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BASILMIŞTIR 
Neıreclilmiyen Jazdar s eri Terilmez 

GünU ıre miı nUıhalar 25 kuru tur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar sivasi gazetedir. 

r ' IC. H.P. Grup müzakereleri 1 

M. M. Vekili Refah vapuru tahki
katı için izahat verdi 

Hariciye Vekilimiz siyasi vaziyeti, Adliye Ve
kilimizde bir meseleyi izah ettiler 

Ankara, 5 (A.A.) - Cumhuri· 
yet Halk Partisi Grup Hey'eti 
bugün saat 15 de R"iı vek ili 
Trabzun mebusu Hasan Sakanın 
r"isligi altında toplandı. Milli 
Müdafaa Vekili Saffet Arıkan 

kürsüye gelerek Refah vapuru fa
cin11 hakkında evvelce batlamıf 

olan idari tahkikatın şimdi itin 
mahiyeti itibariyle askeri mah
keme tarafından adli tahkikat 
aafha11na intikal ettirilmiş oldu-

gunu ve Refah vapuru kurbanla
rına mahsus olmak üzere subay, 
"rbat ve talebe, faıık gözetilmek
sizin her bir inin kanuni varialeri
ııe ve kur tulanlardan subaylara 

- Devamı dördüncU -hifed 

' , 
! 

japonyanın 
çenberlt:nmesi 

Rusya bloka girerse 

Japonya üçlü pakta 
Öre hareket edecekmi 
Tokyo, S (A.A.) - Mühim Ja

pon gazeteıi olan Aıahi diyor ki : 
« - Birle,ik Aıner1kanın J a· 

ponyaya kartı hattı harek" ti, git
tikçe haımane olmaktadır. iki mem
leketin münasebetlerini düzeltmeğe 
teıebbüı etmeleri fll'aatı kaçırılmıı
hr. Artık t imdi, J aponya için en fe
na ihtimalleri gÖzönünde tutarak 
hazırlanması zamanı gelmiıtir. İn -
ıriltere, Amerika ve Çunkinı Çin 
hükumeti Japonyanın çenberlenme
sini tamamlamak için bu senenin ilk 
aylarından beri işbirliğ i yapmıılar· 
dır. Binaenaleyh Japonyanın Fran
sız Hindiçiniıi ile bir müıterek mü
dafaa muahedesi akdetmeıi kadar 
tabii bir şey olamaz. 

lnıriltere ve Amerika bu iki dev . 
letle Çunking ve Hollanda Hlndiıta

nını ihtiva eden bir blok teşkiline 
ve bloka Sovyetler birliğini de iltiha 
ka çalıt;,.aktadır. Sovyetlerden yar· 
dunları mukabilinde iıtedikleri f"Y , 
Japonya için çok mühmidir. japon
yanın Rusya ile bir bitaraflık mua
hedesi vardır. Fakat Sovyetler bir
liği İngiliz ve Amerikan metaliba
hnı kabul ederse Japonyanın müsta
kil hattı hareketi, üçlü pak t ile çi
zilmif bulunmaktadır. Ve Amerika 
ile lnıriltere ne kadar Japonya üze
rinde tazyik yaparlllrsa o kadar ja-

Şiddllli mııhtıı·elıe/crr .•alın" nlduğıı bildirı?rn Şrrrl: rrplıPei'rde hrrrcl:/'ifn. ı;•tirak eden Alman aııkerle-ri ilerliyor Ponya, Şarki Asya ideallerini tahak-

\ ( ' r "l'-ku.;,;k;;.;et;;t;,;,ir;,m;;;e:.ie~ça;;l;,iışa;;;;;;;ca;;;k;;l;;,;•r,;.· ---

Almanlara göre ' Amerika: Rusya arasın- 1 Sovuetlere aıre·-. -ı Dünya ua ay 
--- da hır anlaşma ::.:.__ı ..,. 

Bazı düşman Bazı istikamet- meselesi 

• 

1 Z Mi R 
ENTERNASYONAL FUARINA iŞTiRAK 

ETMEK VATANI BiR BORÇTUR 
:llilli sanayii korumak ve yükseltmek için İzmir 

ENTERNASYONAL FUARINA iştirak etmek 
vatani bir borçtur. 

20/ AGUSTOS-20/EYLOL 

Bir lıırıiliz hnrp rırmiı>i 

Japonya Tehdit! 

Kağıtlarını aça- Japonlar da di-
cak mı? yorlar ki: 

Demokrasilerin, esaslı 
tedbirler alması 

isteniyor 

lngiliz donanması Siyam 
açıklarındadır 

Daha fazla Amerika 
ziyan görecek 

Anlaşmadan da bahse
diliyor. Fakat Japonya 

Siyamda çalışıyor 
Çung • King, 5 (A.A.) - İngiltere Tokyo, 5 (A.A.) - Japon sözcü-

vc Amerikanın uzak ~arkta takındık- sü, Taylandın japonya tarafından iş
ları vaziyet, dikkate Şayan göriilmek- galine hazırlandığı haberinin V<' 
tı;_djr. Bu vnzi)~et, jııponyaya elindeki Siy'llmla Hindiçini üzerinde yapılan 
kagıtları açmaga mecbur edecek •e~p nııla~nınğa müşabih bir analşma ya
ler taşımaktadır. . pılacağı hakkındaki ~:ıyiaları tekzip 

~aralaı:ın blok~ edılmesi, mnkavelf- ederek, Siyamla olan görüşmelerin 
lerın fe•hı, Amerıka tarafından petro- münhasıran ekonomik olduğunu ve 
le konan ambargo bu sebepler mera · e•n<; itibaryile para işlerine tanJIOk 

-Devamı 4 nıü sahifede - - Devamı 4 ncü sahifede -

Yeni ekmek, iki gün 
sonra çıkacak 

kuvvetleri da- Hopkinsın gizli zıuare. lerde şiddetli mu Harpten sonrası için 

ha imha edildi tinin sebebini Alman. harebeler var tedbir alınıyor Fuara resmen iştirak ed!!cek dev-
lar anlamışlar ş V?~ington, 0 (A.A.) - Bllğdny mils letlerin Sayısı ( s ) İ buldu 

Sortavalada Ruslar ş id
detli mukavemet 

gösteriyorlar 

Tat alındı. Moskov a 
bombardıman edildi 

Beri in. s (.\.A.) - Bir tebli~e. gö
re, Peyipus gölünün şimali. garbı~ınde 
'Almnn kıtalru·ınm kunetlı ve cılrct
karane bir hareketiyll' 2 Sovyet alayı 
ihata ve imha edilmi$ti;. 

\'işi 5 (A.A.) _ Helsinki?en,bildi
- Denmı dördüncü sahifede -

Avustralya 
Japonyaya karşı şid · 

detli davranıyor 

Tabanca tehdidi aıt~nda 
Pl~pıerlmizl terketmi-

uıçeğiz, dentlluor 
• . Sidncr, 5 (A.A.) _Avustralya har
bıyl' nazın beynnntta bulunarak ezelim 
le demiştir ki: 
-. Jaı:v•n,ra~ın ı,ıeri sürdüihi himaye 

ke)· fıyetı, çırkuı hır tecavüzü gizlemek 
hı:hıın«&!nılı>n ba,ka bir şey d<!ğildir. 
Eger hlr gll~ llizu;ıı ııiirürsek muknd
d!'ratımızı bızzat ıdaTe edebileceğimı 

- Devamı 4 ncü - hifede _ 

Karadağda 

V . t S (AA ) s ti ark Cephesinden kül- tahsılı memleketlerden Bül'!ik Bri • 
• .~~·"~ ~~· . ." · - .ovye er )" ı· A tanra, Amerika, Kanada, A~•ustr . . Başvekilletin tebligatı dairesinde tek tip ekmek çıkaracaklardır. Fakat 

bırlıı ı buyuk elçm Umanıki Sumne ıyel 1 iman yaralıları Arjantin hükfimetlerini ü al~ :ı, yüzde 90 randımanlı buğday ekmeği cuma gUn!i yeni kararın tatbikine baş-
Velı ile görüt tUkten ıonra Sovyetler geliyor eri beynelmilel bir mahi~e~e eo~P•s~ı :: ç~karılması için toprak mahsulleri ofi- !anacaktır. 
birliti ile Amer ika araaındski anlat· day meseıe,inin halli için esa.ı;1~e~ı~ ~1 .tarafından hazırlıklar yapılmakta- Tamamen buğday unundan yapıln-
manın bünyesini izah etmİ}lır. bi~ler ~lınmış olduğunu ' beyan et • 

11
Tek li c . . . . cak e_kn:_ıe.klerde_ uı_ıdan ke~ çıka~ıln:ıı 

s t bü ük el isi 2 hükumet a· Moskovada çıkan yan- 'Tl ıAlerdır. Alınan kararlar meyanında d • .P kmck paçalından ofısın elın yacagı ıçın _yenı tı~ ekmegın rengı bır 
ovye Y ç • • • • . • • harpten sonrao,ı için bir yardım tedbi- de >e pıyasada ~pey un bulunmakta - az esmer dilşecektır . 

r~•ın.d~ notala r teatı edıldığ~ b~I- gınlar derhal bastırıldı ri olmak i~~~e ve ~rnğdayın bütün dün- U::;;a~~r. ~ldıgımı.za göre _bu unlar Kaza ,.e nahiyelerin un ve buğday 
dırmıst•r. Bu notalarda Bırl .. ıık I :lf ·k , 5 ( A A ) S . t t bl' raya tevzıını temın edebilmek mak•a- larınd ta hlkenmed~kçe lzmır furun- ihtiyaçları için yerinde ve lüzumlu ted 
m~rika malzeme teslimini süra tlen •. : 0

' O\ 
8

• • · · - ov~c c ı - iiyle muazzam bir buğday •loku vü • mek ç~k n;amen bugdaydan mamul ek bir!or alınm1'tır 
direcegini ve Birleıik Amerık!ldan g\ - t .. ü K 1 S 1 k B" mde getirilmesi de vardır. Amerika gUn sur arık'rıyacaktır. Bu da bir iki • · * 

agus os gun om, nıo ens ' ı- 'ıariciye nezareti vasıta•' 1 d' F ece ır. 
satın alınan emteanın Sovyer. Rua- Y<'laya, Çerkof istikametler inde sid - en bir bevannameye g" "1Y ~ ~ı~re kı • . urunlıırda yaptığımız tahkikata Fua,. ve gehir işleri. 
yaya denizden naklini kolıı.yl"ı tır- detli muharebeler olm~tur. 'eransı mtırahhasları ~~~n~gat!lbl-'. on gböre~ şehrimizdeki bütün furunlar Belediye ;.eisi Dr B~h•et Uz dün be 

· R ı b" · Sovyet hava kuvveti · dil · • • ır an ugün ve varı · ' · · ' • mal. huıuıundakı uı ta e mı tel- .. .. . . . . erı ~anın 'aşma projesi ürerinde mutabık kalmış · n Yıne arpa ve çavdarlı Devamı ikinci -hifeda -
k'k d .. . detmek<"d motorlu bırlıklerı ıle topçu Y<' pıyade !ardır · 

ı e ecegını va ır. • kıtala~ına hücum etmişlerdir. ı · B 'd ı.: , 
Rerlin 5 (A.A.) - Yarı resnıı bir ~ - t t d" ta . un an ..,r ay eV\<'I toplanan bey. 
- De~amı 4 ncü ıahlfede - . agus os a ~şman yyare mey- nelmilel buğday konferımsınqa Sum-

-Devamı ikıncl -bifede ner Vels beyanatt.:ı bulunarak 5 mil's-

J Askeri Vaziyet 1 
1 .... 

Almanlar yeni bir ta., 
ar ruza 
' . . başlad1la,r 

tahsil memleket harbin doğurmuş ol
'luğu buğday me.<ıeleRini halletmek için 
esaslı tedbirler alınmadığı takdirde 
1,5 milyar dolar kıymetinde buğdayın 
beynelmilel piyasaları mahvedeceğini 
söylemişti. 

Basma satışları 
lzmirde ~ıma satııları günün 

bir °'eaeleıi halini aldı. Sümer bank 
yerli nıallar pazarındaki amir ve 

.. 
lııl)iiiı 

Bu hareketten mühiJQ. netlceler 
çıkmaşı mu.hteıneldtr 

memurların çalıfmalarından, ıahıı- e· it 1 k 
larıandaıı hiç ~ir zamaıı, hiç bir ır a yan ru-
lıimse ıi\>a)4etçi olma~tır. Hepd ~• •• 
~e tıı 111ıını••· ıevilmit. itlerini ~ile? vazoru daha 
ınsanlardır. Fakat, bUtUn mesaılerı· 
nln, lzmlrdeki buma aatıtı derdini 

Al \ ·· •• b"k d" ] · ortadan kaldırmadığı meydandadır. Ruslar, man usu unu tat ı e ıyor armış, çünkü tehir ve civarından basma 
fakat netice aksi çıkıyormuş mübayea11 için büyük bir tehac;~~ 

vuku bulmaktadır .. Kapıların c t\Ü 
~imalde FinliındiYıı~ın .şark .. cephe: kuvı·ctleri ile lmrşılaşmnları ı·e hunla- doludur .• Satış mahallindeki bazı 

lngilizler tarafından Ak· 
denizde torpillendi 

tayyareleri 

Berline hava 
taarruzları 

Kı~ın çok şiddetli 
bir şekil alacak 

1 • 

Einde Sovyetlcrin faalıyetı. mutemadı rın ~arcketlerinin inki~af edem<'In('Sİ tadillerle bu İt in halline imkan bu- Kabiraden verllBR teb Son ag Almanuaua ne It 1 1 k • taarru?.ları artmıştır .. ~u . taa.rruzlar oldugu anlaşılmektadır. lunamamı,tır. Kemeraltındaki bina- U • 
a yan ara a rşı ıo;yan bilhıı~,.;a Lndoga g~lü~un şıma.lınde ol- Bu yüz~endir ki l~uradnki .\iman or: "'~. v-:ziy,eti iıe ~aha • fazla ~öıaid ı·aı ö e son harekaA t . ft 

Bern, s (A.A.) _ t'öye Zühref maktadır. Almanlar !~e Leıımgrad • d~ılan kumandanı mareşal B:ıch, ~enı deıtıldır. 1 ere a r t.it...umıar gapııdı r 
Çayt:ung gazetesinin Berlin muha • Smolen. k ara,md:ı holm mıntaka~ı.n~ 'ıır harekete nıechnr olmlı5tur. Bımıda Bunun halli, genit cepheli, müata UUli • 
İ•inin verdiği malumata ıröre, Ka- da yeni l'C büyük bir taarruza ııecmı~~ "~.ınabilecek bir Almnn mm·affakı)'eti, kil .m.emurları bulunan ayrı bir satıt ~ahire, 5. (A.A.) - Hava t ~bliği: Lonch·a, s. jA.A.) - De~li Ek~pre'' 
ııdnğda çıka~ isyan, Berlinde çok !er, çetin muharebeler b~şlıımıştır. Bu- ~.ol~<>ı· mıntrıknsınd2ki Ru• muk~,·em<'· y~rının teıiıine barlı.dır. Yokaa halk Bu gece ingiliz havn knvvP.ti<'d Ak~ ga:~etesi, Rer in ü:zıerine yapılan sona-

nun Porkof cenulııınclakı taarruzun de- tını kırncnk, '.\loskova - L{)nıngı·ad 1 boyle sokaklara ~ılecek, Tanrının d«nizde düşman gemJlet•inc hücum et- kının. hücuır.ılarm !ı.ir mııkaıtiemes i 
i>him alaka uyandırml§br. Bu- Ynmı olduğıİ anlnşılıYOr~~. d~ asıl ~~re- muva•alnsını tehdid edecek, Smolen~k ••.cağında bağıracak! ~ayılac.ak ve nıişlerdir. oldujunu yazar:ı diyor ki: 

unla beraber ltalyanların vaziye te k~t •ebebinin, tımcn gölu ıle _Pa~ ~pm mm takasındaki harekata da mUe•sırl bır kaç artın baama rçın ınekı)\ doku- Bombardııııan tayyıı.relerimiz Libya - Almanlann mukabeleleri ile bı; 
,11al'!kıııiinı~o;;l~a!!ca~k;l;,;;a;r~ı k~a;n:!:a::a::t~i ;va:r:;:d~ı;r·;.. .. l lgölü arasında Leningr~d.a dogrn ıler- olacaktır. ÇUnkU o t.akdirde Nevel mm JUi' duraeaktı,. •ahiller inde bir d}lşman gemisini batır hücumlar azalmıyaca.ktır. Önümllzde-

Jiyen Alıtıan kuvretlerının Ustun Rus - ~~ dllrd{IDcU ll!)lfe• - tt -Dnıum ikınci u.lı.ifede - - J)eHmı ı&llt-411Mi IM!fe• _. . - .... . 



