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0 0/AGUSTOS-'W/EYLÜL 

r "\ __ ı Sovgetıere göre 1 r-Sırrı Day 
Iktısad Vekilliğine 

tayin olundu 
Ankara, 1 (A.A.) - Sıhhi duru

ınunun müaaid olmamasından dola· 
1 lktısad V<'killiginden 31 Tem

muz 941 tarihinde istifa eden Sam
un mebuıu Hüınü Çakırın islifaaı
ın kabulü ile, lktıaad Vekilliğine 
rabzun mebuau Sırrı Dayın tayini 

ı Smolenskte kan 
1 lı muharebeler 

oluyor 

Almanlar geri atılmış, 
esir ve ganaim aıınmıstır 
Ballıkta üç Alman ge

misi babrıldı 

Almanlara kartı kullanıian bir Sovyet zırhlı treni ve Şark cephe.inde harp harici olmuş bir tank 

1 A~uıtos 1941 tarihinde Reisicum
hurun yükıt'k laadiklerine iktiran l'>Ioskova, 1 (A.A.) - Gece neşro- • 

luııan Sovyet tebliği: . 
1 Askeri Vaziyet 1 ( Almanlara gü_re _) 

yleır.~tir. 

ANADOLU : Yeni lktısad Vekili 
rahzun ıaylavı Sırrı Day, 1689 da 

lznıirin Çetme kazasında doğmuş
r. Geçen büyük harple lzmirde 

iııte müdürlüğünde, müteakiben al
tıncı mıntaka müfettişliğinde; lzmir 

illi eınlak müdürlüğünde, Maliye 
v ... kitleti nakid itleri müdürlüğünde 

·-· 
ve Pariate düyunu umumiye meclisi Sırrı Day 
nez~inde komi•erlik başkatipliği ! ı im;ze yeni vui~esind~ de muvaffa
vazıfel.-rinde bulunmuştur. Hemşe- kıyetler temcnnı ederız., 

-

Ruzveltin siyasetine taraftar olan Vilki, Şikagoda bir silah fabrika-
11nda son ıiatem bir harp vaııtaıı üzerinde Amerikanın harbe gir· 

mHi lehinde işçil.,re nutuk iradediyor. 

Çin harbi kaza- Stalin de Ruz. 
nılmazsa Japon- velte bir~mesaj 

ya mahvolur 2önderdi 

Tokyo. 1 (A.A.) - Pan:ım:ı k:ına
lından jııpon vnpurlarının mürurunn 
~li~nnde c<lilmemc~i tizerine jnponya, 
ananı:ı cumhuriyeti ile t:c:ıri müna

~lıatını kesml~lir. Bu . uretle japonyn 
t1k d~fn olar:ık lı!r Amerikan hükfıme
IYlc ticareti menetmiş olmaktadır, 

31 temmuz günü kıtalarımız dün 
sabahki bildirilen istikametlerde 
muharebelere devam etmişlet'<iir 
Smo\ensk istikametinde son derec~ 
kanlı muharebeler cereyan etmiş 
mukabil hücumlarla Almanlar geri 
atı.lmıştır. Kıtalarımız Almanlardan 
e•!r . almış ve malzeme iğtinam et. 
mıştır. H:ıvoa kuvvetlerimiz, kara 
k~vvetlerımizle işbirliği yaparak 
duşman. zırhlı ''.e .motörlü vasıtaları
nı ve pıyadelerını bombalamıştır. 

1 
30 temmuzda hava kuvvetlerimiz 

~arn ?Jll~~reb~.lerinde 18 diişman tay 
:ı ~resı duşurmu~lerdir. 8 fayTare za
yıatımız vardır. 

Sovyet pike tayyarelerinden mü _ 
rekkep bir filo, Baltık denizinde iki 
Alman karakol gemisine hücum et_ 

- Devamı 4 ncü sahifede _ 

Almanlar Dar
landan da mem 

nun değil! 
Afrika müstemlekesiniıı 
müdafaası için Vişi Al

manya ile işbirliği 
yapmalı imiş 

Vişi adamları, Alman 
hezimetine intizar 
ediyorlarmış 

-, • ,- Mahsur Sovyet 
Harbın bu safhası Smo- alayları imha 

lenskte neticelenecek ediliyor 

Almanların 32 taarruzu püskürtüldükten sonra Hare~at .Alman kıtaıarı 
smoıensk gene Rusların elinde kaldı lehine ınkışaf etmektedir 

Bolşevikler, Alman iler
leyişinin durdurulamı
yacağını anlamışlardır 
Berlin, 1 (A.A.) - Alman tebliği: 
Şark cephesinde muharebeler Alman 

teşekkiilled için muvaffakıyetle de
vam etmektedir. Dün gece Alman sa
vaş tayyareleri Moskovadaki tesisatı 
bombardıman etmişlerdir. 

Berlin, 1 (A.A.) - D. N. B. 
Peypus gölünün garbinde muhasa

ra edilmiş olan bir Sovyet alayı 80 
temmuzda tamamen imha olunmuştur. 
Bu alayın yarma teşebbüsleri tamamen 
püskürtülmüştür. 

Roma, 1 (A.A.) - Resmi menbelar· 
dan verilen rnaHlmata göre, İtalyan se
feri hey' etini teşkil eden kuvvetler şark 
cephesine varmışlardır. 

- Devamı dtirdliDdl sahifeda -

Yeni Mısır kabi
nesi kuruldu 

Vaft Partisi de hükfı· 

Sırp çeteleri 
faaliyette 

1 
Szrbistandaki Alman iş
gal ordusu 15 fırkaya 

çıkarıldı 
:llonr:-al, ı (A.A.) - Yugos\avy:ı 

, Bn~ kon•olofünıtn :ıldığı bir habere 
gi\re, Almanlar Yugoslavyada işgal 
km·,· tleriıı: 10 tllmenden 15 e çıkar
mısl:ırdır. 

L;<ral ku\"\'elleı inin :ırlırılm:ısı P:<'
r• :ı lınft:ı zarfında Alm:ın üniforına~ı 
giyen Sırp çetel~rinin Alman :ıskerini 
katletmeleri üzerine vuku bulmu~tur. 

• Baş kon•olosun söylediğine göre, 
l:iırp rct<?lerinin me,·cudü 1000 r:ıdd•
sindeclir. 
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ahir i ı eri_) Ekmek meselesi 
u istik Yolla iHTiKAR Mülhakata külliyetli miktarda GökgüzüJ ~ 

ORHAN RAHMi GÖKÇE Şu gökyüzü, dinlerin hakim olma-
Çaresİ bulunan birşeyin halline gitmeyip vatan- H . d h d . h ekmek satan bir fırıncı ğa baıladıkları tarihten bugüne ka-

• • er devır e, er yer e tıcaret a - dar ne safhalar geçirmedi, onun hak-
d aşın sıhhalen ve ıktısaden şayanı merhamet hır lakınm bünyesi ihtikarın diıleri ile Adıı·yeye verı·ıdı· kında neler düşünülmedi?.. Gerçi 

• k l d b" k kl ıaırılmıştır. Normal yıllarda hile ih- ondan evvel de insanların güneşe, 
vazıyete so u masın a ır mana ve mantı yo ur tikar, kendisine bir takım şekiller ve yıldızlara tapmaları vardır! fakat 

Garip bir te:ıadüfr- y A Z A N· _ kuller kıymetlerini etiketler vererek sokulabildiği saha - gökyüzünün ehemmiyeti, bilhaaaa 
müdür nedir bil- • 'kaybediyor; iktısa- ıarda mümkün her ahlaksızlığı yap- Elden ekmek satanlarla ihtiyaçlarından fazla ek- orta ıarkta peygamberlerin doğma-
mem, esbak valimizi Dr. M. S. iden vatandaşın za- mıştır. k ) l h kk · t k"b t 1 k siyle başlar. 
Bay Fazlı Gülecin rarına oluyor. Kanunların, cemiyet nizamlarının, nıe a an ar a ındc.. a t a yapı aca İnsanlar, Jsırlarca gökyüzüne ba-
tzmirde tamim ve ne rine çalıştığı tu- Diğer taraftan katın zemının al- teı-biye ve ahlakın, amme vicdanının Ekmek meselesinin halli için lü- sada adam göndererek muhtelif fı karak dua ettiler. Tanrının lütfunu 

·ristik kelime;;i, herhangi bir işin ale- tına düşmesiyle gayri sıhhi bir mes- ta$a tuttuğu bu piyasa tufeylisinin zumlu tedbirler alınmıştır. Dün öğ- rınlardan 15-40 kadar ekmek satın ve gazabını daima gökyüzlerinde 
mi olmuş,:;a o teşebl:ıüs ve o işten hayır- ken haline sokuluyor. Bu da vatanda- bilhassa harekete geldiği devirler, le üzeri bazı fırınlarda ekmek bu - almak suretiyle mülhakata aevket - aradılar. Büyük yağmurlarla, ıid
lı bir netice almak kabil olmamıştır. şın sıhhatinin aleyhinde bir hadise teş- kütlelerin ihtiya~larını!' arttı!ı, .?1a- lunmamış, bu sebeple ekmek bulunan mişlerdir. İzmir fırmlarmdaki izdi- detli kasırgalarla, biribirini takip 

.\Iisııl mi? Yamanlar dağındaki tu- kil ediyor. lın ne~r~t huldug~. v~ ıktısa~ı mu':a- fırınların önlerinde fazla izdiham hamın sebeplerinden birin de bu ol- eden fırtınalar ve kuraklıklarla hep 
rist ik otel, hala hikayeleri devam eden Vatandaş esasen toprak altı suları zenenın. ıç ve dış °,_l~u~e .!~nı Le?bır- olmuştur. Fakat alakadarların aldık- duğu tesbit olunmu§, tren ve kam· Tanrıya baktılar .• 
Ağamemnun ve lnciraltı tesisatı ve çok yüksek olan bir yerde etrafın yük- lere do'!ru Y,..er. degı§tır.dıgı, yenı Aza- ları yeni tedbirlerle fırınlarda elt- yonlarla bu şekilde sevkedilen bir İslô.m Peygamberi gökte Tanrıya 
bunların en güzel misali de turistik selmesiyle daha ziyade rutubete ve su- ruretlerın hakım oldugu fevkalade mek daha bollanacak ve hiç bir iz- miktar ekmek elde edilmiıtir. Bu gi- ulaştı. 
~·oJlar hikayesidir. ya mağtus bir halde bırakılıyor, de- zamanlar~ır. . dihama da meydan kalmıyacaktır. bi sevkiyata kat'iyyen müsaade edil· İsa, göğe uçtu. 

