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BASILMIŞTIR 

Türkiye ile Almanya arasında 
ticaret müzakereleri yakında 

başlıyacak 

Neşredilmiyen yazılar geri verllmezı-~-----------------~------------------------
Günü geçmiş nüahalar 25 kuruştur. Her gün sabahlan (İzmir de çıkar siyasi gazetedir. 

Anlrnrn, 21 (Tt>lefonla) - 'fürkiye ile Alrnan)•a 
arasında yakında ticaret müzakerelerj başhyacıığı 
haber n lmmıştır. Bu mUzakereJer Ankarada olacak
tır. ::mıznkcrelere jştirak edeoc>k olan heyet, ya1nnda 
Almanyadan gelecektir. 

Bulgaristanda 
Türk· Alman dostu

ğunun akisleri 

Y f'niden seferber ed ilmekte olduğu anluılan Fıln ordtuunun kızo.klı 
gid iyorlar. Köşede F in ordul::ı.n baş kumandanı 

Şayialar hakkında lngİ· 
lizlerin kanaati 

Moskovada gösterilen 
itidalin sebebi nedir ? 

r ... 
Italyan ·Türk ekonomı.tt 

anlaşması 
Vicıi, 21 (A.A.) - ll:ıv:ts • Ofı j 

aj~.n:.,ı Romadan bildiriyor: 
Bu hafta mühim bir Halynn -

Ti.Irk ekonomik anln!jnıas1 imzala
nacaktır. 

lngiliz tayyarelerinin 
son akınları 

KIEL DENiZ OSSO DE 

Valimiz 
Ankaraya gidecek 

Fasulye satışları Ve mo
bil yeli ev kiraları 

Fiatler nasıl tayin edilecek, 
nisbetler ne olacak? 

V~1şinglo!1, 21 <A.A.) - Ruz\'l'lt. 
dün tıkşam Amcrik(ının açık dcnizJ<ıri 
kullanınağı Almany:ıya fork ctmiyec<.>· 
ğini söylemiştir. Ruzvelt par lamento
~ a gönderdiği hususi bir mesajda re:>
mi ve siya~'i notada kullanamıyae~ğı 
bir lisnn kullanmak iml(anınt bulmu~· 
hır. K.. b 1 R~if;kumhm· !fobin .\I~ıor vapurunun oy 8f 8 8 arı 
hir Almarı denizaltı•n tarnfmdan hnb-
l'ılmıs olduğunu ka. ·ıt~ız \'e şart"ız <>· lznıir beleJiyeai kaza ve köyle.,.den 
!:ırnk tıcyan ıetmi~ \'C demi~liı· ki: gelen arabalnın tekerleklerini de 

_ Htt v:ı.purun hatırılma"ının umu- .şehirde tatbik edilen ahkinıa tabi 
mi hedefi Amerikan ticnrc>tini, Almun- tutmaktadır. Bunda b'elediyemı"2in 
yaya muzır a.ddedileıı h~r d<.>nizden u- hakla olduğunu biz de ta.dik ederiz. 
znkln~tırmnktır. HuBllRİ herl.e-fi de .hl\- Bay Ru:ıvelt Ancak. burün demir çok pahalıdır. 
tun closi rn<,mlekctlcrle olan tiear eti - \'l'rml.~tir. H ü]fü:a Rohin Moornn tor- Ve lıımire mahıul sevkeden köylü, 
miıi tltırdnrmaktır. Hiç bir Amerikan· pillcnmt::ıi nazilr.rin <lliny:ıyı fethet - araba tekerleklerin~ VE- dingillerini 
wıpunınun ~·edi denizden hiç birinCle •

1
• m<•k har{'k~tine An:ıeriknlıl::mn mu . - değı~4tirmek için para aarfed ebilecek 

korsanlık harekf!tlerinden ma:;un ad- kaw:ınet etm€meler ı rrnsn-:unda hır vu:iyette değildir. Mümkünse şimdi. 
Bay Fuad Tuksal dedilemiyeceği biıe ihtar cdilrn~ de- ihfa~ olarak tcl.'.\k~i et~eJiyiı.. Iln_. A- lik bu pTenaip üzerinde köylüye mü· 

\'tıli n. Jt'u!ıd Tuksalın vilayete ait mektir. Filhakika ingiltereye y:ışama· merıka~m açık denızle:ı nnwc~~ nazı mu :zaherel e-dilmeıini rica ed:yoruz. Na· 
lıa~ı işler hakkıncla alakadar vekalet· sını temin için ::-.;eçtiğimiz yardım ~h·a- v~fakatıyle k~llllanabıl~egı ıht~rıdır. aıl olH İzmir arabaları, bıı eıua uy· 
ı~rlc temaslarda bulunmak üzere bir ootinden bizi vaz geçinci_re kadar Al- ~ger. ~oyun ege~.ek olursak dü~f·n~, muıla:rdır. Gelecek o1anlar iae pek 
ka~ güne kadar Ankımwn gi<leccği ha·jmanya bize karş1 ürkütme siyaseti ta- şımdıkı Alman n1csasının tahakkumu- azdır. 
b~r ııhnmışbr. · ki~ etmek ni~~tindc olduğunu haber - Devam1 dördUncU aahifeed - "' tt 

ltalyada 
Türk • Jtalyan münase· 

batı telakkisi 

lngili.ı askerleıf. 

Suriyede 
Harekat Ingilizler lehine 

inkişafta 

• 
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RUSYA 

Askeri hazırlık 

Yukarıdnki resim, dün lfalkn·imizin Cezncrlııc!c -:ıçtığ·ı km·sllrın ne. 
ticelenmesi dol:ıyısiyle ~·npılan diploma 1.evziinc aittir '"C İzmir ynJiai Ba~· 
Fuad Tuksnlı imtihanlarım llJuvaffakıyclle YCr<.:ıı nrnhkümlarduıı birine 
diplomaşım v~rirken göstermekted4'1 





lzmir Defterdarh2-ından: 
{ u kızı Munı.;\ wrin milli emlak a-tıs bedeli borcundan dolayı ha-

cız d'len Kar~ayaka Ala.}bey M. Mektep o.kn!,rında 1 aJıh ve 360 lira 
kıj' metindeki evi 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

TnHplerin 8 temmuz 941 alı günü saat on b<!şte vilayet daimi encil-
rnenine mliracaatları. 15 22 29 6 2171 

lstanbul belediyesinden: 
B jm~ıt m )dnnı '' Koka cn<ldesinin bir kısmı chnar trduar iıışanıı 

ıfo toprnk tesvi)esi isleri kapalı zarf usulii ile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif 1:1€dcli 31892 lira 80 kurus ve ilk teminatı 2~Dl lira 96 kuruştur. 
l\J ukavele clcsiltm(' b ;pndıı lık işleri umumi, husu i ve fenni şartnamele
ri proje kesif htilfısasiyle buna müteforri <liğer evrak 160 kuruş mulrobi
linde beledij e f Pn islı:ı ı nnidiırlü undcı verilecktir. İhale 7 7 941 pazar
tesi günü sant on b le daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz ve mektupl~rı, ihale tarihinden 8 gtin evvel belediye fen 
işleri müdürlüğüne mümcaatla alacakları fenni ehliyet, 941 yılına ait 
i icaret odası ve ikaları imzalı şartname vesaire ve kanunen ibrazı Iazım 
gelen <liğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazır
lıyacaklnrı teklif mektuplarım ihale giinii saat on dörde kadar daimi en-
cümene vermeleri lfızımdır. 22 26 30 3 2261 

lzmir Defterdarlığından: 
Satış ... o. Muhmmncn n. 

