya başladıgı- ",u ordunun Almanynya kar~ı t<'çhiz: 1 

1 k t k l " ( ta$dikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına ekle-nız zamanlar kolay_ ı. ıa. e ·eı tım c- ıçin bir karar alınmış maltrY • 
ılememesı seııı lıir laf yagmuru aıtııı· )!;den, cevap verer<'k, bu t;ın :-lov:·eL neccktir). 
ıla bogmasıııa mani olur. ::;en ele onu hükumetıne terettüp ettigıııi ve mü- 1 ! - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip bo;aruınlarla ko· 
ılaha Kolaylıkla ikna etmış olursun. z:ık~rcler esnasında bu ordunun mu~· 1 cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
Kekeme hır kadın, bir servettir. . ~ ·rek dam için en müh•m b.r nıe\'Zü 1 keza eklenecektir. 

- Fakat sol ayağı da sekıyor, lıı- 1 .ı,.,.ah: göz aminde tutuımıı~ oıııııı;u-
1 g -- Okur sıhhi sebelıler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev-ruz to.va .. . . HU JHidırmı~tır. 

_ .ııu ela kadmııı kıyıııetıııt hır kal l :ıoşm" :ıhııiyeti: l lenme sureti ile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı ııe-
daha nıtlırmıror mu? Kndmın he,r Lonura, :ı1 (A.A.) - Royter Ajan- nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhl 
zaman in anın peşinde olm:.ıması lıu· "1ntll dıpıomntık muharrırt, l'olonya- sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahaltkuk ettirilecek mek· 
yük bir fayda değil mid.ir'I ::icıvyet anlaşmasma mllııcer olan miı- tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama-

.ı.:u kere aıtık Leybelın tamamen lzaıcerelcrın çelın oıdugunu yazmakta men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhüdname 
alıl'ı tükendi ve patı adı: takat her Jkt hu)<O.metııı karşıııklı L>ir 

- Amma biraber, dedi, topallığı-· uzıaşma zihniyeti gö•ternıış oıdu:<lan- verecektir. 
na ela göz yumalım a111m11, bu ırncıın• 01 ila\'C etmeıneuır. 8 - Yukardaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 
.aynı zamanda kanbur. .. . . . j i:;ovyetıer birlıgindeki Poloııyaltla - edilecektir. 

Çöpçatan Davıd de muşter1'ınııı lıu ra umumi af bahş eden hukllmlerden 9 _ Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler-
tıttzıtgıııe hıılcletıendi: lıaknOen oOU bın 'ıvil ile lUU bın kadar den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya aııku-

- .Kanbur olması bir kadı.n içiıı la•ker istifade edecektır. Rıınlardan 
kat'ıyyeıı ku•ur s"yılmaz, ded;, hem ı buyuk bır kısmının Almanlara knr~ı lik şubeleri vasıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
kanbur kadın lak-.ıyt bir tavırla o -lhıırp etmek içın derhal göııullll yazıla- Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdürlüğüne gönderileceklerdir. 
muzlarını sılkemez, kol.larını fazla 'cakıarı tahmııı olunmaktadır. 10 - Müracaatların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi 
ileri uzatıp müna,ebet:;ız hareket•Hj Anlaşma, Almanya ile ::lovyetler lazımdır . · 
.yapaııı:lZ. llunclnn daha iyi kadın mı Iıirlıgi arasındaki hudutlu, başka bir ıı - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 
ulur'! 1 hat uurinden tesbit etmış bulunan 

Leybel, iyiden iyı.ye :;inirlenm•Şti.IAıman _ ::;ovyet mukavelesıni feshet- makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir, 
- Kaııburluğuna ela göz yumalım.! mcktedir. Bu anı~ma, nazi boyundu- 12 - Kabul eılileceklerin okulun bulunduğıı Ankara' ya kadar ııelmek ve 

Y11 sağırlığına ne diyelım? lrugır altında inlıyen l'olonyalılara ne- okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden-
Ueclı .. Çöpçatan ılerhaJ una ıla fes aldıracaktır. Anlaşmanın tahak - !erin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paralan kendilerine 

bir çare buldu: ırnku için çok'gayretıer sarf eden Edeni ait olacaktır. 
- Sagır kadın hakkında •öylen~ıı: takdirle yadetmek lazımdır. 

leri duymaz, muttasıl başının etını Eııgel kalktı: 
b·emez dedikodudan uzak kalır. Londra 31 (A.A.) - Sovyet • Po-

Ley~el kendi ken~ine düşünüyor. lo.ıya anl~şma;n, Almanları mağlüp et 
.\luhakeme ediyor. Ilır çok noktalar- mck için iki ınillct ve hükumet ara -
duıı çöpç<llan Davidin de haklı oldu- sında samimi iş birliği yapmanın bir 
KUnıı ııürüyordu. Kızı .. ~~hakkak ~: t•zahürüdür. Bu anlaşmanın kıymet 
lacaktı. Fakat düşUndugu ~aşka ~ıı ve lüzumunu Ru,lar da, Polonyalılar 
n?ktu vardı. llavid.e vadetmı · olduıru k'adaı· anlamışlardır. 
lıır ı.,.an vermek ı.;;temıyordıı. Onun Şimr , Rusvaııııı, ingilterenin müt· 
ı~ln ,.ın~hakkak bir_ sebep bt•lmıık, tcfiki oldugu· ilitve eılihn ·ktedir. Bu 
kızı .Leııenmemek lazımdı. . . mııahede o!ma~a idi Polonya ile Ru,ya-

Bıraz düşünılü ve aklına bırden bı- nın birlikte hıtrekel etmesi için bir for 
re tev~alade bir fikil' geldi: miil aranmak liizım gelecek v i · uza-

. K~ııbur hır kadının sırlı yere yacaktı. Şimdi bu engel ortaılan kalk-
gelır mı! .. mıstır. Rıı•l~rın mazideki pürüzleri 

. Dıye 80rdu. Çopçatan m3sumane be;taraf ettikleri artık tabii olarak 
hır tavırla: görülm<'kledir. . 

