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Zafer Almanlar Bir çukurda bu
lunan Rus 
bari talan 

Hitler emrindeki A l- Hindiçininin takvigesin
man ordusu tarafındanlde Fransaya mümaneat 
kazanılacaktır, dedi ettiler 

Almanlara karşı Bol- Berlin, ı {A.A.) - Doktor Göbel~. 
sosyalist partisi muavenet teşkilatının 

şevik taarrzızunıı bütiin murnhlıaslarını kabul etmistir. 
. b . Bu vnziyetlc, bir kaç gün devam edecek 
ıs at etmektedır olan iş konrerıın"ı mü•a•ebetiyle Ber-1 

Bcrliıı. 2 (A.A.) _ U. N. B !inde bulunmakt::ıdı:ıar... .• . . j 
B. ı··tok ı'Jn B"ra•" · :,_k. Bu nılınascbetle ıraddetlıgı bır nu-
ıya 1> ~ " >ıcı arasıııw.ı ·ı sa- l 1 t D k G"bcl d . . k' 1 

hııda bulunan Kelvanİn iegali e•n:ısın- ıı ' :ı B o .:torh. ub. k~. emAıştl ır ı : 
(ı , Alm·ın kıtalıırı onhı' · d t _ - ugun ıç ır ımse manyıınııı 

:.ı • • . ~ r cıvarın a :ı t k · t d' • · · t' • h 'k tte 
ı 1.ı:? kaı1ln1ış ve hf'nüz tnmamivle örtül· ~·~ra n1:ı ı.~ e ıgı_ ıç .ım_:ıı are --~ . . n • 

«; bir •ukur bulmusl d • şuphe edemez .. Mılletımız, kendılıgın- 1 
m~mı ' . ar ır. ıJc t k b . . d 'd 1 Bu ~ukur derhal mua\·ene edilmiş Ye .!ı or a~ :ı çı ·an u nızamın .şım ı en, 
k:ıemakta olan Sovyetl~rin alelacele d~ger m ılletler >ır:ısın.da teshır ede_celq 

Moskovadan bir göriinii~ mühim vesikalar ve haritaları gömdük- b~_r propa~anda halınde dola~tıgıııı r \ 1 r ır ' lcri görülmüştilr. Sovyet teşekkülleri- gormc.ktecü!°:. 

1 
L • dl K ' f' d.. s ti " l n :ı'l mühim emirnamelerdoıı b k a Doktor Gol>el• bundan ~oıırn Alman Almanlara göre . enıng~a a tye_ ın uş· i ovge ere gore 1 A~m~n ~ehi rleri ne ait bi~ çok ha~fta~~r :r:'.m:ıi nizamına :ıit fikirlerini izah 

---- mest beklenıyor ::.:.....J dn bulunmuştur. Bu harıtaıarda civar- · Al .11 t' . d'k' h b' 

B• Al f k daki So\'yet tayyare meydanından gel- - man mı e ~ şı"?- 1 1 ar ın, y:ı-

yen•I bı·r meydan ır man ır a. mi•tir. 1940 ilkbaharında Sovyet dı>v- şamak ve m~veudıyetı~ı. korm!1al_t_.,.~ 
Son 24 saatta vaziyet let. matbaasında basılmıştır. \ 'e Al- refahını temın e~mek ı<;ın .verıldıg~ıı~ 

muhar. ebesı· da- Si bozgu man;•anın çok içlerinde bombalanacak anl:ıma~tadır. :Mı ilet, ~arbın g:ıyesı~ı ,. Almanlar lehinde na Alman şehirlerindeki hedefleri göste- '.e. h:ırbın S?Uunda ne ~a~anacagını bı-
Berlin, 2 (A.A. ) - Anadolu A- .., f Jd rir mnnidDr iş:ırelleri ihtiva etmek- ~ı~or .. ~Ynı. zamanda ıçınd~ bulund.u· 

h 1 Yor ugra I J t d'r gu tehlıkeyı, şark taraftakı Bolsevız-a o u ja;naının hususi muhabiri bild'iri- e So:,,vetlerin mühim gördükleri he- min ~Imı:~yaya. çu!l~nması t_akdirin- Mare§al Peten .. 
yor : d f]nr .kırmızı renkte cer .. ivelenmistir de düşecegı tehlıkeyı ıdrak edıyor. Bu Londra, 2 (A.A.) - Hur Fran -

Başka bir çenber daı·ald1 

Moskova ve bazı yerler 
daha bombalandı 

Son yil'm i dör t saa t içinde aake- J ' I e ~ · ' ' · muazzam h te f d.h. 1 • k -h ütt f 'k ngı l"zlere go"re 155 nıımaran ta? ı "an l\logdeburg ha- .. arp za er, muazzam a ı . ız arın umumı nrarga ı, m e ı r i vaziyetle hiHedilir bir iyilik mü· • ., ' l•'uhı·er · d k' Al k •] · J ş · il · 1 ritasında, kiliseler ve içtimai müe~se- emrın e ı man uvve. erı l kuv\·et erin a:ı;ıı ~ga erı _:Sıra an n-
şahede edilmşlir. ""ler de kırmızı ile "evrilmis.tir. Alman tar:ıfındı:m kazanılacaktır. - Devamı dorduncü sahifede -
Leninırrad ve Kiyefin düştüğü- Alm t ' ' 

nü bildiren fevkalade tebliğlere an aarruzu esas mahfillerinde beyan olunduğuna göre 
intizar edilmektedir. itibarile durduruldu bu har italar Almanyaya knrşı Bolşe· 

- - - . · Almanyada 
Tauuareıer de aenıı mik- ENDiŞE eAş GösTERoı 
uasta hareklt gapıuorıar ha~~~;;~~~': 2 (A.~.) - ~öyıc.r mu~ 

Rusların mukabil taar. 
ruzıarı mahallidir 

viklerin taar ruz teşebbüslerini i•bat 
ed~n \·esikal:ırı tamamlamaktadır. 

Lise ve orta okullara 
alınacak talebe Almanlar 

Berliıı, 2 (A .A.) _ Alman re•mi Mılıver veya m~hver ışgalındekı . ll!?skov:ı, ~ (A.A., _ Bugün öğle 
tebliği: memleketlerden donen. konsoloslar ~~erı neşredılen Sovyet agkert tebli-

Sovyet tebliğleri hak~ 
kında ne diyorlar? Parasız yablı talebenin imtihan 

kayıdlarına başlanmıştır 
Ukranvada Alman <eri tei\ckküllc ara:ıında bulunan Amerıkanın Frank gı: 

ri derb bi r sahada dil. ınan ı·icat hııt fıırt 1'onsolo•u A; merika.ra muvıuıa - Smolensk Uıtika.uuıtinde ccre:ı-an 
!arının içerisine girm;.Şierdir. -De•amı ikmcl -hifed .. , - (Devamı üçünaü .. hlfecle) • ismi geçen şehirler Al

manların elinde imiş. 
Sovuetıer dünuauı aı. 

Ankara, 2 (A.A.) - Maarif Vekilliğinden tebliğ edilmiftir: 
( Devamı üçüncü sahifede) 

Smolenskte 
Almanlar takviye kıta
. ları kullandılar 

Her iki tarafın zayiatı 
ağırdır. R us teslihatı 

iyidir 

Mare,al Voroşilof Vt' Budiyeni 
J.ondrn, 2 (.\,,\ ) - ;\lll takıl 

F'r:ııı•ız Ajan ıııdan: 
!'lnıol<'n•k nıuharebclcn hakkında

ki Alman r:ıporları,, harbin ~ati . af
ha.ının bu harbe bağlı oldugu hnk-
1'ındald fikrin terk rdil<liğini gö•ler
mektrılir. 

S\'er~ta DagPlılat gazctr•ine göre, 
hu harpte, her iki taraf ve Almnnlar 
ela ağır za:viat vermi•lerclir. 

Hi'lnrar müsahillere
0 

göre, Alman· 
l:ır bu harhi kaznnmnk için takviye 
kıl:ıları sevkine mecbur kalmıslar • 

( Devamı üçündü 111hifede) 

1 - Bu sene 915 numaralı kanun mucibince lise ve ortaokullara 
parasız yatılı olarak girecekler için açılacak müsabaka imtihanlanna 
girmek iıtiyenlerin kayıt muamelesine 1 ağuıtot 1941 de batlanacak 
20 ağustos 1941 de aon verilecektir. 

2 - Talip olanların 20 ağustos 1941 carıanba alqamtna kadar 
bulundukları yerin lise müdürlüklerine, lise olmıyan yerlerde orta -

datluorlarml' okul ~üdür~~klerine ve ort~o?l bulunmıyan yerlerde maarif mUdür-
Y IUklerıne muracaat <'tmelerı lazımdır. 

BnrJı' ., (A A ) 1\8 k Milsabaka imtihanları bütün .sınıflar için , u tarihlerde yazılı olarak ' n, ~ · . - ı os ovanın 1 kt 
askeri tebliğlerinde 10 gündenberi 7apı aca 1~· • • ••• 
hep ayni mevki isimlerine te düf A - Türlcçe, edebıyat J eyl61 941 pazarteaı ııunü saat 9 da .. 
edilmekLedır" D N B n'n .. • •ad' B - Matematik 2 eylGI 941 ıalı gUnil saat 9 da ... . . . . . ı ogren ı .. .. __ 
gıne göre, bütün bu mevkiler bir mild 
dettenberi Alman işgali altın da bu-

Aı ı b•• ••k h l u nmaktadır. Tasın haherlerinde tek man ar UYU mu asaralar ve rarlanan bu isimler Novor<ıel, Nevel , 
Smolen•k ve Zltomirdir. ' • b J d b b d• 1 Bu yerl~r dah>ı temmuzıın ortala-

ım 8 ar an a Se ıyor ar rıı:ıd~ Alm~n.l ar t~rafından· zaptedil-
- h-'u-gi-inkil .\lınnn t,:,bliğinde, Kiyefin ileri B:ıfüı şehrinin şimalinde Bug neh- ~~~!ırk.Bu ısı!°lerıı:ı. sayılmnqı da. ~ös 
Q7o kiloın°!1'f• ceııııbunılaki sah~da, ya- ~·inin ~imal ve batı kolları :ırasında btı- !er:~ ı r~qm\ tehb ! ıglbe.rde !~keçen ısım 
·ni Alnı:ııılarııı ;\'er,ı•nlı>rde işgal ettik· -Devamı 3 ncü aa hifed<"- tı 

5
cep te 1 ed 

1
1c ır ~ah' ası yok-

ır. ov3•e or u arının ın ızamı hu-

Am.,rikan kuvvetleri askeri nakliyat yapan 

1 . 

-

su.-ıında diinyayı aldatmak maksa
dı bu resmi tebliğlerden mevdana 
çıkmaktadır. · 

000 

Arnavudluk 

MUHTARiYET iDAREYE DOG· 
RU GiDiYOR 

Roma, 2 (A.A.) - Arnavudluk iş-
'eri müsteşarlığının ilga edilmesi, Ar- Nevyo~ktan bir görüntiı 
navudluğa muhtın·iyete doğru yeni -------------

- lıir ndım olarak telakki edilmektedir. Amerı·kanın ye-
. Roma mahfiller ine göre, Tiı-ıınada- Irana aı·t Alman 

~ kı A rnnvudluk hükumeti, bundan son- • b• k 
i 1 r_a_hükilmct işlerini İt:ılynn umumi va- •• •• •• nı ır ararı 

. ::ı.: ' lı'ıyle beraber bizzat idare edecektir. 2orusu ----
Edenin beyanatı Ber- Vels, Alman hareketini -- .... - "" • 

bir tayyareye binerlerkcn _J Ş AR E.T ı.tR "aşikar bir küstahlık,, linde nasıl karşılandı 
S1tma ile mücadele Berlin, 2 {A.A.) - Almanların diye tavsif etti 
. lranda g{jy:ı entrikalar çeçircliklerine Va~ington, 2 (A.A.) - İstihsal 

Atatürk!nıüzesi hazır- Bı,. kariimiz yazıyor: rl:ür olrın lng;Jiz propagand:ı ları buru- dairesi müdürü, cuma gecesi yarı • 
«Ka.r,ıyaka hükumet tabibinin, da rok fan! \'e savanı dikkat bir hiıdi<e ~ından itibaren, Birleşik Amerikad:ı 

Ruzveltin ınuavini be
yanatında dedi ki: Britanyada bir Komünist 

Şefin sözleri 
lığı devamdaı Gu•• NES 11tına hakkındaki ikaz ve tavsiyeıini ,olarak kar•ılaıiııiaktndır ,.e . bunun, ham ipek i•i imalatını menetmiştir. 

okuduk. Cidden çok yerinde ve isti· bir prop:ıg~nd:ı eseri oldıığu artık Tuhnfi;·e \'e iepekli mensucat istih-
Fuarclan evvel merasimle :ı~ı- z fe fadeli., Fakat atıl mühim nokta, sıt· ,abil olmu• tcHikki edilmekle, lran hü· suli durmuştur. 171> bin amele açık-

cak Aıalürk müzesinin hazır- a r ma Ve onu tevlid eden sivriainek!e ,k(Jmeti ika'z olıınm:ıktadır. Bir ga7.et.c ta kalmıştır. Ordu ve bahriye makam 
lnnmnsına lıiiyük bir ehemmi- Zannımızdan ça- miicad~le keyfiyetidir. Sivrisinek Kar di)·or ki: ları, iki senelik ihtiyııçl:ırı için stok 
yetle de\·nm edilmektedir. Ebe· Bügük gagretıer ı·ste. 4ıyakayı sarmı ıtır. Halk, mazot arı- - lngiltere hariciye nazm Edenin i'!tenıişlerdir. Hükumet, me\'CUt bü-

b' k • b k d "" k yor, fakat bulamıyor. Bize kalırsa beyanatı esnasında, bu İngiliz t~*1!b- tün h:ım ipekle balyal:ırının bloke 
di Şef Atatlirkc ait ır ~o. ag- U oe-aca belediye, otobüıte ıarfettiği mazot- bilsüııün Sovyellerlc tanı mutabık ola- edilme•ini emretmiştiı-. 
r:ındi>m!lnlaı· yerlerine koııııl- mektedı'r tan bile fedakarlık etmek suretiyle ı·ak yapıld ığını söylemesi, lngiliz - Rus Vaşington, 2 (A.A.) - lforiciye-
mııştııı·. ve diğer bütün çarelere başvurarak paktının bu esasa dayandığını göste- mli<teşan Vels, Birleşik Amerikanın 