Lr. Kr. 
698 Bornova Aşagı Ç<•~ ~okağı 3 tnj ·o. lu hnneııin 12 sehim- 5~5 71 

de 9 sehinıi. 
700 İkinci Karantina Koprü .l\Iı. ırlı cadcle:=i 1731 ada 3 paı·:>el 75 00 

~98 metre murabbaı numara ız ar a 
1701 lJdnci Karantina Köprü Mı ırlı C< ddesi l 731 ada 2 parsel :!8 00 

150,60 mtere murabbaı numarasız arsa 
704 İkinci Karantina Köprü Muhte:; yol 1731 ada 5 pal'sel 62 00 

248,75 metre murabbnı numarasız arsa 
705 :ikinci Karantina Köprü Şehit ı~ıızım sokak 17:n ada, 14 40 00 

parsel 162 rn<'tre murabbaı mımnrasız arsa 
706 ikinci Karantina Köprii Şehit Nıızım sokak ı 731 ada, ı ı 72 00 

parsel 288 metre murabbnı ııunını·asız arsn. 
707 1 kinci Karantina Köpriı SaJ,ızlı :;okak 173 ı adıı 8 parsel 65 00 

261,75 metre mur.abbnı numarasız arsa 
708 Ikinci Karantina Köprü Şehit .. "',1zım ·okak 1731 ada ıu 71 00 

parsel 284,2ö metre murabbaı numara ız arsa 
709 İkinci Karantina Köprü Şehit N:ızım sokak 1731 ada rn 7~ 00 

parsel 295 metre murabbaı numarasız arsa 
710 Goztepe 90 ıımnarıılı sukak 9:3:5 ada, 8 pttr el, 4 4, 75 73 00 

metre murabbaı 3 taj numaralı :ır a 
711 İkinci Karantina Köprü Muhdes ,,okak 1731 ada, l par:sel 61 00 

243,75 metre murabbaı numara ıı ar::m 
Yuknı·ıda yazılı emvnlrn mülkiyetlerine biclnjetcn talip zuhur etmedi

ğinden 17-6-941 tarihinden itibaren l O giin ımiddetl<ı t<!mdicle bırakıl -
nııştır. İhaleleri 27-G-941 iadhinde ·ant on bcşt<>dir. Taliplerin yevmi 
nıezküı•da milli emlak ımidii rliiğiinde ııniteşekk il sn tış kom i;-;yoıı una mü. 

l'acaatlnrı. 2!306 
--~~~--~------~-~--~·----~.._............... . ...... -. Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 

bazı izahat 

Ve okula kayıt · ve kabul şartları 
ı - Ordumuza Hasta bakıcı \C hemşıre yetiştirmek üzere An.kara'da 

ı\I. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşi:re
ler okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahaUin Valıliğine, kaymakamlığına veya askerlik şube
lerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kamın mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelık mecburi hizmetlerini ordu hastahane
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memlekeitel•i bütün sıhhi 
te_...~üller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil m\.iddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek. laşe ve illıasJarı tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira aslı maa~
dan başlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi ıaşc, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okl11 16 EyJCil 1941 de tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okubı kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebnasından olmak ve Türk ırkından bu

lunmak. 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe 

nıüsait bulunmak (bunu her hangi bir hasta}ıane sıhhi hey'eti rapor u ile 
tesbit ctLirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe 

tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 

muvaffak olmak şarttır.) vey~ bu derecede tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdikname vey::ı bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına ekle

necektir). 
f - Evli \•eya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip bo§aruuılarla ko

cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ::ıit medeni ha1i bildirir müsbit evrak· 
.keza eklenecektir. · 

g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden t.erkettiği, ev
lenme sureti ile veya diğer inzibati seb€blerle okuldan çık!rıldığı, altı se-
11elik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamanılamadığı, ve yahud sıhhi 
sebebler dışında okuldan _çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masmflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taabhüdnanıe 
verecektir. 

8 - Yukardaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 
edilecektir. 

9 - Yukaı·daki maddeler mucibince evrakının muamelesini .bitirenler
den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lik şubeleri vasıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdür Hiğüne ~önderileceklerdir. . . . 
ıo - Müracııatların Ağustos 1941 nihayetıne kadar sona erdmlmesı 

lizımdır. 
ıı _ Okurların kabul edildikleri ve mektelıc hareket etme tarihler i ayni 

makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir, 
12 _ Kabul edilec klerin ,,ı.lun bulunduğu Ankara'ya ka?ar gelmek ve 

okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün. ed~n
lerin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol pamları kendıJerıne 

ait olacaktır. 
Ankara Merkez H<UJlahanesi Baı Tabilli 

ve Okul Müdürll Albay 
Dr. ŞABAN BARUTÇU 
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( ANA DOLU) 

~;;·; .. ı;;; ........... A;i;:Jii'i"'iid;;;;;! 
. . 
~ ..... -........................ -............... , ........ " ...................................... " " ' 

Jsmiir l..eYHun Amirliii Sabn Alına Komiayon11nclan ı 
1 - Tahminen beher kilosu (7) kuruştan (400) t<;ln kuru ot kapalı 

zarf usuliyle satın alınacaktır. . 
2 - Muhammen bedeli 28000 lira muvakkat teminatı 2100 liradır. 
3 - Şartnamesi komfrıyondan verilmektedir. İhalesi 4-7-941 cuma 

giinü snnt 16 da Gelibolud:l eski şube bina ·ında komisyonurr.u
zuıı lmunlcluğu mahalde yapılacaktır. 

1 - lstcldilcr mezkur giin ve sa~ıt 15 e Jrndnr teklif nıektnplarını 
komisyonumuza vermeleri. 18 22 26 30 

tamir l.e•azım Amirliii Satm Alına Komiayon-claaı 
1 - Tahminen beher kilosu 41 kuruş't:ın l 00 ton sığır eti ırnznrlıkla 

satın ahnacaktJr. 
2 - Muhammen bedeli 41000 lira muv-akkat teminatı 3075 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondan verilmektedir. İhalesi 4-7-941 cuma 

günü saat 15 de Geliboluda eski şube binasında komisyonumu
zun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

ı - tsteldHerin mezkur gün ve saat 15 de komisr,onumuz-a müra -
.. caatlnrı. 18 22 26 30 

lzmfr lem .. znn rmıfrli{ji ı::otrn n1nın komi.<ı11rınwıdnn: 
::\fiktaı·ı 

:rnoo Kilo Sabun 
5000 Kilo Bulğur 
700 Kilo toz ı;e.keri 

aooo Kilo 1'fak:'lrna 
500 Kilo Sehriye 

2000 Kilo Kuru iizüm 
5000 Kilo Pirinç 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı yedi kalem erzak ayrı ayrı pa-

znrhkln salın nlmacaktır. 
Taliplerin 2~-Hnziran-941 paz~rte i günü saat 15,30 da ceminat 

ve numuneleriyle birlikte kı.~lada izmir levazıJll amirliği satın alma 
komisyonuna mliracaatlnrı. 
lzmfr lr.1·rız11n a111i1 lirli .c:atrn nl:nw kmni.ııyomındcın: 
1\1 iktan 

1700 Kilo sadeyağı) a:;keri C!Vsaf 
1800 Kilo sadeyağı) askeri evsaf 
5000 Kilo Nohut 
9000 Kilo Makarna 
6000 Kilo Pirinç 
800 Kilo Sabmı 

i>OOO Kilo Pirinç 
5000 Kile Piıinç 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı :f'kiz kalem ~·ağ ,.e erzak ayrı arn 

ı>azarhkla snhn alınacaktır. 
Tnliplerin 23-Haziran-941 paz~rte ... i günii snnt 14 de mımuneleriy

ı~ ve teminatlariyle birlikte kışlada lzmir l~vazım amirliği ~ntın al
ma komisyonuna müracaatlaı ı. 

1 ::mir lrva ::ım um il'liif i .<ıflfm alma krımü:yonımdan: 
1\1 iktarı 

3000 Kilo .M ak·a1'11a 
ıoo Kilo Anrn sehrb·e 

2000 Kilıı Nalıut 
2600 Kilo sa<leyağı) a,,;keri c•\ snftn 
1500 Kilo ~adeyağı) a~keri ev. afta 
Yukarıda cin. ve miktarı yazılı bes k:llf'nı cırzak ayrı a,Tı pazar

lıkla !!atın aımnraktır. 
Tnlipl{'rin 2!{ h:ızir:ııı !141 pa7.ar~ i günu Nıııt on nltıda numune-

't•ri) le \(' min.ltlarl\'lf' hirlikte kı~ln<la fzmir lf'\':ızım amirliği i4atın 

alma komi:>yoııundn )'npıl.tcaktır. 

lzmir Levazım Amirliii Satın A lma Komiayonundan ı 
Miktarı 

4000 Kilo taze kabak 
4000 Kilo l>omnte ... 
~000 Kilo ~emis otu 
4000 Kilo taze fa~ml~ e 
750 Kilo Vişıw 
725 Kilo Armut 

1400 Kilo .. alntalık 
57 6 Kilo Yoğurt 

Yukrıııcla cin;:; ve nıiktl'irı yazılı "'ekiz kalem sebz.e mey\~e VE.> voğurt 
~ıj'l'I ayrı pazarlıkla atın alınacaktu·. 

Ta!ipler.n 23-llazil':rn-!l<Jl pazarresi günil saat 10 da teminatla -
riyle birlikte kı:-lnda izmil' le\•azırn amirliği sntm alma komi yonmın 
mürac-antıarı. 