- Hıı..vır .. 
Dedi. Leybel gediği yakalamıştı: 
- istemem, dedi, sırtını yere geti-

remiyeceğim, mağlüp edemiy~ceğim 
kadını lien istemem. 
• Ve böylece bahsi kaz2"1h ve bir 
lirayı vermekten kurtuldu. 

"' • i ) il ! fl 

Şanghayda bir suikasd 1 

Şangha:;, :n (A.A.) - Beynelm._ -
Jel ;mtiyazlı mıııtakada sokakta Çın 1 
tethişçileri bir belediye zabıta memu- 1 

runu öldürmüşlerdir. Bir tethişçinin ı 
sokakta öldürilldüğü söylenmektedir. 

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cildinize tabii ta· 
ravetini iade etmek iatiyoraanıs 
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ızmir Emrazi sarige hastanesi başhekimliğinden 
lfaslahanemire 1252 lira kıymeti muhammeneli bir Electrocardioğ

raphe cihazı ve teferruatı alınacaktır. İstekliler şeraiti anlamak üzere lz
mirde Emrazı Sariye hastahanesi Başh~kimliğine ve İstanbulda Sıhhat 'ie 
içtimai mua\·enet .Müdürliiğüne mürııcaut eelebilirler. Eksiltme 13/8/941 
tarihinde Cuma günü saat 11 de İzmir Emrazı Sariye hastahanesinde top
lanan komisyon huzıırunıla yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak 9.4 li
ra para veya para nıahiyetind<" kıymetli evrak Komisyonumuzca alınamıya
:ağından isteklilerin eksiltmeden evvel teminatlarını İzmir veya İstanbul 
;\Ialsandıkların a yatırmaları lfızımdır. 25 1 6 11 (2829) 

Fiat Mürakabe komisyonu reis· . 
lie-inden: 
!~mire getirflip bu defa tevzı e.dilecek olan kahvelerin perakende 

a•amj satış fiatları komisyonumıızcıı a~;ığıdald ~ekilde te~lıit edil -
mi•tir: a) Çekirdek çiğ halde ki!OSll ~:Jl,5 kuruş; 

b) Tahmislerde çekilmış halıs toz kahve halinde kilom 268 
kuruş. 

Keyfiyet illin olunur. 3014 

Pirinç 
Sadeyağı 
Zeytin yağı 
Çay 
Seker 
Nohut 
Kuru üzüm 
Kuru faulye 
Kuru ot 
Saman 
~hale günü 
ve saat 

7/8/941 günü 15 
7 /8/941 günü · 15,5 
7/8/941 günü 16 
7/8/941 günü 16,5 

17 00 
8 00 
7 00 
1 00 

10 00 
10 00 

6 00 
12 00 
17 00 
12 00 

52 Kruruş 
180 Kuruş 

72 Kuruş 
800 Kuruş 

50 Kuruş 
20 Kuruş 
40 Kuruş 
25 Kuruş 
6 Kuruş 
5 Kuruş 

Temin-at akçesi 
Li. Krş 

1326 00 
2160 00 
756 00 

8/8/941 günü 15 750 00 
00 
00 

8/8/941 günü 15,30 300 
8/8/941 günü 16 460. 
8/8/941 günü 16,30 450 
9/8/941 günü 11 153 00 
9/8/941 günü 11,30 90 00 

1 - On beş gün zarfında çanakkalede teslim edilmek şartiyle 

yukarıda cins ve miktarları ve ihale tarihleri yazılı erzak ve 
yem Çanakkale deniz komut11nlığı satın alma komisyonun
da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnameleri her gün komi~yonda görillecek. İs
teklilerin hizalarında gö~erijen :klat'i temin11t akçeleriyle 
birlikte ihale günlerinde .komisyona gelmeleri. 26 1 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Beher kilosuna altı kurıış fiat tahmin edilen 175.000 kilo Kuru 

Soğan ihtiyacı kapalı zarf ıısuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 12/ Ağus./941 Salı günü saat 16 da Kışlada İzmir Le

vazım amirliği satın almıı komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı -8750- liradır. 

4 - Teminatı muvakkatası -854- liradır. 

5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikalariyle teminat teklif 

mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komisyoıııı vermiş bu-
lunacaklardır. 27 1 5 10 

İzmir levazım amirliji .. tın alma komiayonundan: 
1 - Bin ton kuru fasulya kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

• 2 - Muhammen bedeli 270,000 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün Topkapı Maltepesinde a,·kerl satın alma 

komisyonund11 görülebilir. ' 
4 - Eksiltme 5-8-941 salı günü saat on beşte Topkapı :Maltepe 

satın alma komisyon binasında yapılac<ıktır. Eksiltme kapalı 
zarfla yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı 14550 liradır. 
6 - Teklif mektupları 5-8-941 salı günü saat on beşe k<ıdar satın 

alma komisyonu.na .. verilecektir. 
7 - Şartnamenın dorduncil maddesinde istenilen ve3ikalar mu

vakkat teminatın konduğu zarf içerisine konulacaktır. 
8' - Fasulyalar toptan ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı taliplere 

de ihale edilecektir. 19 23 27 1 
İzmir levazım amirliii aatın alma komiayonundan: 

1 - 1'ahminen beher kilosu 35 kuruştan 60 ton şehriye pazaı·lık 
usulü ile satın 1llınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 21 bin lira muvakkat teminatı 1575 
liradır. 

3 - Şartnamesi komi.~yondan verilmektedir. 
4 - !halesi 5-8-941 salı günü saat on beşte Geliboluda eski şube 

binasında komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapıla-
caktır. 

5 - lsteklilerin mezkur gün ve •aat on beşte komisyonumuza mü-
racaatlan. 20 24 28 1 

İzmir levazım amirliji aatın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna 9 kuruş fiat tahmin edilen 4882 ton kuru ot 

4-8-941 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf usulü eksiltme 
ile satın alınac-aktır. 