"Harbe girmeğe hazır mazot temin eylemelidir. Buna mu- rir. O takdirde lııgiliz ·propagandaN mihvere ilerle i~ ~·apan şilpheli cenu-
l{illfüı·p:ırktnkl lzmir müzesi- "u• { . ~aff;'lkıyet hasıl olduğu gtin, evvela daha fnzla ehemmiyet kesbeder, bu d- bi Amerikan ticarethaneleri hııkkın-

ne dı> bu sene hir ~ok ilfı\'eler olduğumuzu nıt er, ümidsızce çar- ılletın kafasını ezmit oluru?. Ak•i het iyi dikkat edilmelidir. Iranın :ık- daki kara li<tesine mukabil, Alman-
yapılmışlır. Bu itibarla At:ıtürk " t -eliyiz pışmad kılmıgacak takdirde, aıtmadan ıatırap çekmek siil!meli ~lifi ~erecede vahimdir. ,·ıının. :'11.eksik~ya •. Amerikayı protes 
\'C İzmir müzelerinin bu sene gos er,,. ,, an yı nıuhakkaktır.» lr:ın dıyor kı: to elmesı tavsıyesınde bulunm~sım 
bilyük alaka toplı:;acaı;ı ::nlnşıl- \"a~ingtıın 2 (A.A.) - Reisicumhur Londrn, 2 {A.A.) - Büyük Bri- - Bu aöz doğrudur. Doğruya bo- Bunları çık:ıranlar 1randa ecnebi taşiklil' bir küstahlık> d'iye tavsif et-
maktadır. muavini Velİes diüniret• ismindeki tenya k omünist partisi lideri yaptığı yun e~ıne'lıten ba•'ka <;e.re y<ılı~:tr. faaliyetlerine mani olan İran t.eşkiliıtı· ıııiştir. Vels demiştir ki: 

•--.;.;.;;;;.:.::.;..,.. _______ , - DoTamı dördllııcU Klıifed• - - DeT•mı 4 uc;ii ı11bifedo - ** nın mevcud!retini bilm~orlar . - Dnanu dirtlinçll ..ıMfetk -



(ANADt>Lu,t 

Ekmek meselesi niha-
. ~an'at meselelerimiz yet yoluna girdi 

Mı.hver havacılıg"" ının Orhan Rahmi GÖKÇE Fatma abla 
8 f ı 1 d ıd K

•• Mağazadan çıkmış, yukarı mahal-
Muhitte oldukça münevver'lel'den azı JrJDCI ar Ceza an JrJ Je OY• lelerin yolunu tutan kadın kalabalı-

A f k d k • f ı • t • . k ğınm ortlıaındayım. Konuşuyorlar-
rı a a ı aa ıye ı ~~l;~:ti;ıiza~:et~:;;~:le:~7~~~~ı~:z lerede ekmek götürüyorlardı dı~ Duydunuz mu ya, kahve alıın-

Biiyük bir . üratle Bingaziye kadar madan beslemiye ve cephaıwlerini ta- şudur ki; bizde ıan'at eserleri hak- Ekmek işi it:in alınan tedbirlerin kilo olmak iizere 117 ekmek saklı bu- lar diye her eve fis verilecekmif .• 
ilcrle.rip bütün İtalyan üslerini ve te- şımıya muvaffak olmuşlardır. kında hali ve hali. ne müsbet ve ol- tatbikatı devamdadır. Dün fırınlarda lunduğu görülmüştür. Bunları ı:ıntmı- - Fiş mi dedin?· O da nedir ayol!. 
si"atını ele geçirdikten sonra, Alman Kum fırtıları arasında ve hatlıfü;tü- gunlaşmıt bir telakki, ne de onlara daha evvelki g~nl.ere nazaran fa~!~~~- yan ve ~üracaat eden halka .. e~mek bu- - Vah vah vah, fiş ne demek bil-
kuvvetlerinin yardımını gören mihver va güneşi altında yapıalcak uçuşlann. açılmış keskin bir iştiha vardır. Üstü mek vardı v~ ızdıhaı:n pek az gıbı ıdı. lunmadıgı cevabını veren butun bu fı- miyorsun ha!.. Peki, mekan demek 
kıtalarının tazyiki kar,'ısında Mısır mutedil memleketlerde ve normal h:ı- her seviyede her e§it, tercüme, te- Bunun sebebı, Beledıye zabıtasınca fı- rıncılar hakkında zabıt v~rakası tutul- ne demek?. 
hududlarına kadar <,'ekilen İngiliz kuv- va şartları altında yapılacak uçuşlara l"f d t ' 1 çl d 1 b. rınlarda alınan ~ıkı \'e esa,;lı kontrol muş ve haklarında tahkıkata başlan- - Mezarın başka çeşidi .. Fakirle-

tı . . b ·ı . d k d h b"" . k . k "" ]"t ı ' a ap e eser ere o u. ır masa- t db" 1 "d" "'k k 1 - rin dünyad t d ki S . \'e erın n u g rı eyış sırasın a esas- nazaran ço • a a uyı.i · miıs ·u a ı t f d 
1 1 

b k e ır erı il". mıştır. ,~ ·me ·]er <le satı ıga çıkarılmış- a o ur u arı yer.. enın, 
lı t sisatı tahrip etti.~i ve hasmına. işe vardı. Bilhassa; motör çalışmasının ve nın e ra ın a top anan ara a ıyo- Evvelki akşam Belediye zabıta me- tır. benim ev ... 
yarar bir halel bırakmadığı tahmin kum fırtınalarından dolayı motör yıp- ruz: murları tarafından şehrimizdeki bütün Dün sabah saat 4.30 da Balçova Be- - Hah, tamam! .. Mekan demek 
edilebilir... ranmaı:ıının değişeceği, hekleıımiyen Şundan da alıyorlar, bunu da se- fırınlar kontrol edilmhıtfr. Kemeraltı lediyesinde kayıdlı 8 sayılı araba sahi- ev demek olduğuna göre, aklına n.e 

Tamamiyle yeni baştan Libyada ça- arızalar göstereceği kolayca dli. üniil"- viyor, diğerini de zevklerine uygun caddesinde Sad!1• .\Iurad Çayın 156 sa- bi l\fehmed Turgun Balçovada fırıııcı geliyor? 
lı nıak mecburi ·etinile kalan Alman bilir.. buluyorlar.. /yılı fırınında 72 tane, Mustafa Senin l\fohme<l Nuri Karatana götürmek üze- - Ne gelecek; hiç! 
knvvetlerinın en büyük yükü mihver Gerek büyük Britanya havacılığının Dolu bir midenin istirahataizliği fırınında 20, Ke~telli caddesinde Halid re Gözte·pecle Selimin fırınından 100 - Ayol sen de pek nafile imiş-
havacılığının sırtına binmi~ bulunmak- ve gerekse Fransız tayyareciliğinin ne ise, rastgele ve hatta yekdiğerine GUndoğdunıın fırınında 12, Namazgah- ekmek aldığı görülmüş ve kendisi tıı- sin .. Aklına falan fişmekan gelmi
tarlır. Daha başlangıçta ufak çaplı ana vatan hava filolarından ayrı ola- zıd fikir ve kanaatlerin alabildiğine ta :\lustafa Glirpınarın fırınında 13 tul arak ekmekleı· mii~aclere edilmistir. yor mu! .. Hani fi§ mekan deriz ya; 
tankları. orta çaplı topları havadan rak birer de müstemleke tayyreciliği bir intizamsızlıkla birleştirdiği ka- · işte o!... 
taşıyarak getiren ve Libya kumları namı altında ayrı ayrı tesekkiiller mey- faların tefekkür ve muhakemeleri K d H - E, ne olacak?. 
üzerinde kurduktan sonra taarruza iş- dana getirmiı:ı oldukları diişiintilürse, de öyledir. Yani rahatsızlıktan nişan . emalpaşa 8 8V8 gazı - Mekanlara fiş verilecek .• Senin 
tiı·rık ettirmek muvaffakıyetini göste- sahra tayyareciliğinin sadece inşa mal- vermekte, selametten uzak bulun- anlıyacağın vesika verilecek te, onun 
re> ı Alman tayyarecileri b11 silahların zemesi bakımından değil \·e fakat ta- maktadır. Böyle bir zemin iizerinde la kahve alacağız .• 
malzeme Ye cephane ikmallerini de biye ve tertip ve taksim noktasından Donıuz mücadelesi için yeni mu··racaatlar ı"çı"n - Yaaaa ..• Her ... gelsin bakalım 
S!"Iie havadan yapın. k mecburiyetti da bir hususiyeti bulunması icabett:- ve bu şartlar altında ise, aradığımız fiş, Fatma ablan bak neylermi~ .. 
kunıı.~ında kalmı~Iardıı·. ~inden meydana çıkar. yüksek san'at eserler~nin. se~t bir ta- levazım gönderildi Çare aranıyor But kerleme üzerine hepsi de gü-

Harekat ilerledikçe ve büyük Eri- Almrın havacılığının beş senelik bir kım yoku§ları, tehlıkelı. bı~ takım lüştüler .. Bu sırada kadınlaı-ın ara-
ta uya imparatorluk kuvvetleri geri çe- t.:sekkül mazisi bulıınduğu ve bu arada uçurum yollarını geçmeııı lazımdır. Sürek avları neticesinde 1\Ianisa, Belediyenin havagazı aboneman sa- sından, işçi, fakat genç bir kız geçi-
kildikçe bu m::ıcburiyetlcr \'C müşkül- nfüüemlekelerinin bulunm:ıma ı dola- San'atkir böyle bir sahada, adeta E::ıy!ndır ve Torbalı havalisindeki ~~- yısı 15?0 ü geçmi~tir: _Havagazı saati yordu. Tekeı11emeyi ya~n Fatma 
'.er bir parça daha artmış ve ele geçi- vısiyle sahra tayyareciliği ne çalışmış san' at namına bir fedai gibi ileri b:ını don~uzla;ın Kemalpaşa havalıs;- de m~,cn~. olmadıgı .. ıçın aboneman!a- abla ona seslendi: 
nl n toprak fazlalaştıkça, rlaha kesif nilot ve kumandanlarının bulunmayışı atıimağa mecburdur. Bizde, şahsiyet ~ıne geçtıklerı anlaşılmıştır. Mahsula- ı ; 111 ek~rısı maktu ucret .. 0~~r3:k ~yda - Kız -dedi- yine sürmüş, sürün
bir hava birliğinin ç:ılı~tırılma ı zar11- \ e hattfı bu makııada uygun hizmet ve kıymetleri, kuvvetli san'at eseri ta za~ar veren bu hayvanlar~ k~r.şı s~- -50 kuıuş vermekte ve butun ıhtıyaç- dürmüşsün. Yine yüzünü şeker ku-
I"l'1 i dog-muştur. ~artlarını ta~ıyan tavrare cinslerinin ·ı . t•..1 • k l . . k kı mucadele yapılmasını temın ıcın vı- larını karşılamaktadırlar. tusuna do··ndu··rmu····u··n .. Daha demı·n, 

• • • ,, JJ • • ı e ıp ı<1aı zev eser erını ayırara ı··, t z·. t .. d .. 1 .. - .. ta f d K B ıcuzl ~ ·· b" k ·ı ı .,~ 
Lıbya harekatında en fazla haRmını o:ıyrılmuınış olması nazarı ılıbara alı- okuyucu kitlesini temiz ve ileri bir a:yel uaa ~.u ur

1
uglu ra ın ank e- b u t u

1
gu kg~reten . 1ır dç.o aFı eker sarı kabak p,ibi idin .. Karnın tıngır 

fııı-pa!Jl·aıı ve kara kıtalarivJe nıotör- nır~a nıihvnr tavvareciliğinin çöller- t l'kk" k f t b" · ··t·· ma paşaya mucacle e evazımı ve ur- a oneman ° ma ıs mış er ır. 'a at mıngır zı"l çalar, sa.nı'n yu··zu·'nde boya, .. , . . .. · · · • " . • • . . . . e a ı ve a a er ıyesıne go uren · ·· l ·ı · lk" ·· K . 1 ~b "k nı · t"h ı tt" • · t •c lu \'asıtaların ılerleyı~lerını kolaylastı- ıeki bu muvaffakıyetını ıvı tasarlan- .. · . - , A şun gom erı mış, evve ı gun ema pa- rcı rı ·a n ıs 1 sa e ıgı gaz amamen gözünde sürme ne arar? 
f 'k b b. ı · ı · k k · d" · ·· munekkıtlerın azlıgı da sanatkarı ~aıla ''"'Pılan "u··rek avıı1da \"u"'zden faz- sarfedildig·inden bu mu··ı·acaatlere red ran sını pı e om arrlınıancı ar o - mış bır hareket olara en ını goste- A • •• ·'u ·' r ' • ' • · Kızcağız sinirlendi: 

l ' . . . ı - . en zarurı hır mesnetten en kıymet- h domuz telef eclilmistir cevabı verilmektedir. Yalnız şehirde ı ~ ıııılarc ır... rıı· ve ı te mıhver havacı ıgının Afrı- . . ' ' · ~ · - Aman Fatma abla! •. Ne çenesi 
rju ilerleyisin menzıl i ' lcriniıı Ye kadaki hizmeti de biraz bu noktadan lı. bır ar~~datt~n m~h~um etmekte- Süı·ek avlarına devam olunacak- bazı sokakların hala havagazı ile ten- düşüksün .. 

h, •ta cephedeki neferin ;;oğuk içkisi- muvaffak olmuş sayılır. dır. M,uhıt! tetkık edı~z. . . lır. vir edilmekte olduğu mah1mdur. Bun- - Oğlum yok ki, çenesi düşük o-
ııe Yarıncarn kadar her tiirlii günlük T-eknik tasarlanmışlar ne olursa ol- Sanatkar kadar munekkıdı de az ooo !anlan 200 kadarının daha yerlerine ]ayım. A kızım; demek istediğim şu 
.htiyac:lan~ı d:ı vaktinde yeti tiren sun Lib\·a muharebelerinde ia: ve ik- bulacaksınız. Ye, yapılan t~nkitlerin Z ,,.,. A elektrik feneri ikamesi suretiyle kaldı- ki, başkalarının taklidini yapacağı-
boınbar<lınıan tu'·"arecileriyle bilha~- mal hu~usunda Almmı havacılıg-mın büyük bir kısmı da ekseriya; muh- AB/ 1. ..HDA rılarak yüz ailenin havai'azı isteğine d 