İzmir levazım amirliği satın a lma komisyonundan: 
• 1 - Beher kilosuna altı kuru~ yirmi beş .,antim fiat tahmin edilen 

600,000 kilo kurn ot ihtiyacı kapalı zarf u uliyle eksiltmeye 
koıımustur. 

2 - Ek:iltme 7 -Temmuz-94 ı pazaı'te;:;i gün il saat 16 da izmirde 
levazım amirliği ~atın alma komi::;yonundn yapılacaktır. 

a - Hepsinin tahmin edilen tutarı a7500 liradır. 
•l - Teminat muvakkata akçası 2813 liradıı•. 
5 - Şartname!=i komisj·onda göriilebilir. 
6- l~k:;ıltmeye i~tirnk t!det·ekler ka1,uııı ve.ikaluriyle \'e teminat 

teklif mektuplarını ihale :saatinden en az bir sa-at evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardıİ". 22 26 30 6 

lzmir levazım a rnirliii satın a lma komisyon.-ndan ; 
l - Pazarlıkla 2100 kilo peksimet ~atın alınacaktır. Taliplerin 

23-Haziran-!>41 p-azaıte5i günü saat 10,30 da kışlada izmir le
vazım amirliği satın alma komisyonuna milracaatları. 

lzm ir levazım amirlii i satın a lma komisyonUıftdan : 
1 - :Muhtelif mıntnkıılara yaptırüacak n gari (14000) nzami 

(24500) ton kam nakliyatı kapalı z:n~ usuliyle ekl'iltmeye 
konmustur. 

2 - Yaptırİlacak bu nakliyat Ü<( kısma ayıılmak sul'etiyle -ayrı nyrı 
tnliplerine ihnle edilebilir. Bu iiç kalem nakli~·ntın birinci pnr -
tisi nsgnri bcs bin azami 8000. ik inci pnrti as1,''ıu·i dört bin aza
mi altı bin be yit?. !lcilncU p:ıl'ti thgnri besbiıı aznml <'n hin 
tondur. 

3 - Eksiltme ~-tcm"muz-941 .alı .. <{iinii . ant 1111 altıda kışlada izmil' 
levazım amirliği sahn alma komi yonunda ~·apılal'nktır. 

4 - Hep. inin tahmin edilen tutarı 122500 lira~lır. 
5 - Teminat muvakknta akçası 7375 liradır. 
6 - Şartnamesi komi<ıyonda göriilebiliı" 
7- Eksiltmeye iştirak edeceklere kanuni vesikalnri~'le teminat ve 

teklif mektuplarını ih-ale santinden en ıız bir !-\flat e\•vel koınis-
yonn vermis bulunacnklarrlıı·. 22 27 1 6. 

lzmir ı~vazım a mlrli !'i sa~ın alma komiayonmıdan: 
Kışlada anburrla nH~\·cud :rn adet sığır derisi pazarlıkla satılacaktır. 
Taliplerin 23-Hazirnn-941 ptı.zartesi gilnil snat !l,RO ela kışlnd:ı i~mir 

levazım amil'lifü :s:ıtm alma komisyonmrn ıniiracaatlnrı. 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komi.sonundan: 
ı - Aşağıda cin. ve miktarı y-mulı altı kulem sclııe ihtiyacı k:ıpalı 

zarf u ulü ile oksiltmcr(• lwnulmııştıır, 
2 - Eksiltme UO hıı~h·,m 041 ırnınrtcsl giinil saat 16 da izm!ı de 

kışlndu iımlr )evnzım amirliği sntın nlnrn komisyonunda j'n -
pılflcaktır. ._..,.. 

3 - HepRinfn tahmin edilen tutnrı 24432 yirmi dört bin dört yUz 
otuz iki llradll'. 

4- Teminat ınuvakkate akçası 1888 bin sekiz yilz otuz üç liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görfil:ebillr. . 
6 - Eksillmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ve temınat .tek

lif meh."'tuplarrnı iha le sa-atinden en nz bir snat evvel komısyo· 
ııa vermiş bulunacaklardır. 12 17 22 28 2147 

(SAlilf.E3) 

lzmir levazım amirliği satın alma komüryonundan: 
Miktarı 

660 Kabak 
660 Taze fa ulye 
410 Domat 
300 Taze soi'an 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı dört kalem sebze pazarlıkla satın 

o 1 maca ktır. 
Taliplerin 24-Haziran-941 snlı günii ı=:nat. on beşte kışlada izmir le

vazım amirliği satın alma komis~:onuna milracaatlan. 
lzmİr' levazım amirliği satuı alma komisyonundan: 
l - Aşağıda cins \;C miktaı',l yazılı beı-ı kalem yaş. serlz~ 10-T~m

muz-H41 glinü saat 11,30 da kapalı zarfla ihale edılec"'ktır 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ' 

2 - Muhammen bedeli 31550 lira olup ilk teminatı 2366 li:-~ 25 
kuru~ur. -

3 - Üskü-dar İstanbul cihetine nit sebzeler nyrı nyn taliplerine 
ihale edilebilir. 

4 - İstekliler belli giln en geç saat 10 ııa kadar teklif mektup
hırını makbuz mukabilinde fındıklıda satın alma komis~·onıı

na vermeleri. 
Cinsi 

Ayşe kadın fa ulye 
Ilamya 
Patlıcan 
Dem~tes 
Y <'Şii biber 

Miktarı 
Ton 

Muhammen bedeli 
Li. Krş. • 

130 13000 00 
25 10400 00 

1:rn 3500 oo 
75 3750 00 
18 900 00 

22 27 1 (j 

lzmir levazım amirliği salın alma komisyonundan: 
l - A~ğıda cins ve miktaı·ı yazılı beş kalem sebze 10 Tem -

muz-941 günü ~aat 11,30 <la kapalı z'<lrf usuliyJe ihale edile
cektir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

·2 - Muhammen bedeli 27375 lira 25 kuruştur. 
3 - llk teminatı 2053 lira 12 kuruştur. 
4 - Anadolu ve Rumeli cihetine ait sebzeler ayrı ayrı taliplerine 

ihale edilebilir. 
5 - isteklilerin belli gün <'n geç saat 10,30 a kadar teklif mektup

lan ve makbuz karşılığını da Fındıklıda ~atın alma komisyo
nuna vermeleri 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 

Taze f asu iye 105 ton 11550 lira 
'raze knhak :15 ton 2100 1ira 
Patlıcan 80 ton 7200 lira 
Taze biber 10 ton 600 lira 
Kırmızı domat 80 ton 4800 Jir::ı 
Bamya 7, 500 1125 lira 

22 27 1 6 
llmm·bey askeri satın alma komi, uomındmı: 

Umum Kati 
Cinsi Miktarı Tuatarı Teminatı Miinnkasnnın İhalenin tarih 

Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. Şekli gün ve saati 
Samnn 30.000 1230.00 185.00 Pazarlık 4 7 941 cuma. günü 

Şartnamesi saat 14 de 
Saman 13.000 533.00 80.00 Pazarlık 4/7 /941 cuma günu 

Şartnamesr saat 14 de 
Saman 75.000 3075.00 461.00 Pazarlık 4/7 /941 cuma günCI 

Şartnamesi saat 14 de 
Saman 34.000 1394.QO 20!'1.00 Pazarlık 4/7 /941 cuma günü 

Şartnamesi saat 14 de 
Saman 38.000 1558.00 234.00 Pazarlık 4 7/941 cuma günü 

Şartnamesi saat 14 de 
Snman 28.000 94:1.00 141.00 Pazarlık 4 7 941 cuma günü 

Şartnamesi saat 14 de 
Saman 50.000 2050.00 308.00 Pazarlık 4 7 /941 cuma günü 

Şartnamesi saat 14 ae --
Snman 32.000 1312.00 197.00 Pazarlık 4/7 /941 cuma giinü 

Şartnamesi saat 14 de 

l - Ayrı ayrı şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı sekiz 
kalem samanın şimdilik ilk ihtiyacı karşılamak üzere şartna
medeki evsaf dahilinde ve birliklerin ordugahlarına teslim edil-

· mek şartiyle 46 rncı mndd(!nin :.\1. fıkrası mucibince pazarhkla 
usuleıı mübayea edilecektir. 

2 - lhalesi 4 7 !:>41 cuma günü saat on dörtte yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin belli gün \·e saatte vesika veteminatları ile birlikte 

Umutbey a keri postn 1 37 satın nlma komisyonuna müra -
caatları. 

