
r-------------------------, 
Tel Muhtekirleri Nüshası lı.er yerde 5 kuruştur 

S ·A LI TELGRAF: ANADOLU - lzMfi 
n TELEFON: 2778 
17 ADRD: ikinci Beyler aoblmda 

lfAZ/RAN ANADOLU ••zeteai idarehanesi 

1
n41 (ANADOLU) MATBAASINDA 
-' BASILMIŞTIR 

80 nen Yn~ Ne§ı-ediJmiyen ya7:dar eeori verilmr.:r.1-------------------------------------~---~--
No. 8561 Günti aeçmit nüılıalar 25 kuruştur. Hergin sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir • 

1stanbtrl, 16 (Telefonb) - Şehrimizde bulunan 
iki açıkgöz, Anadolunun bazı şeh;rlerine adamlar 
göndererek, tel toplatıyorlarmış. Bunların, ~imdiye 

kadar toplattıkla11 te-lin miktsrı otuz tonu bnl -
muştur. Bn -açı"k gözlel', telleri fazla fiyatla satar
larl;en yakalanmışlar, ihtikar suçundan !1 dliytıye 

verilmişlerdir. 
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i~E Haf talık iş müddeti 48 saat 
'' olarak tesbit edildi 

Demiryollarımız 
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SURİYE DE ......................... 
Müttefikler Kis
ve ve Saydayı 

zaptettiler. 

Şam muhasara edildi, 
Bogruta 12 mil gaklaşıldı 

Muhasara edilen Şamın meşhur kapah çarşıaı • 

Merkez ınıntakasında 
r çok şiddetli bir 111uha

rebe başladı 

Halep tekrar bombalandı 

Harp 
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Çocuk bakımı 
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Bir •İtalyan generali ~le 2 bin İtalyan aakerini esir alan Habet 
vat•nperver1~ri bir fiirüytifte ·-
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(SAHl .E 2) ( ANADOLU ) 

1 F ı K R A j Gıda maddelerinde ga y 
Fransa~ın ke.ndisine ritabii yükselme er Var 

ıhanetı 

BUGONKO PROGRAM 

Bahri SAVCI 

7,30 Pı·ogram, 7,33 hafif prograıt1· 
7.46 Ajans hnberleri, 8 hnfif senfo
nik muzik, 8,30 Evin nnnti. 

A ı 2.30 Pı ogram, 12,33 Tiirkçe pliı~ 
Eğer hakiki, öz mnna ve muhteva- Tereffü dahili istihsalatta yüz- l!'l', 12, {i Ajan lıaherl<:>ri, J3 kat'l 

sı i le, ôemokra~: bir kıymet ve millet- şık program, 13,15 Ti.irkçe plfik}9C 
le rin, insanların hayat tek evvünün- de ot kadar tutuyor programın de,·amı. 
de bir tarihi zarure t idise, halen fel- UZ programının devamı. 13,30 karı~ı~ 
sefj ve teknik bir vakıa ise; gelecek- \'jlfı~t>t Fiat münıkal.ıc komif.ıyonu ııti ~rn _ ~l5 kuruş iken 10 • 50, fasulye programın dcvaml. ,. 
te de poliıı·k realite lerin en iyi nazı- lıugiin toplanarak, :\Hirnkal)(> biirosıı 20 _ 2;:; ılcıı :=:o _ ~:>. zeytinyağı 30 _ 40 1 _ l g Progrr~rn: 18,03 fasıl sazı, 18.·~ 
mı olacak iıe ; bunda Fransanın hü- memurlarının pivasaduki gıda ma<lde-

1 60 
,..0 U f ~ 190 130 

l \Zırn-at Lakvırnı ve toprak rnnh1mlll' 
yük, amma çok büyük bir şeref pnyı IC'ı i s:ıtışlnrı lizc;·inc'ıe y:ıpmı.ş old•ıkln- can • 1 

• r a ya~ı. - • ~ c nn ı borsası, 18,40 dans muziği (pl.). 1 
vardır. Eğer bira z mübnlegayı sevse l'l ıec'lkikatrn neticelerin<' nit r.ı:'lf)l"U 160 - 180, knşer peynırı 80 - 90 kuru -

1 
Konusm.ı: Yuv:ı sn:ıti, 19.l !') Ra<l. 

idik, .«demokrasi hak~katte n e lngil- nıi.izakc>re ı>yliyecektir. 
1 

tnn 110 - 120 kuruşa pawteı-; 5- 7,5 dan :alon "orkestrası, 19,30 Ajnn. hnbct' 
terenın, nr• d .- AmerıkaAmn malıdır. nu 1ı><lkikatta varılan ne!İC(', lll:i.ı- 10 - 15 kııl'UŞa fırlalılmışhr. Bunclakill<!ri, lfl,4!') radyo salon orkestı·:ı-
0 sadece Fra nsanm evladıdır,» de r - le~~f. d:ıhitde istihsal edilen bütıln g•- sebebler nraştırılmış, fakat mantıki progrnmımn devamı, 20,lu Radyo g 
dik. da uı~ıddelerindc fiatlerin seheosiL \'u· ve rnnkul nokLalar bulunamamıştır. zetesi, 20.45 raılyo ~lon oı kestrıı 

Fakat bu Fransaya, bu zavalJı ve re \'l!ksaltildiğl rı•arkezinclcdir. Bir iki Komisyon dn mevzuu ayrıca tedkik programının son kısmı. 21 Konuşttl5 

muhteşem m?mlekete . b';lg~n 1!e olu- ::;y ~vwlki fiatlel'" nazaran bütün ~11lı1 ederek sebebleri inceliyecck \"\! galip 
1 

C:MemlC'ket postn ı) 21,10 kemnnA '\ 
yor? Bunun ı:zahı basıt ımış: t ransa mnddelel'inde fiatlerin sebebHiz \'ere bir ihtimale göre, bu hu usta knt'i ba- 1oları, 21,30 Konuşma .. 2ı,ııı; 1~ıac:ı 

Hava bombardımanlarında, Londra yeraltı trenleri istasyonlarından bi- k?ndi ~e milli ve tar!~i me~f~atle~i- yük~C'llildıyi IT<'rkezinıll'clir. Dir iki ay zı karnrlar alacaktır. ı program: Şef Mcsucl Cemil. 22;~ 
rine iltica etmiş olan ha lk.. nı, halın şartlarına gore e n 1Y1• ~ekıl- eV\'elki fiatlerc naznran bütün gıda Komi~\·on nyni zamnnda pazarlıkc:;ız Ajnns habC'deri, 22,Mi clnnc:; mııııl" 

Londra - «Devam :'
1
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"': aldırış etmemişlenl~r. d~ ta~.a~kuk ettirmek ve kıta .. ıç~.nde·ımadtl~lerincl::! c.-kseriyctlc y~~<1.2. 2;;.3? snt~.şl_a~·ın da. daha. eRash ekildc kont- ~~1.25 Ynl'ınki progr. m \'C' kn mınıc: 
''> sebat>, işoo L-0n- E Londra mektupları ~ Her zaman oldugu ~ rol unu oynamak yolundn yuruyor- bir \'iiksclme vardır. l\Ie.sela pırrnc fı- rohı ıçın yenı teclbırler nlacaktır. 1 000---
{lrnnın bugünkii um- : : gibi, pasif korunma mu~.. · ~· ZABITADA 

y v t • ..... 4'> • ..... . ...... ................ . 
<le~i budu•· Ge"enler. :"""""""""""'"'"""'""'""111111= memurları sokaklar- Bütün serbest dünyanın serbest ka y • k k • 
de Loııdraya. yapılan Bombardımanlardan ela dolnşarak rnu~taç_ faları bu Y.ÜrÜy~~ü tenkit ediyor. enı uru aca ış 
haYn warruzu, Avam lara yardım etmıi5ler_ Her h a rekeh tnvsıf e tmek alışkanlı - ~ Eve taarr uz : · O 
Kamarası, Queen's sonrl dir. Hastane arabaln- ğında olanlar da buna şu sıfatı yapış- 1kiçeşmelik 834 üncü sokakta ı-
Hall. Vestminister rının oförlerini hiç tırıyorlar: ihanet .. Eski s ilah a rka - 1 • h kk d mnn oğlu Reşad Otuz ryaşında Bt 
kilisesi gib.İ\ birçok Lir muhatara üı·kiite- daşına, siyasi müttefiğine, dünya gö- yer erı a ın a Hidayetin evine taarruz ettiği şikj 
meşhur binaların l ı- Londra şehrı·n-111emh,tir. rüşündeki fikir arkadaş!na :hanet!.. yet edildiğinden tutulmuştur. 
kılmasına . ebeb ol- Bu taarruzlar derin Bize göre de Fransa hır iha nete yu • Odaya taarruz : 