2 - Muhammen bedeli 439380 lira olup ilk teminatı 21325 lira 
20 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 460 tondan aşa
ğı olmamak üzere şaıtnamedeki kayda göre bu miktar ayrı 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. • 

4 - İsteklilerin belli günde en ııeç saat on beşe :kadar teklif mek
tuplarını Fındıklıda satın alma komisyonuna makbuz karşı-
lığı vermeleri. 19 23 28 1 

İzmir levazım amirliii aatın alma komiayonundan: 
1 - Beher kilosuna 550 kuruş tahmin edilen 5800 kilo 46-l'Z-No. 

balık ağı ipliği alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8-8-941 
cuma günü sa.at 14 de top hanede istanbul levazım amir ligi 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 2392 lira 50 kuruştur. Numunesi komisyonda 
görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

İzmi;lev';~ amirliii aatın alma komiayonundan: 
1 - 50 ton pirine sabunu 28-7-941 de talip çıkmadığından yeni

den ihaleye konulmuştur. 
2 - Evsaf ve hususi şartları topkapı maltepe a"keri •atın alma 

komi~yonunda görülebilir. . . 
3 - İhalesi 6·8-941 çarşamba günü <aat 15 de komısyon bın11 -

sıııda yapılacaktır. 
4 - isteklilerin mezkur giln ve saatta teminat 

likte kimisyona müracaatları. 

!;atiyeleriyle bir-
1 4 

lzmir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan ı 
1 - Beher kilosuu-a 30 kuruş tahmin edilen 120.000 kilo kesilmiş 

sığır eti pnzarlıkla y8 pılaıı eksiltmesinde tal ip çıkmadığın
dan pazarlık 2-Ağustos-941 cumartesi günü saat 10,30 da 
kışlada izmir l~vazım amirliği •atın alma komi~vonunda 
yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 36000 liradır. 
3 - Tenılnat muvakkata"ı 2700 liradır. 
4 - Şartnamesi korni.,yonda görülebilir. 
5 -- Pazarlığa iştirak c•clecekler kantini ve•ikaları ve teminat 

muvakkntalariyle birlfkte·ihale '1ıatinden evve· komisyona 
müracaatları. 

tzmir Levazım Amirliği Satın Alma Korniıyonundan: 
1 - 7ouu ııdet katanıı ve 28000adet yerli hayvanat için ip vulıır 

başlığı v.e sapı alınacaktu" Tutarı 28140 liradır. • 
Şartname ve evsaf numuneleri topkapı maltepe asken satın 
alma komisyonund~ görülebilir. 

2 

3 ·- İhalesi 18-8-941 pazarte"i günü sant 11 de komisyon bina-
sında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - :\luvakkat teminatı 2110 lira 50 kuruştur 
0 - 'l'eklif mektupları 18-8-9.U günü saat 10 na kadar ~atın al

ma koml~yonuna verilmiş olacaktır. Geç kalan mektuplar k-a· 
bul edilmez. 

7 -·Şartnamenin 4 ncü maddesinde 
teminat konduğu zarf içerisine 

1 

yazılı vesikalar muvakkat 
konulmuş olacaktır. 

4 8 13 
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ispanyada Ruzvelt Finlandiya Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
Tazyik altında mı ha· Komünistler tevkif 

edildiler 
Beyaz sarayda kurmay 
başkanlarile görüştü reket ediyor 

Bıırselonn, ~il (A.A.ı - D. • . B. Vaşington, :n (A.A.) -Asosyetecl Londrn, :n (A.A.) Rrit:ııım ile 
ajansı bildiriyor: Prr.;: ajansının blldirdiğine göre, Finlfıı!diya arasında ;:ıya;:ı mliıia~ -

Bar,'elona zabıtası, uzıın zaman - Reisicumhur Ruzvelt beyaz ;:araycla bctlerın ke;;ilmei\i hadisC';;i, Riyaı;'i mah
clnn beı i aranan bir cok komünisti ordu gPnel kurmay rC'i~i general filine göre, Alman tazyiki altında ka
tevkif etmiı:tir. Eunların onrnsında l\farşal ve deniz genelkurmay reisi rarlaştırılmıştır. Bir müddettC'nberi 
eski mahkumlardan l\Ianuel Gro<ı da amiral Starkla görüşmtiştiir. Finlı1ndiya, Almanlar için bir tecem -

SON DAKiKA: 

Japon Hariciye 
Nazırı 

B M. M. Pazartesi 
günü toplanacak 

bulunmaktadır. Gro. daliili harp mil merkezi olarak kullanılıyordu. Bu 
başladığı vakit Iadridde mahkum AskerAI • itibarla Finlandiya Almanların emriy-
bulunurken komünistler tarafından Vazıyet le hareket etmistir 
hapishaneden tahliye edilmi~ ve halk · %:---

Amerikaya derhal tar
ziye verdi 

Parti grubunda Harlciue Vekilimiz dünua va. 
ziueti hakkında izahat verecektir mahkemesi rei::ıliğine tayin <'dilen - Ba.t tarafı 1 inci sahifede - Al t 

. abık mahküm, otuz kadar idam em- beye devam edilmektedir. Yalnız bu- man auuareler·ı 
ri imzalamı .. tı. Bir çok kimseler de rııda 2300 Rus tankı tahrip olunmuş- -r:- k 1 h Ankara, :n (Telefonla) - Biiyiik Şükrü Saracoğmnun dlinya vaziyeti 
Gro"un emriyle zindana -atılmıstı. tur. Sovyetlerin asker telefatı Bedin r a at meseıe enÜz Millet Meclfainin bir aylık tatil dev- hakkindaki izaha.ti dinlenecektir. 