4 Şartname i "her giin komi yonda görülebilir. 
20 22 24 26 2178 

tamir l..e•azım Amirliji Saba Alma K_.,___. .. ._ 
Miktarı Beher kilo ... ..er•• ı. ...... -• 1 _9 . ..t. 

tahmin fi.yatı Cinsi 
28.000 kilo 7 kuruş Taze fasulya 
28.000 > 7 » Patlıcan 
20.000 > 9 > Taze bamya 
32.000 > 6 > Kırmızı domat 

. ..... 
4.000 » 6 > Taze biber 

12.000 > 6 > Taze kabak 
1 - Yukarıda cins ve miktarı :yazılı altı kalem ebze ihtiyacı kapalı 

zarf u. u1iyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 3 temmuz 941 perşenbe günü saat on altıda kışlada 

İzmir levazım amirliği satm alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 8240 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 818 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda göriilebilir. 
6 Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikakırı ile teminat ve 

teklif mektuplarını ihale ~aatJnda11 en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacaklardır. 17 22 26 30 

Askeri fabrikalar umum müdür 
lüğünden: ; 
Kırıkkalede yevmiye ile istihdam edilmek üzere Frezeci, Tornacı, Pu

lanyacı, Te \'İyeci, Kazanc1, Demirci, Boyacı, Saraç ve Sucu usta. ı alına
caktır. 

Talip olanların istida ile Kırıkkale Gurup l\lücHırliiğiıne müracaat-
ları. 21 22 24 (2264) 

inhisarlar umum müdürlü2ün
den 

l - Şartn:mıesi muciqincıe 10.000 Kğ. Hublon kapalı zarf usuliylc 
satın ıılınacaktır. 

2 - Muh:ımmcn bedeli sif 18500 lira. ' 7,5 muvakkat teminnt 
1387,GO liradır. 

3 - Eksiltme lı7/941 salı giinii saat 15 de Kabatnşta Levazım ve 
miıbaymıt şubesindeki alım komiısyonunda ) apılacaktır. . . 

4 - Şartname sözii ge~n şube veznesin~n 92 kuruşa alınabılır. ... 
5 - Mllnnkns:lya r-iıı erkler miılılirlü teki~ m ktuplarını ka.nunı 

vesaikle ~ô 7,5 gilvenme para ı nı.ıkzunu V<'ja Banka teminnt mcl.1:upları
nı ihtiva edecek kapalı zarflurını ihale giinü ek ıltrnc saatinden bir saat 
evveline kad8r mezkur komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. ıo 14 18 22 (2092) 



22 HAZiRAN 1941 PAZAR (SAHiFE 4) -- (ANA DO LU) --
ilim Kurbanları 

Mikropla dolu suyu 
içen doktor. 

· Surigede 
- Baı tarafı bin!nci sahif~de -

dnha fözla sokulmuşlardır. q Telgraf, Telefon ve Aja·ns Haberleri 

Romanuaıı bir doktorun kendisine uaptıöı 

Fransız Nazın Suriye .. 
den döndü 

Kahire, 21 (RadyoJ - :\Iüttefik. 
kuvvPtler sahil mınt::ıktL >mda il~rlemek 
redlrler. Şnrn c~wmrıd::ı Vişi kıtaları
nın mukabil hareketleri pu:;l~Urtül
muP.'ttir. Knvvatl<ir. rniz ih>dc-me-kte. 
dir. M crkr.z lı:iı'<' kfit ınd:ı de~işiklik 
yohu da cHişmnn yıpranm:ıktadır. Vişi, 21 (A.A.) - fi'rnnsız hava 

li at !fava kuvvetlerimiz, dii.~manın nnzırı general Berjere Suriyede ynptı-118 U mühim t<!merlciiz nokt-alarını hnmbar- ğı tetkik seyahatinden dün öğleden 
dıman etmektedir. DP.niz ta\·:varele- sonra Vişiye dönmüştür. General gelir 

ilim ve tetkikatla uğraşan adamla- olan Holzkmcehtin sağ eli hac:Uılnrını rimiz, Bcyrut limanını bomb~;;dıman gelmez başwkil munvini amiral Dıır
rın en miihim istinadgahlarından biri muay('ne v<' tedavi ederken röntg~n etmiştir. Bir tahte1bahire i~u.bt>t vaki lan tarafından Jrnbul edilmiş ve Suriye 
de hnvvanlnr \'C hatta jn.c;::ınlar üzerin- .-.ualannm te<ıiriyle yanmıştı v.~ l'lın olmuştur. deki askeri v:ıziyet hakkında kendisi-
de yapmış olduklan t<:>crübclerdir. Pt>k k{'qihn<'Rİ k:ıbediyordu. Beyrnt, 21 (A.A.) - Bu nk.~am ne mufös::aJ iznh~t vermiştir. . 

Berlin odamızda bir 
meşher açılacak 

ihracına mosaade edllan mallarda.o 
nümunııer istendi 

D 

favdah olnn hu t(lcriibder .ıınyeıdndP CC'phcl<'r<il'n g<>len son hnoerl':!re gö- Gcnernl Dentzın muvaffakıyetle .-
rli~ ki asırlnnd:ınl><;ri pek biiyük tera~- !Ju. y:ımk: ~onr:ı ~!'ıı~ı-c fahavy.1!1 re, dii~manın nrt::ııı tazyiki kar<Jısın- ~a~e ettiği m.uh.nrc?eler h~kkında iyi l tanbul, 21 (Tel~fonla) _ ~rlin- ret -0dasındn, hlikfimetimiz('(I ihracınn 
kilt•r olmuş ve ilım, sah:ı~;ında g~nış etmıştı ~·~ gıttıkçe .d•!{~r ~zuvl~.rn ·~~- ~n. F~·an ·ız kıta~-arı Şa~ ~~hrin.i ter- •.ntı~baln:ını _bıldırm~~ ve bılhas~a fcv- rleki Türk ticnrct odası, htaııbul ti- müsaade edilen mallara ait bir meşher 
ufukt.n:· nçıl~ıştır. :r aknt her devı:<l.e rnyet ed1) ord~. II.a) ntın~n. :;On gunleıı_ k~tm.ışler ve. sc~ır dı~ındakı Y<'nı mev knlade :;ı~t'.kln_ra ra~ılll'n Frans.ız. kıta carct odasın'2. bir mektup g-öndrrmi~- acılncağı bildirilmi~ ve mllsande edilen 
bu gıbı t~cru~kre karşı pek çok ıtı- ne kadnr vazıfesınden a~ rılmıyan bu zılermc çekılmı~lerdır. Iıaktan ge _ !arının h:n n -.e rlenız ku\-vetlermm <l<' t· bu mnllardarı birer nümune gönrleril-
razlar vaki olmuş ve bunl:ırı yapanlar adnm vnzifrısinin kurbanı olmu~ Vf! len ve 1'iyuz umumi istikamet.inde müznharetiyle pek büyük bir cesaret- ırG 1 kt t Bf>rlin Türk rica- m~.:;i istenı~is.tir 
hakkın<ln hnttit mahkemelerde bile '3- kan~rden ölmü.::tür. ilerliven lıir dii~man motörlü koluna le hnrp etmekte olduklarına dikkati .r.e en ıne up n, • · · 
ğır hükümler \'C kararlar verilmiştir. Kendi sıhhat ve hayntlar.~nı feda h:ıva kuvvetıerlmiz hücumlarda bu- çekmistir. " 
Buna rağmen h~di.~at gene tabii. s~r- eı.ıe.ı·cP<:ıine ynı~ılan tecı:~~lerden lı_n'<."llll!:I vf' bliyiik zayiat verdiriimiş· x Almanya 
rind" rlevnm ~tmış VE' hele hnzı ::ılımler hırı dcı Snrbuler;cu nnmmrlakı Roman- tır. R lt Al · •d 
bizuıt kNı<ii vikııdleri lizerinfü• bilt1 \·alı doklorur~ ~İ7.Znt k~~di. kör barsağı- K[ıhirf>, 21 (A.A.) - İngiliz orta uzve , manyaya şı • . 

