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Trakya umumi müfettişliğine, 
başmüşavir vekalet edecek 

Nüshan lıer yerde 5 kuruştur _ 
Per~embe TELGRAF: ANADOLU- ızMIR 

TELEFON : 2778 
10 ADRES: ikinci Beyler ıokaimda 

Temmuz ANADOLU ııazeteai idarehaneai 

Ankar:ı , 9 (Tel<>fonla} - . Iünhal bulanım Trak· 

y:ı umumı müfE>ttişliğinı> müf .. ttişlik bn ş müşaviri 
Sabri Oner wk:Ueteıı tayin edilmiştir. Sabri Oney, 
Trakya umumi müfet!'işliı(indı• G seni'<JPnberi ba~ 

müşavir bulunuyordu 

1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 
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Ruzveltin 

, beyanatı 

• 

Reis, mc.nidar şekilde 
konuştu 

Oakarıa Asor ve ueşil. 
burun adalarının işgali 

beklenebilir 
Hatta Amerikanın har-

bir hücurna ,--------, . ır , be girmesi bile .. , 1 S ovyet-Alman cephe~ı 1 s .. 'ı \':ışington, 9 (A.A.) - Ruzvelt. bu-

l Almanlara göre . ' ov11etıere gore gün f!liyatt:ı Amerikanın müdnf:ıa•ı ---- d A • !I · harekatının garp yarım küresine ait 

Mu 
•• ttefı.kler 6skı· Ana olu 1ansı Şı.dd tı· k l her türlü k~ydı ortad~n kaldırmı~tır. 

Nevyork ü2erİ l"! de uçan tayyareler 

Amerika ·Rusya İzlandanın işgali 
oıı;; e l ve an ) Ruıvelt bugun gazt-teeıler toplantı~ın· 

h b
• • • d:ı: 

Japonua gardım uoıunu 
tıkauacak mı? 

Rumen budu• mu a JrJDJn muharebeler - Pasifik vey:ı Atlantikte, nılid:ı-
• • fn:ı için mühim olmıy:ın bazı 'llOktalıır 

fıkfl oluyor v:ırdı_'.· Fa~:ıt diğ~ taraft~n gn_rp ııı· 
Donanmamız 

harekete geçsin 
diyorlar 

dundadırlar ~ıf kureı;ınııı sınırlarının bıraz otesin-
. de çok mühim olabileeek b:ııı noktnlar 

Alman f aikigeti neden Almanlar bazı nokta- da~~ı
1

~~;:~ıd~l~tl~r ç~zmek ve Anman- Sovget Rusya, Ameri-.., ? dırnl:ır dıkmek ımkansızdır. 

dogugor larda ağır zayiat ver- Demiştir kaya geni siparişler 
• lllüleakiheıı Izlandaııın işgali esna- Gazeteler, Hitlere tı_..ır 

Cephenin şimal mınta· 
kasın.da bataklıktan iler· 

leyiş başlamıştır diler Ve püskürtüldü/er <ıııda vuku bulan münakasada da Al- veriyor E. 

Ş d 
. b. . r:ıanya veya ~iğer l_ıe.rh:ingi bir devle- Vaşington, 9 (A.A.) _ Harieiye bir darbe indirildiğini 

im i yenı ır çevırnıe 2 I . b d"ldl 
62 

tın burası~ı ışgal ıçın haz.ırlanıp_ ha- müsteşarı Sı.imner Vels,Amecikaııın l 
Cenupta So'uetlerin h ket. bek/eniy r a ag ım a e 1 ıırlnnm:ıdıg~ hakkında "~rıh malumat Rusyaya yapac:ığı yardım hakkında yazıyor ar are ı O 1 olup olmadıgı hakkındakı ı<uale Ce\•ap kendisi ile görüşen gazetecilere be· Vasiııgton, 9 (A.A.) - Rı•zveltin 

hl k tlerl. g'erl Berlin, 9 (A.A.) - Anadolu a.ı·ansı Alman tauuaresı· \'eren Ruz\·elt; • tt b 1 k s l . Izla d. da . ı· k 

Zir 1 Uy'e 
F'lh k'k b h . yana a u unar:ı , ovvet e çisı . n a a , '1nın ı~ga ıne arar veı--

hususi muh:ılıiri bildiri;·or: . -. . '. :ığ~ a Fıı ,?~~ushta sarıh cevap Uman~kiniıf gerek kendi~i. gerekse mesi, Aınerik:ıda çok miisaid bir 
Almaıı. füı;ı hnrhillin 16 A'iinlük ne- dÜ Ü "ld" \eı~m_ıyece ım;., .:ı .... t arp zn.manın- muavini ile ynptığı temaslarda So\'. tesir ynpmıştır. 

atılmıştır tiee. i Ye Alman :ı<keri mahfillerinin 1 ru U rln ınsan kendısını hasmın yerme ko- yetler t f d A 'k ·ı İngiliz kuvvetleri bu suretle 1'> 

miitaleal:ırı ile alın:ın haberleı·e ve '!I' rar ve onun ne vapacağıııı düsiinerek cek ... a~al ın. :ııı .. mt}krlı ~Y:1 ven _e- inci 0 ı·z d·ıiresı· ""'rbınd.:ıkı' ku"'lfet' ll! k !l ( D d"' d," .. h ' · , ,parı s erı gornş u erını ve mu- " · • , .. ~ -
Bertin, 9 (A.A.) - General Anlo- cepheye ynptığım seyahat esnasında~i 1 os 0.':~· • A.A.) - Sovyet sa- - evamı or uncu aa ifede - zakerenin; teferriiafa girişilecek ka- !erden kurtulacaktır. Amerika do -

neskonun kumıındası aıtınd:.ki Alman.1 gördiikkrinı<> istinaden umumi bır hah tehlıgı: -------------- -1 dar ileri gidildiğini söylemiştir. n:ınnınsının yarı yola kadar mühim-
Rumen müttefik km·,·etleri 7 temmuz blanro yapılabilir kanaatinrteyim. 8 temmuzda bütün gün Poletska - Ç" ·ıı b t Vels, bir gazetecinin vaki sualine mal kafilelerine refakat ettiği bir 
günll :ışni:ı Dinie terd~ki Sovyet kıta- Ru muharel:><.' e\·velki muhare~~l~r- O_~lrov, .Novo~rad, _Yolinsk ve Balti erçı n egana 1 cevaben de demiştir ki: sır:ıda lzl:ındaııın işgali, bııgiinkü 
!arına karşı ilcrlcmi !er ve cereyan le kıya• k:ıbul ctmPZ derecede degı~ık- bolgeleı ı~d~ sıddetlı çarpışmalnr de. _ Amerika japonyanın Viladi -Devamı ikinci aahilede _ 
eden şiddetli muharebeler " nasında lir. Filhakika Alnınıı orclıı<ıı bu kadar mm elmışıır. vo~tok yolunu ke<ecek sekild<' kendi 
dil munı e'"'ek °' -eıı re t ked!lt>n mii , i rt'.ar kinde harp Nl n bir Kıtalarımız tankl:ırımızın., tayyare lngiltere, Amerika ile adaları etrafında bir emnivet mm - r "\ 
B:ısarab)'anın gerisine çeltilmeğe mec- ordu ile Jrnrı;ılnşmnmı tır. Dilşmnıı, terimiz in müzahnreti ile bazı nokta- ınkası te•i< ettiğinden re. m~n haher-
btır etmi•lerclir. A•ağı Diniest.ere \'a- önden hu harbe hazırlanmı • gibidir v lard:ı dii~manın ileri hareketini dur· tam iş birliğine hazırdır d:ıı edilmiş değildir.> 

Amerikanın harbe gir-

r •n General Anton<-sko kıtnları Ro- m"törlii km·,·ctlcre >ahiptir. Sovyct dur'.ln kuvvetli mukabil hiieumlar l .1. k l v · gt 9 (AA) s t b · 
u - ı Al d t ngı ız uvvet erı· iz ' 11 şın on, · · - ovye iı-
m:ınvanın e•ki huducllnrına ulasmı<- orrlıı<ıı hir cok bnkımc nıı man or u- yapmış ır. · - yük elcisi Umanski haricive müste-

mesi lazım mıdır? 

larılİr. ;.unn ~ıen_ıediJıi gibi :ıy~.i ihtili'ilci va,rı O~tı'?" istikametinde bu sabah "d- landada kalacaktır ş:ırı 13. Sumner Yeisle gö;üşmüştür. 
B~rlin 9 (A.A.) _Dün nasarahya- r!n tıaızdıı-. \ c eıı cok goze ç.arp:ın So\'- detlı bır muh:l\·ebe olmuştur. Bu mu- So\•yetler birliği tarafından Amerika. ff UZVeltı•n kıliıtl"bl" dedi" ki"• 

da Almdn kıtalarıııın s tiratle i!crle;·i- ı•et otdt1i<Ut1Ull cc<arl'li ve müdafaad~ haı ebe esn:ı-~ın~la kıtalanmız hir • ya ~·eni siparişler verilmesi ihtimali- Q ı 
8ine knqı Sovydler miihim bir zırhlı ırö<terılig i .ma.hnret .olmııştt~.r. Hafüu~ ı çok ınuknbıl hucumlarda bıılıınmuR SURIYEOF.KI MUT•.REKE TA· nin bahis mevzuu .o. ld·u· ğu h.aber alın-
kıın·ctt 'r ileri siirnıiişl<>rdir. Hn• a"knn Fınlnndı,-nda go<terem~dı- ve duşman, topçumuzıın ve hav:ı P. D 1 f d -0..•arıu ikinri aahif .. d,. .. - ~ 0 .. v11 m 1 dördlindi aahif"cl" - - Devamı dördüncü aahifed .. - LEBINE RAGMEN ASKER{ - rı•ıımı 4 wıcu ..a ıı r r - Çörçil, Amerikadan yal· 

nız malzeme istedi lngiltere -Rusya 
arasında birlik 
H er s ahada mühim İş· 
ler konuşulacak gibid i r . 
l.ondra, !l (A.A.l - lngiltcr cye bir 

Rıı~ hry'etinin grlme•i lngiliz - Rns i<
birliğine hız ven•cck yeniden . ~11· 
snfh:ı telakki cclilmektt>dir. Bu ı .ı bır
lii/:i :ı•lıerı, iy:ı~i mali ve iktı.-acli ~ :ı . 
kdarılıı kendini gösterecektir. 

1 1 

S u riyede vazi yef, müttefikler lehinedir. Beyrut

taki Fransız g e mileri zorluklar içindedir. Alman

l a r h a va harekatından bahsetmektedirler 

HAREKAT DEVAM EDECEK Valimiz eeldi 
Vatington, 9 (A.A.) - Ruzvel

Ankaradıı bulıınaıı Valimiz Bay Fu- tin matbua t aekreteri Orli, lngil· 
ad Tuk•nl, orııd:ın 1stnnbuln geçmiş 1 terenin orta fark kuvvetleri yeni 
\'<' ' ün <tk~nnıki Bandırma ekspre<iylt> ba• kumandanı tarafından zafer 
sehrimizc :ıvdet etmislir • 

Vali, istasyonda harn'ivetıe istikbal için mutlaka Amerikanın harbe 
edilmi~tir. --~~~~D~e~•~•=m~ı ~2'.::in:c:i~aah~if~e~d~e~:=~· 

Menemen~ Manisa ova
larının sulanması 

Bu haf ta muvakkaten sulama ba&lluacaktır. 
So\'Vl'I hM"ctinin lı:ı şlıea iki :ız:ı

sı, kı7.ılıırdu - gı'nel kurmayı ikinci 
ba~knııı genel':tl Rorikot ile Sovyı;t 
donaııııırı • ı genel kııl'mnyından amı· 
ral h'.oıınalo,tnr. l!ey'rliıı diğer clilı"t 
;ıza sı i<o Sovyeı .. ha~:ı .~un·~tleri ilr Şark ı·cph csinde hir .. knçı müstesna :ıneak ?ir ka~ g~n sonra yiiriiyebil<>-

- DPvamı dorduncu ıahıfe .. d - olmak ÜZ<'l'C lıugcinku mubnrelıeler, cckkrdır. Çnııku muharebe vererek 
Yeni iıler de eksiltmege konmuştur 

Polonya -Rusya 
anlaşması 

Londrada müzakereler 
Amerika da bu hususta 

alaka g ö s teriyor 

220 bin kişilik bir Po
lonya ordusu kurulacak 
Londı-a, D (,\ ,,\.) - lngiliz makam. 

lnrı Polon rn • Rusya ın~zakerelerin in 
nlrhğı seylrrlC'n ~nrih smette memnun 
giizlikmekl ''<lir. ;\I ü•terek clü~ınnnn 
karşı tek ceph<> ırnrulmasına yarmak 
lçiıı hçr iki t:ırnflaıı gösterilen bariz 
lılignüniyet, yeııirk•n barı~ma için ~ok 
hiiı·iik bir <>ngrl tt>~kil eden bit· eok 
J<iiçlüklerin, suitefehhümlcrin ve ıne~ 
nı ~ikıh-etlerlıı ort:ıdnn kaldırı lmn~ını 
mrımkli;ı kılmıştır, ' 

lnıriliz ~nliıhiyc ltar mnhfillerlniıı 
fikrine göre. e•ns nı~•ck. Polonya !le 
Ro\·yetler birliği tırıı <ında mevcud mu
ha<nmat vnzi,·etınin derhal ıı!hn\·ete 
ermesidir. · · 

PoJonyu hariciye nıızırı Zaleski diin 
- Pr.vamı dördUnçti tahifede -

umumiyet ililınriylt' bir cleği~iklik yap- _rlirti~ en piyadeler, Zlr?I~ .kuvvetlerin B. Çörçil 
mnnııştır. Sovyetlcr. ıkı nokta hnrıc, anca_k. lıunların. üç~e ~kısı kadar yol Baş\·ekil Çörçil, Avam kamarasın. 

A~kara , 9 (Huauai} - Nafıa Vekaleti, Menemendeki eaki ıedJ ., rin 
laın ır ve yükseltilrneıi i le Menemen veıair ıulama teıi ıatının ikmalini 
370 bin liraya eksiltmeye koymut tur. Bu auretl .. M .. n .. men., Ma nisa 
ve Turğudlu ovalarının aula.ma itleri tamamlanacaktır. Yazın sulama 
mevairninde Gediz nehrinin auları azalmakta olduğu için, Marmara 

' &ölünün etrafında toprak aeddeleri kurulacak ve gölün s.ı!arı a.ttırıla . 

mevkilrriııi muh:ıfııza etmekte ve bat- al_ahılırler. Y~nı .. ~ımdıy~ k~daı: 3~0 rlaki beyanatında demi~tir ki: 
ta mnkabil ta:ırrıııJ:tr. yuprm'!'tadırlnr. kılomelre derınlıgıııde ılerlıyebılmıs-ı _ Izlandanın Amerika tarafından 

Alınan knn·d l : rmı. ıı mııhını k.ısmı, ı:rd'.r. }l:ı:ı~~~ıh Almanla.rın, .bu ~rnv- i~ga!i, harbin en mühim hadisesidir. 
lı~ ııilz _Rt:ılin haltı 5ıııım· ~dmcı~ışlrr- H'.k~~l~~ tes~~I ed~ceklerı bır ~ıklet lngiliz kuv\'etleri ·Izlandnda kalacak
dır. Sınıdi hıırıı vcı-e ~ıl"r zırhlı \e ııı~- ırnrkezı,ı~ ~~ı ııo~lndaıı eepheyı ,n- tıı· ve icabında Amerikan kuvvetleri •l 
lfırlii b'l'iiklnri<lir. \•' lnınlrıı: lalınıı- rnrıık derınlıg~ c_log.rıı bı.r mıımffıtkı- işbirliği yapac:ıktır. Şayed Hitler ~11~ 
nen _ ~O tiinı•·n•lırleı'. Pıyııılelrr. -Devamı ık•nrı sahıft>de rnya ayak basmıığa t.eşebbüs «lel'se, 

-Devamı 2 nci Sahifede-

caktır. Kı, vakti Geclizin bol olan auları, bir ka na lla gol<' akıtılacak v e 
aular toplanacak, buna mukabil bir boşaltma kırnalı da yapılacak ve 
yazın sular burada n ovaya verilecektir. 