0 makla beraber Lon- d • t ıztıraplara sebeb ol- varlanmak temayülündedir. Faka t Keçecilerde Peştcmalcılnr için 
dralıları kork.utama- e vazı ye mnkln. lleraber, her eskiden muhteşem olan bu zavallı Mu··saade ı·stı·hsalı· laA zımdır Cnfer oğlu S-aid ve Hacı oğlu Hii!lr 
mışt:ır. bir .~aldırış ta yeni memleke t bug ün asıl kendisine kar- bilascbep Alımet oğl]u Şevkinin od 

Hariçteki oku'-·ucu- bir ders ög-retmekte- t ı bir ı·hanet yoluna .. ·rmek üzere - lk'k d k · 1 tı sına taarruz ctlikl<'rinclı>n ynkal:ı ., ,. .,. İş ktınunun:ı bağlı işçilerin ağlığı- hilinde tec ·ı e ere·, müsaıc V<' m -
lnr artık bu hm·a ta- Harap bir camekandaclir. Yeni fikirler. ve d ir. Fransanın İngiliz göğsüne sıka- nı korumn ve iş emniyeti lıizamnnme- \"afık göriirac açılma mezuniyetini ve- mışlnrdır. 
nrruzlarının bazı ve~·- yeni vasıtalar aran- cağı kurşun• onun kendi tarih:n i ve si, iş yerlerinin saglık durumlarını ve recektir. 20 gün zar,fında mü. bet ve- T ehdid : . c 
helerini biliyorlar. Bu ŞU levha vardı ınııkta :e tccri.ibe edil memleketinin felscfesin~ katledt•r . iş \'erenlerin bu bakımdan taşuhkl:ırı }'a menfi cevap verılmezse, beyanna- Kem('rdc Kuruça~· mahallesııı11 ta:ırr~zl~r ka.hram~ı~ mektedır .. H~r def:ı- 1 ı789 un ulvi Fransası ,. o .:~man <'.?k mülrellefiyetleri esaslı şekilde ksbit me snhibi, _iş yerini ku!~bil<.>c~ktir. y Demir ')ğlu 1la..ı!l11, Ali oğlu Ha~ntt 
hl\. hadısele!'· h<'~e Rmd:'l nakıl .rnsıtnl.ı- pnhalıya tahakkuk ettırdıgı prensıp- tmiş bulunmaktadır. iş \'eri olmak :\luamafıh kurma bıtıııce ışlemege u:tura çekmek suretiyle tehdirl c 
c~n, fedaka.~h-~ ve "Kaçmıyacağız, bu- rı bıı: <'\·<,·~Jkı ta:lrru_- !e rin şimdiki m~d.afilen"ne karşı. na- ~zere' yeni inşa edilecek ye~lerle mev- başlamak hususunda da yeniden lktı- ği şikuvet edilcl~ğinclen tutulmuc 
hır_ dr.amın ?u~~~ı un- d b d zn:. nı. 1:~~le daha. nz ııl hücum ede~~lır?: Bunu katıyen cud herhangi lıir bina iş yeri açmak is- sacl VckUletind~n müsaade iste~ecek tur. 
uı laı ınt ıhtırn et- ra a .. lJlZ1 ura a mutee!=ı ıı olmaktn, anlamıyoruz. Çunku 1790 mayısı~- tiyenler, mıntaka iktısad rnücHirlüğiinc ve müdüı·liik tedkikat yapnrnk, ıs y~ Kadın yüzünden kavga: l 

ıı~ekle _bernber artı(, k / ., • ınuhabernt <inha ça- da A asamble azaıına karşı Vo1neyın bir bevannrım" \'erecek bu yerlerin rini mevzuata uygun görürse, en kı· Karşıynlrnda Kanber oğlu Ali,. 
~~unclelık ~a~alar ha- a acagız" buk başlnmaküı, yurcl söylediğ i şu sözler kula~ımızda ha- plfı.nhı;ını ela ~yanııan;eve ekliyecek- !'la zamanda mi.hıadeyi veree<>ktir. 1\1ü- kadın m('se'lcsiııden SiilPyman o~ 
lııw gtlmıştı~. ~e!· ::;~~z kalanlara claha la çınlamaktadır: « ... Mıllet~er, a n- !erdir. lktısacl miidi.irlüğÜ plfm ve be,, mıde hilfıfımla açıları i:: ycrl<>ri knpn- lsmaili taşla başından yaralamıc: ' 
.. ım:ın . oldugıı gıbı. 

1 
YAZAN 

1 
sur~tle b~rınacak ynr cak tar ve zayıf bire r mevcu~ıye ~ ha- ,·arın:ımc\'İ nizamnamenin esasları da- tılacaktır ' tutulmuştur. 

ıtfaı.}'~cıler yalnız SIR WYNDHA:\1 DEEDES tcrnm edılmcktedır. tinde idile r ; halkı sürüle r gıbi cıhaz • • ' Bıçak taııyormuş: . 
"ôndi.irmek istedik- Ertesi . nb:ıh tabia- olarak veriyorlardı. Bir adamın en lkicE>şmclikte Hnt-ay cadd0sı1~ 
lrri .:ııevl~r.e ~oıt_unıları~ı çe:irmiş tiyle t<>:ıhhürli.i bombaların kaldırılma- küçük zevkleri iç in bir memleke t en El tezgaA hları Manı·fatura Mahmud oğlu Şefiğin üzeıinde 
\ · gozlcrını dıkmı.::ler, çoke ı h:•ıaJa • ..ıı, ve bomba çukurlarının kapannı:ı;:ı tah'i menfaatlerinden mahrum edili- bıçak buhınmuş, zahıt.aca miisarl 
rn ve viıksc k infilc1k bomb·ılarına yi.izünd:ı.ı bir ta~ı'!l otobüsle~in. yolla- yordu. Efena'le r, siz bu acılth "'n· edilmiştir. 

Radyo 
Gazetesi 

rını <l gıştirrnesı laz~m. gelmıştır, fa- 71"yeti değiıtirecekainiz. Artık milvo~- 4,000 tane teslim edil- Ve tuhafiye eşyası kar K eyfe gelmişler: • f 
kat Londralılar bu gıbı rahatsızlıkları larca insanın kendi benzeri olan bır Çor.ıkkapı Sinekli caddesind" ~ 
mut~d iyi h~vlulııkl~riyle k.a~ul etmiş- kaç kişinin oyuncağı olmaıınn ta ham - miş bulunuyor nisbetlert racl oğlu Hüseyin ve Recep oğlu· 
lerdır. Otobuslere bınmek. ıçın bekl~r- mül e tmiyeceksiniz. Milletler e h avai- rif, bilfıı:tebcp ,v tiifeği ile hav:W~ 
k~ı.ı, yahud yeraltı. tre~lerıııe b:-ıl~k •ı:- ye t ve haklarını 1·ade e decek siniz. » lktı ad Vekaletinin, İzmir Y~ Öde- Vilayet fiyat milrakabe kom~!':y_o- tc~ ettiklerinc!eıı "hıtulmu.,.lardır. 

. tı!ı d~l~r}ar~en hıç kı~seclen bır. ~ı- Fransa yine bu prensipler iç in ı 939 mişte yaptırmakta olduğu el tezgah- nu bugün içti~a edecek ve son ıçt~ ~ Esrarcılık: 
Romanyada hazırlık- Av- ka):e~ ışıtılınıyor_du. Al\!~a~ hal~ azını- da harbe g irdi ; fakat yenildi ve bu lan ndan şimdiye kadar 4 bin tane +es malarda manıfatura eşy·asının kı_ır Çorakkapı. füıı;mahan<:>cle . .:\!tt 

• lerını bnş~3: şek~llcrde ızhar edıyor<lu. davayı güden müttefikini yalnız bı- Jirn alınmış VE' tesbit edilen mınt-:ıka- nİ!'l~etl~r~ ü~erinde yaptıif_ı tetkikl~rm fa oğlu Eminin iiz.t>rindC' bir srı" 
rupada yıyecek sıkıntısı Yakıl.mıs ıkı mag~za nrasıııda kııla!1 .'"~ raktı . ~imdo" 1941 de bu prensiplerin lnrn ~önclerilmiştiı:- ~-ezgahl_!lr e:ns- netıcesını bır_knrarn .~rnglıync::ıktn-. ~mm <.•ııraı bulunmn ,.,. te,·kif ~ 
Suriye harekatı, sinı;:,İ bakımdan fcn~ı. r;~~~ 1~:ı ~olm~nln~~ 1~ ;~~ • tamnmıylc zıddıoır safta mı yer aJa lı ~ekıl~~ lı;~I\~ edr~ış '~t b:~ n~_ tre h ~ab'er aldıg~~lza gor_e, y~kın~a tt! miştir. 