Amerika 
tecrl\be vnpmnktmı ve tetkikntfa bulun ııı rıknrm. k ıçın mevzıı bır uyuştlfrmn şnrk hnva tebliği: J f/ı h.. • • • ft O 1 1 
n~a.k~an ·n.ı<:llf'dil~n~e:n!~tir .. Yani <liy~ - ile kendisine yaptığı ameliyattır. lngiliz \"e Avustı•:ılya avcilaı·ı \"e ue e ucum· ettı · Rusgaua saldırabılır mi f TAYYARE END STR s 
l>1lırını kı. bu gıl>ı ıüımlerın, bnşkal:'ı- . . . . bombarclımnn tnyyareleri dün Sur:- - Rnşt:ıraft 1 inci sahifede - • FAALiYETi 
rının iyiliği uğruna. kendi vücudleri- Gene .a~'r~ı _Pl'('~ısıbc ı::.tı~::ıd <'den Dr. rede Şam ve Beyrnt yolu üzerinde ne tark etmiş olacağız Boyun eğmirn-
n~ sokmadıkları hfç hir 7.ehir ve hiç hir E.\:<ın 0 ~ ılın IJ~r. d.efa. ~Ör bar.sak. v: Rav~c: ar.ab:ı.la.~·ı ile motörlü nakliye rnz ve boyun eğmek ~ivetinde de <le _ 0 takdirde 8Sll maksad 
mıkrop k:ılmnmı. tır. n;ı rlef~ dn_ f~~ık 15111 ıkı defa olm~k knfılelerıne hucum etmişler ve bun- V• • • • • Londrn, 21 (A.A.) - Nevyork Ta:r-

llim adamlarından biri ölüm yata- bııznt J,endı vucuclunde yapmış oldngu form çoğunu tahrip etmislerdir. Tay- gılı~. . ne olabıJır? mis gazetesine bildirildiğine göre, A-
ğında o~lıına hitnben y:ızrlığı m.Jd.np- operosyonlnr <la bu meyandadır. yarelerimiz $nm mıntakasındn mo- \ aşıngton, 21 (A.A.) - Ruzvelt, "7 '} ,,1 (A A ) R" . · b:ı ı· me.rik:ı tayyare endü!'ltri.si ö milyar do· 

t .. J" t J A 'kanın açık d . 1 . Al 1 ,,urı ı, .... . . - oı;t{'r • r ı- l d f 1 k A • ta: . K" .. k . . . or u vn~ı a ar•ı taarruzda bulun- merı • • enız erın man ar riror· · nr an ::ıı a tut.an as ·erı tayyare sıpa-
- Ben . oğuyorum. mıLzım hafıf uçu · hava h:ıbbelerının bıle da- muşlar \'C Brnut limanını ııidde'tle tarafından kull:ınıJmasına tahanınıül ·B. • t . R r h b" . rişleri slmıştır. Bu rakamın bir rnLsJi 

!ılıyol'. Aıiz oğlurı1 otop.,i y::ıplırmıy:l marlaı tıkıyacağı ve öülme sebep Lombalı\·arak· tahı~·p ve d~nızaltı ctmiyeceği hakkında parlUmentoya tf ır gb~lzd,: <le~;~ .er ıön mtAl 1
3 ırıne daha artması muh~mf'ldir. Verimi 

l ·ı. k 1 L ~ olacn 1 ı kk d ... "t"l 'dd' ı · · d .• · b' · 1 • a en ı ır ıgrne g re manya mecbursun, ga ıua ·:ı ın .uarsa:.,rımın ' • g . 1.a . ın n ·'uru u en 1 ı.!l a- olduğu tahmin edi en bir P'(.lmh·i JJn. \•er ıgı ır.mcsaJrn, buna :ısla taham- S , . tJ b' ·rv· .1 h ' 1,: müoomndiyen artmnkta olnn Amerik:ı. 
clördlincti kı mı delinmiştir.~ rın :rlc mı ı bat etmek modern dok- tn mısl-ardır. -. · .. mili edilemıyeceğini RöyJemiştir. Fakat O\:~ e c: u ı~ı 1 e .~rp yap~11 .': .. !"': tay.rare endüstrisi şimdi ayda IGOO 

Diyordu. Ve neticede koy<lu~u tı>.s- torla~·dan l.ıiri büyiik bi~ ce8-aretle Lilı.yad:ı. 19-20 geeesi Bingazip yr.- Ruzvelt •. b::ı~riye encümenine bu hu - tem~~~~~e farat So\: e~l~ db~rlıgm ı tayy!H·e ya.pmsktadır. Fakat harbiye 
his clı ğ ru çıkıyorrlu. hııdı clamal'laı:ına az ı:ııktarda. ha- nidcn hlicum edilmiı:ıtir. Yerde bulu- Rusta hıç bır tedbir teklifinde buJun- rn c k J .:mza ~nr:u~ "i es ab ' l~ 1 f!t~ı -neznreti 6 haftaya k.1tlar senelik va-

Anmlaşlnrını \'C hiilün dünyayı i- va ~ırmga etmı~ ve netıcede bıraz n:ı.n dlisman tavyar-elcri mit'"nh·öz mamıştır. Ruzvelt, daha şiddetli bir han~;ı. duzere u .~~;r.ş ıı kP~.~ ı e sat'i imalil.tın 2;;000 _ 30000 i bulması-
man citikl<'ri ~eyler hnkkında iknn kalb çarpıııtıo.ındnn başka bir E'Ser nteşine tutulmu~tur Yerde 3 t-~rynr • prot.e~to ıyapabiJmek için böyle hareket 3:r ınb. evafm

1
1• mu i e mcke .n 1

1 
su· nı beklemektedir. 

f'tn~k için bizzat kendilerini bile i'echı görm~mi~ti. ~·nkılmıştır. " · ' ' • c et.~iş. ve ~<'dbirlerini söylern<:>niiştir. r·c ı te. ırat~ >ı; vaz yet!? .. o~m~ ~ at. 
etmı\'e h·ızıı· ohn bu :Hhml:ırın ne rl0 - n· t . . .. . . Çunkil verıle~k kararların ne '1.:>kı'lde zu {'~ lemcktcdır. l\luhabı.ı.., lngılter~-

• • • • < • • • ır avvaremız gcrı donm(-\mıştır • 'Y"' • • tT' · ·l ı· ·· l l ğ I · ı · "' bl . ... · ı·ec<!de )'iiksck olduklarını takdir et - Amerık:ılı Jame~ c~ıroll me3}ekda- n•Y . . h 1 . ı d . . - - .: karşılnnacnğı düşünülmekt~ ticaret nın ıs ı ası) o ne ıce~ 1 a a:zıa~. ı ın. ngı iZ resmı te ıgı 
k ·· k" d v ·ı ı· B h ı d · k ıger cep e ene e ka\ da deae, ·ı · · h' . . • . d"11 Alm"n\·"nın tngıl.ı.....,re'·ı n1\tC"d·" me mum ·ım egı c ıı-. ına: c en azırım .» emış ve açı · bir Şe\• voktur • ~ goemı erını ımaye ıçın bu gemılerin " . .. • ''... • ~... ;' " v • K h.. 91 .. 
~te~hur doktor Peltcnkofer, kolerı> kolunu uzatmı!2tı. Burada sarı hum- · • · silahlandırılmasının vera donanma Jcyı bırakmaga mechıır- ·~.ıecek va:+ ıt ııe, ': (A,.A) - İngıI:z. o.rt.'l 

hastalığı hakkındaki nazariyesini is . ma denilen ha~talığın sivri ::ıinek va- T :00 tarafından himayesinin Almanlar ta.- t~lar aran:ıakt'.ı olchi~\1 fi.kr:ni Heri şn~~bumu~ı ka:argah:nın teblıği.:. _ 
pat etmek için bizznt kendi hayntmı sıtı1<:i~·Je geçtiğini isbat etm~k mev- R v:SY A rafından bilinme;;i de i~eniJrnektedir. surmekte~ır. . . : ya~a · Ka~da d€ger ehemmı5 e.-
ıehlikeye atmıstı. Kendi üzerinde yap- zuubahi<:ıti . Bu ha!ltalığa tutulan in- _ • • • • Ruzvelt, Robin Moor vapurunun ~~uhnb:.\J, AI:-rı:ıny:ının, sırf. t·.~: lı bır.~es. ~oktur: 
tığı bu teci·nbe hakkında şunları ya- ~ınları emen tehlikeli bir sivrisinek 1 Bat tarafı ban~cı aa~ede - Almanlar tarafından habersizce batı- rany n bugdayı ı~ın ~?''yeti er ~ırlıgı- H~beşıstanda · Kıtalnrımız !Jebas-
zıyordu: . bu adamın kolunun lizerine konmuş- h.arp so~~ııa ka~~ar bıtraflıgmı g_~r!!n- rıJdı~ nokt~sınd:ı ısrar ederek, vapu- ~e kar~ı har~~ct~c~~ı n:::zarıyesını s.a ıı~a~!nı. muh:ıfaza ede:n ~ır 1tal: 