Fikir ihtilafı 
radyosuna göre hav~al:ı almıyacak ka- Moskova ve Lenı" ""'g rad tamamı-le k panmamıştır. re~i pazarte;ıi günü nihayet buldu - Görüşülecek mühim bir Hiyiha b~ı-
d •• Cl g~ undan, meclis o gün toplanacak ve_ lunmazsa, meclis, bir ay daha tatıl ar fazladır. · 

Sovyet tebliği ise, malum mevkiler- Üzerine varamadılar Tokyo, 31 (A.A.) - japonya ha- Parti grubunda Hariciye Vekilimiz yapacaktır. 
de muharebelerin şiddetle devam etti - riciye nazırı amiral Hiyoda, Çinde 

Polonya Hariciye Na
zırı istifa etti 

ğini bildirmekte, miica,clelecie Alman Yangçe nehri üzerinde japon tay'j'a-
hücum kıfal::ırına mensup bir alaydan ).fo8kova, 31 (A.A.) _ Tac; ajan- releri tarafından batırılan Ameri-
2 bin kişinin telef olduğunu, ıı top, 14 ~ının bildirdiğine göre dün akşam kan to~ç~keri m~ina;ıeb<'t~ylp A.meri
t:ınk, bir miktar ağır ve hafif makineli ~ok miktarda Alman t~yyarec;i Mos- kan elçısı!1~ tarzı.re ve:mı!l, ve .ı.a~on 
tüfek iğtinam ol\ınduğunu bildirmek- kovay:ı. hiicum tesebbiisünde bulun- kuvvellerının, A.merıkan emlakıı:ıe 

Londra, :ıı (A.A.) - Th;yli )leyi) teclir. muş i~e de düşma~ tayyarelerinden zarar \'ermenıelerı .ht~sns~ın.da emır 
gazete,;i, Sovyet Rll'ıya - Polonya :ır:ı.- Sovyet istihbarat daire,;i reisi mua- hiç birisi l\Ioskova.ya kadar gelmeğe 11l~ış .olduklarını bıldırmıştır. . . 
;;ıııda normal miinasebetler tesisi için viııi de beyanatında, cephenin bazı yer muvaff.ak olamamıştır. Bir Alman \ asın.gto~, 31 (A.~.) - Harıcıyr 
hir anla!>.manın im1.a e<lilmesi müna - !erinde Alman kuvvetlerinin 160 ki - tayyaresi düşiirülmüstür. Rus hava neza~etı musteııarı Sumı:ıer Vc·ls, ~~
sebetiyle tek teesı:iir \'eren hatlis{•nin lnınetre kadar geri altıldığını bildir - kuvvetleri zayiat ka\;detmemi!>.lerdir zeterıler t~plantısında J:ı.pon harıeı-
Polonra hariciye nazırı Zaleskinin miştir. Fakat beyanatta bunun hangi Leningradn yapılan taarru;.da d~ ye ~ıez~retı tarafın~lan verilen bir 
i,;tifa;;ı olduğunu yazmaktaclır: .Anla::- ,., rler olduğu söylenmemistir. Alman tayyareleri, bu şehir üzerine 1:arzı~·enın • mese.l.eyı . ~apatmnktan 
mu hııkkındn Lehistan bıı~vekılı gene- Uu sebeple ehemmiyeti hakkında v:ır·:ım:ımışlardır. · uzıık olclugunu f:oyl~mııştır. 
r:ıl Sikor~ki ile hariciy' nazırı Zales- mütalea yürütmek mümkün değildir. 

Armatörler birliği navıunıara zam ıstiuorıar 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Arma-ıve yolcu na\•lunların::ı zam istemiş -

törler birliği, deniz yolları umum !erdir. l\Iünak::ılat Vekaleti, bu hn-
müdürlüj:i:iine miir~caat ederek. yük su~ta tdkikler yaptırmaktadır. 

162 Amerikan 
tayyarecisi 

Amerikadan lngiltereye 

Bir Amerikan 
topçekeri 

Japon tayyareleri tara· ki .arasında bazı fikir ihtılufl:m çıktı- Eğer cephenin tali mevkilerinde ol - 0 00 u k ş k 
ıi;ı zannedilmekteclir. Kont füıkof·ki mu;ı~n bundan Alman ordusunun teh- sı•yam za ar nakliyat işlerinde fından hasara uğratıldı 
yeni hariciy nazırı olmuştur. likeye diişmiyeceği tabjidir. Esaslı ve l . .., ·1 ·. 

___ 
000 

kati mıntak:ılnrda olmuşsa. Almanlar ) • ça ışıyor Vrı.şı~gton, ..• ı (A.A.). - Hat.>.ıye 
• • '<·in vaziyetin mühim okluğunu kabul mese eSJ . nczaretı, Tutıla adındakı Amt-rık:ın 

Hopkınsın beyanatı ;,imek lflzımdır:Fak:ıt tahminlere göre istiklalinden endişe Londra. 31 (At.) 1-1 Tayj~~r; .ı- to~ekerinin Çun~g - .King limanımı 
Bal tarafı 1 'mc' •ahifed - bu çekili51, tfıli mevkilerde olsa gerek- k • • matdı ~ nazb.ı.r~, ol mi e us .an an ıkrın!ın japonların yaptıgı bır hava. ~kını <'~-

- 1 - eı · • ~ etmeme te ımış A Edı A k .<;~ı: ugu 11 " 1 ıl: e ce\-ap verere n- nasıııcla japon bombaları ıle hasara 
.Amerika Reisicumhuru Ruzveltin tıı Diğer taraftan Sovyetlerin umumi • en, vam ama- gılı.z hava naklıyatı~da yıı.~dımcı Si- uğramış olduğunu bildirmiştir. 'l\ıtil::ı 
lngilteredeki hu ttsi müme~"lili Hop- b' t ' • · · l · "mk" d" rasında yeniden beya fatıvle çalışan Amerıkalı pılotlardan gemisi Yangçe nehrinin emnivet mm 
kın~P. Londr:ıdaki l>irle:ik .Amerika .ı.~· k~.a~·uz~ tf~~şm~~rı ~u k tu~ .. ur Bankok, 31 (A.A.) - Tayland üze - bii,\·iik bir sitayi,le bahsetmiştir. Bu - takası di\·e ayıılmı. sahasınd~ demir-
biiyiik elçilig· i men uplarından tug· '·Y.11hu k~Vt\ eb 6111 dçokl u.r.h"kaka d ohy e !'inde japon tazyiki şayiaları üzerine ' natta bulundu gün 162 Amerikalı tayyareci nakli - lemis bultınmakla beraber bombaların 