Bu auretle Manisa ovasında Gediz i n aol ıahili de ıu lanaf>ilecektir. 

Fraıısada -Yeni kapunu esasi 

hazırlığı var --MAREŞAL PETENIN 
BEYANAT!: ---Din ve devlet otoritesi 

hakirrı olacak 
\ . . . 'l ( , , ) - Uevlet sfırası kn

ı.ı, ' """''.. ııi ilk to la t nunu ~sn ~i .fl'ncunıe . . ~ · .n r~ını 
nıpnııs \'e \'eni k:ıııunı'. c~aöının :ıııa 
•
1
,r . . · 

1 
•· •. hıııırlamngn haslanııştır. 

nsıp eı 1111 ı Peteıı riy· ·nt t lçtirnaa ~larc,:ı .. .ıs: e .
. t · '[ , 1 btl muna~betle bır ııu-

mı~ ı r . .ol" aresn . k t k . 
1 

el · k ,.rnı ·anunıın ana hn t. 
u ır:ıı e ere .1 tınıstıı" • 
!arını ~öyleee 311 ıı . 'd .. r . 

1 · :inl t' ıe;;kıl e ~n ıç ;maı ıın-
- 0· ı e ı dördüncü ıa!:ı.ıfeed -

- evuıu 

ISARtTı.tR 

Emirilemde yapılan reS\iili.törle Men~men ovasının ıulanmaıı temin 
oluna.caktır. Bu hafta içinde teai..,t, muvakkat ,ekildP v.. merasimle 
açılacak 120 bin Paki dönüm arazi sula.nacaktır. 
Kumçayı yalağı da deği~t i rilecektir. Ve bu çay da Marmara gölüne 

akıtılacak , gölün aular ? fazla latt ırılacaktır. Böylece, su altınd a kalan 
165 bin eıki d önüm arazi kurtulaca k VP ayrıca b ütün teıiıat tamam~ 
)anınca 462 bin u ki dönüm toprak sulanacaktır. 

lzmirde gaz var mı, yok mu ?. G l • 1 1 
• Varaa , nerededir ve halkın •ik i.ye. lzlanda mese esı Suriyede mütareke 

tıııin sebepleri nelerdir? YO GAZETESiNDEN R 1 
Gaz yokaa, niçin temin edilmiyor! RAD -ı _ADYO GAZETE$ NOEL 

v~ bugünkü ihtiyaca n için cevap ve- • •ı 

Gaz Satışları 

rı1"'.!:ir~:~arlann, ızmirdeki gaz.... Mıhvercı er Fransızlar 
lıt ıııı ıu iki baait sual içinde mü-
kemmelen ha.ııe.debileceğine kaniiz. A ·k n harbe dog~ ru 
Sol\ra, gaz tevzıatında dikkat edile- merı anı 
ceJ.: ~iğer bir .noktıı da !Udur: gittig~ ini söylüyorlar 

Tekzip edi1Jorlar, fakat 
haber doğrudur 

Munavebe ıle gaz aaıan bakkallar 
!'Öbet kendilerine geliııce kend' da'. Amerika kuvvetlerinin lzlanday:ı Suriyedeki Fransız fcvk:ıliide ko· 
1nıı müıterilerini tercih ediyor ~iğer çıkışının Alnı:ınlnrdaki :ıki,leri şunlar- mu·eri general Dentzin mütareke ia· 
atı, verişini ba.tka bal.:kallard~n ya- dır: Ie.b<>tliıl'i haberi, Vişi r:ıdyosu tarafın 
P•ııl~rı bu haktan ~ahrum ediyorlar. Alman gazet.el~rint; göre, .. Ruzvelt, dan bu !ale.bin re,ddı;dildig~ ~eklin -
Tevzıatın konfrolu1>de bu oktayı açıkc.~, Avrupa ışlerıne mudahalere de bildmlmı~tır. \anı fa le hın ne ta
da gözl;nünde buh11>durmak n li.znn· başlaroıştı.r. llalbuki. g~p. yarı küre- raf!~~- y:ıpıldığı, ne ırnr~le vukuıı 
dır, <inin teh!ıkede oldugu ıddıası :ısıl~ız- geldıgı meçhUI bırakılmı!l'tır. Fakat 

' - Devanu dörillincii aa].ıifeeil - - Devamı dördincü İahifeed -

** 

• 

• 



• 
. Attltc. 2 \ANADOLU) 

FiNLERiN TÜRKÇE NEŞRIYATI Amerikanın harbe gir- Askeri Vaziyet 
JJel~inki, 9 (A.A.) - 16,85, 19,75, mesİ lazım mıdır? - Baştarafı t inci sahifede - Fuarımıza· hazırlıklar 

2
·i, 

15
• {11 ·;;~ cla~a 1 üz~'.indeı~ ne~rihat - 8&1 tarafı bi!l!nci aahifede - vet kazanmaları ihtimal haricin<le ele- BUGONKO PROGRAM 

\ ııpma ta o an • ın an ıya ra yosu er ittiraki lazım geldiği hakkındaki be· -,ildir T T O p • - • ) t•ı k 7,30 Program, 7,33 Müzik: Hafif 
gün ·.~at l1,

5
o. l6, 2

2
,3o, 

1
•
30 

'!e 
3

.
3

o nah hakkında ne düfünüldüiü fek- g SURİYEDE: • avıyonu genış e 1 ece program (pi.), 7.45 AJ'ans haberleri, da Turk<'e haberler vermektedır. -y_a . . . , • • . 
lındekı suale .cev~tM:n' . Fransızlar ço~ dar bıı: sa~aya s~- f • Enternas onal fuannda Türkiye Ticaret ve sanayi odaları pavıJ 8.00 l\'lüzik: Hafif programın devamı 

- Halbukı Çorçıl, Amerıkadan kısmıştır. Telkoçekten ılerlıyen bır z~. h 1 ~ b 1 nmıştır Bu işle meşgul olmak üzere bir ko- (pi.), 8.30/ 8.45 Bvin saati, 12.30 
000 

lzlandanın işgali yalnız harp malzemesi istemiştir. İngiliz kuvveti Nüsevbi\1 cenubunda y~nu ıçı~. 1 az~~l 1 
• ara ;! a t Vekaletinden gelen bir emirde bu ko- program, 12.33 Miizik: Fasıl sazı, 12.41) 

Demiştir. Kamışlayı işgal elmiŞ ve Cerablusa m!tte teşt 1 
.et •.mış vt e . .1dc"~rr.~ B Ekrem Ediz ticaret ve sanayi odası Ajan,; hab<'rleri, 13.00 Müzik: Fasıl - Bas tarafı biıünci sahifede - • ~ ·ı 1 kt"d' J'b k ld ını eye zmır ıcare mu u u . ' 15/14 00 

• • dogru ı e.r eme " ır. •, u :ema. en g:-- umumi katibi B. Turğud Türkoğlu Vf> İstanbul ticaret odasından Bay sazı ıprogramınııı df'\'amı, 13. ' . ~-ardımt çok kolaylaştıracaktır. Bu Radyo gazetesind~n: • len k~ıv\et ?e Ifalebc lııO 4kılometı<> Servet Faikin tayin edilmiş oldukları bildirilmiştir. . . ..\füzik: Kansık progrnm (pi.), 18.00 
kı-:rarnı, Pa~ifikte vaziyetin ehemmi. Londra radyosu ~un aaat 14 netrı- me,.;..~fed~. Raknya varmışt;r. . . ' Ticaret Vekaleti hangi odaların ne miktar para göndereceklerını Progrnm, 18.0:1 ..\Hizik: Radyo caz ve 
yet ke;;bettiği bir ,ırada verilmiş ol- yatında, lnırilterenın orta ~ark ordu- Tudnıurden Humu,;a dogru ılerlıyen t b't t . ehe ıntakanın ne gibi mahsul ve mamulat teşhir ede- t

11
ngo orke,.;tra::ıı, 18.:10 Konuı:;ma: 

ması da anıca dikkate şayandır. ları bat kumandanının hır gazete üçüncü bir kol da Humusa 20 kilomet- es~.'. edmıb§'lvdı'rmı':t'ı~ Bu numunelerden liazıları .. ehrimize gelmiş bu· • fcınleket postası, 18.40 Müzik: İnce 
. if kte h b" • t ~ be t ver ki t H .. .. .. ·ı . h cegını ,. ı ~ r. " dl t') Ruzvelt, bu karan ile Pas i ol- mu a ırıne yap ıgı yana 

1 
• re ya aşmış ır. er uçunun ı erı a- 1 kt d Diğer vilayetlerden de numunelerin gönderilmekte oldu- saz, 1!1.00 Konuşma (Der eı:;me saa ı . 

duğu kadar Atlan tikte dıe, bilhassa mitti. General bu beyanatında, orta rekatı devamdadır. _unmb.ald" ~I 11:· t' 19.15 .\Iüzik: Radyo C.'1"l orke>ı'trası 
k S 1 A l h b' d n $ n . t k · 1• gu ı ırı mıs ır. ..,

0 
A' h böyle p~ikolojik bir zamanda Ame- far , ovyet er· ~anya ar ~ e ' am ve ıwyrut mm a asma gem- · B 1 d' b~ sene odalar komitesinin paviyonu için sergi sarayındaki programının devamı, 19.•> )ans .. a-

rikanın hadi~elere uzak kalamıya- Türkiyenin vaziyetınden ve nıhayet ce, Damur nehrini aşan Avustralyalı- C e 4: ıye ta t hsis etmiftir berleri, 19..15 Müzik: Hatırası ıçın. cağını ve ay~i zamanda hiç bir teh- zaferin mutlaka Amerikanın .yardı· !ar, Beynıtun çok yakınına varmışlar- pavıyonunu mamen a · Z0.15 Radyo gazetesi, 20.45 Mü~ik.: 
didin Amerikayı ürkütemiyeceğini mından doğacağından bahse~ıyordu. dır. Beyru.t, uzun menzilli topların ate- • " ~ f. b Solo sarkılar. 21.00 Ziraat takvımı, 
gö,;termistir. . Ruzveltin matbuat aekreterı, şi allına gırmiştir. Altau· Ankaradakı maç Nebatı vae: a - 21.10 .Müzik: Solo şarkılar. 2f.25 Ko-Şimdi, · me-;;ele, japonyanın gayri - Generalin mafevki olan Çörçil: Sahilden şimale doğru ilerli.ren hür f • • ııwmıa (San'atkarlarımız konuşuyor). 
~:ırih olan vazin.•tini ne suretle ta.~ Amerikadan yalnız harp malzemeaı Fransız kuvvetleri de şimalden Humu- ıara gı"tm ı·uor rı"kalarında 21AO Müzik: Radyo senfoni orkestra-ı·ih edeceğidir. · istedi, · sa yak!as~HŞ ve ı:;arktnn gelen İn&:iliz 111 sı, 22.30 Ajaİıs haberleri, 22.45 Mü-

Izlandanın işgali, Birleşik Ameri- Demiftİr. kun·etlenrle birleşmiştir. Bu vazıye- zik: Dan~ müziği (pi.), 22.55/ 23.00 
k~ gaz:ıtelerinde bila kaydü sart tas. Almanlara göre te göre, esa!len müdafaası zay!f olan • • • b k Hv'!ku" metçe tetkı"kler Yarınki pı·ogram ve ka.panış. \'ıp edilmektediı·. Birleşik Amerika- . . Humusta Fransızların fazla bır mu- }zın meselesınden aş a · ---------------
nın muhtelif cumhuriyetlerinde çı _ - Battarafı 1 inci sab!fede - kavemet ~ö~teremiyecekleri fahmin l d l kt d ç·· ·ı· b t 
kan gazetelerde su şekilde neşriyat Şiddetli bir muharebeden ,;onr:" edilmektedır. bazı hatalı karar ar a var yaptın ma a ır orçı ın eyana ı 
~iirii1mektedir: clii~man, geriletilmistir. Kuvvetle~·ı- RE~'RUT J,f.il,IA-XINDA[{f (;EM!- Ünümüzdeki cumaı'tesi günd An- Memleh.""etimizda çıkarılan nebati _ Baştarafı 1 inci aah!fed~ -

« - Bu karnrla İngilterenin bir miz, diişman atçılarıııa hücum etm.ış- f,RR: karada milli kümeden hariç kalan yağlar ü?,.erinde İktısad vekaleti esas- mfüıleı~k kuvveti kar~ısıııda bulacak 
çok yii kimi h~fifletilmiş olduğun- !erdir .. Bir çok ~~azi. a~ııımı!ltll'. Rıf}- ~u~ada buluna? Vjşi deniz kuvyet- bölgele~in grup birincileriyle milli lı biı· tetkik yaptırmaktadıı·. Bu _iş~~ ve onlaı·, bu t.e~ebbii:e mani o~acaktıı-. 
dan ba~ka, ırnzılerclen evvel bir adım !erce esır ele g.eçırılmıştır. . , len, lıı:,ıa.ı.ı ve ~hır agır. topçu ateşı al- kiime~·e iştirak eden bölgelerle ııa.m- ihti. as s-ahibi ola~ t~tısad vekaletı Çörçil bunda~ sonra Arı:~rıkan c~o-
atılmıştıı·. . Sovyetıe; bır ılah~ yerlerııı kon~- tına. duşun~e fena vazıyctte. kal~cak. piron ta hmlaı ı arasındoa, Tiirkıye sanayi tetkik hey etınden dokt?r İs - ııanmasının İngılter~ye muzaheretın: 
Ş~yed. Afrıka~ın garbında da rı:ıyaca~ hır çok ııakıl \'ası taları, mu- Surıyede ~ımalde .başka ıe~ın. lıman gı:up birincilikleri yapılacak, fakat kend.er, bu müı;asebet.le l\for~ı.n ~a- elen bahS<>tmiş, Rrıt:;nj:~nın da a~n~ 

:ı~· nı . şek.ıl~e tedbır alıııırı;a Fransayı hım mıktarda m:ılzeme ele bırakmış- bulunn~adıgından ) a ablu~a) ı ) ararak İzmir şampiyonu Altay takımı bu \'ali~ınde yaptıgı tetkıkatı_ b_ılır~rek >! İmal sularında gemıleı ! ~mlundugu 
cıd<;Iıyetınıız hakkmda daha i.\' İ bir !ardıl'. . . . ~90 m!.ı mp.,.ıafedP Raıl~>ı .lımaııına, ya- maçlara i')tirak etmiyecektir. tzmire gelmiş ve Ttıran yag iııb~·ı~a- nu ve b ! n:ıenaleyh, her .ı~ı .d?nanrna-sekılde haberdar etmiş oluruz.> Şark cephesıııın ı,ımal mıntakasın- hud Turk lımaıılarına ıltıca edecek, ya Sebebini. kulüp idarecilerinden sında tetkikata başlamıştır. Şchrımız- ııın himaye işlerinde bırıbırıne <;_ok 