Bilhassa Karşıyaka kı~mından bah- mektir. Ve binnetice gerek iktısaden, Muhtekır .o vakıt~ h.er . mevzuun, Belediye zabıta memurları, dün miyecektir ve tertibat alınmıştır. Musa devrinde gökten maide hel-
ı-ecleceğim. gerek sıhhaten vatandaı-ın zararına ol- her maddenın, her fıat._ın hı~ la rafın?- §ehrimizdeki fırınları sıkı bir kontro- Dün şehrimizdeki fırıncılardan. biri- vası yağdı. 

nu yol sebebiyledir ki Karşıyaka duğu gibi kordonun yükselmesi Karşı- kanca takarak, onu _agır aırır kendı le tabi tutmuşlardır. Bazı kimsele- nin, mülhakata külliyetli miktarda İslam ordusuna taarruz eden düş-
kordonu, fasılalı olarak beş senedir, raka dahil kısımlarının çukur kalma- bulanık sularn~a dogru çekme!c v~ rin, civar kazalardaki tütün tarla- ekmek sattığı görülmüı ve kendisi mana ·karşı Ebabil kuşları gökten 
daimi olarak ise hemen üç ~enedir, in- sını badi olmaktadır ki bu da şehirci- orada soymak uıter. Bu, onun sıstemı lariyle bağlarında çalıştırdıkları iş- müddeiumumiliğe verilmiştir. Elden ateş taşlar fırlattılar .. 
şa:ıt yeri halindedir. lik ve şehir assenismanı bakımından ve metodudur. • çilerin ekmek ihtiyacını İzmir fırın- ekmek satanlarla ihtiyaçlarından ' Din kitapları, bu hadiselerle dolu-

Ne olur, ne yapılır, ne yapılmak is- muzır bir hadise teşkil etmektedir. Vatandaşların ~ırtlagına basarak !arından temin ettikleri habı>r alın - fazla ekmek alanlar, takip edilerek dur. 
tenir; belli olmaz, bilinemez. Yıapılır, Bundan başka meselenin bir de hak veya en İptidai ihtiyaclarını Yı,tkalı- m~ştır. Bunlar fzmire sureti mahsu- adliyeye verileceklerdir. Fakal gökyüzü, en civcivli safha-
söküliir; tekrar edilir ve bu böyle de- ve adil ciheti kalıyor ki, o da iyi dü- varak adela harami gibi onlardan ' sını simdi geçirmektedir. Rahmetli 
vum eder gider. ~iiniilmeden yapılan bir tc~isatın hata- biı: n~vi ticaret ahlaksızl~.ğ~. b~c~. a~an r \ h dedelerin_ıizi biran için mezardan çıka 

.r:ıpıp üzerine asfalt çekilmek istenil- . ıhhatiııden ve evlerinin kıymetinden Onun. kervan yolu kesen bir şaki- Sayın halkımıza ri çalan ve tonlarca siklette yangın, 
' Söylenene bakılırsa giizel bir blokaj ·mı diiz~·ıtmek için orada oturanların bu nıyasa haydudunu duşununuz. 1 Ka ve tevziatı- rarak,, pıke yapan, canavar düdükle-

miş. ceza almıyor, demektir. Böyle yapmak den faı-kı olabilir mi? b } infilak bombaları ve gaz atan tayya-
Iliz o zaman bu sütunlarda asfaltın mı doğrudur ve muvafık haktır, yok- o, gece vakti bir küçük dükkana --o-- na aş anıyor relerin hücum ettikleri bir sahaya 

dünyanın her tarafında yerini betona ;a yolu kazıyarak ev seviyesine getir- girerek oradan dört §İşe rakı i1e be§ Sıfmaga dikkat ediniz bıraksak, eminim ki, kendilerini dün-
teı·kettiğini ve daha ucuza mal olduğu- mek mi'! Bu da hukuki bir mesele naket sıgara, bir kaç kilo şeker .V.e • • yada zannetmez ve çıldırırlardı. 
mı daha mukavim bulunduğunu ve bil- halindecJılr. pirinç calan hırsızdan geri kalabılır Çocuklarınızla iyi ala- Evlere fış verılecek, kah· Fakat, işte hakikatler meydanda-
h:ıssa beton yolların VEsaiti iptidai- Gerçi şehircilik hayatında böyle mi? .. Piyasa soyguncusu il~ diğerleri kadıar olunuz.! ve b kk ıı d b dır. 
yesi memleketimizde olduğunu, asfal- oeylere, nadir de olsa tıesadüf olunur. arasında ahlak ve sosyal nızam bakı- a a ar an U Zamanı geliyor, tayyarelerle kon-
un ise hariçten tedariki lazım geldiği- Fakat bunlar başka türlü olmasına im- mından fark aranırsa muhtekir hak: Karşıyaka ve mülhakatında bilhM- fişle alınacak fetiler, serpantiler atılıyor. 
ni binaenaleyh beton yolların yapılma- k:in olmıyan yerlerdedir. Bunun en kında varacağımız mantıki VP ak!ı sa Bayraklı, Hacıhüseyinler, Bostan· .. Bazen; onlar yerine tedhiş beyan-
~ını istatistiklere i:-1tinaclen yazını tık. parlak misali Şikagoda . okak ve ş-eh- hüküm acaba diğerinden aşagı 752 çuval k-ah:r.e~in hal_ka suratle na~eleri ile zehirli gaz atılıyor. Be-

• 'edendir bilmem, gene asfalt tercih rin dört metre yükseltilmesidir ki bir mıdır?.. lıda geçen sene kadar değilse de bu ve kol~ylıkla tevzıını temın maksa- ledıyeler, köpekleri sokaklarda ze-
olunc!u. Yol bir çok i~tihaleler geçirdi. mecburiyeti mutlaka tesirinde olduğu Aln.ının. teri il': be§ o.n kuru~ kaza- i- eııe de yine sılma vakaları görülmek diyle Htşe m~düilüğü tarafından lil. - hirlerken insan olarak içimiz ne ka
Yupıldı, bitti. Fakat üzerine çekilecek ~ibi ayni zamanda belediye ve bükü- nıp hır .aıle ocaıpna bıraz yıyecek, tedfr. Bu yerlerden müracaat, daha ~umlı: ted?ır!er ı;ılınmışt~ .• _İz~~r dar sızlar!.. Fakat tayyareler, ica-
:ı:;f:ılt bulun:ımadı, denildi. Ye sonra met bu işte halka bir miktar tazminat biraz gıyecek, bıraz yakacak, kulla- fazladır. ıdhalatçı bırlıklerı umumı katıplıgı, hında, zavallı insanı bu mahlUktan 
bc toıılamağa karar verilmi15 ve ihale vermeğe mecbur kıılmışlardır. naca~ şu ve bu madd~yiy:_mine ça.lı- Bilirsiniz .ki Sıtma mühim bir has- h.er ev~e.otura_n ailenin t~vziattan is- daha h?1ysiyetsi:z: hale getirerek sürü-
olunmuş olduğu i.;ıitilrli. · Tabii bugün bövle bir teklif mevzuu şan bır vatanda§tan, ıhtıkar suretıy-1 t 1 kt İh 1 d"l 1 . .. . tifadesını temın maksadıyle defter ler halınde zehırliyebiliyorlar. 

Şimdi başlanılmak üzere bulunuyor. bahis olamaz. Fakat hiç bir zaman ya- le bi~ şeyler koparıp çalmak ne de-' ~ ı ır. ma, e ı en te.~ a.~ı gormı- v~ fişl~r hazırlattırmıştır. . Her eve Lakin tayyare bununla da kalmı-
Karşıyaka sahilinin hemen her ta- pılan yanlış bir işin tamirine v~ yahud mektır? . yen hastalarda, hele kuçuk çocuk- fış ver~lecek ve h-alk, kendı semtle- yor: 

rafı altüst, kum çakıl parçalariyle do- ,·aresi bulunan bir şeyin halline gitme- Bu tipi, idare teşkilatının Pn dık- hırda vahim neticeler t~vlid etmek- rindekı bakkallara müracaat ederek Gün geliyor; dü§man memlı>ketin:n 
hı. Bir taraftan da trnltuvar lıordür- yip vatandaşın sıhhaten ve iktısaden katli kararları, en sıkı takipleri ve tedir. Bilhassa süt emme \ağında fişi ver!llek suretiyle muayyen fiat sokaklarına sahte propaganda para
leı ·i tekrar sökiilerek yeııi kenaı· taşla- ~ayanı merhamet bir vaziyete sokulma- kanunların en ileri, en şiddetli hü- olan y:ıvnılarda ela sıtma görülmek- üzerinden bedelini ödeyerek kahve ları da atıyor ve bunları para z:ı.nnP-
rı dizilmekte olduğu görU!i.iyor. !'.ında da bir mana ve mantık yoktur kümleri ile bir hırsız, bir cani, bir t r . alacaktll'. Her semtte· mahalle bak - derek kapışanlar, paranın bir tara-

Tabii ı u beton lefrü;j halihazır mev- :ı:ınncdiyorum. şaki ve bir hayduda aid ısrarları~ızla e( ıı. . . . . . kullarına ve çarşıd-aki bakkallara pa- fında mutlaka propaganda yapan 
cud mak::ıdamın üzerine yapılacağın- Ricamız şudur ki, bu isin cezri ve takip etmeliyiz. Vilayetler, tıcaret Halkımıza şu cıhetı bıldırmek ıs- 1 zar'Lesı günü kahve verilecektir .. Bfr bir cümle okuyorlar. 
dan yol da 0 ni~bette yükseğe kalk- esaslı Lir :-;urette tedkiki · ve halkın müdürlükleri, ticaret odaları, beledi- terim. Küçük çocukl:ırda gôrüleıı baş- ı defa kanve alan kimsenin tekrar İngilizler şimdi, Almanl.;ra ben
makta ve truttm·ar kenarları bu beto- ·nhhat \"e iktısad \'e hakkı aleyhine bir yeler, fiat mürakabe komisyonları, lıca araz; ateşten başka kusma, is- müracaat ederek hile yoliyle fazla zin, e~, ekmek vesikaları -ıtıyıwlar-
na g-öre dizilmektedir. tatbikat. yapılmamasıdır. kontrol memurları, zabıta; her cep- haldir .. Sıtma süt çocuklarda çok de- ıkahVt! almasına meydoan veriJmiyecek mış .. insan kullarını geçindirmek 

:\Iademki beton ya:pılacuktı, CYvelce Fikrimizce belki biraz masraflı ol- he~en.b.u kuduz mahluku e.n.sı~ı ~ir f lı 'b'. . .. ·te "d" . ve bu gibi hareketleıi görülenler için _Allahın maidE' helvası gönder_ 
makla beraber, yol pek fıla kazılara!< daıre ıçıne alarak vurmak ıçın ışbır- a u gı ı araz go:s rmesı ır. hakkında tahkikat hapılacaktır. medıği bu asırda, gökten h<'r ~e~ı'd 

~ apılan uzun blokaj ameliye ine ne lü- M··t · ld - "h •· 
znnı olduğunu ve hu bi:ud masraf muntazam bir seviyeye getirilebilir. liği yapmazlarsa, yakalanan bazı u eessır o ugumuz cı et bazı Ayrıca tahmislere de kahve veri- iaşe ve levazım vesikasının aiinc:İe;il-
1 e fa:ıli. etin neden ihtiyar olundu- Bu ma~raf herhalde gayri menkullerin muhtekirler haricinde, onlardan bir ailelerde cÇocuğum kusuyor, sütüm lecek ve bunlar da haıka satış y-apa- mesi hoş bir şeyse de, bu taklid VE'Sİ
ırunu tedkik dmeklik ~abamız haricin- kaybettiği fiatten daha ucuza mal ola- çok tiplerin gi~li gizli çalıştıkların- çocuğuma yaramıyor> kanaati 'ile caklardır. Tahmisler de satışlarını kaları kullnnanlaı-ın başlarının tepe· 
d~ olduğundan, olan olmuş kaydiy!e, caktı~-.. Bu mas~f olacak diye sahil dan ş~phe ~tmıyelim.. .. sıtma ve bundan başka mühim olaıı bakkallaı: gib,i fiş !°uk_abilinde yürü- sind~ baltalar sallanıyor .. 
l ıuntın tekrar mevzuu hah~eılilme;;i lü- cvlerının ve şehrın arka kısımlarının Daıma pıyasaya ve mantıkın, ıoy- b , k h . . . . . .. 1 . tecekJerdır. 1 ahmıslerın, has kahve- Gokten kurbağa, taş, kan ve süp 
zumsuz. ~uya ve rutubete gats olunması, olun- lcdiğine bak•rak, kendi kendimize arsa a:stalıgı _cıhe:ıne_ g~dı mıye- ye nohu<l, leblebi vesaire karıştırma- rüntü yağdığını bilirdik. Fakat böylt-

masa bile bunları su istilasından kur- şu suali tevcihe mecburuz: rek bunun ehemmıyetsız bır ıshal ola- !-arına meydan verilmiyecek, tertibat vesikalar yağacağını halırımızl\ ge-
Diz bu beton yol ins.·aati.vle hu~ule ı E b k t · tarma c için edilecek masraftan her - vet, arasıra ir aç muhtekir rak telfikki edilmesidir. Şüphesizdir alınmış ır. tırir miydik? 

•rdecek netayici bir:ız incelemek i~ti- tı k J 
r oruz. _ald:. dah~ s~heyl daha mantıki ol~c~- ya a ~nı~or .. F:ı-~at bu suretle h~r ki sıhhati yerinde olan bir annenin lzmi~·lilerin iki aıYlık ihtiyacına T~ı;rıc!an dilerim: .. 