. ııı are e e a. a ı aıı " ın a e- B k kt d'I b' tebl'" T t .. d 1 kt d B . , 
general • ı-arnes ve tayyare teıl:meni 1üz kati bir delil ortada yoktur. 1 ,ani ·o ·ta "nh;:~r?. ı ent .. ırt •t ıgt' . ay- Londra 31 (A.A.) - İngillere ha- lya <1ervıslını'k emç-a ılıı~a 1;,,8ır.St ulı:ı • kaza es::-ri olarak i~abet ettiği zanne -
Ali'lon refakat etmektedir. Muma_ . b k d 1 ·ını . • ancın au ı 'lı;. ase ını eyı e mı~ ve ,. . . ' . arın sene aaş an .,,, er ın dilmektedir. . 
·1 ·h· L d., d ld . ·ı.· :\1 ~k - .._o\~_et aıı uman an ıg n saptıgı Tavlnndın her hangi bir devlet tara- ı ıcı~e nazırı Eden, Avam Kamaras~nda kadardır. Amerikan pilotları İngiliz- B 1 be be A 'k h"k. -
ı el ın on ı .ı a o ugu gıuı . o o ~ ,,. clıger yerlerden Smolensk mınta - . . . • . . uzak şark vaziyeti hakkında yemden . . • . k .. , unun a ra r merı a u ume 
·ada da en zaruri olan askeri le\'a _ k ·~· k , ti .. d . k Al fından a'lken v·eya ıktı'laclı bır tnzyıka be . tt b 

1 
k d . t' k'. lerın verdıgı ·azanc wrgı~ınden mu-. ti, japon hükumetine şiddetli bir nro-

h kk t k . . , • a ına ~v~e er gon eı me • man maruz olmadığı Yem her hangi bir lana a u unara emış ır ı. af tutulmuştur. · t t d' t · t ' 
zım a ında et ıkatta h.ılunacagı ı<tı\'vetlerını durdurmak olmuştur • _ japonların Korvon ve Saygon de- tec;to no a;ıı :ev ı e mı~ ır. 
tahmin edilebilir II k ti . . :f 1. t ' · . memleket tarafından vapılacak her . . . . . . . . . . ooo-- -

1\Io~ko\'·a 31 (A A ) - ::ıo tem- .av~ . uvv7. erının ~::ı ı~-e ıne gelın hangi bir askeri tecavüz. ihtimalinden ııız üs.~er~. ıle cenub~ Hıı:ıd.ıçınıd~ ~ek.ız .,. t ·ı • • 
. '. : " . . .. ce, ıngılız tanaN! gemılerınclen hava- endi~e etmedi"ini bildirmMiı· hava ussu talep ettiklerını ve Vışı hü- lngı iZ auuaracı erı Amerı a 

m~zda ~t~lın, re_fakatınde lngılız lı~- lannn tayyareler, Rus kuvvetlerine · g ~ · kfımetinin de bu talebi kabul ettiğini il 
yiık. elç~~ı ol~u.gu ha~de R1:1zv.eltın bir yardım olmak üzere Finliindiyanın 000 şimdi öğrenmiş bulunuyoru:ı:. 
ş:ı.h~ı m~rı:ıe~~ılı :ı-ı~nl'l Ho.pkı~ı'lı ka- 1imalincle Alman tecemmü mıntakası e· . Nazır, meclisce Malezyanın müda - A 1 b . 
bul etmuıtır-..ı;,arıcıye komıs~n )lolo- olan Pet~,amo ve Tirginef limanlarına JDgazıye faa;ıı için alman tedbirler hakkında iman ara et, enzın 
tof da bu mulakatta hazır bııltmmu - hücum etmiıılerdir. malumat istenmiyeceğinden emin bu- ve elbise vesikası 

Çekoslovakya hükumeti
ni resmen tanıdı :. Orta şarkta miktarı çok artmış o- lO b b lunduğunu, mukabelet€n Amerika ve 

Öğrenildiğine göre, Hanri Hopkin;; lan ingiliz tayyareleri de evvelce Si - ton Om a atıldı ingilterenin de t€dbirler almış olduk - atıyorlar Londra, 31 (A.A.) - Birleşik • 
Staline, Ruzveltin bir me~ajını cilyaya ve cliin de Sardonyadaki tay- !arını, meclisin, bu husı.ı sta kafi dere- .. . . Amerik-a hükumeti, Lonclradaki Çe-
üıvdi etmi~tir. vare meydanlarına mühim taarruzlar Kah're 31 (AA) _ 0 t ·k . _ cede tenevvür etmiş olduğunu tahmin ~~rıh, 3.t· (A.A.) -:-:Pıe 'J'.af.~a.7:~- koslovakya hü:kümetini resmen ta-

yapmışlardır. Almanların Akdeniz giliz' h~v~ kuvvetle~inin te~l~iş.aı ın eylediğini söylemiş, Dominyonlar, Hin t€sını.n B;ı 1.n. muhabırını~ bıld~~dıgı- nımağa ve nezdinde bir diplomatik 
Ankara, :ıı (Radyo gazete. i) - bölge. indeki ~ayyare lerini çekmekte ol t ı;giliz avcı tayyareleri bi~ düşman di. tan, Birmanya ve bütün müstemle- neh g~ı:~ ın~ılız .~a)?~keljrı t f:unre.r mümesı:1i! buhındurmağa karar yer-

H-anri Hopkins, dün akşam ::\fo~kov:ı- duklarına daır bazı haberler vardır. hava filosunu tardetmi~ti~· Bu filo sa ke imparatorluğunun japonyaya karşı ~e rıBuzer~~ ~ \esı a a~ı -a ~ış~r- miştir. 
da ki ecnebi gazetecilere bey::ıııatta Ru haber doğr~. i~ italyanlar, İngiliz lı günü Sirenaik açıkla.rıncİa hava ku~ bu te~birleri .. tatbi~e ka.rar. vermiş bu- bıı·İ u ~esı ta ~rı 0 1sa.~ e ~o ad a ooo 
hulıınarak demi. tir ki: hava k~ıvvetlerı ıle başbaşa kalacaklar vetlerimize hi.lcuma tesebbüs etmistir lundugunu soylemış, Çın ımparator - u unan ar op amış aı ır. . un .an • • • 