cEkşi bir teamül gi},.leren mıde u- ttı. Caroll döıt glin sonra ölüm dere- tı c~me~ ıst{'me:-11 de muhtemel goruJ - run ışar<'tinın bariz olduğunu söylemiş ı cddetmektedır. , . .} an ku\:.\:.etm~ .huc~ım et~·~ 'e. dil~ 
.saresiniıı mik1·opları öl<liirebilt-ceğini 1 cesinde hastalanmıştı. Kslbini duru- m~ktedır. .. .. bn vapuru batıran Alman t.ahtelbahi~ . S~o~hoJm, 21 ' .\.A.) - R•ıytı:ır m~n gaıp ~ahıl.ıne kadar ~lirlı~mtiştılı:-
nnzarı itibara nlarıık bu ek~iliği 1.adil yor zannettiği zamanlar olmustu. Bsastn harp gorulmenıekte, faka~ rinin bayrağını gösterip milliyetini bıldırıyor•: . . . Duşm~n ag~r ~~~ıplara uğra,ılmıştır. 
iein bira7. karbonat aldım. Bunun ii-j Fakat ha. tnlıktan ifa.kat buluvordu. Almanyanın Rusyııdan bazı faleplerı bildirmediğini, bunun hukuku düvel . Dagens .l\~ıhter .. gazetcsınnı , Ber- 8urıy<.'de. Bul~n ceph·e. boyunc~ 
zerine kolera mikrobiyle dolu et su - "nrı hummanın sivrisinek vasıta~ivle hatırlatıhnaJd~dıtr. (R. G.) esa:-ılarınca memnu olduğunu, ticaret lın muhabırı.v? gor~ muhtem.:?. ola- ıı:.uhar.ebele~ d~• am :~ı} or. • Sa~ıl 
yuııu şah itler :1rasında içti m. :ı> 1 ı.:·eçtiğ'in i is bat eden ilk tecriibe~in • gemilerinin denizlerde himaye.~iz kal- r~k pek. ya~.m.~a H ı~l~rl~, _Sovyetlc- b~lg?~ınde ) cnı terakkıler }~' ?edıl-

Orada hnzıı· bulunan arkadaşlan bu kendi üzerinde yapılmıs olduğunu Bu/gar Kralı döndü malnrma müsnnde edilıemiyee<?ğini ı:ıör- rın Bcrlın huyıık elçı~: gım:~m~ )'a - ı:nıştıı . Şa:1~ı c~~ubu1da ' ı!;ı .~"~t~-
cleğcrli alimin hu hareketine mfıni ol- ı:;öylerken hu nd:ım bir iftihar dunt- . lem~ş ve ')'İne ayni usul dairesinde, mu- pacakt.ır. , . , . 1 ı~ın m~ a 1.. ü~um arı?ı .P'13 u~: 
nrnk istemişlerdi. Fukat o: «Eğer yn- \'Ordu. , • Sof)a, 21 .<A.A.) - Yabancı meı:;ı- harıp gemilerin, batırılacak gemilerin . Bc~lın ya1·ı reRmı .n:ıa.Mıt..erınc~, muşl~r \e muUefı~ler fenıd·~n ~e 
nılıyorsnm o vakit ölümü bir "ükünet ıe,~et!~!de seyahat edcı:ı ~ral Ilorıı::, r.oJcular ve müret~batını emni:rete al- bn• tıcnrct aııl::ı!".nrn"ı ıçın So\'yet - rakkıler k:ıyd~t~ışlC>rdır. i\~P.rkcz 
ic:inrle karşılıv:ıbilirim. Bu bir intihar B"~···k p t . d k d h t 1 w dun ogleden sonra gelmıştır. ması lazım geldiğini hatırlatmıştır Alman mii'z:ı «"'re~!ııdı?ı' hab.~rdar rıl- mıntnka~ında Vı._ı mukavem~tı ya\"n'l 
degil. bir askerin cephcd ölmesi gi- hak~inudn .f: ~euc\.-bcc} b~z . . tska lKd~ ooo Ruz\'elt, bu vapurdan teı::.adüfen kur madıkl-arı h·•;•an edilmesine rağml?n ynva~ erımektedir. 

< 1 u J I ızz:ı.... en 1 1 k d . t t.ul nl h t.l So •v.;ıt b'" .'I. }r' 'n·ı " r1 r hıı". ooa bi kahramanca bir ölilm olncakhl'.» <lİ- VÜCUdll il?.t'rind Yapmak istemisti. S en CfJYCYC 88ffUZ :ı nrın ayn anna temasla ı:Jan - \:J u~: • e .~18 •• 1
' ') .:: ;' .'' .'~ 1 l.tl 

1 yordu. . .. .. .. - .. ~ . . · . dalların d(\nize ntılmnfarmın Alman re nezaretı11:: gıtrnı.~ oJdugu b ıldırıı- ~ ALMAN TEBL Gf 
Pettenkofor hu tehlikeli iecrlil>Men . Bu!~n ~~ı ~ozl.eı• hula~a. ı;dılır?e de- . Berlın. 21 (A.A.) - D. N. B. A- tahtelbahirinin mesuliyctini azaltma • mcktedir. ";"~ ı •v. 

sonra bir ishale: tutular:-ık ölnılistii. ııılebılır kı, ılmın. terakkısı ve ınsa"Q._- Jansından : dığını ~öylemiR ı:e bunu gayri insani 000 Il~;lın, 21 (~.A.) - Alman t.cblıgı-
Fakat ıkoleravn tutulmamıştı. · l~a ref-ahın temıni Pek büyü.k feda- Giridden hareket eden Alman tay- bir hareket olarak tevsift<m sonra de~ iSPANYADA BAZI KABULLER ne gore, s?n hır h.aft.n zarfı~d.a. 52900 

1889 tarihinde meşhur profesörler- karlı~lar yapılmasını icabettırmiı:tir. yareleri dün gece İskenderiye şehrini miştir ki: l?nltı~ 6. dllşmaı~ tıcare.t ~.emısı ıle uy-
den Rrouvıı _ Sequard Pal'iste- bulunnn Bu ~ıgurda ~~f~ini fedn edenlerin me. lıombardın;ıan ıetmişlerdir. Liman tesi- - Bu batırma hadisesi Almany:ı:ra l\fadrid, 21 (A.A.) - Hariciye nn- .) arelı ~ır muavın ~emısı h~tırılmışbr. 
biologie cemiyetinde bir konferaıı. \'t:'- t.i?.nıyct farıhınm en yüksek bir mev- Ratı, deniz tezgahları yangın ve infilak karşı tahkirı1rniz ve müdafaa götü; - zırı Sernno Sunier, biı'ibiri ardınca ~~ Am~.}andaAb.nzı.lıman tesısatına, mer 
rerek fe\:knlfüle g~nçleşme usıılünii k:ınd: ycı: tutrl!:.ısı. ~aphkları feda- ?~mbaları ile tahrip edilmiş, yangınlar mez bir hfLdisedir ve mesulU Alman - l ngiliz, Alman büyi\k elçilerini kn -. ~czı \:e şardkıhrngılte~ede hava meyd~;ı 
keRf-ettiğini iddi ediyordu. karlıı.rın bır ncııce:ıı<lır. ıeınde bırakılmıştır. rad ır. bul etmiştir. aıt~n:.ı .... -e n :ı başka nokta~ara mu· 

konferans glinünden 011 dih'j giin . essır hücumlar y~pılmış~ır. Bır Almn!1 
evvel bu c.eRur müdekkik kendi vucıı- BP~H!fl hoşuma g itti; bun11 rağmen ı Port.ekiz hUkOmeti de bila itiraz Al- s~vaş fay~·are müfı;ze.ı;ı ~O - ~l hnzı-
duna hayvmılnrm t.eıımıiil guddeleri - keııdısınd<ın .k~fi malOmat aldım. Bu E • d • it ı 1 manynmn talep ettiği milsnadeyi ver- r.m geeesı İskenderıy~e:ı<ı d~ııız ~s.cıil· 
nin hülasasını şırınga etmişti. Yaptıv1 k.actınn~ hcpınız nasıl nşık oldunuz; srarengız enıza ) ar mişti. Kısa bir mUddet sonra külliyet- n.u bombardıman etmı~t;r. $ıma.h A!"' 
tecrübenin mllsbf>t nctic ~ini yt~fnıi~ iki l'ıddct hnyrA(·t!.. . 1i mnkine, mlihendis, amele v~ milhitn rıknda. Bl~rg • Ilurg eıvannda ıngi!~ 
,nşınıı girmls olan l>ll ihtiynı· k~nıl i - Ekı:-elıms; hır clerr.c<'ye kadar! · A k h d h t miktarda levnzımatla doJu ticaret. g(')- tahn~şül kırolmına ve- 0.tomobil ~nk}ı-
~ıicudilıı<l<> ~fünıüstii. O gün, dahilı . ~ .Evet.. JI~berim .. vnr. Çünkü ona Ş ' arp, e şe Ve macera milerinden mllrekkep büyük bi.t Al- ratın:ı ~o~. :ışağı~n hil,c~m ed~mış, 
ifr:ı.ılaı· üzerine vcrdil:{i konfor:ın~ t:-ı ,-;nınıı ~nuttul{ııın guıcl bıt· Frmı!'lız - 25 - man kafilesi, ~ytan kayalarını ziyaret ~~~{uk :~ı;~rıl'!~~ı .b.araj\aJar. )akıl: 
bedC'ncn ve ruhan bir taz<i!ik bir im\'· kızı rakıp çıkmış.. · • . . . . t . . . . edivordu. . :. 1 ~· un erıt ıngılız t:ıy)lareıcı.:~ 