« Yalnız. dar görüşlü infiradcılar ela Alman istihkarı: tabur.Iarı, bataklık teslim olacak, ya harp \'ererek bata- ~orduk ve Şöyle bir cevap ald!k: ne bulunan diğe1 nebati yağ fahri- faydalı olabi~cek'.er.ini şiiphe::ıiz telak-
?unu ten~ıd -ed~cekler~ir. Bu işgalin :.ıra;ide. devamlı bır faalıye~le yol aç- rakl~rdı.r. . _ _ l\façl-ara; Ankarada önümüz - kalannda da tetkikat. yapaca~ "..e ki ettiğini . öy~emıştı.r. 
ı ". e zarıırı oldug~ .aşikardır. Vaziye- maga muvaffak olmu. !ar, bır~z s~nra Şımdı~e ka~~r verılen malumattan deki cumartesi günü baf?lanacak ve müteakiben mıntak~ _ıktı~ad 1:1-~du- Çörçil, SurJyeclekı F.r~nsız k~ıtı~n
tı ~ama_rnlamak ıçın Dakar d~ işg~I kıtal~rımız buradan şarka rlogrıı ıler- a~lası}dıgına go;e. B!!yrutta !l: .4 mu~- !<alı günü akşamına kadar devam e- rii B. Kemal Tilkicıoglu ıl.e lıırlıkt_? dauımn mütaı:eke talebın.ı de teyıd ıle. 
cdılmelı, .. bu ;~uretl.e yarım kıırrenın lemcge. ba~lamı~hırdır. .. .. , rıp, hır ~aç . a~ ı l karakol ge.mısı ve hır decektir. Gidip gelme için seyahat Bayındıra giderek ora.~akı neb~tı bunu biiyük b ı r ~e?:nunıyetle ~arşıla-
yolları mue:<. ır ::ekılde kontrol altına ~erim, !l (A.A.) - Butun ~ar~ ~ep- kaç .denızaltı ıle bazı maym tara~ıcı günleri de he:mba katılır:;a oyuncula.. yağ istilrnalatını da gozdeıı gec:ıre- dığmı, yakında ıh~ılaf.l~rın net~celene-
alınmalıdır .:. hesınde muharebeler, kuv~·etıerıntızın gemıler. avcı botlar, yardım ve naklıyc ra bir hafta izin almak icabeder. Bi- erktir. bileceğini, fakat şımdılık askerı ~are-

cBu !şgal A~lantik. meydan mu. büyük bir. muvaffnk~r:tıerıyle c~e\'a~- ,ll'emi~er.i vard!r. l\fuh!·ipleı·. süra~l~rin- ı-inci takım oyuncularımıztn çalıı,ı _ ooo katın devam .ett~ceğini söylemı~ :·e 
harcbes~nde, Hıtl.ere ındirilen en şa- dadır. Brıtanyaya ~aı. şı ha~ek~t ~ a- den ı><tıfa~I: ıle ~xı.lkı nzakl.a~abılırler. tıklan müesseselerden bu fedakarlığı 1 · ıere a•t kursıar Avustralya, 17ıncıı~tan kuvvetle:ının 
sırtıcı hır .darbedır.> p~ı_ı hava ~ııvvetlerım.ız, Bırmın~am Fakat cı.ıg~rler.~n!.n fngılız hava talebettik, fakat maalesef oyuncula- ' ÇI 1 Suriye har~k~tıı~da .10.00 - l!lOO yara-

« Bu hareket, Amerikalıları hay- ~ılah falırıkalarını, ıaş"' clepolaı mı: kuvvetlerının gozunılC'n kurtulmaları rımıza. kısmı külH itibariyle bu ! . "k 
113 

verdiklerim bıldırmıştır. 
rete düşürmüştür. F-akat Amerika- Yarmut \'e daha m~ihfnı bazı hecl~~l~.rı imkaMızclır izini t;min etmek imkanı hasıl ola- (zmırde hır fabrı ada (Radyo ff<IZPfe.çindeıı 1·ıı f,ondı rı 
lılaı: bunun doğru ve zaruri olduğu- bombardıman etınıştır. Çıkan buyuk HAVADARDA: . . madı. Ru itibarla, maçlara iştirak et- • • ff k ·l radyoıwnrTrı11) 
ııu ıcirak edeceklerdir. Hitlerin bu vangınlar bu akmların . muva~fakıyet- Sovyetler, hava kuvvetlerı faalıye- memeğe karar verdik ve keyfiyeti lŞÇI muva a ıyet e ·--------------
gibi y~l'leri . basamak olarak kulla- !erine ~i~· cleli!dir. İııgılterenın ce.mı- tini her gii~- bil.dirmekted!rler. Fak~t alakadaı federasyona telgrafla bil- • mtihan verdi lzmir Belediyesinden: 
nıp hızı tehdıd etmPsine mü~aade ede bı ~arkı ıııdek.ı tayyare meydanlm ına Alman teblıglerınd-e bu cıhet mesku t dirdik 1 . . 

1 
_Hulusi bey caddesinde geri ka-

meyiz.» . . ~·apılan ta~r.ruzda havalanaı~ İngiliz geçilmekte, 'S?VYt!!lerin . bildirclikl~ri Bu iddia doğru i cı Altay haklıdıı·. 1ktısad vekaleti memleketınıizm bel 
1 

d.. mi<;; kısmının Reledi\·ece 
c lzl:ı~danı~ı ~ galı mt~vafıktır. Fa- tay.ra Ierı~ııı ~r~:-nıı.~ !.am ısaW-tler rakamlar tekzıb bıle edılm?mekted~r. Fakat asıl şayanı hayret olan nokta, lı başlı sanayi müesseselPrinde ihtisas an. oşenme ·. . , "d • dö-

l,ıu katı. del{ıldır. ~merıkan malları- vuku buldugu. g~rulmu~tur. Her halde Sovret kuvvetlen. harekat- fedeı-aRyon bu maçların fiküstürünü ;;ahibi işçi yetiştirmek maksadiyle verılccek kes~~ taşlarl,ı ) em en .. 
~ıı_ıı Ingıltereye "-alımen varabilmesi Tayyarelerımız İngıltere suları._ı:c!ıı la epeyce rol almışlardır. tanzim ederkcın mevsimin fudbol mev mC'sleki kurl'l::ır ::ıçtırm~ştır. Bu kurs- .ettirilmesi i~ ı ıle Banka altından ıtı
ıçın doııa~ı:ıamız da derhal hareke- ~o.o~ ~onluk bir_ vapur batırmış, dıger Run:en rad,\'Osu 6 t.e~muzc~a ı:toman. :ıini olmadığını gözönüne getirmemesi ıar.ııı \' ekaletiıı tayin Mtiği p:ogram haren 860. 895 ve ~96 sayılı sokaklarda 
te gelmelıdır. :. , ıkısını hasara ugratmı.~lardır. ,rn >'ahı! yakınlarında ~;ddc1.lı bır hava ve avni zamanda merkezlerinden ha- elan e..;inde yapılıp yapılmadıgı mm- mevcud döşemeler sökülerek esash sıı-

dzlaııdanııı işgali, harbe doğru 7 • 8 temmuz gecesı, ~avas tayyare- muharebe:-; inde 18 Ru,ı tayyaresindeıı ı·eke't dtirecek olan kafileleri. mesa. t<ıka iktısad müdürlüğü tarafınd~n rette tamirleri, Fen işleri müdürlüğün-
:ıtı l mış yeni bir adıma benziyor.> )erimiz Hayfada lı~giliz donan~rnsnııı on besiııiıı clü~iiı:~I.diiğiiııii bildirdi~i fe naz.arı itibare ~ılııımadan iicüncü sıkı bir tarzda kontrol edilmektedı~. deki keşif ve şartnamesi veç~ile acı~ 
. « ~u karar, Amerikanın harbe iş- ü~lere t~arrnz e.tmı'5. han.gnı· 'e pet- halele Alman teblıgınıle 1~~ hu:msta hır mevki biletle seyahate çıkarması ve !$ehrimizde pamuk m~nsucat fabrı: eksiltmeye konulmuştur. Keşıf ~delı 

tı~:a~ıni ~rtaraf etmek imkanlarını ı•ol tasfıye fabrı kalarına ı,;abetler ol- kayı~I yokt.~ır. Gene teblıglerclen aı;ıla- hareketlerini maçların arifesinde bil- k~. ındaki .kur;ılaı:ın hıtamn ermesı 
1652 

lira 30 kuruş muvak~at .~emına!ı 
buyuk mıky·asta azaltmaktadır. Fa- mu~tur. ~ıldıgına gore, Sov,retler hava faalıye- dlrmesidir: mtinasebetıyle alakadarların neza-

12
3 lira 95 kuruştur. Talıplerın temı

kat hükiim~.tiı.~ dııı siyaseti bakımın- <?ğ.Iedeıı ~oıır:ı !n.giliz Mva .. tayyare- ti: ~ilha~s~ ~lii~manın zırhlı\'~ mot.örlü Me,;ela, bu talimat mucibince Altay retinde tahriri ve şif.ah.i imtihanı.ar natı öğleden ~vel lş .Bankasıı;ıa, yatı
d~n b.unun onu ne geçilme~in hiç im- lerının. M~nş denızıne ::'~ Alman. ~o:'ıı: l~~r_Iıklerıııı .~sti,hcl~f ~tmekteclır. Fılhıı- takımı rııma güııii sabahı İz mirden ~·tıı;>ılmış ve ~t~ı sl:ıra ıştıı:ak .eden 137 rara~ makbuz'Tariyle ~ha.le iarıhı olan k.ın J oktur.> n~ ~~~ rıı~la~ında ~ ı. clu~man tıı) :;aıe. ı kıka, motorIA kııV\ etlerle .tan~lara müfarekat edecek ve maça girecek 1 çıclen ıı~. u ımtıhana gıı:mış ve b~n-

16
.
7
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Çarşamba gunu :ıaat 16 da 
Otta va, 9 (A.A.) - Kanada baş- duşurıılmuştur. Bızım bu harpte hır karşt ham taal'l'ıızl:ırınııı faalıyetı çok olan onıncular ' ücüncü mevkide 30 Iardan n8 ı kursu muvaffa kıHtle ık- Encümene müracaatları. 

\·ekili. )lakenzi Ring, Izlandanın kayıbımız vardır.. . . nıiiessirdir. .. saat k~ldıktan sonra Ankaraya \'ara. mal etmişlerdir. . 
2 

_ Barbaros Mahallesi 351 sayılı 
~merıka kuvvetleri tarafından işgali G~en gece İngılız savaş ~a)~'arel~rı, SOl'YET!,E_R,E GOR~: caklar ve bir iki saat i,;tirahatten son .~lt~~ü;~ }!~arif ve. mın~aka. ıktısad sokağın geri kalan 50 .Metre kısmında 
kararı hakkında demiştir ki: g~rbı. Almanyanın m\ıht~I;f }e rlerme S?''yetlerın ı.ş arına gore, Romanya: r-a maça girecekler<lfr. Bitt~i böyle mudıırluklerının mume,.;sıller~ huzu - kanalizasyon yaptırılm.as.ı ve bu. soka-

-: Bıı hareke'i. şimdiye kadar A- hır mıktar yangı.n .ve ınfılak bo~~~la- dakı petrol te!'-lı~ııtı S?v,:et. tayyarelerı bir maçın ne netice vereceği de ma- nında yün men<ucat . ~abı_'ıkasın~: ğın hey'eti umumi'Yesmın te~v~ye v~ 
merıka tarafından alınan tedbirlerin rı atmışlardır. Sıvıller arasında olu ve tarafından tahrıp edılmışlır. Bombar- liimclur. kur,.;lara devam eden ışçılerın toahrıı ı adi döşeme ile yeniden döşettırilmesı, 
en manidaı·ıdır. Çok memnunum. yaralılar vardır. Dafi bataryalanmız dımanlar zaten d~vumda idi. Ayni ka!·- \'e sif:ıhi iİntihanlan yapılacaktır. Fen iŞleri Müdürlüğündeki keşif ve 
~~tık Izl~?~:Uda .şimdi Birle!lik Am.e. \'~ av~ıları~ız 8 dfüıman tayyare~i ılli- nağın bildirdiğin~ göre, harp başlan- ŞEH iRDE ASAYiŞ ooo şartnamesi veçhile açık ~ksiltme!e ko-
ı ıkanın buyuk hır den.iz kuvveti bu- sıırmu~lerdır. .. gıc.ında hem clenız, hem hava kuvyet- , . . .. Ek• nulmuştur. Keşif ~delı 126~ lıra 15 
lunmaktadır. • Berlın, 9 (A.A.) - 8 Temmuz gu; lerı tarafından bombardıman edılen ~on yırmı doıt saat zarfından h;ç im az kurus muvakkat temınatı 95 lıra 5 ku-

Londra, 9 (A.A.) _ tngil!C're hii- nii Ruslar 128 tayyare, 7 temmuzda Köst ~nce ::ehri \ ' !> limaııı artık mevcucl bir zııbıta vak'a,;ı olmamıştır. Zabıta- rm;t~r. Taliplerin teminatı öğleden 
kumeti halen Britanyada meYkuf ve Le 201 tayvare kaybetmi~lerdir. ıleğildir. (R. G.) mızı takdir ederiz. l\ı]Üstahsıi ona~gÖre ev;el iş Bankasına yatırarak makbuz .... 
lzlandada lngiliz aleyhdarlığı yap - etmi,tir. Bunlardan biri. ~zlanda • f 1 d lariyle ihale tarihi olan 16 .. ?.941 Ça~-
~ak!a ~u~lu bulunan Tzlanda milli- parlamentosu komiinis'~ aza ' llHlan - lzmır Defterdarllg'J ından: I daV~anma 1 lr şamba günii :-:aat 16 da Bncumene rnU-,\$.!_çılerını ;ıerbe--t brrakmağı kabul dır. l;e\'eıı :;eneııııı :ıonbaharında hava- rııcaatları. 

1 t • ,-o dkl • b OdO O""O d 1 - )fal iye .Jieslek mektebi için hariçten Li~e \'e Orta mektep mezunu !arın ctaimı :surette yağışlı gittığindrn, 3 - 1369 ncu sokakia.19 ncu adanın l llıU 8 lr iri aıı rı I n in: oıanıarctan mu~abaka ile talebe alınacaktır. l ekim, cıığer :ıeneıenıeKine nisbetıe 423,75 metre ::nurabbaındaki 34,35 sa-
2 - Lise ve Orta mektep mezunları tahriri ve şifahi olmıık üzere ayrı nok:san olmuştur. yılı ve 34 ncu adanın 190,50 Metre Satış mu., dun rlu"" .._ •• d k 1 rf ayrı imtihana tabi tutulacaktır. Vila,·et kazası bu sebeble, önümüz- murabbaındaki 31 sayılı ve 1379 nen gun e apa 1 za deki ~ne tohumluk için sıkıntı çek- $Okakta Kadastro 11~2 nci adanın 638 

• 
3 

- Tahriri imtihan 28/Temmuzı f>41 Pazar!e,;i giinü, ~ifahi imtihan memesi .için çiftçilerin yeni sena m~h- metre murabbaı?dak.ı 1 .. s~yı~~- ~rsal~: usullle eşya satılıyor 3?1 T~.mmuz; !l4 l Çarşamba gün üs aat 14 de icra edilecektir. Şifahi imtihan.. suHinü elde eder etmez her ~yden on- rmın satış~ Yazı .ışlerı mudurlugunde~ı 
bır gunde ikmal edilemez'* imtihana )l1iileakip giinlerde fa ·ılasız olarak ccı tohumluklarını ayırınıthırı ve or,ta şartname~: veçhıle kapalı zarflı artıı: 

• 
~Iiktarı Değeri Teminatı devam olunacaktır. Anacloluclan gelecek buğday, arpa ve maya konulmuştur. Muhammen b~delı 

.. \fotk:ı No. Ki. Gr. Li. Kr. Li. Kr. E ya cin.ıi 4 ı çavdarlarııı, yayla mahsulü olmaları 13703 lira 50 kuruş muvakkat ternınatı 
--.. . _ _ _ __ _ _ - mtihan, he ·ap, tarih, coğrafya ve medeni bilgiler~n yapıla- sebelıiyle iklime uymı,racağından bun- 1028 liradır. 
ANC 4174 E 1057 000 550:19 13 400.2 00 7o 50 den fazla 75 ten az caktır, !arın tohumluk olarak kulJanılmaması Taliplerin 2490 sayılı kanunun 

ipekli pamuk men ucat 
5 
.- .Müsabakada kazananlardan evveli'ı ortadan yliksek tahsili olanlar keyfiyetini müstahsili.ere bildirilmek tarifatı dahilinde hazırhyacakları tek. AU. 'O 1/ 5 

AHT 3576 tercıh olunacaktır. Bunların adedi altmışa baliğ olmadığı atkdirde orta üzere kazalara hatırlatmıştır. lif mektupları ihale tarihi olan 16.7. 
2480 000 34011 22 25öl 00 5o 20 den az ~un'i ipekli tahsili olanlardan Vekıiletçe te~bit edilecek dereceyi almış olanlar mektebe 

090 
941 Çarşamba günü saat 15,30 a ka: 

pamuk mensucat kayıt olunacaklardır. • dar Encümen riyaııetine verilir. İhalesı 90 
7/7ı l941•İsüınbulda Tan, Ankarada Ulus, hmirde Halkın Sesi g~ze

leleriyle ilan edildiği üzere yukarıda evsafı yazılı eşya 2417 / 941 günü saat 
J!J.30 da Sirkeci Reşadiye caddesi Halı Antreposu dahilindeki satış mü· 
dürliiğiinde 1549 . ayılı kanun mucibince ve 2490 :;ayılı kanuıı hükümleri 
daire;;inde kapalı zarf usuliyle satılacaktır. 