J J • tt••••-f2••·-· ..... - \·erı"ln · ·· k"" l kt B na, otm· da ince tarakla saçlarını ü-
sa n:ıldiye tayyareciliği olmuşhır. ıiiyük yardımları dokunmnş ve halen telif bakımlardan san'atki.rı ve bü- --·- -·- - cevap ııesı mum un o aca · ır. 11 ~ielt .. Sabunla yüzünü tertemiz yı-

lngiliz kuvvetk:ri ııe> kadar ııeri bir tle orduların karşılıklı bekleyişleri ve yük eseri bu güne§lerin altında ko- Ayşeyi yaralamışlar: husırnt:ı tedkikat yapılmaktadır. ka .. Kaşığına ne nasip çıkarsa, Alla-
hareketle iJing:ızirc doğru ilerlediler hazırlanışları arasında bile lıu ikmal ruyacak kuvvetli bir serinlik ve göl- ~orak~apıda Bedava sokağında !b- r , ha şükret ve otur .. 
\ "e ha~ımlarını sa~ırttılar~ıı. .Alman i.,i muvaffak olmakta devanı etmekte- ge taıımaktan uzaktır. rahım ogl~ Mehmed ~e l\~ehmed oglu \ 3 i Genç kız fazla dinlemedi. lleride 
kU\"\·etleri de gene o kad. r seri bir ha- dir. Hemen her giin bir cok tayyareler Uzağa · gitmiyelim. Şu siirimizin Ba)7am bı~ kavga netıcesınde Bn. Ay- 16 . 336 mor kasketinin kenarından siyah zü-
rel·rtle !ısır hucludlanıı·ı kadar in- te[)hane ve erzak vüklii olarak l\Iı~ır d - ··th" h .. - b k şeyı tahta ıle yaraladıklarından tutul- lu··fıer -•arkan bı·r genç go··ru""ndu··. Ona 

; • • • ' • • v ., • • yaşa ıgı mu ış ercumerce a ınız. 1 l 
m.slerdır Bu kadar gcı ı. hı.r .ha.reket >ınırlarına dogru Afrılrn havalarında Şiiri anlayış tarzından doğan bu kar- muş arc ır. · . -o-- i baktı. Oraya doğru ayrıldı. Fatma 
e,:.ıka.-;md1a ordunun ·ah"r turkl~I ıhtıyac~- :ıçmaktadıı·!ar. "h gaşalıkta, kim ,iir yapıyor, kim he· Silah atmışlar: OQGUMLU BAZI MUVAZ. abla, insanfh insanflı gülümsedi:. 
nıı·ı :ır:k~l~n. ve ~:eknı .eln teRb·ıl ".~.]test::; .:8uk~:al!ltakıı··~:ı vekr. ~arat o~l~~ıstunu zeyan içindedir, kim nereden nereye Keçecilerd~ Kübasoğan sokağın~a . - Eeeeh, ne yaparsın .. Vaktıyle 
ec ı ece ıa~e ve ı ma men .ı :ıı ıj e ~- muş u a n c usurme ıçıP, ngı ız av- "d· 1 . h k"k~ d sabıkalı Nurı ve arkıda~ı :Mehllled bır ZAFLAR ÇAGIRlLIYOR i biz de gönül çektik amma, böyle so-. t . · k d ·· ı - t ·ı · · h. d l b k. gı ıyor ve yapı an şeyın a ı ı a ı ·' • ·- , ı 
nıın e me~ın .n.e :ı ar guc o acagı a- yarecı erının er i'ey en ev,·e una - d. k. f k d d -·ı alacak meS€le:ıinden birbirine bıçak İzmir k 1.k b . d kak ortasında değil, kafes arkasın-
,:avvur edılebılır. liyata mani olmfün ve kara kuvvetleri- ne~~: ~~~ ~r ın .. a egı •·. çekerek siHl. h attıklarından tabanca ' as er ı §U esın en: da çektik 

İ;;te böyle bir vaziyet kar~ısında AI- ııi ikmal ve ia'e yardımından mahrum . u~e ıt erın şure ve şaıre. v~r- ve bıçaklariyle tutulmuşlardır. i 316 dahil, 336 dahil doğumlu ı Yokuşu~ kö§esinde, küfelerini aç-
man havacılığının nakliye tayyarecili- lıırakm:tları icabecler. Bu iqi ba arma- dıklerı notlar da 0 kadar garıptır. muvazzaf erattan piyade, süvari, mış bir üzümcü bağırıyordu: 
[>·. bilhassa Yunker ii2 tipindeki fay- nın da kolaylığı veya giiçliiğii uzun Ayrı ayrı musiki aletlerinin ayrı ay- Hırsızlık: topçu sınıfına tefrik edilmişlerle Şimdi bağdan kopardım • 
.vareleri fazla .vük tas. ıma kabiJivetle- ho.vlu rlii~ünmi.ve dc.ih:r mi bilinemez .. rJ sesler üzerinde yükselen armonisi AJ,.;ancakta İnhisarlar idare:sine ait O ·· b ·· 

• J • • celpleri temmuz 941 nihayetine zume ak uzüme .. !"İnin en çoğunu kuIJımmak suretiyle · ile bu kargaşalığı birbirine benzeten sigara fabrikasında Hasan oğlu Süley- Yar hasreti çekilmez 
Lihyadaki mihver kuvvetlerini ak a- T. A. ve nihayet bunu mazur görenler bile man 85 kuruş kıymetinde çivi, Çorak- kadar bırakılan devlet demiryol- Gözüme bak gözüme .. 

var.. kapıda Di Amerikan tütün imalii.tha- ları hareket memurlarının müd- Fatma abla ona doğru yürüdü. 

Kahve 
Yarın tevzi başlıyor 
IJi.in yazdığımız gibi 752 çuval çe

kirdek kahvenin İzmir halkına tevzii
ııe yarıııdan itibaren başlanacaktır. 
'i'Pvzi listeleri kat'i ~eklini almıştır. 
Olellt:r, hah ve ve gazinolar da 1 isteye 
iclhal olmu. tur. Kaza, nahise V:! köy
lere de hisse ayrılmış olduğundan her 
r rin iaşe hey'eti namına bir muteme
di İz mirden kahveleri alacaktır. 

Bu hususta kaymakamlıklara tebli
gat yapılmıştır. 

!Fuar hazırlıkları Ne gülünç ne acı hakikat.. ııe:ıinde İsmail kızı Zekiye de 750 gram de'tleri sona ermiş bulunduğun - Yanındakiler onu takip ettiler. Fat-
Şiirde, bir ~ahsiyet ve ferdiyet yat- yaıprak tiitün çaldıklarından yakalan- dan muvazzaflık hizmetlerini ma abla, neşeli ve alaylı; 

d d l . d"" .. ..1 .. ş . b' . muşlardır 1 J O ·· ·· d di ·· ·· ·· ıgı uşunu muyor. aır, ır eserı · yapmak üzere hemen şubeye mü- - zumcu - e - sen uzum mu : evam 8 çalan, yani önündeki notanın çizıı:i- Sttl'hoşlıık: racaaüarı, gelmiyenlerin asker- 1 satıyorsun, yokıa itıkdaılık mı edi-
lerindeki şekillerin emrine tibi olan Sahil park gazinosunda ~abıkalı Kil- l yorsun!.. 

d d •. 1 d .. 1 H h 1 k 1 . lik kanununun muaddel madde- _ Vallahı· hemttı"re·, 
Z · h l a anı egı , onu yaratan a amdır. çu ( asan, sar oş o ara masa c evır- ., zaman.~a, 
ıyare çilere ~ er -ko ay· - . * mek suretiyle gürültü yapmış ve sabı- !eri mucibince tecziye edilecekle- müşterisine göre .• 

tık gösterılecektıt 'Evvelki gün bir münevverle konu- kalı :VIuzafferle Suphi de havaya iki el ri ilan olunur. .
1
-. Amma yakışır ya! •. Sen de ben-

' . . . şuyordum: silah atmış, zabıtaca tutulmuşlardır. Ç ~ k b cı eyın tanesi dökülmüş mısır koça-
I- unrıı ıştırak ve Fuarı zıy:ıret ede- _ San' at eserlerimizi nasıl bulu- * Kemerde Sürmeli sokl!-ğında Ab- agırıtan,yede SU aylar:' nına benziyorsun .. Üzümün kaça!. 

rek ecnetı~er.in p~sapor.tl~n 5 Ağusto~- yoraunuz? Hangi sairlerimizi be~ dullah kızı 29 yaşında Lütfiye, fazla 1 - Emekli top lıinba~" Riza - On kuruşa anam, babam! •• 
tan 5 lıınncıteşrın tarıhıne ka<.ıar lıu- . ? ge· :sarhoş olarak nara attığıııdan yakalan- oğlu (328_58 ) kayıt No.- Fahl'İ -:- Ben de sana ~ir ~~ni söylersem 
tiin Türkiye sefaret ve konsoloslukla- nı~~~u~ıuz ld . mıştır. yedı buçuktan verır mıun? 
rında parasız vize edilecektir. ıgım cevap}u 0 u. . 306 Buı-sa, - Bet kuruşa bile veririm. Elverir 

Fuara bizzat iştirak edecek ecnelıi - y al~ız tercu~~ ~serl~rı ok~~o- A_ı:aba. k~~o~ı: , . . . - 2 - Yedek piyade a"teğmeni l ki, doğru dürüst bir ıey çıksın .. 
firmalar namına hareket eden salahi- rum. Oogruaunu soylıyeyım; bızını lkıçeşn:eıı~ cad?e:-ıın~e Hıkm~~ og-1 Salim oğlu (20831) kayıt numa- r . Fatma abla, ııülerek §UDU söyle-

Ormnıı yangıııı: umumi talimatnamesi hükümlerine gö- Sonra; hızde şaır mı vardır kıl. man kızı 17 yaşında.Halıde ıle Osman! Devirmiı küfeleri 
yettar ekspozanlara Ticaret Vekületi muharrir~erden ~iç ~irini oku~adım. lu Mecahıd, ıdaresı~de~ı .oto1!1obılı Os-

1 
ralı İzmir 312 doğumlu :i.\{ehme- ı dı: 

Çe menin Barbaro. nahiyesine bağlı re serbest döviz verilecektir. Gümrıik - Şiirlerimizi tetkik ettiniz de öy- kızı 18. yaşında Destıb~ra Anafa~talar din hemen şubemize müracaatı-arı Uzüm değil laf satar! 
Ovacık köyünde Doğanlık mevkiinde i~leri için Fuar sahası transit depo ·u le mi konuıuyorsunuz? c~ddeı;~nd: arabacı l\1ur1.eza da ı~are- ilan olunur. _ Halinden utanmaz da 
;ir orman yangını çıkmı .. , ·öylü ve addedilmiştir. Ecnebilerin Fuara geti- - Hayır, fakat belli değil mi? sın~ek~ ara?ayı, ıv;ehme~ kızı f" ya-1 ~U sporları müsabakası Mü§teriye lif atar .. 
jandarmanın gayretiyle ~öndiirülmüs- re~ği her nevi eşya, gümrük resmı v-e- Bu mevzuda muhatabımla daha şın a yşey: çarp ı~ara . yara anma- Sokakta bir kahkaha tufanı koptu. 

L"ıimeden Fuar sahaı;ına alınacak, an- fazla fikir yapılamazdı. Kendi dün- !arına sebebıyet v~rdıklerınde1'. zıı:bıta- Di.in Karşıyakada hirek ve yelken Fatma abla üzümcüye ıordu: 
---ooo cak satışta gümrük resmi hesap oluna- yamı~ın san'at alemine bakmağa te- c~ tutulmuş, Adlı.reye · evkedılmışler- bölge birinciliklerinin son finali- ile, - Hak ettim mi üzümcü!. 

A /mangada endişe baş, nık, 11/ınacaktır. . . . .. nezzül etmeden onu karakuşi bir hü- dır. - -- - yüzme bölge birinciliklerinin birinci - Öyle bir hak ettin ki, fU boı 
_ • . li uarcla vergı muafıyetlerı şoyle- kümle fırlatıp atan böyle münevver- A . . . .. kısmı yapılmıştır. küfeyi bqma geçireceiim seldi. 

gosterdı ldır: I d b ki d•v• . .. l . .. .. merıkalılar yenı.bır US Yüzme seçmelerine pazar günü Saat Buna rağmen üzümcü, Fatma ab-
• . . :Ual teşhir edenler, tiyatro, sinema, er. e_ e e ıgımız gun erın on~~e • . 9 da gene Karşıyaka yüzme havuzun- ladan beı para almadı .. Ben de kö-

- Bat tara~ı 1 ıncı sahifede - ~azino ves~ir. OY\IIl ve eğlence yerle~i serılmış karaltılardır. Bu toprak us- ışgc.ıl ettiler da devam olunacaktır. §eden ayrıldım. 
!atında beyanatta bulun-arak demiş- ı ·Ietenler, ışçıler, ameleler muhtelıf tünde yaşar, zevkleri, kafaları, ci- Berlin 2 (A.A.) _ D N B Ajan Bu neticelere göre derece alan kü- ÇİMDiK 
ti,. ki; . . i husu~! ka.nun~ara tevfikan ~evletin. ve ğerleri ile hududdan ötelerde dola- sın dan: ' · · · rek ve şarpicilerimiz 17 /Ağustos Ban-

- İııgıliz tayyarelerı, Fraııkfurt beledıyenın bır kısım vergı ve resım- şırlar. Londra radyosuna göre, Bir'leşik dırmada .?apılacak olan (Ma~ara kt~-
ve havalisindeki kimya fabrikalarını l~ı·inden muaf tutulacaklardır. Amerika Kirtinedeki hava ve deniz pası) musabakalarında lzmırı lemı<il 
gitgide artan bir muvaffakıyetle bom ooo Orhan Rahmı· GÖKÇE ·· ı ·I...· .. 1 :tın" t" edeceklerdir mı erırıı ı-esmen ı,ggia e: ış ır. y·· .. ..