Beton ·ol mevcud bloka.ı·ın u'"zeriııe gı şuphesızdır. ~sasen ha!k turıstık §~Y bıtmıı ~~d.•r. Ça~ı~, _,norma_l hır sütlü kadar çocuğuna. yarıyacak, bes- mukaiJıl tevzi edilecek 752 çuval Bızım evlere df' goktPıı kahve, 
~·ollar masrafını odemektedır. Ödediği fıat hareketı ıçınde mıdır· Komısyon 1. k h' 1 . d 1 k kahveden bfr hafta sonra ikinci partı konserveler, ayakkabı, gömlek şap-

, .. ıılılıyor ve rutttıvar·da bazı '·eı·ler b' .. fi k d" 1 h" . · · · f" ti · t · ki ıyece ı" Jır gı a o amaz. Çocu "- . . · k k d 1 · • ' • · ' ' ·' ır masıa a en ı a ey ıııe netıce al- ışını. ya~~ıf, ıa erı anzım .ve ta p . . '$ . • . • .• .• ve ıkı aylık daha ihtiyaç i('in ayrılan a, a ın ar ıçın çorap, ltrem, ruı, 
cı c bu ~viyeye tebeiveten e:kisinin ınak herhalde 'ayanı arzu bir şey de- etmıı mıdır?Vatandaşların ~ıkayetle- !arda kusma, ıshal, aleş gıl.ıı gorulen kahve tevzi olunacaktır. nazarlık, eteklere takılmak için zil, 
elli ila :-ek;;en santimetııc yükseğine ğildir. ri nerelerde tekasüf ediyor? Bunların haller gene şüphesiz mühim bir has- cx.ı yapma kaşlar ve lcirpikler yağsın da 
~ıkanlıyol". Bu ,;uretle mevcud vlerin B. b · ıd· ti t lk"k h h" ti · d" ., p· d h b r r eviyeleri sokak zeminind n elli . an- .. ız~ u. ~ı< ıye e e( ı e mu tac ma ıye erı n~ ır. ~y.asayı a a nor- tahktan mütevellittir. Bu gibi araz DOMUZ AVLARKEN• ADAM ayram ey ıye ım, amin~ ... 

im me;;ele~ıı. n;aI hale ıretırmek ıçın ne yapmak göstel'en "Ocukların gerek sıtma ve ·~ ,_ • Çımdık 
tim iliL bir metre kadar aşağıda kalı- Maamafıh bence bütün bu işteki lazımdır .. llh... j ~ - f OLDURDU 
yor, demektir. Bunun faydası nedir, aykırı.lık Bay Fazlı Gülecin çok sev- Ali.kadar teşekküller, bunları ade- gere~se barsak h~sta!ıgına tutulmuş ....::!ıl ~~'·' _,...._ 'fABJJADA 
hilmiyorum. _.\mma zararları mey- eliği turistik kelimesinin bu isme alem ta masalarının önünde birer daimi oldugu anla§ılacagı cıhetle yavrunu- Seferihisarın Doğanbey ııahiyı~si- .ıe.. 
rlanda: olmasınc~an ileri gelmektedir. not halinde bulundururlarsa, zannedi zun vaziyeti ,;ıhhiyesi ağırlaşmadan nin Ilıca mevkiinde Kurtoğlu Ahmed, o::-·-·-·-·-·-·-r 

Bir kere evlerin nisbeteıı zeminden Öyle itikattayım ki, bu isim olma- yoruz ki, ihtikarla mücadele mevzu- hekiminize müracaatte ihmal etme- Kozanlı köyü halkından tenekecı lJemiı- hırı;ızlafı: 
aşağı kalması katlan bir bodrum katı ~aydı bu iş daha çok yolunda giderdi. unda çok eıaslı adımlar atılabilir.. yiniz. Mehmed ustanın domuz avında attı- .Keçecilerde Belediyeye ait kanali-
h, l~~albetmekle, mevcud gayri men- Dr. Jl.f. S. ğı bir kurşunıa yaralanarak ölmüş- zasyon kapaklarından ö tanesinin ça-

---o 0 ORHAN RAHMi GÖKÇE Süt emen küçük yavruların kan tür. Suçlu tutulmuş, adliyece tahki- ıııımgı zabıtaya şikayet edilmiş, yapı-
muayenelerinde sıtma da görülmek- kata başlanmıştır. lan araştırmada .kapaklar bulunmuşsa 

Çimento 
ihtiyacı 

GAZI T~RBIYE ENSTITO· 
SUNE GiRECEKLERiN 

IMTIHANLARI 

tedir. ooo da hırsızları meydana çıkarılamamış-
Emme çağında olan bu çocuklar- İKi MUHTEKiR YAKAYI tır. Tahkikata devam olunuyor. 

<la ateş, kusma, ishal gibi araz gös-' f(aı ısını dövmüş: 
te 1 · · · · ELE Vt.HDI Karantinada Inonü caddesinde Mu;-

BUGnNKO PROGRA rme er.ı sıtma parazıtının kanı'na lafa 0 - 1 Şe k t . . ı·k .... _ 
u M 1 d·-· h. d ·ı . l k G ·1 dd . d s··ı ·ı gu ve, geçımsızı yuzun 

7.30 Program, 7.33 .Müzik: Hafif sa ıver ıgı ze ır en ı en geme te- .. azı er ca esın e u eymaı~ ~g u den karısı Güliızarı yere vurmak sure-
lzmire ayda 500 tondan 
htz1a çimento ayruacak 

G2zi terbiye enstitüsünün muhte- prog ·am (pl.), 7.45 Ajans haberleri 'dir. Süt emen bu yavrularınız böyle t~ccar .Hay Ibrahım, kundura çıvıs_ını tıyle kaşından yaraıanm:ısına sebebi
lif şubelerine parasız yatılı olarak 8.00 :Müzik: Hafif programın devam~ ,hastalanınca sıtmayı da hiç hatırdan ~l.osu. 5ou ~uruşta.~ M;~;ıed k ogıu yet vermiş ve şikayet üzerine zabıtaca 
girmek istiyenlerin y-azılı ı·mtı'hanları (pi ) 8 "0/8 45 Fvin saat· 13 30 ' 1 s t · · · k useyme sa mış, 0 a uruşa tutulmu.,tur 

g . • 1"'3' 33 ·l\r··. ·ik·. ·T .. ık, . l'kplro- çı carmayınııı. ı mayı sıvrı sıne - başkasına devretmiştir. Her ikisi de H "ık: 
4 Ağusto::. pazartesi günü ba~iıyacak ram, · uz · ur çe P a ar, •Jerin aşılıadığını ıpek güzel bilirsiniz 'ht k ~ d dl" - . l. · ırsız ı · 

( · 13 45 Ajans habe 1 · 14 00 M .. "k 't 1 1 ar suçun an a ıyeye ;reıı mış - Seydiköyde H s -1 B S b · Al 
; ımento fiatleri, mıntaka iktısad ve o gün Türkçe, edebiyat ve peda- K · r erı, · ~z~ . : "çocuklarınızı namsiyesiz yatırmayı- !erdir. . ı:1 an og .u . · .a rı -

müdürlüğü tarafından tesbii edil - goji şubelerinin 5 Ağustos günü ta- ~rışık pro~ram (pi.), 14.45 M_u~ıl<: 1 s· . . k . tıJibaşın evıne gıren beıırsıl hır hırsız 
.. . . . . 1 .. ' . . Turkçe plaklar programının ıkınci nız. ıvrı sıııe !erden daıma muhafa- l • , Ü 'Ü • Ü CEZA - tarafından bazı ev eşyası çalınmıştır. 

n:ek uzeredır. Resmı teşekkullerm buye ve matematık şubelerının, 6 kısmı, 15.00/15.30 Müz.ik: Dans mü- za ediniz. ASL ~E 'Ç NC HA- Hırsız zabıtaca aranmaktadır. 
çıınento ihtiyacı ela tesbit olunarak 1 Ağustos günü tarih - coğrafya ve ziği (pi.), 18.00 Program, 18.03 Mü- Karşıyaka H1ikliınet Tababeti KIML~GlND.l!JN: . Bardakla· yaralamış: 
l li:tısad Vekaletine bildirilecek ve beden terbiyesi şubelerinin imtihan- zik: Muhtelif şarkılar, 18.30 Serbest h Mkillıttekorunml a 1~alnkuilı_ıkun~ ttmhuhalü lkiçeşmelikte Ali caddesinde Meh-

. 10 d k"k 18 40 M .. "k R d iNCiR TOPLARKEN AG-AÇ are e n suçu ı ı ._.e a ma- -ıhtıraç, hazırloanacak listelt!re göre !arı başlıyacaktır. 1mtihanl-ar İzmir a 1 a, · uzı : a yo c~~ ?r- • hallesinde Tekke sokağında 22 sayılı ~ed oglu 16 yaşın~a Ali, oyun mesele-
temın edilecektir. lktı. ad Vekaleti, Ulkü ilk okulunda yapılacaktır. kestrası, 19.00 Konuşma, 19.15 Muzık: TAN au· ŞTU" evde oturan Rıza oğlu 316 dog"umlu sınden Mehmed oglu Mustafayı bar-

. . . . . . . .. • Radyo caz orkestrası programının de- dakla yaraladıg-ından zabıtaca yakalan-
çımeııto fabrıkaları bırle ık ı~lerı bü- Bu ımtıhanlara. ogretmen okulu · . .. Uncu Omer Koçan hakkında mevku- ' . . . vamı, 19.30 AJans haberlerı, 19.45 Mu- K· . k d s - kk d l\I t . mıştır. 
1·0-;uııa devlet, vilayet ve l:ıelediye _ ~e_zunla_rı ıle olgunluk ımtıhaı;ılarını zik: Meydan faslı, 20.15 Radyo gaze- r ~ışıya a. a . o~u .. uyu a .. us a-

1 
fen y~pılan .duru~m~ sonunda, su~lu-

ler ıhtiyacını listeler halinde tesbit veı~ış lıse mezunları ka.~ul edılmek- tesi, 20.45 l\Iüzik: Saz eserleri 21.00 ~a oglu Tevfık, ıncır wplamak uzere 1 nu~ bır çuval .ekstra unu 8/~(Hl~l lzmı"r Tıı·caret mahke-
(lile. k k . 1 t . ·t ' . tedır. Şımdıye kadar Turkçe - ede- Ziraat takvimi ve Toprak mahsulleri ağaca çıktığı sırada ağacın en üst t:mhınde 2~ !ıraya. fırıncı Huseyın 

L re arşı anmasını emre mış u. biy~ t ş b . 9 d .. 5 t b.. . d d· k ... h. . tm k ı· .1 'ht 
.kesmi teşekküller dışında kaıan . a u esı:ıe • pe. agoJı , a ııye borsası, 21.10 Müzik: Dinleyici istek- dallarından yere, beyni üstüne düş- a - ın '1 ı ı;;a . sa. sa a_ sure ı.1 ~ ! ı- meszndıen.· 

t . ht . 1 . 1 . . \ k ' .3, matema.tık 3, tarıh - cografya 5, !eri 21 40 Konuşma (Günün mesele k t" 1 • 1 kar yaptıgı . abıt otdugundan ı\iıllı ko-
/~"u:ııbı ~ açt ar_ ıçın z711 e ı:. e Ji.a - beden terbiyesi şubesine 1 kişi mü- !eri) 2İ.55 Müzik. Radyo salon orkest: me şu re ıy e agu· yara -anmış ve runma kanununun 32 ııci maddesi de- . Kablel'iflil.s Konkordato hükümle-
e 

1
ç.e 1

1r ~n enJ~~ v.erı nıış uh ... v- racaat etmiştir. lmtihan komisyonu, rası '(Vio!onist N~cip Aşkın) 22 ·"O deılrnl memleket hastahanesine kal- !aletiyle 5l:l cu maddenin 3 cü fıkrası rinden istifade ta.lehinin kabulüne tet-
\ e ce zmJiın ay 1 çımento 1 tıJ a- maarif müdUrü Reaid Tarakçıog-ıu A ' ·" dırılar:ık tedavi altına alınmıstıı·. mucıbıncıe 25 lira ·ığır para cezasiyle 
cını karşılamak ıçııı bOO ton konten- . r- d R "·d G.. 