İsteklilerin pey akçelerini ihale günü öğleye kadar veznere yatırmaları 
ve teklif mektuplariyle birlikte pey akçelerinin makbuzlarını ve 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesikalarını saat 12 ye kadar Satış Müdürlüğiine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler anılan gümrükten .parasız verilir. 
TELE FOS: 23219 (2572/ 5480) 
" t zmir levazım amirliii satın alma komisyonundan : 

Cin::;i 
Umum İlk Münakasanın İhalenin tarih, gün 

lliktam tutarı teminatı şekli ve saati ------ -------
Kilo Li. "Kr. Li. Kr. 

Kuru Ot 480,000 31200 2340 00 KapaJı zarf 30/7/ 941 Çarşamba J.i de 
Kuru Ot 456,000 29640 2223 00 Kapalı zarf < c c c « c 
Kuru Ot 550,000 35750 2681 00 Kapalı zarf c « « c « « 
Kuru Ot 1080,000 70200 5265 00 Kapalı zarf c c c c c c 
Kuru Ot 200,000 13000 975 00 Kapalı zarf c c c c c c 
Kuru Ot a36,000 21840 1636 00 Kapalı zarf c c c « < c 
Kuru Ot. 866,000 56290 4221 00 Kapalı zarf c c « < c c 
Kuru Ot 400,000 26000 1950 00 Kapalı zarf c c c « c c 

... 

1 - Ayrı ayrı şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı sekiz ka. 
lem Kuru Ot hizalarmda gösterildiği gün ve saatlerde kapalı zarf. 
la ınünaka.ıaları yapılacaktır. 

2 Bunlara ait şartııame her gün komisyonda götillebilir. 
:: - Kapalı zarfla münaka~a. ına iştirak edeceklerin 2490 · a.rılı kantı

ıııın 2 ve 3 maddele.rinde yazılı vesika ile yine bu kanunun tari
fatı daire ·inde teklif ve teminat mektuplarını bildirilen saatlerde 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığını da askeri posta 1837 
atın alma Ko. na vermeleri. 10 14 16 18 

F ecı kaza 16.7.941 çarşamba günü saat 16,30 6 - İmtih:ına gireceklerin; 5 10 15 
S ddık B k. ~t ı · d k' - f'::" dadır 1 , a) 16 yaşından küçük ve 25 yaşından büyük olmamaları şarttır. • 1 .. ~. ı~ .nl.ı ını namın a .1 şo_ o- Ka~ 

1 
aka 1710 sayılı :-;okak döşe-

h) Askerlik çağında olanların a kerliğini yapmış veya askerlikle ruıı otobusu Eşrefpaşada Ramız oglu . .'~ y1710 ' okaktaıı itibaren 200 
ı · k ki ı> ya ·ında Nihada çarpmıştır. Çoc?k me~nı~ d k' k mının Belediyece ve-

a ü aları bulunmamış olma · ii zımdır. (:\füeccel olanlar kabul kafa ve vücudünün muhtelif yerlerm- ~el rek oky a 1 t ı!ıarla "'sa··Iı tamiri ed ·ı J ) 1 - • 1 1 k h ta n ece esme a~ ' " " · ı emez er . c en agır surette :yara ı o ara as - F . 
1 

. "i"d" .
1 

.. - ·· d"'kı· keşif w 7 O t h kt b. .. . d'l en ış erı -' u uı ugun " - r a ta ~m olanlardan nıe e ı muvaffakıyetle bitirenler (20) haneye kaldırılmı~. ı.ıofor tevkıf e ı - sartnamesi veçhile açık €ksiltmeye ko-
lira maa~ veya (75) !il'a ücretle, Lise tah ili olanlardan mektebi bitirenler miştir. nulmuııtur. Keşif bedeli 2145 lira 15 
(25) lira maaş veya (85) lira ücretle :\!aliye memuru tayin edileceklerdir. TİCARET ODASINDA kuruş 'muvakkat teminatı 160 lira 90 

8 - )1ekt~bin tahsil müddeti iki yıldır. Talel><·lere tedrisat ve staj rnüd~ Ticaret ve sanayi odası idare hey- kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
delince mektep yatakhanesinde veya Ankarııcla velileri nezdinde kalmala~ eti bugün bir toplantı yapacak, muh- evvel h Bankası.n~ yatırarak ınakbuz

telü idari islerle üzüm standard tip- lariyle föale tarıhı olan 25/ 7 / 941 Cu-rına göre ye\'miyc mukabili ayda 20 • 30 lira verilecektir. ' d .,, .. 
!eri ve aza intihabı meııelelerini ko- ma günü ~aat 16 a c,ncümene mura-!l - Müsabaka imtihanında muvaffa]( olup da mektebe kabullerine ı~şacaktır. ~aatları. 10 15 19 24 

Vekaletçe karar verilenlerin rapor. t:ıahhüd senedi vesaire g.ibi kendi-
lerine bildirilecek evrakı başkaca Defterdarlığa tevdi etmeleri lazımdır. 

10 - Talip olanların 4,5X6 eb'adıııda iki fotoğraf, nüfus hüviyet cüz
danları, askerlik çağında olanların askerlik durumwnu gösterir vesika, 
tahsil derecesini gösterir tasdikname V!!ya :ıahadetnameleri ile birlikte 
nihayet 25/ Temmuz/ 941 Cuma günü saat 17 ye kadar istida ile Defter
darlığa müracaat elm !eri lazımdır. Veaikaları noksan olanlar veya bu 
tarihten sonra miiracaat edenlerin taleıııeri kabul edilmiyecektir. 

Keyfiyet ilan olunur. 7 lO 15 21 22 23 24 25 (2515) 

Manisa cumhurıut ·mOddıiuıumillilnden: · 
Manisa ceza ıevinin 1 haziran 941 tarihinden 31 mayıs 942 tarihine kadar 

olan bir senelik ekmek ihtiyacı pazarlık uretiyle eksiltmeye konulmuştur. 
Yevmi ihtiyaç 431 adet 730 gram ve :ıen~lik ihtiyaç 158,000 adet olup mu
hammen bedel beher ekmek 960 gran;daıı 12 kuruş 378 santim hesabiyle 
19557 lira 24 kuruştur. Muvakkat ternınat 1466 lira 79 kuruştur. Pazarlıkla 
ihale 26-7-941 cumartesi günü saat on birde Manisa C. müddeiumumiliği 
makamında yapılacaktır. Taliplerirİ kanunun tarifatı dairesinde t.emfaat 
mektuplariyle beraber mezkur gün ve 5aatta müddeiumumilik makamın-
da hazır bulunmaları ilan olunur. 4 6 10 14 2813 

T. M. C. Talebe YurtlarıMüdür
lü~ünden: 

1 - tkrnal kurslarına devam edecek talebeler için kız ve erkek ta
lebe yurdJarına talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Yurdlarda talebe, yalnız yatacak ve çamaşırları muntazaman 
yıkanacaktır. 

... ,, 16-7-941 tarihinden 23-8-941 tarihinıe kadar olan bir kurs dev
resi için Yalnız yatmak ve çamaşır ,yıkamak için talebeden peşin 
0 Jarak ON' lira ücret almır. 

4 _ yurdlara gelecek talebe beraberinde 2 vesik~lık. fotoğraf,~ 
· gan ve Ya;,;tık kılıfları ile yatak çarşafını get~ı·nıı'Ye. mecburdur. 

Karyola, yatak, yastık, yorgan yurcldan verılecektır. 
5 - Kayıt için A.l~ancak vapur iskeleı-i ,·anında 320 numaralı bi

n:tda talebe vurdları mütlürlUğüne müracaat edilir. 
TELEFON: 2920 . 8 9 10 11 12 13 14 15 (2580) 
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SAHiFE 3 

en beledıyesinden: lamir Levazım. Anıirliii Satın Alma Komiaywenıl•nı 
l &;her kıln&una kırk kuruş tahmin edilen 674,885 kilo '1ğır 

~tı kaı;ıalı zarf usulü ile ehiltmeve konmuştur. 
Istanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve Ek-

ı ·o: ıı nıln hı i tnu 1 r. 
ı· iıı Rı> J ı.ıe niurııe<ıııt 

u re 1 1 baha Ila) turfığı 
tmeler i ilırn olu ıı ur. 

8 lO (2576) 
•ııuı111ııu111ıuH11•uıuıı11uıuı1111111111nıı•11Hn111tu11111ıun•Ullt 

vazım Amirliği İlanları 
11U•uııııır••ııoıt U• •••111111111ıtllllllllllllltlı1111ı ıtın lllllllllllllllllllı 

mirliği Satın Alma Komisyonundan: 
. ns , .• miktarı tahnıiıı Pdi!Pn bedeli ile mU\''1kknt tc
hale giinii ,., •antleri ynzı:ı be. knlrm rrz:ık kapalı 
·le •atın alınacaktıı·. 
i .her gün komisyonılü giirülebilir. 
ıhale saatinden bir •aat nvel komisyona \'ermeleri 

:t eklıf mektup:amıı ve nıııvakkat teminatlariyle bir
pı mı~.ltepP<i eski ask eı i li•e biıınsıııdaki •atın {dma 
na muı·acnatl:ın. 
• liktarı 'rahmin bedeli }luvakkat Te. 

Ton Lira Lira 

:ı, ıa:ı. :ıoo 117019 salı 22-7-941 11 

2 - lhalesı 17-7-941 perşenbe günü ~aat on beşte t tanbuld 
!ianede levazım amirliği satın ;l- komi""'onunda a top 
caktır. ...- 0

' Yapıla . 

3 - İlk teminatı 14 748 lira 70 k t" 
4 ~ tn . • uruş ur. 

- ar ~me_sı komis~ond~ görülebilir. 
5 - steklılerın kanunı vesıkaları ·ı t klif mektuplarını "h 

atından bi t 1 k 1 e e . 1 ale sa-
• .' _saa evve omisyona vermelerı. 1 5 10 15 

lzmır levazım amırlıii aatın alma '-o • dan. 
1 F. · b" I"k " mııyonun • 

- n;~ı~;,·elı;,~ lebri_liçin 48k0t0 ton kuru ot kapalı zarf <1•ulü ile 
J e ag anaca ~ ır. 

2 - :1luhammen lı-edeli 288000 t t · t :ı - ihalesi 21 te 941 ' muv-:ıkka .. emına 1 15~70 liradır. 
deki askeri ~~~z alma paza~tesi günu saat on sekızde Ezine-

4 _ istekliler $llrlname ·i he ko~ısyonu!'da yapıl~cak_t~r. 
!erin ihale' g" .. • Y 'h 1 r gun komısyonda gorebılırler. Talip 
mektupları il~~~ ~~~o a<:den bir illl&t en·el tek!if ve temina't 
likte komisv b ısk ·1 !•lı kanunda yazılı vesıkalari·yle bir-

i · on a an ıgına müracaatları. 1 5 10 15 
zınir Uvazım Amirliği Satın Al K • d 

1 - Beher ki!o,una 52 kuruş tamha. omd~yon:~ tn: k . 
nacaktır. mın e ı en on oyun eti alı-

600 
1040 

288,000 
1,820, 000 

2 - Kapalı zarfla eksiltme•i 1 . ' 
15270 'lılı 22'-7-941 15,SO da tophaned 1 : • 7-7-941 perşenbe günü saat 15 30 
68 l50 ?3 ~ 941 11 e C\ azım anı,· ı··· t 1 k · ' : çar< ~ -ı-. pılacak_tır. r ıgı sa ın ama omıs~·onunda ya-

:100 
300 

255,000 
ı 14, ooıı 

l !l950 çar§ 2S-7-941 15.~0 3 - llk temınatı 2340 liradır. 
~4:.0 pNş 24-7-9~ l 11 4 - Evsaf ve şartnamesi konıi• .. .. · . 

ı; 10 rn 20 fi İsteklilerin k • 'k "Yonda gorulebılır. 
• 1• - · · anunı vesı ahrı ·ı t kl'f m kt 1 mır ıği Satın Alma Komisyonundan: atından bir saat , vel k ' . 1 e e 1 e . up arını ihale sa-

478 ton kum ot lr.ılyalı ve\·a teli ciheti a~keriyeden ' ev oın'"yona vermelerı. 
uretiyle bal .. ıılı ve.va diJkl:ııı halinde teslim Pdilmek 1 1 5 10 15 • 

1 , zmir levazım amirliii satın al . 
pa ı zarf usuliyl" satın ıilıııncaktır. 1 _ 7_7_941 tarih' el 'hal . ma komuyonundan: 

dilen lıtdel lıalyulı i<'irı 302~680 liıa teli ciheti as- nııı fiati ~ah~~ ;ö;üld~'.' .. Yapılan 50 bin liralık zeytin Yağı-
verildiğine göre haI,·alı 2~23!100 lim dökUm !lalin- caktır. ı.runden-tekrar ır.ızarlıkla satın alına-
na göre 2019120 liradır. '> t ı 1 
7 9 - - ha esi 4-7-941 t;ırih llazaı·te". 

1
• - ·· .ıı pazarte•i günü •ant 11 de yapı;acaklıı. caktır. ' gUnii saat 14,30 da yapıla. 

siltme kon.isyonundan: 
Cinsi' 

Prasa 
f-ıhana 
Taze hakla 
(spamık 
Barb111wa Fa'1ıb·a 
A\''<' Kadın f'asııl~·a 
C~lı Fusulrn 
Banı~·n 

..;ırık rloınutesi 
\ er don1atesi 
~a~::'l: Kah:.1[:'1 
Patlıcan 
~eıniz otu 
Oolıııalık Biber 
l{cre\'İ7 

Hn,·111· 
Pııntar 

Enginar 
Karn~ıh:•har 
Liıntın 

-26500 
19000 
7300 

27000 
5800 

37500 
22300 
2750 

• 2800 
19500 
18750 
61200 
10700 
7500 
3000 
7200 
:;250 
3:;110 
31100 

56000 

Çoğu 

39500 
30000 
11500 
39000 
12000 
49500 
30000 
4800 
52;;0 

32000 
28500 
82:100 
14500 
13000 
4750 

13250 
4000 
6800 
5;;00 

79000 
---·------------
Tuvıık 
Pil il' 
!linıli 

ı,-i Su (l)nn1ornnn) 

ı oıın 

300 
50 

:ıooo 

:ıooıı 

700 
150 

3500 

l\fu.Fi. 

5 ) 
6 ) 

10 ) 
ıu ) 
l;; ) 
14 ) 
13 ) • 
20 ) 
9 ) 
8 ) 

10 ) 
16 ) 
5 ) 

15 ) 
10 ) 

5 ) 
2 ) 
8 ) 

12 ) 
5 ) 

75 
10 
55 

65 

Muvakkat 
teminat 

3788 32 

190 95 

17 07 

Şanname ~ekli 
Bedeli 

253 Knp:ılı 

Acık 

Acık 

----------------------------
fhe Giinwci 10 

4 
8 • -· ~ 

Eksiltme tarihi 

.,, .. 