(ANADOLU) 

Ukrayna. S. S. Cumhu- Hadiseler içinde KahVe tevziatı bugün Ç'· .. oWJo..r 
Dilenci mi getiştlreceğiz! b 1 k \...!Ah"n 

rl.yetı• ve Almanlar Musevi vat~dq, dokuz yaıına aş ıyaca fır . 
< • • geldiği zaman çocuğunu hayat mü- Gel key/ım, gel/ 

YAZAN •• Faik Sabri Duran cad?leıinin. il}c basamağına. çıkar~r.. Sıcakta hayal kurmak, hararet de-
Tatıl mevsııtıı.nde onAu ya hır maga- A d•• k . 11 bı•D recesinin insanın beyni üzerinde yap-

Hir kaç haftadır Alman 'orduları deniyordu. Sonraları kücük Rusya ile zay.a çırak, hır tezgahtara ya.rdımcı yrfC8 UD . 8 şam tığı tazyikten mi doğuyor acaba? •• 
daln. şimalde ve daha cenupta oldu- beraber Galiçya Volhiniya gibi yer- ~erır veyahud boynundan. b~ askı } d h Jd• Ortada iki iddia vardır. Bir kısmına 
gu gibi Ukr~nya arıızi:<i içinde de ler Lituaı_ıya - Po.l,??Ya birleııilt kr~al- ıble tkultturd~ğu tab~a.sınak kıbrı~ traş çuva 8 a 2e 1 göre, bazı san'atki.rlar, en büyük 
So\'yet orduları ile boğazla!>ıp duru- lığmın elın~ g~çtıgı zaman k~!lll~gı·nın ıça arı, ığne vesaıre oyara onu l · · b ıltıcı bir sıcakta insan 
.' orlar. 8ark cephesi Uz rinde Sov- bu uzak koşesınde hudntlaı· u.7~r - para kazanmak üzere sokağa salı- Bugün şehrimizin muhtelif yerlerinde 130 bakkala kahve verilecek e~.eruedrını, adyeta güneo.te kar' yı~ını 

' h d d 1 k t ma · H'k' l d"' ·· oc kta k h · b l kt H ·1 kil 231 S kuru•tan vuc unu a " 0 yet ordusunu Polonyadan cıkararak deki araziye c u u mem ~ ·c. ıı. .. - verır. a ım o an uşunce, ç u . . ve a ve tevzıatına aş anaca ır. er aı eye osu • ., gibi eriten ter dalgaları içinde ya_ 
ileri doğru süratli bir. ha.re kete ge- n~sına .. gelen ~U:~rayna~ ı.~mı verı~~ para kazankmak ve çb~lış.m~~ hevesı'!ı 250 şer gram kahve satılacaktır. Kahvehane ve gazinoların ~ahv~ ihti~ ratmışlardır. Yani sıcak, insanın vü-
çen Almanvanııı gaye:ıı lıır -an evvel mış, boy lece kuçuk RmıLır da Ukra) u~andı~ma , onun. ır ıt og~enmesı- yacı da halledilmiştir. Şimdi elde bulunan 752 çuval kahveyı şehırdekı cudundan bir çok zehirleri çıkarmak-
Uharn·anı~ zenginliklerine kavuş_ nalı olmuş. Bununla beraber U~ray- nı tem:n ey·l·e~ektır. M

1 
usehv! vatan- bütün bakkallara taksim ederek satış yaptırmak imkanı olmadığından ta ve ruh bu kalıp içinde daha rahat 

mııktı." Birinci Cih:rn h:ırbinde de nahlar Ru~!u~lar!nı kaybetm~edıle!·:. daşlar, bu kuçuk çocuk arı ımayeye bu defa kahve alıp satamıyan bakallar, gelecek defaki tevzia~ta kahve 
1 

kt· d' 
övle olmu~tu. Almıın ordularının Çarların buyuk ımpar:ıtorlugu a~nı bilhassa itina ederler. O çocuk he~ satacaklardır. Yani münavebe usulü tatbik edilecektir. · Ayrıca dün ° ~:ka~ ~~na mukabil, fazla sıcak-
i~cladıııa 1ıu verimli topıakların he- familyanın bu iki csa~lı kolunun o~ur, hem çalışır; yavaş yavaş kb~- ş~hrimize bir v~gon kahve daha gelmiştir. Yakında mühim partiler de ların İnsanı bir nevi abdala çevirdi-
sap~ız mah:nllcri yetişmişti. Çünkü müşterek ~ı\Yretler~yle kuruldu. çuk tablasını sırtından çıkarır ve ır gelecek ve hepsı, halka tevzi olunacaktır. , ... dd' d 

1 
daha çoktur İn_ 

l'kran~·a Sov.\•etlcr birliğinin iktisat Çarlık Rusya!lında Ukr:ıyn.alılar. _en dolap halinde, daha çeıidli eşyalar- Dün akşam izmire 11,000 çuval çekirdek kahve ııehniştir. Bu kahve- gını ~ /a e b~".1 fr ki d ·3plü-
b"!lkımından en ehemmiyetli bir uz- büyük memuriyetlere gedılcl", ılım.~ lb~ bi~. mc;_rkebe yü~lher, sonb~a ~~çük ler, İzmirin ihtiyacına ayrılm1ştır ve halka tevzi olunacaktır. ~:n fır~a~ıİ~as~yliz~:a ge~:n a~i~ bir 
vudur. Kr.raclenizin ::.imalinde de, edebiyatta, güzel s:ı:ıatlarda mu ır dukkan açar, nı. ayet . ır ucca.r kabak haline gelmektedir. Ben şah-
.ı t;;,:100 kilometre kare bir yer kap- him şahsiyetler yetişiridiler. Rmıla- olur, çıkar. Memurıyet, hır musevı c H p J • E f k u anladım ki sıcakta hayal 
!ar, Dniyepr'den IJonetz'e kadar bir ı ın teşebbüsü ile Ukrayna. dah'.:l v~tandaş i?in.' ~ayat ve ~azancbet~~~ • • • ŞÇI ve 508 00• ~':,!~~her şeyden d~ha fazla müm-
·ıı·a bü.vük n"hiılcı tarafından sula- çarlık devrinde bile A.vnıp•ını.n . mu- dıd eden hır ıştır. Muııevı ana, ~ı . k" d" E elk' g"n o hale gelmi•-

" k l rl 1 h l k' ~ k l ~ . • nı 1 • d d un ur.. vv ı u " ıınn bu ::razi dünvanın en mümbit him snnayi mer -ez ('l'J!l C'll )ırı ı - t~ 1 coc.~gunun u ag.ına nınntsı • gre erı evam a tim ki erimden kımıldayacak ha· 
bir k:u·a toprağı iıe !mplıdır. Bu !ine gelıni~i. oglu~ tuc~ar olacak, ış adamı ola- , . .. .. . . . . Jim k~l~amıştı. Arasıra ince ince, 
memleket bugün Sovyctlcrde yetişti- ;, cak dıye soyler. 1 

_ C. II. P. himayesindeki işçi ve es-ı Ekmekçıler, tut~n Ye s~nn ı~çılerı bir yar tebessümü gibi geliveren her 
rilen hütün hububatııı hemen yarı- On dokuzuncu nsrııı orlalarıııa Son zamanlar~_a .. boyunda~ ~sk~Jııaf kurumları birliğine dahil bulunan .kurumları.:ıın heyetı umumıye toplantı- hangi bir meltemle diriliyor, (Oh!.) 
sını \'e ~eker pmıcnrıııııı beşte dör- doğru Ukraynada Ru;;laı_?:ııı -nyrıl - lı tabla taşıyan kuçuk satıcıl~~ h.ı.z~ biiWıı kunın1Iarın senelik umumi heyet tarı so~ gunlerde yapılmış, kurum_hırın Diye mırıldanıyordum. Başladım ha-
cliini.i verir. Vaktivle C: ,.!ar devrin- ma hareketleri görünmel(e ba~ladı. de arttı . Fakat bunlar, busbutul oplantıları ıapılmaktadır. Bir kısım yıllık ı~ raporları okunarak tasdık ve 

1 
k ağa• 

<le de öı·le idi. Rusyanııı buğday ih- Bu hareketin başında Ko:tomıırov i"- başka bir maksad ile sokağa fır}at!_,- kurumların toplantıları bitirilmiştir. kabul edilmiştir. ya a· urı:ar 'başındayım. Bol gölge-
rncının 'onda dokuzunu Ukranya te- minde bir alim ile Shevchenko i:min- mış zavallılardır. Yolda, kahvehane-, Birliğin ilk teskilind~ varidat ve mas- Toplantıya kurum azaları büyük bir 

1 
1bü~·· h't' sıkı sıkı dokumuş, 

min ederdi. Fakat Ukran.rn yalnız rle bir sair vardı. Bttnlıır kcnclilerine de, lokantada, sazda, meyhanede, raf bütçeleri ~ok g nil'j tutularak 100 ':!lc1ka il<' toplu olarak iştirak etmiı;_;Jer ~f' ~':k~: bi~ yeşillik her tarafı 
b·r zil'ant menılel·cti ol::ırak kalma- Rütenle.ı· denilen Galiçyalılnrı da hülasa her yerde karşmıza. çıkan, \hin lira üzerinden heı-.ııp edilmiı:1tir. Za ve meslt•klerini alakadar eden mevzu- gur ve 4 p nar fıkır ftkır fakat buz 

"' ti .. d l .. k .. b"' .. k b' peşinize takılan, ne söylesenız kuru- ,manla '·u derece fazla varidat t.emin !arı görüıımüşlerdir. Bu arad:ı ekmek- s~brı;nıkş .. ynııyor' Hemen y'an1ba .. ında mı::tır. ,.,o\·ye er ıınayı ı •ı o t e mu- :çerilerine alma · uzere uyu · ır k d k . d a ılmıyan v .
1 

. t" f . . d ~ı ı a . ., 
him bir veri vardı:": Donetz kömür Ukrayna kurmak i,,;tiyorlar ve bizim şu oparma 1 ça sız en !r •v• i olnnaı amış ve bu miktar 45 bin lirayw çı er ce~y~ !• esna _ve ışçı m·aınp a bir hasır, onun üstünde bir kilim ve 
hayza~ı fngliterenin bütün kömür dilimiz bile Ruslarınkinden ayrıdır çocuklardan bahse.~mek. ıste~tgn:: 'kadaı· inmişti. Simdi de senelik bütçe, çıkac.ak ıh~ılaf!n .~allı h~s~su.~da h~- daha üstünde de yumuşak, kabarmış 
lıı.vzalarıııın yekünuna muadil bir di•·orlardı. Bu hareket zam:.n ile bü- anlamışııınızdır tabu •. İçınde hır k ç bu miktnra vakmdır. İsç.i ve e;;naf ku- kemlık vazıfe~ı gorecek, ıkı zumrenın b' · der Agyaçların arasından 

J k lA d ~ ek .. eker· bulunan · 1 ' · d · ··~~ a ı·t 1 · t d 1 t · ır mın ·· vü~-attadır. Sovyetlerin elde ettikleıi yüdükçe büyümü~ ve Şarki AYl·upa arame a ve egn .". 1 rumları birliği, zmirin sinesın e ıç- mu . ...,s' 1 1 ıır arz aça ı~ma~ını emıı~ kus sesleri geliyor ve ben, bu serin-
kiiınürün be~te clördii buradan alı - sivasetinde hatırı ;;ayılır bir amil ol- t~blalar, bu çocuklar ıçın, sadece belıe Umai ve iktı~acll hir varlık olarak yük eylıye~ek kararlaı· nlacaktır. Heyetı lik içinde uzanıyorum .. 
nıyor. Krivoi Rog da çık:ırılaıı clemir ru'u:;;tu. :\Iiktarları 40 milyona y-akla- dıye ~em.urundan ~orunma ~asıta:- "elmekle, mı.nsııplarına pek hiiyiik ve umumı?·e. toplantı:;ında bu hu usta ela Oh, gel keyfim gel.. Hayat, ne ka-
i e Sov~·et ham demirinin iir;tr iki- '<an Ukr:ıvnalılar Ukraynadan ba~kıı dır. Çunkii onlar, hır kaçı mustesn ' miihim hizmetler ifıı etmektedir. kaı·nı· ıttıhaz olunmu~ftır. d .. ıı 

1 Pk . . k' 1 ti . satıcılık değil, dilencilik yapmakta- -- aGr .~ulze •.... ~ ~ı kapanıyor Ga-~iııi bu ur. .., ·rııııya :ırnngaııez, cı- Polon\'aııın cenubu şar ı eya e erın, d s· 
1
A K 

1
A 

1 
n» di aıx>= oz erım agır ag r . 