t l . h 1.At ,J" ,J' _ 'Iaclm"zel ı;-,·elı'n reket edıncz ! Gıdebilırsın !.. Yalnız ngılızlerın cntelıcens serınsı ve • .. qımalı Almnnvada bazı sehırlere hu-ve ve )il" areM: :ı.rzeuı\·oruu ~· • "· · ' .. . · · · · .. . . . . . · . • .. \"' 1 0 . .. t • "t h Evet JfotH dilber Evelin ı !iunu bıl kı, hır deııız ~athında duş - Fransızların ıkıncı mukabıl casus teŞ- Müh l' 1 1 . b . .1 . cum etmıs, yangın ve ınfılak bombn-
ıyana ı ır ron gl"n mu e n~-.ısı i~ntı .. nla ·;:\"le~m~k U>sebhii~ü~de bı:l·e· manlarımızı bastıracak kuvvete hiç kilat.ı bürosu, bu kor.ianların faali_ .. t" r e~< ıs ehr,. Jıtrlerd nd·e.r Aseçı 1mış !arı atmışlardır Sivil halktım bazı te-

--------------- · • ... "' · b · ı ·k 1 y • • • • mu e.ıennın ~ gıve er en ı. me c - 1 f 1 · . 
~ / l bulundunuz değil mi? ır. ~amaı: ma .ı o a.mıy~cagız, ?l~ ıtı- ~·ete geçtı~~erın~en haberdar olm~ş, Jer de keza ı.: · e. at o muştur. <_tec.~ •. av~ıların:ıız bır 
r QSU ga Satış arı 'lle 11l0- Fon Gutman omuzlarrnı k:tldırdı: b~u la. ~:lıLmctı denızlerın nıbınde fak~t teşkılatın ıp.ucunu yakalamaga Kayaların vaziyeti. otuz metre viik <hl~mfl~ tayyarc:ı du.şurmüşlerdır. 

b ·ı [" k • l l - Ekf:clans bu haberleri zatıalinize arıyacagız. . . . hcmlz muvaff~k olamamıştı. sekliğinde rasathane, inşa ~ildikfon Gır~dde alman e.«ıırlc;· 
ı ye l e'll ıra ar ,•ere~1cr ~ok nhm:ıkmış. Evet, ben, A.sor adnların.ın ık ı actası ::ırasında, . ~u eRrareng~z . koıı:ıan U?şkill1tına sonra bfö~blitun değişti. Bu meyandn Berlın, 21 ( (A.A:_> - Al~~ ord~-

- Bat tarafı bin:nci !ahifede _ E,·elınle aşk . yapıyordum. Faknt bir dl'nı.z ~~t~ırıı hır kaç met.re aşan ınt;ıuı.p ctn:ıek .ıs~ıyenler vatanın mız- suların derinli)i'i de ölçilldU. Ayni za- ları ~>n.şkumandanlıgımn te.blıgıne g?· 
. ~ .. . . maks:ı.ıla i~timıd 1Jdert-k bu aşk mnc~ra- t:-hlıkclı bır.tak~m kaya.Jar v~rdır. Bu r3:gı \'~ Zıgfrıdm kılıeı Ü7.C'rine ye .. ıırnndn bazı arızalı yerlE>r diimdüz. ı'e, ~ırı~t .nd~sıı:ıd:ı alınan e:;ırler 10 bı!1 

re. vılayetlcrde te.ykkul edecek ko - sına girişmi~tim. füıkipJerimizin mu- by:ılar t.rı.rı~idır. R~ndan b!r kaç mın edıyo~lardı . y:ı.pılı.h. Mühendisler için normni evler 700 ı~gı.lız ,, bın Yunımlı olarak tesbıt 
mısyonlara bırakılmışt:r. . . b~av\'er plfınlarırıı elde .:tmek istiyor- a-;ır CV\'el bır t~k cısi.m halıııde ol - .. n.~ y~~ın k~rkunç bir yemindi ''{' ameleler için de gay~t. gilzel baraknla~ Pdllmı~! ı. . y 

. A~knı a, 21. (H u~usı) - ~lobıl) ~· dtım. ch~~ıı1:rı ~~ddt> bırden]:>ıı·e zuhur eden ko~·u koru ne rı:ı.yet ve ltaatı telkin in~a edildi. • D. N .. '!l· AJ_an~ınm son :-ıld~ıp m:;
ıl<? kıraya verılen bınnl~rın kıra be - Ayni z:ımnnda onun ııamu:))U bir kız n;u~~ış hır yanar dagın korkunç taz- edıyordu. Azor adaları ve civarındaki knvalnr tun:ın~a gorc, nıhaı rakka_m ı~g!lız esır 
delleri hoakkıncla. koordınasyon he.}:- olduğunu <lil~iindüm. Ve onu izdh·aç rıkı ıle karanın biiyük kısımları ber- . Hala, büylik olsun küçük olsun tef- hattı fü~tuvav:ı çok :rskın .olduğundan le_rı~ın 1~123, Yuna11. eıur~erınm 5608 
e~inden çı~an bi~· k~rarnan:ıe 1!1UCı- yoliyle 3ğlarıma düşürmek istedim. hava olmuş, deniz üstünde yalnız rık edilm~zdi. Cezayı müstelzim ol- senenin doktız ayı müthiş .sıcakların ya~ı yek~~ olarak es_ırlerm 18731 ol-
bınce, mo~11~yel~rın bı~ ::e!17lı~ kıra~ı. Halbuki .eHasta kcndi:-.iııi hiç sevmiyor- bu kava parçalan kalmıştır. Bu h"'!ı- mıy:rn müt~lealar bile d<'rhal ölümle g~mektedir. dugunu gosoormckte-0.ır. 
kıymetlerının yuı.~e yırmısını geçme- dum. Rn itibarin :;iy:ısi bir adamm ta- yalar: bahriyeliler arasında «~eytan teczıye edilırdi. Almanlar bu tabii nimetten fatif:ı- 000---
mek. üze.re bele~ıy,eleı: tarafından ki11 ettiği emele kavu~mak için yapabi- kayaları:& diye tesmiye edilir ! . Bundan bir kaç asır evvel denizle- de etmek ç~resini de bulmakt.1 gr,rik- AMERIKAOA PETROL YASAGI 
teş~ıl edılecek lıır hey et tarafında~ le '"'gi hereketten b:tskn bir t<>~bbiis- . Bu. kayalar; vapurliinn takip et- rı baştan. ba~ kaplamış olan korsan- mediler. Güne.sin yakıcı sıcağını hu _ r • • 
tnyın olunacaktır. Bu kıymet takdı- ~ lıuhmmadım. tıklerı yoldun çok uz:ık olduğundan l~rın m~ıyetmde çalışan tayfa ve za _ susi aletforle toplamağa ve buhrtrlı .. \ .nşıngton, 21 s~.A.). - RUZ\: elt 
ri, bir hafta. içinde ynpılac-aktır ve - Bravo r.utm::ııı.. Evvela \'atan. bunlara fener konmamıştır. Anenk bıtlert.', kaptanların tatbik ettikleri, makinelerini, teksir edilen bu sıcağın but~~n petrol m:ımulatını ıhrac:ıt kon
tc;;bit mnsrafını, mucir verecektir. :.oı1ra :ışk !._ Genç:-iniz, tabii ihtiyacı- bahrir<'!ilerin haritalarında göster il- c~zAa usulleri <'. rarengiz denizaltı tcş· tazyiki netic.esindc harekete getirme- t~olune tutmmıt~r. . Petr~l mamfı -
Kira bedeli ayrıca, mevcud esaslara nızı defetmek için eğlenmek hakkınız- mcktedır. Balıkçılara gelince, bu k~- kıla tına da aynen tatbik roiliyordu. ğe mu,·a.ffak oldulnr. Bu makineler; la tının ~ark s:ıhıllerınde ıhracı an
göre tayin olunacaktıı>. O.te! ve pansi- dır. Faknt vazifei vatımjyeyi bir Jith- yaların bulunduğu semte bile uğra - • ~lüm ~a.rarları bilamuhakeme ve araziyi her maniadan temizliyorlardı . c.nk l~tgılt~rc>ye, f'lısıra. ve garp yarı 
yonlar b.u e~aslardan h~rıçtır. E,.;a.slar ~a obun ı.ın~tmak c3:iz değildir. Her ne mazlar ... o kay:ı.lnrın menhus olduğu- anıde verılıyordu. İdama Jt?ahkOm o- Ve ayni zamanda ~ıkan topraklnrı, t:.ıcı- kUrcsın<? :. apıkıbılecekttr. 
geçen cyırmı §ub:ıttan ıtlharen mute- ıse S<Hieclımıze ~lelım.. nu dn Aoylerler. lan, tayfanın kafası balta. ıl~ kopar1- hm d~nize dökUyorclu. • 
her olac:ı.ktır. !şlei'inizde fazla acele gösteriyor- A1!11anlar; bu kayaların tabii va- !!yordu. R ütbeli iı-ıe .kafast kılıçla kesi- Yuk:ı.rıda 7.ikrettiğimiz yaMrd:ığın A N A O Q L U 