1 
•. · · 301A~ to B 

lıardıman etmektedirler. Almanyada 1 1 l uzucu erımız ıse gus s ur-
umu mi endişe balamı. tır. Halkın ÇOCUK ES RGEME FAAL YET · sada yapılacak Türkiye birincilikleri-
cesareti kırılmıştır. Bunu söylemek- Çocuk Esirgeme kurumu İzmir Mer- Akhisarda Beden mükelleflerinin çaııeması ne lzmirimiz namına iştirak edecekler- BUGONKO PROGRAM 
le nazi te. kilatı mensuplarını değil, kezi 1941 senesinin altı ayında Çocuk 9 dir. 8.30 ,program, 8.33 Müzik: Hafif 
otta halli Almanları kasdedi~ orum. dispanserinde (2037) çocuk muayene ..--"':'·- - ~···- - - •~-~..,..... -- - 1 DDD program {pi.)' 8.45 Ajans haberleri, 
H.u,; cephesinden gelen yaralılar, ve tedavi edilmiş, (48) çok çocuklu fa- 1 FECi BiR KAZA 9.00 Müzik: Hafif müzik ve marşlar 
hal . ara ında yei,; uy-andırmakta - kir aileye 182 lira kıymetinde muhte- ' (pi.), 9.30/9.45 Evin saatı, 12.30 pro-
dır. lif giyecek eşya verilmiş ve ayrıca 45 Bergama kazasının Okcular köyün- gram, 12.33 Müzik: Saz eserleri, 12.45 

---1000 lira para yardımı yapılmıstı~. de İbrahim oğlu 12 yaşında Mehmed Ajans haberleri, 13.00 Müzik: Şarkı, 

AKVARYUM INŞAATI Bundan maada fakir ve kimsesiz ço- Ok, eline geçirdiği bir miktar dinamit- türkü ve oyun havaları, 13.30 Konu~-
cuklara 5912 kap yemek verilmiş, 94 le oynarken infilil.ke sebebiyet vermiş ma (Dereden - tepeden), 13.45/14.30 

Kıiltürparkta inşa edilmekte olan çocuğun mektep levazımı temin edil- ve her iki eli parçalanmıştır. Müzik: Radyo salon orkestrası, 18.00 
.ı,. varyum, yakında ikmal edilecektir. miş ve 12 çocuğa elbise ve ayakkabı ya- Yaralı, Bergama Memleket hastaha- Program, 18.03 Müzik: Radyo caz or-
Ak\'ııryumda körfez balıklarından mü- pılnıı<1tır. nesinde tedavi altına alınmıştır. kestrası, 19.00 Müzik: Karışık şarkı-

DOMUZ SANMIŞ: !ar, 19.30 Ajans haberleri, 19..15 ~Hi-
teaddid cinRlerin muhafazaııı için biil- iAŞE KADROSU Kırıklar köyünde Osman oğlu Hü- zik: Meşhur violonistler (pi.), 20.00 
meler, hususi yerler yaptırılmı~tır. seyin, domuz sınırı mevkiinde tütün Konuşma (Ym·t saati), 20.15 Müzik: 

Ru balıkların mühim bir h;;mı tulu:- İzmirde ihdas edilmiş olan İaşe mü- tarlasında gece domuz beklerken 0 ci- Solo şarkılar, 21.00 Ziraat takvimi, 
mu~. canlı olarak mııhafa7.a eclilmeğe dürlüğünün kadro!'lu henüz gelmemiş- . vardan geçen Mustafa oğlu Ahmed Ko- 21.10 Müzik: Fasıl programı, 21.40 
haııla1'mıstır. lir. Kadronun biran evvel verilmesi ve yuncuyu domuz zanniyle silahla sol İstanbul at yarışlarının neticeleri. 
, Akvaryum tan:nmlanınca. bu balık- faaliyete geçmesi için vilayetçe alaka- ayağından yaralamıştır. Suçlu tutul- 21.50 Müzik: Mandolin takımı, 22.15 
.ar hemen yerlerıne konulacak Ye hal- dar makamlar nezdinde lazım gelen muş, Adliyeye verilmiştir. :\!lüzik: Dans müziği (pl.), 2'2.30 Ajan!'! 
Lımıza teşhir edilecektir. te~bbüslerde bulunulmuştur. d haberleri, 22.45 Ajans spor ı:ıervisi, 
~•mı•mm•m•111:•mıı:ııııma:•m••••••••lıııİİ11rı•••a.: Be en terbiyesi mükel tefleri geçit resminde ooo 
,... .,. Akhisar, (Hususi muhabirimiz - takımını 3 - 4 mağlUp etmiş ve Mani- Ziraat mektebi 22.50l23.00 Yarınki program ve ka-

şehl•r Gazı·nosunda Perşembe den) - Kazamız beden terbiyesi mü sa Gedizspor takımiyle yapılan ma- P __ a_n_ış_. ----------· 
kelleflerinin 'taliın ve terbiyesi bil- çı da 1 -. 5 kazanmıştır. müdürlüğü ·- • 

EG...., • yük inkişlaflar göstermektedit. Bü - MAZARIK LENCELERI tün mükellefler haftanın muayyen Gönderdiğim resim, kazamız be _ Bornova Ziraat mektebi müdürü B. 
günlerinde çalışmakta, pazar günle- den terbiyesi faaliyetine aittir. Bu Avni Tunaboylu Eskişehir Ziraat mek- Caz orkestrası lncir-

T emiz hava, ne~s yemek, mükemel servis ri de yakın köyler civarındaki tepe- teşkilatı tek başına muvaffakıyetle tebi müdürlüğüne, Adana Ziraat mek-
ler de tatbikat yapmaktadırlar. idare eden kazamız nüfus memuru tehi müdürü B. Muzaffer Erden de lz- altı plajında 

yüksek bir müzik Mükellefler ar~mda seçilen A Mahmud Turgutlunun faaliyeti cid· mir Ziraat mektebi müdürlüğüne ve 
••••••••••••••••••••••••••• futbol takımı Etibank Soma ınaden den takdire liyıktıı:. öğretmenliğine tayin edilmişlerdir. Her Pazar: 15.30 dan 19 a kadar 
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(ANADOLü} 

_ ~~:;:~1::~i :::.ıp _ ~·~·~t; ... i~~~;~; ... A;·i;iili"'lid~i;;;; 
d ,, meydan muharebesi esnasında • • 

Askeri Vaziyet 
- B tarafı 1 lnci sahifede -

> lik bir 11evd n muh' bc•inm cN<'
Yan ettiği, ayrıca S~den•kirt ~:ırkın
daki Rus kuvvetlerini çeviren ihata 
cenberinin. daraldığı bildiriliyor: 

. ............................................................................................................... . 
Kızıl r hı kıtaları 1370 inci Alman Afyon Aa. MNT. satın alma komisyonu batkanlıiından: 
piyade tümenini bozguna uğratmı~- 1 - Afyon garnizonundaki hastahanelerin senelik ihtiyacı olan 
!ardır. tin )' Dün gece muharebele:- Novel, (20,000) kilo koyun e e kapalı zarf usuliyle ta ıp zuhur et-
N eve!, Smolen>k ve Zitomir istikame mediğinden bir ay müddetle kapalı zarf usuliyle ihalesi uza-Alman resmi istihbarat servisinde 

kaydedildiğine göre; Smolen~kiıı şar
k~nda muhasara edilmiş Rus k~vvetle
rınden ayrı olarak Smolenkin cenubun
da çevrilen büyük Sovyetler Birliği. 
31 temmuz gilnU celin hir muharebede 
imha edilmişler, yalnız bugün ll!l bin 
~•ir alınmıştır. 

tinde devam etmiştir. · tılmıştır. 
Cephenin diğer istikame_t_ ".e ~ölge 2 - Afyondaki askeri hastahanelerin ihtiyacı için (20,000) kilo 

!erinde mühim hiç bir degışık~ık ~!- koyun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
mamı~ır. Kara kU\-vetlerıyle_ ış hır- 3 - Kapalı zarf eksiltmesi 21-Ağustos-941 perşembe gtinü saat 
!iği yapan Rus tayyareleri duşmanı~ 
zırhlı cüzütamları, piyade ku_vv:tıe~·ı 16 de askeri mınrnka binasında satın alma komisyonunda" ya-
ve to;ı mevzilerine darbeler ındırmı~ pılacaktır. 

Ayrıca Peipus gölü civarındaki rn
ni !<:stonyadaki büyük kıtalar .ın'uha
"~ra edilmiştir ve bu suretle Sovyetk· 
rın ba•lıca stratejik nokta•ı kırılmış· 
tır. 

!erdir 4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün komisyona ve An-
Londra 2 (A.A.) - Almanların kara, İstanbul, İzmir levazım amirlikleri satın alma komis-

.;ırk cephe•inde ilerledikleri ha~kın- yonuna müracaat edebilirler. 
da buraya hic bir haber gelme'?ıştı~: 

Lo_?<!_ra radyosuna göre i-<e, Sovyct
ler butun <X'phe boyunca mukabil taar· 
ruza gecmişlerdir. Fakat başka kay
naklardan bu haber henüz tevid edil
~emiştir. Bunun, sırf, Aım:ın lle.rleyişi 
nı durdurmak için yapılmış bir hare
ket olduğu sanılmak-taılır. 

Almanlar hficli•atın kendılerı ıçın mu 5 - Koyun etinin muhammen bedeli (11,000) on bir bin liradır. 
sait olduğunu iddia etmekt_edırler. yüzd~ 7,50 dan teminatı muvakkatası (825) liradır. 
Askeri •nliihiyeti olan ~ahR~yetlere 6 - Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunun icap ettirdiği ve-
l!iire. Almanların mahdud m~_kta~_da saik ile ~irlikte verecekleri teklif mektupları 211-Ağugtos-
'lir ilerleyi• kaydetmelerı ~umkun- 941 perşembe günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
dür. Fakat umumiyet itib:ırıyle Al - komisyonumuza vermiş bulunmaları. 26 3 9 17 
man taarruzu durdunılmu:~ gibidi_~· 
~·Jvyetler de bilmuka?el~ bır kaç bu- İzmir Levazım Anıirliğ~ Sa~ Alma Komisyonundan: 
rük ,.e muvnffakıyetlı.hucu:n yapmıR 1 - ~1lzarlık g~nu ısteklılerin teklifleri gayri kanuni görüldü -

ATLAXTİJ\. HAIW/: laı n dn bunlar ıımumı mahıyette ele- gunden aşagıda yazılı altı kalem yaş sebze 4-8-941 günü saat 
Hazimndu Mayıs avına nazaran ;ti!. mahalli hadi•elerdir. Şimdi anu- on beşte yemden pazarlıkla ihale edilecektir. 

Atlantikteki '!ngiliz deniz zayiatının lnn rouhare\ıcler cereya>ı etmekte· 2 Muh~mmen bedeli 27575 lira 26 kuruş olup kati teminatı 
120 lıin ton farkla 320 bin ton olduğu Er. • 4106 hra 24 kuruştur. 
malümdur. '.\1ihver propagandaRı, bu- J:u<l11rın lıiiyiik miky:da taan·u· :ı Şartnames'. her gü". k?mi,yonda görülebilir. 

1 

nu mevzuu lıah.ederken, rakamın _ar· ı:ı g~çıneleri için bir kaç hat'ta geç· Anadol~ ve Rumelı cıhetlerine ait sebzeler ayrı ayrı ihale 
tırıJacağını söylemişti. Bu yeni vaz~yet "'"'i icap etmektedir. edılebılır. 
ıı;e Lir sürpriz olmuştur. Atlantıkıe Londrı:. 2 (A.A.) - Rılhk denizi ·1 - İsteklilerin belli gün ve saatta kati teminatları ile birlikte 
görülen bu vaziyet şu ,;ebeblerden ileri \l,.,an •efaini için tehlikeli olmağa _Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 
gelmektedir. ba 'amıştır. Dün de Ru' tayyareleri l\Iıktarı '.\fuhammen bedel 

1 - işgal ~abasındaki Fran•ız ha- 'arafındr.n bir r!enire ı:ı:~misi ile 5 Ton Lr. Krıı. -- Cins .,. 
va ve deniz üslerinin ingiliz hava kuv· 'ı: cı tonluk bir <arnıç gemi;ıi bahrıl- 106 11550 00 Taze fasulya 
vetıeri tar:ıfından muvaffakıyetle bom- nı , iki tmıesi de hAfnra uğratılmış- 35 2100 00 • Kabak 
bardıman edilmesi v Alman kuvvetle· ır 80 7200 00 • Patlıcan 
rinin, buradan Atlantiğe karşı hare· Alma haya kuvYetleri yin~ Mos· 10 6000 00 • Biber 
kata geçememeleri, kovarn hiieum teşebbüsünde bulun- 80 4800 00 • Domates 

2 - Şark cephesi doiayısıyle Alman mıslnr. fakat bunlar Ru< tayym·eleri ----~·6 1125 00 • Bamya 
hava kuvvetl€rinin lngiliz limanlarına e haYa dafi bataryaları tarafından İzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komiay:Undan: 
VP Atlantikteki deniz kafilelerine kar- ızakl:ı•lırılmıştır. Ancak 4 - 5 tay- . umum ilk l\fünakasanın 
şı toplu faaliyet gösterememeleri, ·arc müdafaayı aşmış. müteaddicl Cinsi Mıktaı Tutarı teminatı sekli 

ihalesi tarih 
gün ve saat 

3 - Amerikan donanmasının de\'· ;aııgınlara sebebiyet yermislerdir. Kilo Lr. Lr. Kr. ' 
riye faaliyeti ve bu suretle İngil~z do- __ _,,,.,,,___ 28-8-941 perşenbe 
naııma~ının yükünü haf'fle~mes~ . MECBURi iNiŞ Kuru ot 480000 31200 2340 Kapalı zarf günü saat 11 