1 
R f - jans haberleri, 22.45 Müzik: Radyo ~ hk' .. t ' (J" . ..dd ti kik merciinde karar verilmiş olan lz-

Jan ayrılmıştı. , Şımdi bu miktar artı- nKunrtsrelıs ıgınN.eh deşiı k uro '.. e ket salon orkestrası ıprogramının devamı, md.~kk_umıye kıne vtel ye ı gun mu eke mirde Anafartalar caddesinde 375 sa-
ı· ıtmıştır. .u . a ve 1 a şı tan muteşe - 22.55/ 23.00 Yarınki program ve ka- MAZA.RJ• K u anının a_p~ 1 masın_a ve mer u- yılı dükkanda Tuhafiyeci Kadri Soy-

{' t 1 Z t· b b . kıldır. panı~,. mun ayrıca ofısten aldıgı 4 numaralı danın alacakl<>ri,·Ie :lkdeyledig"ı· kon-
vımen o ar, ey ın urnu fa rıka- ı to ta t ı Jd ·· • 

.·mıdan alınacaktır. Yeni kontenjan 000 000 Caz orkestrası l"ncı·r- ~n ~rfd tp tn sa ıtma~ı memt~ul o u- kordatonun mahkenıece 25/6/941 ta-
l . · · "ht· k ı Karabu·· kte yapılan ara• HASTANELERDE TE'FT/Ş gu a e op an sa ma sure ıy e eva.- r·ı"hı'nde tasdikı'ne karar verilmı·ş ve bu 
zmırın ı ıyacını arşı ıyac-ak dere- miri hükfrm.ete muhalefeti de sabit ol- .. .. ,. · ~ · . 

cede geniş tutulduğundan inşaat sa- Şehrimiz Sıhhat ve İçtimai Muave- altı p/ô.iında d _ d T C K 526 dd . hukum kat ıleşmış oldugu ıcra ve ıf-
lıip!eri çimentosuz kalmıyacaklardır ba tekerleği demirleri net müdürü Dr. Cevdet Saracoğlu, dün 'J ug~~- an tak. d'. · ~n .. h c~-1;~ e~ı !as kanununun 300 ncü maddesi bük-
,. 1 d"kk t d'l k k 1 . · . . bazı hastanelerı· teftia etmı""tı"ı· Her Pazar: 15.30 dan 19 a kadar mucı ınce ıren gun a 1 apsı- mu··ne tevfı"kan ı'lan olunur (3019) 
ı a nız ı a e ı ece no ta, zmıre Araba tekerleklerıne konulan şı- ' ·ı ::; • ne ve cürüm ve cezaların içtimai ha- · 
\:~~:il.en çimento kontenjanının diğ~r. na demiri ihti'.'.acı~ı karşı.~amak .üze- ~ sebiyle 1'. C. K. nun 70 ci maddesi mu- lZMlR AHKAMI ŞAHS!YE SULII 
''.ı.1.1etlere satılmamasıdı:r. ~una h.ıç re ~ktısad _Yekaletı Karabuk demı: ve Şehı·r Gazı·nosunda Perşembe cibince ve neticetıen 3 gün hafif hapsi- HUKUK MAIIKEMES!NDEN· 
bıı· surette musaade edılmıyecektır. çelık fabnka!arında çenber demltle- ne ve 25 lira ağır para cezasiyle mah- İz · d B. · · A · · h ıİ · d 

;iehrimizdeki 12 mozayıkçı, dün ri inşa ettirmiş ve şehrimize de gön- kümiyetine ve tevkif tarihine nazaran 1041mır. e ~r~r 3~ızıye m~ a hesınd e 
iktı~ad müdürlüğünde toplanmış ve dermiştir. 35-40 milimetre genişlik EG"' LENCELERI• mevkuf kaldığı günlerin hapis ve para "k ntcıdso a a. ı· nt?mlatr dı banle e 
avlık ,.·mento sarfj,·at t b't t · , 10 ·1· t k ı ı - d 1 b ı ı ame e en ve ve aye ı a ın a u un-., . ,.ı ."' . ını es ı e mış- ve mı ıme re a ın ıgın a o an u I cezasından mahsubunun yapılmasına K .. ük G .. lte z·h · · 
ıerdır. Bunların ıhtıyacı, müşterek demirlerin, şehrimizde işliyen araba- T • h f' k ""k 1 • ve başka sebebden mevkuf değilse tıah- mıyan uç u n ve ı nıye aY!1ı 
bır liste halinde mıntaka iktısad mü- !arda kullanılmağa elverişli olmadığı emız ava, ne ıs yeme ' mu eme servıs lliyesine 9/7/941 tarihinde karar veril- n~m~ra.ı~~~nJde ot~ran dayıl~rı. ~ıl-
dtl?~llüğüknt~ verilecek ve Vekalete bil· görülmüş ve kazalara gönderilmesi yüksek bir müzik imiş ve hükmün katileşmiş olduiu ilan ~J;~,941 ~a~hıi~dvea~ıa~::~e~~ldi~I~:a~ 
ırı ece ır. kararla§tırılmı§tır. 1 olunur. (3027) olunur. 
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lzmir- sicil ticaret memurluğundan: 