:ılakayı iizerinde topla~akta devam de_k:l~:ı ugr~ı ı ık·.:- a .3
1
• :ıı~ 1~· a ~ 1 cak? Öyle ise 1791 teıkilatı "!la~i~e cnıncl~ ez_ 

1
o ·uyn 1 rne cc tı~1• t• un- a ıye eşya 1 ıçın de hır kar nısbetı Yanlcesicilik : 

d. Lo d d 1 haı-~ l " u ,anının came ,mı l zermc - şu )azı kanununda o zamanın Fransası ıçın !nr ga\·et ku lanışh ve otoma ı { ır. t-nyin o,.lt.~nacaktı_r. .. . Cornkknı>!<ln :\[u!-ltrıfa oğlu B,rı; e ıyo l'. n ra an ge en , IA:r er oa· h. 1.1. d . K . - · p, • -:.. . · k \ 1- t f t k b 
.· t'. H" . F" ı . b" il .· d teş ır ec 1 ıyor u · « açmı~ncagız •ll· bir şeref abideıi olarak yer ala n şu V€kalet, çıkrık ta ımal ~ttırme ·- * 1 aye ıya mura. a .. esın_e Mehmet oflu tbrahimin '.'ankc~•<' 
ııpıı. Uı ransızaı, ırc eım e nda \• buı·ada knla'"ngtZ"' \ '"'"t t d" koııtr"'l Jn"'nlUr) arı dun pı k 
beyaz bayrak diğerinuc :F'ran:;ız bay- r .... Y;z e h 

11 
~ d b ."" 

1 
~i'"' d h - madde bugün k endi hayatlarını kur- e ır. mensup v "'"" ' • ~uretiv)p cebinden 3i'i0 ·uru, Il 

rağiyle ılerle~ıekte chvam ediyor lar. mınıst er ma. al etsıhn ~e ır1 .1 rn. mi a ek_ ta rmak : çin çarpışan milletler.in mii- yasada tuhaf~ye mağazal~rın~ :lola_ - mı çaldığı idcl":ı ed "lcliğ-ind n rn~ 
H . F 1 . h 1. men amamıy e a rıp ec ı mıs c encce h . d b ·· .. Fransasmın :ıl Gu""nu""n meselesı· şarak satış fı.ratları ve şımdı ~atbık '-·ınnıı tıl' 
. uı·.. rnnsız tayyaı-e erı avıa iaa ıyc: bir evin merdiven basamakl~rını sili- vacde cbıı~n he ulgundun 

1 
k k · edilmekte olan kar nisbetleri hak - ' · 

tı gostermemektedırler. Bunun sebebı t Ç 1 t kl h 11 . 1 t 1 nm a ır a r.a e t amr.aııı o ara ~- bı"l'\"nci ıahifede _ d N . --~ooo 
ele h.a\·alarda müzakere yapılamama- .ro:< u. ~ ış 1 ~rı ma. a erın rnr u • lncaktır: «Fransa mille ti.... k endi - Baş tarafı .. . knıda bir tetkik f'aprnışl~r .ıı:. • etıc.e, 
. d, ~ . d b" k F ~ 1 t dugımu goren bır çok ış adamları san- k ti · i ba,.ka Lir mille tin h ilr- cek miktarın pahalılıkla mu'tenastp bir raporla komısyona bıldırıleccktır. ŞEHiR iŞLER( ısı ır. Qurı~e e ır ço ran. ız nr es- . . 1 "b 1 h 1 . 1 · uvve e rm • y 11 b f' ~ k 'kt . 
1 1 k be be , hancılar v S Ki bır şey o mamış gı ı c fil" a ış erıy- ri e ti ale h ·ne ASLA kullanmaz.'> ol mnsı ve una ve a ecıece mı m- 000--- d 
ım 011m1 a ıa kra r, ~ a e e- ıe meşgul olmıya başlamışlardır. lda- Y Y ' 

00 

1 

da evlerden toplanması \'<! bunun da Kahve Belediye rei i Dr. Behçet Uz, { 
nega ı : ı r mu nvemetteıı vazgeçme- h · 1 · · b. h 0 . • • şehı"r dahı"lı·ııde muhtelif ı::ıehircilik 

d . 1 1 1 . . 1 . re aneı<.'rmı veya atolye erını ır a- bır kanunu mahsusla tanzımı muvn- • .,.. b 
n~ekte !r .er .. A ı:nan ar ::>urı)e mese esı rabe haımde bu1an bir çok kını eler ıse Jtalyadaki Amerikan ala fık olur fikrindeyiz. nliyetlel'İni ve buı mey-anda oto 
IÇJll Ol.} ~ılaı kı · . . , rakıplcrıyJe işbırııği y<ıpmanın çarele- . 2 ayda bJr dagıtdacak !. idaresini teftiş etmiştir. 

Bu tıadıse, lngılızlerle 1' ran:sızların rını aramışlar, bunlar da re.kaoetten cak.ları da btolle edıtdı ~ - ı al'clım ~cvcnler C:emıyctı, Belediye encümeni de öğleden · 
ura ını t•bedıy"'en açrnıcıtır ke 1 Buguıı Tiirkiyedekı kahve stoku, ra toıJlaıımış, bazı şehı"ı· 1·nşa"tı11 '~ " "' · \'azgeçere.k ıeıa tzede ere mı afirper- . . h"f aıu:ıtını ıı.:nıp eoccegı ı..ıa oıar, gnt- .. 

Frnn tzJarın tayyareıerıe Tunustmı ö~t 1 d - jaştaratı 1 rncı su ı ede - G aylık ihtlyaca kıfayet edeceh'. mık- nıi.iteahhitlere ihalesini yapmıştır 
Surı~yeye asker getırmekte oldukları ve~ı.~k ı ::. ermış er ır. , . enırıyıc ıw1y~u1 ve .11ımaıı aınca.Kıarı- ucııvanııcr, ıııu:sı:ıın..:ı ewı· n-arıcırwe tardadır. Hu mevzu üzerınde, bnz! 

000 " b l<t" ··ı ekt cı· f arını rnanzara larıyle me~hur olan ııın oıuKc cuııme ı ve uuwıı yaoııııcı uc uı·aııınııaıı·. toıltan ve perakendecilerın ovıuy-a - --,-,-
.. a ı ııı m e ır. Avam .ı«1maras111dakı meşhur mebu " ŞINA DEM R 

.SU V Y /'., :ı Lh.1' ve A/.,U ANl' A: ' ' • emvaıın cesuıt uıunması uzerıne, ı.ışıst . . . • buccek~eri fıyat_ manev.ra!a~ına ınaı~i 
SovyetJerın tahşıdatı hnkkındaki h a- :>~n odası tamaml,)·l~ harap olrnuşt~_r. ııuKuııK!cı uernaı ınuKtu.ı-01e-1 uıımı:::;ll '3 - Bızde bılh.u;su nışan, nıkah, olıııak ıçın, tevzıatın her ıkı ayda hır lktıs:ııl Vekaleti, mıntakanıı 

berlerı Berlınde .tıi" bir akıs uyandır- .r akat mebuslar. ç~k geçmeden ~utun ı.eooırıerı ıuımız ettıKten sonra, ıwı- e\ ıennıc, cenaze mcı·asmııeı ınae on· ı k ı t ı t ~ 
nlamışt,ır ..,u hUSll ll'ta Londra dı'-'Or kı". teıc_rruatıyJe e:-kı Kamnraıı ııı aym o~an ~"·a·ı. unıe1·1 1<a "11·1e..ı1<· ue\•ıetıerıne aıt ÇoK çeıenKıcr yapumaktaoır. l>u çe- yapı ması . arar aş ;ı~ı mış ır. l yük arab-alnrının tekerleklerinde 

.... ., ' b h ı ki d "" • ..-.. ._. ""' ~leı·sın lı.manı.ndak ı ka. tıv~tl~n. ~- 'anılmak t'izeı·e ı·htiyaca kafi mikt• oövıe l'ay~alarm t<!kzibi şımdİ'-'e kadar yem ır ~maya . sa . 1,~ .• 0 aca ar ır. uucun emvaım acrnuı tesoııını enıı·ey- ıcııKıer §cıı ı l'ıerac oır l<aç ccneoıye uı d b h c ~ 
IJ., • ~ .. b t k ,, d d l\leclıs reısının kursü:su .ıyneıı vapıla- t mnısar ca ıyol': 11\J gul, oır kara•uıı- mır vı ıyetı emrmc e ır .ı sc v rı- ela şinn demiri göndermiştir . 
.uerıınu~ mus e a ısıer uyan ırır ı. k 1 dl ,. 1 . s :\1 tb t ;. 1 • ıl!ınış IJ.. • lecck ve bunun halka tcvzı şe!dı fı-
ilu defa Herlın ::iovyet teırnıbınc la- <!.'.' ' "'°~ ar ua eıı 1

' • ~ . ua ...... a erı- \ aşıııgtoıı, 16 (A.A.) - ltalynclakı uen ve u ı:; taran ye;;u yapr-alc!arcıan yat murakabe komi yonunca tc:sbi~ -------·-------
ırnyddır. sı,_ mo_bıJye ve mı~arı but~ıı. teferrua- Amcı ı K:ın macakıarııu11 LıoKe eııııme- SU;:,Jenen çeıenı-:ıer en aşagı :.!,f> - f> olltıl'ıcnktır. Ôlu··m 