\·a. bak!l", itibariyl de zengin. de bi~·iııci cihan harbinden sonra ır. ıze evve • « arame a a 1 
- ı 1 f Jiba Hi::ar camiinin gölgeli bahçeıin 

llydrn - Elekfrik kuvvet hıynakları Çeko~lovaky-aya verilen Karpatlar ye okulur, ao~ra sızlanır,b?e ı:at:r Şehirde buz deyim .. Edipler, şairler, edebiyat ho-
lıakımından da chemmiretli. Husu- bölgesin ele ve Romanyanm eline ge- yapar pa.rayıd .. oparışr .. veh ~r baş - -, Kısa Haberler 1 caları münevverler bir arada ... Eli-
. 1 · ı · ı ı · ı · .-.·r:ı )n B b B k · 1 b 1 sının peşıne uşer.. up esız u va- b h .' . 

1 ~.y e l>nıyrp1· .. e ıı c eı ınc en ısıl . (" cen sara ya ve u ·ovınac a ti u- . k' b" k h t'' l'' hlik- anı var me hır fıncan sunuyor ar .. 
ı·dilerek i)etilen Dnicperostoi san - nuyorlardı. Biitün Ukraynalıları bir zıyette 1 ır çocu ' er uru a U r -İzmir orman idaresi ba~miiheııdi" H r k h ! 
ıralı için Avrupncla bu ciı1 :4 ,te,,isatın devlet halinde birleştirmek fırsatı ~~~·yoluna da ııürüklenmeğe müsa- muavini n. İbrahim Şimşek terfian Diyo:ı~: .. aH:İi;··kahve mi?. Bu 
"ı biiyüğü derler ~Iemleketın zen- daha birinci cihan harbinde zuhur 

1 Çır. • h k . h tini B b• buluna- Antalya orman müdiirliiı!ün<' tııyiıı <'- teselliy; çarçabuk kaybetmemek için 
~iııliği w ,.;anariin bu tcrakki~i ta- t'tmis iken bundan Hiyiki ile istifade ~u.g~nu,. er esın m~r ıc:r.e una ır çare dilmiştir. • .,.özlcrimi sıkı sıkı yumuyorum .. Ha-
lıiitl;r ki nüfusunun da çok ıırtma~ı- edilememiJıti. tahrık ıbçı~ hır ~~t ~_la~a h.:!1:~ mıyacak mı? .Uahklimiııet: kikatcn, kahve!.. Acaba İzmirde 
ı« seb~p olmu>:tıır. L'!.,·anyada nii- l 917 de Rusyada çarlığın sukutu an~ ve .a anın u~~u~ıyet ııa ~i ı dü= Karantinada san' at mektRbi önünde tevziat olup bitmiş miydi? .. Halbuki 
fıı:< a2 milyona yakl:ı. ıı· ve ~foskova \'e cihıııı harbinden sonra Habsburg d.~gun~ ınanmak guçtur. Onda ld Yasin oğlu Mehmet, Ali oğlu .Mehmet. benim bildiğim, tevziat nakaratı, ay-
ei\ -ırı h?r~<:. t~ıtulduğn halde OY - imparatorluğun~n dağılması U~~a~- şuncenın y~lnız .h~va~an .~ara h:va~ Son. z~.?:'anlarda havala~ın .fazla sı- Adem oğlu Fevzi, Salim oğlu Ahmet, !arca evvel başlar, aylarca sonra, 
'etlt-r l.ıırlıgııı,n en k·ılalı:ılık .r.:rlc- nahları ide-allerıne kavuşturabılırdı. etmek oldugu aşıka~dı • 1Boyleb. cak gıttıgı şu sıralarda Izmı~de .b:ız ,.:arho~ olarak Riza, Salih Sadık. Hü- halkın yarısını açıkta bırakarak ta-
: iı.: te-<kil rdi,., 1917 ni.;anında Kievde toplanan bir da~ p~ra .kııza?~ag8:. a ışa.n. ır k1~= 1Julunamamaktadır. Buz bayıl-erının sevin ve ~lehmede hakaret etmis ve ha mamlanırdı. 

müesse:"an mecliHi Ra.da denilen mil- cugu~ ılerı.~~. bır .. ıt go.rmesmı ~~ ere dükk_anla~ı ö~ün~e .. halkın t~planarak di~e yeriıU> gelen poli>ı memurlarına - Oh, diye mırıldandım, gel key-
Kimdiı· lıu t.:k.-a:ll'ıılı 1 ar? Rıı,;lnr- Jet meclisini tesi~ ediyor ve o sene- mek ıse gu~unç~ur. Dılenmek uz l.ıuz ıstedıklerı gorulıııektedıı · Bu faz- frla ağır sözler ;;;arfettiklerinden tııtul- fim gel.. 

:a alfıkaları ııe? .reden Ukrnnyalı- nin 20 ikinci teşı'.·in-inde Petrogradda ~çılan ~ller~? .. hır d~h~ kolay kolay la talep karşısında bazı buzcular, el- mu~, adliyeye verilmi~lerdir. Bunlar- Bir de ne bakayım .. Kahve değil, 
lnrn cKüdik Hıı~lan i~mi de verili- bol. evik ihtilali koparken Rada da '' tuttugu gor~lme~~~t.ır. . fi- )erindeki buzları ~aklamaktndırl~ı-. dan Sadıkın ~uçu s:ıbit rılmu~. 55 gün bir kadeh buz gibi rakı .. Yahya Ke-
nı·~ f'ok Z:.!ngin bir memleket olnn Ukrayırn için bir halk cumhuriyeti Tablası~ı, ~ıl~n~lııgın hır mua Güzelyalıda depo;;unda buz bulundusı;u hapse ve :ıo lira pat'a cezasın:ı mııh _ mal kulağıma eğilmiş; şöyle diyor: 

t.n ~·aharb prk e·J,i rlevirlerdP bir~ok kuruyordu. Bu hükumetin istiklalini YC:t ruhsatıyesı gıbı kullananlar~ ma: halde :atmıyan bir buzcu hakkında kümiretinP karar verilmistir. - Her gelen rind k~nar zevke 
l;;iaY kaYimleri yerleşnıhd<'rıl;. IX bol§evikler tanımışlar, hatta merkezi nı ~1~n.malı~ır. Memle.~ete ~ılen~ı takihatu ba>11anmı~tır. Fakat hakik~t- bu mecliste Kemal 
Pncıı :ı"ır ·n ne· ~ ırl:ı,. :ıra•ııHln ctevletlCI', yani Almanya ile Avustur yet!ş.tırılmesıne nasıl musamaha edı- te sehirde imal edilen buz azdır, ıh- FiAT MU" RAKABE iŞLERi Canibi rahmete son çektiği 
,.kr:ınya "nrkl ı\wupıı tarihinde ya ve .Macaristan, Ukrayna delege- lebılır?.. tiyaç çoktur v halk muztariptir. :ıagarla döner .. 
ınii.him bir ı·olii olan hiiyii k VI' kuv- ıerini de Brest - Litovsk konferansı- S. T. ooo Vilayet fiyat mürakabe komisyonu Kadehi yuvarlıyarak mırıldanıyo-
\' tli bir dl'vlct hnline g21mişti. lşin 1111 dave·L ederek onlarla ayrıca sulh ooo TE ISÇILERIMIZ GJDIYOR dün vali muavini B. Ekrem Yalçınkay:ı rum: 
doğrusu lıu d2ddiıı Jrıizim lıildiği - müzakerelerine gırişmek ıstedikleri Sovyetlere göre N nın reisliğinde toplanmış, bazı ithalat _ Oh, gel keyfim gel! .. 
ıniz Ru~yadan lıa.:;kn bir ŞC>' olmadı- vakıt bolşevikıer bun-a ses çıkaıma- htanbulda Ankara, İstanbul ve İz- eşyasının satış fiyatları ile makara ip- Derken efendım; kendimi bir ev-
ğ'ıdır. Kiev. Rtı~ de\'leti irh hir be- mışıardı . .liununla beraber 1~18 ikin- - Baıtarafı 1 inci sahıifede - mir ~ehirleı«i t.enisçil.eri arasında ya - liklerinin perakende satış fiyatları ü- de buluyorum •• Hem de yalnız deii-
ik ol mu tu. Ru y:ı gelisip kun·et - cıKanununda liarkovda bir bolşevik danlarında :w Alman tayyaresi tahrip pılac~k boğaziçi tenis turnava mü:ıa- zerinde t.etkiklerle meşgul olmuştur. tım; evıenmııım .. 

. cnince merkezi simale doğru \'er nukurnetı kuruıması ve bunların Ki- eaıımışrır. lilz aıtı tayyare .k.aybctnlc bakalarına şehrimi:ı namına iştirak e- ZABJ 1 ADA tsir yuva k.ı, tertemiz .. İııaan, nefis 
deği~tirmiş, T ~ar hiicul'tıundan uza-ı eve karşı vaziy~t almaları üzerıne razar - J:'azartesı ger.ıe:ıı Aıman ta.)'- decek oyuncular, bugün İ!'ltanbula gi- -·-·-·-·-·----· bir sabun kokusu ıçıne daldığını sa-
!(,ı, önce 'u cıa;n • onıa JTo ko\·aya tlrest - Lıtvskda.ki .Uoışevık uJh he- yareıerının ıvıoskovaya yaplll<ıan aKın deceklerdir. . . nıyor .. Hır de karım var: 
geçmMi. Bunıın üzerine ~imrliki Uk- yetının de ııgzı değışmiştı: Trotsk t!~nasıııoa 2 Aıman tayyaresı ctli~ürüı- Kafileye, İzmir tenis kulübü reı~ı Silah taşıyanlm·: .Hen.un söktilmuı çamaıırlarınu di-
r:ınyayı teşkil eden ar:ızive ..küçük Almanlara: cUkrayna ile ayrı ı:ıulh muştur. · Dr. Ali Hal im Bayer re-i~lik etmekte- lsmetpaşa bulYaımda İsmail oğlu kiyor, dızının dıbınde yuvarlanan 
Hu ya \'e halkına ck[içiik füı..;lar.b • apmak ıı:ıtersenız müzakereleri yarı .l\losırnva, 5 (A.A.) - Bir Sovyet dir. ·abıkalı ihsanda bir tabanca, Demir çocugurna guzeı güzet bır ıeyler an-
demek adet olmustu. Yeni kııloııizc yerde bırakır gıcterız.• demek ıste- ıenııgıne gore, '* - <> agu::;to:; gece::ıi oır oo oğlu Şevki ve Karataş sahil park ga- tatıyor ... 
edilen ~ahalarda İSl' bii.vük Rıı~~·a ve mıştı . .l< akau Almanya zaten Rus - ·oK Alman fııoıarınııı .. ııoskovaya yap- ZAVALLI KAOIN zınosunda Rüat oğlu Hamdinin üzer- tsen de durmadan çalışı.yorum •• 
lıuı-aların ahıdisinc de Rü,riik Ru,lar larıa muzakere etmek nıyetinde de- uKıan nucumı· rcta ynınız oıı· ıkı duş- . ıerinde birer bıçak bulunmuş, zabıta- Ne kavga, ne zuppeukten nııan, ne 

·------------ ı gildı. Unıarı .l:Srest - Lıtovska hazır man tayyare ı ba~·.:ı.ııan ıeçebılmış, Bergamada Reşadiye köyünde Ca~ır ca mü.~ade're edilmiştir. dedı.koauoan haber var bu evde ..• 
Bir /ta/yan kruvazörü oıan muahedeyi ımzalamak ıçin ça- cııgerıerı ıtus avcı Ye m'ıidarna tayya- Ali karısı 70 yaşlarında Bn. Emme l!Jsrcırcılık: uooon, gel keytım ge!! .. 

gırmışlardı. !Su muahede bir Ultıma- reıeri t<ırafından uzaklaştırılmıştır. badefh toplamak üzere çıktığı ağaçtan Keçecilerde 1369 uncu sokakta İs- tien, hayal kurmakta devam edi-
daha ı ıum malııyetınde idı. Ya ~~et ya ha~ ~azı yangınlar çıkmışsa da surane _so~ yere düşerek derhal ölmüştür. · ~rnil oğlu sabıkalı İhsanın esr~r .~att~- yorum: , 

B f 1 . . h.f d yır denecektı . .l:Su cılıetle lrotskynnı cturüımuiCür. für duşman tayyaresı dil ooo gı haber alınmış, alınan tedbır uzerı- bırısınde alaca(rım varmıı .. Yolda 
- aı tara ı ıncı sa ı e e - ' l b .t . B d . k b k H.. . dı d b' . . 80 t" k . . ., ~l . . ht 1 1, .. 1. l'-c·. lı"r· ıru·az1arı oş-a gı mıştı. u <1ıra a ~uni.ımu~tuı· Hızım hıç ay ı.ı:pız yo ·- v . k k 'k. .. ne useyın a n a ırısıne sanı- arşuaııyoruz. ıo..endısını eorunce sı· ~·' aıa~·e.n;u eme ~ .. ııa ~( .g.} . ı.~: kraynadan ge1en haberler orada rnr. • ._...a.-.6 ı enı e me ı ı gurı gram esrar satarken sılç üstü yakalan- kılmaması ıçın bqımı çevırıyorum •• lı~· ele • nı .t~J~)ete lııghı atnıı 1.kdıgetı ı. ı \'llZlyetııı çok karışık Olduğunu bıl - .ııiotıkO\'U, 5 (A.A.J - l\lo::ıkova ra<J ç k cak mıştır. Oda ında yapılan ara.ııtırmada u bana dOal'u ko .. uyor. tJJerıni uza-( .ıijman gemısın(' ( (> "1"111" ı .. ı " ıııış- sonra ı a • "' 
·d·. · ' • uırıyorau . .liolş.evıkler taratından sı- yo unun Cenevrecten aldığı bır habere 30 gram daha esrar bulunarak alın - uyor: __ ... _ 

• 

1 

Tıı ·bl r t u~tırııan h.ıev huırnmeti Almanları gore, l.;ul!ıyetıi mıktarda yaralı Alman - Baı tarafı 1 inci aahifede - mıştır. - Aı;adan bir kaç saat geçti am-
' ı 1 ral:ı t~~~:rı~ 1 ~1~1\ıı.ıa ya~ıı1aıı .d'~ ~ ~·ardıma çağırıyÖrdu. Alman ordusu- a:;keri ışgal altındaki yeruıre taksım lediyede ve fuar ııahasmda muhtelif ~ebebsiz hıi.diııe: ma, dıyor, ben de sent arıyordum .. 

l ·ı_ı~< .' 1:~ 1 kn 1°
11 

ııt· ~ır gLr~ınıt =1 ~~_,'. k~· nun yıyecek iiıtıyacı ise dah:ı .ziya- eclılm~k~uıı-. Her gi.ın yııraıııarJa clo- mevzular üzerinde meşgul olmu , tet- Eşrefpaşa caddesinde Hasan oğlu ·ıee.tıhure sebebıyet veren ben deii-. ııınıa onıu.uı. ıırıunııııı,ıı 1 d lık . · . 
1 

il beb'Ah t'l ıt . 
1 iğ •r gemiler, ele i~ab t1 . •1 • .A. e e ıenmıyecek bır devreye gır- u olarak Almıınraya yırmı tren ge - kikler yapmıştır. asan, ~ . ız me og u on a ı ya- Jım, takat yme affet .• 
1
1 

~ ı ı·n· ı . n"ıı't··· J\···. et etr 1' 
111 c·tıı ', 1 mışti . .Boyıece Almanya sözde müs- meJ.itedir. ' Şehrımiz italyan konııolosu dün be- şmda Alıyı taşla ba.~ındaıı yarnlamış l>iışunuyorum; msanoiulları artık rı ı .ı aı ı .ı. oze u u mu~ uı. 1 b. t.:kr d 1 . . . B h U , · t k 

1 
t .. h " 

ı ,., areler: t.arafııırlaıı bir kaç lıomGa takı ır ayn~ ev etını tanıyor Jediyede reıs D~: ~ e ç~t. z u z!yare ve ya a anmış ır. borçlarına sadakat goııterıyor ve ıç 
Kıbrı:-;ta merkez bölgesine dfoşman 1 ve onunla .su.ıh ımzalarken mamu~ _ ederek italya hukumetmın, k~ır. en- Yangın: .. .. gecıkmıyorlar. . 

ntılnus:;a da ne hasar, ne el:! fııs. nca 
1-eşya m~ka_bılınde gıda maddelerı ternas~o~al. f~arı:ıa. resmen ıştırak Bayındırın Canlı koyunden İhsan ~ğ ~h, dıyorum, 1ıel keyfım gell •. 

t~ın·areleri tarafrndıın hir kııç bomba 1 venleceg~n.ı bu muahedcye zey.l ola- edeceğını bıld~rmıştır: İtalyanın. fuar- lu Recep Tanın kızı 1~ .yaş:~da Mu- .ı am bu sırada, genıt hır meydan-
zıı:ı ·iııt vardır. 