- :\loskovaya, Amerika cumhurre- clemektır. Bu c!efn: neticenin ge('cnkin- Altı düşman tayyaresi~ düsüriilmü~tür' luğunun da japon işgalindeki sahala e~\~el ~lma~yanın.kb~zı şehtırl~rı~e Bır mınare tamlrcisı 
i'li Ruzveltin . ahsi mümessili :ııfatiy- cl~n daha tehlıkelı olma~ı muhtemel - 'ra,·yarelerimiz Bingazi lizerine \ 0 ni dan bir ınzıntıya mani olmak emeliy- a kı· abn 1en1zınbves~ a a1 rın~ op I~'aıf-
l ld . !>" t ı· ... 1 1 t f ·ı dır · . " 1 · tedb. 1 · k b 1 tt··· . ·ı·. ra un ara enzın a maga mmıa -e gc ım. un a ın v~ "' o o o ı e · .• bir akın vapmıc;lardır Rıhtımlara ve e aynı ır erı a u e ıgmı ı a\e f k 1 k' 1 • t kif d' . . • 
göriistiim ve Ruzveltin bir me:-1ajıııı . Dıger taraftan Sov:ret tayyareleri - vapurlara· on t~~ kadar bomba ntıl- eylemiş ve bu suretle Çine iktısadi a M 0 :nb. ~mS:·ı~· de.!. e .~lmıstıb Yere düşerek derhal 
Staline getirdim. 'laili,ııle daha bi;r nııı, R?1!1any~da petrol mıntakası ol~n nııs ve miiteacldid vangınlar çıkarıl _ y~rd!mlar mümkün olacağını beyun et- , 1.~1 ı'1 ırınk ı .. 1r 1ı~ı~~Jor~. 1 • u 
kaç defa göı·li cceğinı. Bu göri\~me- Pi ;;tıtı yenıclen bombaladıkları bıl- i'nı~tır 2 tav:varemiz clönmemistir mıştır. \.e:'lı a ar, ~o guze a ı e 1 mı!';)· öldü . 
Jer. Amerik~ı tarafından Sovyetleri' diriliyor. Bundan an_la~~.ld.~ğınıı rs?re, · · • · • 000 ' ' · .. Tedbi:Ier ara~ınd~ japon gemileri tıı. . . _ . · .. 
yapılacak yardımla nl:lkadardır. ;\fa ıı<>tı·ol mıntııkasındakı butun tesıl'!at ıçm denız ruhsatıyesı a lmak ta bulun- . H:ı~buıgeı. ~renden Biat! gazete ı~tanbul, 31 (Telefonla) - Bugun 
Jüm oldugu gibi biz Hitlerizmle mü- henüz tah.~·i~ eililememiştir ve bu da, Afganı•standa da ~uğunu söyliyen nazır, ingilt.ere ile sın~. go~e, lngı.lız t'<l~yarelerı Alman- Üs~üdarda. ~e~i bi~ kaza. o~muş •. Cedid 
cadele eden her memleketı> yardım gayt't tabııdı·r. Japonya ve Birmanya, Hindistan, Ka- ya uzenne elbıse v~sıkaları:..da at~ış- valıde camısının mınaresını tamır eden 
edereğiz. Amel"ika, yardımım takvi\·e (Radyo Ga::elesi) nada ve Yeni Zelanda ile japonya lardır. Bu ga~etenın ıyazdıgına gore Abdülkerim, iskelenin fıallanması ile 
edet'ektir ve So"·"·etlerin ihtiyaçları- s arasında muhtelif tarihlerde aktedil - ~u sahte vesıka l arı kulla~a.~~~r, a - 40 metre yüksekten taşlar Uzerine dtı-
111 iiğ-rendikten ;;onrn yardımını oıı:ı Büyük miktarda Alman miş olan muahedeler in bu muahedeleri gır para cezasına ve h11tta olum ce- ~eı·ek ölmilştilr. 
giirp yap:waktır. :\Coskovay:ı yalnız Sovyetlere göre bulunuyormuş fesh ettiklerine dair ola:n japon hükı1- za~ına çarptırılacaklardır. 
gelmedim, yanımda iki genC'ral ele _ Baı tarafı ı inci sahifede _ metine notalar vermiş olduklarmı bil- 000 · 

vardır. . . . dirm iş, ve demiştir ki: K I"' t" ... • 
Londra, :n "(A.A.) - Hopkiııs, t~ı" Smolensk ıstıkametınde. ?arekat- Londra, 31 (A .• .\.) - Taymi<;in - İngiltere hükumeti, japonya ile amyon as 1g1 

bugün tekr:tr Kre_mlinde '_!;~l!nle ?"?- ~:ı~~ulunan Al.m~n •. ~~ıvve.~l~rı ınsan v~ d!plomatik muh~abiriı;iı: bildir~iğine rı:iinase~tlerinin bu vaziyet€ girmesi- lstanbul, 31 (Telefonla) _ İsken-

- --x---
Dört tacir 
ihtikar suçundan 
Adliyeye verildi 

i>ımeden evvel ögle yemegını lngılız d' .
1 
~me<;e, ç~k bü.~ uk za~ ıat vermekte gore Irana oldugu gıbı Afganıstana nı teessufle karşılar. Fakat buna se- derundan ~ehrimize 200 kamyon Htsti

hüyük elC'i~i Krip<ı ile birlikte yemi~- k:tı .e1 ı., Ildı~l kaç gun eB''.Yeü~k AKlızılordu da Almanların çok bilyilk miktarda bebiyet veren· İngiliz hükumeti değil- ği getirilmistir. Lastiklerin fiyatı t€~-
• c1 aı ı ı o;manın " uy manva> geld'kl ·· ·· h d d'l kt d' d' (Alk l · l · be k 1 · · • • · · 

tır. 'f ı · . .. . ismini taşı): an motörlii kıtalarını ta - Eı·ı· "Üı k eBnr'tmu~.a e eK/b'lıdmke. el ~r: dıtırklarındışanar . .Jkı:p~nt ar ~len kr;~ds? lu .- bı~ edı~ı:rıı~~ bu~la~ın. 187t }ır~ya tev:ı Is tan bul, 31 (Telefonla) - Bugün 
• ıı ı11111 ,,rn.1111: . mnmen ezmislerdir '. ·' . ı an:, anın . ,ı ı e ı e .çısı . şı aye. es ~me ~ ır eı. edılecegı ogrenılmıştır. .astıkler, vı- ı:;ehrimizde kahve, çivi, balo elbisesi 
,\lo<;kova, :n (A.A.) Ruzveltın Kızılord :· k · .. 1, .. d 1 ır Vılyam Fran~e Tıtlern Afganısta- Halbukı. bunu, bızzat Japonya yap- !ayetlerin ihtiyacına görp taksim edile- ve naftalin ihtikfırından 4 tüccar yaka 

hıı u ·i miimeıı. ili Hopkins gazetecile - , na~;nd· 11ıa ar;ıı .. ).ıpı •111 muca e e na akın eden Alman teknisyen ve mü- mıştır. Japon devlet adamlar ı nın idrak cektir lanmı ve bunlar adliye ·e teslim edil-
1'<' b<:>yanatta bıılunarak demhıtir ki: ~". • · t· ~an .~.~cum kralarına Lehassı~Jarının teşkil ettikleri tehlike ve ıekalarının bu şekilde ortadan kalk · . 1 ~·. • ) · 

