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Nüshası her yerde 5 kuruştur _ 
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Y' TELEFON: 2776 
16 ADRES : ikinci Beyler aokafında 

Maarif vekilinin tetkikleri 

Temmuz ANADOLU ııazeteai idarehanesi 

1,n41 (ANADOLU) MATBAASINDA 
' BASILMIŞTIR 

30 uncu YIJ, 
No. 8S90 

Neıredilmiyen yazılar ııeri verilmez 

Günü geçmit nüshalar 25 kun.ııtur. Her gün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Jst::nbul, ıı; (Telefonla) - Şehrimizde bulunan 

Maarif \'ekili Hasan Al Yücel, bugün D<!vlet ba-

3ıme\"lne gideı k bazı ieılkiklcr yapmıştır. Vekil, bil· 
Jıa~.>a okul kitaplarının ağustos sonuna kadar ikmal 
edilmiş bulunması hakkında kııt'i emirler V<?rm!ştir. 

r 
udutlarımızda 

Bulgar askeri 
tahşidatı 

Bulgar ajansı, bunun 
aslı , esası yoktur, diyor 

Bağdad - Şam arasında 
trenler işlemeiie başladı 

Akka, 15 (A.A.) - Suriyedeki 
miittefik ve Vişl kuvvetleri arasında 
mütarekennme, dün akş:ım saat 
19,65 de re~men imzalanmıs ve ge· 
neral \ 'ilson ile Fransız generali 
Dö \"ertııyak tarafından tasdik edi!• 
miştir. l mza menısimi ilç dakika ür
müştUr. Gazete muhabirleri ve foto 
muhabirleri merıısimde h:ızır bulun
mn~larclır. C:enerııl \'il son, Fransız. 
generalin<• şampanya ikram etmiş ve 
ileride mesud günler için kadeh kal-
dırı lmıştır. . 

Kudtıs, ı 5 (A.A.) - miltarekeııın 
tefrrruntı hakkında henllz I!l11](lmat 
\oktur General \'ilsonıın askeri söz.. 

1 1 

-!----Vi_a_z __ iy;:;;._e_t_,_ 

Alman i erleyişi de
vam etmektedir 

-----------• 

lngiliz Orta Şark hava kuv-
vetleri fazlalaşmıştır 

~iisü, ~on günlerdeki muharebelerin A k 1 1 d t· . l b ki b'I• 
mahi;·etini t:ısvtr etmiştir. Bu te;- rtı ta yaya a aa~ruz ar e ene ı ır . . 
Ş('bbU.siln miişkülleri :ırasında e\'\'ela f'<>phcn ıı muhtelif mııılak:;l:ırınd:ı c;ddi mnhi;-et, Londradan da bıldirıl-
nraıi arızaları 'urdır. Bun- Alman ikr' i i cl<'\''<mcladır. Staliıı lnıcktcdir. Taarruzlar bilhas,a ş!nıal
daıı başka milttefıkler harıkulüde hatıının bazı nokınlamıda açılan ge- de l'<yipııs göliınüıı doğusu ile 
d·ö,·iişeıı \'işi kuvvetlerine karşı har· di!Jer dolayı b·le vnzi;·etiıı :ırzettii\'i - Devamı dördiincü Hhifeed -
betmek merhuri3·etinde kalmı !ar-
dır. 

::\1 ütlefik km ·etlerin hu gün Hf'Y· 
rutn girme~i bPklcnmektedir. 

ViRi, 15 (A.A.) - :\Iareşal Pcten 
nıl<t~ sark ·kıta1arm~ hitııben msrel
tiği bir mesajda; 

- MuS1t\'lılsız ve çetin bir mııha
reb.den ~onra ~ilahları bırakmak 
mecburi\'etinde kaldınız. Bu muRa
v:ıtsız v"r.• adaletsiz muharebelHde 
Fruns<1, ı;izi iftihnr n muhabbelle 
takipten hali kıılmam!ştır. :U_uha
ı eb<"lerde kaıı ınızla baglı knldrgınız 
F'ramu bundun sonra da size bağlı 
knlmakta devam 1;decek\ir. ~!illet 
Bize medyunu ~ükrandır. 

Demiştir. 
.Mareşal Peten, yakın şark halkı

na hitaben de bir mesaj neşrederek, 
Frnn•ız olarak yaşanan karnıı:ık 
günleri anlatmış. bugünkil netıce
den Fransaııııı d-a yakın ~_arklı!a~la 
b(•raber miitee;ısir olduğunu, Jstık
baliıı nP ol acağının belir>iz bıılıın • 
dıığunu bildiımi~ ve; 

- Frnn•nyı knlb!ııizrle muhafaza 
<"diniz! 

Deınistir. 

., 

Rus ordusu 
çevrilmekten 
kurtulmuştur 

·Hitler için asıl mesele, 
Rusyayı yenmektir 

Amerika • Portekiz 
Sumner Vels yeni be

yanat yaptı 

Amerika politikası 

r 
Alman Diplomatlar 

Ankara Yolunda 
Kendilerine çok kolaylık göste

rildi. Sovyetler grubu da 
Istanbula vardı 

:'i.a~ylınrı.ı 

Hükumet önündeki ağaçlar ke-, 

silecek, park kalkacakmış! 
Dün, hükumetin denize nazır cephesinde bazı amele faaliyeti gördük. 

ve bir ıey mi inta edileceğini aorduk. Bize şu cevabı verdiler; · 
- Hayır, bir fey yapılacak değil , bir feyler yıkılacak ve keailecektir. 
Ve sonra izahat verdiler ; 
Buradaki ağaçlar kesilecekmiş. Havuz ve park kalkacakmı§ ve bo· 

, alan yer, be.ton olarak adliye dairesine kadar imtidad eden bir yol hı .. 
line getirilecekmif •. 

itiraf edelim ki, bunlara inanmak iatemedik, Bizce hük\ımet cepheıi 
önünde bir nevi huausiyet arzeden bu yer i ortadan silip süpürmek de
ğil, bilakis ıalah ve tan zim etmek mevzuubaha olabilir .. O ağaçlar, yıl· 
lar"'' ııeçmit de o hale gelmittir. Eğer, hükumetin cepheıini biraz ka· 
pıyorlarsa, yeıilliklerinin güzelliğini ve hatta binanın maokehnmeain
deki faydaımı da unutmamak lazımdır. lzmirde bir taraftan ağaçlan
dırma ve park faaliyeti devam ederken d iier taraftan hükumet önün· 
deki ağaçları keamekte iıabet ııörmü yoruz, Bir avuç parçaaı kadar yer 
kazanmak pahasına, meydanı •iiıleyen bu kısmı ortadan kal dırmak, 
bilmeyiz amma, bir tezada düıtüğümüzii ifade eder. 

Belediyemizin, bu kararı tashih etmesini istiyoruz . 

jG"ü·n·ü .. n ...... Ml"e·s·e·ü .. e·~·n'i 
: ~ ............................................................ ,,.,,,,, ............................................ . • 

Fransız imparatorluğu 
Fransanın Şimali Afrikada ve 

Suriyedeki Kuvvetleri 
Bu sırada Suriyede bir mütareke yapılmıttır". Fransız imparatorluğu 

MEŞRU MÜDAFAA HAKLAR!· bir defa daha sünün meselesidir.Geçen haziranda, mütarekenin aktin 
den önce olduğu ııibi, bütün ııözlerona müteveccihtir. Herke• onun iı-NA ISJINAO' EDiYOR tikbalde alacalı vaziyeti ve oynıyacağı rolü soruyor. Bu Fransız impa· 

·Vaı;ington, 15 (A.A.) - Diinkü ratorluğu nedir? 
'.\Iatbuııt toplantıöında Hariciye müs- Şimal; Afrikadan lıaşlıyalım: 1 
tPşarı Sumner Vels, Amerikanın, Asor Afrik'!l ordusu miitareke -ıra•ında 
ve Yesilburun adaları üzerinde P orte- Noguesin kumandası altında idi. Ge
kizin hakimiyetini idame etmesini ar- nernl )fayı,; sonunda harbi~·e neza -
zıı ettiğini ;;öylemişti r. Bununla bera- ret i ııin talebi üzerine Fran•aya ha
ber, dinleyicilerinin dikkatlerini, Rıız- zı kıtalar ve ma'lzeme ~öndermiş ol
,·eltin Izl:ındanın işgali hakkındaki duğundan kuvvetleri bıraz az11lmı!)-

D ik' · bif d tı. 16 Haziranda şimali Afrikalı bir 
- evamı mcı aa e e - ka~ fırka ate~ hattına yeti~~bilmişti. O . 

---· ran ıe Cnzablaııca limanlariyle Afrika 
- ,..,. , •• • daıı hayli malzeme sev kolun muştu. 

1 e. AR tT l.tR Gayet iyi yetiştirilmiş olan ~imali 
""' Afrika ordıı•u, he•nb:ı alınmır.ıcak 

derPcede uz bir kuv\·el değildi. 
Kaput bezi satışları 18 haziranda Cezııyi:·de general 

• . Nogue . .; mütareke toşel:lbliAlerindeıı 

Londr:ı, 15 ( A.A,) - Röyter mu
habirinden: 

Memlekette bir kaput bezt derd~ \'!' Fransız makamlarını mücııdeleye 
va>-dır. Her mağazada kaput bezı devama ikna ırin İngiltere tnrafın
b~lunmtyor. Her iat-;yene! i~tiyacı dan memur edilen Lord Lloydıın 

lngiliz tayy,.relerinin Şimali Fransa hava meydanlarına akınlarına n••betinde kaput bezı verılmıyor. Rorde.ıuk;wa sevahatinden haberdar 
aid intibalar 1 ,ittiğimize göre, bu bezler, ma~· edilıli. Ert~,-i gü;, mebu:mn mccli«inin 

Stırire • Irak münnkak i. Sama 
knıhr v~niden bıışl:ımıştır. Normal 

- ~vıunı rl ll.crnncü ... h if...,d -

• k 1 dud müesseseler k.analı1!dan tevzı. ve hükumetin Poı1:-\'endre• .ı·oliyle 
Alman sanayı mer ez e· Sovyetler - lngiltere it- edilmek ve adeta hır nevı kaput bezı Cezaı·ire gelmek ;~,in Fran•nd~n ay-

r'ıne akınlar t'1fa\'1 hakkında . ticar eti inhisar •iatemi tatbik olun· rılm~;;ıııın dlişünilldüf!ünii öğrendi. 
~ makta imif. . Gemıb:ı Atlııntik hattına :ıit bir ge-r ,.:; ı.. oı.l\ "•• WJ:\I .<'i.ı.lli. i Halkın, gündelik hayatında da ima mi ile 'meclis azalarından hazıları- M al Peten 

B gun Ş . lA ~ ansadan içeri- B k·ı Ç" ı· ı beya- ~uııa.?dığı ~e daima iht!yacını duyd'!: nın gel d iği de habeı: \'~rildi. c.o~-~ gut\~ ayni vaz~;:t aldı. )Ie•lekd:ışı U , , , lma l I' r QŞVe l OrÇ gu boyle hır kumaıın 'imal ve tevzıı p!egnede miii:ırekt>nın ımza edıldıgı II t . ,. 'mznladıg-ı her şryi red 
d • •td • d . . 1 • k t 1 •• d" • . t t 1 N • C • el un zıgeı ın ı ·' 

A k d b• t /ere e gırz l nalla bulun U ''~· n ~ın. on ro auz ur, nıçın e . haberi genera o.guese n:ıyır .e dt'tmek kararını verdı. Yakın ve u 
n ara a tr ayyare kık edılmıyorl. . • yazlık s:ırny?a vah ?.~ . Le Bı(au ıle zak şark kumandanları general 

h k f r . Satııların hır kaç " le ınhiıarı, müzakerede ıken geldı. O zaman Tıı. C t ouh e \littelhauser ile tema•a 
are e l va B.. .. k tabr'ıbat gapıld l Memnun·ınet·ın ·ı b'ıldı'rdı P>"enıip bakımından doğru olmıyaca· ııusta umumi vali bulunan Peyrou- a r. . v 

Ankara, 15 (Husıısi) - Bugün ugu . !1 il ğ ı g i~i.' re~abe~.i de ~~adan. kaldır- ton derhal rad~·od:ı h.ey~_ca~la mu~~- ~eiı~r ikisi de ona mütarekeyi ta 
il 1 d 1- (ı' A ) _ Dılıı ~ec ı n~rlı·n 1• (A. , ) Avam kamıı- dığ ı ıçın fıat yukıeklıgı tevlıd eder. vemete d:ı,·et eden katı sozler so~- ımamnk kararında oldu'·Jannı bil~ · 10 d . l"d"<•ü ku anan ,on ra o " · . . " ~" "· ~ ··"· - . F' .. .. b k • h n • • • " '~at a cana~nr c u u.,. . ·' dü~man 1;arn fa:ıliyetı, Ş'lrkı İngil- ra'ı.nın bugünkü nıüzaj..:e~·elerın~e, B.aş: ~it muraKa e omıayonunu1! e em: ledi. dırdıler. Ceza?•ır. Beyrut v~. Han0; 

bır üıyyarc Ankara şehn iizerıııde it . nı"n\ıasır kalmıştır. Sahil ~e- \'ekıl Çörı:il' Rııs. lngilız anlaşma,dın rı,et~e ~u mevz'!a nazarı dıkkatlnı Delca&senııı damadı, nıare~al arasında haylı telgraf teatm oldu. 
lnıuhtelir harekat yapacak Ye' d!i<Hi- j h~~f ~r~nd;~ birin.~ b.ir ~ikta~ bomba dnn memn~niyeti!ıi • bil d~rıniş ':::, e· ce e erız . Lyantl'yin e~ki arkada§! general No- - DevlU!lı dördliudi aahifeed. -
iünü kul!anacaktır. _ Devamı dord\\ncu aahı~eed - -~e~a.Dlı ~mcı ıahifed.~ '11(* 