UUMANY ADA llAZlR/.,JK: n.}1e ~cıııden me.)dana get.rı~ece~tır. sı surcc.ıyıc ıı:aıyaıı mıKumeı-111111 ı:eve. - ııracıı r. tlu pal'alar gozu açıı~ yaban· 
. h lstıhbarnı Nazırı ~1. :Uutf Cooper vor cııaı·ıı cepıcı·ıııı doıduı·ma ''tactu· · ı b' · · ö öı1 Dı,,."""l' taratt·ın komnnyaclakı azır- . .. . :>uı etLJgı KarşıııK hareKctı oeıucnı., - ı ' h • l\I nı::.n mu ıa ırırnız meı· ' 
~"' ' ha ar hakkında mütaJen yurUUırJ<en .... . · vu· · k· ı Aşk ,,,,. V • t .' · b lık seferberlık mahıyetını almaktadır. ' B d uu . .t:SU uauuu ..ıe.:mıı nıç OH' şoy SO} it!ll· .... crnıa,) esı J z par.ı, ,ı zancı )Jn erı azıye yn ıle devlet <lemıryollnrı mat fi 

'. . . meşhur «J ohn Brown s o Y• hnlk p· -- '.. . . . ,, 
Talım ıçın sııah altma alınanların tecıl tü "il .. d b" hn .t ı'kt"ıbas 1 ~•· memeı<Le ııse ac, lrnıynn tıateı-;:ecının .ırn.. _....___.. . 

1 

muretiıplerınden Kernnl Alpa:yl•· 
. . - . rS\ sun en ır ..,.,yı , cc er\.:J\. .t' le kle . "'· . l ~ 1 l' B f b" • . h"f d . 1s . . " edılmıyecegı kaçakların cezatandırıla- / d ti .. uıen nıç uır ıoymetı yoKtur. \.tUOKU ,u çe n ı ı. .11 t ım ...,ev en er ,e- - aı tara ı ı-n:ncı ıa ı e e - annelerı Bn. Ayşe metin diln .f' 

cag·rı bildırıı;yor. c:Avnm Kamharahsılkmezarın inç .. r~mekk- mevcuu lınıymı oovız nızamnamesı, mıyetıne ınhısar cttırilmcli ve t1aımi Biz, harekatın büyük kuvvetlerle sancaktaki evind e ';rahmeti rahll1 
. . . te fakat ru u a arasım a yurume - ·ct b · d L ı ı d D· • 1 - h d r· ' y -Genelkurmayın bır emırnamesınde, • . . ~ . k 1 amerurnııı:ıra ıtaıyamm ıx~ra çırnıex gem eıı ın e uu o nıa ı ır. aımı yapı mıı;ı olmasına ragmen e c ı nn kavuştugunu teessurle h-abcr 

motörı ü vasıtaların lekaıurn harbiye t~,>/em_ıştı~ .. ~bırası1gelmış 1~!1 .fu~nu. c. a ımırnııını esa:;en vermıyornu. Ahıııınya gclırı olmazsa mevcut P• ra çabuk mahdud bir taarruzdan IJ.aşka bir şey 'dık. Merhume hayır ve iyilik se' 
suretiyle alınacağı, bunları kasden bo- 1 o~·dıy:y;mb ti 

1 unc an ıekv'1'C 
1 oln,ınnSu;:. ıçın <le boyJedır. Amerıkunın ı taıyııoa- sarf edilir. _ olmıyacağı kanaatindeyiz. Çünkü bir Türk kadını idi. Ar.kndaşımıı 

1 d • b 1 1. 1 aı a ı .ı e ere maruz a rnış • en 4 .> d 1 Aımun b ·· k"' · ge · b" .. 1 "'d Ö k d ı· -
1 

· zan arın da ce1.aıan ırılacagı ı t ırı - p 1 k"li .· .1 be be. ct ·ımi!'l ols kı aıncagı l " mılyon o ar \'e - --. _ ugun u mev.sım, nış ır o çu e :mer zknyaya ve e er ı aı esme 
miştir J 

0
h. 

1 s:dsı yeı ke. rkla. 1r ~ 
1 J·ı b:1 yacıaJn aıacagı oa 4''' muyon doını· tah- 4 - lJaimi geliri temin edecek oir bir harekata imkan veremez. Bu ta- sağlığı dileriz 

.\la~ar radyosu da, Romanyndaki ~ıa ~ ~:enıç~-ı:ı:~ ·~·şı; ıy ~nş~ e / ;.r ımın edılmektedir. menba da bir pu1 veya bir rozet ih<la- arruzdan maksad, olsa olsa Sollnm ______ · ______ .., __ , 
Sovyet sefırinın hükurnetıne malürnat ece. tır.. u • ur ı 1ıse ma ·am. ~tli ~t; - sıdır. _ _: _ \"e Kaputzocfaki mevzilerin geri alın- GELENLER - GiDENLER 
vermek üzere .Mosko,mya gittiğini bıl- en~n mı::;arı 1 a~ arını emnı~ bLıldular. Ağır, yet·.uut!ıı kalkmaz mu- _ -.. -A. ....... ..;..Uo. _ __....., - _ masına matuftur. Bundan başka bir Tunçeli mebusu Bay Sami Erkt1 
uırrnektedir. re~ ... e ~ak a:1'ı~ ar . ı ~·- F 1 • t am- uzzanı makınel.m t!llh'.Ht. aıtımı:1 }«ıl-1 G - Keza, <la imi geliri temin ede- gayeye ihtimal verilemez. l\f cncmen kaymakamı n. Ruhi 

A VRU~A/JA AÇLIK: .. vsız a ~na~ ıçın P an ?1 anı •en· mıştı, takat huıa kullaıu:a1.ıııec•:k. bır cek menbaJardan bir başkası da di- Dea iz harbi mi ? Jışlar şehrimize gelmişler, .Münil 
Amerika '.liraat nezareti bir rapor l~nrış~rİ .E.vJcıı . ha r;pd ol.ın~a[. \n~ hnıcıe bulunuyordu. .\1akırıeıerı l.urcr kim evler i açmak {ciheti askeriyenin Fransız donanmasının Tolondım !at Vekaleti ons rnUfettişi Bay B<>lı 

neşrederek, Avrupadakı gıda vazıyetı- ~er ~r 1 ~
1 
•• un1un~.}.~ . ~ a~ ~b![~ek- oırer kurtaraııar, parça parça Hamı>s- veya sair vekaletlerin clikişlerıni dik- -açıldığı bildirilmiş ve tekzip olun - fstaııbttla gitmiştir. 

ni bıldırmclnedir. Hu raporda, b11has- ~eJ. ez~ ı~c ~ .~ J.} ~P ıçıp t \ . 1 e d'l hırede emın bır koye ııaklettiıer. Ku mek) ,~e buna mümasil iş müesscse-ı muştu. Ofi Ajansının verdiği bir ha-
·a Belçika için fazla maıumat vaı·dır. er ~r. 0 : edrının hısml en a rıp le :~ ametıye ontnr:ı sayısız gıcııp gelmelere lcri vilcude getirmek, ve. yine burada herde, Fransız donanmasiyle iki kru- YENi NEŞRiYAT 
J. 1 k d d . . ü d gü mesı y zun en ya U< gaz ve su ar m·ıı ld h• · t ·ı ~ . l t .. 4 . ·ı h "b· da )e çı a a gı a vazıyetı g n en ne k .1 . d 1 ,, . J 1 . . mi • Q u. m u , .. acı muavene aı e; crı ç-a ış ır - vazor ve ıngı iz mu rı ı nrasın • 
fenalaşmaktadır. Hunun sebebi de, iş- ·es; mesı 0 ~;ısıyt~ kyeme { P~~e e- Çunku nakliye vasıtası olarak iki makbr . bir muharebe olduğu, iki tarafta da Ba ... 
gal ordusunun beslenmesi ıcın yiyece.K- re~ er um~ ~u e:ı ~~ y~m .1 ancl- klıçuk utomobıHlen hd~k<.l uır Ş{')°ıt:rı * - ~-- basar olmadığı bildiri11miştir. g 
terin alınması, gızli yıyeceK satışları ;ı· e .}~~m k~Y~ . e\ ır:. ~ra a~. a yoKtu. l<'akat on gun .çına~ lılll·tn foll- Yardım Sevenler Cemiyeti, mille- Acaba tekzibe rağmen Fransız do- İzmirde tanınmış kalemlerin ~ 
~ apması ve Helçıkanın ıdhnliit yapama- azkenh ıç yo d nbile~ilıska vuhcuc ta göe tır- rıka yenıclcıı kuruldu ve ımn ıata buş- tin yardımını istekle celp edebilmek, nanmasından bir kısım şarki Akde- zıl-ariyle 'neşriyat sahasına :ıtı 

d ·ı . ı .k cı ıs l"ıkada me ususun a .} ma ıı re g s e- andı t ". . . b • ı 1 ~ rt . . B ~. .. 1 . 1 1 G ·1 . . .. " masın an ı erı geme te ır. e" ' lr iJmektedir MeseF' ben bir yerde bir ı · . -r- -: pre ıJ ını, scvgı ve a~ ı ıgım a u·- n.zc i"eçıp eyruı..a ur enmış er ve - BA mccmuasmın ı nnct ve u .. 
hemen herşey vesıkaya tabidır. Miktar h d - . u· . a k ' d . k 1 ) em mağazalar bulnmıyan bırçok ma k ve diğer hayır cemiyetler inde giliz donan magma taar ruz mu etmiş.. ci.i sayıları bir aı ada intişar eyle 
da çok azaımıştlr. . . . . ~~taeg~~ g:~~~n~ ~ss;hr:m~~tb:~::..:~ dul{kmıcııar maııaxındaıı mümkiın o~a.. olduğu gibi bu immni ve milJi olan ler dil"? Yoksa bu hareketi Beyrutta tir. Bu nüshada da çok değerli m:ı 