Atlantikw bugün en milhım hadıse, Kuru ot 456000 29640 2223 • • • • • 
hüyük bir gemi ·&filesinin üçün_cü K~· Lorıclra. 2 (A.A.) - L<>nıiraya git· Kuru et 560000 35750 268ı > • • ~ • 
nada fırkasıııı lngiltercye getırmesı· -nckt olan Amfrikan tiyy<:re binba$I· Kuru ot 1080000 70800 521}5 > • • > • 
<lir. lçlerimle bir çok Amerikalı 'e Ka· 1 Vit ;st::ıyn m~rhuri 'ekilrle Fransa- Kuru ol 200000 130GO 970 • • • • • 
naılalı doktorl:ır, hemşireler işçiler bu a inm.st r. Kuru ot 336000 21840 1636 • • • > > 
lunan bu yolcuların rakip bulundakla Kuru ot 866000 56290 422 L • • > • • 
rı kafileye İngiliz ve Kaııada harp g.~-ı - x Kuru ot 400000 26000 1950 • • • • > 
mileri refakat etmiştir. Bu~ıların saı;· Smolenskte 1 - Ayrı ayrı şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı (8) 
men gelişi, Sovyetler hnrlıı dolayısı~-- 1 1 . . . kalem ot hıza! d .. 
le Atl'·ıntı·ı, harb'ınd~k· vazi~etin de- - Baş tarafı 1 ıncı sahifede - .. arın a gosterilen gün ve ~aatlarda kapalı zarf-

' ' ' , 1 R t la munakasaları yapılacaktır 
ğişmekte devam ettiğine az çok bir de 1 <lır. Fakat Alman ar, us çe e ve mu .2 - Bunlara ait şartnameler her· g. u"n komıs· yonda go"ru"lebı'lir. 
!il sayılabilir. kavemet kıtalarına karşı cephe ge - ı K 

ı rısıni de kontrol edememekte ve l.ıu ' - apalı zarfı'.' _ münakasasına iştirak edeceklerin 2490 sayılı 
JJİU ALJJA,V KA1XA6IS_A GORE, 1 t-akvıye kıtalarının gelişi ağır olmak kanunun ikıncı ve üçüncü maddelerinde yazılı vesika ile 

d ı yıne bu. kanunun tarifatı dairesinde teklif ve teminat mektup 
Bir Alman kaynagı, Aınerıkadan ge-lta ır. . . Jarını ~ıldırılen saatlarda_n bir ~aat evveline kadar makbuz 

len ve İngilizler tarafından kullanıl- Hundan başka Rus kuvvetlerının k 1 d k • 
mağa baslanan Uçan kaleler hakkında ıe,lihatı da iyidir. Ve Stalin hattına ·arşı ~gın a as erı posta 1837 satın alma komisyonuna ver-
verdiği hnocrde stratosfere (10 bi 1 1çe.kilen kuvvet•cr, !iovy..tl~rin en iyl melerı. 3 11 18 26 
metredeıı yukarıya) çıkan bu tayyar - taLm gormli~ ve iyi sı1:.ih1ara mahK 1~ 1~':.azım amir~ği aatın alma komiayonundan: 
lerin hedeflerini goremiyeceklerinı,· hırlı ·ıcrıdır. ı 1 -;-- ~<>·7 •.9 -11. taı~ınde ihale,; talip ç ıkmadığından yap ılamıyan 
b. omlıalannı (He_ı· bır taneBi 4 to_n, 1 .. ı oı ve "'.una_kale .giıçlu~ü hala te- ~O bın lırahk mercımek paznrlıkıa satın alınacaktır. 
oonıba taşır) şehırlere ve s.v.l halk.ı sııını go,teımekte~ıı. • ıte .. ım Alm,ııı " - ~artlar.ve evsaf Topkapı maltepe As. satın alma komisyonun 
atacaklarını bildirmektedir. . , ı ı adyosu ııa buı_ıu. ıtırnf etmış ve; ı rla goru lebılır. Pazarlık 7-8·94 l perşenlıe glinü •aat on beşte 

Halbuki bunlar, bu yükseklıge çık- - Jlcrleyışımız, çok ınce kunı_Iu ., n!e".kur komısyonda yapılacakt ı r. 
lıktan soııra makinelerinin gürültüs{ı-' yo.larda ve ucsuz bataklıklarla mu • " Katı temınatı 7500 liradır. 
nü ke><er, hedeflerine sessizce yakla~ır cadel halinde geçmektedır. n.!ercime_k 50 bin liralık toptan alınacağı gibi ufak ufuk par-
ve alçaktan hedeflerine ba~kın hal~n· • ' . . ' . ' ' . , . ____ ı_ıle.':._ha~ınde de alınabilir 7 :=:::::::=-;:-:---------
de lıombalarını sallarlar-. K~l'.:ındık·:ı· /~. ı,- /( /...l _.ıı~ıltLRL~.Gu.\DA.\_-

1
. lzmır levazım aınirh&:i satın alma komisyonundan: 

rı bombaya göre, bir tane•ının tahr.- K. 1 aşaıla \ anııılı Ha> daıın lzmıı- l - 60 ton p.rınç pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin edilen be· 
lxıtı Lil, kafidir. de Aıınıe<I . azııe lıorcuııctaıı t10layı <leli 27bUU tıradır. 
r •1ıAr~\lll"-1llA <;(jflf4 • µıac:u .. ı, namına ipotekii h... ı>asanın :..! -- tlu~usi şaı•Uar ve ev~ar Topka111 n1 aıtepe a~keri satı 1 * \ h.lipı" pınar mevkııncıe ve ~uducJıarı komı•yonunda gurülebilir. ..n ama 

.\!acar racJvosu da, Macar hava kuv- arıname!lc yazılı kayden 11~.<K .U .• ıı. ;; l'azarıık !!-8-~ı4 1 cuma glinll sııal onda komisy'on bina•ı d 
' be · l l704 .v·aµııacaKtır. n a vetıeriııil\ meğer Rus mukabil tanr.ru~- "'' vazı;et .):lııııamesıııe gore 

l<1rında düşmana agır zayiat v~r<lır~ı· ı • .• ıl. mıktarında tapuııa oag ~e- el· 4 J.\.<1tİ temıııat 41 lU lıt·adır. )lezktir gün ve >aatta komisyona 
gini ve l.ıü,·ilk tahrihat yaptıg nı r 1- \t.\m yaıııl'- bır ııuçuK donumu bag ve müra ·aatları. 
diımiştir. ~ .. ı nıutcuakısı tarH\ olup derununda btr 

• gozden ıtıaret dam nı tarla kenarında 
iTA/,} ıL\'J,AHA t,ELL Cl;': . · cU zeı;tın ,.e l yemi• ve:! armnt U ba· 
Tebiııııerinde, kendi kuvve.ue~ııı u m ,ıgacı me\c ıd '-e uu ııra kıymet· 

faaliyetinden ziyade, tngi!izlerın hav51l:ı mah llın mulKıyetı açık ar~ı~ma su
laarruzlanndaıı ve Alınan tayyarelen· r.::llyıc ve bırıncı aıtırması 26, !!; 941 
nin bazı faaliyetlerinden bahs~tmekt~- . aıı gliııu. saat 11 den 12ye kadar lc
tlirler ,-e Lıı meyanda Akdenızde b_ır "" uaıresıııuc yapılmak uzere satılıga 
lngiliz ·Denizaltısını batırdıklarını bıl· koııuıdu. Bu arııı·mada satış. bedeıı 
dirmektedirler. tahmın olunan kıymetın ~" 75 ıni b~-

ıuıila eıı çok artıran uzerıne ıhale edı· 
.( ı:aclyo gn.e•esi) ı"cel<lir. Aksi takuirde en son artıra-

·-X nın taahhuuli bal<i kalmak şartiyle sa-

Almanlara göre tış on gun ııaha uzatııar:ık ::: ncı artır-
. ınAfı f> ~, :ın cuma gtinü ayni yer ve 

- Ba,tarafı 1 inci sahif_ede - saatte yapılıp en çok bedelle talibine 
Kıyefin cenubundan 250 kılom~tre , ihaJe,i yapılacaktır. lşbu gayri menkul 

mesafede bulunan mınro~ada nclıce· ı uzerınrtc her hangi bır suretle hak ta
leri kati olacak diğer bır muazzam i lebın<l..ı lıulunanıar ellerindeki resmi 
~e~dan muharebesi cereyan etmek- vesikalariyle b_irlikte 15 g_~n zurfı~da 
edır. ü nılır:ıcaatıarı lazımdır. Ak" halde hak· 
~ıı:olPnskin şarkında So\•yet t m~n müracaatları lazımdır. 

lerını saran çeııber daha zıyade da-ı Aksi halde hakları tapu sicilin· 
ralmı~hr. Dün gece Alman sav.aş tay ce malüm olmadıkça paylaşma
;·areı'.:rı !l!o8 kovadaki iaşe t~s:satına ıdan hariç kalırlar. Satış peşin pa
''"keı ı hl•cieflere ve '·ukarı \ olga ıle .1 1 .. l ·d ı ayrıca % 2 bu 

b. l' , . 1 ra ı c o up mu~ erı eı '' -
ce~u '. kranyada , 'ovil demı~·~·o u ·çuk dellii.liye alınır. şartname ilan ta
mun1 akh~U'ıt merkezlerine ınuvatıakı- rihiııd~n itibaren herkese açıktır. Ta· 
yete ucum etm· ı d' t' r d' · B ı- 2 ış er ır. !iplerin muhammen Joyme ın ,o ye ı 

er ın, (_A.A.) - D. :N. ~· . buçuğu ni~bet;nde pef akçesi veya mil-
A l~~ te~~~u,.kda şafk. cephesınd~kı i banka itibar mektubu ve 938.1589 
n·ng'r'andın şark~ı"'.;ekt'edrı __ bilha;sa ,c- dosya :Nu. su ile K. pa a İcra memur-

' ua ı uşman tecem· - - ... tl . · ifm olunur 
mülerini hedef tutmuşlardır. Cenup hıguııa muracaa aıı 1 

-

bülge<inde Diııyeper mıntakasında 
a. keri hedefler bilhııssa tayyareci
lerimizin hilcumuna uğramıştır. 
Şimdiye kadar alınan rakamlarn 

DOKTOR-
_,__Ali Agah 

ı>:iire, ha,·a kuvvetlerimiz dü~manın Çocuk Hcuıtalık!a" Müteha.ıısıııı 
kırk tank, 26-1 kamyon, 200 zırhlı Hastalarını Pazardan mada her 
tren, 2 cephane treni, bir eşya treni d (8 
:ı lokr-nıotif, 35 hava d:ıJ'' bataryası ,tin !kinci beyler sokağın a 4J 
ve :ıı hava dııfi topu 1.ı · 1 etmiş· ~maralı muayenehanesınde kabu 
!erdir. " tedavi eder. 

Bolşeviklerl in~anca ağ•r zav.1ıt ;...:.::.:,::.!.,:;::;:,:z~;t~Y7İf-~,----
Vcrdirilmiştir. 1926 ııeııe~inde Kula Zafer oku-

F. A • • • , ıundan almış olpuğum §ehade!name-
ınlandıyada ınfıal var yı zayi ettim. Yenisini alacagımdan 

ll 1 · k. . h-k · 1 d - ililn olunur. . e sın ı, 2 (AA.) - Bır gazeteniıı u nıu oma ıgı - d 1 'azdı~ına göre İngilizlerin Pet ·amoy:ı Kula: Kızılkaya mahal~esınt e~l "11• 
~~Pktııı:ı taarruz Fin halkı araııında bü-1 ırlı oğullaruıdan :\!~1 me og u. 
l bır infial uyandırmııtır. ı lbrahiın Erog u 

lzmir levazım amirliii satın alma komiayonundanı 
1 - )3eher kilo~una 40 kuru.ş ııyat tahmin edilen 325 ton sığır 

eti 19-!:i-!JU salı günü .,aat on altıda kapalı zarf tsulü ıle ek· 
~iltme ıle ihale ediletektir. 

;! - :;.artname8i her gun komi~yomla göı ülebilir. 
~ - lliuhammen bedeıı 140 bın !ıra oıup kati teminatı 8250 li • 

radır. 

4 - isteklilerin belli gün ve saattan bir ~aat önceye kadar teklif 
mektuplarını kanunı ve~ikalıırı ııe birlikte lnndıklıdıı satın 
alma komisyonuna makbuz karşılığı vermeleri. 

3-8-12-15 

lzmır levazım amirliği ıatın a lma komisyonundan: 
1 - 21·7 ·!!41 günı:ı yapılan eksiltmesinde teklif edilen 40 kuruş 

44 satım tıyat pahalı görülen 600 ton sığır eti 8·8·!l41 cuma 
glinlı saat on beşte pazarlıkla satın alınaraktır. 

2 - ;ıartnamesi her gün komisyonda göı·ülebilir. 
:ı - .11uhammen bedeli 270 bın liradır. Kati teminatı 29100 ı;. 

radır. 