~ 

• 
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SAHİFE. 2 (ANADOLU) 16 Temmuz 941 ÇARŞAMBA 

Sovy etler - l ngiltere it-j r fr1!,!?:1Q4 
tifaki hakkında 337 * Kançeşme mevkiinde oturan 

Konservecilık ku s 
_ Baı tarafı bi11inci sahifede _ Hüseyin karısı Hadiye Ken::ının, tek 

odadfln ibar~t bulunnn kulesinden 4 BUGÜNKÜ PROGRAM 
miş ti~=;,~~L t:ıLiidiı· ki ' :lrtık Rus Tevellu•• tıu··ıer aşçı tabağı, bir çinko tabak, lıir ba- Dersler bugün bı·ıı·gor . Çok ı·uı netı·ceıer alındı 7.:;o program, 7.3:1 müzik: hafif 
h 1 b · ··tt r·ı · kır kap, camdan bir kahve tc-psisi , ı }J::ır< al.ıı· (Pi:), ""t.'1•"> ,nJ·ans h,nberleı·ı·, al n izım mu e ı -:ımizdir. Hariciye " " 
nazırımız Eden, Rusy::ı ve Polonya ara- Çag"" ınlJy(). r 6 ndet. demi:· ~ata!, 6 nde.d d~_miı- kn- Şehrimiz Akşam Kız San'at okulun- melat der,:i ,·erilmekte idi. Kur." mual- 8.00 mii:;dk: hafif parçalar progra· 
sında gayet geni:; blr anlaşma ·n:r.eı-in- :;.;ık, hır c.~kı ıç. donu! _bıı· Y.·\" hav- ela açılan «Kon. ervecilib kur:;una el- !imi Bay ne ret: memleketimizde çok mını.n devamı (Pl.), 8.30-8.45 evin 
de amil olmu~tur. .'It·ı·zakeı·-" henu··z i ltı::m, 2 beyaz ıç fnnıla.cıı, hır bakır !iden fazla gene kız \"e bavan i;;;tirak . b 1 1 • ı-· b ·1 ı;::ı11tı, 12.30 program, 12,33 müzik: 

., " - . zmir yerli askerlik ıubesinden: tepsinin c~lındı~ı anlnsılmF vn t:ıh tm· t• . . . ucuz \e o o an 'e emsa .~ız u tınan l"•rı ık a k l 1? 45 . h b bi1.memi,;tir Fakat neticeden eminim. 3 · 1 
,... • ' · <' - e ıs ır. · · . "' ·. " r ı nr, -· aJam; a er· 

---000-- 3 7 doğumlu ve bunlarla muamele- kikatn başlanmıştı.r. . Kurs bir haftalık ameli ve nazari rı:e.rv~lerımızrlen kompostonun . ne ı::- !eri, 13.00 müzik: karışık şarkılar 

Al ·e tabi erleriıı naml::ırına celp çıksın y * Ba~mah::ıne. ısta~yonunda. Azız tedrisattan sonra, bugün niha•yf't bu- kılde ımal ve nasıl muhafaza edılecegı- programının devamı, 13,15-14.00 
man/ara göre veya çıkrna~ın 19.7.941 Cumartesi ogl.u devlet ?emıryolları g~rdı~ren - lacaktır. Kursa iştirak edenlere bugün ni ve ev ~ambıntn ne kadar basit bir müzik: karışık program (Pi.), 18.00 

- Baıtarafı 1 inci aarufede - gününe kutlar hehem('hal Yerli as- l~rın?~n Cavıd, Afyon trenı ııeft 1\1\! sertifikaları verilecek ve Bornova Zi- ameliye ile vücuda getirilebileceğini et- program, 18.03 müzik: dan~ müziği 
Alman hareketini durdurmak için se\·- kerlik şubesine müracaatla son yok- ~~ddıı:ın yata.khane?e bul~ıı.ıan yele- rant mektebine gidilerek mektebin raflıca ıınlatmıs ve çarşıda ne tnrzda (I'l.). 18. rn konuşma: memleket po~ 
kedilen mühim Sov~~t zırhlı tcşekkiil- gı cebınden hır omega saatı ıle 90 ktı- kon;;erveciliğe ait tesi~ntı g{•zdirilecek imal edildiği belli olnııyan salçalarla ta ı, 18.25 konuşma (dı~ politika ha· 
leri tamamım imha eflilmiştir. lamalarını yaptırmaları \'e yaptırmı- r.uş paı'asını c:aldığından saatle bir- ve ayrıca kendilerine e,;a~h bir fikir evde •yapılan ;;alçaların birbirleriyle kı_ d~ el eri), 18A5 çocuk ;;aati, 19.30 

Bunlar alelacele gönderildiklerin- ·anlar hakkında 1111 As. kanunu- lıkte yakalanmıştır. edjnmeleri imkanı verilecektir. ya" kabul etmiyeceğini, çünkü; evde aJans habeı'leri, 19.45 miizik: fıuul 
den pazar günündenberi, karşılıklı şid- nun ağır maddei mahsusnsı tatbik *. lnönü ca~desinde Da:·i oğlu Dün Vali Bay Fuarl Tuhal; Ak>iam yapılanın bütün gıdnsını muhafaza et- sı~zı, 20.15 radyo gazetesi, 20.45 mii' 
detli muharebeler olmustur. 5Q 70 edileceği !'!On defa olarak ilan olunur. Densıyyonun, dılenmek surwetı:rle -!'--Y- Kız San'at okuluna gitmiş ve kon,ıerve- tiğini tebarüz ettirmiştir. zık: Bir halk türküsü öğreniyoruz • 
ton ağırlığındaki bu Rus tankları.- Al- * ram ?glu Cako ve Yako oglu l\Iuızın cilik kursunu yakından takip etmiştir. Bay Fuad Tuksal, kurstan ayrılır- -Haftanın türküsü- Türkü, 21.00 zi· 
man tankları ve kuvvetlerinin ateşiyle evlerıne girerek, masa üzerinde bu- Kendisine kurs e~masında imal edilmiş ken talebelere iltifatta bulunmuş ve bir rant takvimi ve toprak mahsulleri 
tahrip edilmiştir. Bunlarda 15 Jik top- /htigat yoklamalarını lunan 130 -lira kıymetinde bir altın olan Çilek şurubu ikram edilmi~tir. Bu hatıra olmnk üzere hep bir arada re- borsa ı. 21.10 müzik: .solo sarkılar 
lar vardı. Şimrll bunlar menlanda kal- bilezik, 250 kuruş kıymetinde bir e.snada talebeye mey,·e .~uvıı ve mnr- sim çektirmi>ılerdiı·. 21.2ı3 müzik: riyaseticumhur bando: 
mıştır. . yaptırmıyanlar ve mu- gerdanlık, küpe vesaire çaldığı şika- . su (Şef: !hs-an Künçer) 22.10 milzik 

Kiyef mıntakasında Rusların bütiin yet edilmiş, Ben~iyon bunları sat'9.r· karı ık şarkı ve türküle;·, 22.30 ajans 
t~arruzları kanlı zayiatla tardedilmiş- vazzaflık hizmetini 1kı>n yakalanmıştır. • A • Fuarda Kahve lı~beı·Jeri. 22.45 müzik: dans milziği 
tır. Rus kuvvetleri ormanlara dağıl- gapmıyanlar Bostan tarlasında bır hadiıe: (l !.), 22.55-2!1.00 yarınki program 
rnıştır. Kısmen kus::ıtılmıştır. Toplana- Ödemi~ kuza,;ının Birgi nahiyesine V<' kapnuı'3. 
bilen büyiik kıtalar ise tnmamiyle mağ- 1 - 941 ihtiyat yoklamasını yap- bağlı Çayık köyünden Ali oğ]y Sii - AKVARYOM KURULACAK HALKA NASIL DAGITILACAK? - - 000--
lilp edilmiştir. • tırrnıyan 330 doğumluların 16,17/7/ leyman Ruldanın bostan tarlasın - . A •ı, p t k" 

Helsinki, 1.) (A.A.) - Fin tebliği: 941 günleri, 326 doğumluların 18,19/ d"ln bo;;tan kopardıklarından Hasan Kmtürparkta Akvaryom tesisine rakındf rs;enderundan şehrimize merııa - or e iZ 
Kıtalarımız 12 temmuzda topcu ate- oğlu Rııcep Gelrnin oğulları 12 ya- başlanmıştır. Balıkçılık mevzuunu g~ ec~k o an 5? ~uval kahv_eni~ tev- B . • . 

şinden sonra dü<>manın Lado'ga· - Ka- 7 / 941 günleri, 322 doğumluların 21, şında Hasan gelen ile 11 ,·aslarında tetkik etmek üzere sehı-imize gelmiş zı talımatnamesı tıcaret vekaletınden - aş tarafı 1 ıncı sahıfede -
ı~Ii bölgesinde kuvvetli müstahkem 22/ 7/941 günleri, 318 !ilerin 23,25/ Hüseyin Gelen -aralarında . kavga olan Münakalat Vekaleti balıkçılık ft!i'i-kadarla~a_ gelmistir .. Buna göne kongrere ,·c_rdiği mesaja cclbetmiştir. 
mevkilerine hücum etmi~ ve bu hattı lı 941 günleri ve 314 lülerin de 25,26/ çıkmı,;, Süleyman Buldan, Recep Gıı- müteha~sısı doktor Kemal, tetkika - kahYeler ". 1la~:etçe tesbıt edilecek D~ı mesııJ<la Ruzvelt, Amerikanın 
bir çok noktalardan yarmıştır. Kıtala- ; / 941 günleri sabah saat 9 dan 12 ye len Ye çocukları tarafından bıçakla tını ikmal ettiğinden Ankaraya git- esa~lar d~ı~·e1;ıııde be. yüz gramlık emıııyeti ;cin ileri karakolların do;:t 
rımız. bu muvaffakıyetten istifade ede- reı öğleden sonra da saat 2 den 5 ~ ~ıi{ır surette yaralanmıştır. Yaralı. mL5tir. Akvaryom kısn bir zamand-a paketlep ı~ınd~ kav~ulmuş olarak ·ilerde knlma~ı lüzumıımı hatırlatmı::i· 
rek bazı noktalarda l'\imdiki huducldan Ödemiş memleket hastahanec:ine kal- vücuda getirilecektir. Bunun için lii- hal~a ~evzı edılecektır. Gelen kahve- tır. 

· ,;.adar şubeye müracaatla 941 .voltla- d le ıhtı\·acı ka· l b ı d 60 kilometre içeriye kadar ilerlemiş- ırılmış ve ~uçlular ndliveve teslim zım olan muhte.Jif cins deniz havvan- r ·. ,·;ıı -amazsa un ar a-
lerdir. h:uyyetlerimiz.iıı ilerlevisi <le- malarını ~·aptırmaları. edilmiştir. · · !arının, çift olarak tutulmalnri icin hft _a~ mik!ard::ı. bütün halkın iRtifa- · . Ruzvdt bu beyanatı, Bfrle. ik Amc· 
vamdaclır. · · 2 - Henüz muvazzaflık hizmetini Ovada yangın: faaliyete geçilmiştir. ~esını. te~ın mak~adiyle, küçük pa - ~·~kanııı A.sol' "._~ Yeşilburun adalarını 

Bud:.f J ~te, 15 (A.A.) - Neşredilen rapmamış ve sınıfı ayrılmamıs olan- l\Ienemenin Asarlık küyii ile Yah- ooo ketleı halınde dagıtılacaktır. ı:,;gal.y~tı:ııy?c~~:-ı hakkında teminat 
t<>bliğde, ::\facar kuvvetlerinin düşma- .arın da .sınıfları ayı·ılmak ~üzere şclli köyü arasında Bayamtepe mev- fı"at mürakabe ı·vıerı• ooo ~·e,rdırn~ ?ıldıren Portekizin Vaşing-
nı ~akipte devam ettikleri l:>ildirilmek- acele ~ubeye gelmeleri ıık•i halde bu kiinde bir .yangın çıkmış, her i~i köy y Gu" zel alı h ı· . d o l,te çı-:sının beya~atına telmihan yap-
tedır. • . .' halkı Ve Jandarmanın YardımıyJe 2 • u a a ısın e nl t s ır. ~ımner \ eJ>1 geçenlerde yapı· 
. Ron:a, 15 (A.A.) - Şark cephe- .iavetlere ıcabet etrı:ıyenl~r h!.k~ı~- h.:-kt~r~~k ?.t ve calıların :.·anmasiyle KOM iSYON DUN TOPLA Dl la~ı Anıerı~a - ~oı:tekiz ~ikir teatileri· 