iz ıılt Al • n ;ıkt " u .ı! .ll .c ı d • Nvannanıe ıle li~Jwt unvanı· 
"ııık• 131ı ııc ol k 11 . r lı nııı 1oh .. ıın Cari llolıısr·l, şeklinde ta•· 
npartınar ın 2 num. r: cı;ı. :nde her hil: ni iliteın,ş olduğunılaıı i~bu ticaret 
nevi komisyon ve aooııtclik ile iştigal unvuııı tashihen sicilin 3071 numara
eden Yohann Cari Hala ek t •ı k~rre ıııa kayt ve te,cil edildiği ilan olunur. 
~~~~~~-~~~~~~ 

Çimento fiatleri hakkında 
lzmir Mıntakası iktısad müdür
lüeünden: 
lktBıul \' !<a!etıni ı Çimenle- • ~tkri hakkındaki 26.6.941 tarihli ila

nına ve lznıi · Reled y' ncümeıı,ni (',imento nakliye vesuir masrafları 
hakkınclakı .ı•,.7.941 tar•h ve 16~1 sayılı kararına göre memleket mamulatı 
olan çimentoı:ınn 1. m r ı nıağa1.a<l.. esıinı •atı• fiatı kfır dahil olduğu 
hıılcl . (3030) 

Dökme 
tonu 
L. Kr. 

'Porba içinde 
tonu 

L. Kr. 

Normal l'ortlant ç nırntosu 24.32 27.44 
Çabuk scıı:leşcn Pc rtl:ınt çimen· 27.47 ~0.5!l dır. 
tosu •8üpersiman> 

lstanbul liseler satın alma ko
misyonundan: 
C'insi J.'iatı ~Llktıırı 

Kr. Kilo 
---

Beyaz peynir 70 18500 
Kaşar • 125 8900 

ilk knıin.ı• ı 
J,ır:ı Kuruş 

J.'0 

Sa rl na ıne bedeli 
· Kuruş 

------ ----·----------
Pirinç 63 50500 2008 134 --Zeytiıı,rnğ 88 12600 832 

Komlsyonumuzahağlı a.. yatılı Lise. in yukarııla yazılı yiyeookleri 
kapalı znrf ıısuliyle eksil'ıııeye kep. nıu~tur. Ek,iltme 4/8/941 Pazarte
,,j ~ant 11 de hlanbul llcyeglund Lıseler satın alma komi. yon unda ya
pılacaktır. 

!steklilt>r 941 yılı Tic.ıret ooasL ve ıkası ilk kminat makbuzu ve tek
liC!erıni havi 2490 sayılı artırma ve eli iltme kanununun tarifatı dairesin
de hazll'lıyacakları kapa!ı z rflarını bellı ~aatten hır saat ·evvel sözü ge
çen komisyon reisliğine makbuz m.kabilinde vermeleri. Postada olacak 
gecikmekr kabul edilemez. Şartname'cr Galatasaray Lisesindedir. 

16 21 26 2 (2620) 

Devlet Dimir Yollarından: 
İstanbul Edirlli.. hattı uzerinde kilometre 270-278 arasıııda hat kenarın 

<la vagona teslim şartıle \"C muhammen tedel 8125 lira olan 2500 l\13. taş 
kapalı zarf us_ ü ı e sabn a ınacaktır E siltme 18-8-9·11 .Pazartesi günü 
saat on birde Sirkedd<. !l ş!e•me bina,ınua A. E. komisyonunca• yapılıı. . 
caktır. İstekliler. 609.:l8 !ıra mırnkkat teminat ile kanuni vesikalarını 
ihtiva ecl cck kapa! zarfları ı' ayn: gün saat ona kaılar komisyona ver
nı<>leri lfızımclır Şartnameler parasız olarak komi,yondan verilmektedir. 

ın -2-4 -G l2!l40 629 ı 
~~__,,...,, ............. ~~~--~~-

Audın vnaueti daimi encümeni dun: 
:\Iemleket hastanrsin;n GOOO Ii .. 1 kLymeLmh kı Ye 140 kalem tıbbı 

ecza ek ıltmes.ne talip ç kma. ıji;ı'1d,1 bu eczalar pazarlık :ıuı·etiyle 21/ 
8J 9H larıhli Perşembe gunü saat 16 ya kadar satın alınacaktır. 

Talıpleriıı Aydın \ ilfıye lJ.:ı mi encümenine müracaatları ilan 
olunur. 25 29 2 6 (286716059) 

r Alaçatı beledıye.sinden: 
Al:ıçatının y~- ~ c! m•ha'ı .nıle ı:eled yenın malı u! .. ıı ınt·r· 

nıcrleri \e kıli cnın enk z ur~!l ı 25110 lıra Uellclı nıuhammen .ııC 13. 8. 
!Jtl tarihinıı ra t :,)8n Cu . ._.1 gıinü ,aut J.> ele Fıeleuyecl mUte~kkı; l~ncli· 
n1ene ıstet\ıılc ın '•..1 tem ı .. Iarı~ı mürnc:ıatlıırı illin oıunur. 

2 4 6 8 \(:ıoı:;ı 
A ... ..,,, ~_._..,_-.-- - -

viıavet daimi encümeninden: 
it.ar i hususı~ei vılayct n t :;;a~al -Yil menbaıncla !J38 lira 86 kuruş

luk tamirat ;ıu, 71 941 tıırih.n<len ıtıbar"ıı 10 gün müdd<!tle temdiden ek· 
ı;iltmeyc çıkar. mı, ır. Taı:?_rata ai keşifnameyi ve şartnameyi görmek 
isti~·eıılerin her gün ;iluhascbci Husı .siye ~lüdüriyeti \ nridat kalemine ve 
eksiltmeye gırıııck ,.,ı;yenlcrın de 11 8 941 taı·ihine müsaclif pazartesi 
günıi saat ıı c.ıe ·~u 7,50 c.lepozıt<> makbuz.arıyle bklikte Vilayet daimi en· 
cümcnirıc nıurııcaat arı lan ohıııur. (3029) -----

Askeri abrikalar umum Mü
dürlügünden: 
ı:ı.ooo Kg. Sadeyağl llehcr kho;u 160 Kuruş 
G.ooo c Zeytinyagı • • , ~o • 

16.000 c Sııbun c • 60 « 
60 c 10.000 c Beyaz peyn r c c 

ıo.ooo c T"u.ı şeker c • 48 « 
8.000 c Pirinç c c 48 • 
Tahmin ed.len bedeli 50. 140 1 ra ol:ın yukarıda yazılı 6 kal.em erzak 

A;keri fabrikalar umum ,_ ciurlügü merkez ~alln alma komısyonuncıı. 
l l / 8, !141 Puzarte.~ı gtinı• şaa. 14.30 d:ı ıııazıı.rlıkla ihale eılileooktir. 

Şm-tn;ıme 2 lira G~ kuruşt .. r. Kat'i teminat 7544 liradır. 2 4 6 (3018 

KAŞELERİ] 
' 

ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SO<lUK 
ALCINLIKLARI, DERMAN kaıe· 

!eriyle derhal geçer. icabında ırün• 
de 1-3 KAŞE almır. 
HER ECZAHANEDE BULUNUR 

{XNADOLUJ · .. ---1 
:,1 1 111 1 111111111111uıı ı 1111nnıuu ı uu111111ıu11111 111 1•111uıı ııınu 11uı1111111111111111111111u11111ııt 

ilzmir Levazım Amirliği İlanları! 
: : ................................................................................................................ 

Afyon askeri satın alma komisyonu baıkanlığından: 
1 - Muhammen bedeli (4000) lira olan (500) çift kundura ka. 

barasız ol11rak açık eksiltme ile pazarlığı 4-Ağustos-941 p• -
zartesi günü saat 15 de yapılacaktır 

2 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Afyon satın alma ko
misyonuna müracaat ederek görebilirler 

3 Teminat muvakkatası makbuz mukabilinde muhasebeye tes
lim edilee<ık ve makbuzunu komisyona getirecektir. Teminatı 
muvakka~a~ı y~tırı:nıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

4 İhalesi kımın uze'.ınde kalırsa teminatı muvakkatasının yüzde 
15 ~ iblağ ile temmatı kat'iyesini yatıracaktır . 27 2 

İzmir levazım amirliği aatın alına komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna üç kuruş elli santim fiat tahmin edilen 

(662000) kilo &aman ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme .13-~ğustos-941 çarşaı:r\)ıa günü saat on altı buçukta 
kışhıda ızmır levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 23170 yirmi üç bin yüz yetmiş 
lıradır. 

4 - Teminat muvak.katası (1738) bin yedi yüz otuz sekiz liradır. 
5 - Şartnamesı,koınısyonda görülebil" 
6 - Eksi!tmeye iştirak ~decekler kan1~~1 vesika lariyle teminat ve 

teklıf mek~uplarını ıhale s-aatinden en az bir saat evvel komis
yona vermış bulunacaklardır. 27 2 7 11 

lzmir. l~vaz~m .a~irliği aatın alına komisyonundanı 
1 - Bı~lıklerın ıhtıy~cı için beher kilosuna elli kuruş fiat tahmin 

edilen 300.000 kılo Sığır eti 5/8/941 Salı günü .•nat 1 l de ka
. palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tutarı -150.000- lira olup ilk teminatı 8750 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebiHr. 
4 - İsteklilerin teklif mektuplariyle mezkur tarihte ihale saatıııdan 

bir saat ~vveline kadar ÇanakaJe Mst. Mv. Satın alma Ko. na 
vermelerı. 17 22 27 2 

İzmir levaz~ amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - B~her kılosuna 2 kuruş tahmin edilen 4651 ton odun 5-8-941 

gunü saat 16 da kapalı zarf usuliyle eksiltme ile satın alına
caktır. 

,2 - Şartnamesi her g.ün komisyonda görülebilir. 
3 - Muhaı:nm~ıı be~eh. 93020 lira olup ilk teminatı 5901 liradır. 
4 - İsteklılerın bellı gunde en geç saat 15 e k11dar teklif mektup. 

ları~ı makbuz karşılığı fındıklula komutanlık satın alma 
komısyonuna vermeleri. 18 23 28 2 

İzmir Leva~ım Amirliği Satın Alına Komiayonunda.n: 
1 - A.skerı hastahanenin ihtiyacı olan 20 bin kilo süt 14-7-941 

gu:ıı_ü ıhale ed~lmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Talıp çıkmadıgınd~n yeniden açık eksiltmeye konulan sütüıı 

muhammen bedelı 3400 lira olup muvakkat teminatı 255 
!ıra 50 kuruştur. 

3 - İh11lesi 4:8-941 pazarte8i günü saat onda askerlik dairesinde 
yapdacagıııdan bugün ve saatta isteklilerin teminatları ile 

__ 2>ırlıkte. komısyonıı. müracaatları 20 24 29 2 
lzmir Levazım Amirliğ i Satın Alına Ko~syonundan: -
~ - Pazarlık!a 100 - 120 ton sun'i va:relin satın alın11caktır. 
2 - Beher kılosuna tahmin ediJen fiyat 150 kuruş olup teminatı 

16750 Jıradır. 
:ı - Şartnamesi dokuz lira mukabilinde komisyondan alınmak -

tadır. 

4 - İh11!esi 6-8-941 çarşanba günü saat on beşte yapılacaktır. 
5 - Talıp olanların Ankara M. M. v. satın alma komisyonuna mu. 

racaatları. 25 28-31 2 
İzmir levazım amirliji aatın alma komiayonundan ı 

:\Hktarı 

;ıoooo Kilo Kuru ot 
15000 Kilo Saman 

4000 Kilo Mercimek 
7000 Kilo Çubuk makarna 

35000 Kilo Saman 
4000 Kilo Sam11n 
1000 Kilo Kuru ot 

aoooo Kilo Saman 
ı;;ooo Kilo Bulgur 
bUUU h::ıo Sığır eti 
lOUtl Kilo Şehriye 
ııoou Kiıo Bulgur 

25000 h.ilo Yataklık kıırıı ot 
ıooou Kilo .Kuru ot 
10000 Kilo Saman 

3500 Kilo Kesilmi~ sığır eti 
aooo Kilo Sadeyağı • 
4000 Kil\ı Kesilmiş sığır eti 

40000 Kilo Odun 
, 12000 Kilo Jl.lakarna 

Yukancl:ı cins ve miktarı yazılı yj;rni kalem yiyecek yakMak ve 
yem ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin teklif edecek
l~d fiat üz~riııden verecekleri. yü.zde onbeş teminat katiyeler iyle 
bırhkte 4-Agustos-941 paz11rtesı günü saat 16 dan evvel komisyona 
muracaatları. "' ı1 1 .,. .• t.M ıaM 3 

İzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
l - 1020 ton fırın odunu alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

18-8-941 paz~rtesi günü saat 15,15 de tophane istanbul le
vazım amırııgı s-atııı almıı. komisyonundıı. yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeJi 22848 lira ilk teminatı 1713 lira 60 kuruş-
~~ . 

3 ~ Taliplerin kanuni vesikı:ılariyle \tekltf mek~uplarıııı ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

2 7 12 16 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan ı 
Miktarı 

Kilo 

2000 Patlıcan 
3000 Tııze fa ulye 
2700 Domates 
1000 Kuru soğan 

500 Biber 
Yukarıda cins ve mikt11rı yazılı beş kalem sebze pazarlıkla satın alı· 

nacaktır. 
Taliıılerin 4-8-941 pazartesi günü saat 16,30 da kı~lada izmir leva· 

zım amirliği satın alma komisyonuna müraca11tları. 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı ' 

500 Adet yem torbası 
1000 Adet kolan 

600 Adet keçe belleme 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem muta biye ayrı ayrı paza; iık-

111 satın al1'ıacaktır. 
T:ıliplerni 4-Ağustos-941 pazartesi g~nü saat on beş buçukta kışlad:ı 

izmir levazım amirliği satın alma komısyonuna müracaatları. 