.l:Sugün verııcn yıyeoe.k, eskısıne ms- u, .~ d .} t• 
1~~ ·~· • ödü nı .ırnrtararak soırnkıarcın bırer.tezgah 1 işde muvaffak olmak ve ordunun da mevcut hafif deniz kuvvetleri mi leler bulunmaktadıı. Tavsiye ııcle 

betle dörtte bir mıktarıncladır. Be1çi- nıı5ı \:Ubcu al ge ırıh ıgını g ! m. 1 ıuırmakta ve buralarda satış :rapnıak-lhtiımetini kazanmak için her tiir1ü yapmıştır Bu husus belli değildir. 
k 'dh ı•t b b Al u oru arının asara ugrayıp su a- d 1 Kıs u h ip eclıımış bıı· f . ı· . . f:ı. 1 . b" h b nnın ı a a yapnmamns!na se e , - rın kesilme i veya ıpislenmesine karşı ta ır ar. men n r . h antezı, a ayış ve ısra ... an rnçın - Bununla beraber ız, mu are e ge . Muhasip aranıyor 
manyanın Heıçıka sanayı mamulatına k h 1 , 1 rt . b h • moyhanenın muşrerılerını hemen . e- malıdır. mileri v~ kruvazörlerden mürekkep ~ 
1 k lm d ·1 . 1 ktc ~eme azır ı,}an a r c esı sa a ın ıse- k h· v d· b ·,.erken tTordum . .. kA \ kd . U l d ft . A . b' h ,. oymuş o a ın an 3 erı ge me • - . . . b .. tnk k 1 . d ld . men açı ,ı a a ıra J'.'lr .., : Cemıyette çalışan lara ucret ve ma- bir Frans!Z filosunun şar ı ı enı- su e erme uşınn ır mu 3 

<lir. Belçıka, gıda maddeıerı tEmını ıçın rmgkıt ıçın bıı 1 ımb .. tailp aıa su oh ıfıı- LondrallJar hfüa küıtlır faaııyetler; aş verilmemelidir. Ancak bu maaş ze gideceğine ihtimal vermiyoruz. ihtiyaç vardır. Anadolu mntbaa 
. ti ı ı t F k t .B ı ma a ve tın arı u n gece mu a a- . . b 1 b ı kted"rle•· •. 'nS'-'O· .. • • Tdl 1 • • ~ovye ere an aşmış ır. a a e çı- t kted ' .1 r ıçın zaman u a ı me ı ~· .. " ve ucret yıne muhtacı muavenet olan Eğer bu geçış yalmz ondnl-cı gemı müracaat. 

ka, vadolunan sanayi maddeleri ver- za e me !ı e · . . ııaı Gaıerıde veya başka yerlerde re- Jara verilmeli. !ere inhisar €tmişse, Tolonda büyiik ------------...-----1 
rnemış, bu yüzden anlaşma mer iyete Burada sı7..e ka~ınca g!bı_ çalışa:. sım sergileri adam nkıllı kalabalıktır. Aza,ının bu cemiyete dahil olması, ciizütamlar yoktu. Bunlar, cliişman bahın alaca karanlığında İngiliz 
girmemiştir. Lon.clralıların ~vlerı yıkılclıgı zarnnıı Konserıer dolup boşalmakta, sinema- bir şereftir. Bu şeref maoaş veya iic- eline geçmesin diye ·şimali Afrilrnda- vazörlmine bir torpido hücıımı 

Amerika, geçen harpte de Avrupanın yenı ev t.edarık etmek husus~nda. ne tar ve tiyatrolar iyi iş yapmaktadır. ri!t almak sure1irle ayakfar nltınn ki limanlara çekilmişti. k~l1n:ğı fakat lıunn munbz~:· olaıı 
gıda. vaziyetı ile meşgul olmuştu. Ame. kadar S~buk clavrnndıklal'na bır mısal Gece mektepler i talebelerle doludur. alınmamnlıchr. Mükellef daireler is- Bevrutfoki harbe gelince, sahilde gilizlerin buna mani olduğu san 
rıka h ükumeti, Avr upadaki vaziyeti ,·eı;ce~ım. Bir takım deği~ikliklere rağmen, ha. ticar edilmemeli, fuzuli paralar sar- İngiliz donanmasının asker c;ıknrdı- bilir. Ofinin dediği gibi bu çarpış~ 
mHletine anlatm k için bu defa da en Üç ış adamı Londranlll cenubunda yatın attırad ı bozulmamıştıl'. lla~ı~a ~~ fiy le mobilyo miibayea edilmemeli, ğı, kar:ı harekatına n•i.izah<ıı·et eyledi da hıç bir hadise cereyan etmem 
alahiyetli dairesine bu hususta bir ra- bir imalii.thane isletlyorianiı. Bir gün gelirse gelsin Londra gene eskısı gıbı lükst en tamamen uzak kalınmalı .. ği malUmdur. Çok yakın bulun an vaziyetin böy}c olması )il.zımdır. 

por hazırlatmıştır, fabri~nlnıını tamamiyle U\}lr ip edılm iş faaliyetlerine devam etmektedir. dır, Fransız hafif den iz kuvvetlerinin, sa- (R. G.) 
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17 H.\ZİRA~ SALI 1!111 (ANADOLU) 

lzmir belediyesinden: l\.b'.llALPASA iCRA J,!F:.,,.fCTRTJlT- .: .............................................................................................................. ! 

1 - Gm·.ıj Rantrıll :ınıir :ıtöl}•c - r.r;;;~~;4~~;ll Ahmcde l>akin·e 15GO li- !J zmir Levazım Amirliği İldnlarıi 
sin~ ilı.vt' edilecek kısmın inş:ı ı, fen r.ı ve mru rafa 001.,,Ju Yuk:ırı Kızılcn- • • ' ':ı11ıı•ıııı1111•11111ııııııııııııııııı••• •••••···································································= işler müdür!Uğundeki keşü plan ve hda Kiirt M hm el oğlu Rıza ve anası lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundanı 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye Ayşenin Ziraat Bankasına ~ü~ccel 1 - Tahminen beher kilosu iki kuru~an 1085 ton meşe odunu ka-

ı·e gerek~e 2814 'lıvılı kanun hukumle_ palı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
konulmuştur, Keşif bedeli 7555 !im rin<' tevfikan ipotekli ayılan ve bu 

2 - Muhammen bedeli 21700 lira muvakkat teminatı 1628 liradır. 
G4 kurus muvakkat teminatı 566 horca da birinci derN:ede ipotekli olan 
. . " . • . ı·ukarı Kızıleanm Çayır arası me\•kiin - 3 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. İhalesi 20-6-941 günü 
lııa 70 kuruştur. Talıplerın tenıınatı de. Şubat 9!16 tarih ve 109 numaralı saat on altıda Geliboluda eski şube binasında komisyonumu-
öğl <len evvel iş bankasına yatırarak tnpıı~·a mli'tenit G40 lira muhammen zun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
makbuzlariyle ihale tarihi olan kıymetli 5200 M. :lf. bağları ve ayni 4 - lst~lilerin mezkur gün ve saat on beşe kadar teklif mektup. 

mevkide ııı·ni tarih ve 110 ırnmarnlı 
20-6-1941 cuma günü ~aat 16 da tapuya mU~knit 180 lira muhammen !arını komisyonumuza vermeleri. 8 7 12 17 
encümene müracaatları. kı;·melli 27:;7 :iT. :n. bağı ve ayni tarih lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundanı 

2 - 904 ncü sokakta 341 ada 17 111 numarnlı ta'[luya mfö;tenit ayni 1 - Tahmin bedeli -15000- lira olan Gelibolu ve civarı ara~ında ya. 
parsel 10 emliik numaralı ve 342 nıevkiıl' !RO lira kıymeti muhammine- pılacak bir senelik nakliye kapalı zarf usuliyle satılacaktır. 

d 31 l 13 l .k 1 li 2757 :lf. M. bağları ı·e ayni tarih 2 Muhamnırıı bedeli -15000- lira olup muvakkat teminatı -1125-
a a parse em a numara ı ve 112 numaralı tapuya müstenit ayni 
Karaosman oğlu hanında 26-51 nu- movkide 700 lira kıvmcti muhammine- liradır. 
maralı oda ile 343 ada 101 parsel Ji 1757 l\I. M. bağlai·i.vle Ziraat banka· 3 - Şartnamesi komisyondan verilecektir. İhalesi 30/6/941 pazar-
26-24 numaralı mağaza ve !l43 ada .;ına 1088 lira borç icin birinci derece- tesi günü saat 16 da Geliboluda eski şube binasında komisyonu-
100 parsel ve 26-23 numaralı mağa- 1e ipotekli ."e muri•leri Kü~·t Me.hmet muzun bulunduğu mahalde yapılac:ıktır. 