.sındeki harekata iştirak edecek olan Ja kanuni ceza tatbık edı!eoogı ılan >ıondurulmuş'tiir. Y::ıngına c:rebebiyet ,. • . .. . - ıı~ de ~~m:ı>< edeıel •. -~nıerikanın, Porte-
ltalyan hey' eti . ~feriyesinin ilk kısmı ·,Junur. veren .•ığrtm~ç Ahmed oğlu Ahmed \ ı~_ayei tıat m_uı:akabe ~omısyo- BAZI iSTiMLAKLER DE ~~r 1111!:-;temlekeI.e:mın .. aı:az~ b~tiinlii· 
Viyannya gelmis askeri ve ~ivil erkan • - -· - Kaya, adliyeye te~lim edilmistir. nu ~u~ valı m~a".:~ı Bay Ekıem Yal- gun3 '~ P~rtekızın hakınııyetınc tc-
tarııfından kar~İl::ınmuıtır. MAHKUMiYET Kız kaçırma: . çınkayanın reıslıgı~de top~an~ışt.ır. YAPILACAKTIR ~~nız ıııf·:tmde olmadığım, fakat Ame * . N-azif oğlu Hüsevinin İssık kızı Bu -~opla~tıda _Tıcar.et \ eka!e.tı;n- .. . . rıka l~?lıtıl-a•ınm <'ldell alınamaz meş· 

Radvo gawte ine g.. İt 1 . u . Kemalpaı:a kaı.asının Yukarı ma- 1 7rn~ınd~ Kanelyavl kacı~dığı s·k~ den gonderılen bır emırde tesbıtı ıs- . Gu~elyalı ıle İncıraltı arasında ge- ru mu<lnfnn hakkına i. tinad ettiğ.ııi 
ark ~ph~sine \azı ı°1;~\ 1 . a ;,a~ ~ıı~ hallesinden Enver oğlu l\Iehmed Ak- ,·rt.ed.ilmi~q ve. suçh; ·v::ık~lanmı!'lti~· <J- tenilen gıda maddelerinin fiatleri nış bır sahayı ykaplıyan bataklıkla - bildirmistir. 

. . . . ., ' : a .ı . .'ll'l . se eı ı .so~-, ayni mahalleden Hüsnü Sert kızı · Kız kirletme. · ' ' ' ·. · komwulmuş ve bu gibi maddelerin rın ~ur~tul~c~?ını ve burada beden ---------------
kt_unct mıktan .,o bın kışıden Jbaret- 16 vasınclaki İkbal Serte hakarette bu- Atat·· k dd. . d M h wl fiatlerinin esaslı bir tetkikten son- terbıyesı teşkılatından ayrılacak tah- ı 
ır. · :. 1 k • ur ca esın e az ar oır. tı t · · f k ·· ·· 1 ·· t·· sisatla spor sah t · ı · · ·· 1 Be r _ lundugundan meşhud cürüm er anu- Remz· Kaza l\I h '1 k R r~ ayını muva ı gonı mus ur. · . a ve esı~ erının vu- ~) ~ ~~ .S\ 

~ ın, 1? (A.~.) - ~urada dola- nuna tevfika~ Adliyeye verilmiş ve ne- ki\· 1 
' 'na~ın, .w~ .me. ız~ ~ı- Fasulye ve yapağı fiatleriyle bun- cuda getirileceğini yazmıştık. t::l) Q, U i3J (g.J 

i!~.n }:>ır sayı~~a gore, St·a·l·ın ve ovyet ticede suçlu Mehmed Aksoy, iki buçuk ~u·c1u ~~~a:ı~n~~~~~~gı ıc'!dın edılmış, !arı~ toptan ve P.erakende satışların- 117 bin met~e mura~balık bir ~a- -~~~-----------
~ukumet erk~nının Goıkıde bulundu- ;w hap~e ve 41 lira 60 kuruş para ce- H 1 k i · dakı kar hadlerı te!'lbit olunmuştur. ha olan bu yerın, ekserı kısmı sahıp- ZAHIREı 
gu h:ıkkındakı haber Sovyetler tarafın- Z~"ına. mahkum olmustur 1 .•raız 

1 a.r·1. . li olduğundan bunların istimlaki ica-
<lıın tekzip edilmiıı~e de tekzip. burada '. ' • . . y ,ımandakı zmır vapurund-:ı Aziz Evıı·uazade oteıı· kı·raga betmektedir. Bel-etliye fen hey' etin- 175 fon bakla 9 625 
doğru addedilmektedir. oglu Munmmer, vapur içinde uyu - ce bu S'llhanın planı vapılmıştır ---------------

Madrid, 15 (A.A.) - Alman kuv- Domuz bolluau m:ı~ta 0!an ~üseyin oğlu Mehmedin Planda, bataklık sahasmda istimlılk Behçet Uzun da ·stirak ttiy. 
1 

vetlerinin Sark cephe.~indeki zaferle- 6 cedbl~nden 5 l~ra .parasını çalclı?ından verı·ıecektı"r edilecek Yerler etraflıca o-ö•teril - t&rbiyesı· ı· .. t·aaı· ı~topl etı gdı bedbeı 
· ·· b t• ı t ı t ı · K l d · ta a ıVeye ;-erılmıstir ' ' " - . · " ı.,, e an ~ın a u rı munase e ıy e spanyo gaze e erı, ema paşa a zerıya zarar veren ' · .. · · miştir. sah'llda vücuda o-et· ·ı k. t · t 

b k ·be1 · b··t·· tah · 1 · f · d b il • ·· ··k k'"-d. "' ırı ece esısa ·• u .1?en ı .~~ıı:ı . u un _ nıın erı az. oır . omuz o ng.n _gozu ·me ""' ~.r. Hükumet karşısında Evliyazade Dün. a~.;~am vali Bay :ı:"uad Tuksa- hazırlanan pian ç.erçivesi dahilinde 
l~sıJ le geçt:gını ~.az~aktadır~r. :.\fad- ~~lk. ~unu .. nazan dıkkate .. al~rek uç CEZALANDIRILAN ESNAF ~teli .Ağustos iptidasında icara verJ- lın reu~lıgınde v beledıye reisi Dr. müzakere edilmiştir. 
rıd gazetesı bugunku he~·'etın, p-arp run ıç.ın ımrek avları tertıbını karar- .. . • . . ' 1 y. d t r . 
cephe-;inde Vevgand hattının yarılma- astırmı:ıtır. Fakat ihtiyaca kafi barut Dun gece şehırde umumı hır teftış ecegın en a ıp olanların Sevım pa • K d k k o •ı o o 
~undan .~onrnkl vazi) te mii~nl:>ih cıl<lu- ;e. sa<;ma yoktur. Alakadarların burıa yapı.lmış, sekiz ki~i .sokağa siip.~ü!.1tü tahanesinde Adalı Bay Hüseyine mu. 8 10 er e JŞÇI erJmJZ paraşüt• 
ğunu yazm:ıktadır. l:ıir çare bulmasmı rica ederiz. a~tıklarınd~n, 2 kışı kapısının onu ne racaatları. D 3 

çop teııekeHi bıraktığından, dört ki- · ••ı••k k • • Y ) 
T dl .. s ı·ı ı· 4 2 ı· şinin sokağa işediklerinden ve ayrı- . çu u e zersızı apıyor ar 0rgu gır: a J 1 1ye • ga lp ca 21 esna~, 20 s.e~yar sa~ıcı, 10 fı- KULA SULH HUKUK HAKiMLi. 

· rı.ncı, 7 şofor, 4 bısıklete bınen, 3 ga- GINDEN: 

• 

iki takım lıfr arada 
Turgutlu, 13 (Hususi) - Bugiln olmuşlardır. .Maç alakalı geçmiş ve 

Halkevjmiz sporcuları ile bir maç yap_ Turgutlu rakımı ·1 - 2 o.vunu kazan
mak iizere S::ılihli Halkevi sporcuları mıştır. 
şehrimize gelerek f<~vimizin misafiri 

zınocu, m~ayenesiz .garso1!' çalıştır- İHBARNAME 
mak -"uretıyle be!edıy~ nızamatın.a Kulanın Cami cedid mahallesinden 
aykırı hgreket ettıklennden muhtelıf olup ikametgahı meçhul Bav Ağa oğlu 
cEzalara çarptırılmışlardır. ölü İsmail oğlu Adil. · 
( ""\ Müddei: Hatice, Nimet, .:\leli ha \'C 

K •ı • • f Akile tarafından aleyhinizde ikame 
arı erımıze. olunan iza]ej şuyu darnsından dolayı 

gıyap kararı tebliğ suretiyle icra kılı-

Bir muha rrir, eski bir 
· tefrika için ricadd 

bulunuyor 
1925 - 1926 senelerinde (Yanık 

Yurd) gazetesinde (Bektaşiliğin 

iç yüzü, beni nasıl uyandırdılar, 
Bektaş.iliğin felc;efesi) ba~lıkları 

altında tefrika edilen eserin kitap 
halinde neşri mukarrerdir. Ancak 
muharririnde mezkur yazıları ha
vi niishalardan l;ıir kısmı eksiktir 
O zamanlar bu tefrikayı kııserek 
saklıyanlar, istinsah için gazete -
miz va~ıtasiyle beş, on gün iare 
hitfunda bulunurlarsa muharrird 

nan muhakeme neticesinde 41 parça 
gayri menkulün taksimi kabil olmadı
ğından satılarak parasının hi~sedar
!ara paylaştırılma!'lı suretiyle şuynun 
ızalesine 6/5/941 tarihinde karar ve
rilmiş olduğund:ın usulü hnkukiyenin 
337 ci maddesi mucibince 8 giin zar-
f ıııda müracaat etmediğiniz takdirde 
hüküm iktısabı kat'iyet edeceğini na-

1 
tık Başkitabet ihbarnamesiyle keyfi-
yet föbar olunur. (2681) 

AYVALIK ASLiYE HUKUK HA
K1ML101NDEN: 

Ayvalıkta Emine Özbek tarafından işçiler biı· ckzm·siz esnasrn<la 
Ayvalık Kazımpaşa mahallesinden olup Y~n ~Ie~~ucat .fab~·ikası.n?a B~den re (100) paraşütçü aynlmış ve buıı· 
iz . d S 1 .• 1 h d H rı y terbıycsı mukellefıyetı dahılındekı ça- !ar, muallımlerinin nezareti altında 
mır e. a epçıog u .anın a a ı og- lışmalara muvaffakıyetle devam edil- Kültürparka gelerek Parasüt kulesin· 

lu İsmaıl Özbek a!eyhı_ne açı.lan. boşan- mekted~r. Burarl~ki calışm~lara me- de ekzer3faJere ~aşlamışlal'dır. 

DENiZiN GETIRDIGI OTLAR -GARDENPARTi HAZIRLIGI minnetbır olncak ve çıkacak lcitap-
Belediye, Kordonda deniz kenarında Kültürparkta Fuar gazinosunda, 16 tan bir nüshasını imzasiyle kendi-

ma davasında l\1Uddeıa!eyhın ıkamet- mur edılen muallım Bay Besım, yalnız Parfü;üt kule,.;inde artık ücret alııı
gahı .meçhul olduğund.an.~bl!gatın ila- ?u. sa~ada _!<'a}m.ıy:ırak iqçiJere milli, ~ı~makiiıdır. Ayrıca, bu gilıi gruplar 
nen ıfasına karar verıldıgı cıhetle mu- ıçtımaı, ahlakı fıkırlerle de yardım et- ıçııı duhuliye iicreti bir kuruqa indiril· 
hakeme Jçin tayin olunan 8 Eylfü 941 mi~tir. Keza, atletizm haricinde atıcı- miştiı-. Fabrika, i.'çilerin naklh·e ve 

birikeıı otların kaldırılması için çalı - ,\.ğustosta verilecek olan gardenparti- sine takdim edecektir. Keyfiyeti, 
maktadır. Az bir müddet zarfında üc;lnin hazırlıkları ile me~gul olan komite muharririnin ricası il.zerine mem
bi~ kamyon ot ~aldırıl~ış olmasınn !azaları: diin ~!e?iye r~is.i Doktor Beh- ı Jeket Jrfanına hizmet fırsatını bu
ragmen, daha hır kaç bın kamyonluk j<'.et Uz un reıslığınde bır toplantı yap.. hın okurlarımıza arzederiz. 
ot vardır. Bunlar ela kaldırılacaktır. mı;ılardır. 

günü saat 9 da müddeialeyhin asale- lık, paraşütçülük faaliyetine de geniş duhuliyelerini vermektedir. · 
ten veya vekiileten Ayvalık Asliye Hu_ mikyasta yer ayrılmıştır. Fabrikada 10 bin lira sarfı suretivlc 
kuk mahkemesinde hazır bulunması ve Atışlar için alakadar makamlardan bir stadyum inşası da hazırlanmışfu-. 
aksi takdirde gıyap kararı ittihaz edi- büyük yardımlar temin edildiği gibi, Ayrıca kapalı jimnastikh11ne tesis olun· 
leceği davetiye makamına kaim olmak işçiler arasından (10) u kız olmak üze- mufltur. 