1 

rnk tesbıti unutmıyordu. Boy lece da ~~vcut daımi p~vı_~_onuı:da. b~r çok. zeyyen'. eyde ekmek pış.ırdıgı sıra?a Jıktan geçıyorum .. .tterkes, baıını ç~-
• Ialtada dıı g.eçeıı p, ıart . i giinü 2 Alman v_e Avust_urya ordular Uk - yenılıkler yapılaca~ı ogrenılmıştir. rlik~atsızlıkle_ yanırıı;ı. çıkm~sına se- vırip uerıoe, yapayalnız oturan bır 

defa alarm verilmiştir. Halka ait ha- ıaynayı ışgal ~ttıler. Fakat aradan . BUGONKO ~R~M Bu suretle İzmır f.uar~a bu sene bebıyet vermış, ev ve ıçındekı eşya ta· insana bakıyorlar •• bu adam ne yap-
zı eınlakte hasar olmustur. A:k i mii- ÇOK geçmeden ışgal ordula~ı kuman- 7~30 .program, 7,~3 hafı~ parçalar, iştirak eden devl.etlerın miktarı beşe mamen ya~ı~tır. tı acaba'/ •• Uıye merak edıyor ve ao-
E'<Sl·~~lerde hasar voktur. Diin sabah danı general Eıclıorn ile Radanın 7,4a AJan. haberlerı, 8 hafıf .parçal~r ı baliğ olmaktadır. Bunlar da başta İn- Zorla guzetıık/ ". .. ruyorum: . . 
lıir rlü man hava teşekkiili.i adaya doğ- ~ı.ras~ .açıın:ıştı. Nihayet Almanlar pr~gramının devamı,, 8,30 evm saatı:. giltere olmaı< üzere Almanya, İtal.>:a, .. Kemal.ııaşa. kaz:ısının Yıgıtler k~ - - lieçen gün bir yerde yalan aôy-
ru vakl:ışır gibi olmu~ fakat bir avcı mec.ıısı dagıtm~lar ve Ukraynanın 12,30 P~·ogram, 12,~3 solo şarkılar, !kardeş İran ve Romanyadır. M.acarıs- yunde Huseyın oglu Musta~a ~engın, lemiı! 
l ·s~kkülümüzi.in yalda'.sması üzerine başına: kendi ad-anıları olan ~ko~opa- 12,45 AJans haberlerı, 13 solo şarkıl.a: tan hükı1meti de i~tirak ve pavıyon te Hasan ı.:zı 19 ya~ında J:Iatı~~ı zorla l>ıyorlar .• Yalanın menfuı: olduiu 
"•kilmiştir . • closkıyı hatman olarak getırmıştı. programının dev~mı, 13,15 . karışı!~ min! hu~usu~~~kı şartl~r _haklunda kaçır~~ga ~eşebbus etmış, m~m~ne~t bir diınya kurulmuf •. .Hı~.~ ya-

Kahire, 5 (Kudüs radyo~u :mı.t 20) .:. . . P:.?.gram. 18. P:ogram, 18,?3. d~ns mu- ~~lumat ıste_?.ıg_ı h;al~e şun?ı~e kadar cimesı. uzerıne kızı bıçakla müt.eaddıd lan söylemez olmuf ve aoyhyenler , 
_ Mısır dahili ve nez·ırcti Süvev . i.i- 1918 de Merkezı devletlerın hezı- zıgı, 18,15 ~ı be::ıt ~~ dak~k~, 18,~5 ıştırak edecegını bıldırmemıştır. yerlerınden yaralıyarak kaçmıştır. Ha- iıte böyle uzaklaıtırılıyormuı .. 
zeıiııe yapılan son ha;·eketlerde 9o ki meti üzerine Rada a~asından Petliura konı.:şma (dış .Polıtıka ~adıselerı), Dr. Behçet Uz, şehrin bazı s.emt!e- ticenin bacaklarında 7 yara vardır. Oh, gel keyfim gel! ..• 
şiııin öldüğünü 106 kişinin de ,·arıılan halkın başına geçmış ve Ukraynayı 18,~a çocuk :malı, 19,30 AJan~ haber- rinde devam etmekt.e olan beledıye m- Suçlu aranmaktadır. Bir sea duyu.Yorum; 
(lığını hildirmi$tir · G-aliçya Rütenleri tarafından Lvvov- lerJ, 19!45 kadınl.ar faslı, .~o.~o .. R.~~dyo şaatını da tetkik etmiş, akşam üzeri _ Bak -dıyorJar- kurtlarla kuzu-* da .k~rulıı:n Ga_rbi Uk_r.'.!.yn~ ~umhuri- g~~te~ı, 20,4? .~ır halk_ tu_rku:ıu ogre- ft.ıar s~hasına giderek orada hummalı 

1
. L vA N Iar barııtı ve sulh oldu .. 

Radro gazetesine göre İngiliz tah- yetı ıle bırleştırmek ısternıştı. Fakat nıyoruz. 21 z~raat tnkvımı, 21,10 solo bır şekılde devam eden fuar hazırlıkla- A Batımı çeviriyorum: 
ı ... Jbahirleri mihvercileri;1 v~ lı;. me- müttefik devletler buraları Polon - şarkılar, 21,20 operalardan seçme par- rını gözden geçirmiştir. Fuar sahasın . . . . . . . .. Ordular ail&hlarını b.-akmlflar , 
\':tıı<in İtalv~nların şimali A-frika \' ,_ yaya bırakmışlardı. Bu cihetle Petli- c:alar, 22,10 solo şarkı~ar programını!ı ela binlerce işçi çalışmakta.dır. Vitrin Şuketımız~.n .. İzmı.rdekı .. şu~sı uç efrad farkı söylüyor. Diktatörlerin, 
s:.ı:r mıntnk:ılara v:>ptıkları nakfü·atııı ura önce Polonyalılarla harbe tutuş- ikinci kısmı, 22,30 _AJ~ns _haberlerı, Ye ·paviyon tanzim eden dekoratörler sene evvel gorulen lulu~ uzerıne ka- demokratların tefleri kol kola gir-
:ıı olma. rna r~ğnıen epeyce ra;ıliw•t mağa mecbur olmuştu. Bu su-ada 22,45 cazbaııd, 22,50 yarınkı program de ayrıca faaliyet göst.ermektedirler. patılmış ol~p h.al~n. zmır~e ne şu~e mit raksediyorlar.. . 
n.-· ·t,.,. okt r ·J • . Ukraynada ikinci defa olarak bir ve kapanış.. ve ne de şırketımızı t.emsıl eden hır _ Oh ael ke~fim gel! •.. ~
0

" dm~ e< 
11 

er. s , · ··k· · k d B ooo ajanımız bulunmadığını alakad,aran Ye '.~ .. .. · · - · • Du ıııevanda bir ingiliz cleııiz'ıltı "'~- ovyet hu umetı uruluyor u. u lzmı'r beledı'yesı·nden·. .. . . . . . d . Fakat ı9Zumu bıtırmege imk&n. bu-.' ' ... ~ h .. k · · d .. ·· k ld 1919 11lacak kaıoy'ısı: muşterılerımıze ılan e erız · b. mi"i Savtıa kruvazöriine wya esine :ki u umetın e omru ısa O u. . • .. .. .. ~ . ~ · la _ lla K · d. . k t. lamadan burnumun tepesıne ır 
lol'pil i,;ahet cttirmi;;tir. Bu krunızör martından Haziranına kadar sürdü. ~lıllı kutuphane o~unde R:ıza 0?1u Cumhuriyet mahallesi 1369 uncu Yı ncıogu rı. ?;nan ıt ş~lac ı sivrisineiin pike yaptığını görüyo-
( ·. .1, 1 ı· t' · d d'. I> . d 1 • General Denikin orduları Harkova Faık, alacak mesel~:ıınden .Rıfat oglu b d 'd Mehmed Y1lancıog u ve <n ta rı. rum Bu terden sıcaktan kuru1ın11 .. • ,1 ı >acı ıpııı e ıı. uman pe . .- ~ erı ~ kl - . .. . 

1 
8okakta 135 metre oyun a yem en UŞAK ... , • ..,.. 

icinde bırakıldığı İc;in batıp batmadı- girmişti. Bu da çok sürmemişti: Ay- :;.abanı ~ıc:ıı. a Yuf ~emesıd~zerıncen kanalizasyon yaptırılması, fen işleri --- bir hayal dünyası idi. Yoksa hamam 
i{ı m:::chu lrlür. Krnvazörün etrafında- ni senenin bu·inci kanununda Sovyet y;ı.ra!a~ıgından u u mus, a ıyeye \'~- .. .. ... .. . k if . -~~ .. -·~-- eaki hamamdan, tas e.ki tastan iba-
1 i torı;i rlo muhriplel"i ve cliğ:r b[r kru k~vvetleri .~arkovu geri alıyor, Kie- r ılmı15Lır. ~ud~rlugundeki. eş ve şartnıamesı Zayi diploma retti. 
·:ızör duman perdesi te. is etmiıılerdir. vı ele geçmyor ve 1920 şubatında \eç~ıle. açı~ eksil~meye konulmuştur. . . . . v Çimdik 
F:ıkat krm·Hzöriin tamrımeıı butmu:ı Odesaya varıy_ordu. 1920 de Polon- de ile her iki devlet Ukrayııanın is- Keşıf ~delı 554 l!ra 50 kuruş, muvak 1 İzmır2 ~ı erkek ~s~sınden aldı&'lm 940- x:---
'lıt'maı; vardır çiiııkü geminin in~·ı tar yalıların, Petlıuranın Ukraynalı as- tikla!ini tnnımışbrdı. Ukrayna ar- kat temınatı 41 lıra 60 kuruştur. Ta- 9.U hazıran tarıhlı ve 263 .numara!ı . • .. . . 
•
1
1 \' zırhı bu~n icap ettirmekt~dir. kerleri ile birlikte Sovyetlere karşı tık müstakil biı Sovyet hükumeti !iplerin teminatı öğleden evvel. iş .ban- o!g~nluk ~iplomamı _k~Y;bett~. ?!"enı- Sılah musadeı e.~ı: . v •• 

r.,,nıi 1!1~7 . eııe,,inrle imal edilmiştir. yaptı_kl~rı harpler de bir netice ver- oluyor ve 1923, 6 te~muzunda Sov- kas.ın.a yatırarak makbuzları ıl.~ ~.hale sını alacagımdan eskısının hükmu yok . Kızılçulluda Huseyın. oglu Alınm 
72 O toilatol uktur. 3 tane 14 .-antimlik memı_ştı. Bununla beraber Polonya yet sosyali't cumhurıyetleri birliği tarıhı olan 20-8-941 çarş~nba gunu sa- tur. . hır mesele~en dola!.ı :~ınde araştırın~ 
•'lpu, G torµ11 kovanı vardır. Sürati ile Sovyetler arasında 1920 birinci- kurulduğu vakit, Ukrayna bu birliğe at on altıda encümene müracaatlan. ı Manisa. Borsa caddesı Numara 51 yapılmış, ~ır .gr.a tufegı bulunarak mu 
ilfı tnildiı'. teşr!ninde Rigada jmzalanan muahe- bjı· müessis aza olarak giriyordu. 6-10-14-19 Mehmet Yalazı sadere edılmıııtır. 
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~telek \'e Hasan kızı Muru,·vetııı yarı yarıya mutasarrıf oldukları ve 
tapu kavdına nazaran '.Mesudiye mahallcsınin Bornova caddesinde 1256 
adanın 15 parselinde mukayyet 49 kapı numaralı ve 60 lira gayri safi irat 
Jı ve 480 lirıı kıymetindeki d~kklinın müterakim vergi borçlarından dolayı 
mahcuz olan mülkiyct.nin satışı Vilayet idare heyeti kararı ile 21 gün 
müddetle mUzayedeyc çıırnrılmıştır. Taliplerin teminat akçeleri ile birlik•. 
te 26-8-9 1 tarihind• s.ıat on altıda idare he,·etine mümcnatları ilan olu-
mır. 6-8 · 3078 

lzmir Nafia müdürlüP-ünden: 
İkinci erkek Ii: si bir.a•ı tamiratı 19\l5 !im 55 kuruş keşif bedeli üzerın 

ılen 6-8-!l il tiırih.mlfn itibaren 15 gü mlic'det ~ açık eksiltmeye konul
muştur. 

hteklıletin 2490 sa~ılı y h ı<İı ıılt ine göre hazırlıyac~kları temı-
natları ile birlikte 21 ağ.;"to" 1941 perşenlıe günü saat on bırde Nafıa 
müdürhiğündc ıuu..eşekk ı komi yona baş vurmaları ilan olunur. . 