- tıılin Rıızvelte verflmek iizere ~1 i~~~p r. f ay; u ve yara ı olarak hakkıııda Afgan hükumetinin dik- mış Ye bir şey görememiş olmalarına o mış el il. 

bıına uir me.aj Vt' l' mi~tir. Stalin, Ruz-~ .~ıt en .ız a a" el' ve >ltıbay kııybct- katini celbetmiştir. inanmıyorum. Henüz vakit varken baş rta Şarkta 000 

v<'ltin m !'l, jınclcı n fevkalade müteha-:- mı~.!.r·1 • ,·. 1 • t.-ı bulunanların japonyayı nereye gö- Ingiltere üzerinde Al-
sis kalmı,tır. Ilitleri hezimete uğrat- 't ll~ ~.ıce 1~~)[ ·f !~~.ıs ve ~~ rFafıf Romanyada feyezan tiirmek ist€diklerini anlamalarını bek-
nıak hu u unda Amerikan milletinin mı ra yoz, mıra yoz •. mu e ı çap liyorum. Faaliy t çok h f f geçiyo man tayyareleri 
itim:ıdı, bo~ yere değildir. ta l1 top v~ 14 tank dafı topu iğtinam Ui.ikreş, :u (A.A.) - Romanya- Bir mebus, japonyaya petrol sevki· e a l r 

rıhınmuştuı. nın garbmda vuku bulan feyezanla1· ne devam edilip edilmiyeoeğini sormuş, Kahire, 31 (A.A.) - Orta ~arkta- Londl'll, 31 (A.A.) - Hava ve da-r ' . . . . tehlikeli bi r şekil almıştır. Aıdea ve Eden, kontrol t€rtibatı alıı:ımış olduğu- ki İngiliz tebliği: hili emniyet nezaretlerinin tebliği : · 1 1 1 1 1 )fo:~kovn, 31 (A.A.) ~ Tas AJarı.~ı- \'nrclea vilayetlerinde hektarlarca nu, esasen İ ngiltere tarafından japon- Tobruk müdafaa hatıııın !'!ark böl- Dün gece düşman tayyarelerinin, ZUR HTEN B LD R l YOR na ~or~, .Ealt.ıkta. ~uhrıp Ye devı:ı.re arazi ve mahsul su altındadır. l\Iah- yaya şimdiye kadar hiç petrol veril - gesinde kuvvetli bir hücum devriyesi İngiltere üzerindeki faali.yeti pek az 
gemılerının. hıır.~aye:sı altın?a · e~·ru;'e - su! mühim zararlar görmüştür. Pek mediğini, bundan sonra ruhsatiye al- hatlamnızd-an 3 kilometre ıne<;.'lfede olmuş~ur. . . . - Baş tarafı 1 inci sahifede -

ni yeni bir t ekilde izah ederek ez-
cümle şöyle demektedir : 

Rus orduıu, modern bir ha rp için 
fevkalade iyi hazırlanmış bulun
makta ve mak ine harbi tecrübeıin

den istifade ederek Alman strateji-

1 f.er eden hır. d~ışman gemı kafılesı 4 çok halk melcesiz kalmıştır. Bir çok m:ıdıkça hiç bir japon gemisinin nak- kuvvetli bir İtalyan grubuna hücum . İngılterenın şark ve cenubı şarkı
i S~\·yoet muhrıbı tarafınd.an bozguna l.nyvan boğulmuştur. Başvekil gene- liyat yapamıyacağını , ingiliz harp gay edereı< düşmanı kaçmağa mecbur et- sınde bazı yerlere. b?mbalar atı lmı~, 
ugı:atılm~ştı!·· '..:ı~k v~ ·pıyade asker - mi Antone,ko, feyeza n sahasınıı gi- retlerinin inkisafı e~ms o lduğunu bil- mi§tir. Düşmana ağır zayiat verdiıil- hasar vuk.ua ge!m.ıştır. lnı:ıanca zayı-
l rı5·Je yu~.lti buyuk bır mavna. batırıl el erek halka yapılan erzak tezviatın.ı dirmistir. miştir. Ve bir topla 20 titfenk iğtinam at kaydeclılmemıştır. 
~ıııtır. :\I.u~ademe esn~sında hır So:- nezaret etmiştir. Şiddetli yağmm· - Eden sözlerine devamla j.'.lponyaya- edilmiştir. Cenııp iı:ıtikametinde diğer 1 ·A N A o Q L u 
\ ~t. ım!hrıh:. ~.a~ara ~gr.~mışsa da :mı !ar devam ettiğinden feyezanın rırt- nın şimali Hindiçinide asker! üsler elde devriyelerimiz derin bir sahada düş· 
b~ıı d~sı.ne burunerek ussu ne avdet ede- ma5mdan korkulmaktadır. etmek üıt€diğini, maksadın bu olduğu man mevzilerinin içerisine girmişlerse ......... . 