lznıir levazım amirliii satın alına konıiıyonundan: 
1 - Beher adedine 70 sıı.ntim fi.at tahmin edilen 12 milyon bez 

vüz bin adet alimyon çadır düğmesi müteahhit nam ve heRa· 
·bınıı. alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 7-8·94~ per;ıembe gilnü saat 5 te top
hanede istanbul levazım 11rnırliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 5625 lira dır. 
4 _ Numune ve şartnamesi komisyonda görülilr, Taliplerin belll 

vakitte komisyona gelmeleri. 

-- ----·---- SAHlri. J 

lzmlr ievaz= amiriiğ; aatın alına ı.om~ycilwndan: 
l - Pazarlıkla ~atın ıdııı:ıcak 70,000 kilo Radeynğ• ilıtiy.ı,'mH fıı· 

nünde talip çıkmadığından pazarlık ·1-Ağu•to•-!141 pıızarte;i 
günü saat on altıda kışlada izmir levazım amirli "i ,m(ın :ılmn 
komisyonııncl:ı yapılacaktır. 

2 - Hep~inin tahmin edilen tutarı ·108500 liradır. 
3 - Teminat muv-akkatası 6675 liradır. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

• 

5 - Pazarlığa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat mu
vakkatalariyle birlikte belli gün ve saatta komisyon-a müra • 
caatları. 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyolundan: 
l - Yapılan pazarlıkta isteklisi çıkmıyan 765 ton odıın 5-8-941 

günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
2 - llfuhammen bedeli 15200'-lira olup kat'i teminatı 2295 liradıı· 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin temi

natlariyle birlikte belli gün ve saatte fındıklıdıı. satın alm11 
komisyonuna gelmeleri. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Muhtelif mıntakalara yaptırıl-acak aşgari (14000) azami 

(24500) ton kara nakliyatı pazarlıkla yapılan eksiltmesinde 
talip çıkmadığından pazarlık 4-Aji;ustos-941 paz-artesi günii 
saat on beş buçukta k~lada izmir levazım amirliği satın almıı. 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Y11ptırılacak bu nakliyat üç cinse ayrılmak suretiyle ayrı ay-
rı tıı.liplerine de ihale edilebilir. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tUtarı 122500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata:;ı 7375 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve temin11t mu· 

vakkatnl11riyle birlikte belli gün ve saatte komisyon:ı müra
caatları . 

lzmir Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 
1 - 20 ton sadeyağı pazarlıklıı. satın -alınacaktır. Muhammen be

deli 34000 liradır. 
2 - Huşusi Şartlar ve evsaf topkapı maltepe askeri satın alma 

komiı<yonunda görülebilir. 
3 - Pazarlık 7-8-941 perşembe günü sa-at 11 de yapılacaktır. 
4 - 5100 lira kat'i teminatlariyle taliplerin mezkOr gün ve sa· 

atte komisyona müracaa~ları. 

lstanbul belediyesinden: 
Kadıköyünde Bahariyede Kuş dili, Göztepede tütüncü Jl.lehmed efen· 

di Modada Hüseyin bey ileri Cafernğa mahallesinde Badem altı, Yeldeğir
meninde Yurddaş Ece, Yeşilay ve Celiil Muhtar sokaklarında parke kaldı· 
nm, şose beton bordur vesaire inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 26834 lira 67 kuruş ve ilk teminatı 2012 lira 60 
kuruştur. :'.ftıkavele eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şart· 
nameleri proje keşif hüHisasiyle bunıı. müteferri diğer evrak 135 kuruş 
mukabilinde Belediye Fen işleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 18/ 
8r941 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talip· 
!erin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tuihinden 8 gün evvel 
Belediye Fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet 941 
yılına ait Ticaret odası vesikaları imzalı şartname ve kaııunen ibrazı la· 
zım gelen diğer vesalk ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde ha· 
zırlıyacakları teklif mektuplarım ihale giinü saat 14 de kadar Daimi en
cümene vermeleri lazımdır. 2 6 11 15 (3009) 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 
1 - Tahmin edilen bt!deli 77400 lira olan 45000 kılo sadeyağının 14 

Ağustos 941 Perşembe günü ı;aat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktı r. 

2 - İlk teminah 5120 !ıra olup şıırtııam~si her ırün iş saatleri dahilin
de komisyondan 387 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklierin 2490 sayılı kanunun tariiatı dahilinde tanzim edecek
leri teklif mektuplarını havi kapalı zarflarıııı en geç belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpnşada buulnıın komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 29 2 7 12 (2941/6253) 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlü~ünden: 
Marangoz tezgihları alınacak 

1 - Adet Katrak !Rstereleri bileme tezgahL 
ı c Kırlangıç kuyruğu tezgahı. 
ı c ÇakL bileme tezgahı • 
2 • xende tezgiihı 
2 • Şerit testere tezgfıfıı 
2 c Planya tezgahı 
2 • Büyük şakulü makkap tezgahı 
2 c Saç makası 
2 • Freze tezgahı 
1 • Ufki m:ıkkıı.p tezgahı 
2 • Yağlı boya ezme makinesi 
2 - « :'.1iiteaddid çakılı amudi katrak tezgahı. 

Yukarıda yazılı marangoz tezgahlarından yeni veya az kullaııılmış 
olarak elinde bulunup dn satmak istiyenlerin bir istida ile Askeri fahri· 
knlar umum müdürlüğüne müracaat etmeleri ve bu istidalarında tezgah
ların marka, eb'ad ve ewafiyle Ankara veya İstanbulda teslim fiyatları· 
nın da l>ildirilmesı. 2 4 6 8 (2965) 

Bayındır belediyesinden: 
..\Ieml ·kete Cari paşa suyu yollarının tamiri i;;in mübayaa•ıııa lüzum 

görülen 500 torba çimentonun 30/7 t 941 tarihinden 19181941 tarihine ka
dar yirmi gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmı~tır. Talip olanların 
Belediyemiz Encümenine müracaatı.m ilan olunur. (3016) 

P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - ldarernızcJe münhal maa~lı \e ücretli memuriyetlere üeoretli 

•t..ıjyerlikler: Orta mektep mezunları müsabaka ile alınacaktır. 
2 -- l\Hi~abakııda 10. 9. 8. 7 ııu mııra almak suretiyle pek iyi dere· 

ced<> kazananlar 15 lira maaşlı veya 60 lira ücretli emmuriyetlere 6 ve 5 
numara alınak suretiyle orta derecede muvaffak olanlar da takdir hakkı 
idareye ait olmak üzer~ 20. 25, 30 li!'a 'Lylık ücretli stajyerliklere tayin 
edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maa~lı veya ücr<!tli memur· 
luklara geçirileceklerdir. 

4 - :\Hisabakada mu\·affak olanların idarenin teklif edeceği bir 
yerde vazife kahul etmesi şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 cü maddegindeki 
şartları haiz olmakla beraber Devlet meınur;y<>tine ilk defa gireooklerin 
~tuz yaşını ge~memiş olması lazımdır. 

6 - l\Iilsabakaya girmek İ8tiyenler l!l 8 941 Salı günü akşamına 
kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle tı;.raber Vilayet P, T. T. müd!irlü
ğüne müracaat etmelidirler. 

7 - Müsabaka 20. '8/941 Çarşamba günü ııaat 10 da yapılacaktır. 
2 !l 16 caoı 7) 

• 
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'[ANADOLUJ 2 A.ğu t-09 1941 Cu1Yl.3rtesi 

Siyam -Japonya arasında 
ticari anlaşma 

Şanghayd~ k~an B~hyaya Amerikana~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

vapurlar keri hey' eti gidecekmiş ft U 
Ş~~ıa~l(AA.)-Ofi: 'neynmAyı ~l (A.A.) - D. ~B. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'fQkyo, ı (A.A.) - Bir kaynakt:ın Şnng1ıay limanında bulunun vapur- rıin öğrendiğine görr· Amerika ı~oliv-
Lildirildiğinr cürr, s;s amin japony::ı lnr, esn it maddelerin gijtiirillmesinin kny:ı bir :ıqk,>J'i lı<'y'<-i günde!'t' <'E'ktir. H k 1 F .. b · ı 
:ırasında y!ıpılnn bir :ınla m:ı mııci - yasak t>dilrnes i İİZNİn• lim::ınd:ı kr.I- Hey'r. t Bollvyn tn,ı-y~H·cil · riııiıı talim ava a ın arı uar munase etı ye 
binee j apoııyıı iyama ı O milyon ıııı ş t ıı. 1 nıriliz Hotuıı V[ı).ıunı, ıpamuk \'<' IC>rLiy('.'li ile me~gul ,ıl:ıenld ı ı-. Bu 
matlık kredi açmıştır. En para· kül- mn<lch•l<.'ri J üklü ol:m.k 28 temmuzdu nnlnşnın nğwüo;:t:ı imznlım::ıc:ıkt ıl'. devam ediyor 
Jiyetli Siyam nınh~uıatı ve her şey- h:u·rkct iC'drccktir. Il:ınıııfoqjnj bo~alt- Fiyume ve Zara harekat yenı· tren seferlerı· 
den evvel P.irinr. ınlibayeagına t-:ıh is mıy:ı mecbur knlmıstn· Fırtınaya rağmen Ko-
l'dilecrktir. ispanyada af mıntakasl sayılmıyor 

Sovyetooolere go··re ~Iadrid, 1 (A.A.) - 1 nisan tarih- Roma, 1 (A.A.) - Resmi gazetede loyn ve Ekslaşapel Hergu··n Istanbul Ankara ve iz-
li kararname mucibince mahkfiml:ır- n{'şredilen bir kararn:ımeye nazaran bombalandı J 

_ Baı tarafı ı inci ıahifede - dan 1692 kişi mııvakk~ten c::ı>rb:e,gt hı- Fiyome ve Zara vilayetleri bugün - mı•rden mu••tekabı•ıen tren 
mi11lerdir. Bir bomba bir gemiye i:m- rııkılmı. tır. den itibaren h!lrekftt mıntak:ı ı :ıdde- Müteaddit Alman ge-
bet etmiş bu gemi bntmı~tır. Diğer Cenubi Amerikada clilmiyecC'kleı1\ir. mı·ıerı· --'e batırıldı hareket edecektı·r gemi ciddi hasara uğramışsa da du- B • [ uı 
ınan perdegi y-apıırak kıwmıştır. harp durmıyor ll'manya go unun Londra, 1 (A.A.} - Hava nezarl'-

I>Uşman hatlarından <'PiY p:erick . . ez müdafaası tinin tebliği: . . . Anknra,. 1 (A.A.) - İz~ir fuarı cu. kaları yerine sürat kntn.rl~rı iş-
bir hava ıneyd!lnında yerde buTunan ~iı:na, 1 ~~.A.) -. ll:ırıcıye 11 .a- N . Bu sabah Belçıka .-;ahılı açıkların- mi.inaRebetıyle devlet demıryolları letılecek, bu kat-arlar denız) ollan 
!} Yunker~ 87 ile 3 :\feS(>r $mit ta.r:.-a- retl\ı~ınh teblıgıt: t .. T . . uwyen c; ~. aı~lkd1!1.;. 1 CA::A.) -;- $anghaydan da harekatta bulunan tayyarelerimiz 1daresi aş-ağıda ki tren servic::lerini ih- idaresinin İstanbul-Bandırma arasın-
re-ıi vakılmıstır • ll a'lama ın atı 1 ıçın m ' · grenı ıgıne go~e_. Bırmanya ~olu- iki bin tonluk bir aemiyi batırmı!!, ela" etmi~tir. da iı:!leteceği sürat postnları ile bu· 

·llÔ::1kova · 1 (. A.A.) _ SO\"yet or- bir tarih tesbjt eden bir anlaş~a nun muhafazası ıcın 100 Amerıkan . .k. . . d 0 h •. t 1 kt 
• . d b 1 d ~ d · · Ekvator }''" ·. , . . · dığer 1 1 gemıyı e asara ugıa mış- 15 temmuz tarihinden 24 eylül ta- uşa.ca vır. . . .. 

clu · unun öğleden • onr:ı ne~redilen me'.'cu u un uguna aır , ~ • ~?ı-t.ı" taJ Y aresı Rangona gelerek tır. İki bombardıman ve bir avcı tay- •'h' k d H ,d d t 15 Agustos tarıhınden 25 ey Jul ta-
t bl .•.. · Jıiikfımetinin Vac-ı,ingtond:ıki sıyası "ıno k ı kt 11 ıne a ar al arpmıa an sna 1 . k d 4 .. ..dd ti A k e ıgı. 

1 