4 - İ;;teklilerin belli gün ve saatfa Fındıklıda satın alma komis,•o 
nuna müraraatları. 3-5 • 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: • 
1 - Beher kilosuna 8 kuruş fiyat tah min edilen 1720 ton kuru 

ot 20·8-941 çarşanba günü .•aat on altıda kapalı zarf usulii 
ile ihale edilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 137600 lira olup ilk teminatı 8130 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saattan bir saat önceye kadar teklif 

mektuplarını kanuni vasikalar ile birlikte Fındıklıda satın 
alma komisyonuna vermeleri. 3-8-13-18 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
.Miktarı 
12500 Kilo Karp uz 

5000 » Taze üzüm 
1500 > Karpuz 

600 • Taze üzüm 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı dört kalem karpuz ve üzüm ayrı a;-

rı pazarlıkla satın alı~acaktır. Taliplerin 4 ağustos 941 pazarte~i gü
nü saat on beş buçukta kı~lada izmir levaz ım am irliği satın alma k o
mi•yomfna miiracaatları. 

lzmir C. Müddeiumumiliğinden 
İzmir Sulh ceza mahkemesinde kalipliktoe kullanılmak üzere ayda 

rn lira ücretli bir mübasirlik açılmıştır. Memurin kanıinunun 4 ncü . . 
maddesinde sayılan evsaf ve şeraiti haız taliplerin 6/ 8/ 941 gününe te-
sadüf eden Çarşamba günü saat 15 de i"'.t~hanları icra kılınacağından 
şimdid~n Adliye encümenine mtıracaatları ilan olunur, (3055) 

·- ~,-------- SAlilii. 1 

Kapalı zarf usuıne eksiltme ilanı 
Aydın vilayeti Nafia müdürlü
eünden: 
1 - Eksitlmeye konulan iş: Aydın - Muğla yolunun 4+810.90; 5+528, 

6+590 kilometresinde 30061.65 lira keşifli 4 adet köprünün kağir ayak 
üzerine yeniden inşaları. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C ·- Ba~·ındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye şoge ve kağir inşaatına ait fenni ~nrt· 

name 
E - Keşif hülasa cedveli ve silsilei fiyat 
F - Taş ve kum grafik cedvelleri 

İstiyenler bu şartname ve evrakı N>ııfia müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 28.8.941 tarihinde Perşembe günü saat 16 da Vilayet 

Daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istelvlilerin 2254.62 liralık muvak

kat teminat vermesi, Aydın vilayetinden ihaleden 8 gün evvel bu i~ icın 
nlınınış miite11hhidlik vesikası ve ticaret odası ve•ikası alması Hizımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 ncü maddede yazılı Raatten bir saat evve
line k:ıdar vilayet daimi encümenine getirilerek Encümen reisliğint mak
buz mukabilinde verilecektir. Po<ta ile gönderilecek mektupların niha
ret üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması liizımdır. Postada olacak gecikme· 
!er kabul edilmez. 3 7 11 16 (3049) 

lstanbul hava Mıntaka depo 
amirliğinden: 
1 - 112 kalem elektrik malzemesi alınacaktır. 
2 - Kat'i teminatı 5307 liradır. Bu teminatı Bakırköy Mal Müdür· 

Iüğüne yatırılarak makbuziyle birlikte 1418 941 Perşembe günü saat 
14 de Yeşilköy Hava mıntaka depo amirliği satın alma komisyonunda 
bu! unm:ıları. • 

3 - Bakırköy l\fal müdiirlüğünclen alınnc::ı.k 177 kuruşluk makbuz 
mukabilinde evsaf listesi verilir. (3046) 

Teknik okulu satın alma komis
yonundan: 

Cinsi Kilo Kuruş Lira 

Kaşar peyniri 2000 1,20 2400 
Beyaz peynir 2600 65 1626 
Pirinç unu 250 28 70 
Şehriye 300 34 102 
Ir mik 500 32 160 
Makarna 2000 38 760 
Zeytin 2500 34 850 
Zeytinyağı 4500 82 3690 
Sabuıı 4000 50 2000 
Pirinç 9000 47 4230 

Yekun 15887 
İ.•lanbul Beşik t.• ş Yı ldızda bulunan Teknik okulunun 941 mali yılı ih

tiyacı olan yukarıda cins, miktar ve tahmin bedelleriyle tutarları yazılı 
On kalem kuru erzak kapalı zarf usuliyle Gümüş suyunda Yüksek :lllü
hendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komisyonumuzda 11/8/ 
941 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de eksiltmeye konulpıuştur. 
İlk teminat 1191 lira 53 kuruştur. İ~teklilerin şartnameyi görmek ve ilk 
teminatı yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda 

bulunan okulumuza ve eksiltme günü de Gilmüşsuyunda yüksek Mühen
dis mektebi muhasebesine gelmeleri. Şartnamede yazılı belgeleri ihtiva 
edecek olan teklif mektupları eksiltmeden bir saat evvel verilmiş ve mak
buz alınmış bulunacaktır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 24 29 3 8 (2803) 

İstanbul Nafıa müdürlüğünden: 
1218, 941 Salı günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdürlüğü eksiltme 

komisyonu odasında 372607.24 lira keşif bedeli Yüksek Mühendis mek· 
tebinde yeniden yaptırılacak bina inşaatı kapalı zarf ıısuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri proje keşif hüliisasiyle buna müteferri diğer evrak 18 lira 
63 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. Muvakkat teminatı 18654 
lira 29 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mi!ktupları ve Yükııek i\1ühendis veya Yüksek Ml· 
mar olduğuna ve yahud bu gibilerle teşriki mesai ettiğine dair Noterlik· 
Len musaddak belge ve en az bir taahhütte 150000 liralık bu işe benzer i ş 
yaptığına duir idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbu l 
vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel 
alınını§ ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 12/8;941 Salı günü saat 14 de kadar Nafia Müdürlüğüne ver· 
meleri. 24 29 3 8 (2802) • 

İstanbul liseler satın alma komisuonundan: 
Komisyonumuza bağlı yatılı Liselerin ihtiyacı olan 31'444 lira tahmin 

bedelli 201150 kilo, 264500 adet 45800 demet olan 38 kalem yaş sebzesi 
ve 21000 kilo yoğurdu beher kilosu 32 kuruştan kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. İlk teminatlar; sebzenin 2659 lira, yoğurdun 576 
liradır. Sebzenin şartname bedeli 178 kuruştur. Eksiltme 11/8/941 pa
zartesi saat 11 de Beyoğlunda Li•eler alım satım komisyonunda yapıla
caktır. İstekliler 2490 sayılı nı·tırma ve eksiltme kanununa göre hazırlı
yacakları zarflarını yukarıda sözü geçen saatten bir saat evvel komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ~artnamc Galatasaray lise-
sindedir. 24 29 3 9 (2744) 

lstanbul jandarma satın alma 
komisyonundan: 
1 - Yerli mamulütı 18506 kilo yün fanila ipliği 15 Ağustos 941 Cu

ma günü saat 15 de Taksim Aynzpaşadaki komisyonumuzda kapalı zarf 
eksiltmesiyle satın alınacnktır. 

2 _ Muhammen bedeli 61995 lira 10 kurnş ve ilk teminatı 4349 lir:ı 
76 kuruştur. 

3 _ Şart kağıdı ve nümune her giiıı komisyonda görülebilir. Ve şart 
kağıdı 310 kuruş bedelle alınabilir. 

4 - İsteklilerin İstanbul Levazım Amirliği muhasebeciliği Veznesi
ne yatıracakları ilk teminat makbuz veya _Ixınk?- kefalet mektu~unu 
ve şart kağıdında yazılı sair belgeleri havı teklif zarflarını eksıltme 
saatından bir saat evveline kadar komisyonumuzda bulundurmaları. 

• 30 3 7 11 (29}8) 



SAHiFE il '(ANADOLU)' 8 Ağustos 1941 PAZAR 

Uzak Şarkın kilidi 
SİNGAPUR 

İsviçre 
Kendini müda-

r--------------, 
Milli Şefin oğulları 

birinci geldiler 
Telgraf, , T:el.elo.n' ··ve Ajans· Haberleri 

Amerikan Japon menfaatılrinin te- f h aaya azır htanbul, 2 (TelefonbJ - .:\Ioda 
zad haline girmesi ile Pasifik Okyanu- ' da bugün •·apılan ,velken •·arış-
su üzerine ı:öken tehlike, Singapur İn- B d b " " 
giliz üssünü günlin mühim mevzuu aşkuman anın eyanatı larında Milli Şefimizin oğulları 

Efdal ve Ömeı· lnüniintin kullnn-
y:ıpmıştır. }falez dilinde Singapur nem, 2 (A.A.) - lsviçre konfe- clıkl:ırı St::ırbot yelkenli'Si birinci 
cAr,,l:ın şeh!'i~ d mektir. Bu ndanın in d-er:ısyonunun 650 inci yudönümü R'eldi. 
giliz :ıı·,;lanının ~arka doğru teııi~ etti- müna~cbetıyıe lsviçre -0rauıarı b:ış-r·----------------
ği deniz ü<ıleri hattının en müstahkem .kumandanı g~neraı Güizan dün ög- A •k 
nokta9ı olması garip bir te!'adüftür. leden sonra muhtelif ordu teııekklıl- merı a 
Bu üsler hattmın düğüm noktaları şun- terine hıtaben bır nutuk irad ederek R ••d•• l 
)ardır: .. . ezcümle demiştir ki: . usyaya o unç ma zeme 

Port:ımouth, Cebdutfarık, :\~alta, l!'- - Mazıyi hatırıars:ık, memleke- k ·7 

Ame ika 

Japonvaya pet
rol vermi~or 

Rus hududuna sevkedi-kenrlerıye, Aden, Kolombo, Sıngapur, tin buna layık bir istikbal için hangi verece mı 
P~rt-Darwin'. Sydney, (Avustr~lya). yolu takip edecegini anlarız. Day~n- Ruzveltin beyanatı ıen Japon askerı·nı·n 
Okland <,Yenı Zelanc!a), Tırtıllı bır yap mak azmımiz, münakaş~ bile edıle- . . 
rak şeklmde olan ada, M:ılaka yarım mez. Bunun için de üç şart vardır. Radyo oa-ıete.~ınden. . • , 
ada~ıı;ıın cen~ıbundn ve Uzak şa~kla 1 - l.'vıçreli olmamız, yani her Ruzvelt; bugun g~zetecıler toplantı- mıktarı mel!hUldOr 
Pasıfıkten H:nd Okyanusuna, Afrıka- sevden evveı hürriyetimizi müdafaa- sınd:ı, R~syaya .verılecek harp malze- Y 
ya ~·e Akclenı1.e giden yolların üzerin- ;.:; azmetmemiz .. Çünkü bir millet m~s:nde ı~r.ve ıa_~e kanununu~ tatbik Radyo gazetesinden: 
ded!r. . \J-endıni müdafaa azminde olur.sa, e?ilıp. edı.lmı!"ecegı hakkındakı ~ma.Je Amerikada harp tedbirleri arimak 

. ::;ıng~pur; Hınd ?kyaınu ·unda ln- 1 i,;tiklale layıktır. k.arşı • (~ılmıyor.urn) cevabı'.11 v~rmış- ta ve umumi efkar da buna hazır -
gılız nufuzu ve Pasifıkte Amerikan nü-' 9 _ ~· il' · · 'f .1 Alltıha gü- tır, malumdur kı, evvelce hıç bır mu- !anmaktadır. Alınan bir çok tedbir-
f . . b' . .. . . . 1 ~ •az emızı ı a ı e • • . harebe pe · al .1 . 
~zu ıçın ır tıredunyon vazıfesını gö- venmemiz lfızımdır. . , şı.n. parasız ~ ze~e verı: Jer meyanında son tasarruf bonoları 

rur.. . . .. - _ .. _ • -1 a - Doğru yolda yürümemiz ge- mıs.o:d~. Hılaha.re lngılterenın malı .~tışları da vardır. Maliye nazırı . . • * .. rehtir. Bu, askerin kanunudur. Doğ- vazı~e~ı d_oalyısıyJe bu kanun çıkt:. Morgantav yaptığı beyanatta; nisan, 
.::>ı~gapurun 12 ve l~ ncu asırlardı~ ili volda yürüyen korkmaz. Bu bi- Rus~~)a karşı ne su.retle .. hare~ı:t edı- Mayıs, haziran ayları içindeki satışın 

n:.u~ıın bir ticaret merkezi olduğ~ ile ·ı zırr{ eski ::;adakat ve şeref par~la _ le.ce~ı, an~ak.Ruz~eltın mumessılı J:Iop- 1 milyar doları geçtiğini söylemiş-
:;urulu•·or. Fakat Sumatrada bır kH ·ı kınsın avdetın~ ve Rusyanın ne ıste- tı·r Bu rakam nüftıs başına ""da es-

J nıızc u· d·-· . ' . . .. ,, , . 
gcciren meşhur seyyah M~rkopolo, ?ın- ]_ ey.lüldenberi hudu<llarımızı bek- ıgıne, d?lar.la tedıyat kabiliyetine b.ağ: kis.ine nisbetle 2,5 dolarlık 'll'lllnzam 
gapur.dan, ba~~tmektedır. Belkı ele li.,·oruz. Fakat silahlarımız hiç kim- lıct~r. Nı.te~ım Ruz".~!~ .de.. Hopk~nsı bir ta arrufu göstermiştir. 
ada uzerındekı Jımandan, o zamanlar Sl~\·i teh<lid etmiyor. Yegane arzu- beklem~k ı.az~~ g7J~ıgını soylemı~tır. Bir habere göre, Ameı·ika garp nı
yalnız Cava, Bornoe ve .:\!alaktı halkın- m ~z topraklarımızın famamiye'tini .. Ruzvelt .• s.o:lermın sonu~d2:; Ek va- sıf kürresi ile Britanya ve Alman iş
dan. pek azı i tifade e.dı:Y'ordu. Fa.kat müdafaadır. Yurdumuz. Allahın ina tor-Peru ıh~ılafının h~lle~ıl~~ş olma- gali haricindeki memleketler müs -
tngılızler, bu adanın buyuk ehemmı.re- . ,t· .1 ka ·alar üzerinde kurulmuş- sından clol,ıı.}ı memnumyetını ızhar et- tesna olmak üzere, diğer bütün mem 
tini çoktan farketmişlerdi. Şarki Hin- .tH~ .1 sı e 1 ~. nlukavemet etmisı'zdır' m~k .suretıyle beyanntma nihayet ver- leketler~ petrol ihracını y:ısak et -
1. 1 ·ı· k dl . uı. ene ercl' ..,. . mıştır .. 

< ıs tan ngı ız ·umpanyasının e egesı 1 . d. - . . takd 'rde yine ederiz , · mıştir. 

:ir . t:mf~rd. johore >ıul~anını l~HJ da :s\~0~~
1:::z 2 '(A.ıA.) _- 'İsviçre kon- ZiRAAT ENSTITOSO Bu karar, japonyanın Amerikaya 

Beker müessesesinde 
bir ihtikar hadisesi 

iki şef yakalandı. Bazı zevat 
dinlenecektir 

İf!lanbul, 2 (Telefon!~) - Beyoğ- Dimitri hakim karariyle tevkü edil
lunun me~hur mağazalarından olan mü;Jerdir. 
B~ker ticarethan~si. ;:·üzde y~z ~·i.r- mahk<'me müessesıenin ihtikar yap-
mı satış yaparak ıhtıkar yaptıgı ıçın ~ . 
adliyeye VE'rilmiştir. Evrak, ikinci m~dıgı hakkın~a· rapor ver~n fıyat 
cezaya verilmiş ve ilk duruşmada murakabe komısyonu azası ıle bazı 
miie;ısesenin müdilrü -0lan Salamon şahitlerin celbine karar vermiş \'<' da 
SPrero ile ayakkabı daire8i müdürü va talik olunmuştur. 