11/7/1911 Cumn aat 15 tr 

11/7/1911 Cuma 15.30 d:ı 

ll/7/1941 Cunıa 16 d:ı 

ıtan veya grurılar hnlind \'<·ya kısım kı,;ım da ya1ııla- ı t ; - Şar namesi komisvonda g" .. 1 b'I' 

1 
.J - Teminat kat" . : " 500 . oru e ı ır. 

1 :ıılı Kabak 
.\'1na Kabak 
8!l~·1r Turou 
Kırn1111 turp 
Mn)·dano1 
Ot.•l'C otu 
A\nıa Vnnr:ıl< 
in._.,, Rih~r 
V<''il <;al:ıb 
ili yor 

75 
500 
100 
300 

150 
1;,o 
200 
600 adet 2 

Demet 2 
Oemet t 
Orınct 1 

- .. ·- - --
i her gün knmi•yonıla giirulebilir. , 5 _ isteklilerin n:!~kıil; g(j lıradır. 
mezkür gün ihal' •aa1inılrıı bir <nat evveline kadar 1 askrıJ Ratın alma koın!l .'"e sanlla .istaııbul maltepe top kapı 
k 1 arı miktar Jarn göre k n rıun i ilk teminat makbuz- : -ı;:;:;jt;,;:,;,;j:;;;;.\[if~~"~)~O~n=u~n~n~m~u~r~a~c~a:ı,a~t l,:ıa~rı!;.._.:__:=: 

ek lif mektuplarını topk:ıpı maltepesi eski askeri lise 1 lzmir Levazım Amirliği Satııı Al K · · . :\! iktarı ma omıayonundan: 
ı askeri salın nlma komi!'}'onuna vermeleı·i. 

25 2!1 4 l o Kilo 

amirliği satın alma komisyonundan: \ 6000 Kilo makarna Ta1e So~nn 
Marul 

3000 
5000 
noo 

:1or. 
300 

Rqoo 
5000 
500 

1000 

6000 
10000 

2000 
500 
600 

12000 
8000 
1000 
1500 

211 
15 

adet 1.5 
ndct 2.;, 

Oemct 1.5 
adet 3 una yUz elli beş kuruş t'iut •ahmin edilen 87:100 sek,eıı 500 Aı pa şehrive 

ç ·' 'iiz kilo sade~·:ığı kııpnlı zarf usuliyle eksiltmPye kon- 4000 Makarna · 

1
1500 K<>~ilmiş sıg·ır etı· B IK ) 250 500 17.5 ~ ~ M~ 

2a Tı'mmuz 941 Çarşamba giinü onat On altıda lzmird~l 3v00 Çu~uk makarna Bc~·in 3000 50011 15 
mir Le\'uzun amirliği sat ın :ılma komi~yonund:ı ya-

7
1
0
°
0
°
0
° Arpa ~ehriye Kara ci~n 800 2000 25 

Çubuk makarn:ı ı,krmhe 200 4110 5 

tahmin <'dilen tutarı 135311>_ yüz otuz beş bin üç yilz 
adır. 

mu' kkata akçası. 1116- sekiı bin on altı liradır. 

3000 Sabun Para 1500 :ıo110 2 
:ıooo Çubuk makarna 
~000 Sadeyağı Arpa :ıııooo 41500 8 
Yukarıda cins ve miktarı \'azılı on kal k •faman 34000 39500 5 

C9 GO 

106 32 

1152 75 

si komiıı) ıınıla göriil<>bilir. 
·e iştirak rdt•c. kler kan nı 

tııplarını ihal antınrlan e ' 
bıı l u naca kl:ııl ı r. 

satın alınacaktır ·' · em el'za -ayrı ayrı pazarlıkla Keııek 12000 15500 6.5 

ve ikalariyle Ye teminat Taliplerin 14-T~mmuz-94 1 pazartesi günü ''ıat ı• --------------- -------------
levazım amiıli"i satın '11ma komis,.~nuııa m":: "tıde kı~l:ıda izmir \"rsil ı:rik 5110 11100 12 

~z bir <aat e\'wl komis;·o- ~rz;:;ı:;;:;:-~-~·r.fi;T1;if.:~~,~~~·=Tu:ı~:ı~c~a~a~a~r::;ı~----- 211110 ~ııııo - 10 ı- "0 - zmir Levazım Amirliği Satın Alma K · d' . Ka\lın 1Jlllll 
15 

·' o - ~liktarı omııyonun an: K.ınnı7 21100 15 

amirliği gatın alma komisyonundan: 
osunt. otuz iki kuru fiat t hmin edilen 200.000 iki yiiz 
kesilmiş <ığıı· eti bpıılı z.ırf u•u~\·leek:<iltıııey~ konul-

22 Tcnı. 941 Salı giınrı •aat ,m altıda lzmirde Kışlada 
'azım amirliği ı-ıntın nlma komisyonunda y,..:>ılacaktır. 

tahmııı ~ılilcrı tutarı -fi~.ooo. altmış dört bin liradır. 

mıırnkkata ııkçıısı -4450. rlort ı,;n dört yiiz clll liradır. 

si komi•yonıla güriilcbilir. 
ye iştirak edecekler kan11ni \hikalariyle ve temiııat tek
ıplarını ihale santınclan .. az h ı r aat evHl komi<~oııa 
ulunacaklarılır. ı; 10 15 20 

ım amirliği !atın alma ko'flisyonundan: 

Kilo !'ıırtaknl (lit liik) iOllll 1001111 5 
l'nrtrılrnl IRO lik) 31100 5000 3 

2000 Toz şekeri 
10000 )! a karna 
:ıoooo Odun 

6UUO Ayaktan sıi:ır eti 
4000 A} al<tan sığır eti 

\ 

• '\~ukarıcla rins '"·~ nliktarı r·tzılı Ue. k·' · 
...ıatın alınH<"aktır. • · ~ .ııcnl uı~ ayrı ayrı pazarlıkla 

Taliplerm l~~Temm~z-941 cuma ııiinü ,;aat 15 de kısl d 
\nzım fl.nıırlıgı "atın \llma konıi-:yonunda \'apılacaktır. ·. a a izmir le-

lzmir levazım• amirliği ••tın alma k . d 
)liktarı omııyonun an: 

Kilo 

800 Salıuıı 

\l:ıııdelina 10110 25011 2.5 
Elma ( Ama•ya) ı 000 2000 40 
Elnıa CCiimil,haıır) 1000 21MMl 20 
Ar~ 700 1~ ~ 
\rnıııt (Akta) 300 1200 30 
!"eftııli 1000 2000 ze 
Taze Ka\'ll" 700 1200 25 
Kirnı ı;uo 10110 20 
ra1t: \'i-.nt:' " 500 1000 25 
Cilt'k C\'t•rli ı 500 1000 30 
i"·liiın l\'aııınr:ık) 1250 2000 13 
i",iim ıCarns) 1250 211110 25 
incir 50 200 15 
Portakal (61 liikl 20110 2;;00 5 

osuna bir kuruş yirnı. •:ınt.m fiat tahmin erlilen ıoo.ııoo 
an ihti>·nt·ı knpalı zarf u•uliyie ek,iltnwye konıılıııııştıır 
21 Teııı. !l·l 1 Pazıırre i ı:ıı>ıü .,aat on altıda Kışlada lı.-

,;ııoıı Pirinç Kırihle kön1iirii 1630 2025 17 50 

zın1 an1irliğ: ı... a•n, uiP' . h.on1: yonuıııb.1yap1~araktır. 

!illll /\enin dane" 
700 ·roz şekeı i 

·11100 Kesilmi~ ,sıgır eli 
Rt.•nzin 
Petrol 

• 195110 
4600 

2~000 
7150 

28.28 
25.25 

458 30 

2657 80 

665 78 

Ank 

'\cık 

Kaı>alı 

·-

Kaııolı 

•· 

Kapalı 

Kapalı 

11/7/19·11 Cuma IG.30 el ı 

16/7 941 Carsomho saat U tc 

16/7 /941 Carsanıba saat 
15.:ıo da 

_ .... -___ __,,,,_ __ _ 
- -· -____ _.... - -

lR/7/941 Cuma saat 15 le 

. - .. - ..... • 

. . 
--·- - -..,.-

. --
' 

23/7/941 Çar5on1ba saat 15.30 

23/7 /941 Car~amba saat 16 

t:thnıin El'dil n tutarı -ilitfl'~'- Hradır. Ten1inutı ınuvak
ıısı -675. liradır. 

000 Ke,..,iJmiş ~ıJ{ır eti 
:1500 Sadeyağı Sıhhi Müesseselerin 1941 mali )'ılııun bir kısını ihtiya~lan şartnameleri ve~hile eksiltmeye konulmuştur. 

<'8i komi•yor11la gor•ılelıılir. 
Ye iştirak cıkc ki r k 111 nı ye,ikalaı i)·lc teminat w tek
uplarını '.ha!P: santırııl:ın (,n .az lı!r :--aut evvel .. l<.oınis)·oııa 

ııııuo Pirine , 
Yukarıda cin.< ve miktarı , .. ,zılı k" k ı 

1 ki 1 
. • · se ız ;.ı t'ln1 t•rz·tk ·tvı-1 avrı llllZa 

ı · a satın a ınacaktır. ' '· · r-

1 - Eksiltmeler Cağaloğlunda Sıhhat 'e İC'timai Muavenet Miidürlüğü binasında kuru Komisvonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmelerin sekli. gün ve saatleri: Mııhanımen fiatleri. muvakkat teminat mikdarlan ·karşı]annda gösteril

n1i~tir. 
3 - Kapalı zarfla yapılarak eksiltme! er irin ihale saatinden bir saat evvel isteklilerin teklifi havi aizı. mühürlü zarf· 

tarını makbuz mukabilinde koınısyona ,·ermeleri liizundır. Mektuplarda teklif olunan fiatlerin hem yazı hem de ra
kamla ~;azılması kanuni meeburiyettir. 

ulunacaklnrdır. ~ 10 ı.ı 19 _T:ılipler'." .11~Tem.muz-!H 1 cıınıa giiııii saat lii r1: kışlada izmir le\'a. 
zını amıı lıgı :-;.ltın alma kon11:->\·onıııı·ı mu·· ... ı ---·-- _ . • r.tcaat arı. 

Amirliği Satın Alma Konıiayoııundan: 
it nam \"e hesalıınıı ~00,0011 adet 27 milimetrelik ,.e 
adet 20 m:Jımetrelik köpriıhl ,urgü alınacaktır. 

siltmesi 11-7-!J41 cum:ı günlİ saat 14 de tophanede 1 · 
e\·azım amirliği sııtııı alma komisyonunda } apılacaktır 

eve şartnü.mfüi konıb,·onda giirülebilir. 

lzın!r Levazım Amirlie-i Satın Alma K · d 'l"kt omıayonun anı 
.. , 1 . ':l J'l 

4 - İstekliler 941 yulı ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve muvakkat garanti veya Banka 
mektuplarını kapalı zarfların içine koyınalan !izımdır. 5032 1 10 (2377/5032) Adet 

• -lz.-m. ı·r belediyesinden: 1 M M V k" 1 t" d 
JOü Yem ıorb:ı"ı e a e ın en• ı uuo l{ıl kolan • ı - Evlenme dairesi bahçe<i ne bir • • 

1 

:;uo l{eçe belleme bekçi kuıübesı ve bır gırı~ ırnpı~ı yapıl- 1-185 ,ayılı kanuna göre, bu "i'ne harp malülleriyle şehit yetimlerine n tahmin edilen bedeli 21.120 lira olup ilk teminatı 
·adır. 300 l{a~ağı ması, Fen işleri .IHidurıiıgunaeKı keşıı i'abet eden ikramiye miktarları aşağıda gö•terilmiştir. 

Yukaııda cins ve miktarı yazılı dört kalem mütabiı . ,. . . . \'e şartnamesı veçtıııe açıK ek'Jllmeye Paraların tevzi komioyonlarınca dağıtılış müddeti (4) ay olduğundan 
znrlıkla :;afın alınacaktır. · e ·•. rı .ı; 11 Pa- konuımuştur. Keşıı beaeıı HıH ı•ra ·, 1 maliıl ve yetimlerin (Rapor, resmi "i'net ve ikramiye cüzdanlariyle birlik-

IT.ıılipleriıı ll-1'em-941 cum-a "'Ünü saat 16 da kı"laıla ·. . . Kuruş muvakkat temıııan ıl'ı ıırıı :15 . 1 

in belli vakitte komisyona gelmeleri. 26 30 5t 10 2372 
A~irliği S~Ai;ı-; K.~is~nun~-

iio;;una otuz kuruş tahmin edilen 144000 yüz kırk dört 
ke;:ilmiş sıgır eti kapalı zarf u3uliyle ek iltmeye kon- ı b • ızmıı Je,·az1 Kuru•tur. ·ı•aııpıerm temınatı O"'ıc·cleıı le) mensup oldukları ikranııye !evzi komi•yonl:ırına müracaat arı. 

amirliği ~a ın alma kon1İ:-\,·ontına müraca:.ıtl,•ırı. " m ~ • · ~ ' ev\'et lş Bankasıııa yatırarak mııKOuı- Lira Kr. Lira Kr. 

e 12-Temmuz-941 cumartı:.si giinü 
izmir leynzını amirliği Rafın alma 

sa-at 11 de izmirde 
komi< ·onunda ya-

~zın;;Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundanı - ıarıyle ihale tarıhi olan l::5.7.!J41 Cu- -- -
~lıktarı ma ,iünü saat lli da ı;ncümene milra- 1. nci derece ~ubaya 265 50 nei derece ere 1

1
0
3
6
2 

2
7
0
5 

tır. 
Caatları' 2. • • c 238 95 2. • c • 

400 Kilo Patlıcan 79 6" tutarı 1~200 kırk iiç b!n !ki yüz lira- 400 Kilo Taze fasuil e ı::· - 1056 ve 1041 :;ayılı :;okaklar :ı. • c • i~~ ~~ :· c c : 53 1~ 
100 

Kilo Taze ka ba·k :ıra•ıııdaki 954 sayılı Kara kapı cadde- 4. c c « • • • 26 55 

t ' kk t k 32 ıo ı· b' ' k· .. k k ı·rad r sinde 300 metre boyda yeniden an" ·6D·. .• .• •. 
1
1

3
0

2
6 

7
2

5
0 6

5
.· .• .• .• 26 5r-

n tahmin edilen 

mm•a a a ~· ·~a<ı . ıc ı n ı ı ~·uz ır ı • ı . 270 Kilo Domate,; ~ v 

esi kombyonda giir!ll<'bilir. 300 Kiio Taze soğ·aıı kanalizasyon yaptırılm:ı"1, Fen işl<"ri (Beher şehit ailesi de 2!\ lira 22 kuruş alacaklardır.) 
r kanuni \'esi kalan temiııı\t Ye ,teklif mektuplarını 100 Kilo Taze biber Müdürliliıündeki keşif ve şartnıım!"si 
atindcn en az bir"" at evvel komi"yona vermiş bulu- 2 :ıoo Kilo Taze fasulvr ve<;hile açık eksiltmeye konulmuştur. 
rdır. 25 30. ı; 1 O 2!l60 2 :ıoo Kilo Taze kabak Keşif bed2li 9346 lira 99 kuruş mııvak-
Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 700 Kilo Soğan kat teminatı 701 lir:ı 02 kuruştuı·. Ta· 

kilo una ;)70 kuruş fıat tahmin cd:l ~ n 9000 :..ile. !!'arı 800 Kilo Domatc:< !iplerin teminatı öğleden evvel ls Ban· 
lıı kö;ıele alınacaktır. 660 Kilo Kabak kasına yatırarak makbuzlariyle. ihal~ 
!ıkla ek iltnıesi 11-7.tııı runı :ı ı:ünü ~a:ıl 15.~0 da top- 660 Kilo Taze fa.,uh•e tarihi olan 25.7.94l Cuma gtiı>ii "uıi 
c istanbııl levazım amırllği ,ntııı · ılma koml,voıııı:!da .IJ o Kilo Domates · 16 da Encümene müracaatları. 
caktır. :ııo Kilo Taze soğan 3 - Aceze ve muhtaçlara verilmek 
teminatı 499;; liradıı. • Yukarıda cins ,.e miktarı .nızılı 14 k 1 üzen• 25000 kilo odun kömürti ~atın 