t . d 1 ıa olan " ' sev o unacn ır. yar.emiz dönmemiştir. 1 _ d h k ·tı İ . ' t 14 58 ri 11ne ·n ar gun mu e e n a-

Per,.;enhe gecr,.;i Novestev Zitomir memur :ırı ar::ıfın an yapım.... s· M k t d . L d 1 (AA) II 7• i) e are e e zmıre saa • a Afvon Cşak İzmir Btısmahane 
ve Smoienskcle muhareheler' de"am beyan:ıt ile mezkur hiikum. etın a~nı ıyam, ançu oyu anı ı .. on ra!.. · · - nv-a nezare-· de vararak ve ı 7 Ağu ·tos farihinden r 'A k • Af. K .' k :- A d 

' ) h kk d t oldugu Tok•·o ı ( ~ A ) "Jnı1 ,, ,_ 1 :ıı·· tının tebl~gı: . 26 evliil tarihine kadar izmirden sa- "ı·e . n ·ara, d ~ 0~.'t knıb~l uy uh Y -~ etmi~ir Cephl'nin diğeı· noktnlarm- ıne ·e e a · ın a neşre mış • ·' • •"'-· · - ••" ._.u..;o ı ı- Dün gtindüz bombardıman servı- • zmır arasın :ı mu e a ı en er gun 
da d'cği. iklik yoktur. • • t bliğ hak}_k:ı!e ~ıygun ol~~dıvnd:ın ciye nazırı, '_!'ayl-aı~d ~iy~n:ın 1\faııcu- sine mensup Blenem tayyareleri Al- at 11,23 de hnreketle Hayd~rpaş~- ve her sınıf yolcular iç_in doğru ara-

K-ara kuvvetlerimizle işbirliği ya - dolayı kai. ı bır lısanla trkzıp <.'derız. koyu fanıdıgını bıldırmıştır. Bu su - man kara sularında dilşman vapur- ya saat 18,5~ de. v:ırac~k dogru bır balar i~letileceği gibi bu müddet zar
ııan hava kuvvetlerimiz düsmanın Topçeker bombardımanı rtle 12 devlet l\Tançukoyn tanımış !arını aramağa devam etmiştir. He - yolcu katarı ışletılecektır. fında haftnda 2 giln Diy-arbakır - l z-
ınotörlii birliklerine, piyade ve top- h,.,d. . k ·d olmaktadu·. ligoland koyunda tesadilf edilen kü- 15 Ağustos farihi ile 30 eylül ta- mir arasınd:ı da her üç sınıf yolcu 
cu kuvvetlerine hiicıım etmis, otomo- a ısesı apan ı Amerikanın yeni lz1anda çük vapurlardan milrekkep bir düş- rihi :ıra<:ında1d Ralı günleri İzmir - için miitekabilen doğru arab:ılar i~le 
lıil kuvvctieı:ini bo_mbalamıstır_. . Vaşington, ı (A.A.) - D. N. B. fi • man kafilesine. hücum edilmiştir. Bandırma, lzmir arasındaki adi yol- tilecektir. 

_Baltıkta b;r gemı b:ıtırılmış ıkı ge- Hariciye nazırı vekili Sümner 1 se rı 1200 tonluk bır vapur batırılmıştır. c k d 
mı hasara ugratılmıştır. Vels, birle<1ik Amerika hükfimetinin V · t l (AA)_ R , it <; _ İsabet alan bir diğerinin batmakta eza anunun a yapı 

)[osko\·a, 1 (A.A.) - Tas: • rtıt·•il]n A~erika topçekerinin bom- 'L l ya~mg on, r· . L··tt. I IUZ\de 'ı' ~ olduğıı görülmüştür 1500 ve 2500 -
"I "t dd.d d ı 1 h ı· d "I u " . • •• ,· ı ~ lınan ~e ırı ı onu zan a e c:ı- . . · . 
"' u ea 1 n ga ar -:ı ın e "' o - b·ırdım·rnı dolavu;iyle japon hukfime.- ı· · · t .· d'I · t• E k.d I 1 d tonluk ıkı vapura daha ısabetlcr · 

1"ovava nmiden hücuma teş bb.. · ' • • • · ıgıne a) ın e 1 mış ır. 8 ı en zan a k d 1 b ·1 d · f. ı k ı d • ı A . •. . . e us e- tinin resmen vermiş oldugu tarzıyeyi da Ameı·ikan koırnoloslu~u vardı a.r o unmus ve u gemı er e ın ı- t t 
den Alman tayynrclcrı, dafi bntary:ı- k".lbuC ettiğini bildirmiştir. Rıı suret- 1. d . p g · lakl-ar müşahede edilmiştir. a ca O an a J a 
.Ja~ v~ a\'ctlar taı:nfınd·an. P_iiskürtül- le hadise kapanmıştır. aponya an anamaya Bu gUndüz harekatından y~di lay-
rnu~h1!:· ı\!1cak bır. veya •ıkı t_ayyare va~ingtond::ıki japon büyiik elçisi • ld• yaremiz dönmemiştir. 
~ehır uherıne gelmış ve az mıktard:ı ıNumora, hükümetiııin tarziyeleriyle çımento ge 1 Londra, ı (A.A.) - Hava neza-
yangın bombası atmıştır. Bunlar lıernber bir de tazmin:ıt teklifinde San Fransic;ko, 1 (A.A.) - Daga retinin tebliği: Bu suretle kanun maddt:lerinde 
derhal zararsız h-ale getirilmiştir. bulunmus ve istikbalde bu gibi had·i- Kimanı japon vapuru, çimento yiiklf.i Evvelki gece bombardıman tavya- b d t d•JAt J k 
E:I~rde .. cı~an ya~~~nlar süra:le c;ön· <'_!erin tekerrür etmesi~e ma~i olm_ak 

1 o~d_uğu halde Dabbaoy~ gelmişti~ .. Bu· relerimiz şiddetli fırtınalara rağmen Un an S0Dr8 a ) 8 0 MIY8C8 
diırü!~~ştür. A~kerı hedefleı de ha - içın tedbirler alınacagını soylemış -ı çımentolar kanalın rntldafaası ışındl' bulutlar arasından uç-arak Ekslaşa- A kara 1 (T 1 f 1 ) _ Adliye şılamıs olacak ve her fırsatta bir 
ar) o ur. tir. .. . .. __ kullanıl~caktır. Panama k~_nalı kapa- ı>~l ve Kolonyadaki endüstri hedefleri Vek~leti: Türk cee~ao~~ununda ge- m~dd~sint daha değiştirmeğe Jilzum 

A 
ooo ~'\~so1eted Pre~.e gore, Jap~n ~uyuk nınca, ~apo~ va~~ırla.~ı dıger yoldan nı bomb-Olamışlardır. Kolonya ha- niş ölçilde tadilat vapan yeni bir kalmıyacaktır. Vekalette bu mak _ 

imanlara göre elç_ısı ~amora, ~u.mner VebH zıY'aret 1 memle~etlerın? d?nmuşl~r ve o zaman- vuzları da boı;nb~la~rnıştı;ı:. . . kanun layihası hazı~lamaktadır. sadla teşekkül eden komisyon, yapı~ 
- Baıtarafı 1 inci aahifede - ettı~tc;n. soı:ı.ra, ıkı me.~~eket arası_n-1 !~~teıı bura~ a Japon vapunı gelme- 3 tayyaremız ussune donmemıştır. Son ztımanlarda sık sık değiştiril- lııcak tadilatın nelerden ibaret oia-

Presburg, 1 (A.A.) - Slovak ordu- dakı _ı)~ı ın~nasebetleıı ıdame. ettır- " · . . . ~ondr~, 1 (A.A.) ~ J:Iava v.e •. da- mekte olan ceza kanunu, bu tadilatla cağını tayin etmekle meşgul btılun-
sunun 7 inci tebliği: . m:k ıçıı~. elınd.en. gelen her !7en yapa- Doga ~ımanın~n muvas~l~tı. çımen- hılı emnıye~ nezaretı:nnın teblıgı: . bugünkü ihtivaç ve zaruretleri kar- maktadır. 

29 Temmuz günil 15 t.a .. re Si , k cagını soylemıştır. to yoklugunu da ızale etmıştır. Saygu- Gece az mıktarda duşman tayyaresı · • v 
tayyare meyd.anlarına hü~~::ı teşe~~~- AskerAı Vazı·yet m.~runun ~a çimeı;t_o yiiküyle cum:ı gü- !'!ahilleri a~~ak teşebbiisünıle bıılu~- Sadeyaa fiatleri de Tıcaret e-
~ünde bulunmuştur. Şiddetli bir hava ııu gelmesı beklenı)oı-. muştur. Bu kaç noktay_a bombala! -fiil • . 

h be . d A .k d b . t atılmıştır. Hasar ve zayıat yoktur. k A) t• t b•t d•ıd• ~u ~re sın e_n ~onra SJov~ tayyare- - Baı tarafı 1 inci sahifede - merı a a enzın a • Berlin, 1 (A.A.) _ Çar~anba gii- 8 e JDCe es 1 e 1 1 
cılerı adedce üstün olan düşman tal'- d~m sonra ikinci bir hamle yapabil- f • • ·· t ·ı· t l · d • H ıı 
vnrelerı·n· ··c· t b t . t• • ,., sarru u ıstenıyor nu ngı iZ ayyare erı ogu o an- k 1 kt A . 
,, -: 1 ~ı. a ~- ~~ ~r .e. m_:ş ır ... ' meleri için, çenber içine aldıklarını d·ada 6 ikametgahı tahrip etmişler, Ankara, 1 (Hususl) - Ticaret !arda 130 uruştan satı aca · ır. ynı 

tu.~şrnSaln takn aresı duş~rülm. üştur. Bu- id_dia ey le_ dikleri Rus .. k_uvvetlerini . Vaciıı,,..on, ı (A.A.) _ Asos.vetid 60 mı da hasara ug·ratmışlardı. Vekaleti, sadeY,flğın satış fiatlerini vağlar diğer mıntalmlarda mahalli 
un ova tayvarelerı Ü!'!ler· d. . h t J ı~ d B 1 ., ~· · - · · t · · B f. 1 d k · .. 

1 
d' ., ıne on- e ıl' veya 1~ a e m_e erı . azı~ ır.. u Pres'in haber verdiğine göre, Dahiliye 8 ölü, 16 yaralı vardır. tesbıt e mıştır. u ıat er en Ytı arı m:ıkamlar :,vol ve teneke masrafını 

muş e,r ır. .. .. kuvvetler ımha edılmedıkçe ılerlıye- nazırı benzin sarfiyatını azaltmak 

1 
d k" satış yapanlar tecziye edileceklerdir. · .. 

. ~O re~muz gunu Slovak tayyareleri mezlc~. Çi.inkü ilerlerl~r~e, bu kuv-! için benzin satış mahallerinin akşam ran a 1 uabaocııarın Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Gazi- hesap ederek satışına rnusaade ey· 
fııar halınde bulunan Sovyet kıtaları- vetler~~ arkadan tchdıdı~e maruz yediden sabaha kadar kapalı kalması- antepde istihsal olunan yağlar buı-::ı- liyeceklerdir. 
na karşı hücum etmişlerdir. Bir sıo- kalabılırler. Bu kuvvetler ırnha olun- nı talep etmiştir. Bu karar ile ıoo bin dUrUIU y ) d 1 h d d h tt 
.vak taJ'.yaresi hasara uğramıştır. . duktnn sonra Almanların l\foskov-,ı, benzin tevzi yeri n!akadardır. UgOS avya a ran u u u a 1 

Berlın, 1 (A.A) - Alman hava ve cenuba doğru hamleler ~mpmalarıı E-' S A ' 
kuvvetleri, .'jark cephesinde 30 tem- muhtemeldir . (Radyo gazete«i) ~ uen, ovyet ve me- Iranda kimse memnu 90 Komünist kurşuna 
muzda cereyan eden gündüz ve gece St ı· J R lt b • •k ,Ç l ·ı f l b l · • • M•• k k l · 
muharebelerinde 57 Sovyet tayyaresi a ın ue uzve e ır rı an se1 ir erı e aa iyette u unamaz dızıldı una asaya onu an 
tahrip etmiştir. Ayrıca 55 Sovyet tav- mesai gönderdi görüştü . T~h.ran, 1 (A.A.) - Par.;ıs ajansı Belgrad, 1 (A.A.) - Hükumet mn- demİryoJu parçaları 
yaresi de yerde tahrip edilmiştir. • ._, b ld 

Sovyetler son 24 saat zarfında ce- - 8&1 tarafı 1 inci sahifede - Londra 1 (A A ) - Hariciye na- ı ırıyor: . . . kamları, Banattaki komiinistlere karşı Ankara, 1 (Telefonla) - Elazık-
mnn 112 t{lyyare kaybetmişlerdir. me,.;aj tevdi etmiştir. Bu mi.ilakatta zm Eden' Sovy~t. sefiri Maiskiyi. ve !randa bulunan ecnebıle~e daır ~ır tenkil tedbirleri almıştır. Got.as Bere- tan İran hududu hattının 6 ncı kısmı-

Helsinki, 1 (A.A.) - Donatın ce- harp malzemesi sevkıyat meselesi teg- müteakibe~ Amerika ~firi Vaynandı kaç zaı:na~dır başlıyan. neşrıyat, ş~yıa- ket de 90 komünist elebasısı kurşuna nın inşası ile Bingöl - Muş arası hiz-
nuhunda bulunan e ki Litvanya araz.·ı- kik edilmiş ve Hopkins Staline, Birle- kabul etmiştir !ar ve ıddıalar dolayısıyle meseleyı ay- dizilmiştir. Bunlarrn hepsi Banatlıdır. met yolu mün-,ı,kasaya konulmuştur. 

- • · • • • d~nlat~ak ba~ı~ından şu rnalfimat ve- · Sovyet harbi btışlayınca Alman hü- Bu iş, tahminen 2 milyon 500 bin !i-
sini de ihtiva eden ve O~kand adı ve- ~ik Amerikanın derhal sevkıyata ama- Surıyenın tıcareb rılm1 ek ıstenmıştır. . kfımeti, Moskovanın Bdgraddaki talı- raya çıkacak ve inşaata önUrniizde-
rilen yeni mıntakadaki Alman sivil de olduğunu bildirmi tir. . randa bulunnnlar yerlı ecnebi ve rikiltını vesikalarla lıildirmişti. ki ayda başlanacaktır. 
i?~re komi~ri ile Li~vanyn. umumi va- . Hı~pkimı, yabancı matbuat mümes- Beyr~t, (A.A.) - Surıye, Irakta~ hangi meslekten olurlarsa olsunlar ni- ooo-- -
lı 1; halka hıtabcn lı_ır beyanname neş- ~ıllerıne ş~ ~yanatta bulunmuştur: . her çeşıd mal ~Jacak ve .r~aktan. Surı- zamı ihlfil ederlerse cezaya çarpılırlar. ' 000 

~·ede_rek siv~l ida~e~ın ~urul~luğunu Vt~ -:-- _Stnlın_ ıle A!man - Ru!'!_hnrp _vazı- yeye de her çeşıd mal geç~rıle~ek~ır. Bu Iranda sıkı bir kontrol vardır. Emir- Hı"ndı· P-ı·nı· vaıı· sı·nı n sı·oııuaua tekrar taar-