Sümerbank işçileri ayni kıya-
f ette giyineceklerdir 

l,-t:ınbul, 2 (Tı'?lefonla) - Si.imer Bank umum müdürü, bir k:ıç gün ev
t;cl Karnhük'e gitmiş, Knrabükle, fabrika i~çilerinin yeknasak elbise 
p-iymeleı·i meselesini tedkik etmiştir. l'munı müdür, dönii~te İRtanbula gel
miil \'e ilk olarak Fe~hane fabrika8ı işçilerinin yekna!'lak elbise giymeleri
ne karar vermiştir. Bu --uretle iııçiler dr,h:ı ucuz ve temiz elbise giyecekler
dir. Diğer mlies3<»H' i~ilerinin de bundan istifade etmeleri temin olun
muştur. 

Silivri deniz kazası kahramanı mahküm oldu ~<layı ".f l;ma~ı j"at.n:ı.r.a(ı~t a ~ttı. tcıs1 21 6 fı.ı.lerasyonunun 650 inci yıldönümii TALEBESi lı:ı.m ipek ihracı mened~n tedbirinl' 
ı a lngı ız ~~~ o onı;;;ını •. raıt e · e- münasebetirle İngiltere krnlı altıncı bir kar~ılık olsa ge~ektır .. $~mdi bu 
men:sı k:-ıs. ederkPn Sıngapunı da J·or;· İsviçre konfederas:vonu reiqine Aı·dın 2 (AA) Y"k k z· aat kararın Japonya üzerınde tesırı beklen- istanhul, 2 (Telefonla) - Silivri,Urogvay yelkenlisi kaptanı Viktor 1 
00·1 ılhaJ· eıt.ıler ' · · · · ' · · - u se ır ' kt d' · l' H l klaı d k' d · k d 209 h 100 l. · ~ • . u,.ığıdaki telgrafı göndermiştir: mektebi talebesinden elli kişi başların- me · e ır .. Ja'?on ma ıye n~zırı, o - açı· :ın a ı enız azasın a "! sene apse ve ıra pttra cezasına .· . .· * . . . . , _ Bu yıldönümün~n teşkil ettiği da Döçentleri ile şehrimize gelmiş ve landa . Hındıstanında~ ?RJ?_??Yaya M:u~e\'ınin ölümi.lne !'ebebiyet veren mahkum olmuştur . 
. Ac.kı, ) ırmı .kılometı e k3daı gen ıs- me:sud vesile dolayı!'ıyle en samimi San' at okulunda misafir edilmişlerdir. petrol. ı?racının yasa~ edıld~~ı ha. -

11 lıkt~ ve kırk kılometıe kadaı· da l~zun- tebriklerimi bildirir ve İsvicre mille- (}{'nçler, Basma fabrikası ile Pamuk berlerınm .yalan .01~ugunu ·:?ylemış, . u k .. d d • k• b• h Ad• 
luktadır. J.oh.~ı:edcıı, en yakın ser~ SOO tinin Mikbaldede devamlı sulh ve ıı:lah istasyonu ve zırai işleri tedkik HoJl~nd-a 11e y;nı tı~ar,et ~~zakere- S U ar a çır ın ır a ıse 
metre gem Jıgındc olun dar bır kanal <; ı·ıdet içinde yaşamasını temenni e- için bu ün Naz·ır . ·tm· 1 d. lerının başladıgını bıldırmıştır. An - J 

ile ayrılır. Adanın hafif dağlık olan ct'' . l fhap serbestisine .. t ·t g - 1 ıJe gı ış er ır. cak, nazır, Hollanda Hindistanından İstantiul, 2 (Telefonla) - Bu ge- taarruzda bulunmuştur. Kız bunama 
merkezinde bereketli bir ziraat ya·pıl- 0 ~;~m~ ~;iklali. asırlardanb~~ts~~~- Orta Şark· askeri bııt.re- gelecek petrollerin parasının altın- ce Üsküdarda 20 yaşında Saniye, ev- ni olmuş, neticede Ahmet, zavallı Sa 
maktadır ki, buraları Sir. Stanford ~u- re milreti tarafından kahram~nlıkla k ..... t t" la öd~neceğiı;ıi bildirmiştir. Halbuki de yalnız otururken a~·ni ~vde mukim niyeyi yedi yerinden yaralamıştır. 
tın aldığı ~ama~ :a.h ~ ormanlıktı. müdafaa edilen isviçre konfederas _ a Vazı ye ı Amenkanın J~po:1 ~atlub.atına. blo: Ahmed, genç kızın uzerme atılmış, 
Adada askerı ve tıcarı ıhtıyaçl.ar dışı_n- yomı, ötedenberi Avrupa medeniyeti Kahire, 2 (A.A.) _ Orta şark ka- )ı:~ koy~ası., ş~mdı boy le ?ır tedıyeyı 
da kalan topraklar tamamen ışlenmıs- nin hayat' bir cüzilnü teşkil etmek- rıngiihının tebliği: ( gilçleştırec~ktır. M-aam~fıh nazırın s· Si k d 
tir. Çinliler, bura~ı? sıcak ve ratıp tedir. İngliiz milletleri camiası isviç- Tobrukta şiddetli kum fırtınasından b.eyanatı,.Japonya~ın pe~rol mesele ıyam OVa ya 8 1 

ikliminde kauçuk'. çıvıt, ananas ve :ıaı- re konfederaqnm:uında birlesmiş 0 _ devriyelerimiz t:ırruzi huruç hareketi !'ı!le ve~~dıgı ehemmıyetı go~termekte- • 1 I I 
re yetiqtirirler. Sıng,:ıpurda :asatı olıı- ıan hürriyet ve ·muhtelif ırklar.arasın- yapmağa imkan bulamamışlardır. Fa- dır. Dıge:· taraftan Amerıkan ma~- Hangı yolu tutuyor? YAHUDılER N SERVET · 
rak iki günde bir yagmur y:ıg:ır. ki idealleri ile bu ideal birliğinin ö- k.at topçumuz faaliyete devam etmiş- ~uatıı;ı~n Japo~yaya karşı ~u!landıgı Bangok, 2 (A.A.) _ D. N. B. A- NE KADARMIŞ ? · . * . . tedenberi isviçre ve ingiliz milletleri tır.. "'.crt 11•811 Y~n.ıden da~a ~~h.llll .~azı jansından: · 

lngılt~re yarım ·~~ı.rdan~rı Sı.nga- ar:ısında mevcut olan muhabbet ra- Lıb_r:a hududunda sükunet vardır. kaı:ırla:ın ıttıhaz edılecegını goster Siy-am nazırlar meclisi dün toplan- Berlin, 2 (A.A.) - D. N. B. ajan-
p~ıru, d~ın~:an.~n en ı~ ı t~~ım edılmış bıtalarının tesisinde de büyUk bir rol Kahı re, 2 (A.A.) - Orta şark hava mektedır. . mı>: son kredi anlaşmasını ve inml- sından: 
bır denız ussu yapmak ıçın çok emek ornamı~ olduğuna kaniim karargahından: ASKER NAKL1YATI: t ·' - s· d k. l "' Pitsburgta neşredilen bir beyanna-
arfetti. Ve bunda muv~Hak da oldu. · · · Perşembe günü donanmaya mensup Bir Londra gazetesine göre, ja - ered·g- ıyati~h. arasın lalı . akn aşmayı ıne ile Yahudiler ~rvetlerini bildir-

. ı· d b t kl ki k N t f k l"' d h l . M k k"ll' tı· ve ı er rn ım mese e erı onuşmuş • Adanın ~ıma ın e, a a ı arın ~ru- orveç e ev a a e a tayyareler, merkezi Akdenizde bir düs- ponyanın. ançu oy~a u ıye ı as. - t .meğe da,•et edilmişlerdir. Slovakya-
tulma:11 ve kanallar açılması :uretıyle 1 (AA ) S man gemi kafilesine torpillerle hücum ker sevkıyatı yaptıgı hakkında hıç mi .. · Hl t 1 h f'ld b .1 da mevcud 88951 Yahudiden 32 .bini 
kazanılan topraklarda harp gemileri 1 .. ond~'.a, h2 be . · .. -N taveng~~~l etmişler, bir gemiye tam isabet vuku bir haber yoktur. Yalnız Kore yolu d' ·1d·~a mg a ~~ me ~ ı enk ı - servetlerini bildirmişlerdir. ~mek ki 
için harnzlar kazıldı. a ınan 1 ~ a. re. ~?re, orveçte 1 - bulduğu zannedilmektedir. Ağır İngiliz ile geçen hafta bir miktar asker gön ırı ıgıne g ~e, ıyam. • ançu <>~u küçük çocuklarla kadınların hiç biri 

Adayı j ohoreden ayıran kanal, ~.ıan kom.ı~rı, bü.tu~ No~.v.eçte fevk~- bombardıman tayyareleri Seydi Ömer derilmiş, j~pon denizinden de geçen tanım~~ . su~~tıyle . hangı 'Yolu fa.kıp servetlerini bildirmemişlerdir. Bu ser-
cerey-anların getirdigi çamurlar ta- !~ele h~~~an /tmı~tırh Boyle;c .mubay- civarında düşman motörlü vasıtaları hafta sevkıyata başlanmıştır. ed~cegg~t g;s~~~) bul~:yo~ r vet hakkında ııöylece fikir edinilebilir; 
ranarak o kada,r derinlestirilmi';!tır jden .. nfio . 1 ar ~J veyad'l erkyt~r e ıca ın- topluluklarına hücum etmişlerdir Ara- Bu asker miktarının tahmini müm- "k~lnetı·nın·' verdı:g~:v-s· n b akıye Slovakyadaki 8,5 milyarlık milli ser-
k . - d' d S th • d 0 a or ı ıc are ı an e ı ece ır. b 1 · · kün d - ·1 d M k h d d v ... a ı e ıyam an a- . , . . . ı ~ım ı ora a ou amn,on an 8 n a arın aralarına ve yanlarına düşen egı se e, ançu o u u gar 1 n Yokohamab k t k 'b vetın 4,5 mılyerı; Yahudilere aıttır ve 
r:ı dünyanın in büyük gemi t!lmir ha 000 yangın ve infilak bombalarının tahri- nızonlarının mühim mikyastn takvi- b~rını ·ıyon ·ngili l~n ı3k b:a ~ı ~~ en bilyük kısmı Pitsbura1;adır. 
vuz.Iıuı vardır •. Bunlar otnz beş bin Britanycıda bir Komü- batı görülmüştür. Ye edildikleri anlaşılmaktadır. 3

1~ığmı:ıa dair 
1
olan zh ırba 1

b ırd rhe ı AMERiKAN KONSOLOSLAftl 
tonıuk zırhlıları alacak ve -.ırızalıırı J . ooo ç a er. ura a ay 

~:tamir edec~k kabi.~ij~~tte~.ir. Dock nist Şefinin sözleri aponya. Hollanda tı- Jap· onlar f!t i~ra::~~~~~~i ~~~~tl~l~a~~l:r:; AMERIKAYA VARDILAR 
Sırıgapurda ~.ır de buyu~. yuzen h:; - Baa tarafa 1 inci aahifede - caret müzakereleri dolaşmaktıa idi. 
vu7. ynrdır kı bunu mgılızler denı beyanatta garpta ikinci bir cephe • Alacakları bl k d B 't Nevyork, 2 (A.A.) - Mihver dev-
jOliyle ve çok güçlUkle huraya ge- t!'qkiJi lüz~munun en kati en mühim Batavya, 2 (A.A.) - Domei ajansı- Amerilca em· o e el ~nilkrıdaünyila ve ıetleri nezdindeki Amerikan konsolo-. · · ı d' .. • .. . b d k' · k 1 . K k d k• ·· ırname erı ş nce- b 1 t• h tırelıılmış er ır. mesele olduğunu söylemiştir na gore, ura a ı Japon onso osu ıle ameron oyun a 1 us- si bilyük b' k t l ııt .m ve te aa arını ge ıren vapur, eye--
Salıq~ ~onmuş olan ~ataı·yal~r çok ı\ıebuıı, ingiHerenin her tarafını f.Iollan?a Hindiçinisi Ticaret m~~ess~- • • ır su u 0 mu u~: ~anlı sahnelere vesile olmuştur. lstik-

kuvvf'tlıdır. 18 pu~Iuklar. ·anı .15.0 temsil eden yilzden fazla azanın hu Jı, yenı memleket arasında yem bır tı- lere gırdıler Almanların ·hava hucum• oalde dost ve akraba olarak 20~0 den 
milimetre ç•ıpın?a ola~ ı~plar, h~r zurunda sözüne devamla büyük fe- caret anlaşması i~in müzakerelere baş- • . • fazla kişi bulunmuştur. Amerıkanın 
ltm ağırlığındakı m~r.mılerı kırk ola- dakfırlıkları müstelzim olan seri za- lamışlardır. B. t 1 A ları ve netıcelerı Hamburg konsolosu Tomson Almanh-
lnmP.lre kadar at~bıl~rl:r· .ı.~av~dan ferin, muazzam gayret sarfına bağlı TEVKiF EDiLEN BfNBAŞI ır gaze e Japon• me- Berlin, 2 (A.A.) _Alman tebliği: rın Bremen ve Avrupa vapurlarını~ 
atılacak bombnlnrn kaışı ı:• 1 gızlen olduğunu istihsaliıt-a mani olacak r "k .. b t h k ş l A 1 k ki d ta l . tamamen harap olduklarını Almanlaı 
mi. elan yeraltı mitraly;·z yuval1lrı, engellerin' ~ızi~le berta;af edllme- Londra, 2 (A.A.) -Parlamento aza- l an munase a ı a - ~r cıb. ~ ·oçyta laçıd.~rı~ t~ yytare e~ı: da kabul ediyorlar. 
· • ı h'J' ·ıçık , erlerin· 1 b' b' b H be k • k k d d" ? mız ırı pe ro, ıgerı ıcare gemısı Dom'şt· uıı.arya at•ı Ye sa ı ın < •• •· ı si Ve kızılordunun yalnız bırakılma- sıncan ır . ın aşı ar r a!' ·erı a- zn a ne zgOT olmak Uzer 16 b' to 1 k 2 d" - ı ır. . . 
heı· ~.angi bir ihraç hareketıne kar~• 111a,1 la"zım geldig-inı· 80··\·lemı"' ve de-' nıına muhalif hareketinden dolayı tev- ... bet ınb. nt~ t uşm~~ Tomson sözüne devamla Hıtlerm 

1.·ıd ct· y · · • ., T k 2 (AA) N' · N' · ş· gemısını a ırmış ır ıcare gemısı · · · Al d 1 d - d rııuhabıza edebilecek şe ... ı. e ır. er ıni.04 ti ki. lkif edilmiştir. Divanı harbe verilecek- o yo, . . - ışı ışı ım- .1 b' dü d • . . . , h sevgısının manya a azama ıgını a 
r.ltı petrol depolarında, infiliz filosu ı _· rHe~ ı'k' taraftaki "ekiç gayretli tir. bun gazetesinin neşrettiği bir makale- ı. e ~r t şrnland ~vşrıyek.gtemkısını asa- söylcmi~tir. 