15 ağustos 941 tarihinden 
itibaren 

DEVLET DEMIRYOI,LARINDA!\': 
1 - Banliyö yolcu tarifeleri ile zahire tarifesi hariç ol~ak üzere, 

Demiryolkırı e a tarifelerinin 6 olan emsali nakil ücretlerine münhasır 
olmak ve tarifo vah.itleri ile ha~nlı zarbından çıkacak antim ke.<ıirleri san-
time iblağ edilmek -5aı-tiyle 6,3 e çıkarılacaktır. -

2 - Ana hat tarifelerinden: D. D. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
101, 102, 109, 112, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 215, 
217, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
.::\Iaktu ücretlere ait III cü kısmı: 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
2-t 1, 215, 246, 247, 2!50, 251, 252, 254, 2!55, 256, 257, 258, 259 

liudanya, Bur~a tarif'lerinclen: ::\1. B. 1, 3, 4, 5, 
Sam,;un Çar.qamba tarifelerinden: S. S. 1, 2, 4. 5, 6, 7, 8, 9 
Eıwrum Hudut tarifelerinden : Hl, 20, 21 

Numaralı husrnıi ve tenzilli tarifelere gör her mefIBfe jçin 

edf>cek nakil ücretlerine ~~ 5 zam yapılacaktır. 
Fazla tnfsiliit için ista,yonl::ıra müracaat edilmesi. 

16 21 27 (2691) 

tahakkuk 

\ 
lzmir vilayeti daimi encümenin
den: 
lzmir Eşrefpaşa Cilt ve Zührevi hastalıklar hMtanesinin aşağıda ya

zılı .ihtiyaçları 12/7 /941 tarihinden itibaren bir kısmı 15 gün ve diğer kıs
mı da 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - 22500 kilo, 2841 lira 75 kuruşltık ekmek 600 kilo 300 liralık ko
yun eti 9200 kilo, 3404 liralık dana eti 3000 kilo 480 liralık koyun südti 
3000 kilo 450 liralık inek yoğur<lu açık eksiltme ile 2817/941 P::ızartesi 
günü saat 11 de. 

2 - 1000 kilo 16p0 liralık Urfa sadeyağı 2000 kilo 900 liralık Tosya 
pirinci 2500 kilo !>25 liralık Ekstra makarna, 1500 kilo 525 liralık beyaz 
sabun keza açık ek!'li!tme ile 31/7 /941 Perşembe günü saat 11 de ihale 
:ılunacaktır. Eksiltme ve ihaleleri İzmir Vilayeti daimi encümeni dair:>· 
sinde yapılacaktır. Taliplerin şartnnrne!eri görmek üzere her gün Jıa,;la· 
ne hey'eti idaresine müracaatları ve eksiltmeye iştirnk edeceklerin de IIıı
~mıi Muhasebe ::\lüdürlüğiine ~ 7,5 nisbetinde muvakkat teminat p-aral,ıı
rını yatırarak alacakları makbllZ veya banka. mektuplariy)e yukarıda ya
zılı giin ve saatlerde Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

12 16 20 24 (2652) 

Çeşme kazası Mal müdürlü
eünden: 
Cin!'li Mahnlle;;i • fovkii 

-- ----- -------
Zirn mikt::ırı Kıymeti 

Lira Kuruş 

Hane· Musallıı Karadağ O 3150 00 
Tarla « Değirmendağı 50 ::\! 25 50 

« '' Ya~sı alanı 80 .M 129 00 
« « Karaoğlan 60 ::.\1 28 00 
« « Karacaoğlan 60 M: 28 00 
Sabık tahsildar lsmail Rci~oğlumın Hazineden tabi1.le ~atın almış ol

Juğu l\fo.;alJa mahalle,;incle kfıin bir hap hanenin taksit bedellerini vak
tinde ödememiş olmıı~ından hulfiletmi · olan 1351 lira 83 kuruş taksit br-
1<'li borcuna mukabil m~:r.kür hcı11eni11 ve kafi gelmediği takdirde yuka-
• ıJa cins ve miktarları yazılı haneden başka dört kıta gayri menkulün 
•l , 7 / 941 tarihinden 24/7/941 tarihine karlar 21 gün miiddetle açık artır
maya konulmu~tur. ihale 24/7 /9U tarihine müsadif per13embe günü saat 
14 de Kaymakamlıkta müteşekkil idare hey'etinde icra kılınacaktır. Saüş 
peşin para iledir. Talip'erin mezkiır günde miizaycde ·"aatinden evvel 
7o 7,5 pey akçelerini Malsıınclığına yatırarak müzayedeye iştiraklıırı ilan 
olunur. (2707) 



• 

SAHlFE 1 16 Temmuz 941 ÇARŞA.MBA (ANADOLU) ......................... , ...... , .................. :: .. ::: .. ::' .. ::' .. ::'.:-: .. : .. : .. : .. : .. : .. ::: .. ::: .. ::: .. ::: .. ::: .. : .. :.: .. : .. : .. : .. : .. ::: .. ::: .. ::: .. ::: .. : .. :.:-: .. ::-. ----=.-------:-::-:':'"-...:.:..::=::.=:.::.;:.... _________ ;... ______________ _ 
zınir levazıın amirliii .•atın alma komisyonundan ı 

l zmır Levazı.1n Aı, ir~ ılanlarıi Mıktan M. M. Vekaletinden: 
..... ·-·······~0•••n·•• ................ .,. .................................................... u ........... : 150 Ton maden kömürü 1485 .SSl,11 kanuna göre, bu sene harp malQ.lleriyle şehit yetimlerine 

bmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 300 Kilo makine yağı isabet eden ikramiye miktarlnrı aşağıda gösterilmiştir. 
Umum llli MUn.ıkacn ·ın İhalenin tarih gün 20000 Kilo odıın Paraların tevzi komisyonlarınca dnğıtılış müddeti (4) ay olduğundan 

t'ınsı , l.ı;:t.ım tutan teminat , 0 kl ve saati ' 15000 Kilo kuru ot --- '--- ----- 1~0 malül ve "etimlerin (Rapor, rPsmi senet ve ikromi•·e cilzdanlariyle birlik-
- --- " 00 Kilo saman ' ' Kı o Li. Kr. Li. Kr. 2000 Kilo sadeyağı te) mensup oldukları ikramiye tevzi komisyonlarına müracaatları'. 

Kııru 
Kuru 
Kuru 
Knru 
Ktırn 
Kuru 
Kuııı 
Kurn 

Ot 480,000 31200 2340 00 K~pnh zarf :ı0/'7 9.U Çarşamba 14 de 
Ot 156,000 29640 2223 00 Kapalı zarf c c c < « c 
Ot rırıo,ooo :ır,750 2681 oo l\ııpnlı znrf c • c c 
Ot 1080,000 70200 52Gi; 00 Knpal znrf < « • 
Ol :!00.0CıO 13001) 9iiı 00 Knpal; ıınrf < c 
Ot 3:\G,000 21840 1636 00 Kapalı zarf • c 
Ot 866,000 »62!l0 4221 00 Knpal zari' • < 
Ot 4fJO,OOıl 26000 19:;0 0() Knpnlı uu"" • c c 

Ayn :ı;1·rı şartnamelerle yı:' arıda cin \l nLKt.ll~ ·ı:.zılı sek.z ka
lPm Kuru Ot h.zaları ı<la gi.istı>ri eliği giin '• s" ltkrcl kapalı znrf 

1 

" .. 
ln mfınaka alan ) .1pılacaktır. 

- Ill'nlara ait ~rtnamc her giln kom syur<la orlılelıi\ir. 
Kapalı zarfla mii'1akns.ısına iştirak edec klerin 24!TO sayılı kanu-

·n 2 ve :1 maclıleleri-..de )·azılı vesı~ a ~!~ yine l)u kar...:nun .. arı· 
ratı da.r< nele •ek'if ve teminat mektuplnrıııı bildirilen saatlcrdp 
lıir saat en·el ne kadar makbuz karşılığım dn nslteri postıı 18Ri 
~atın r.lma Ku. n:ı verme\ l'i. lll 14 11.i 18 

Jzmir levazım amirliği satın a1ma komisyonundan: 
1 - .\ş-:ığıda cın' \'e miktarı yazılı altı kalem yaş sebzt:J'<' tuliıı 

~'kmadıgındıın lô-7-!"11 gunii '<nul 10. ,o da pazarhlka •atııı 
ıı lınacaktır. 

2 :;;artname'i her gün komisyonda gorükbihr 
J - .\luhammen bedelı ~7n75 lira 2:) kıı uş uiup k.ıt'ı t 'n•inatı 

H06 lira 24 kuruştur. 
·I - Ş'<lrlnamesine göre aııa<lolu ,.e ru,....eli C•hclın• ıı J ıe!Jzeler 

ııyt·ı ayrı taliplere de hale edil tıilır. 
fi lstekJi,erin belli gün \'e saattn fıı t.ıklıcla ,atın alma ı ımisvo-

nuna gelmelHi 
Cinsi 'fon Li. Kı~. 

'f. Fasulye 105 115:;0 ou 
T. Kabak 35 2100 00 
Patlıcan 80 7200 ou 
T. Biber 10 GOO 00 
Domates 80 4800 00 

"Bamya 7,5 1125 00 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Aşağıda cins ve nıiktarı yazılı 5 Kulem ya" sebzeye ta;ip çık

madığından 16-7-941 günü <aat 1 ı.~o da pazarlıkla ~atın al·
nacak"'tır 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda gorüıe~iı.r. 
~ -- )Iuhammen lıedeli ~ıı;:;ıı lira olup kati t mıııatı 473:? ira el

li kuruştur. 
Şartnamesine göre anadolu ve rume i cihe•iııe ait sehzeler ıır
rı ayrı taliplere de ihale edılelıilir. 

.1 

İsteklilerin befü gün ve .antta fınıl'ıkhtla satın nlma komi"~ o
nuna gelmclen. 

• .lluhammen hedeli 
Cin~i Ton Li. Krş • --
Ayşe kadın fasulre 130 13000 00 
Patlıcan 130 10400 00 
Bamya 25 3500 00 
Domates 75 !1750 00 • 
Yeşil biber 18 qoo oo 

iz.mir levazım amirliCi aatın alma komisycnundan: 
1 - 175,000 Uç ko c h:;lka 400,000 köpr!ıl!ı memeli çeng<>lli toku 

135,000 köprUlü m~r _ 'i toka satın alınacaktır. 
2 - Pazaıltkla eksiıtmc i 23-7-~41 carş'1mba gilnü 'aat 1 ı de 

tophanede istanbul le\'ıızıın -am,rlıgı satın alrııa komıwonun -
da yapılacaktır. Yalnız koprülü 'l!emeli toka pirinçte~ \'e~·a 
dökmeden alına bili •cczgindcn pırinçten verild•ği 3urette hep 
~inin tahmin bedeli 3:Jııö2 dr[ı ell ııuruş olup ilk teminııt. 
2517 lira 19 kuruştur. 
Dökmeden verıldıgı surette hepsinin tahmin b~deli 24562 lira 
&O kuruş olıııı ilk teminntı 18<12 lira 1 !! kuruştur~, ·umuneleri 
komısyonda giırülebiJıı· 

:ı - Tııııpıerın beııı \akitt' komi yona gelmelcı". • 
lzmir Levazım A,;ın.liği Satın Alma Komisyonundan: 

ı - .l:leher kılo~u aıtı kuruş ellı sant•m tıat tahmın edilen 1505000 
kııo kuroı ot ıtıale i 11-temmuzlMI 'tarıtıınde ııazarııkla ya
pılan ('K tme<ıncle , aııp çıınııa,ııgıııdan pazarlık US-temmuz
!141 cuma gunu . ...:.nat lo et:> kışıacla ızmır ıcvazım amırııgı ~a
tııı aıma komısyonunda yapııacaktır 

:? - llcp'1nın tn~mın eaııcn tut..ın ıııuu:ı liradır 
a - tlernınat n1u\ 3Kkata unçası 5Hb.?! Jır \.tır 
~ı - ~ı:trtn~me~i knnıl!;yfJncıa gorüıel>ilır. 
,; - J'az:ırııga ı~"rak r·ılel'ekıer kanııııı v~sıka!arı ve> temi:ıat mtı· 

v-:ıkkııta.arıyıe •ıırlıkte ihale saa•ınaen eve\'• komısyona mu
rııcaatınrı. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komi•yonundan: 
ı - 10~5UO kilo kııı ıı ot ıhalLSI kapaıı zarf u"ulirle yapılan ek

~ıltmede talibi çıknıadıgım!an ıı:ız:ıı ıııııa Ha tın aıınacaktır. ' 
2 - l:'azarıık ıı:s-temmuz-!ı H cuma ııunü saııt on dörtte kışı ada iz-

mır i?\ azım amırııgı ~atın füma komı.s,yonunda yapılacaktır 
:ı - llepünin tamm.n edılen tutarı 717G lırudır 
1 - Tcnııııat muvakkata 'ı 53!1 liradır. 

ı; - • Şartnnme~ı komıstıonda göriileb:lir. 
ô - l'azarıığ'a i tırak Pci.ece!\.Jer k:uıu i vesikaları ve teminat mu ... 

,akkata ııııy;e birlıkte hı>lli giın ve H'1atta komisyona müra -
caatlıırı. 