. . namında kanının evvel !l2~ tarıh ve l · .. kl'f zaltır kı ceman beş adet bınamn yık- 121 ,122 numar:ılı taııu kavdiyl mu- 4 - •teklilerın mezkur gun ve saat 15 e kadar te ı mektuplarını 
tırılması alana ait olmak iizere en_ kan·ct anıi mevkide 900 lira kll·- • komi~yonunıuza wrmeleri rica olunur. 12 17 21 26 
kazının kaim en satışı, fen işi eri mü- meÜ muİıammeneli 8800 lif. M. ha~- -t'"z-m-,-.r-L_e_v_a_z:.ı-m_A_m_i_r""li-ğ-i ""s='"a-t-ın~A~l'""m_a_K __ o_m_i_ay_o_n_u_n_d°"an--: ------~ 
dürHiğündeki ke'if ve şartnamesi !arı w gcne Kürt )!ehmcl namında Cin•i l\fikta,.ı Muhammen bedel muvakkat teıninat 
vı>rhile açık ek~lltmeye konulmus- teşrinit•vı·cl ~27 tarih 86 _87 numara!! 

" . . ~ . ' tııın ilP mukayyet 800 !ıra kıymetı 
tur. Keşıf bedelı 2 .. !ıra 20 kuruş. nmhammeneli 5200 :11. )!. bağları ve 
muvakkat teminatı 1 lira 75 kuruş - ine Kürt O. ;)lehmedin şub:ıt !'\25 tarih 
tur. Taliplerin teminatı öğleden ev. ;;s ı 58!5 !\o. Iı tapu kn.nlir!t• namında 
vpl iş lx:ınkasına yatırarak makbuz- 1<ayıtlı 6-10 lira muhammeı~ kıymetli 4 
lariyle ihale tarihi olan 18_8_941 lmruk dönüm bağları ve yıne Kürt O. 

.. . ).fehmedin subat 328 tarıh 11/12 nu-
çarşanba ~nü saat 16 da encümene maralı üıııu. ka;·diyle ııamıııda kayıt-
müracaatlan, 4 8 13 17 2038 ıı !lOO lira muhamm•·n kıymetli 6250 

1 - Fevzipaşa bııJ,·:ırı güzcrgahın:ı M. M. bail'lan M(ılm:ık iizrrc müzayr-
iere wrilmistir. 

tesadüf ettiğinden dolayı istimliık edi- 8 7 ().jJ Salı günü e:ıat ıı 12 d(• 

Kilo Li. Krş. Li . K~~. 

Sığır eti 220,000 88000 00 5650 00 
1 - Yukarıda nıktarı ile muhammen bedel muvakkat temin-.ıt ak -

çası yazılı sığır eti kapalı zarf usuliyle 28-Ilaziran-941 cu -
' martesi günü •nat onda ihalesi yapılac-.ıktır. 

2 - İstekli bulunanlarııı mezkur günde ve ihaleden bir saat evvel 
vesaik ile ve teminat mektuplarını komisyonda bulundurma -
!arı. 

3 - Şeraiti evsafı görecekleı in her gün komisyondtı görül~bilir. • 
4 - İ•tek!ilerin Bayramiç askeri satın alma komisyonuna miira -

caatlan 14 17 21 23 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundaıı: 
1 - Aşağıda cins ve miktarı Y'[lzılı altı kalem sebze ihti.ı'ncı kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

(SAHlte. 3) 

lırmlr Le•azun Amirliii Satın Alma Komiayoamıdan ı 
::\Iiktarı Bı·her k'lo 

tahmin fiyatı Cin"i 
28.000 kilo 7 kuruş Taze f:ısuly:ı 
20.000 > 7 > Patlıc-.ın 
20.000 > !l > Taze bamya 
32.000 • 5 > Kırmızı domat 

4.000 > 5 > Taze biber 
12.000 > 6 > Taze kabak 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı altı kalem sebze ihtiyacı kapalı 
zarf u•uliyle eksiltmeı·e konmustur. 

2 - Eksiltme :ı temmuz 941 perşenb~ günü saat on altıda kı.;lada 
İzmir levazım amirliği satın almtı komisyonunda yapıla -
caktu·. 

:ı - Hep•inin tahmin edilen tutarı 8240 liradır. 
4 - Teminatı nıuvakkatc akça" 818 liradır. 
5 - Şartname'i komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştir,ık edecekler kanuni vesiknklrı ile tt•minıı' V(' 

teklif mektuplarını ihale 'aatından en az bir saat ı>vvı>I lrn-
mi"yorıa vermi~ bulunacak !ardır. 17 22 2tl :ıo 

lamir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundanı 
1 - Tahminen beher kilosu 7 kuruştan 400 ton kuru ot kapalı zarf 

u'ulü ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 28 bin lira, muvakkat teminatı 2100 liradır 
:ı - Şartname•i komisyondan verilmektedir. lh-ale•i :ı '7 ·941 ppı·

~enbe günü •aat on altıda Geliboludaki e•ki RUbe binaw1cla 
komisyomınıuzun bulunduğu mahalde yapılaca'ktır. 
İstekliler mezkür gün \'e •ant on bese kadar teklif mektupla-
ı ını komis~·onumuz·:ı vermeleri. 17 21 25 2!l 

Vilayet daimi encümeninden: 
Lira 

48 
50 
80 

No. 
7 

403 
135 

Cinsi 
Ev 

Dükkan 
Avlu 

Mevkii 
Buca vilayet bahçesi içinde 
lkiçeşmelik caddesinde 

• • Katip zad~ med 
resesi içinde 

675 17 28 :lfagaza Yemiş ~arşı;ıında 
24 22 Dükkan Üçüncii Karaosman çar~ısınd<ı 

118 2!1 !.1ağaza Ali paşa meydanında 
810 8 kahvehane Şadırvan altında 
ldarei hususi~·ei vilayete ait olup yukarıda kapı numaraları mevkı 

len 22 p:ırça gayri menkulün, çıkacak Kcm:ılpa~a İcra daire~ind, yanılarak 
enkazı müteahhide ait olmak üzen· lıirlnri artırmada teklif cdiletck bedP
yıktırılması Ye Molozlarının nakli işi. li muhanım~n kn·metiııin ' ele 7!5 ini 
.Fen i~leri )1üdüı·lüğündeki ke~if ve lı;ıldıııhı t:ıkılirde ih~I.' ol~ıııacakt~ı-. 
şartname i veçhile açık eksiltmeve ko- o~s;ın lıiı· b~d~I (Pk~ıfı halıııcle n:u•
nulmu~tur. Keşif bedeli a331 liı:a mu- 0rının t:ıahhu.~lu bakı kalmak sartıylc 
vakkat teminatı 249 lira 85 kuruştur. ·ı.rtıı·mn_ on ıı:u~ uzatıl:ı.ra~ 18 7. 9_41 
Tııliplerin teminatı öğleden evvel 1' (.ııma ırnnn aynı ,;aa~te ,~n.lacak ıkın
bankasıııa yatırarak nıakbuzlariyl; "ı :ırtıı:~ıasında teklıf edılccck en s?ıı 
ihale tarihi olan 2.7.9H çarşamba gü- l><'ılel ruchanlı alacak Bank'.'. matlu?ır
nü saat 16 da Encüır.ene mürac:ı:ıtları. le ıcra ma,raflarını gectıı:-ı .takdır~~ 
2 - Şehitler caddesinde eski mezarlık ıha!' olunacaktır. Almak, ıs;ırenlerın 
ö~ündeki yaya yolun Beton olarak .re- nıuha_mmen. kıynıet~ere g_orc .. ~ de 7 dı 
nıden yaptırılması, Fen işleri ~1üdür- ~uçuk nıshttıı2de. depo akçe,ı \C}<ı m.ıl
lüğünd~ki keşif ve şartnamesi veçhile lı ve lnut~be~·. bır ba~ka. ~nek.tubu ıle 
açıkehiltmeyckonulmuştur. Keşif be ıhale ıakılleıınde İcr:ı d.ıııe•ın,d~ ba
deli 498 lira 75 kuruş muvakkat temi= zır bulunmaları v_e fazla mıhat ı•tı;·en_ 
nııtı 36 lira. 75 kuruştur. Talipleri le- lerın lıu g~nden. ıtıharen arık bulun,a~ı 
minatı ög" leden evvel Iş b k· . . l <artuaıııeyı tetkık etmelen ve bu mu ik-