ıd::ın te!lkilatı .~ıldırm~şle~-ılır. Bu be- yetı~ı _tedkık. ettı~. Ruzve~tm talım~tı suretle Basranın ('hemmıyetı m tacak- leı karşı gelinemez. lrandaki ecnebi- Y 
yıınııam~lcre gore eskı Lıtvanya lop- mucılııı~~ Bırle~ık A1!1erık~nı~. Hı~- tır. !erin meslekleri YC yaşayıs tarzları da beganatı ruz Ddlldı" 
raklan üç idari mıntaknya ayrılmakta- terle mucadel~ ede~l~rı bugunku mu- 'ark oepbesı·nde vazıuet bilinmektedir. - u 
ıı;_r. Bu mıntakahır şunlardır. Kauna. , c~~c~elede kendı ~:rtı~ıne mensup ~~d~t: y Rıı stıbeble miibalegalı bir şekilde 
.\ ılna \:e Şuien. t,ıgı .ve b~ ~ar~ıye J ardım edecegımızı fazla olcluklaı·ı ileri sUrülen ecnebiler Hindiçini, Vişi siyase· \ Libya hududunda dev-

~rlın, 1 (A.A.) - E:ton.rada ha- ::st.:ılıne bıldırdım. . . kararsız memnu faaliyette bulunamazlar. lran- • d k k } kt • /ı ı· t • / 
rekatta bulunan kıtalarımız, 31 tem- . S_ı:_~kıya~. mesel~;;ın' •. v~ Sovydler claki ecnebilerin mazbut bir listesi ele tıne sa 1 a aca ır rıge aa ıge l O ugor 
1!1uzda Bolsevikleri şimale ·piiskilrtm"- lı~rlıgın~ goncl~rebılecegınıı~. m1llzeme- Ha re kat geçen harpteki mevcuddur. Hanoy, 1 (A.A.) - Röyter muhabi- K-,ı,hire, 1 (A.A.) - Hava tebliğ!: 
"e devam etmi~I rdir. n_ın nevı ve mıktarI:ırı~ı mu~a.!'ere et- • •• • Londra, 1 (A.A.) - Tavrnis gaze- ri, Fransız Hindiçiııi umumi valisi ami- İngiliz tayyareleri diln Sicilya ada-

Sovyetler bir kaç yeıde kurtulmağaJtık. Bu hu"u:;ta. şı~d.~ ta~sıl~~ vere- garp cephesıne muşabıh ksinin diplomntik muharrii·i yazıror: ral Poko ile bir mülakat yapmıştır. ımıda Mesina limanındaki g~ınilere-
çalışmı:lardır. Av ve bombardımaıı inı~m. SovyetJ.erın buyuk bır ıtımadla . . . Iranda pek c:ok Alman bulunduğu Amiral, Hindiçininin Hong- taarruz etmişlerdir. 
tayyareleri himaye inde yapılan biitiin ıı:ııcad~le ettiklerini mlişah~de ve tes- , . A.nkıır_.ı, 1 (~adyo gnzetesı).- :ıev- ve bu vaziyetin devamı Iranın bitaraf- Kong, Singapur ve diğer devlet- Çanıanb&. gecesi Bingaı;iye yeniden 
Bol:5{!vik mukabil hücumlurı müessir bıt ettım. Moskovad:ı y::ı-ptıgım turna- 5 ork Heınld Tııbun, Rug harbı hakkın- lığını ihliil edebilecea'ine dair 1ngilte- terle esaslı miibadeleler yapmağa rnec- hücum edilmi", yangınlar cıkarıimış-
t •~ · ·, ı t · ı ı·ı · · B <l· ""k az ha . · ı ı · n g" cl"m ela şunları yazıyor: "' . . . . "' . op un....,. ımız e mı er ı mıştır. usu- . t ,,~ . H.ır. 0 c ugu u or u · . . • . re tarnfındaıı yapılan ihtar iizerine bur olduğunu söylemış ve demıştır kı: tır. Yangınlardan biri 80 kılometrc-
rctle Bolşevikler_~n ;Almı_ın ilerlemesini . Stalın, ~merıkan~n _yardım .. gay~e: . «,Şark ~ephesındekı harekat vazıye: han hükfimeti me:ı.eleyi tedkik etmeğe _ Hindiçini, bu memleketlerden ha- den görülmüştUr. Djğer tayyareler 
durduracakları umıdlerı bo~a çıkmıs- lınden ~ol.ıy_ı . "~mı.mı. teşekk~rlerını t 1• •1?-. <:?k geçen harpt~ ~al'p cephesı kaı·ar vermiştir. İran hükfimetinin, 'll esaslı maddeler etirmek mecburiye- Gazala ve Bardiyaya hücum etmiş-
tır. ve takclırle~ını . b~ldır~ı. ~merı~al!lı>:- şer~ıtını h~tırlatıyo~ Buyuk taarruzun İt-anda ikametlerini h:ıklı gö:ıtererniye- lindedir Bunlar ~imdi bile ihtiyacı lerdir. 

Berlin ı (A.A.) _ Ormanlardaki rın; Rus mılletının Hıtlerın maglubı- hafıflemesı, ınukabıl taarruzları Mcd- cek Almanların oradan çıkarılması hu k 1 · k k d d 
muhareb~ler neticesinde Smolensk ya- yetinde mühim rol oynıyacağını söyler- ceziri ve neticede istikrar. Acaba sus unda tedbirler' ~laca ~ı ümid. edil= arşı ~yamıy~ca .. ~ ar az ır. . . . Trabulusgarpte Yuharn bava mey
kınlnrındn Sovyet kıtalarını muhasara lerken ~anılmadığını bildirdi. netic~ ge!ı~ böyle mi ola~a~tır?. Vazi- m~tedir. 1randa bt;l~na~ Almanların ~n;ır.al, Hındıçını ~rnlkının ."Yı.şı .~ı- danı da bombalı!nmıştı~. Yerde ~ulu· 
eden çenber claraltılmı:tır. Sovyetler . Hopkıns, S?V?'etler~e a~ınncak mal- yet şımdılık kararsızlık ıçındedır. miktarı beş bin tahmin edilmektedir. ~a.setı~ı sad_ık~ne .ı:akıp edecegını soy- man Savoya .• tayya~·elermden b_lrı ya· 
çok zayiat vermişlerdir. Bir piyade tü- lla.rın. bedellerının t~?ıyesı. hu,;ı:~unda ooo Diğer bazılarının tahminine göre 2000 lı~erek ~em_ııı:ı: kı · . . . k,lmıştır. D ıgerlerı hasarn ugratıı -
meni bir günde 1500 den fazla esir al- hıç hır zorluk bnş go~termıyecegınden Lozofs•ı·nı·n bauanatı ilfı 2500 dür - Hındıçını beynelmılel vazıyetı rnıştır. 
mıştır. emin bulunduğunu, Moskovay-a. Ruz- 1 J · ç· d k• karıştıracak bir h:ırekette buhmrnıya- Tayyareleri mizİT\ hepsi üslerine 

ooo veltin arzusiyle geldiğini, Hitlerle mil- tt• l k .k. f aponua ın en as er caktır. dönmüşlerdir. 
Budienin . caclele şekilelri üzerinde anlaşmalar ıt ere arşı ı 1 za er ' Yeni anlaşma hakkında sorulan su- Kahire, 1 (A.A.) - RPsmi tcblığ: 

. em~l .y~p~ağa salahiyettar olduğunu söylr- kazanıldı çekı·uor '<illere cevap vermektı;n. imtina eden Lib~a~a: Taln·uk~•ı _.ı~:TTiye ~~::· 
- Baıtarafı 1 mci aabüede - mıştır. . ·amiral, şunları söylemıştır: vetlerımız çar~anba. gunıı ha~eka •• a. 

« ilahlarını kullnnabilenler, . i7.e hi- Çin harbi kazanılmazsa Ankara, 1 (Radyo gazetesi) - Sov- C t 'd hare• - Bu mevzu üzerinde söz söylemek lı_u l una.~ dtişnıa:ı. lı_aüarı!1~ de~ını~mı:-
ta-p ediyorum. yet istihbarat dniresi ıntidürU Lozofs- enup a yenı en hnkkı ana vatana aittir. Hindiçini , son flıne nufuz eylemışl~rd ıı·. Dilşmanl ~ 
~· C;telere iltihak ediniz. ~Tefret ~t~i- Japonya mahvolur ki demi~tir ki: kete g eçmesi beklenı·yo anlaşmayı dostane tatbik edee€ktir. tem~s tesis edilrn~mır:: de .kıymetlı 
gımız Alman kıtalarını yoketmek ıçın . . • - Hıtlerle yapılan mücadelede dün r GI y il tk malumat elde edılmıştır. Bır devrı-
yeni hatlar vücuda getiriniz. Fa~ist- ··k Bat tart f \ ? ~cı ~~ifedİ -: _ iki zafeı· kazanılmıştır. Bunlardan bi- Çung-King, 1 (A.A.) - Japonya, 1 euve n nu U • ye.miz bir düşman askeri~i esir et· 
!eri kuduz köpekler gibi imha ediniz. 11 ~nın men aa erın: 0 s~nu mıy a ri Hopkinsin Moskovaya muvasalatı, ilk planda Mançuri ve cenup denizi ı . . . mış, bu askerden kıymeth m-ılfimat 
Trenleri yoldan çıkarını:r.. İrtibatları- c1:1ktır. Bu?u Londra \<.' Va.,ıngton da diğ~ri Polonya - Sovyet anla!ımasıdır. mıntakalarında harekette bulunmak Sımla, 1 (A.A.) - Hındıst.~n bnş alınm ıştır. .. . , . 
nı kesini:r.. Dilştnana bir t<>k buğday bılınek;edır. . • Ilu iki hadise, demokratlar ceph€sinc üzere, Çiı~deki kuvvetlerinden 400 bin ~umandanı g~neral Veyv~.ı ~u:ı t~ş- .. Hudud bo~_ge.~ınde Halfayac~a~ı 
tanesi kalm:ımn~ı için depolarınızı uçu- Toky_o, 1 (~.A.) -:: .Japo~ umu~ı kuvvet ver<'ceklir. Hopkins, ne ic:in kişiyi <;.ekmiştir. Çin sözcüsünün bevn- rıt merkez mu~afaa ~o!l"uesının ıllı dıışman motorlu grupbnna ve ışçı
nınuz. Çok yakın bir istikbalde ;;ize la- k~,ı:a~~ahının. ıfşa ~t.~ıgıne g.ore, Hz:ı- geldiğini izah etti. Polonya anlaşma~ı mıtına göre şimali Çinde japon kıtaatı içtimaın.~ ı:iyaset etmı~tır. Bir_ açıiı;'5 !er.ine. m.ües~ir ateş açılmış ve hücum 
7.ım olabilecek mahsulü toplayınız. Ge- dJ!.ınıy e. _kıta.ıt se\ kıne de\ am edıl- ise, Alınanların imha etmek istedikleri çddlmektedir. Bunun Hindiçini i~ga- nut~u ~oylıyen g~ne~al, umumı vaz!- edılmı tır. 
ri kalanıııı tahrip ediniz. Pancar, ke- mekte~ıı. .. .. Slav milletlerinin yeni bir tesanliclüdür Jiyle ayni zamanda yapılması ve Çung- yetı gozden geçırı:ıı~ ~e muht~lıf - --.000---
kn ye . aire gibi J'lınai mah~ulleri de Mahye n~zırı da bu~un be,ra~at~a Sovyet topraklarında bir Polonyn or· King bombardımanı müstesna pek az ha~p sa~al3:rınd::ı Hınd ~ıtalarının.1fa Alman tebliği 
ttıhrip ediniz. Zafer saati :yakındır. bultınar:ık Japonya, Çın harb~nd~ dusu teşkil <'dilecektir. Bu ordu, miis- faaliyet gösterilme i manidar görül- ettıkler~ ı;nükemme1 hızmetlere ışa· 
Dü-manla <lövtişmek ve onu imha et- :ırnvaffak. ?bma~sa, bunun netıcesı takil ve hilr ıpolonya ordusunun bir mektedir. • ret etmı~tır. Berlin, 1 (A.A.) - Alman tebliği: 
tnek için her türlü gayr<'ti gösteriniz.)) Japo_nya ıçın felaket olacaktır, de - km·vesi olacaktır. • Uzak Şarkta Z>ro a- ----------- İngiliz sahili açıklarında Alman 
--------------- mıştu·. . . . . . Londradan gelen hnberlere göı·e, ln- • r. P al:ıcaklardır? hava kuvvetleri 3 bin ton luk bir tica.-

İlk_ tayyare kuvvetler~. I~ındı~ınıre 'giliır.ler bu kuvvetlerin Orta şarkUı kul- ganda ışlerı F:den şu cev:ıbı vermiştir. ret gemisini bntırmış ve daha büyük lzmirdeki usta ve İşçi
lerin miktarı 

lznıinle mevcud fabrikalarda ça • 
lışmakta olun ustabaşı, usm ve iııçi 
nıiktıırlannın te bitine lüzum görül
müş olduğundan mıntaka iktisad 
mfidürlüğü, memurlar vasıtasiyle 
fabrikalarda te bit ·~ine başlamış -
tır. 

gelmış ve Saygun hava ussilne ınmış- !anılacağını bildirmektedirler. }foama- -- Bu sual yerindedir. lstcnileıı ra- bir gemiyi de has-ara uğratmışlar -
tir. Yeni kıtaların ihracını, başka fih bu ordunun •hareket y·eri SkorRki Londra, 1 (A.A.) - Av:ım kama- poı· henüz gelrnemiştiı-.4 dır. 
tayy:ırelerin gönderilmeı;i takip ede- tarafından tayin edilcc~ktir. rasının c:liinkü top lantısında mu hafa- \'ord Lovil şu su:ıli sormuştur: Alman t:ıyyareleri lngiltedeki ba-
cektir .,,1 k fl t. zakar mebus Vord Lovil, Edenden şıı - Mi.ıter Eden, bu v-aziyete ma.ni zı liman tesisatına hücum etmişlerdir. 

F · F. f• • ıvıançu o, ırva ıstanı suali sormu~tur: olmak için tedbirler almak arzusun- Alman mayin tara ma gemileri dün 
ran sanın ın se ır! " k "f l k t d - japon makamlarının ısrarları da mıdırlar? 1 gece Sü\•ey~ kanalındaki askeri tesi-

·vı·~ı·, lA.A.) - Fraııs~ hu··ku"metı·,· musta l O ara anı ı .. . H k d k .. t·hb t . Ed b 1 1 b · t d b b d t 1 d. ;- .. uzerme an ov -a ı ıs ı :ıra aJans- en u ~ua e c e şu ccva ı verm ı ş- sa ı a om ar ıman e mi~ er ır. 
Torino mütareke komisyonu nzasın- Zağrep, ~ (A.A.) - M:ınçukonun larınııı zııruri olarak kapatılması tir : DUşman , dün ne gilndüz ve ne· de ge-
clan Ho~~r Geranı Finlandiya elçiliği- müstakil Hırvat hükumetini tanıdığı üzerine orta Çin bölgeleri bundan - Tamamen mutabıkım. Raporu, ce Alman 'topı•nklarına hilcnm etme 
ne ta~·ln etmiştir. resmen bildirilmektedir. böyle adece mihver hııberleriui ml tedbirler almak icin istedim. miştil'. 