Tamirata a•t k<>şif evnkı nnfıa mmlürlüğtindeki dosyasında tetkık olu 
n~il~ ~~ ~ 

Agdın vnaueti daimi encümeni~den: _ _ 
ı 1 k t h 

· 60•10 !'rn k'ymetıııdekı ve UO kalem tıbbı 
• em e e a.•tan~ .nır - 1 " I 

ecza eksiltmesine tal.p çıkmadı;:ıııdıııı bu eczalar pazarlık. sııretıy e -1 
8/941 tarihli l'erııemoo giınü saat 16 y· kadar satın :ılına?.ııktır. . .• 

Taliplerin Aydın \ ıiayet Daimı encumenlne ll!uracaaUarı ılan 
1 

25 29 2 6 (2867 /6069) 
o unur. 

ızmir Emrazi sariue bas anesi başhekimliğind.e~ 
ı-i h 1

,,-" ' r" Kı,·me•i mubamıneneıı bır Electrocardıog-
astu anem~ze "',... J_ 

0 J . • .. 1z 
raphe cihazı ve tefcrru&t• alı::.:ıcaKl r. istek! çr şeraıtl anlamak uzere . -
ınird E razı Sariye hasUlhan•• Baştı kimlıgınc \e lstaubulda Sıhhat \e 

İçt' e . m t ~lüdıirlugtıne müracaat ed"lıilirler. Eksiltme 13/8/941 
ta ı.mh.aı muavene .. ' . saat 11 de lzm·r Emrazı Sariye hastahanesinde top-

rı ınde Cuma guııu ' t · t 1 rak 94 !' 
ianan komisyon huzurunda yapılacaktır . .:llu,:kk~t emına o a ı
r anıyetinde kıymetlı evrak Komısyonumuzca almamıya-
a ııara veya para m 1 · İ 'ta b ı 

C 
• • ki ·ı ·n ek> ltmedc:ı evvel tem::.ııatlarını zmıı· veya • n u 

ııgından ıste ı crı ·' _ 1 6 11 (2829) 
:'.ialsandıkJarın a yatırmaları .azımdır. _25:__ ______ _ 

- Devlet Deniz yolları lzmir şu-
besinden : . . . . o 1z zı uıın..ııı çalı tırı.ın ,t;ıı olan Bayraklı,. Sur, E.ıe:; v~ .-

p 
ııurdKoıb'Ie ı l ma'"" "' ıarıhıne kaııar icara verılmek uzere 23 

urıarııı a uıcıer .> , _ - k ı ıu Büfelerin 
tem •ı.U tarı hinden ıtıbaren açıK .ırtırnıa~ a ·onu muş r. 

h 
muz ·. . "~r lıra uıarab: tahmın tılılmı~tır. Artırma ve 

er lımnın aylık ıcarı u,... - ·· · t 01 beste dev 
ıh .. le.sı ıu ı:ıgı;st~s !!41 t.ınlı ne mu -.d ı p.ızattesı gunu saaakk'. . . t-

J 
. ·• lJCSı b·nasıncı.ı yapı Jcaktır .• ıuv at temına ı 

et <lenııyoıınrı ıznıır şu . k . t . saı·tnamesi parası.l olarak körb h . . • . · n " ııra _o uı ı ıa. • . . .. 

f ~ er \apuı bur~~· ıçı; 
1 

n bılir L':ılipleıın kanuni vesıkaları ıle mu-
ez r.ıpurıar• şc ıııgın 1 a · ' • 28 6 2850 
rucaawarı. - .,. -·- ---

Devlet Deimir Yollarından: 
1 1 

·n na 11 uzer,n kLLmeLre lııU-l!ıı! arnşında hat Kenarııı 
sı.anL u .t..U ı e .. -

da va onat im pr vemı.banııne t>< delı 12.o lirn oı:ın 2500 ~13_ taş 
. 11 

1 1 
e sa•ııı a.ıı.acaKtı ~KSUtnıc ll'S-ti-~41 pazarte ı gunu 

apalı zar usu..u l ~ " .. 

tı d 
...: kecı·•- ~ s etme bın:l'lnua A. b, konusyonuııca yapıla • 

i:aat 0tl lf C ulT UC I~ _ 
• bUll ·« ırıı muvakkat temıııaı .ıe kaııunı vesıkalarını 

Caıt.tır ısteKı"-1 rın oU"-' .. 

ihtiva 'edecek kapru zartlannı ayni gun $33l ona kadar komıs.yona vtr-

1 
" r<nameıcr par.ı•IZ oıaraıt kıınıısyondaıı verıımektA;dır . 

nıelerı ııızım< ır . .,.a :ıı -<ı 4 6 (2~4Uı 62lı8J 

lstanbui-beiediyesinden:_ . 
.. ~. . . cıe l\.UŞ dul, l_.uzıep<:dc tuttıncu .i\ ehn1t'Lı. cıen-

d 
Kactıko; unr.ı !,.llınıı~ erı ac ·n~ıı ınanaııı· ·ııııle J:Saucm altı, tddegır-

ı .Honau 11asej.'I · e) k 
\ 

,. \..: l t•ıa. ııun,ar sokakıarıııda parke ·aıüı-
rııenınde 'ı::uruuaş be • ',,_,_, • . · k . d . ·o••ırc İl saatı kap,ıl! zarf uilulıyıe ek,ııtmeyc ·o
ıııu, şo.;e Le oıı bor U• '~ ' " · ·o 

bedeli 
'"•HJ4 ı ra 6 i ırnruş ve ıl tcmınatı ~Ol.:. Jıra t5 

ııulmuştur. Keşıf -~ • · f - · - ltm Ba"lnd.rlıK ışıerı g nel hıısusı Ye ennı şar•-
Kw.·ıısıur , Iııka ele .,,,sı , • . • . 

' h ıı.saı: ; ıc buna muteterrı dıger evraK 1:3<> kuru~ 
n.ıme.1<:rı proıe k şı. ~- 'şlcrı mudJrHığuntlen verilecektir. lhale US/ 
mı:.kal.ı:ıınue Beıedıye ,.en 1 . . · ı· · . .. t 

1 
de Daımı ı,.,cume-.c.~ ; apılacaktır, fa ıp-

ı:i, ~u Pazartc ı gunu oa~ " · · ·· · ı 
1 

. . _ . klıuz veya me.ktupları ihale tarıhınden _s gun ev'e 
J;ruı '.Ik ıemıı'.at m:ı udtırıugunc nıurııcaatla alacakları fennı ehlıyet 941 
'~ledıye Fen ış.cr. m . . rı ıınzalı şartname ve kanunen ibrazı Ja-
yıhna ait T1caret ~dası •e.s.ıtaıa · · .· d h . . _ , .k 'le 2490 ııumaralı kıınunun tarıfatı çevre•ın e a-
1.ım geleıı mger ,c.,a 1 . 1 .. . aat 14 de kadar Daimi en· 

1 ıf ktuplıınnı ıhıı e guıııı s 
ııır ıyııcakları teki mc 2 6 ıı 15 (3009) 
cümenc vermeler' lazımdır. • 

Alaça~I b;~:~!~:c1~Tı~:~:malı olun mer· 
.Alaçatının yem mecı > ' . • h· men ile 15f8ı 

rnerl · . kTsenin (.''"-az ve ;ır:ıası 2500 Jıra .eı..el, mu am 
crı ve ı ı - " 1 "-! eli de müteşekkil Encü 

9.Jl tarihini? rast!ıyan Cuma gunü R:ıat fa ı e = c ye. • • 
tııene isteklilerın o 7,5 teııfl,ıaJariylc mtırnc.lntlan ılan olunur. 

2 4 6 8 ((3015) 

ı. 

(ANADOLOJ 

ıı·~·;·;;··ı~~·;;;~···1;~i;iili'''ii"d~[;·;;ı 
,.ı~··· ............................................................. ,, ••..•........ , ............................ . 

zmir Levazım Amirliği Satın Alına Komiıyonundan: · 
1 - Beher kilosuna otuz kuruş tahmin edilen 144 bin kilo kesilmiş 

~ığır eti ihtiyacı 2 ağustos 941 tarihinde ıpazarlıkla yapılan ek· 
~iltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 8 ağustos 941 cuma 
günü saat 15,30 da kışlada izmir levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 43200 Iitlldır. 
3 - Teminatı nıuvakkatası 3240 liradır. 
4 - Şartnamesi komişyonda görülebilir. • 
5 - Pnzcrhğa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat mu -

vakkataları ile birlikte belli gün ve saatta komisyona müracaat
ları. 

lzın;.. Levazım Am?"liii_ Satın Alına Koıniıyonundan: 
l - 30 ton zeytinyagına talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla sa

tın alınacaktır. 

2 - Tutarı 28500 liradır. Evsaf ve şartnamesi Topkapı maltepesin
de aslwrı satm ~ima komis~·onııııda görülebilir. 

3 - lhalesi 12-8-941 'ıth günü saat on birde komisyon binasında ya
pılacaktır. 

4 - İsteklilerin kati teminatları ile müracaatları. • 

İzmir, levaz~ amirlij;i aatın alına komiıyonundan: 
l - Echer kılosuna 160 kuruş tahmin edilen 10 ton sadeyağı alma-

2 

3 

wktır. 

Pazarl.ıkla eksiltmesi 8-8-941 cuma günü saat 15,30 da Topha
nede ıstnnbul levazım amirliği !<Otııı alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Kati teminatı 2400 liradır. 
.ı - Şartnamesi her gün komisyonda görülür. Taliplerin belli va

kitte komisyona gelmeleri. 
lzmir leva:ı:ım amirlij;;:;i-::aa:::t:::ın-a~l:-ın_a_k_o_m-:Oiı_y_o_n_un_d:-an-:----~ 

1 - Otuz bın adet un ve yirmi bin adet erzak çuvalı alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 12-8-941 salı günü saat on dörtte Top

hanede İstanbul levazım amirliğ.i satm alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Numuneleri komisyoııda görülür. ·--- • --
3 - Un çuvalları jut veya Adana mamuli1tı bezlerden olabilir. Ta

liplerin teklif edecekleri fiyat üzeriııdeıı ilk teminatları ile belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

lzmir Levazım . Amirlij;i Satm Alına Komiayonundanı 
1 - Beher kılosıına l! kuruş tahmin edilen 60 hin kilo odun ihtiyacı 

2 ağu. os 941 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip 
çıkmadığından pazurlık 8 ağustos 941 cuma günü saat 15,30 da 
kışlada .iımir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2-
3 

Hep<iniıı tuhmin edilen tutan 1200 !mıdır. 
'reminat nıuvakkat~ı:-;1 ~JO lit~Htır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. -1 
;; Pazarlığa iştjrak edecekler kanuni vesikaları ve teminat mu

\"akkatuları ile hlrl!lilf" ht)lli gün \'P :-.aatta komüı.yona müraca
atları .. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
ı - Gösterilecek yerlere teslim şartiyle 191 ton 1007 ton 164 ton 

~12 ton 284 ton ki ceman 1858 ton dökme hasırlı veya baly-alı 
saman ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştuı•. 

2 - Umum dökme samanın muhammen bedeli 92900 lira ve ilk 
teminatı 5895 liradır. 

:: - Balyalı vey-a ha.ırlı umum samanın muhammen bedeli 120770 
lira ve ilk teminatı 7288 lira 50 kuruştur. 

1 - k:ksiltme 21-8-941 per.embe gUnü saat 18 de yapılacaktır. 
Teklif mektupları belli 'gün ve saatten bir saat evvel komisyo
na verılmış veya posta ile gönderilmiş bulunacaktır. 

~ Şartnamesı her gün komisyonda görülebilir. 
6 11 16 20 

lzmır Levazım Amirliiıi Salın Alma Komiayonundan: 
l - :\lttht<!lıf mıntakalara J aptırılacak asgari 14000 azami 24500 

ton kııra naklıyatı pazarlıkla yapıl-an eksiltmesinde talibi 
çıkm:tdığındfo patadık 7-Ağustos-941 perşenbe günü sa-at ıu 
UllÇtıkta kışlada levazım amirliği sa\l!l alma komiHyonunda 
,·apılacaktır. 

2 Yaptırılacak 'tıu nakliyat üç kı•ma ayrılmak suretivle avrı ay-
ı·ı taliplerine de ih-ale edilir. · · · 

:ı - Jlep..;inin tahmin edilen tutarı 122600 liradır. 
4 - Teminat muvakkatası 7375 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülür. 

, 6 - Pazarlığa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat mu
v-akkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mü
racaatları. 

lzmir levazım amirliği aatm alma komiıyonwıdan: 
1 - Beher kilosuna otµz kuruş fiat tahmin edilen 120000 kilo ke

silmiş sığır et\ ihtiyacına pazarlıka yapılan eksiltmesinde ta
lip çıkmadığından pazarlık 7-Ağustos-941 perşembe günU 

saat onbeş buçukta kışlada levazım amirliği satın alm11 ko. 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutan 36000 liradır. 
3 - Teminatı muvakkatası 12700 liradır. 
4 - Şartnamesi komi.syonda gğrülebilir . 
5 - Pazarlığa iştirak edecekler k'!lnuni vesikalariyle ve teminat 

muvakkatalariyle lı'rlikJ:e belli gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. • 

lzmir Levazım Amirliği Satm Alma Komiıyonundan: 

-------·------
J - Pazarlıkla eksiltmede bulunan 87300 kilo sııdey-ağı ihtiyacına 

' gününde talip çıkmadığından pazarlık 8-Ağustos-941 cuma gü
nü saat altıda kışlada izmir levazım amirliği 'atın "Sima ko
misyonunda yapılacktır. 

lzm.. y··n Mensucatı 
T. A. şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 

Tllrafından mevsim dolayıaiylc yeni çıkardığı kwnı:;tlar 

SAGLAM ZARiF 
. V E U C U Z O, U ~ . er<ih edin 

Yem yaptıre.c:ağınız elbiseler için bu mamulatı t • ----

_SAT J Ş YERi 
Birinci kordonda 186 Nwnarada 

ŞARK HALI • A· Ş. 
-----~------------· 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 135315 lit'adır. 
:l - Teminat muvakkatası 8016 liradır. 
4 - Ş'!lrtnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - Pazarlığa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat 

muvakkatalariyle birlikte belli gün ve saatta komisyona mü
racaatları. 

İzmir IPvazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 - Pazarlıkla satın -alınacak (70,000) kilo sadeyağı 

ihtiyacına gününde talip çıkmadığıııdmı pazar-
lık 8-Ağustos-941 cuma günü saat onbeş buçukta kışlada iz· 
mir levazım -amirliği satııı alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Hepoinin tahmin edilen tutarı 108500 liradır. 
:~ - Teminatı muvakkatası 6675 liradır. 
ı - Şartnamesi komi«yonda görülebilir. 
;; - Pazarlığa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat mu

vakkatalariyle birlikte belli gUn ve saatte komi,yona mürr.
caatları. 

lzmir levazım amirliiıi ıalın almıı komiıyonundan: 
tr~----ı:.-ı1811ıs::;:~ ıllll 

Haı;, Zeylnnyaimdan mamul 1!:!"9' ___ DOKTOR ----.ı 
Ömer Muharre"ı Ali Agah 

l - 1-8-941 tarihinde paz:ır!ı!da alınacak 9838 ton ayaktan sığır 
ve sığır etine talip çıkmadığınclaıı tekrar pazarlıkln satın alı-
nacaktıı·. 