--l""z_m_i_r_levazı,;;·-a-mır-·~ı;;-i-i_ı_a_t_m_a_l_m_a_k_o_m_is_y_o_n_un.__,d-a_n_: ____ _ 

1 - Beh r mctı·esıne uç buçuk kuruş tahırın NlileP iki ınilyon yirıııi 
bin metre sıtil ipi alınacaktır. , 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 2:J/7, 0·11 Çarşamba glınU ,;nat 1·1,:JO da Top_ 
hanede İ tanbul Lv. anı rliği ~atın ıı;ma kıırııisyoııunda yapıla

caktır. 

:ı İlk teminatı -4785- liı:adır. 
•l - Nümuneler komisyonda gôrülelıil r . 
" - lstcl<lilcrin belli rnkitte Ko. na gelmelerı. 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiıyonundall' 
:\Hktan 

Kilo 

28000 
28000 
20000 
:32000 

4000 
12000 

Taze fıı ub•e 
Patlıcan 
Taze bamya 
Domates 
Taze biber 
Taze kabak 

ı - \"ukamla ciı.ıs ,·e mıktarı ~azılı allı ka- ~nı e?ze ihale,i 
10-7-9..ıl taı ıhinde pazarlıkla rapı lan eksıltmesıı~:~e talip 
cıkm•adığındaıı pazarlık 18-Temmuz-!l·ll cuma gu~u Hant 15 
cİe kışlada izmir lPv.azım nnıirlij(i satın alma komı-yonunda 
yapılacaktır. 

:! Hep.inin tahmin ulilen tutarı 821" ek." lıın ik :.·üz kırk .i-
radır. 

:ı - Teminat kal'iye'i 818 lirachr. 
4 - Şartnamesi komisyoncla göriilebilıl' , . . 
ö - Pazal'lığa iştirak edecekler kanmıj .-P•ik•t ıırı ~i~:::;:nat _mu -

vakkatalaıiyle birlikte belli gün \'C oaııttıı ko J a mura -
can\ları. 

3000 Kilo sadeyağı Lir:ı. Kr. Lira Kr. 
40000 Kilo kuru ot 
30000 Kilo saman 

_7:l7,!i Kilo gaz yağı 

--
11000 Kilo ke•ıne maknrnn 
:ıooo Kilo arpa ~ehriy,. 

1 0000 1.;:;ıo patates 

Yukarıda cins\' nıiktarı-;ız-;J: on iki._k_a_lP-m-\·-iı-·ecck ve vakacak avı, 
&Hı paza Iıkla •atın alın at aktır · · · · 
f' Ta!ipl~riıı 17-~'cm-<ııı perseı~\,e ııünii .,ıat onbe>te teklif edecekleri 
ıat fı;crı dı·n yuzde onlıc., temiııatı ırat'iı-c ile b' ·J'kt k l d · · l \ a. . r ·,- < tı ı k • · ıı ı e '" a a ızınır e-_ zını ~tnı r ıgı n n a nıa ·nn1i._..:;~·onunn müracaatları. 

. 

lzmir lf•vazım ami.rliğj ~atı 1 kom" d 'l.kt - n n ma ıayonun an: 

• 

4~ 1 El ı·ı 
Ki o --

·~7.;00 

7ii200 
1 ııu,ıoıı 
ı;.ı ıoo 

R·Ir.ilO 
28200 

1'nzekab:ık 
Taze fnsul~·,, 
Kırmızı cloma1P., 
Taze bibrı· 
Patlıcan 
Trtzp bamya 

YııLı ·ıdıı cins \'e nıikt . 1 it k 1 1 k' . 1 aıı yazı ı n ı a em sebze ilıale•i pa-
zl.~rTı .".\ ,;4alpı ar c k<iltmpdp talip çıkmadığında~ pazdrlıkla 

ı- cm-,, por l"'he .. - 11 d k • • • 
1 

iı·li-,i ~ t 1 · . g~nu saat · e ·ışlada iznıir levazım 
:> '11: .ıı. a ın ": ma kom-.,yonııııda yapılacaktır 
- -- llep9ının lahmın crlileıı 1 t . '> 11 .1., ]' d n rem· et kl 11 aıı - .. - ıra 11' 
" ın.ı ~u\'a · 5'"lta ak~a. ı ıs:3:~ liı·adır. · 
4 - f'artnanıecı komı-,·oncln ,, .... 1 lJ']' ~ p ~ . ~ • ,JOl'U (' 1 ır. 
" azarlıga ı'tiral, ccle 1.1 k • . 'k muvak• l 1 ·k· ·l . ~c' er anııııı 'e-ı nl:ırı ve leıninnt mu-

• " a at I\ e hırlıkte b il' güı tt k ' ıacaatları. · e 1 ı VP <na·. fi ·omi<yona mii· 

lzmir Levazım Amirlıg'-i Satı Al K . d 'I'k n ma omısyonun an: 
·' ı ·tarı 

Kilo 

4000 Patlıcan 
·1000 Taze faRulv!' 
2000 Domates · 
2000 Ilas •oğan 

500 Taze biber 
2500 P-atlıcan. 
2500 Taze fa;uln 
200fl Donıat 
:ıon Taze bilıer 

2000 Baş soğan 
3000 Patlıcan 
3000 Taze fa uh·e 
2000 Domates · 

500 Taze biber 
znoo Ba~ soğan , 

Yııka, ıda cıns ve miktarı yazıl .. 
avrı a\Tı pazaı·Iıkla sat· 1 • · 1 on kalem sebze uç kıt'a sartııamesi ile 

~ :- . .' ' ~ ın a ınacaktır. -. 
Talııııerın l 7-Temmuz.941 . .. .. • 

cekJeri fiat iizerinden \'Üzde pıış;mbe_ guııu s~_at fo!30 da teklif eae . 
da iz mir le\'azım amu:li.. on e~ tenıınat kat ıyelerıyle birlikti> kışl:ı-

1 . - · - gı_satı~ alma komi,roııuna müracaatları 
zmır levazım. amir i'" i t I -k · _ 

1 - Beher kiloduna g •• ın .• ni~ omia~onundan: 
. S . otıız kuı ıış fıat tahmın edilen 144000 kilo kesil-

mış ıgır etı 12 Tem ıon ta "h' d k 1 ckJil mesinde t l' j " . 11 ın e aııa 1 zarf U>uliyle yapılım 
2 Pazarlık 18 T a ıp çı <maılıgınclmı p:ızarlıkla satın alınacaktır 

• I em./!l41 Cuma günü s:ı·ıt ı c. ı ı- 1 t · 
z m amirliği satın . 1 I' . '' o 'e \ts ada zmir leva-

;' _ H ,. . . · •. •1 ma \O. ela ,\·apılaenklır. 
epoıııın. tahmın edikn tutaı·ı ,"'>00 ı· d .ı _ T · _,,,,_ - ırn ır. 

~ emınatı ~uvakkata ııkçnsı -32-10_ lir:ıdır. 
·
1
; -- Şartnamesı koınisyoıııla görlilebilir. 

- Pazarlığa iştirak edeceklı·r kanuni \'CS kalarivle 
-· saatından evvel komisyoırn müracuutl:ıı·ı. . lıirlikte ihal<' 

İzmir levazım amirliği satın alma k . d (V"b) L , bed omıayonun an• 
" ıra El keŞIIIİ bır adet Furun p·ız:ınklıı t·. . . . 

Tal pi 't·in 17 Ten' '941 P•r•embf> g·· .. ' ' ,ımır ettınlecektir. 
•• , 0 • unu saat 10 da K1'lad·ı t . 1 z.m amirlig• satın alma komisyonıınrla yapılacaktır• ·. ' zmır eva-

-jz~e-;;;;~-;;;;irliği .. --;:ı;;;-;~a komiayonund ·'.'."".--~----
Ad1.:t • an. 

25;).000 Kesme kanca 
2ı>a,OOO Köprulü sürgü 
2.'i5,000 Köprü•üz sürgü 

l Yukarıda yazılı .. 1 1 ı ~, · .. -~ç m em ın:ı zemenin pazarlıkla eksiltmesi 18/ 
':, 711 Cuma gunu s~at H.30 ·cta Tophanede İstanbul levazım amir- · 
lıgı satın alına komısyonuııda yapılacaktır. 
işbu_ mal,'.'emeler Pirinç Jevhndah olabilineceği gibi dökmeden de 
okıbı~eceı:ın~en levhadan olanın tahmin bedeli -26137- lira elli kıı-
n.ş ılk temınatı InGO Jiıa 35 kuruştur. 

o .. Dokmedcn olanın tahmin ])('deli .1:;:ıoo. lira olup ilk teminatı 
-1147- lira elli kuruştur. 

4 - • · ·mu neleri komisyonda ııclrıilebilir. 
5 - l teklil~rin lıelli vak.tte Ko. na gelemeleri. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan• 
. Pa.~.ırlıkl~. 20.0_00. kilo K:ıru Soi('.m satın alınacaktır. Taliplerin 18/ 

1 em .. J.11 (\ıma. guııu_ sa~t l.ı tlt' teklıf edecekleri fiat üzerinden yüzde on 
bc_s tem.nalı katıyelenyle birlikte Kışlada İzmir Lv. amirliği •atın alma ko-
mı:ıyonun:ı miiracaatlan. ' 

_İstanbul liseler satın alma ko.
mısyonundan: 
C'iMi • 

Beyaz pe~·nir 
Kaşar • 
Pirine 

--· 
Ze~ tinr:ııı 

Fiatı 
Kr. 

70 
125 

5:3 

88 ---- -

'.\liktaı·ı 

Kilo 

18500 
8900 

ilk i<'minatı 
Lir:ı Kunı~ 

1808 

-----
50500 200!< 

12600 ~:12 ----

Şartname bedeli 
.Kuruş 

134 

!\oın.:syonıımı z:ıtmğlı :ı ı yatılı Li,eııin nıkamla ya,,ılı yi·yecekleri 
k:ıııalı za •f t.<ııliyle ebiltıııey.ı konulmuştur. F;ksilime VS/941 Pazarte· 
sı 'Hal 11 tl. i>tnnbııl IJc,rnıdıınıla Liseler satın alma komisyonunda ya• 
pılucaktıı· 

1 'ei< ila :ı t ı ~-ı! Tiea··..t .. rıasl Vesikası ilk •emin:ı.t tnnkbuıu \''-' tek· 
lif"er ni ha\'i 21\JO srıyılı ıırlıı·ma \'' <'hil~mc kanuıı~ııun tarifatı)aireHin
le haz,rlıy:ıukları kapalı zarfları bellı saatten bır saat eV\·el sözU ge
~en kflm ~! ,,r reısliğ.ne makbuz nıulrnb'lincle rnrmeleri, Postada olacak 
ı:ecikm.,ler Jüıbıı' ec1" 0 mez ~arrnanıeJeı· Ga 1atıısaray Lisesindedir. 

16 21 26 2 (2620) 

1. nci derece subaya 265 50 1 nci derece ere 132 75 

2. c c • 238 95 2: « c • 106 20 

3. c c c 185 85 ~. c c • 79 65 

4. " c ı 159 30 4. • • • 5:\ 10 

5. 132 75 ' • • • 26 55 • • c ,,, 
6. • c • 106 20 6. c c c 26 5!} 

(Rt'hf'r !!Chit nilesi de 2~ lira 22 kuru~ alacaklardır.) 
8 !l 10 11 12 13 11 15 lf. li 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
• bazı izahat ve okula kayıt ve kabul şartları 

1 - Ordumuza Hasla bnkıcı ve hemşire ydiştirmek üzere Anluır::da 
M. !il. V. taı·afından 1939 senf'~inıle :ıçılmış olan Jfasta bakıcı ve Hemşiff
ler okuluna bu sene de 50 b:ılebe ıılınacııkhr. Okula girmek arzu edenler. 
bulunclukl:ırı mnhnllin Valiliğ'ııe, knymak:ımlığına veya askerlik şub~
lerine dilekçe ile milrncanl edeceklerdir. 

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

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmellerini ordu hastahane
lerinde ~·apacaklar; ondan sonra arzu ederleroo memleketteki bütun sıbhi 
te~kküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 srne olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilb:ı~lnn rnmamen okula ait olacaktır. ' 

5 - Oku:dan mezun olanlar, barem knnıınunıı göre 20 lira asli maa~· 
dan lı:ışlan :ık üzere mnaş alncaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eyl\ll 1941 de tedrisata başhyacaktll'. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu

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

1 
müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti raporıı ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak lliztmdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden 5ukarı olmıyacakttr. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu va.ıiyet polisçe 

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

muvaffak olmak şarttır.) veyı1 bu derecede tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına ekle
necektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla Jro.. 
cası ölmilş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 

keza eklenecektir. 
g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terk.ettiği, ev

lenme sureti ile veya diğer inzibati ııebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik mecbur! hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten ta9dikli ve kefilli bir taahhüdname 

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

edilecektir. ! • Jl! 
9 - Yukarda..lti maddeler mucibince evrakının muamelesini !İitirenler

den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya aaker
lik şubeleri vasıta•iyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdür lüğilne gönderileceklerdir 
10 - Milrncaııtların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi 

lazımdır. 
11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 

makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 
12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 

okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hutalıkları tebeyyün eden
lerin memleketlerine ııitmek için masraf edecekleri yol paraları kendilerine 
e.it olaca.ktır. • 

Ankara Meı·kez Hastahanesi B04 Tabibi 
11e Okıtl M'ild'llrü AUıay 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 26 28 Haziran 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Temmuz 1 4 7 10 18 16 19 
22 26 28 80 Atuat.oıı 941 ( 1804) 

Gümrükler muhafaza satın al
ma komisyonundan: 

Cin• ve miktarı )luhammen bedeli tık reminatı 
Lira Lr. Kr. 