2 - Eksiltme 30 haziran D41 pazartesi günü saat 16 da izm!rcle 
kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya -
pılilcaktır. 

ve cinsi yazılı emlıik bir yıl müddetle ve bir ay içinde pazarlıkla kira-
• ya Yerilecektir. Kira ~artlarını öğrenmek istiyenlerin her gün muha

'ebei. ~ı.mısiye .müd!iı'iyeli ı·:ıı ida! kalemine ,.e kirıısına talep o•anl::
rın Yılaye.t encume.nı;ıın 1oplandıgı her ]lazartesi ve ııerşenbe günler: 
saat on bırden on ıkıye kadar yüzde yedi buçuk depozito makbuzlvn 3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 24432 yirmi dört bin dört yüz ' 

an ,ısına .1 a 1- 1 .. . ı b' • • hak ve ·ılacak 
rarak makbuzlariyle ihale t· ·ıı· 1 er U7.<'rlllf" ıı· gun.ı . .' .. 
•> 7 94l arşamb .. .. .. l •1ır6ı ,,' 0L,aıı ;clrliasnıcla bulunacak kım,;elerın ılan 
-·. · ç .. atlgunu "'"1 .-a ,.,ıı- tarihinden itibııren 15 gün içinde ve-
cumene muracaa arı. 'k 1 • ı b' ı·kte ı · - t . Ç . , . ~, ·u urıy {' ır ı <. aıreye murncna -
~-.Behçet_Uz ocuk hastane.<ı balı- !arı aksi halde alacaklan tapu sicillile 

çe;ıne ıki demır kapı yaptırılması, Fen . 1 ·l 1 h · 
· ı · '1 .. d .. ı .. - .. dk' k ·r t <ııbıt olmırnn ıırın ııa} a~ıııar an arıc 
ı~ erı., u ur ugun e ı eşı ve şar mı- ki, l"' ı 
mn .• • "eçhı'le 'd k k ·ıtm ıutı.ıfara. an 1 aıı o uııur. 

,;ı • yenı en açı e sı eye ~ 38 ı 
konulmuştur. Keşif bedeli 207~ lira. 82 J.)osya - o. · 1 

kuruş muvakkat teminatı 155 lira 50 ı ı " 
k

·' t T ı· 1 . . AI\TT •• .. ın cru Jn:.ırrnr.r·,.r1x. 
uruş ur. a ıp erın temınııtı ög-leden 

DA.\': evvel İş bankasına yatırarak makbuz- . . .. ~-
lariy!e ihale tarihi olan 2.7.941 çarşam_ Akhısar Merkez kooperatıtıne 1 ıoO 
ba günü saat 16 da Encümene müra- tim faiz ve mııs.ı-aflara borcundan do
cııatları. !arı 25 10 940 tarihinde rehinin pa-

l -itfaiye için 22 adet komple cm- n;ya ç.;vrilmesi yoliyle dairemize mü
me basm_a EL tu~uınb~~ı satın alınm;ı- racaat edilmiş borçlu Lütfiye Erboya 
sı, Yıızı ışlerı Mudurlugundekı şartrnı_ ·- . . .. . . . 
mesi veçhile kapalı zarflı eksiltmeye teblıg ıçın çıkarılan oueme enırı lzmıı· 
konulmuştur. )luhammen bed~Ji 99ll0 Gözlepe polis kuraıwiu ·ar~ısında h
liı·a muvakkat teminatı 742 lira 50 nıırlı l'aıat aparımanıııda ıkamet et
kuru~tur. 1hale"i 4.7.9.U Cuma günü 1 nıekte olduğunu bildirmiş '"' mezkur 
saat 16,:lO dadır. 2490 ,;ayılı kanunun lııctre:<e posta ,·:ı:;ıtasiyle tebliğ gönde
tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif rilen öcıeme emrinde oğlu tııraıındaıı 
mektupları ihale günü azami ~.ıat 15,!10 evınd<! hızmetçi lıulıınauğunu bir ay 
a kadar Encümen Riyasetine verilir. kadar evyel adres bırakmadan ayrıı-

17 21 26 1 mış olduğu 28, 10 !J.10 tarihinde yazı-
. . . . . . tanık posta tebliğ memuru tarafından 

1 - Çocuk .}U\asına senelık 22 ka- ayni tarihte ta"dık ı•e iade edilmiş ol
lem erzak satın alınması, Yazı işleri duğunclan bir ay müddetle ilanen teb
)lüdürlüğündeki şartnamesi veı;,lıile 1 ıiğıne karar verilmiştir. Borçlu bu I 
23.6.941 Pazartesi günü saat 16 ya 1 nıı.iddet ~arfmcla bir itirazı vars.a dai: I 
uzatılmıştır .. Muhammen J.ıedcl 13521 remıze şıfaen veya ~~hrıren bıldırm:sı I 
lira 10 kuruş muvakkat teminatı 3.,6 labı takdırde ıpotegın paraya çevrıle- 1 · • 

1
. 

1 
. - ceği tebliğat makamına kaim olmak 

!ıra 41 kunıştur. fa ıp enn teminatı .. .
1
• t bl.. ı 1 

öğleden evvel Iş Bankasına yatırarak uzere ı anen c ıır o unur. 
makbuzlariyle tayin edilen gıiıı ve sa
atte Encümene müracaatları. 

2 - Çocuk yuvasının 'enciik ;;241) 
kılo koyun ~ti iıc, 220 kılo koyun cige
ri Ye 10 kilo bey:n satın alınması ) azı 
ı~leri 1\1üclürlüğ'ündeki şartname:-;i veç .. 
hile 23.6.9H Pazartesi günii saat 16 ;·a 
uzalılmışlır. ,\1uhammeıı bt>deli 20~8 

D ok t 

Behçet 
O T 

Uz 
Ç ocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
.. ""', t 'mın •. tı !~ti lira 60 kı.ı- Hastalarını 11,SO dan bire kadar 

ı , • r. ı .ı,ıp.enıı teminatı öğleden Beyler sokağında Ahenk matba.uı 
evvel İş Bankasına yatırarak makbuz- yanında kabul eder. 
lariyle tayin edilen gün ve saatte En-1•••;;.;;o;;:;;..;;;;;;.::..-~------·1 1 
cümene müracaatları. 

:ı - Çocuk yuvasına ~enelik 9:ıso . Z .4 Y .1 .. .. . 
adet tek ti;ı ekmek alınması, Yazı iş- _1 6 .. 941 Uırıl.ıınde koyumuz~ aıı..re,;. 
!eri l\Iüdürlüğündeki artnamesi vt'Ç- mı n~uhuı: .z:ıyı oiı:nuştur. Hukmu ol
hile 2!l.6.!lll Pazartesi günu •aat 16 maıtıgını !lan _ed~m1!1 . . . . . .. 
~·a uzatılmıştır. Muhammen bedeli Zryfı~dng .\ nh~y~.<ıııe. tııbı l _ııknı ı 
1123 lira 20 kuru~tur. Muvakkat te- .~nkl"aıı ko-1111 Mıı/ıtarlı{/t 

minatı 84 lira 25 kuruştur. Taliplerin ~--------------·• 
öğleden evvel teminatı !~ Bankasına K 1 k b b w 

yatırarak nıakbuzlariyle tayin edilen u a - , u r u n v e ogaz 
gün ve saatte Encümene müracaatları. hastalıkları mütehassısı 

4 - Çocuk Yuvasıııa senelik 7000 
kilo inek sütü alınması, Yazı işleri Mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile 2:1.~. 
9.Jl pazartesi günü saat 16 .1 u uzatıl
mıştır . .Muhammen bedeli 700 lira mu
vakkat teminatı 52 lira 50 kurnşlur. 
Taliplerin öğleden evvel teminatı fş 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
ikinci Beyler aokaiı No. (80) 

llanka~ına yatırarak makbuzlariyle Haatalarını her slin öileden aoıara 
tayin edilen gün ve saati Encümene kak! • • t.dari •d•. 
müracaatları. (222:3) -

lzmir Vilayeti daimi encümenin
den: 
Turistik yolları mıntaka nıiidüdıiğü için kamyon ulıııac;lktır. Salma· 

ğa talip olanlar ellerindeki kamyonların evsuf, model ve fi:ıtini gös
terir teklif mektuplarını 26-6-941 tarihine kadar Turistik yollar mın-
t.aka müdürlüiüne vermeleri. 17 19 2218 

otuz iki liradır. 
4- Teminat muvakkate akçası 1833 bin sekiz yüz otuz üç liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görül~bilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikalaı ı ve teminat tek

lif mektuplarını ihale satıtinden en az bir saat ene! komisı·o-
na vermiş bulunacaklardır. 12 17 22 28 2147 · 

Beher kil,o,unun tahmin fiati 

Kuruş. S. Miktarı 

5 00 :37600 ttıze kabak 
6 00 75200 taze fasulye 
4 50 166400 kırmızı domat 
5 00 64400 taze büber 
6 00 84600 patlıcan 
8 i O 28200 taze bamya 

1 - Tahminen beher kilo>u 2 kuruştan 1515 ton meşe odunu ka
palı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - hıhammen bedeli 30300 lira muvakkat teminatı 2273 Ji -
l"Rdı r . 