2 Evs:ıf ve husu-i şrlları toıı.k.apı maltepeRinde A•ker! 8alın al-

t ... amaşır Saburıu Çocuk llastnlıkT.an .lfiitelıassuıı 
'S" • H t 1 pazardan rrıada her asa annı • • 

-· _ TOPTAN KlLOSU gü lk' . ).jeyler sokagında (84) - _ n ırıcı . 

1 48 uruştur nu'maralı muayenehaneaınde kabul 
ve tedavi Pd~r. -

ma komio1vonuncla görülebıln·. 
3 - Toptan ihale edilebileceği gibi kısım kıRım da ihale y-apıla-

hilir. il . 
4 - İhalesi 9-8-941 cumartegi g nü saat 11 de komisyon binasın-

da yapılacaktır. , 
5 - Tutan 3 443 800 liradır. I<at 1 teminatı 284,098 liradır. 

- 1 1 

SAHiFE a 

İzmir levazım a.mırliii satın alma konusyonundant 
Pazarlıkla 82 b;n kilo kuru ot Ratın alınacaktır. Taliplei in 7 :ığustu. 

9,11 perŞ<>nbe günü s:ıat 15,30 da teklif e<leceklni fiyat üzerinden verecek 
!eri yüzde on beş teminatı katiyeleri ile birlikt.e kıRlada İzmir leYazım a
mirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

lzmir levazım amirliği ıatm alına komiayonundan: 
1 - 2-8-941 tarihinde ihalesi yapılacak 1040 ton sadeyağına ta

lip çıkmadığından tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1,820,000 liradır. 
a - Evsaf ve hususi şartlar topkapı maltepesinde asker! satın al

ma komisyonunda görülebilir. 
4 - Toptan ihale yapılacağı gibi her anb:ır ihtiyacı d:ı ayrı ayıı 

isteklilere ih-ale edilebilir. 
5 - !halesi 11-8-941 pazartesi yünü <aat 15 de komisvon bina<ınd:ı 

yapılacaktır. · 
6 - Kat'i teminatlariyle birlikte müracaatları. 

Askeri fabrikalar umum Mü
dürlü2ünden: 

13.000 Kğ. Sadeyıığı Beher Kilo<u 160 Kuruş 
6.000 c Zeytinyajh c c 90 c 

16.000 c Sabun c c 60 c 
10.000 c Beyaz peynir c c 60 c 
10.000 c Toz şeker c c 48 c 

8.000 c Pirinç c c 48 c 
Tahmin edilen bedeli 50.HO Iiı'a okın yukarıda yazılı 6 kalem erzak 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonunc.~ 
11/8/ü.U Pazartesi günü "ınt 14.30 da pazaılıkla ihale edilecektir. 

Şartname 2 lira 53 kuruştur. Kat'i teminat 7544 liradır. 2 4 6 (3018) 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlü2ünden: 
Marangoz tezgahları alınacak 
1 - Adet Katrak testereleri bileme tezgahı 
1 - c Kırlangıç kuyruğu tezgahı. 

1 - < Çakı bileme tezgahı 
2 c Rende tezgahı 
2 c Şerit testere tezgahı 
2 c Planya tezgahı 
2 < Büyük şakUlü makkap tezgahı 

2 c Saç makası 
2 c Freze tezgahı 

1 - c Ufki makkap tezgahı 
2 - c Yağlı boya ezme makinesi 
2 - c :\1üteaddid çakılı amudi katrak tezgahı." 

Yukarıda yazılı marangoz tezgahlarmdan yeni veya az kullanılmı< 
olarak elinde bulunup ela satmak istiyenlerin bir istida ile Askeri fahri: 
kalar umum müdürlüğüne müracaat etmeleri ve bu istidalarında tezgah
ların marka, eb'ad ve evsafiyle Ankara veya !stanbulda teslim fiyatları-
nın da bildirilmesi. 2 4 6 8 (2965) 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

1 - Tahmin edileıı bedeli 6:lı<OO Lra olan 10() bin kilo sabunun 11 
ağuötos 941 pazartesı gilnü srutt on he~te pazarlıkla ek<iltrne'i 
yapılacaktır. 

2 - ilk teminat 4440 lira olup şartnamesi her gün meMi "aatleri da
hilinde 319 kuruş !:>>elet nıukabilincle komisyondan alınabilir. 

3 - hleklilerin Iıelli gün "" ,aalta 2400 "'yı.ı kanunun istediği Ye
~aik ve ikinci machkde yazılı miktardaki teminat makbuz veya 
banka mektubu ile lıirlikte Ka<ımpaşada bulunan kornisvona 
müracaatları 6~~ 3057 /6570 

Kırkağaç-biiediüesiiiiien: -------
2-R-n41 ıarihinde açık el:>iltnıc :<;ırctiyl" :<:ıtm :ıhnacağı llan edilen bin 

lira muhammen 1"'ılelli diiY makinesine talip ç•kmaclığınd::ın eksiltme 13-
8-941 çar~anh:\ günü saat nn dörcl~ bımkılmı~tır. Talipl.•rin mezkür glin-
d~ belediyeye mürac::.ııları iliın olııııur 3097 

.......... ım::l!m:lil-------------------· IZMIR 

PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikaaı: iz mirde Halkapınardadır. 
Yerli paınuğundan at, tayyare, köpekbaf, değirmen, geyik ve leylek 
markalarını havi her nevi kabot bezi imal eylemekte olup mallan 

Avrupanın ayni tip menaucatına faiktir .... 

r·Telefon,No. 2211 ve 3097 
Telgraf adresi : Bayrak lzmir 

İzmir çocuk esire:eme kurumu 
başkanlığından: . 

Kurumumuzun Bm:mahanecle Süt ılnml ,;ı biııasıııdıık: Çocuk clıspan· 
•erinde pazardan maada her gün sa l 15 den 17 ye karlar ve cumartesi ı;rün
'eri '>ifil 11 den 16 ya kadar doktorumuz tarafınunn hasta çocuklar mua
rcııe ve tedavi cclilir. Varlıklı haşta!nrclan 25 kuruş teberrü alınmakta fa
kiı· olcluklnrınıı clııir ve~ik:ı ibraz edenl<'r ele meccanen bakılmnktaclır. 

G 6 7 8 9 10 11 (3061) 

KAŞELERİ: 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SO~UK 
ALCJNLIKLARI, DERMAN kate

leriyle derh"I geçer. icabında &Ün· 
de 1-3 KAŞE alınır. 
HER ECZAHANEDE BULUNUR 



!AHIFE. 

lngilizler 
lr&nda ı Rusyaya mı 
geçeceklermiş? 

1 Radgo G~zetesinden 1 
Rusua da ıran nezdinde 

teıebbüste bulundu 
Afgan hükumeti, İngiltere hükume

tin . ..ı..nui memleketinde bulunan Al· 
manJarın az olduğunu, bitaraflığını 
bildirmiş ve bitaraflığını teyit etmiş-
tir. 

Diı!er taraftan, Sov. et Rusyanın 
Tahran elçisi de Iran hükUmetinc mü
racaatla, hükümetinin, ingiltere tara
fından Iranda.ki Almanlar hakkında 
yapıla.n te~ebbü. e · tirak E'ttiğini bil -
d irınişti r. 

on zamanlarda lıi!r iki taraf, İran
la me gul olmağa başlamı. !ardır. Al-1 
manlar, Irandaki Almanların, ingiJiz. 
lerin miktarından çok olmadığını ileri 
:ürerek ingilizlerin burada bir mesele 
çıkarmak i~tedikleri iddia. ında bu -
lunmaktadırlar .. Mihvercilere göre, Rus 
ya. Iran üzerinden Rusyaya bir yardım 
~•olu açmak i,;temektedir. 

.ifa· mafih bu rirnyetlcr hakkında 
hiiküm verirken her !ki tarafın m:ık
ırnd w• ni:etleri hnkkın<la ihtiyatlı bu
lunmak ve binaenaleyh ah\'alin inki-~a
fını beklemek !azıı;:lcİır. 

Diğer taraftan Almanya. da Fran -
ayı i~ birliği için tazyik etmekte \'e 
Fransr.ı ı : ı Hindiçiniyi müdafaa için 
japoı.j :ı ııc anla~mı. olma:ıından ümit 
lenmektedir. Fakat Hindiçini uzak. 

'Cezair \'e Tuııu<; ise \'akındır. Fraıı. ıt
tıın mukavemet etm;~i muhtemeldir. 
Paris ga7.eteleri vaziyeti mütalea t"dcr 
'.kcn Amerikanın Visideki biivükl ell.'i,;i 
'Amiral Liyııiniıı Çörçil, Staıln ve Rİ.ız
Yeltin mü terek elçi,;i oldui(unu r:ız -
maktadırlar. 

---000---

(ANA.DOLU) 6 Aiua~ 1941. Çapmba_ 

T_elgraf , · Telefon .. ve · Ajans Haberleri 
C. H. P. grup Amerika - Rusya ara-
müzakereleri sında bir anlaşma 

- Bat tarafı 1 inci sahifede - - Baı tarafı 1 inci •:\hifede -
kizl'r yüz, erbat ve talebelere kaynaktan bildiriliyor: 

dörder yilz ve erlere yüzer lira Ru7Veltin husuıi müınessili Hop
verilme•inin karar altına alındığı- l•insin Moskovadaki ikametinin giz
m e ita emirlerinin tanzim edil- Ji aebeı>leri hakl..-ında ba:::.ı malumat 

' 

lstanbulda korkunç bir hidise 
miş bulunduğunu umumi hey'ete elde dild~i yarı reımi mahfillerde 
arzetmittir. hey•m olunmaktadır. Maamafih şim· 

Ondan sonra Hariciye Vekili rlilik PJmanya bu husu•ta tas• ihath 
Şükrii Saracoğlu söz alarak bir bı.lunacak vaziyette değüılir. 

4 katlı iki bina çöktü• Bereket, ancak 2 yaralı var 
1sta.nbıul, 5 (Telefonla) - Bugün makta idi. . 'u Hayriye kaçarnarnışlardır. Garip 

aydan fazla bir devreye aid si- Sovyetlerle Amerika arasındaki 
yasi ahval ve vakıalarla memle- ant.!;·mada, Sovyetlerin al'lcaıı em-
ketin •İyaseti ile alakadar hadi- k~mn kıymeti hakkında hic bir m•-
seler hakkında tahilatlı izahatta lCmat )Oktur. Geçen •en•; Rusya 

Galatada Necatibev caddesindp, dörder Sallantı duyulduğu esnada bınalar- ir tesadüf eseri olarak Hnyriye ile 
!-atlı yanyana iki bina, saat .on dört üa oturan aileler derhal sokağa .. fır~a- ~ocuğuna bir şey olmamış, diğerleri 
sıralarında ani bir sallantıdan sonra mışlarsa da, uykuda bul~n:ın gurnrük yaralı olarak enkaz altındarl' çıkarıl -
çökmüştür. Binanın birisinde her oda- muhafaza memuru Hamdı ıle banyoda 
da bir aile ve diğerinde ise 3 aile otur- olan İrfan. Mesude ve beş aylık çocuk- mı~lardır. . bulundu • Amt>rikadan 40 milyon dol.ulık em-

Azalardan bazıları tarafından tu almağı taahhüd etmi$ı;, 
sorulan •uallere cevap verdikten aaa 
ıonra beyanatı umumi hey'etin Tehdit/ 
tasvibi ile neticelendi. Ruzname- _ Baıtarafı ı inci aabifed11 _ 

nin •on maddesini 19 Mayı. ettiğini söylemi~ ve Hindiçiniye ald 
Gençlik bayramı münasebetiyle anlaşmanın, sırf bu memleketin mü
Cumhuriyet gazetesinde çıkmıt t1afaasını istihdaf ettiğini bildirmiş
olan gençliği övüt mevzulu bir tir. Sözcü, bundan sonra gazetecile-

Ruzvelt ı-

Ge:zinti esnasında 
Bir iddia 

,

1 

Polonya-Rusya 
işleri 

Bir yerde donanma 
kuınandanı ·ile ko-re beyanatına devamla demiştir ki: 

makalenin adli bakımdan geçmiş - J'3ponya ile Amerika arasında nuşacak 
Türk nesillerini tahkir mana.mı bil' anlaşma tasavvur edilmektedir. 

Amerika hükumeti 

Asor adalarının işga
lini Brezilyadan 

istemiş tazammun eden bazı fıkraların .:özcü bunu müte:ıkip, paraların \'aşing1ton, 5 (A.A.) - lyi bir kay
mevcud olup olmadığına dair bloke kararından onra İngiliz ve naktan öı~renHdiğine göre, Ruzvelt, 
Kastamonu mebusu Abidin Dik- Avustralya mümessillerine, muka- Yatı ile yı!lpmakta olduğu seyahatten Nevyork, S (A.A.) - D. N. B. 
kayanın Adliye Vekaletine tevdi hele olarak bu karardan istisna hak- istifade ederek Atlantikteki An;u!rikan ajansı Nevyorktan bildiriyor: 

kı verildiğini bildirmiştir. üsleri ile olan deniz muvasalalarının 
etmiş olduğu sual takriri te~kil Tokyo, 5 (A.A.) _.Japon Taymis emniyeti .için donanma tarafından alı- Bir gazete muhabirinin Hariciye 
ediyordu. Takrir sahibinden son- gazetesi neşrettiği bir makalede :va- nan ted't:ıiıderi bizzat görecektir. Vekaletinden aldığı malumata göre 
ra söz alan Adliye Vekili Haıan bancı memleketlerdeki bazı ya~lış B~ınıı ıı için Atlantikte bir yerde A- Amerika, Portekizin Aaor adaları
Menemendoğlu kürsiiye gelerek fikirlerin Uzak şarktaki vaziyeti an- mt'rıka <kınanma komutanı reisicurn - nın işgal edilrniyeceği hakkında ver
mevzuubahs makalenin adli mn- lama~a mani olduğunu yazmakta, hl.ukrat ırıiila:ki olacaktır. Fakat bu, mü- diği teminattan sonra, bu hususta 

Amerikanın emperyalist siyasetinden a ·~ ın z~~anı ve yeri bildi~ilmemek
kamdan icabeden tetkikin yapıl- ~ikayet etmekte ve Amerika tarafın- tf'dır. Re·ısıcurnhur, hareketınden ev- Bre:ıilya hükumetine bir teklif yap-
Jığını ve bu makalede geçmiş dan yapılan ithamların bu memlc- \:el At 1antik fi!O!'\U kumaı:;.d:>.nı ile mü- mı~ ve Atlantiği tehdid eden tehli· 
Türk nesilleri hakkında hakaret krtin hakimiyetinin genişletilmekte tcaddi ıd gijrUşmeler yapmı~tır. keler dolayısiyle bu adaların Bre· 
manasını tazammun eden ve 

0 
olduğu noktasını unuttu,.arnıyacağı· . Vaşington, 5 (A.A.) -. .~~!antik zilya tarafından işgalini istemi9tir. 