1 mıştır. . . .. . • x nıı, geçen mayıst.1 Hincliçini ve japon- de cli!smnnla temasa geçmeğe• mu- Sahibi ve Başmuharriri 
sini akamete uğratmağa çalışmakta- cRacl,1° gnzete;.ıne. g~re bu gemı - 1 ) hl""'• rıı arasında ynpılan bir an laşma ile vaffak olamamışlardır. Hudud mm ta-
dır. Avrupa ıtratejik kaidelerine gö- ~er!~ !'imanla~··. F ınlanrlıyaya kuvvet ta yan te ıgı memleke~i1!- kauçuk ve pirine. istihsal§. ı k~sın~a zırhlı devı·iyel erimizden biri HAYDAR RÜŞT Ü Ö K TEM 
re çevrilip yenilmiş oldukları zaman · e\k ~tmekte ıclıler.~ Roma, 31 (A .A.) - <121 numaralı tının mühım kısmının, demır, kalay, bır dvşman tayyare meydanında bu· --•• - -
bile Ruılar, mukavemete devam et· lcalyan tebliği: manganez, antimon istih;ıaJatının da lunan çok büyiik bir tayyare benzin 1 Umumi Neşriyat l\Iüdflril 

· /ngi/izler Hava teşekküllerimiz, Kıbruıta tamamının japonyaya verilmesi ka - ve yağ stoku nu tahrip etmiş1.iı-. HAMDl NÜZHET ÇANÇAR 
meBkAtezdıiryleEr.RLERDE .&.-- B:ıştarafı 2 nci sahifede L~1rnaka liman tesisatını ve depoları bul edildiğini, Siyıını ve Hindiçini ara- Suriyede Fransız askerl.e! i hudud- t •• 

hombalamışlard ır . Büyük yangınlar sındaki ihtilafı h::ı lletmek maksadiyle da toplanmaktadırlar. Ağustos orta- - - . . - -
iLERLİYORLAR 

1 
Emtea \'e petrol depoları ha,.;ara uğı·a- çıkarılmı ~t ı r . Tobruk cephesinde jıııponların cebren hareket ettiklerini ı;ında gemilere bindirilerek Fransa· 

Londra, 31 (A.A. ) - Rus c phe- 1 tılmı~. Pct. amonun garbında vaktiy le ılii,.;man devriyeleri hatlarımıza yak \'C bu vekiilet için her iki memleket ·n :'evl:edilereklerdir. 
sinden gelen haberlere i Öre y ıldı- nı ktep gemi~i olarak kullanılan 1500 la~mııı, şiddetli bir hiicumla mühim ayaklar altında bırakacak vaziyetler 

b h b .. " k 1 tonluk Dre;1t gemi-.ıi ha~ara uğra.tıl- zayiat vererek çekilmişt ir. Sollumda ihda'I etmiş olduğunu , o vakit ingiliz lemİii ve demiştir ki: 
rım harbi, muhare e altının uyu 

Ah Yılhfı 1400 Kr. one : s Ayhiı soo 
Yabancı memleketlere 27 lira 

- - ::--mı~. en nı 4 levazım vapunınn da ıı'<a- ki.içlik hareketler o l muştur. eld~ini Tokyoda j::ıpoııy::ı hariciye ne- - .Taponya hariciye nazırı, japon 
bir kısmı boyunca yer ini •İper harbi- bet temin olunmuştur. Bıitaııya tayy-:ıreler i Bingaziye ta- zaretin<len bu husmıta m:ı l ümat alma- . iya. etinin Hindiçini ile iktı!\adi, Si • ldarehaneı ikinci Beyler Sokak 
ne terketmektedir . 4 Alman tayyare,.;i clii~ürlilmii~. bu- arnız etmiş l erdir.Sar ki • Afrikada ğa memur edince nazır muavininin, yaml:ı dostluk sahasından ibaret oldu-' 

Deyli Ekspres ga:ıeteainin Moıko- na mukabil 16 İngiliz tayynre,;i kay - Doyşevik dt> düşmanın silahla yap - Hindiçiniden japonların iisler isi iye- <:'!'unu beyan etmiştir. Ben de bu sayia-

1 

GÜNDELiK TAKVİM 
va daki husuai muha bir ine ııöre bedilmiştir. tığı hücumu, kıı,v\•etlerimiz kırmış- ceği hakkındaki şay iala rı kat'i surette ııı n rnlanlamıştım . . 

bl·r ı'ı•'ına cRad.ro gazete;;i, bu hm·cketirı ehem !ardır. tekzip ettiğini, temmuz ortasında i~e 26 temmuzda Yi~i hükumeti, dosta- 1360 Recep 7 Smolensk mıntakaıı, u . • miyetini ve Ru"lara yardım için yapıl- --·-- tehdidlerle bu, üslerin i~lenmif! olein - ne bir anlaşma yaptığını beyan etm iş- EVKAT 
teşkı l f:tmektedır. Bu mıntakada dığını haber vererek inisiyatifin İn - olduklarını bildirmektedir.» ğunu, yeni hariciye naz ırının 24 tem- tir. Vil')i hii kfımetinin icabı hali bi r 1 S D 
ınünferid tank birlikleri bazı yer- gilizler elinde bulunduğunu gfüıterdi- Kil bonı7ıa1mıdı : muzda anlaşmadan Tokyodaki İngiliz fazi ljt gösterdiği hakikattir. Fakat' • • S. D. 
terde ilerliyebilmekte, fakat derhal ğini k::ıydetmiş, garbi Almanya üzeri- Londra, 31 (A.A.) - İngiliz do- elçisini habet•dar eltii(ini ve bunun Yişi, mlitemadiyen japonya tarafın - 1 Sabah : 4,55 Akşam 19,27 

~
unların irtibatlart keıilmekte ve 

1 
n sık ı;ık yapılan ingiliz hava taarruz- nanmasına men"up tayyareler diin, lmiinha:ıran tedafüi mahiyette oldu - dan tekrar edilmekte olan cUzak şark- 1 Öğle :12 20 Yatlı 21,17 

ı, · l'kl h d 'I kt d ' larının bir çok Alman tayyarelerinin· Kil limanında bulunan düşman ge- ğunu, Hindiçinin arazi bütünlüğüne ta iktısadi refah~ sözünden korkmalı- ı İki d' .16• 16 İmsak 2 S:! 
u ır 1 

er, ma ve 
1 

me e ır. ' şa rk cephesine ~önd~rilnıes i ne nınni milerini bombnrdımnn etmişlerdir. l riayet edil<'ceğini beyan ettiğini söy· dır. Diz sözü atiye bırakı ·oruz. • •• 0-.1•',_•'--------··-·,-