F.ksilıme gün 
\'C ~aati 

3200 takım yazlık elbi"<! 25,600 1920 00 22 Temmuz 941 salı 
ı<aat 11 de 

2000 takım kı~lık elbise 28,000 2100 00 22 Temmuz 941 salı 
saat 11 de 

1400 adPl er kaputu 17,500 ı:ıı2 ;;o 23 Temmuz 941 Çar-
~anba saat 11 de 

Yukarıda yazıl~ iiç kalem melbusal hizalarınd:ı yıızılı giln ve saatlarda 
yinP hizalarında bulunan muhamm.ın bedellerle ve kapalı zar! usuliyle :ılı· 
n:ıcaktır. Şartnameleri hPr giin komisyonda görUlebilir. isteklilerin eksiltme 
eanlıııdan nihayet 1 ~aat !'vveline kadar kapalı ~arflarını istanbul galat.:ı 
munılıan,• caddesi ib•ahim rif:ıt hnnındaki "otın :ılma komisyonıına ver -
meleri. 2-7 12-16 240~ 

lstanbul belediyesinden: 
;\fecidire köyünde çarşı i~in, Galat.~da Kalafatçılar Buğulu saman yo

lu, Feriköyilnde Bozkurt, Şişlide Abideihiirriyet, Taksimde Fiyat 
garajı, Cihangirde Tiifekçi Salih, Batarya, Bilezikçi, talimhane, Tıık"inı 
cadd~ ve Aokaklarınm ~o,;e, parke ve adi kaldırım inşaatı kapalı zarf u<tı· 
liyle cksillımye konıılmu~tur. Keşif bedeli 22707 lira ve ilk teminatı 1703 
lira 2 kuruştur. :\foka\•el~, eksiltme, bayındırlık işleri genel hımıst ve 
fenni ~nrtnameleri proje keşif hülasasiyle buna nıüleferri diğer evrak 
tı l lnıı·u~ mukalıilinde Beledire Fen işleı•i Müdilrlliğüııden verilecektir. 
thale 28ı 7 /941 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encilmeııde yapılaca!ı
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 gün 
onel Belediye Fen i~leri Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehli
ret "~ 941 yılına ait Ticaret ocl:ısı vesikaları imıalı şartname ve kanunen 
ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatt çevre· 
sinde hnzırlıracaklnrı teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar 
Daimi Enclimene vermeleri lftzımdır. 12 16 l!l 24 _(2618). 
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SAHiFE. 4 --·-·-- -----. --· "(ANADOLU)' 16 Trmmwz 941 ÇARŞAMBA 

A lman sanayi merkez- S uriy edeki mütarekenin Günün meselesi _____ ...... ---- -----· ---·--
T e 1 g r·a. f·:;:i .... T.efe 'o 11 .. :\:,~~~'e .· Aj a·n ş · · H .a be r 1 eri {erine akınlar hükümleri - Bat tarafı 1 inci aahifed"" -

_ Baı tarafı bi11inci sahifede - - Bat tarafı bininci sahifede - \'e tamam mutabakatin hasıl olma· 
. . • olaı :ık Bağdaddan il'k tren gelmiştir. sı ço'k gecikmedi, Şimali Afrik:.t, Su-

a'tılmıştır. Bır ~ıkt:ır has~~ ~lmuş • Ankara, 15 (R.G.) - Bir Ofi ajan- riye ve Hindiçini lngilter.eııin yanın -
tur. ~yn~an<'"?- zııyı.at ~azla degıldır. ~ı mulıabirine göre, miitareke şart- d:t rniicadr.leye devam edeceklerdi. 

Dıger bır rı~kt':lJ ada ~omlı:l:ır :ı- lan 1'Öyledir: .ıaamafih genemi Nogul-s l'ıı ya-
Ruzvelt 

l ılmışila da pek. az ~-addı haBar ol- "lüttefikleı· Suriye w Lübnan kın nrkad::ışları t:ırnfıııdan kat'ı bir 
mu~ttu·. insanca za)ıat olmamıştır. arazisini ifııral 'C'deceklPrdir. Fransız muk:ıvemrte maruz kaldı, ordu ku- Parlamento liderleri ile 

I:o~dra, ~.? .. (A.A.) - Hava nez::ı- kuvvet.leri ·bugün öğleye kad-::ır top- manrlanı general Français · ki gene- l k t ? 
retınıı_ı _teblıgı. . !anacak ve ayni ~aatte müttefikler, ral ~ogue;; Şimali Afıik:ı h:m.•katı ne er onuş u 

İn~plız t~~yareı:n ~r~nı:en ve Beynıt da dahil, ;;lratejik noktaları sahneı:ıi kumandanı unvanım haizdi - Vaşington, 15 (A.A.) - İyi haber 
Hanovr sana) 1 me:kezl~rını şıdd~tl~ tutacaklardır. Arzu eden Framazlar m:ırcııal Petainin yanında yer aldı- alan mahfilden bildiriliyor: 
boJJ?oordıman et~.ışlerdır: Her. ı~ı memleketlC'rine !'levkedileceklerdir . ğını ilim etti. Meşhur bir lııgiliz duş- Ruzvelt, parlament-0 liderleriyle yap. 
şe~ıre .tonl_arca yuk~k kudrette ın· Kara ve deniz mayin hatları müt- maııı olan donanma kumand:ını ami- tığı :>on konuşmada kur'a w muhafız 
fılak ~e bınlerc~ yangın bombası tefrklere gösterilecek, Fransızlara rul Es'i.ev-a dünkii mantığa karşı has- kuvvetler efradından bir senelik as
atıl~ıştır. Sanayı bınaları ara~~~~~ knnıı a keri ihtiram gö~terilecek ve mane hislerini açıkça izhar etti. kerlik müddetlerini tamamlıyanların 
va ·ı. yangınlar çıkarılmış ve buyu~ bu kuvvetler silah, top, mitralyöz ve Amiral Esteva amiral Darla na da - müddetlerinin uzatılması için, yaptığı 
tahrıo-.ıt yapılmıştır .. Ayrıca g~rbı mühimmatları ile çekilecektir. Efrat yanara'k ve hava km·vetlerinin mü- teklif.in, kongrede süratlc mlizakeresi

. 

Beden Ter biyesi mükel-
lefleri 85,000 i buldu 

Yanında çalışanı beden terbiye
sinden ·menedenler şidd~tle 

cezalandırılacaklardır A!.manyada ~n~teaddıd h~d~f~ere ~e \'C. ,;ubaylar şahRi silahlarını taşıya- him bir kısmiyle koloni memurları - ııi wmin eylemislerdir. 
hucum edılmı.ş~~r. _?aha kuçuk bU: bilecekler, diğer harp levoazımı bir nın büyük ek~eriyetini berabC'rinde • İstanbul, 15 (Telefonla) - Beden sun, yanında çalışan~, Beden terbiye-
hava te.~ekkulumuz, .. Hollanda~a;1cı araya toplanacak ve bunlardan Bri- sürükliyerek general Noguesi takip Bır ankt:t terbiyesi genel direktörü general C~- ;ıinden menedenler, . ıddetle cezalandı-
Roterdam do~larına hucum etmıştır. tanya kuvvetleri istifade edebilecek- etmeği reddetti. , • mil Taner, bug-ün Ankaradan şehrimı- rılacak_lardır. . . . •Y 

Beş. tayyaremız kayıptır. . .. tir. Geriye kafanları da İngilizler )fnlzeme bakımından da mukave- Nevyorklılar ne fıkırde ? ze gelmiştir. . Kulüplerd~ gızlı prof:syonell~ge, Y~-
. Hır bombard~-~~n 1:':1yyaremız, duş.. nezaretinde Fransız kuvvetleri tara- metleri gilç olduğu :ınlaşılmı5tı. Bir- T , • • ~ li Ni uz General, gazekcilerc demiştir ki: ~ı eıkacak nızanınnme ıle n;~nı. ola;a-

man avcısını dU!!Ur.muştür, rından imha . edilebilecektir. · likleriıı cephanesi adam başına an- Nev3.ork, la (A.A) - !? 3 • .} . « - Beden terbiyesi mükellefleri- ı.rız. • porcu, rnez:ıd malı degıldır. I"u-
Lond;a, __ 15 .. <A.A.) -: l~gi.'.iz_ tay: Frarn~ızlar nezdindeki esirler he- cak sC'kiz kur;ıun düşecek kadardı. g:ızet<>~1 •• N"~''?'orkta~ı r:ıunfoh~plerrn nin ~ayısı 80.000 ni buldu. Bu sayının lüp değiştiren ?ir spo_:c~, anc~k beş 

.}:arelcrı: du.nku p~zartesı gun~ şımalı men, Ingilizler elindeki Vişi esirle~i J,;panya tPhlikesi bC'lirmeğe başl11- on~a bırı ~rasında bır an~~t te~tıp e~:: mütemadiyen artacağından şüphem ~n~ ilo~ra yenı ku\l\bumı temsıl ede-
l< ransaJ a şıddeth akınl~r ~apmış- de işga1 ve mütareke ahkamı t:ı.tbı- mı;ıtı. :Mısıra taarruz için Libyada r~~-A~erıka.ı:ı~ narbe gın~ gJrm yoktur. Herhang.i .müessese olursa ol-,bıleeektır.'I> 
!ardır. Avcılar ref~katı~d_ekı lıom - ırntı tamamlanınca bırakılacaklardır. toplanmış olan İtalyan kuvvetleri, sı u~rınd.e fıkır so:muştuı · 
hardımaıı te~ekkuHcrımız, .Jlan~ ıstiyenler memleketlerine gidecek, Lir miiddet sonra Tunm:ı hududuna . M:unte~ıplerde~ yüzde 29 u .harp le- ç d y .., ) 
denizini ~eçerek oldukça içer~lerde.kı ıstiyenler kalacaktır. Fransızlar, da dönebilirlerdi. General Nogues hınde, yüzde 7o 1 harp aleyhınde bu- OrUm a agmur ar ve 
hedeflerı bombardıman e~~ışlerdır. kendi n11kliye gemileri lie asrılabi· !creddi.id ediyor. Weygand telgrafla lunmuştur .. 

Berlin, 15 (A.~.) - lngılız tan·~- ıeceklerdir. Suı-iye ve Lübnan ma- lngilterenin tek lxışına mücadeleye Rusyanın kararı 3 kı•şı•nı•n ÖlÜmÜ 
rei'er~ . imali g~rbı Almanyada sahıl· kamları ile nakil, liman vasıtal:ırı, devarnımn giiç olacağını bildirince .J l 
de bu·. çok şehırlere bo~ba.ıa~ atmış- ,ayyareler, meydanlar, benzin stok- ta~avnıl'larındıın vaz geçecek ve Si- Japongaua nası Çorum, 15 (A.A.) - Dün öğleden tan vilayetin he!· tarafında bağ ve 
lıır, bır hastahaneye, hır 1!;ıtıy~rl~r .arı, tedavü'ldeki paralar sağlam ve ı·aları gelince eğilecek olan genera.J k l d sonra şiddetli yağmurlar oldu. Buğday bahçelerin bu yagmurdan faydalandı-
yurdun-a da bombala.r. duşmu. tür. ~trızasız olarak teslim edilece·ktir. Catrouks ile Mittelbauseri terkede - arşı an l ve tarla mahsulüne zararlar oldu. Üç ğı bilclirilmeld'edir. Fakat zahire Y<' 
Bu~_Iarda da ~·alnız sıvıı halk arasın- Tahliyeden ;onra İngilizler, yerliler- cek. General Nogues bundan .<ıonra Tokyo, 15 (A.A.) - Japon istihba- kh~ivi de seller götiirdü .. Diğer taraf- huQubatta ziyan olduğu muhakkaktır. 
da olenler olmu~tur. Gece avcı~arımız den yeniden asker labilecektir. Vi- ona muhtaç olduğu malzemeyi geti· rat sözcüsü beyanatında, Sovyet Rus- ~ · 
\'e tayyare dafı toplarımız dü. mana ~i kuvvetleri yanında harekata işti·' ren 11. Duff Cooperi kabulden imti- yanın Tokyo elçisinin, Kamçatka •yarım k•ı• 
ateş açmıştır_: . rak etmi~ Suriyeli ve Lübnanlılara 1 ıı.a ~dccek ve bir yandan da «l\.Ias - adası ile japonya arasındaki bazı de- Istanbulda Adliye ve ı ı 