»ebeple tahkikatı ı'cabettı'ren bı'r nı kavdeylcmektedir • ihayet gaze- fılosı uıun kumandanı, bındıgı yatta e·· l t db. l . f k.. • 
iC' Amerikayı, başk; kıtal arda b~ş- r<;isi eumbur Ruzvelti ziym-ct etmiş, de .0 Y e .. e ır er~~ garp nısı. ~esı-

mana ve maksad mevcud olma- ka milletlere aid araziye tac;alllıt eY- mz ıneseielerini görüşmiiştiir. Yat, nın mudafaası ıçın ehemmıyetlı ol-
dığı netice•İne varıldığını izah ]emekle ilham etmekte ve Amerikny-a yeni ingi.ltere ~ahili ri acıklarındadır. lduğunu da bildirmiştir. 
etti. Bu mevzua dair söz alan ıııı<İ~a.t vererek. bir ileri har<:ket K J Brezilyadaki aksülamelin ne ola-
takrir aahibi ve bazı azanın mü- b kdırınde bunun, Japonyadan zıya- ar man cağı malum değildir. 
talea ve t:ikfrleri dinlendikten dr Amerikaya ziyan vereceğini ilcrl ·a 1 •ht.k" d Ad 

Başvekil Sikorskinin 
yeni beyanah 

Londra, 5 (A.A.) - Polonya başve
kili general Sikorski, Polonyalılara hi 
taben bir nutuk irad ederek Sovyetler
Polonya anlaşmasını mevzuu habis ile 
bu anlaşmanın, Polonya şeref ve ruhu 
mı emniyet altına aldığını, Polonya ile 
İngiltere ve Amerika arasındaki müna 
sebetleri kuvvetlendirdiğini, bu vesika
nın Polonyanın varlığını tasdik ettiğ: 
ve iki memleket arasında yeni bir de
vir açtığını, bu cıuretle Polonya hudud
larının muhafazasının temin edildiği
ni, mlinasebetlerin tekrar başladığını, 
şimdiki mücadele karşılıklı rnüzaha -
ı-et esasının müe~. ir olduğunu, Polon
ya ordusunun kurulacağını, Sovyet ka 
rargahında bir Polonyalı askeri mü -
messilin bulunacağını, Rusyadaki Po
lonyalıların, ha11p esirlerinin tahliye 
edile'ceği, bu suretle Polon.ra hükı1 -
metince yardım yapıl:ıbilec('ğini, harp
ten !!onra da ziyanların telafi olunabi
leceğini söylemiştir. 

000 

~irmekte v~ A~erikaya reali$t bir avu ı 1 arın an • Japonlar 
Asker""'ı v . et sonra ru:znamede bir şey kalma- ;;ıyaset ta\·<uyesınde bulunrn~~t-adır. liyeye verildi 

8ZJY d~ğından saat 17,45 de celseye Tokyo, 5 (A.A.) - lngılız ve u·· b f s· 
nıhayeL verildi. Anıstralya elçilei'inin Tokyoda bu- İstaııbtıl, l'Y (Telefonla) - Beyoğ- Ç a ta sonra ıyama 

C. A nierikada 

takasında Lulunan Rus kıtaları sürat- r Amerıka buyuk ·:!lçısının neşeli go - Iı.arlmıın magazası da, bavul ıhtıka-
Peru - Ekvatör ihtilafı 

neticelenmedi mi? 
- 814 tarafı 1 inci qhifede - lıınm~sı ve .. yn~ing.~~n?an dön~n,~nun ' en me_şhur mağaz-alar.ın~a~ mı saldıracaklar? 

le geri cekilmek mecburiyetinde kala- Japonya rünme.~i Uzak $:ırkta yakında ciddi r·ından bugün 2 inci cezaya verilmiş- Saygon, 5 (A.A.) - japon kargo-
caUır . .Böyle bir har ket üıe, Smolen,;k - Baıtarafı 1 inci uhif d biı· ":1~i~·et rloğmıy-acağını gösteri - tir. Mil ~ür Santiyayo ile tezgahtar l~rı ve harp gemileri Ilınan önünde- Yaşington, 5 (A.A.) - Peru hari-
mıııtak:ı:ıındaki Alman yarma cephesi- ııındadıı· fh ar·u· . 'J' 

1 
. e e - yor gıbı ıse de Japonyada dahili va- I<ostant;ın tevkif edilmişlerdir. dırler. Bunlar 50 kadar parçadan cive nezaretinin bildirdiğine göre, cu-

ııin genh;Jeme:ine \'e bu cephe ara~ın- ra, a asker 'cıka~· a ;ngı 1 ~~~·ıı~ Male7.- ziyet hiç değişmemiştir. Umumi lisan aoa ibarettir. İhracın-:ı başlanan kıtalar, m~rlesi günü akşamı mütarekeye rağ-
dan zırhlı ve motörlü Alman kuvvetle- :ıı:ındaki ku\·v;tı:~ a~\ '.ılıpı.n ada - yine aynidir. :\Iim seferberlikte ~i111- Berline hava taarruzları kafilelerle hareket etmektedirler. men, Ekuvatör kıta!a'rı, 2 noktadan ta-
rinin .Jioskova istikametinde sızmala- ;Jıı-. Bu aı·ada n~üt rın d~ vıyesı de vaı· diye kadar bildirilmemiş olan mnd- Yolda 30 nakliye gemisi daha bu - arruz etmişlerdir. • 
nna yol açabilir. Netice itihariy1e bu ıalzcnıe:-;i, ~imdik?~a .1Y~n ~~le!1 harp d.elerin .tatbi!G.ıtı ''e gazetelerin nP.ş- .. - 8 1a4 tarafı biıUnci •ahifede - lunduğu söylenmekte~ir .. tık kıtalar Diğer taraftan Peru kuvvetlerinin 
taarl'U7.tın eh~l!'.miyc~i büyüktur. ı·iyPı:ıin<ı iimil olmu;;~. "azı~ etın tnk- rıyn!1• dıkkate şayan~ır. . J~ pazaı:_ günü saatlerimizi b.ir saat._ge- ~cçen h~fta. pazartesı .gün~ Kama - ilel'leyişine dair Ekuvatör kaynaklan 

Alman teblıgıne göre, Eston.ranın Pekin, .3 (A.A.) _ Amcril· .. . .. . Bn Japon ga~etesı Amerıka balı- rı alacagız. Uzun kış gecelerı hep boyle ıonun hır kılomntre şırnalıne ç~k~: tarafındıın verilen haberler de tekzip 
merkezi olan Revalın 7;; kilometre do- .içil iği japon bii~ .. 1. 1 T .. ,a bı~.; uk rıye .nazırının, Japonyanın 18 aylık bombardımanlarla geQecek ve geceler nlrnışlar ve b~ın_loarın ~ısını kullısı edilmektedir -
ğusunda T~ıt ~hri i:-;gal edilrnistir c\ınerika -ıle\'hta· 

1
u b' e çı ıgfı nezdınde benzın ~toku yaptığı hakkındaki be- uz:ıdık~ bombardımanlar daha şiddet- Saygona gelmıştır. Gerıye kalanlar Ek '"" ·b k d nl ğ · b. 

· · · · • • . 'r azı aaJiyelJer· rn t k d .1 (B d . 1 d ~ S k , ı kt · uvawr aş uman a ı ı ıse, ır Hu :ııretle Almanların bu mıntaknıfa ıı·ote. ... to etmistir B A 'k' · ı . 'na mı ayı ı e un an ne çı- lı o acaktır. ogruca aygona ı;ı aıı aca ır. Ja- bl'- ed 1 Ek W d 
bazı ~ovyet kuvvetlerini muhasııra et- .. ı f:ıaliyetler 't:ı~hh~tlü ~eı·~ ·\aleyh~ kar?) deme~tedir. Gazete bundan Deyli Te!graf gazetesi de diyor ki: pon malzemesi iyidir. Yal!lız ~sker - ·\t~re~!~~arTI':r~na 1~~;etle ~7 ~~n~ tiğini kabul eylemek lazımdır. O tak- ıuıdifer i ·twıyonlarınc tg~J arı~ şı- s?.n~~· Cunkıngden Bfrmanyad ki - Harbin ba,~langıcındanberi tay- ler çok. genç ve tecrübesız ~o~ilk - ~uzda (Ate kes') emri ver.idi" ·ni 
ctircle, Re.v:ıl ,.~ . ark tarafındaki diı1:er ııe.-;~, i,:ılere müdahale '~ Çe~~~ etim: butu~ p~t.rol menbal~rına gidilebile- ı.·~~reci!:ri~iz, en büyük akından h~- mektedır. ~vrupalıl.ara karşı ıyı mu- Jundan sonr! hud~d boyunca har~iit 
Rus kuvvetlerının ana nıtanla olun ır· 11 01 ıbıı tic.1r tJ 1 . . .. .o a A cegını ıla\e etmektedu'. nuz donduler. Alın.anlar artık efendı- amele edılmektedır. Yalnız bazı . ld - h kk d k. h herle . 1 
tilmtlan ke~ilmi;; demektir lamla~· koııulae ~a~e erın:n onüne a - Saygon, 5 (A.A.) - Hindiçininin !erinin kendilerini mahve sürükleme- otellerin tahliyesi rica edilmiştir. ~ ~fı ~ ıgı ~·ıAr. ap ı a k rıntlas~ a{z 

Smolen. ·te muharebele~ avni ili- (!f'il~riıı girn~~:. u mag~zallnra mü.;- müşterek müdafaası için Vişi ile ak- ifo başLsdığını anlamıı:1lardır Berlin Burada bulunanlar mare>sal Jofi va- 3~ ~unu, dı a 2ıs h e~ı ~vvJ erın ~ 
t:etle devamdadır. Almanlara ğöre pi- 1u~ıısaitır Bu rne r n1~nı o .mak gibi dedilen anlaşma mucibince japon ve Almanyanın her ta:afı hava taarruz puruna nakledilecektir. Fransız kı- h . ~muf atfkf .rı. ;~.ar. ı~an, 
yade Alman ku~vetlerinin bu harb~ i~- rnr~; 'da ;.apılmd~:t~~~r er ıngilizlere ~ıtal~r~, kendilerine terkedilen bütun !arımızla harabiye .maruz kaldığından taları!. malzemeleri ile bera?er şima- şe rı ışga e 1 erını ırmış ır .... 
tirak ettirilrnesıııe ~uvaffnkıyet ha~ıı Bu har<'ketin Am ·ı{ .

1 
. . uslerı ışgal etmektedir. memn11niyetsizlik son haddini bulmuş- l~ ,dogru hareket etmekted~rler._ N:ı- ·A . . d Al 

olmuştur. Haber dogrn ise, bu harbin 1 iıı japoın·aya kar 
1 
er\ :ı. ~ e 1 ~-~ıltere- .*. tur. ~'.l vasıt-aları bunlara .~a~sı~ edıl~ı - rJantıo e man 

inkişafı büyük olabilir. Almanlara gö- le lıi<' bi; , 1 ~k '" ş. :t bık ettıgı blok~ . Radyo gazetesine göre, japonya ' ' ı :li gınden, bu hususta muşkülat çekıl - f l. . 
re Ukranrndaki çevirme hareketi mu- t•ılılara ka: .: .a"ı J\ ur. Bu, Amerı- Sıyamla meşgul olm-ağa başlamıştı;, İngilizlerin verdikleri maliirnata mektedir. Japonlıınn buraya getir - aa ıyatı -' · 
vaffak ol~uş, 6 bin esir, 50 top, :rno 1~11 ~e' ıoidd:tl~~dfr'?1 ~zgıflığı;ın ~a- Bunda da sınır komşuluğunu baha: göre, son bir ay içinde Almanyaya ya- dikleri tayyare miktarı (350) kadar- ı Boyues Ayres 5 (A.A.) - !stintak 
kamyonet alınmış, ayrıca ·1 Sovyet fır- eriııdenlharettir 1 mı~ 0 an nahiir- n~ .e!n:ektedir. Yani japonya, Hin- pılan hava taarruzlarının pli~osu şu- dır. . hakiminin emriyle bir Alman kulü -
kasının bakıy si imha cdilm! tir. YinP Londra, 5 (A.A.) _ D . . ., dıçınınııı muhte~el bir Ingi!iz tanr-ı dur: ~ Tokyo, 5 <!'-·~·) --: ~~ricıye na- bUnde yapılan taharriyatta bazı Al -
ayni menbalaı·:ı . rıa~aı·an Kıyef ceıı~- gawt ... . i, Uzak Şark hakk~~~ ~~lgı ' 1 ~ ruzuna ka~şı mil?afaası maksadiyle $ehirler Normal Ağır Çok Agır zırı, So~yet. ~~yi.lk. elçısını kabul e - mantarın hudud haricine çıkarılmala-
bunda •rn Sm·yct mıt 1 ahk<'m m vkıı, I bnlerden bazı lam T 

1 
~.1 1 ha nas!! hareket etm~~e burada da ayni Kolonya 17 14 2 derek kendısı ıle hır sıı.at konuşmuş- rını icap ettirecek vesikalar bulunmuş-

binler l' l ir w• bit· çok gıınirnı-t alııı- ı1i hzım geldÜi:iııi 1.~z~~nc c 1 meme- ş~kılde hareketi düşünmektedir. Hal Brenıeıı 12 9 3 tur. tur 
mı tır. ı::(i) İr. devam edh·;r:' a tadır. Gazete bıı~i İngiliz emelleri ile japon emel- Duseldorf 17 9 Sangha!'. 5 (A.~.). -.. japo!1lar~n Bu vesikalar, Almanların Arjantin-

Alman ı·adyosu, harekŞt hakkıııda -u _Fakat ·a on idareci! ,. . lerı ma~ümdur. Ve tehlike burada, Kiel 7 6 1 3 hafta ıçınde Hındıçı_nıde bırleşıp de 3 guruba ayrıldıklarını ve her gru-
izııhatı yermektedir· ba do1'rtı 1 J p . 1 .eıınm cenu- ancak Japon.radan gelebilir Buna Minster 6 2 3 hazırlıklarını yaptıktan sonra Hay- bun hususi bir vazifesi oldug~unu gös-