·1 em sebze pazarlıkla s3tın alı- ,ılınması, Y. azı i_şleri ~lildtirlüg-ünclekl 
erin belli vakitte komı,yoııa muracaatları. nacaktır.. h ı 

11 T ~ıırtnamesı ve<; ı e açık eksiltme\'{' ko· 
:ı:ım amirliği satın alma komiayonundan: Ta!iP'.e.rın •. e"'.-941 c.uma giiııü saat 10 da kışlada izmiı· lr\':l%ım nulmuştur. Muhammen bedeli lSOO !i-
n kilo p . nçPlik ko ei~ alın ıcnktır. Pazarlıkla e1'<i!tme'i '~~rlU\' 1 'atın alm,ı komısyonund:ı :>'apıhraktır. ra muvakkat teminatı 112 lira 5\J ku-
-~1 cumn gllnü saat lli de tophanede i<tanbul evazım lzıııir levazım amirliği satın alma k · d ruştur Taliplerin teminatı ög-lnıJen 
ıc.· t 1 d 1 :.'ı[uhlelif h il omııyonun an: l B k ' ..,ı ;a ın ama komi.yonun a yapı acaktır. ı - • . ki" m~ a. eıe pazarlık •uretiyle tahminen lOOO ton ka. evvel ~ an asına yatırarak makbuz-
. kilosunun tahmin bt•deli :\70 kuı·u~ kat'i temin:ıtı 5!\50 ra n~ ıye•ı Yaptmlac:ıklır. lariyle ihale tarihi olan 25.7.941 Cumır 
r. 2 - :az.aı \'k 12-Temnıuz-941 cumarl~si günü S".lat onda kışlada g[iııü saat 16 da Encümene mürııcııat-
lerin belli V'!ıkitte ı. pıi"yon:ı müracaatları. ı5zmr a eva~ımk amirliği ~atın alma· konıi<v~nunda rnpılacakt11-. !arı. 10 15 19 2~ 

•:ı:ını ... · I'"'" S · 
1 

K • :ı - ,ar n. mesı 0ınısvoııda giirlilnb'l' · • Külturpaı·ktaki gölde kullanılmıık 
. n.mır r.aı at11ı A ma omıayonundan1 Tutarı üzerinden · ... ~ "" 1 ıı·. . · 'k' d t 

1112n0eıı beher kilosuna 7 kuruştan üç pnıli 400 tondan re- . ı - Pazarlıg'a istı'r·,ık )Uzde onbe~ teminat kat'iye dlınaca~tır. .. iız~re 1
•

1 
a. " .. sa.~dal yaptırılması, Yıı-

() t k 1 r; • edccekl"ı k t tlaı ı zı ışler.ı Mild_urlugündekı· keşı'f ve ~art-
., ... on uru ot pazarlık u•uliy e >'atın alınacaktır. ' - iP birlikle lıell' .. ,. · anuni vesikalaı ı ve emııııı Y· h 1 • 

P<12tının muhammen be delı 2~000 lira muvakkat lemi- ı guıı ''" saatta komisyon:ı miiraca".lllnrı. namesı veç ı_e açık eksiltmeye konııl-
ın 100 liradır -lzıııir levazım amirliği satın al • = muştur .. Keşıf bedeli 150 lira muvnk-
ı nıeleri k . · . . ·e otuz bes il' k 

1
. ma komııyonundan: . . . k_at t~mınat~ 11 lira 25 kuruştur. Tn-

•,i 25.; 11~~ııs.ıronıla Ycrtılm.Pk1ted~r 1 .b 1 
.ı k )!ah•}, v·ırıl;r " a ırk ıra ücretli bir hamurkar ,·e bir pişırıcıye lıplerın temıııatı öğleden evvel İs Ban-

t ko . ·· gun v :ııı 1 :ı < e ı.e ı o uun e~ i ,u!ıe bina. ihth·n• '. .: .. kasına _yatırarak makb 1 . ·le" 'hale 
ınısyonuıııu· u l 1 .ı - h l'' 1 ki T ·ı·pJerın husııuh•ı] Ye "k· I· . ı Te t 'h' 1 25 . uz arı~ ı 'lilcl'i z ~ı ıu uııuııvu nıa a u" yapı aca ır. a ı q41 cuma gü' .. "a '"'·sıhhat ı·aporlıırı ile bil'lıkt.ı l: m- arı ı oan ı7/941 Cuma günü •n-

n mezkur gün Ye ~a:ıttu komi·yoııumuza mürncaat muı·· nu saat ond·t kı•I ı · · 1 m ·ımirli~1 sntın at 16 da Encü"'ene müracaatları. 
10 14 18 ?2 - ı.omis\'Oııunıı m·ı ti ' »ne a ızmır evazı • "' - :ılmıı . ı rncaa arı. 10 14 18 23 

vnauet daimi encomeninden: 
Viliıyet Damızlık Aygıılarının yıllık iaşesini temin için ihtiyn<·ı 

olan 44575 kilo Yıllaf 8 7 941 tarihinden itibaren l 7 /7 /941 tarihine kn
dnr On beş gün mlid&tle aı;ık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

İsteklilerin Daimi Encümenin toplandığı her pazartesi ve perşembe 
günleri s~at 9 dan 12 ye kadur \'ilfı.vet Daimi Encümenine müracaat et.-

m~fPd iliın olıınur. 3 5 10 (2606) 

inhisarlar umum MüdOrlOğOnden: 
1 - Çivisi idaremiz tarafından verilmek üzere 10 bin adet bira san

dığı şartnamesi mucib.ince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır . 
2 - 10 bin adedinin muhammen buleli 42.474 lira y[izde 7,5 muvak

kat teminatı 3186 liradır. 
3 - Eksiltme 22-7-941 sıılı günü sual 1 ı,:ıo da !stanbulda Kabalas-

t:ı levazım şubemizdeki alım komisyonunda yapılacaktır. ' 
4 - Şartname •özii geçen ~ııhefü>n ve lzmir Ankara baş müdürliik

IHin<l~n p~rasız alınabilir. 

5 - Miinakasaya girec~kler 2500 veya 5000 adet için de teklifte bu
lunabileceklerine göre mühürlü t.eklit' mektuplannı kanuni vesaikle tek
lif edecekl<:ri miktar üzerinden yiizde 7,5 guvenme parası makbuzu veı·a 
banka temınat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günii ek
siltme •na tından. bir saat evveline kadar mezkür komisyon ba~knnlığına 
makbuz mukabilıııde vermeleri tazımdır. 6 10 14 18 2550 

• 

• 

• 



SAHiFE 4 
... _ __,..,.._ 

(ANADOLU)' 10 Temmu2 941 Perjemluo · 

fu~ttBe~uQa a~~~ Franuda~~bnoou ~---------------~~~~~~~~~~~~~~O 
da "birlik esasi hazırlığı var O · 

- Baı tarafı bminci aab.ifede - - B~ tarafı 1 inci s.ahifode - ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıılıııiiıııl•••••••••••••••••--~--------..-.,. 
te\nik servislerini temsil -etmektedir. <;uıJar güzününd1' tutubr'ik \'e rıi bir • · 
1 ·ı· l ' · · b' ı g··nden be • · f · } d 7ht .k"" -' "k" J ,./. Amerika nırı ız ıey etının .r ,aç , u t hll'\: devlet teşkilatı rapıl:ıraktır. L•t · H ı . ı aruan ı ı ae,a 
ri J[oskovud!l hulunm!'l!'1ı 8ovye -: 2 - E ki kanunu P~::ısinin fıen 'z ve 1 vıno ava ar a hk ld 
ctiniıı lıuraya gelmt>~incleki ehemmı. me.suli•·ct--i7. biin\'e~indt> J·at'i tir değj. ma um o u Harbin Eşigı"'. nde yev. hi~ ~:r.~·e~hil<> az'.1~~n:ı~m.;!lı~~v- ~iklik i·apıl~cak \·ey<'ni hl~· :-iy~ısl biln- lstaııbul, !) (Telefonla) - E•-vclce 

,u e~ el erın ne gı 1 ıs eı .. Ye teskil edil<'ccı-tir Rusya ve lngiltereye lngiliz ve Almanların ihtikar yaparak iki sene sürgüne mah-
• ORHAN RAHMl GÖKÇE ~if e~lil!l1i~. 1?~du~.la~~ı ~le.~r~ir~~~~~ .. ::ı ~ Eu~d~n 'bö_ı'.le F'tan~ad:ı dini vazi"le/erini an/atıyor karşılıklı faaliyetleri kum olan )farkopardo, ayrıca nışadır 

. eme •1~ 1 1
• ~u:n un egı. ön. bır akıde hakım ola.caktır. . . I ' . . ~ ihtikarından da mahkemeye wrilmis-

Ba~en .za.man mefhumun~ dahıl kat. SO\)_ et rıca_lının Londra) ar ghal- Mareşal, müteak.ıbcn muh_telıf ~e- Londra, 9 (A.A.) - ~ngılız :gı~ ti. )fuhakemesi, bugün sona ermiş ve 
tahmınlerımızde aldanıak bıle, mu- aerılmesı.~de saıkkoıan sey., he_ te-a seıeıerden bah~etmış ve millı inkılap- Hı·tıar·ızmıa hu" cum .. dı·gor bombaı-d1man tayyarelerı sal· gunu 25 lira para cezasiyle dükkanının 7 gün 
ayyen hi.diaeler v~r. ki, b1;1n~ar, ken· el~. pr~stı?e, ~e~a .?t.e .v.e sıya~~ ok tan sonra <loğaCT'lk de\'letin, otoı·ite ve U U U öğlcd<>n sonra Almanyanın şim~li k:ıpatılmusına karar verilmistir. 
di oluş ve akışları ıçınde gıttıkçe tah- mu le rı~~ et .~ı~ı mu~ahazalard.ı C: silsilei meratibe Aadık bir devlrt ola- . . . _ . . . garbisine taarı uz etmişler, ve Vıl-
minden müatağni bir vuzuha kavuş- fMklı hır duşuncedır. . cağını sövlemiiitir. Eskı harıcıye komıserı Lıtvınof, hPmshaf Pn deniz üssünü bomlıalamıı;ı. 000 

maktadırlar. . . . ~Ios~OV!l, 9 (A.A.) - Ta~ aJan - . ' 000 dün gec.e rad~oda bir nutuk irade~e- !ardır. Bir bekçi metresini 
Amerikanın harbe gırmeıı keyfı- ınndan,. .. .. . . S • d .. t k r<'k 1ngıltere ılc Rusy:ının durup dm- Bu harekatta hiç bir Rrifonra tay- I d 

yeti, işte bu zümredendir. .. .s~~lın, ~ .tem'!1u~ gunu lngiıH~~ee urıye e mu a re e lenmeden ve all?an. vı>rme.d~~ Al_- yaresi zayi olmamıştır. yara a 1 
Amerika, bir aıçrayışt.a'. adeta no- Luyu~. ~kısı. ~rıpsı kabul etrı;- ~u • - Baş tarafı 1 inci sahifede - manyaya d~r~~ ındırme_1ermı ıst.emış Londra, 9 (A.A.) - Dii.,manın ~- Jstanbul, 9 (Telefonla) _ $işli bek. 

bet değiıtiren kuvvet. gıbı, Izlanda kPndısı ıle hıı saatten fazla ko ş b' . k t· . S . , d Fra ve bunun büyuk faydahırından bah- zun menzilli toplarının .mermilerı "il"r'nden Al' kcndi"·n vilz vermiven 
~ t 'it d il" wtur ızım anaa ımızce urı~ c e n- . 1 k H'tl . . !dırım harb·n· van .. .. 1 b - d" .. ' - ı ı, sı f' • • 

muhafızlıgını ngı ere en t.ese. u.m m :ş •. • . he\·· ·ızlar bir mütareke hazırlamışlardır sel ere ' 1
. ~;~n) ı. . . • ~ 1 •• bugun Padoka r oguzına uşmuş- metresi Şahende\'i )fecidiye köylinde 

etmiı ve harp mıntakasına gırmıştır. Londıa, !l (A.A.) - So\~ et . . ··t k zam d sonra lış hesap eltıgmı bıldırmış, Hıtlerız- tiiı. Diişman bUviik bir gemi kafile- hfr dutluğa götiirüp ustura ile aiır va 
Bu bir bakıma, Amerikaya aid bir ı.;,i, hariciye nazırı ile harbiye nazı- \.e nkıt•1 are e k~tzun • mı an · • me hücum \'fl Çör-çili siiayişle takdir sine aie,:; aç~ışt;r. Dilşman topları, 'ralnmıst ·Bek"' <l"rh.al tevkif edil~i; 

' · · h' · d ·· .. t · fından kabul edilmislerdir HP- 'a -a mıvaca ır. tt'kte H'tl · 6 , d ı k • · 1 ' ' " ır. ,ı " emniyet tedbırı ~a ıyetm ~ goz~· rı aı a.. . , . -· . , E.d . . Bugiin. ~aat 19 da Londra radvosu e ı n sonra, ı Prın sen? e. ı~- biı- ·aç salvodan sonra bir ;;aat sus- V<' ağır yaralı bulunan kadın hast:.ıha-
kebilirse de Amerıka ve lngilterenın yet, dun ::\[aıskı taıafıııdan . en: r·. k: d t 1 b' . 't k zırlansn muazzam harp makıneınnın mns d:ıha sonr:ı Bulovn nazi batar- n<'\.,, k 1• 1 ı 1 t . 

p 'f'kl d k' .. t kd. d '!mis v Eden kısn bır hı- . ı a.n~ız uman anının a e mı P • . d. S ti B 't A 'k ·' - . . " a c rı mıs ıı. 
Okyanualar ve .ası ı .ehr e ıb m.1;1•- t:ıl ı~ıl P} ı .•,,'t P(h.oş .,.,,ld'niz) de- rnr bildiı müı, Çürçil de bunu avam sım dı ~vye !er, trı _any~,h mt'ti~!'! ~ yaları silraile V<' birbirini tnkıbcm . 
tetek menfaat~~rı v~ ;ı k~Y~\.~!'1n- a. '.~\.ı ·~Ic~~~t" ı~· ·ı ·80\~~~t •elçisi ta- kamarasında ierid ıevlemiştir. Keza ve ~mın;:.o~ :ıı·~ ı~'<>ccu ke gmı. salvolar . nnıı:musl·:ırdır. Bu atrşten 111 -.--4~0,,_0__ dk 
kü harbin verı mebı~ e 1 ~'ki ı ae· Illıl~ J d. h• ' .· ~,..ll~ett 'takdim. edll- İ~iİhbarni U!\Zlli da •iki millet ara- gayenkın jmUŞh ere lldu1mana adrŞJ • SO- sahil titremiştır. l • l~~ersıne san ı 
bepler ve bu har ın strateJı eıaa- : :ı ın an ll><Usı · · e • . , 1 k' h t _ fi k 1 nuna ·ac al' arp o ugunu, me .:>nıye- Londı:ı, 9 (A.A.) - ngıltert> ha· • 
lan gösteriyor ki, Izlandadaki nöbet mi~. miile-akibeıı hey' et harbıre na· jır~5 a 1 bmu aqa~~a ~ tb le arşı a - tin inki'3afı ve beşeriyet namına Al- va ııezaı·etinln trbliği: çay geldı 
tesellümü işi, daha ziyade ve her şey. zırı tarafından kabul olunmn~tur. <}K1 ~ 1 • k unu

1
n. 111 ~j e .~.f1a~ı~! ııe- man .engelinin ortadan kaldırılması Lki düşman bombardıman tayya. 