Lomlra, 1il (~.A.) - Bır Alman Iııgilizler tarafından ceza verilmiye- 1 ~ıglıaı,. \•apuriyle Kazablankaya çık- niz yollarının hükumeti tarafından teh_ 
1 h~v~ fı.u.>u, sahıle yaklaşmak tel3eb- eektir. 3 İngiliz ve 2 Fransızdan mu-lmı~ ol:ın her renkteki politikacıları likeli mıntaka olarak ilan ~.dildiğini Bir caddeye Başvekili- Üsküdar hapishanesinde 

bu, ünde bulunmuşsa d~. avcıla~ım~ ı·ekkep bir komisyon mütareke rah-jenterne edecek... hildirmiş ve bunu meşru gostermek • • • ~ .,. 
tarafından kacınlmıs, ıkı tane:ı du- kamının tatbikatına nezaret edecek, ~ark ordusu ba~kuman.danı gene- için bu . abalarda Alman gemilerinin mızın zsmı konacak mahkumlarla konuştu 
şürülmüştür. miitarekename biri İngilizce ve diğeriı' ral l\littelhauser, general Noguesin faaliyette bulunmalarının ihtimal da- t t b 1 15 (T 1 f 1 ) İ t lotanbııl 15 (Telefon''a) _ Adli-