• •• - • .. •• J • o O an genış enıe SJYa~etine hız - s· . . J d üt 'h h k t Askerı ıı . ulumuz, mumkıın o dııy,Lı \' f'l'<'cekJı>r· as·k· ·d . • . H' . , ragmen ıyamın Japonyaya karşı Frankfurt 5 4 1 arı a rn eveccı en are e e geçe - termektedir. 
kndar Sovyet kuvvetlerini kuvvetleri- ç iniıl on . 0~ . ıs~~ ır. ~ap~nya ındı. - muk-a\'emeti şüphelidir. Japonların Hanovr 7 ı cekleri söylenmektdir. Çunking ta- ---m.---
rııizin kı. kacına clarak yok etmektir. ·ıııııı.ı-a ~~olur~ .. ~~.~rn;. '.şga ~der~e •. :81r Siyamı işgal ettikleri takdirde Singa- Hamburg 4 2 ı ra!i.arı ec.nebilerle gazet.eciler buna •• 
Ruslar ela ayni seyi takli<l ile bizi k<'n- :ektir. İJalbu~Y~u .~1 i:hlıkeY_~ ~~~c- ırnra mı, yoksa Rusyaya doğru mu Vilbemsha.fen 7 2 kıırşı /ngıltere. v~ Amerıkanın kat'i Almanlara gore batırılan 
Lli kıskac cenberlerine almak istediler. ı·olu Amerika " . J .ft ıe . !Duna ale h:ırekete geçecekleri meçhuldür Fa- Berlin ve 102 64 17 hareket etmesı lüzumundan bah!ley- J • l' · ı • 
Fakat t.!<ebbü.leri her defa ında, kuv- ·lir. Diğer t:u:af~~~n~~ ere .. ıçın mühim k~t ikinci ihtimali görenler ve bunu, 16 muhtelif . ır,~mektedil'ler. ngı iZ gemı erı 
\'etlerinin kıskacımı7.a girme~iy!e ne- loğru rayı iması de;. po~~ hnı•n ~en~ı~a A,rnanlarıl! Rusyaya hücumdan ev- şehir. coo Berlin, 5 (A.A.) - Temmuz ayı 
ticelencli. , 'eı~inin. va i faaliyeli1ı~! ~~ ~ıa'ı;'. uHet vel, cenubı Avrupayı istilasına ben- gecesi hiç bir düşman ta.yyarcsi lngil- Mektep k jtaplarJ hazır içinde mayinle batanlar müstesna ol-* 'eclir. Amerikanın Pa ·ifi:~k.ır 1mes<'- z~tenler de :v-nrdır .• Japonya, fikrini tere üzerinde uçmamu3tır. • mak üzere 406700 tonilatoluk .düşman 

Radro gaz.ctesiııe göre, Şark cephe- 'llfün bile bütün jap~n 1 
1 <onan- gızleme~tedıı· ve hakiki nlyeti Londra, 5 (A.A.) - Pazartesi - salı Jığı devamda ticaret gemisi batırılmış, ayrıca bir 

sindek: 6 haft !ık harp, muhtelif m~m 11wrlfıp e'debilir Fil' . c onanmasın~ ~on dakıkadıı betli olacaktır. • çok gemiler de kullanılamıyacak suret 
leket1er matbuatında ayrı ayrı şekilde \la~ih limanı Ame '.~n ac~larındakı filoyu firarn mecbur etmiııtir. Bir muh lstanbul, 5 (Telefonla) - Devlet le lı~ra uğratılmıştır. 
mutalea edilmektedir. Almanlara gö- iein k~fi bir Ü. t s~\ :ı d b ·ı?na~mas~ Almanlara göre ripte yangın 'çıkarılmıştır. Muharebeye basım evinde, mektep kıtaplarını!1 1 c• f Lt'IZ HABER 
re, Alman z:ıferinin kati değilse de hU Jrhıla d s·,.. e., ı e : ı ı~. . a\ iştirak etrneğe kalkışan iki uzun men- hazırlanmasına harıı.retle devam edıl- ~- 'il 
yiik nı şümullU olrluğu Lildirilmekte .,,,' ~ rın .. ~n }~ıg~pura ?.ogru ıngıltere - Baı tarafı 1 inci sahifede - zilli Rus ta~ıyaresi dü ürülmüştür: mektedir. Kitapl-ar, eylülün ilk haf- Ankara, 5 (A.A,.) - Maarif Veka-
ve Rus mukavemetinin ele ıımulduğun- ·{01 • ~~~ 

1
1 
a~ 1 

•
0 arı musteı·eken har.e 1 ı iliyor: Berlin, 5 (A.A.) - Resmi tebliğ: ta.sın da hazırl:ınmıı.ı bulunacaktır. Jetinden; 

dan fa7.la çıktığı bild~rilmektedir. Al- fen~ı b~ı~r~~i~'ef:Pf~1 ~?nan~~sıgın ' Ladoga gölünün ~malinde Sortavala Ukranyaclaki kıtaatınıız düşman kuv Cumhuriyet gazetesinin 2 Ağustos 
ınanlar, bU?U: .:ıeııelerdenberi .Ru ·!.arın Biz hala nkl'ı~elimi(nll ecl t ar a~ ır. ka~ab~sı. <.>trafında şi.ddetl! f!lUh.arebe- vetlerinin mani.ayı yarmak için yaptık Bir tayin tarihli nüshasında muallimlerin lJ.ıılk-
Avrupa}'l ı;ıtıla hazırlıklarıııa ntt de- k•ıniiz Her !ley • ga e. <':t acafn:ı 1•1er ceıeyan etmektedır. Fınlılerın şid- !arı teşebbüslere mani olmuşlar ve mu- evleri ile hayır cemiyetlerinde çabşmı-
rek, bu . uretle A ,·nıpanın hir tehlike- rlzıni~e kar~ı • .e r~r,en .Japon mı ı.ta- 1 d~tli. h~cumlarına rağmen Ruslar rnev- 'hasarayı dağıtmışlardır. Düşman te- Ankara, 5 (Telefonla) - San-ai'{i yarak münhasıran meslek mes,aileri ile 
den kurtarıldı~ıııı, vaziyetin bu d re· qe; t ve e~aq~ı 1;~~. e:e \el ~dm~rıka 'l.ılerıııı muhafaza etmektedirler. Sov- şekkülleri kısmen iıaj!_a edilmiştir. _Ha- umum müdür muavinliğine, şube işt,igallerine emir verildiği hakkındaki 
cesinde miidahtılenin tam yerinde ol- Tokrn ·;. ( :\ : ) ır e~ :ı m~ l ·ır ar. :ret tan~ları fa.,ılasız şekilde hi.lcum et- rekat sahnesini Srnolentıkin tCTCJkilo- müdürlerinden N<-ea.ti Topçuoğlu ta- halm•· ruıılsızdır. Böyle bir emir ve t;ı-
duğunu, Alma~ menfaatinin değil, Av dan: · · ., • ·• · - omi>ı ı.ansın- ınektedır'.. lki mra~tan Finliler tara- me.tre cenubi garbisine kadar geniş- yin edilmiştir. mim yoktur. 
rupanın bol~evızmden kurtarılma. ının \'-erilen b'. h be. .. . . . fından hucum vakı olrn!lsına rağmen letırken ileri hareketimiz karşısında x KARS HAYVAN PANAYIRI 
dü ·ünülme~i la7.ım geldiğini ileri :ıiir- ·mııması Si '.1 ak .. 1; ~o~e, glg~Iız do- bııra,;ı ~uvv.etli surette miidafaa edil· ba!';kına, uğrıyan diğer_ bir teşekkül de Avustralya . . 
mektedir. oıklıırı;ldn :1 ~~ sor ezın ·~ a~~on ~- mcktedı.r. Sortavala, geçen sene Rus- 1<ıslll(!n imha ,.e kıstfıcn ihata edilmiş- Kars, 5 (A.A.) - .Hayvan ve hay .. 

Ru !ar Almanlara ağır zayi al verdi- 7 ırlılısının d A'n.1a~ta~.1ı1' h 
1 
\. ors~ıt. farın elıne geçen ve büyük Rus tahki- tir. - Battarafı 1 inci sahifede - yan mahsulleri panayırı bugün mera:-

rildiğini, İngilizler de Sov:ret muka - ;'ıa,·e l'I :t ~.~:1a a 1 11 undugu mat ~ebeke~inin bulunduğu mühim bir Estonyada Tat şehri zaptedilmi1' - zi ispat eyliyeceğiz. ıılrtıl~ ~çıldı. Vali bir nutuk irad ederek 
\'emetinin !iidcletlencliğini bildirmekte- • ~c 1 

.. me e 11
· .. • Ye.~·dı~ .. Burada. arazi müdafaaya çok Lir. Savaş )ayy:ı.relerimiz dalgaiar ha- İmparatorluk ordusunda şimdiidlen Kars bölgesi.nin hayvancılık mevzuunu 

ılirler. ,ı.ı;rır.~gı ~ıe ~u~~arın uzerıne yiiklenıni~- ~u~aıttır. Aynı zamanda ehemmiyet- 'linde Moskova üzerinde tlÇarak mücs,.. 90 bin kişilik bir kuV\'etimiz vardır.•ve hükumet Uirafmdan buna verilen 
Son bir lı:ı re gör mol ıı. k . )fo~ '.I' .Gnnp,tır 1 ı, geçen sene bahar :!llev ı: RU$ topçu kuvvetleri yerlcştirilmi·- :ir bir surette bombalamı..,lardır. Bu On binden fazla gen~. havacılıi!.-a yazıl ehemmiyeti anlatmıştır. ranayır 5 giin 

kova ara,,ıııda Almnnlıır yeni bir i!er- ;•m•rıde Y. r:ır!,;1 da ayni vaziyetle kal- 'il". ·kuvvetlerimiz tarafında!) · ingiliz iase mıştır Bir çok kıtalar da .ana vatan devam edecektir. · 
leme kaydetnıi<ı~erdir. Ile~lef mt·('hııl - :ıııı;. şa~·k. l Ht.:~y: ) cephe;;inden yardım Beri in, :> ( A.A.) - D. N. B Ajan- -gemilerine ka:nıı yapılan hikurnlar e1!- mUdafaasına ayrılmıştır.~ Dı· kkate şayan bir kara 
ıliır. Buratlaıı ~ıınal• Lı1 nıngıacla doğ- ' Uemıştı. L•k:ıt Ru,;ya lakayıt kal· ııılan: nnsında ceman 10300 tonluk iki ticaret Harbiy nazırı diğer bir beyanatın- r 
rıı ıla gidilebilir, cı'nub:ı. .\Iu~kovava '1;: •• }ıo-.ııfı :nme:•ı } lmıml:ıra yarrlım Alman avcı tayyar leı·i Baltık deni- vapuru batırılmıştır. da ıia Anıstralyanm gittikçe gergin- \'j~i. 5 (A.A.) - Bugün resmı ga-
doğru Lla.. :tm::~·. i:: J.dı:ı iSt' \'aziyct ha~kadı:. :ı?ıkl~rınrla. Almnıt mayin tarayıcı Tobnık civa.rm<la mühlm iııg.iliz kuv lii{i artan uzak sark vazi~·etini dikkat- zetede .ıH 4-Hdiğine göre, Framıanın 

Umumi şrkli itilıarh'le Alman ikrk t 1 ı.'!ıl11:eı-.ı. en 1:·aı·p~ asker ihracı b'.!1<- gemılerınden mürekkep bir deniz te- vel1eri tarafından yapılan bir hücum 'e takip etmekte olduğunu ııövliyerek ııimali Afrika umumi valisi general 
l'i i tıılınıiıı edildiği gilıi "eri olmamış- rn.•:::f'z İ·ıgili?-:;:.rin .hava ,;;aha>ııncla11 G:kkiiliinc taarr~ıza kalkan Rus deniz tardedilmiş ve düı:ııı'ia:u ağır zayiat vi!r clrmiştil' ki: · Veygand bundan ıoonra doğrudan do~~ 
tır. Fakat S(Jvyt'tleriıı vazi~·eti ıle na- ı·::ı·~ı n :,rı ~ ı.ı <"mı.1 j.:;e çok mües~ir fılosunun hal'<'katma mani o!muı;lar - miştir. Tayyarelorirniz , Uve:rş lrnna - - Tabanca tehdidi ile imparatorluk ruya başvekil muavini Amirru Darlan
z:.ktir. Rı• ~ebeplet.lir ki, ingilizleri, ken "'.a~.!::ırı·/ı :.: l: !;!lrrınkiaılır. I<'irılün - ·dır, lında ingiliz üsl('rino hücum <:tr-ı:~lrr- ülkelerimizi .asla terk etmiyeceğlz. la teınııs edee<!k, direktifi on.da :al;ı
t.lıl"rint' ·'ardım için ta7.yik etmektedir- rl:raıb Pet. anıoya ;.npılan ingiliz hu- Torpido muhripleri ile seri ınotörlü dir. Veyahud bunların baska bir şekilde caktır. ' 
lı'r. Fak..• bu yar<lım, şimdilik garp c~p va hiicunrn. Lu Yfı:ılırnlar :ır:ı<ıındadır. gemilerden mürekkep olan bu kafile- 4 ağustos gecesi Sü\'eys -kanalında elimizden alınmasına 
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da müsaade et- Yfllt f lllAlıll MAH·~lJlİ• 
he ir.ıfo ingi!iz hav" t:ıarruzlarına miin Fakat Almaııy:ı il" ingj!t'}re ara·ııı· ııin niyeti, daha önceden tayyareleri - ceman 18 bin tonluk 2 ingiliz ticaret miyeceğiz. Bu itibarla japonyanın Hin n RUtR WI ~ " 
h ır ı~almaktadır. da temas yoktur ve Rusların asıl iste- miz tarafından tesbit edilmiş, bir seri vapuru batırılmış ve yoku taşımakta diçiniyi isgalini cndi.'e ile karşıladık. Trabzon, 5 (A.A.) - 1941 sene$-i 

F:ıkat Ru,,Jar bunu k:lfi görmemek- :li~led ihraç h.areketi yapıl:imaz .. Her hücumbotu batıırılmışfır. M:Uteıı.kıben 'l!an bir vapar da hasara uğratılmış - Maamafih japonyanın daha ileriye gi: fındık rnahsulünde11 bugün piy:ısa~'ll. 
te, "lir~ ct•phesine a~ker ihracını iste- ıkı taraf lrnn ıl<' meşgııl olmağa ba~la- tayyarelerimiz, tayyarelerindeki silah- lır. Düşman, diln Alman toprakl,arı ü- deceği hakkında. emmareler ,az değil- ilk parti olarak gelen 16500 rı.ıval ~r-
mcktedır!rr. ÇünkU ,Almanya btlt!ln mışlardır. lıırla d!i~ma.n filosuna hücum etmı, \'e :ı:erine Jıkın yapn;1ştır., dir, hal satılmıstır, * • 