1 den önce, tabii bir müttefikin (Ame- \ ın( e . arşı ıJ acagıııı ~0J emı~ ~r. . lazım geldiğini, iki milloti atide bek- re~i dün öğleden sonra Vavt aduc;ına taııhul,_,9 (Telefon.la) ~Haber al. 
rikanın) orduau ile harp meselelerine Sovyetlere ·göre ondrn, !l C!'--.A.) - S~ırı~ ede !iyen hakikatler ne olursa olsun. ta- taarruz etmis 11\'CJ tayyarelerimiz clığımıza gore, .~.ı~rsın lımanına ~00 
d h f ·ı· k'ld a•masıdır. muha~~mata n.ıh.a~et verecek şnrtlu- rih \'e be~erivete kUl'i>ı mesulivetleri b 1 d b' : . d" .. ;. ı·· l . ~andık çay gelmıştır. Bu çaylar, Tıca-a a ı ı şe ı . e ~an " . . l'ın muzakere<:ı ıçın Fransız kumun- .. .. .. ., . . .,_ . un ar an ırını uşurmuş, l ıger erı- . t V k:-ı f . .. d ~ . r t .. • 

Bu suretle Ingılterenın Atlantık - Baı tarafı biıUnci aahifede - . . · . ,. duşunulerck vazifelerı!'l tam mana - ni hasara uğratmıştır. Baska is' ara ı~ e .ı e ını_n~ gon erecegı .ıs e u.ze 
d uharebeainde mühimmat d.ını ge~eıal Denlzın katı talep~e ı;İ\ le ifa;;ı ic:ıbettiğini anlatmıstır. dnunı· b'r se\· olmamı~tır . . rmt- derhal v:l:ıyetlere fabım edıl<>-

mey an m . . 'k kuv\'etlerimizin bombardımanı ve bulundugu Londrada re;;men trvıd · ( R G ). ""'" 1 •• • ' ·< • • .. <'ektir · 
vapurlarını hımayesıne, Amerı a lank cüziitamJ.arımızıiı mukabil hü- edilmektedir · •· · Salı - Çal"'lamba. gecesı asgari dort · 
ç~~ ~~kından iştir.ak etmiş_ oluyor. cumu netice;;inde ağır zayiat ver- Kahire, 9 .(A.A.) - Orta şark ln- .~-- d.~ıı.~-:ı~. b?mbardım:ın tayyaresi dii-
Çunk\l artık Amerıkan emnıyet mın: nıiştir. . . . giliz ha\•-:ı tebliği:. Cebeluttarıkta surulmuştur. . A •k •Rus' ya 
takası, ~zl~~da sularına kadar uza Polo .~k i;;tikametinde Bolkovıçı cı: Lil.ıyada hududların arkasında düş . L?~~ra, 9 (A.A.) - Lalıneadan merı 8 
mı,tır. l~gılız ~onan?'~sı VP hava rnrınd:ı garbi Dvinanın .. imai · ah~.lı manın arlan keşif faaliyeti olmuş. bıldı.:ılıyor; . . . - Baş tarafı 1 inci aahifede -
kuvvetlc~ı, faalıyetlerını da~a dar ve üzerinde kuvvetlenmeğe teşebbus hır. INGILIZLER BiR DÜŞMAN Dun sabah lngılıı tayyarelerı Ca-
daha kısa bir mesa~e~e teksıf edere~ Nlen dü~man kıtalurına kar~ı .. i~det- Habeşistanda bir değişiklik yok. DENIZALTISI BATIRDILAR be!Uttarıkta bir Alman denizaltıcı.mı mış~ır. . , .• 
meyd~n ~uhare~esını aah.a esaalı hır lı çarpışmalar de\-am etmekred~ı'. tur. Suriyede kuvvetlerimizin Halep batıımışlnrdır. ;manskı, tafsılat~ ~irişmeksi.~in 

. tekle ı frag edeb ı leceklerdır. lzlanda- >rovograd - Valinsk hıtikametınde ve Hu mu· 'cı.fkam t' d ·1 ·l ,. ,· M: d ··d 9 (A A ) Lar d Londru. 9 (A.A.) - Hava ve da- bc5 anatta b.ulun-arak nıharet mus. 
da mevcud 80 bin kişilik bir kuvvet kıt.·ılarımı~ miihim düsman tank cü- mem . ~ ; ı .. e ık'!~ d ı eı e.ı ıts.ı 1 a ıb~ ,h b . :. -d.. ıvbeah aİn hill emnivet nezaretinden. bet ve amell teklifler karşısında bu· 
de başka mıntakalara yaklaşabile· üta~laın;ın bir taan~uz~mu' anuda- ~ekt~~~ıy; v~rıcı ş: ~ c e devam. e • a .;?and ır a ere gore, un s~ a n- Düşma'nın dün geceki h'(lva faali- lunduğunu söylcmiBtir. 
cektir ve bizce aaıl mesele şudur; ızırı 'bı·r' t·ırzd·ı ge\.j püskiirtülmek- mevzı'" ır.uveafnfızkmı ~ntal ak~ın ·da :.d·~ılıı ye gl ı ~zC obnal.?-ttma~"ıkna n;~lnsupd ayyabı:e· yeti çok geniı:: ve son zama~!ardakin- Vaşington, 9 (A.A.) - Asoc;yetid 

1 1 d 1 A 'k Th " ' · ' ı m , a ~e er aı e ı mıR- eı e e u aıı açıl\! arın a ır d d h b" ''k p h b' . b'ld' . 
dz at aya ge ~n ~rı ~~ sı : • tedir. tir. Sahilde Avustralyalı .ktıvvetle'r dii~man clcniza1tı~ını batırmslardr. el ~ta ~yu. olmuştur. İ r~~ fu.ka Arı 1.k ırıy~r;l if l . 

en az arınım. pdetıaıral' k~erı an a- Re,;tl ci\·arında krt.alarımız elli~.· Visi kuvvetlerini bertaraf ederek Da- x rlngıb erenın cenup yar1<1ına, skoç- "hı: e~ı 1 mer~h·at~ stıv ıt vaz e erı 
va kuvvet erı e ge ece ır ve yarın ın-ın piı·ade ve tanklarına karsı ve- mur sehrinin s'muı· d ·1 · h I .1 .1 A .k ya a azı yerlere, şarkta da bazı mu ım o mıyan ı ıya a:yyare ısu • 
öbü~ &:~? bütü.n .bu t~dbirler~n. kifa· ııi:l~n şiddetli muharebeler \'ermek- ketle;·ine dev;~dud~rl~r.1 erı are. ngl tere 1 e • merı a noktala~a, ~vl~re, dükkanla~ bo~- bayla:ı 1 Ağustnsa kadar silah o:ı]tı. 
yetaız lı gı ve ~adıselerın ~azyıkı kar- t dir. Salçlyu civarında da kıtalan- 000 arasında iŞ birlig" İ balar duşmuş!ur. G.ece, :ı--cı.g~m 4 a.~ış na çagnlmış bulunacaJd;ır 

• fısında Amerıka, harbe gırecek olur. mız diisman piı"ade ve tanklarına man tayyuresı tahrıp edılm ıştir. Dun 
aa, yakın meaafeden hareket imkan• ka;!U y~~i,den ~iddetli muharebeler Polonya-Rusya anlaşması J?üşman g_emileri etrafın~a,' İngilte- gece hava kuvveti.erimiz Laypzigin 
]arını bulacaktır. · \'ermektedir 8 t f 1 . . '- !f d re ıle Amerıka arasında bır anlaşma garbında Lemadakı petrol depolan-

! 1 d " I' Al · d te · · - aş ara 1 ıncı aaoı e e - · 1 t E t h · d 1 ti · t J· h 1 · · b b d zan anın ı:;;ga ı manj a a ne · Salc;i,·u ci\•arında kıtalarımız Ru - ~ apı mış ır. sas a. mu arıp eve er, nı \ e '<hııye ane erını om ar ıman 
;r yapabilir, eklinde mukaddeı: bir m~n _ Alman' kıtaİarına karşı mi.ite- öğleden. so.n!a Bay. ~deni. z.iya~e~ ede- h~rbi~1. deva~.ınca ~~k~bil tar.a~ g.e- etmişlerdır. . 

. ual de rnrdır. Buna cevap alabılmek •ıclclicl mukabil hücumlarda bulun. rnk i\Iaıskı ıle İngılız harıcıyesının ta_ mılerının tabııyet degıştırmelerını k;ı- Londru, 9 (A.A.) _ İngiliz hava 
için, şöyle dü')frnmek doğrudur ;;anı- ~uslardır. Bu mukabil hücumkır ne- \'~~s~tu ile başlıyan ve o zamandanbe- bul etmezler. nezaretinden: 
yonız: . . . tice:~inde düşman intiz:ım:-ız hir hal- rı. ıkı taı:::ıf:n ?a tebar~i~ ettirdiği ve~- Hı+lbuk_i İngiltere son ~anlaşma i!e .Ağır bo~bı:r~.ı~an tayyarele'l'i. 

P,lma~_y:ı, şark cep_he,;ınde bır haylı de ve ~ilah ve teçhizatını bıı•akarak h!.le samı.mı_ bı: hava ıçınde.~eçen ~~- demokra~ıle~ dava~ın~ dogrudal'!' dog- mız, Salı g~nu ?glede!1. sonra, Al
meşguldur \'e çok agır muharebeler Prut nehrinin ötesine püsklirtülmüı;- ruşmelerın. ınkışafından İngılız harıcı- ruya veya bı lvasıta hızmet edebılecek- manyanın şımalı garbısınde muhte
vermektedir. lzlandanın böyle bir za- tiir. · Y nezaretınc mah'.lmat vermiştir. !erini düşünerek Danimarka v:~purla- lif noktalarla Yilhelmshafen deniz üs 

·;-:: Salihlide ·- . 

Yakalananlardan biri 
idam mahkumu, diğeri 

30 yıllıktır 
manda i!ıgali •. Alnmnyaııın hıı ım~tl~r, Murmansk • Konclaloşka Ye Otka ~Y~ h~~er al~n mahfill?rden '.ebariiz rıııın Amerika tarafından kullanılma- .süne taarruz ı!tm işlerdir. Hiç bir 
altınd~.- merı~~ya -~ar~~. her ha~gı. ~ı.r i,;tikamcıirıde arazimize giren nıün- ~~~!rılclıgıne goı~, Amerıkan . d.ıplom~- ına muvafakat et~iş. ve muhariplik knyıbı'!1ız :.·oktur. . • . Salihli, (Hususi) _ Hamiyetper-
h::ırp ıl.ın etm.1.1 ecegı mutaleaımı.ı "'! - ferid kuvvetlerle kuvvetlerimiz ara- ~.ı:;ı ~u barış.~aj .ı varılma~ı ıçın }ngı- hakkından vaz geçmıştır. ( R. G.) Berlın , 9 (A.A.) - Şımalı Afrıka- ver Salihliler in maddi yardımları ile 
nac~ ~tmektedır .• Almany~,. I7:la_nda. ı~- ·ıııda muharebeler olmaktadır. 117:. c~ıplomasısı kadar faalıyet goster- ooo da .~iman v~ İ~a!~an . tayyarel~r~. , y-apılan orta mektep binasının sıva 
galının ıı.ezak~t .~e e~emınıjetını takclı.r Düşmanın motörlii cüziitamlarına mıstır. Ruzveltin beyanatı İng~lız mevzılerı uzermde buyuk kısmının da ikmali için halkımız ye-
~e~ be~~ber, b~ıyuk bır ı~t~.,:ma~I? ve~·dı- lıir seri darbeler indirilmi~lir .. Dün . Et~ Rus - Polon~a barışmasının ne- . . • ke .. ıf hareket~eri yapmışlardır. U . niden ve 1200 lirası derhal tediye 
gı muc?cl~leJ~: Amerıka. ~ıbı d.ı?a 56 düşman tayyaresi tahrip edılmi~· tıce~ı ı;u olacaktır: .. - Ba, tarafı 1 ıncı sahıfede - çuşlal'. Ak~e~ız ~ıntakasına da ya. olunmak suretiyle 2000 lira kıı.dar 
k.ıı.n-etlı b~~ dusı;ıan~ı? l~a ~lt.ıhakını ı~- iİı'. Bizim kayıbımız dört tayyare - Ilı r kere pre.n!'.ıp anl~ş'!1a~!. ~·ucud ona göre hareket eder, yıln:'lş ve ıyı netıceler alınmıştır. teberrüde bulunmuştur. Bu para ile 
tıJ<>m.p,z. K.'.~clı kı,. Üt:l~ı .. p.ı~tına. cırırıı llir. $imal filo;ıuna mensup h~rı; g~- b.u,lunca, Polony.a_ - R~~ '.şb_ır~ıg'.nı ~ra- Demiştir. Ruzvelt bundan sonra . Lın~~~: 9 (A.A.) - Hav-a nezure- inşaat ikmal olunacak ve kadro verJldi
~~a~ · 1,'1p~ny ~1 • t~pl,'.n~tıl.~ı '1• ~ ı;rıı~,ın ;e:· mileı·i, hava kuvvetleri ilP • ışbırligi tık sah~_c~a tat?ık keJ :ıj etı kalacaktı:. Almanların, Asor, Yeıtiladalar ve Da- tı tebl~~ı. . ği takdirde de bu yıl tedrisnt:ı. başla-
~ ~nat.ı \::ı.~ıı:).e r:·~~:n hal~··\ e ~·ıl~ı ;ap-arak kızılorduya muvaft akıyetli .Rus u"era ~am~laıında bulunaıı \e karı işgal edip etmiyeceği hakkındaki lngılız bombardı~an tayyarel~rı, n:ıcaktır. · 
mu;ıbet. ~aı ' 11 'e h,ı1< ketler go~tı>ı ffi( • huruç hareketi imkanı vermislerdir. mık tarı ~20 bın ~adar bulunan_.a;cık~r- sualine de cevap vererek: A_~manyanın endüstrı merkezler~ne Bu hayırlı işte de kaymakamımız 
mektedıı:. .. . . . , . Hangü mıııtakasına taarruz eden 2 ıe;den .bır ;ol on:.ıa 0.rdusu teşkılı nıs- - Bu hususlarda t:ıhmiıılerde bu- hucu~ların~ devan_ı etmektedı:. Bay Necmeddin Kuteşin yüksek gay-

. H~lbukı, Alman) '1 • .SO\)e.tl<>ı lı.ı!- büyük diişman topcu \'e hava kuv- b.ten ~ola~ olacaktıı. lunamam. • Kan 1!e Mınsterdekı hedeflere mü- ret ve teşvikini şükranla anmak Ja. 
1.ıı, Japonyaııı.n A,~·ıı sıya:>ıı!· 1 . ':C' Cm ,·etlerimizle pi)•adelerimiz tarafın - 000 Cevabını vermiş, Groeland<la Ame- him mıktardn yangın ve infilak bom- iımdır. 
1.\~T 1ı;c1 i1e!·~ ilze!·ıı~ı~e k~nılı~ını eı.'·::·: dun imha ('(lilmi.'tir. Tuna filotillası- Sovqet-Alman cephesi ~ika askerlerinin bulunup bulunmadı· bala~ı a~ılmı , . ~~sarl-oıı olrnu~tur. Müeamere: 
~· rı;ıc~lC'nc.lı_ı<'c~k.. \<'" t.ı!nıın e~~~.~~k ııa mensuıı t-:ıyyarelPrimiz, Tunada . • . gı h:ıkkındııki suale de bunu yer<1iz bul- ~aııka. bır te~~~ul Al~an~anın .ıçle- Geliri kaza beden terbiyesi mü -
ır ~.ıılı. e~lıı. Bı~ı.ı~ı~.ıl;~.h .. A~n~,ı İik. dü~nuııı nakliyatına taarnızlarda - 8 Af tarafı 1 ıncı aahifede - tluğunu, çünkü buna c-cvap verirken rıne k,~dar ~ırm ış, Layıpzıg Cı\'a • kelleflerinin ve sporcularının malze-