ooo . . . r . d •. l' . W hT d b 1 d • b'ldi . t' san u e e ona - san- ' ' ı 
~~~~~z~\o~rtk ~l~zırlanaf!l-k tve ~~zıh? ·~~n·~gış .~rm~sı .:·e eyga;- ı jn e u __ un .. u~u~~\} ~.m!ş ıs. , t bul beledi}·esi, Tozkoparan caddesi- ye Yekili Hasan )1enemencioğlu, 

Sovgetlere göre ı ı al akın e Bngı ızce me ın ~u .. ek·ın n. ırt ' .. l~rekı ke ad~~aln sonu~.ka h'"k::pont.s~zctbısu!dd';l ume .ının OVJe ne Başvekilimiz Dr. Refik Saydamın buradaki tetkiklerine devam etmek-. 
. . . ber o aca tır. u suretle 34 günlu ,e~ ru a ge ere en ısıy e ve yu - u ume ının u ı ıasına ınanmıyaca- d' k k • . t·. tedir Vekil bugün de Üsküdar ce-

-:- B~tar~fı 1 ıncı N:bi:f~de :;-- Suriye harekatı bitmiştir. Iroktan sek komi~r 11:. Pauauks ile konuıı - ğını, bu tedbirden memnun lrnlmıyaca. ~ ının dd on(~s}~ka S a~~ı )ermdd 
11

: za e~ine giderek mahkumlarla ko. 
Hatt:i, >nvıllerın haı·e~et~ .~çuı 80::· ilk tren Şama gelmiştir. Yakında ti- 1 ması üzerine mütarekeyi kabul etti. ğını söylemiştir. u ca .e e 1 ay am c-a esı ~u mu ve dileklerivle aiakadar ol-
yetlerce hazırlıklara bıle luzurn go- C'lri münasebetlerin de başlaması 1 Bu tarihi mülakatta neler konusu! S t A •k olacaktıı. ş t ş M hkü 1 • İ Z 
rülmemiştir. ~ b~klenmektedir. )liltareke 23 mad- clu? Dogrusunu kimse bilmiyor. ih - . ovye - merı a c d A k 1 ~~~~!~. ~nde~ı::~k m~~: ~~lm0ala: 

. :\foskova, 1?.,(A.A.) - Bu sabah- deden· ibarettir. timal Weygand İngilterenin yakın - Vaşington, 15 (A.A.) - Hariciye eva Çl a 10 ;mı V~k.~en r·ca tm.;ler~ir 
kı Sovyet t~blıgı_: .. . Kahire, ıs (Kudi.iıı.,- Radyo) -Su- da zaptedileceği tezini müdafaa etti. müsteşarı Vels, Sovyet büyük elçi!'\i B ı · d Vt 1 

· 
1 

e 
1

' • 

1~ te~!DUZ gunu muh~r~b.eler sı- riyedeki müzakereleı~n inkişafı neti- N_~ti-~e şu ki bu_ konuşmaların erte~i ile konuşmuştur. • er ın en ıga~aga Ankarada 
ma.h garbı ve cenu~ı garbı ıstıkamet- ce::linde müttefik kuvvetler Beynıta g-unu general Mıttelhauser Suriye or- hareket ettı 
le.rınde devam etmıştir:. ~.ıta.~a~ımız, girmişlerdir. dusuna .. manda ~ltınd~ki hlikfimet - da ~~vcud_un.dan bi_r kısmının alı.ndığı- . B •k G . 1 b" l"ğ" 
düşmanın zırhlı ve motorlu cuzütaın-. 000 !erde mutarekenın tatbık ve bunların nı soylemı~tilc. Miıtarekedenberı bazı Berlın, 15 (A.A.) - Cevad Açık- eşı taş t:nç er ır 1 ıne 
la~ının taaz:uzlarına muk~vemet et- A • mü.iki tamamiyetine mihver kuvvet- terhislerin <le yap.ıldığını hesaba. ka- alın, dü~ Berlinden ~~ya?aya ~a~_e· mag"' lup 
mışler ve mükerrer mukabıl taarruz- Askeri vazıyet lerınce riayet olunacağını ilan etti. tarsak Fas, Cezayır ve Tunustakı kı- ket etmış ve garda Turkıye buyuk 
larda düşmana ağır zayiat verdir - ' Bu fırsatla yaptığı beyannamede taların Uç yiiz bin kişi olduğunu tah- elçisi ve Almanya hariciye nezareti Ankara, 15 (A.A.) - Bugün 19 ~fa-
mişlerdir. Garp istikametinde kıta- - Baıtarafı 1 inci aah.ifede - general Mitlelhauser bu kar•arı al_ min edebiliriz. Tonajı 40 ile 50 bin mümessilleri tarafından selamlan- yıs stadında Türkiye şampiyonu Be-
larımız ve hava kuvvetlerimiz 100 ::'IIoskova - Timulensk ve bu şehrin mağa, kendini sevkedecek sebepleri arasında değişen filo, Toulondnn im- mıştır. şiktaşla Ankara şampiyonu Gençler 
kadar düşman tankı ve bir çok düş- 170 kilometre batısında Nitebsk ve tabir caizse kendi mülahazalarına paratorluk sahillerine bazı gemilerin lngilterede birliği arasında yapılan maçta, oyunu 
man otomobilleri tahrip etmişl·erdir. bir de gene bu şehrin 180 kilometre bazı ihtirazi kayıtlar koyarak izah gelmesi üzerine artmıştır. Şimali Af· Gençler birliği 4 _ 1 kazanmıştır. Genc-
Cenubı bi istikamettn~e kıtnl.a- cenubunda Mohilev ve daha cenupta etti. Ve kimin haklı olduğunun yarın rikanın çok güzel deniz üsleri vardır. Bombardımandan o" ıenıer ler birliği muvaffakıyetli bir oyun çı-
rımız takriben 3 bin kışilık mühım Kiyef bölgesidir.. belli olac-nğını söyledi. Bunların en mühimleri Bizerte ve kaPmı$, hatta bir penaltıyı bile kaçır-
bi~ düş~an .cüzütamını m~ğlfip .. et- ~alen ::'lfohilev ve Viteb!>kte en şi.d- General Mittelhauser bir müddet Mers-:I-ke_!:ıirdi~. Hava~_ılık bakımın- Londra 15 (A.A.) _ 941 hazira _ mış, fakat b~ neticeyi alı:ıı~tır. ll<inci 
mışlerdır. Bu· ç~k top, mıtralyuz , detlı muharebeler cereyan etmektedır. sonra Fransaya çağrıldı. Ve ona ilk elan $ımalı Afrıkada mutareke arasın- d Al' t }arından 399 'ki- devrede Beş.ıktaşlılar favullü oynamış. 
araba ve cephane iğtinam ettik. Almanlar Mohileve girmişlerdir. Bu- kararında yardım edecek general da <yüz kadarı S-On model ağır bombar- n.ı~. 1 a ü t~anl 7~a:ru~ k 160 ı kadın hır, daha sonraları çirkin münakaşa-

14 temnıuz günü hava kuvvetleri- rası Dinieper nehrinin batı sahilinde- Lepetit sonra general Massiet, onun dıman tayyaresi olmak üzere 700 tay- ~1

4° .. m ş u[i Ha~~a~a~elerde yara' !ar ve hadiseler olmuş, hatta zabıta i e 
miz düşman tayyarelerine kendı dir. Şu h::ıle göre, Almanlar, Stalin arkasından geneml Fougere son 0 • yare vardı. Fas, Cezayir ve Tunusun 11 u1J

0~~9 ur. rkek 175 . kadın 27 müdahale etmiştir. Nihayet ge;ıe oyun 
meydanlarında taarruz etmi~ler ve hattının hemen her noktasında Sovyet_ larak general Dentz gelmiştir ki bu kuvvetli hava üsleri de vardır ki bun- 1

• ar k't u e ' 1 
' başlnmış ve Beşiktaş son <fakıkalarda 

düşman tanklarına, zırhlı ve moltir- ;erle temas halindedirler demektir. sonuncu nyni zamanda yüksek komi- lnrın en yenileri Karouba ve Bizerte sı Ş0~:ıc ~rd kayıpiır ve bunların öl- bir gol çıkar:ıbilmiştir. 
lü cüzütamlarına giddetli darbeler Timolegko . Leningrad demiryolları serdir. deniz üslerinin imtidadındaki Ahmed- d .. kler· e e edilmektedir Halbuki D · • J d 
indirmişlerdir. . muhtelif mıntakalardan tahrip edilmiş Mütareke S~riyede bazıları tara- Sididi1:'. ' . . 1\~a 'ISt~ ~~nki i ölmüş 605 kişi ya- enız er e 

Hava muharebelerı ve tayyare \'f' h:ı.zı Alman kıtaları buraya varmış- fından llikaydıyle karşılanmış ve Surıye ordusuna gelınce: Hazıran 'l~n ıstı Ge ~n ·ılın' ·ık ü ayın. 
k.uvv.etlerimizin harekatı ~hakkında tır. Kryef .bölg~sinde zırhlı kuvvetler ~a~ılarında Alman hücumunun ani- nyı~da.120.000 kişi ka~ardı. Mütare- ~~ ·öl~nleı: 18:il4, ~h;ırbi~ ilkç yılının INGILTERE VE MOTTEFIK· 
ımdı daha mufassal malumat alın- ar:ı~ında şıdetlı muhnrebel~r geçmek- !ı~ı kar~ısınd~ mücadeleye devam kenın ım:asını mUtea~ıp Fransız ku- ü ayında ise 23623 kişi idi. LERININ HAZiRAN ZAYIATI 
mıştır. 12 temmuz aksamı düşman ,edır. Rumen radyosuna. gore, Alman ıçın şıddetlı arzu uyandır- mandanlıgı memleketın müdafaasına ç I 1 1 
kıtalarının ve tanklarının bulundu - \'e Rumen orduları, Dinyester nehrinin mıstır. General 1\Iittelhauser Pe- 50 - 60 bin kişilik bir mevcudun yetece_ LORD HAL FAKS H ND STA· Londra, 15 (Radyo - Saat 15,15)-
ğu nakli.Ye gemileri, t~.}:yarele~i~?iz hiitiin ~zunluğu boyunc3: nehri aşmış, taiıı .hlikumetine mutavaatı ilan edin- ğine hiikmede~ek ~eniş bir terhis yap- NA VALi MI OLACA" ? Amrallık dairesinin tebliğine göre, 
tarafından Baltık demzınde gorul - daha şımalde Bug nehrıne varmışlar, ce hır çok subay, küçük subay, ve er tı. Ancak Surtye ıle anavatan arasın- " · haziran ayındaki ticaret gemiili za -
müştür. Bu .. nakliye gemile!ini de. - buı!u da bir._iki noktadan geçmişle_rdir. Iraka, Filistiııe, . Ürdü.ne gitmek üze- d~ki _i.ı;ti.bat güçlüğünden dolayı bu ~e:- Londra, l5 (A.A.) _ Bir Hindis- yiatı, mayıs ayına ni~betle . azdır. 
troyerler, ~ucum b~tları ve av tay- u hale gore, bu kuvvetler de Kıyefe re hududu geçmışlerdır. Bu hareket hıs _ıflının tamame~ tahakkuk ettırıl- tan menbaından gelen hab,crlere gö- Haziranda 329296 tona balığ olan 
y_areleri hımaye edıyorlardı. B~ltf~ duğrıı ilerleme~ted!rler.. bazı teşekk~llerdt'. bilhassa lejiyonlar- mesı az .mu~t~ı;ıeld~r. Halen şarkta en re, Amerikadaki lngiltere büyük el~ 79 gemi kaybedilmiştir. Bunlardan 
fılosu, 1-ayyarelerle, harp gemılerı Sovyetlere gore ıse, Alman taarruz- la tayyarecıler, sıpahiler, ve hiicum az 80 hın kJşılık bır ordunun mevcud çbi Lord Halifaks 926-931 senesin- 282840 tonda 5~ si İngiliz, 82027 ton. 
ile ve sa~il bata~yaları i_le . t~arru~ ıarı tardedil~iş,. ~en~zl~rde de düşm~- ara?aları :ür.üciileri arasında oldukça ol.ma:ı; lilzımdır ki b~n?n ıs. ila 18 ~i- d~ bulunduğu gibi; şimdi de Londra- da 1!) gemi nUJ.ttefiklere, 18285 ton
ederek agır zayıat ver~ırmı13tır. İ_k~ n_a darbeler ındırılmıştır. ~~ltık denı- genış oldu. Bır çok hallerde ~firarlar> nı le;ıyon, beş a!tı. bını yerlı ve 8 hın ya avdetinden sonra Hindistan umu- da 8 gemi bitaraflara aiddir. 
de. troyerle 13 naklıye gemısı ıınde ge~n <. o~ye~ teblıg~n.de bula: kı~a ~umandanları tarafından teşvik kad~rı da Cezayırlı, Tunuslu, V<' Sene- mi valiliğine tayin edilecektir J Haziran zayiatı mayısa nisbetle 
batırılmıştır. Bunlardan mada c:ık,;ınız) bu hadısenın, denızın hang.ı edıldı. Polonyalıların lejiyonlarının si- ı,rallı olacaktır. S b b k I 25 gemide 168551 ton d-aha azdır. 
1:ı nakliye gemişi ile bir de~- kı~mında vuku bulduğu meçhul~ür. lah ve malzeme ile Filistine geçişleri Deniz bakımmdan Fransanm şark- er est ıra 1 an Bundan sonra aylık tebliğ neşredil. 
tro.rer ağır surette hasara uğratıl · 01,;a ol n, Almanların asker çıkarma- Fransız makamları tarafından tan- ta az gemisi vardır. Beyrut ve Trab- lngilizler miyece kve ancak icabında tebliğ 
mıştır ve alevler içinde bırakılmış- ~ı bakımından, bunu Finlandiya ve Es- zim edildj. Ilu makamlar Polonyalıla- luş.,am limanlarında dört beş denizaltı verilecektir. Bundan maksad, düş -
tır. Sovyetler tarafından ne gemice, lonyadan L?ningrada doğru inkişaf rın gayet mükemmel silahlariyle bir- ile iki konter torpido ve bir kaç da kü- Londra, 15 (A.A.) - Dakar hadi- mana faydalı ma'liimat vermemektir. 
ne de tayyarece hiç bir kayıp yoktur. eden harekflta bak:.ırak tahmin edebi- likte hareketlerine müsaade ettiler. çük. vapur demirli durmaktadır. Sark- se~inden sonra Almanların teşvikiyle SOVYET GENERALLERi 

liriz.. l\faamafih biraz sonra hududu geçme takı Fransız hava kuvvetlerine gelin- Fl'ansız müstemlekelerinde esir olarak 
Londra, 15 (A.A.) - )foskova Bu ihraç, Ru ların gerisine düşmek isine bir 80n vermek için şiddetli tcd- ce, mütareke zamanında en az 200 ü tutulan 400 İngiliz gemicisi tabliye AYRILDI 

radyosundan: için Fin körfezinin şimal ine veya c~ birler alındı. Genel'al Veygandın bir Tunustan gelmiş iki model avcı tayya- eclilmi:ı ve bunlar bugün İııgiltereye 
Sovyet hava kuvvetlerinin faa1iyeti nup sahiline yapılmak istenmiştir . tamimi İngiliz topraklarına geçenlerin resi olmak iizere, 500 tayyare vardı. gelmişlerdir. Londrn, 15 (A.A.) - Bir müddet. 

karşısınd-a Alman zırhlı otomobilleri. E"aslı Alman kuvvetleri cenupta oldu- harp zamanında firar etmiş sayılaca- Bir İngiliz mecmuasına göre İtalyan • -ooo ten beri İngiltere - Sovyet hey'etleri 
nin ileri hareketleri ağırlaşmıştır. ğ-una göre, jhracın cenup sahiline ya- ğını ve en ağıl' cezalara çarptırılacağı- ~ütareke komisyonunun vaziyet etme- AFRiKA DA HAREKAT arasındaki müzakerelere iştirak ,et. 

Şimdi artık Alman kuvvetleri, ge- pılm:ık hıtenmiş olma~ı muhtemeldir. nı bildirdi. Hududlara inzibat kıtaları sınden kurtarmak için bunlardan dört mi~ bulunan iki Sovyet generali, ra-
rllerini nazarı itibara almadan iler- Yani hiidi>ıe Fin körfezinde cereyan et- gönderildi. Başlıca yollara örgüler ko- yüzü Hindiçiniye gönderilmiştir. Ka- Londra, 15 (Radyo) - Tobrukta µorlarını vermek üzere Moskovay-:ı. 
Jememekte ve beraberlerinde dafi miştir. nuldu. Tayyarelere gelince nizamsız lan yüzii de Lübnan hükümetine satıl- iki düşmana karşı iki mühim ve sür- gitmişlerdir. Tekrar Londraya döne _ 
hava topları bulundurma!k mecburi- Nitekim Ru,; . ahi! müdafaa batar- uçusları katiyetle men için bunların mış olacak. priz denecek hareket yapılmıştır. c<•klerdir. 
yetine düşmektedir. Bu yüzden Al - ynları da bu harekata iştirak etmiştir. çoğunun motörleri çıkarıldı. Fakat bu Halen imparat-0rluğunun vaziyeti Mihver kuvvetlerine ağır d-arbeler KARADA{tA NAiP I, 
man ranklarının sürati yarı yarıya Du rnıntnkanın Kron,;;tada çok yakın tedbirler şark hükumetlerinde müta- nedir? indirilmiş ve göğüs göğüsı; çarpış- U 
düşmektedir. Ayrıca, himaye için olan Ru. deniz üssüne yakınlığı itiba- rekenin tatbika geçildiğinden on iki İdari bakımdan, o resmen Peten malar olmuştur. Bir çok e~11rler alın
Meser $mit tayyarelerinin yardımla- riyle de, ihraç hareketi, cür'etkarane gün sonra alındı. Niçin? Bunun iç.İn hükumetinin emri altındadır. Fakat mış'tır. Bunlardan bir tanesi o kadar 
rına ihtiyaç hasıl olmaktadır. olmuştur. Anlaşılan Norveç ve Girid- bir çok ı;eyler ileri sürüldü. Emirler Hindiçini bir zamandanberi bir nevi mühim olmuştur ki, düşman tebliğ-

den sonra Almanlar burada da tecriJI alınmış olmasına rağmen, idare rna- dominyon olmuştur. Şimali Afrikaya !erinde bu (bir hur:uç teşebbüsü) c:ıek-
Londra, 15 (A.A.) - ~foskova beleriııclcn istifade etmek istemişler- kanılarının mücadeleye devam edecek- ve Sur.iyeye gelince bunları doğrudan !inde ifade edilmiştir. 

tebliği: dır. !ere hareket serbestisi vermek isteme- doğruya yükııek komiser unvanını ta- Hab-r.si.:ıtanda hiç bir deği,iklik 
Jlinskin garkında ve cenubı şarki- ORTA ŞARKTA INGIUZ HA l' A- !eri üzerinde durulacak ve düşünüle- şıyan ve çok geniş salahiyetleri olan yo·ktur. 

. inde çok !!iddetli muharebelerin ('/LiG/: cek ,;ebeblerden biridir. general Veygandın emrindedir. Haki- 000---

cereyan ettiğini bildirmektedir. Al- Suriye bart.'kaLının neticelenmesi Fransız imparatorluğunun başiıc:a k~tte Fransız imparatorluğı~, kendi ken AMER( KADA Ki ITALYAN 
man motörlil kuvvetleri mütem-:ıdiy- Orta cıarkta İngiliz havacılığını kuv- iki ordusunun Suriye ve Şimali Afrı- d~ne yaşıyan ve karar alabılen mfüıta-
r.en son derece şiddetli tnarruzlar 

1
,·etlendirecektir. lngilizl~r ~,<m zaman- ka ordula~·ının bugünkü vazi~·etleri ne- kıl bir idare teliikki edilebilir. , GEMiLERi 

yapmakta ve hu taarruzlar i~e her ,larda şarkta ve garpte, u:ıtun kuv,·et- tlir? Afrıka ordll'mnun hazıran ayın- IMAGE den . 
defmnnda tardedilmekte ve dii::man !erle mücadeleye mecbur kaldıkların- . . . . . . . .. . . . Vaşington, 15 (A.A.) - H:'.lrbıye 
çok ağır zayiat verıne'ktedir. dan bir çok harpleri kaybetmişlerdir. bardıman tayyareler.ı bıle ıştırak.~tıyıe- in L~.r ha~~. ge.l~ışl~rdı.r. Corçılın. dün nezareti bahriye encümeni, oteden 

DUn öğleden ;;onra ı 00 tank, tah- Eğer İngiltere bu.günkü ,rnziyette ol- ğey ~acılarnıştır. Bu ıse ya sayı ııııt~n- de so~.ledıgı gıbı, şımdı,. tta;yadakı h~- beri Amerikan limanlarında .rı:u~ttal 
rip edilmi. tir. Bir geçidi ger.rnek i~ti- ,:aydı, gc('en yıl agıısto;;t.a ba!'llıyan ve !Ugunclen \·e yahııcl da musavat~n ıle· rlefleıın bombardımanı ım~anı da dolf bulunan 4 eski İtalyan gemı~ını sa
ven :JOOO Almün im ha olu~muslur. te;;rinievvel ortalarına kadar süren ri gelmektedir. Gece taarruzları ıse es- mn.ı;tu:. Bu ku\'\·etler, seçılecek hecl<' • tın almağa karar nırmi~tir. 
':\Iaamafih , resmi tebliğ, muha;ebe- Alman t:ııırruzıı, Brilanya adası üze- kisine nisbetle ço.k büyüf kuv,·etlerl~ lerı, agu· v~ devam!~ surette bombar-
nin eereyan ettiği sehir ve mıntakala rinde daha kı~:! bir zamanda biterdi. ve devamlı .. şekılde\ yapılm~kta_dı!· ~ınıan edebıl('cek.lerclır. ~lmanlar, So~ AMERIKADAN ÇIKARILAN 
rı bildirmemekt ·bu f;l!r~tle rnuha- Ve gece taaı uzları haline dökülürdü. Çiinkil 1ngılız h[IVa kuvvetlerı b~yu- S etıe:·le meşguldli~:ıer. ~ınaenal~):h hıı 
rebelcrin inkisar' mahivetleri anla,;ı. • ilekim lngilizler de harbin ilk za. mii$tiir. Fakat yalnız garp cephesınd~ harbın uzamn~ı ~udd~tınce: İııgılız h~- • ALMANLAR 
Jamam:ıkt:ıdır: · mıınlarında bilhas~n Heligoland nda- bu kfıfi değildi. _ürta '!arkta da aynı va .kt~V\~etlerının mıhvcrcılerc kur~ı . . 

Hus tebliğine göre, SoYyet 'i:ayya- sına y~ıptı~l~rı taarruzlarda biiHin v?ziyetin lesiı-ı.i lazımdı . ., Halbuki tn: lıız}:ıkı agll' _'('e uzun olacaktıı:· •• -\J~n.ı:: Ne~york, 15 (A.A.) - Bırleşı~ 
releri, dalgalar halinde Alman eep- t:ıyyarelerının geriye dönmemesi üze- gıltel'e, HabeşıstRn~a, Lıbyada, Yuna lar .ı~e, Sov:t etlerle olan harekaLı bıtır Aınerıka~an çıkarı~mış (}la~ Alm~n 
h · · el Al ·d 1 riııe taarruzlarını geceye inhi ar et- niııtan Irak ve Surıyede meşgul oımuı:- ~eyınce ne Orta şarka, ne garp cephe- l~rı hamı( v.e Amerıkan denız · kafıle
h~ geru;ı; \t a'f!lfn nıe} an arına tirmisler, fakat son zamanlarda hat- Jar ve 'nihayet yalnız Libya cephesinin sıne büyUk hava kuvvetleri göndere: sıne iltihak eden bir nakliye gemisi, 

;rıımbl'~ mbe de ır er. k 1 d ta gUnde 2 3 d~fa olmak üzere' taar- kalması ve Amerikan yardımının sil· ınezler. Yeni imal erlilecek t.-ıyynrelerı bugün 450 kişilik Alman konsolos ve 
e ıg, un an onra. ızı or u - - • ' • d i de h h ld k h . d k' ··atı ailel ,· k~ ·ı L' b h . k t mm kahramanlı~ından hnhsetmek _ ruzlarını gündüzleri yapmağa başla- ratle Sil\,"i!yı:e ka a~ !-JZanması ~ızer • er a e şar cep esın e. ı zayı - .er.ı er anı ı e ız ona 1ne e 

ıtedlr. g lm1!Jlardır. Bu taıırruzlara ağır bom- ne Orto ~arkta tngılız kuvvetlerı toP- nı kapatmıya haı:ıredecekl~rrlır. (R.G.) etını~tır, 

Roma, 15 (A.A.) - Yakında bir 
Karadağ hey'eti, Romaya geler ek 
kraldan, Karadağa bir kral naibi ta- , 
yinini istiyecektir. 

İtalyan makamları bu hu.susta sıkı 
bir ketumiyet göstermektedirler . 

iSPANYADA BiR TAYIN 
i\ladı-id, 15 (A.A.) - Madrid eski 

emniyeti(umumiye miidürü, İspanya. 
nııı Berlin büyiik ı:lçiliğine tayin edil
miştir. , 

ATLANTIGE AÇILAN GEMllER 
Tarifa, 15 (A.A.) - Beş l ngiliz 

lorpitosu, Cebelütt-anktan hareketle 
Atlantiğe açılmı!llardır. . -· Halis Ze1tnnyafından mamul 

Ömer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

46 Kuruştur .J 