: • . . . . s~nıız. Bu gibi işlerde isticn l iyi ne - z!ye1ın~en istif-ade ettiler ve esraren- h~·ordu . l~a~ heyeti az~ları, ayni hü- müthiş il.fe~iııc uğramış v~ nihayet 
Radyo gazetesme gclre, mobılyelı tıce vermez. lşte bu cepheden beni gız denıznltı gemilerinin üi'siinil bu- ~~mlcre tabı tutulyorrlu. Ancak onlar muazzam bır enknz gibi deniz ortnsın- S'!!hibi ve Başmuharriri 

evler hakkında verilen ksrar. .,,on ümiclsizliğc sevlkediycfr.,unuz ! Bu ı·ada kurdular. ıçı~ \'e~ilen idam knrarları asılmak ~ll da kamhş olan bu kayalar, deniz sat-

~ ......... ..... 
zamanlard:ı. bazı apaııtman ve C\' itibarla ,:;izden, bir daha. soruyorum! Buraya hakim olan hir şirketti ve retıylc ınfaz ediliyordu. hında •yakıııdan ancak görünecek kn- HAYDAR R O Ş T O Ö K TEM 
. ahiplerinin kirayı attırmak için ter- T<>şebbUsUnüzün ivi bir netice ve- Alman hükfımetinin miizaheret ve Bu şirket yalnız bahriyelilerden mti dar bir irtif.aa malik omakla beraber --: :--
tip ettikleri bir hileyi kar~ılamnk receğinden emin mi;iııiz? yardımı ile tesi~ edilmişti. Şirketin İA!Şekkil değildi. :Muhtelif sınıflara 30 - GO Hantim Lir su tabaka<ıı altm- Umumi Neşriyat Müdüril 
iiz~re knrarlnştınlmı~ır. - Kat'iyyen eminim Ekscl:in" !.. reisi Kont de Holç idi. Şirketin esas ınensu.p ~uvvai kül~.iyc~i, gen_ç f:a:rfalar dn. munzznm ve çok geniş, ayni 7,amnn- HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
Bınanın, her şeyden evvel tamamen Bilha~sa bizimle teşriki mesai ede_ ruhunu da prenc:es dilber Antotwn dnn, ıhtıyar, tecrııbelı denızcılc-rden, da diiz bir saha teşkil cdirnrlnrdı. Bu 
hoş im is gibi kirasını t-ayin, "onra be- cek olun o kıymetli şah~iyeti tf~mfn ~rşkil ediyordu. · harp g<'milerinclc \'azifc görmüş şahı:::- itibarla Almanlar kı~a ·denecek hir j 
lı;dire hcy'et1eı'incc, mobilycnin kıy- eıtikten sonra hic tcr.eddiidOm kaJ. Bu Rlll't"'lla bahsettfğimiz Alman lardhn; ticareti bahriye knptilnların - rntiddet içinde, makine kuv\·cti s:ıye • 
mcti!ıin y~i~cle 20 Rİ ııi~betinde mobil- mn<lı ! .. !l~rrI Smith; çok genç ve şefi, .\ti.as deniz!nin ortasında ve d~~· ş?hrc~.~~ı.lmuş . . ma.kine .müh.end~~- sinde trıht~lze!l1in küçilk bir şehir in- 'ı 
YP kıra 1 ılave olunacaktır. çok zekıdır. Denizaltı gemilerinin uaı;ık'!t bır <lcvletın arazisi dahilinde Lı ıııckıı, ~ uks<•k J,ım:. ager.er<l('ın, ır- şasına mm·afıak olmm'llat·dı. 

---000 teki1m0lü için uğrnşıyor ve ~öyJ,mdi- denizaltı gemilerinden mlirekkep bir mi t[lhsil gü.rmli~ .:·e ihtira i~lcriylc Bn kiiçi.ik Ş<'hil'in ar;,ettiği m:ınzarn 

- .. --
Ah • Yıllığı 1400 Kr. one • 6 Ayhf• soo 
Yabancı memleketlePe 27 lira 

--·· .. --Halkevinde ğine göre rle muvııffok oluyormuş. korı;ıın şebckc.~i km·muşt.u . Bu vazi - \~lışan m:ıkıne mufo~assı. l:mndan ve eok gnripti. 1 
Uu .vük~wk makine mühendisinin an- yctte, zahiren Almanya mesu:l de- (.l.~tlandın. ı:ınrııf d<'nız kurtlarından ldnehane: ikinci Beyler Sokak 

iKi Mlllf FiLM nesi Almandır. Alman tabiiy~tini \"e ğildi. Çünkii tC'şkilat yAlnız Alman- mu~eşekkılclı. . . ·~· . . - Devam ,,dec~k - ı 

1 
te~riki me~niyi im bul ettikten sonrıı lardnn te~ekklil etmiş değildi. Bu iti- 'Y uk:ırıcta :r.ıkredıldıgı gıbı şeyt.an --· CONDELIK TAKViM GOSTER LECEK ismini de uot oıaıak değiştirmiştir. barla, heni.iz h:ırp için hazırlığını ta. ka~·ıı1a.rı n~mıyıe maruf .oıan bu ycı·- o· T b.b. 

tzmir Hnlh"'Cvinclc bu :ı.ksam ve va- - f-iimrli hu adam nPrede bulunu- mamlamamış olan Alnıany~ irin bir Ie;e hıç bdır v:ı.pur. gc-mı w·y:ı. ka~ ık JŞ a 1 1---,... 1360 Cemazigelevve/26 
• ' " · • ? h t hl.k · · h · ugramıyor ıı. , 

( 

rın snnt dokuzcta (donanmannzın dal- -' or · arp <~ ı e~ın ın zu nru mevzuu - ır ·a . 1 d .. r\. 1 El'KAT 
ta s :ahati) ve (Yardım Sevenleri - Düne kadar A. or ndalarının bahs olamazdı. .. a ıse. er en uç. ~en.e ~v,·eı .-.\lmn.nya .Ferid Cemal vçer S. D. 
tam~ .ılım) isimJerini taş )an çok nla- Orta ~hrincle idi. Simdi bildiğiniz Bu esrare~~iz şirk<:le mens.up. o~ hu~nletı. ~ortekı~;~k~m~t~nedmürn. Muayenebaneaini ikinci Beyler i~abab .. 4,"9 Akşam 
k.'lh iki milli film gösterilecektir. yer<l-0dır. lanlar cdenızın hayaletleri:& ısmını ca."l . ~ mı~ '.e mez ~ a~n a r. a ~ - ~, ~ 

Haber aldığımıza göre, Halkevinde $ef, çok . iirimiyl'ıı bir diişünceflen taşıyorlardı. Teşkilata mensup olan merıka - A\lr~pa ha'>a r;efe~ıe:ıne ya- =::: numara 72 J"e naklet - Ôile :12,15 Yabı 
amatörJere mahsuH olmnk ü1A.'re b~ sonra : tayfalar kısmı killli itibari,,vle Tnn- rıyacak olan bır rasathanenın mşasına TELEFONı 4341 ' ikindi i16.'1, ~ . imsak 

S. D. 
19,44 
21,48 

2,0B 
%'\'Sim kursu açılncaktır. - GUzc1 -dedi- bilrliğ'iniz gibi ha- . ken buttan toplanm1şlardı.1 mUsnade ttılep etmişti. . . . 

' 