. h k t l • " ele ·a k • h , t· · · ·ı H' d' ıa ugra mış ar n ar ı s oçya vece-
ııa altı av yetecek mayı ma. ru !l ~ek'lcl "alı!'malı üıçi ga'yretini azalt J - J pon as erı eye ı reısı ı e ın ı- b b" 1 ·1. d l' . R lt l" h• ti" b• 
. d . . ~ ı e .,. ~ . ' .'· . . . aponyanın bir kararı cinide'ki Fransız kumımdanı arasında nu ı gar ı ngı tere e ıman tesısatı- UZVe e Sa a ıye 1 ır 
\ar ır: . . k mu malıdır. Hıtlerın kuvvetıne ıs'tıh- . 1 1 .. . . • na ve bir hava füısüne müeı1sir surette • 

Amırallık radyo merkezı, uz.ı. fana bakmamıılıdır. Hitler il mitsiz Tokvo 2 (AA) - D N B• yapı. an. an aşm.a u~rıne Japon harp h'' 1·1 . t' zat rapor verdi 
k ı .. ,.. k · t ' d r ~da- · ·· · ' · · · · · gemılerınden hır fılo pazar sabahı ve ucum ec 1 mış ır. 

~ar ~ı _c;ık l~) u 1
1 ad·on~tı;m·u; ,~1 • bır mucadele .rapmadan yıkılmıya - hsmen bildirildiğine göre, Avust- öğleden sonra Hlndiçi~iden 'Kamero~ Hollguland sakınrnda askeri baraka- Vasington 2 (AA) - icar ve ia-

:ıı~ ~g ı. ı!'ı.m ~rı~ iL J' 'htiyac~nı caktır. ralya, Burma ve Malezyanın japon koyundaki deniz üssüne girmistir !ara taarruz edilmiş, bir devriye gemi- ~'e J.·a~unumı'n tatblk~tını tesrie me-
:~~'.,ıfı~:~·:~n~h~i~~t ~a~~z~ara akı- ooo ~~nk~larındaki a!ac~k!arı bugiinden .Tokyo, 2 (A.A.) - Hoşi~Şi~bun ~i~ bi~ İngiliz ta~yar~sini diişürmüş- ~u; Sir Hayman b;yanatta buluna-
tılmaktadır. Garnizon oldukça kuv- Gizli evrak bulunması tıbaren blok~ edılmıştır. • • gazetesi, japonya ile Amerika münaRe- tlıı: ~uşm~n ne gü1.1d~z, ne gece top- rak ödünç verme ve kiralama işleri 
vetlidir. Burada daima bir kaç ta - devamda Ruzveltın muavını be. batı hakkında ~unları yazıyor: raklanmıza gelmernıştır. idaresine izah~t vermek Uzere ingil-
bur ingiliz ve iskoçyalı askerle, Çin- t d J d" k. Vaşingtondaki büyü.k el~~. Arn~ral lngiltere . Fınlandiya le~·e~en Amerikaya geldiğini söyle-
li, Hintli, Birmaııyalı ve ·Malezyalı - Baı tarafı t inci aahifed~ - yana zn a ue l Z ~amuranın elde etmek ıstedı~ı.netıc~- .. • • m:ştır. . . 
kıtalar bulunur. ela general Dentzin karargahında - Bqtarafı ı inci .. bifede _ nın geçenlerde vuku bulan hadıselerın munasebatı kesıldı ~'.lumaıleyh beyaz saraya gıderek 

Singaı;nfr ayrıca birinci s!nı~. ~.ir bulunan. g!zli bazı evrak pa.rçalarını ~ir top .~~br!kasının resmi küşadında hiç bir ~Uika~ı yoktur.- . . .. • Londra, 2 (A.A.) _ İngiliz Hari- R~zvelte bir rapor tevdi e.tmiş't~. 
ticaret Iımanıdır. Buradakı buyuk neRretmıstır. Bunlar açık talımat ma- ıraddettıgı hır nutukta demistir ki. Amerıka, Japonya ıle hıç bır sılahlı . t' . t br-. .. İ Bır kaç haftaya kadar lngıltere) e 
kalav fabrikası fırınlarında dünya- hiyetinde verilmiştir. Bilha. ~a ikisi - Kuvvet ve kudretimizi 'azami 'in- ihtilafa girişmemesinin sebebi Amiral c~ylte nezaFr.e 1

1~ınd. e ı~.ıne gborte, dün- dönecektir. 
. , . k 1 . t·h . d h b. . . • • Namuranı 'f . d ff k 1 gı ere - ın an ıya munase a ı n 

nın k~llandıgı. a ~yın yarı~ı ısı . - dık_kate ~ayaı;~ ır ".e . a: ıye neza · kı!ı~f ettırerek harbe haz.ır olduğumu- n '.:~zı esın 7. muva a o - gece resmi bir şekilde kesilmiştir. fngiJtereye yapılan Al 
~al edılmektedır. Şı?gapur ıdeaJ bır rr.tınd~1: t~blı~ edılmı~tı~-.. zu ıcraat v~ h~ttı hareketımizle göster- masından degıl, Amenka doı;a~~ası- Londradaki Fin elçisi Hariciye nazı- • 
müsta~kem mevkıdır .. JOhore ka~a- . ~5 .ıkınc~ kanun t~~·ıhını . taşıyan ~eı.~ .st~relıy!e ~~ıl~umuzu korumak nın_ ha~ır bul~nmamasından ılerı _gel- l'l Edeni ziyaretle keyfiyeti bildirmis man ta,arruzları 
lının şımal kıyısındakı bataklık pı - bırıncı vesıkada denılıyor kı: l tımıdını beslıyebılırız. Harp bir kasır- mektedır. Amıral _Nmı;uranın V~şıng- tir Bu harekete mukabil Helsinki-
rinç mm taka ı. şim~lden hir hücumu cAlm-an ve ltalyan mütareke ko - ganın sardığı orman yangınları gibi tonda .. kaın:ı.ası B~rleşık Amerık~nın deki ingiliz elçiııine Finl~:'ldiva hü- Londra, 2 (A.A.) - Hava ve da-
imkan ız kılmaktadır. mi;1yonu tarafından, Fran. adan gar- dünyayı sarmaktadır. Hürriyetimizin tcvec'Cuhünu takvıye edecek mahıyet- kü tind 'rt . "t . hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 

* b. Af ·k t k · l · · k b' · k t• · - tedir me en pasapo unu 1 ~ emesı Dün gece ancak çok az :roiktarda ı rı aya a vıye ma zemesı ve ın- orunması ızım uvve ımıze baglıdır. · emredilmiştir .
1
. 

Singapurun kıymetini artıran bir san gönderilmesine mümaneat. etme- Velles bundan sonra hürriyeti koru- 000 1 I · I düşman tayyaresi ingı ız sahillerini 
nokta da ı:udur: Burası en yakın düş mektedir. Ancak, komisyon Hindi - manın Amerika için ehemmiyeti kay- Al d NG l TEREN N BELGRAD geçebilmişlerdir. İngilterenin cenubi 
müş deniz üs:ıunden 1500 kilometre çini müdafaasına -ait ~evkiyata itiraz cıirıe demi. tir ki: manya a halka yapı· ELÇ iSi garb~inde bazı :ver1ere bomb~1ar atıı 
uzakta olduğundan aıı:-ızın bir hli - etmektedir.> - Bazan bilmiyer<!k, bazan da sui- lan tavsi eler mış. ıse de ne ~asar !18. de ınsanca 
C'uma uğrıyamaz. General Dentze hitap eden 15 şu- niyetle dilı,manları teşci edenlerin söz- · Y . Londra, 2 (A.A.) - lngilterenin e::ı- zayıat kayıt edılmemıştır. 

Bugünkil harplerde deniz ve hava bat tarihli ikinci raporda deniliyor !erine kulak a~mamalı, onları dinleme- B rn, 2 ~A:A.) -. So:;yal D.emokr~- ~d Belgrad biiyük elçisi Sir Kriper lzmİr belediye reisi 
hücumları bakımından mesafenin ki: meliyiz. Evet, bu felaket müjdecileri- t~p gaz<'tesının Berlın rnuhabıri bil<lı~ tnyya'reııiyle Amcrikaya gitmiştir. Boy-
hiiyük eh<'mmiyeti oldui{u malum - Alman ve italyau mütareke komi:- ne kulak asm:ımalıdır. Amerikanın rıyor: nos Anc;;e gideceği öğrenilmiııtir. İ'tanbul, 2 (Telefonla) - Şehri-
dur. yonu bizi son kararıııdan haberdar .<elfımeti, birliğimiz, adalet, hakikat, Alman milletine, mühim clemiryolu · M 'f V k·ı· · mlzcle bulun~n İzmir l?elediye reisi 

lu te~i~at milyonlarca dolara mal etmiştir. Bu karara göre, Fran anın clemokrfüıi a~kınıızlıL silahlarımızın iltisak noktaları ile fabrika \'e elektrik aarı e 1 1 Dr. Behçet Uz, yarın vapurla hareket 
olmnştur ki (oralarda dobr he~·.ı.bı Madagaşkar veya Fran,:;ız Hindi.çini- kunetine bağlıdır. Bu vazifeleri ifa- :santı-allarınm İngiliz: ta,v,yare bombar- İstanbul, 2 (Telefonla) - Epey z:ı- edecektir, Fuarın buradaki hazırlık-
yapılır) bunun ancak yüzde yirmi ·i Rine insan ve malzeme takviye'li ~ön ela kusur ctmiyeceğiz . dımanlarına kar~ı himayesi hususunda maııdanb<:ri burada bulunan :\1aarif l:•rı tamamlanmaktadır. 
:ırlanırı \"e limanın geliri ile karsı lan- drrmekten menedilmiştir.,. Velle~ bundan i;Onra demokrasi ta- tavsiyeler yapılmağa \'e bu hususta her Vekili Bay Ha!lan Ali Yücel, buglin 
mıgtır. Vi~iden General Dentze gönderi- biri ile yalnız Alman ırkından olan yardımın yapılması, ecnebi amelelere Ankarnya hareket etmiştir. Amerikanın yeni kararı İngiltere ve Amerika ile Japonya len diğer bir gizli raporda deniliyor • .\meril;alıları değil, bizzat Almanları k~r:;ı Vela ihtiyatlı davranılma ı bildi- ROMANYA . HIRVATISTAlr 
ara.;ında bir harp rıkıp ingilterenin ki: da ka~detliğini iıöylemiş; r:lmı>gc h:.ışl:ı.nmıştır. 11 - Bqtarafı 1 inci aabifede -
de doğan güneı-ı imp1ıratorluğuna kar Miilareke komio.yonunun Hindiçi- - Almanyada ekseriyet, Hiller ta· x • Zağrep, 2 (A.A.) - Romanya ile - Almanyanın yaptığı tecavüzler-
"~ en ileri bir karakol olan Hong - niye ~cvkiyı~t .hakk_ınd-aki kararı, b~l: hak~limü gib! . k!lnlı cinayetleri asla Rasathane kuvvetleni,· or H ın·~ıtist.'l!1 ara~ında ticaret müzake- ı~ ~ir ço~ r_nilletı:rin her türlil h:l -
1\oııg ı "kla~ını bırakmıya mecbur ha sa :\fartınıktekı ta~•yare gemı. ı t:ısnp elmemıştır.. J relerı bugiln Zngrepte başlamıştır. kımıyetlerını yıktıgı hatırlardadır. Bu 
olması halinde Singapurun rolii fev- ile Amerikan mamulatı tayyarelerin Velles i~gal edilen memleketlerden İstanlrnl, 2 (Telefonla) - Kandilli fRANSIZ MURAHHASI VIŞIDE devlet, :Meksika ve diğer devletlere 
kalüde mühim olacaktır. gönderilmemeiline aittir.• bah:;ederek demMir ki: rasadhane:ıinin mıknatıs dairesine son karsı protesto için tesirlerde buluıı-

lki büyük Anglo - Sakson mem .' -- - Güne!' zannettiğimizden de daha zamanda yeni tesisler ilave edilmiştir. Vi~i, 2 (A.A.) - Fransanın Faris ması a~ikar bir küstahlıktır. 
lekctinclen Büyük Britanyanın deniz ;·inde mevcut ,·asıtaları te~rik etme- cabuk doğacaktır. Hitlerin duvarları Bu rasadhane yeni tesisler dolayısiyle murahhası Döbrinon )fareşal Peten ve Vels, ı:ıözlerin~n so'nundıı, 1\lekoi
ü~leri ve Birle~ik Amerikanın da Pa- leri hakikate mukariıı görUnmekte- arka~ında kudretsiz bakan bedbaht Balkanların en morlern müessesesi amiral Darlan tarafından kabul edil- kanın, Almany-.ının na~ihatlerine ih-
·ifik donanmasını temin ederek elle· dir. miller, ı§ığı görmeğe başlanu§lardır. haline gelmi§tir. • mistir. tiyacı olmadığını öylemiştir. 