3 Şartnamesi komisyonda verilmektedir. İ h ale•i 24-6-941 gilnü 
~aat on altıda Geliboluda eski şube binasında komisyo!lumu
zı.ın bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

4 - İstekliler mezkur gün ve saat on beşte teklif mektuı;hırını 
komisyonumuza vermeleri. 3 9 14 17 

lzmır Levazım Amirliti Satın Alma ·Komiayonundanı 
:lliktan 

• 

5000 kilo Pirinç 
4000 Sığır eli 

50000 • Odıııı 
7000 > Bulgur 
;;ooo • Bulgur 
5()00 Pirinç 
1500 > Şehriye 
!HlOO .Makarna 

15000 • Kuru fasulya 
800 • Kuıu iiziim 

6000 • Pirinç 
6500 • Nohut 
!!000 • Nohut 

500 • Şehriye 
1500 • Makarna 

600 Şeker 
800 > Sabun 

Yukıırı<la cins ve miktarı yazılı on yedi kalem erzak ayrı ayrı pazar
lıkla. atın alınacııklır. Taliplerin ellerindeki numune ve teminatları ile 
birlikle 18 haziran !141 çarşanba &"Ünü .-ıaat on dörtte kışlada lzmir le
V37.lm amirliği ''il tın alma komi~yonuna müı acaatları. 

;.:.;;..~.:.;:.;:..;;.;.;.:.:.:;::;.;.;._~~~~~~ 

UJ.fURBEY ASKERİ SATIN ALMA KO;)fJSYONUNDAN: 

Ciıı~i ;)1ikt:ırı 

Kilo 
• 

Umum ilk 
Tutarı Teminatı ___ ___,_ 

Lira Kr. Lira Kr . 

)!ünaka•anın 

~ekli 

---- -- - --- -----
Kuru ot 4.80.000 312 00 2340 00 Kapalı zaı·f: 

--Kuru ot. 456.000 296 40 2223 00 Kapalı zarf: 

·--
Kuru ot. 550.000 357 50 2681 00 Kapalı zarf: 

Kuru ot. 1080.000 702 00 5265 00 Kapalı zarf: 

~.-

Kuru ot. 200.000 1:ıo oo !)75 00 Kapalı zarf: 

Kuru ol. 336.000 218 40 1638 00 Kapalı zarf: 

-----
Kuru ot. 866.000 562 90 4221 00 Kap~lı zarf: 

Kuru ot. 400.000 260 00 1950 00 Kapalı zarf: 

' 

lhulenin tarih günli 
ve ~aatı 

30! 6, '941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

3016 t941 Pazartesi 
günü •aat 14 de. 

30/6 '941 Pazartesi 
günü ~aat 14 de. 

3016 941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

30. 6 941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

30. 6/ 941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

30 ı 6 941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

30/6/941 Pazartesi 
günü saat 14 de. 

- Ayrı, ayrı ~artnamelerle yıı karıda cins ve miktarı yazılı (8) ka-

2 

lem kuru otun hizalarında gösterildiği gün ve saatlerde kapalı 
zarfla münakasaları yapılacaktır. 
Bıınlaı·a ait ~artnameler her gün komisyonda görülür. 

a - Kapalı zarfla münakasasına iştimk edeceklerin 2490 sayılı kanu
mın 2 ve :ı ncü maddelerinde yazılı vesika ile yine bu kanunun 
tarifııtı daireHinde teklif ve teminat mektuplarını bildirilen saat
lerden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Asker i posta 

1837 Satın alma Ko. nuna vermeleri, 17 19 21 23 (2177) 

ile birlikte encümene miiracaatları. 2191 

Karataş hastahanesi idare ce
miyetinden: 

Cemiyetimiz azalarının umumi toplantısı bu 
günü saat onda hastahane binasında yapılacağı 

ayın 22 inci pazar 
muhterem aza•ara 

ilan olunur. 

Ruzname: 
1 !dan• heyeti icı ant raporunun ta;ıdike arzı, 
2 - Hesapların t-:1'dike arzı Ye idare heyeiı azalarının ibra;ıı 
:ı - Bütçenin ta~dike arzı, • ' 
4 - İdare heyeti azalarının ve bir mali mürakıbin intihabı. 

lzmir silah fabrikası müdürlü-
2ünden: 

1 -:;- 941. 942 J~lıııda yetiştırilmek üzere 18-6-941 gününden iti
baren ol-6-941 gunune kadar çırak kayıt muamelesi yapılac-.ıktır. 

2 - İlk okul mezunu olmak ve yaşı on ;ıekizi geçmemi• olması 
tam sıhhatli ve iyi ahlak ,ahibi olm:rnı şarttır. ' ' 

:3 - Talipler ihtiytıçttan fazla olduğu takdirde 7-7-941 gününde 
yapılacak yazılı imtihanda ehliyet gösterenler tercih edilecektir. 

Bu hususta fazla malümat almak istiyenlerin fabrikaya müraca-.ıt 
etmeleri. 17 20 23 2221 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Kırıkkale San' at Gedikli, Ankara .1usiki Gedikli Merzifon . 

Gedikli Orta okullarının yalnız birinci sınıflarına ve Kayseri Gedikli orta 
okulunun her üç sııııfıııa 941 Eylı1lünde başlıyacak 941 _ 942 ders yılı için 
t'lılebe alınacaktır. 

2 - İsteklilerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin kö
tü hal ve şö~ret sahibi olmaması, sıhhi muayenede Sllğlarn çıkması ve 
yapılacak seçme sınavında muvaffak olması şarttır. 

3 - Tahsillerini iki seneden fazla terk et~iş olanlar, yaşını bü
yültmüş veya küçültmüş olanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları Askeri 
Lise ve Orta okullar talimatındaki hadlere uygun olmıyırnlar kabul 
)]unamaz. . , .. . _ .IJll! 

4 - lsteklılerin 10 Hazıran/941 den itibaren 'bulundukları yer
lerde Askerlik şubelerinden diğer kaydükabul şartlariyle müracaat yol
iarını öğrenmelerini ve buna göre de kaydükııbul kllğıdlarını en geç 10/ 
Ağu tos/ 941 tarihine kadar Askerlik şubeleri yoliyle girmek istedikleri 
Jkulların müdUrlükl~rine göndermeleri ilan olunur. 

8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alma komisyonundan: 

t ' 
10.ÖOO metre erat elbiselik şayağı 
12.000 metre erat kaputluk şayak 

kumaşı 

T Bedeli 
Lr. Kr~. 

151,532 00 
55,836 00 

1 - Yukarıda cin' Ye miktarı yazılı iki kalem 
!ıkla alınacaktır. 

İlk teminatı 
Lr. Krş. 
8826 60 
4041 80 

a~"Rk kumaş pazar-

2 - Elbbelik sayak kumaşm pazarlığı 20 haziran 941 C\lma günü 
>aat on dörtle ve kaputluk ~ayak kuma~ın ek~iltml)si ayni günde :aat on 
lx:st~ yapılacaktır. 

· 3 - Elbiselik şayağın şartnamesi 758 ve kaputİuk şayağın şartnamesi 
27!l kuruş bedel mukabilinde her gün komisyondan alınabilir. 

4 - Talipl<>rin belli gün ve .antta 2490 ,;ayılı kanunun btediği vesaik 
ı·e yukarıda hizalarında göstPrilen miktarlarda teminat makbuz veya ban
ka mektupları ile fstnnlıulda bulunan komi,yonda h:ızır bulunmaları. 2154 

Basmahane karşısı Ali Ulvi Özünlü 

V azhk Aile Bahçesinde 
Müşterilerfoden gördüğü rıığbet ve teveccühe binaen on gündenberi iş

leyen varyete grubuna ilaveten İstanbulun mümtaz •anatkarlarının iştira
kiyle son derece zengin programlarına 14 6. 941 cumartesi gününden iti-

'

baren her gece fevkalade eğlencıelere sayın müşterilerimizi davet ederiz. 
Varyete ve temsil grubu 30 kişiden mürekkeptir. , 

• 
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