~ı~ J~f0•111a;11 ;1 \ fzı}Ct! 1•11 • 1r· 1 ~· 111!., 1~ 11: bulu~1muşlardır. :J nakliye vapurunda ği crvheri burada gö;;termekledir. askel'i malfimatın ifşa edileceği ceva- rın~a~ıs f~?(1ka.~ara. bombala~ ~t meleı-ine sarfolunmak üzere Gürbüz 
la cA,ı aı~k :- ~ıı ~ 11 !~. ısg\' · thrk 'r infilaklar olmuş. yangınlar çıkmıştır. Alman harekatını kolaylaştıran hı ile karşılamıştır. ~~ıı ıı., a 1 .mu

1 
afız tayy.areler~ız, ler yurdu bu hafta yazlık sinemada 

c ~'. m:r~ a) ~ uı P_ 1 anı g.ı '~. e \.e ! Moskova, !l (A.A.) - Öğleden :ımiller şunlardır: Niharet zvelt, milli müdafaa kı- 1 an~?'11ın ş~ma ~·e g~rbın~e dlis • bir müsamere tertip etmiş ve muvaf-
~ıı. ~a; eket ·1 a.f.n.ıa~tan D' ~e~ıneceft11 ;;inraki Sovret tebliği: 1 - Almanların muhar<>belt•rrlt>ki talariyle yeni kara kuvvetleri efradı- m?n . ..: apur "e kafılelerıııe hucum et. f:ıkıyetle neticelenmiştir . 
. . m \ete z.anncc ı.} ?ı u~ .. ıg~:n tara ::ı.ıı 8 • 9 temmuz grcesi Pole•lrn - ıecrübeleri, ııın bir senelik antrenman müddetinin mı stır. • . Gençleri tebrik ederiz. 
ı:;e. Ame~ı~a. l~gı.l~~e)e . .} nr~ıma ':.e Lepe], Novogı :ıd i~likametlcrinde 2 - Baskın halinde yapılan hücum· hiç olmazsa bazı vak'alarda artırılma· Ta~rru7:ı ker-;ı f. csna~ında Fransa· Firarile~ tut.ldu: 
~~rrı b'~h.'ı~ına J' ~~J,ı, ~!)at dogru mu. mühim çarpışmalar olmuştur. No - l:ırckı temin ettiği tefevvuk, >11na taraftaı· olduğunu .~öylemiştir. ~ın ~ıTalınrle bır tnyyar~ meydanı Salihl.i hapi~Mn<'sinden kaçmağa. 

1
"; 

11 
:
1
• '.m n '1 ~ m~ş '.r. . vograd • Volinsk bölgesinde diişmıı- :~ - Alman hava kuvvetlerinin da- Londra, !l (A.A.) - Izlandanın °~. :ı anmış: 7 .. tayya~ef!lıZ bu hu· muvaffak olan ve ikisi idam ve biri de 

~ıs~ bıı z~n~aııcla. ~ka_ı. Asor aıl~~ na ağır zayiat \'erdirilmiştir. Kanlı h:ı iyi tayyareler, ve daha tecrübel' Amerika kuvvı>tleri tarafınclan jşgali- reku~t ~n ger~. du~mem~ştır. D~n ge- 30 seney<> mahküm bulunan Uç mah
~aı ınıl.L ~h~ rJ~~ı~ .rt' ragı~ın. 1t 1 ~·~- çru·rıt m:ılnı- devam etmektedir. Dii~- pilotlara malik bulunma ı, ııi mevzuu bahgeden Taymis gazetesi ~el 1ngıl~er.c. uze:ın~e~ı .. ha~~k~tta 5 kümdan. ikisi. üç dört gün evvel tel· 
-~:ı~ası 1 ıma 1 .ıı 1 pe uza < \ • mnııa kısa ve şiddetli darbelerle a- 4 - Alman tanklarının daha ırıii- eliyor k~: rnan an urcsı dtlşııı·ulmuştur. q-rafla da bildirdiğim veçh ile kaza jan. 
gı cır. ORHA N RAHMi GÖKÇE ~ır zad:ıt vcrdirilmi;ıtir. Lepe! yııkı- kemmel hir sur 0 tte imal eclihııi~ bu- - Bu hareket, manası bi.itün cihan :rO I darına komutanımız yüzbaşı Buy Bas. 

nında düşmaııın2 motürlli alayı, 4 luııması, tarafından anlaşılan ve cüretkiirlığı PERU • EKVAT R HTf LAf I ri Öktencrin geceli giindüzlii çalışma-- I A ağır ve hafif bataryası ve diğer bir 5 - Ru:> ordusunun Polonyada yer- 1ngilterede memnuniyetle karşılanan ~ı netiCE'sinde yakalanmıştır. 
f INLAND YADA f EVKAL DE çok .kuvvetleri pek ağır darbe yimiş- leşmiş olması itibariyle yaptığı tııbi- bir tedbirdir. Bıı karar, ,yalnız İngil- NE HALDE? Bunlardan biri idam mahkümu, cli-

TEDBIRLER !~!·dır. Diişman harp meydanın'!.a .revi hata, fakat ba~lı~a ~efevvuk Al- t.er<'. ye Amerikayı. ~eğil, A~lan~ikte Vaşington, !) (A.A.) _ Amer ika t~ri _30 ~e~elik bir mahkumdur. Üçü~-
vuzl~rce . ec~d. bırakarak garbc clog- man kurmayı?ı.n fa~kı:r.etıyl.e .ı\Jırıan ~ah ılı v~. ~tlas denızınde ~t;mıleı;:ı ~u- hariciy.e mü. te~arı Vels gazetecilere ~~ fırarı ıdam mahkumunun da takı-

~lelsinki, !) (A.A.) -.. }lu:!.vrcn i,;- nı rıc:ıt etnwıtı~·· . _ . . . . . ubaylarının ıy~. y~tı!lmış olmasıdır. lt~~an bu tun memleketler ıçın mııhım- yaptığı beyanatta, Birleşi k Amerika, bıne ı,ııkı surette devam olunmaktadır. 
Jerı olmıynn eya atolyelerını ahval NO\ograd _ VolıııHk ı~t.ıkametınde Fakat asıl buyuk unsur, Sovyetler da.. Arjantin ve Brezilyanın P eru • Ek. * 
rlolayı:siyle terketmiş olan 18 • fi9 ya- tlii<man motör1ü ve ta~k kıı~vetleri- genel kurmayının geride. çok uzakta Tay~is ı:a~etesi ?un~a? s~?ra ga!p vatör ihtiliifına çare bulmak üzere S~lihli Halk~;i köycülük kolu , hazır-
_,ındaki biitüıı kadınlar bir kararname ne karşı. duıma~an ve şı~d.etlı ç~rpış- ve ~alkla mesk~n :ı~ha.lard~ kal!Uas~ ,.e n:,sıf küresının. vazıyetını mutalea ıle faal bir tarzda noktai nazar teati et- l~clıgı pr~gramla yakında ~öylen:. ~-
ile müdafaa i;; rvisine çağırılmışl:ır- nıalar \eren kuvvetlerımız, du~ma- genış olan arazıclekı harekata lasıkıYle şoyle devam edıyor: tiklQrini söylemiştir ~ıler tertıp ederek merkezı ve buyuk 
dır. ııın şarka doğru ileri hareketinin önii- niifuz ed<'memesidir. Almanlar ise ııa- - Eğer, Amerika sahillerinde ve · köylerde miisamereler verecek, fakir-

Büllin mektep hılcbcsi de yardımcı ne geçmişlerdir. O trov mıntakasında hadan ve bu vaziyetten istifade ile ma- Atlantikte başka harekiit yapmak srzıı B )" J • d• !eri meccanen muayene ettirecek ve 
islerde '\" ·r alacaklardır. 150 hin tale- kıtalarımız mevzilerine çekilmiş ve ııevralar yapmışlar ve Fransadakinden edilirse, 1ngi1teroe, mazide olduğu v<> er in e çtmizİn ver ıği köylülerle zırai ve içtimai hasbıhııller-
be şirnıÜcl<'n çalı~mıra baslamıstır. iddetli keşif hareketleri rnpmıslar- daha iyi ve sürotli hareket. etnıişler- şimdi Irland;ıda yaptığı gibi Amerika ziyafet ' de bulunacaktır. 

' ooÔ ' dır. dir. Fakat a~ıl mesele, dövüşen kuvvet. ile işbirliğine hazırdır. Bu yeni oodbir h·---~----------• 
1 

· f 8 temmuz akşamı dü nıanın bil' ledn gösterdikleri şiddet ve istinad et. harbin kazanılmasına çok yardım ede- Berlin, !l (A.A.) - Türk - Alman A N A o Q L u SVEÇTE KOMUN ZM Yarma teşebbüsünde bulunduğu Se- tikleri büyük kuvvettir, bu harı>, ge- cektir. Bu, ayni zamanda Amerika po- paktının mu,addak nüshalarının tea-
tokholm 9 ( A.A.) _ Aften Bla- lerrt de inkişaf eden muharebeler çen harpte göriilrn muhar~beleriıı bile litdka mm :;·en.i ölçiisildilr. Brfümya tisi münasebetiyle Türki:renin Berlin 

det gazete~i. Skandinavyada bir tet cl~;amdadır. Diğer cephelPrtie hiç en ııiddetlisidir.. '. . . . :ı~asına 50? mıl. ~eı:tafede silahlı. ~me- biiyük .elçisi taraf!ndan. verile~ ziya
hi~çi komüni:~t faaliyeti mevcud bu- bıı hareket yoktuı·. Almaıı askerı mahafılı. netıce.ı·e rıkan kuvvetl~rının bulunması, ıkı se- fette bır çok a.cıkerı ve dıplomatık şah
lu~duğuna iıı:ıı"etle. komiinist p-arti-ıi- . !lava kuvvctlıe.:imiz de blitün .. b~ kat'i bir itimadla bakmakt.adı.r. nit !a- ~~d~ ~e milhım t~rakkiler kaydedildi- siyetler hazır bulunmuştur. 

,. .......... .. 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 
- -::-nin fa:lliyetinc nihayet verilmesini <la- ı:ı.~ı~:ımctlerde duşnıanııı motorlu raftan Lenıberg Ye BasarabY~~a duş- gını göst<'rmektedır. . - -oo0---

hili ve harici siya et bakınıııırlan hU- cuzutaml~rını Ye lank kuvvetlerini ~~n kımıldayamaz hale .. getırılirken, Londra, !l. <4·~·L-. !.nanılır. bır Macar tebl•g., • Umumi Neşriyat :M:ildllrü 
kCımı>tteıı istemektPdir darbelemış, ve tayy-are meydanlarııı. dıger tarııftmı. Alman hucuml:ı~ı Le- kaynaktan bıldirıldıgıne gore, Brıtan- l l HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

----c>--· _ ela diişnıana zararlaı· verdil'ilmiştir. niııgrad \'e l\foskovaya doğru iııki~af yanm Izlandadaki kuvvetleı·i, orada Budap.eşte, 9 ( A.A.) - ) [ :ıcar 
8 - !l temmuz gec·e;ıi yapılan hare- etmektedir kalacaklardır. resmi tebliği: 

Jzlanda meselesj katta 62 düşm, n tayyarc~i ıllişürül- Stalin h~ltına varan Alman ku,·\·et- l\Iüst<'rek kuvvetlerin, biı· taarruz son hızla ileri hareketlerine de-
- Baş tarafı ı inci aahifedp - mü tür. Biz YNli tay~·are kaybettik. !erinin ~fole~ko nııntaka ıncla l'akın- \'ukuunıfa i~birliği ~·ııpacakları zaııne- vam eden mo(örHi kıtalurımız Tcrest 

dır. Bııra ·ı hiç bir z.1m:ın tehdicl edil- ıhh:ıti tahkik etlirildiğinı•. göre, da dikkatli bir ~evirme ha!'C~~li yan- dilmektedi~-. ı:ehr ini ~eçnıi~lerdir. Keşif ~üfreze
mrınic; ,.e ~dilmh·ecekiir. cliinl:ii harekfıtta diişüriilen Alman malan beklenmekterlir. ::,\fotorıa Al- Ruzv.~ltın sözleri bir tarafüın miip. !erimiz \' ibruç nehrine varmışlardır. 

~=:-

Abo e • Yıllıiı 1400 Kr. 
D • 6 Aylıiı 800 

Yabancı memleketlere 27 lira 
-::-HULGARIST;L\'D.l AKiSLER: tayyarelerinin s:ıyı;;ı 120. bizimki i- m:ın pi;;darları ıfo;;kovay:ı 40<ı kilo- hem, dıger taraftan açıktır. Suallere Şimdiy~ kııdar zayiatımız büyiik <l-e-

Bulgar re mi ;üıcii,;U Sofya radyo- ~.e !O taneıliı·. metre~e kadar y:ıkl~ışmıf)tl~· . v~rdiği ~ev~plardan anla~ıldığma ğildir. idarehane: ikinci Beyler Sokak 
sııncla cl(•nıiştir ki: :-.;evyork, !) ~A.A.) - Ne,·york Leıııııgr::ıdcla vazıyet o Jaırl~t sarıh gore, Dakar ıle Asor ve Ye~ıl burun - e> 

- Bu hfıdi;;e, ıliinvanın her tarafın- Taymisin Berlııı muhabıri bildiri - değildir. Üç noktadan bur:ı) a doğru adalarının Amerikalılar t-.ırafından Mahkum oldu GONDELIK TAKViM 
da çok büvük alaka ·uvaııdırmı tır Ve ror: • taaıTUZ edilmektedir. işgalini beklemek liiz ı mdır. Bir müd-

1360 
,,. 

Arn<-rikaıı;n artık hai·be girmcğe · ka- Sbliıı hattı bo):uııca Alman tazyi- ı - :\finsk, Riga ve Finlandiya.. det evvel ba~riye nazırının, deniz lstanbul, 9 (Teleforlla ) - Üsküdar- '-'emaziye/ahir ·14 
rar V{'rrliğinin bir delilidir. Sövleııcli- kıııın akamete ugradığına hükmet. Alman a!!kerl erkfını davranarak aşırı ~yerlere yapılacak Amerikan ıla oturan ~fust:ı.fa adında birisi, bun- EVKAT 
füne gcııe. A or, Yeşilburuıı ad~laride mck imkansızdır. dü.:manı daha evvel imhay:ı karar ,·er- ordrnm sevkiyatı hakkındaki ı;özleri dan b i ı· mu~det C\'Yel kiracısı 80 .va- D 
I>ııkar da Amerik:ılılnr tarafından ·i:~- İyi h:ıbeı· alan mahfillere göre, miş göriinmektedir. ile Izlanda.ııın işga l i, gazetelerin neş- şında Ayşeyı, geceleyin ,;-organa bağ- SabahI.· s4.,37 s. D. 
gal eclilec.cktir <'Preyaıı etm!'k_te olan muharebelerin riy-atı ve nıhayet Ruzveltin beyanatı, lıyaral•, koY.nundaki 300 lirny ı almı!l Akşam 19,43 
, .TAPONY A l'.4 GÖRE: geçen senenin ılkbahar .razıncla. \'tıktı arazinin gö tercliği tabii arızalardan Atlantik :nuharebesinde yeni bir saf- ve tevkıf edılınişti . ~lustafa , Ağırceza- Öilc :12, 19 Yatsı 21,43 

Bu hiidise, harbe ıloğru atılmış cid- bulan garı> Tl'!uharebelerinden l!.iddetli istifade ederek istihkam inş~ 
1
etmek- ha açıldı~~~ı _ve Amerikanın harhe da deYtım eden muhakemesi sonunda lkiııdi ;16,19 İaıak 2 2l 

<di bir adımdır. oldukl:m teslım edilmektedir. Ruslar, teki mehııı·etl~rini göRtcrrıı•Ş frclir. doğru gittıgmı gö~termektediı-.. 7 sene hRP~ nı ahkfim olmuştur. .,. __ .....,,... _____ ._. ...... .., ..... , 


