
' 

r·-----------------------1""' 
Nüshası lıer yerde S kuruıtur 
CUMA TELGRAFı ANADOLU-IZM'ii' 

18 TELEFON: 2776 
..,. ADRES: ikinci Beyler aokafmda 
1. emmuz ANADOLU aazeteai idarehaııeti 

1947 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

- -

Dr. Ziya Gün gömüldü 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Ölüm!inil diln bildir_ 

<liğim Prf. Dr. Ziyıı GOn, bugün merasimle defne
dilmiştir. 

30 ııncu YIJ, 
No. 859:l 

Neıredilmiyenya2tlar aeri verilmez ~~~~~~~~~~~~~-""'.:-:-~~:;-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

cunıı feffl nüthaJar 2s kuruıtur· . · Her gün sabahlan (lzmir) de çıkar siyasi gazetedir, 

Ünivers:teJe tabutu başında r"ktörle pı·ofesörler, 
talebeler nutuklar ~ö~·lediler \'e deiiwli doktorun ha
yatından bahsettiler. 

Japonyada 

Amerika ile 
iyi münasebet 
taraftarları 

Kabineyi devirdiler 

lngiltere ve Amerikanın 
melin siyasetleri 

Japon sıuasetlni karıı
tırdı , kabinede iki 

cereuan var 
Tokyo, 17 (A.A.) - Reemi teb -

!iğ : 
Imparator ve Jmpnratoriçe :'.far~ -

ma ~avfiv inden Tokyoya donmuq
lerdir. · lmpnrator, dün akşam b~ş~e
kili prens Konoyeyi kabul etmıştır. 
Mülakatı müteakip, Prens Konoye is
tişarelerde bulunmuştur. 

) ' .. 'I;' ~ .... 
·-~ ............... 

'•' 

Almanlar 

Çok daha ileri 
gitmeğe mec

burdurlar 
Zayiatları ağırdır 

Nihai avantajlar elde 
edememişlerdir 

Almanlar da Sovuet 
mukavemetinin şiddetini 

kabul edigorıar 
Zürih, 17 (A.A.) - Noye Zuhrer 

Çoytung gazetesinin Berlin muhabiri
ne göre, Almanlann Sovyetlerin şid -
detli mukavemet ve mukabil hücumları 
ile karşılıı~tıkları Berlinde kabul edil
mektedir. 

Londrıı, 17 (A.A.) - Aliıkadarlar:ı 
gör e, Almanlar son hareketlerinden e
hemmi)·etli hiç bir k:ızanç elde edeme
mişlerdir. İngiliz ordusu sözci.lsü bu 
hususta demiştir ki: 

-Devamı ikinci aalıltede -

Tokyo, 17 (.\.A.) -Prens Ko!ioye 
dün imparatorluk sarayına git~ış ye 
imparator tarafından kabul ed.ılmış
tir. Domei Ajımsına göre, bu zıyar~t 
imparatorun prens Konoyeyi yenı 
ıkabinen in teşkiline memur edeceği 
hakkında do\ıışan halıerleri teyid et- '\ r------------
m\~~t~~n. 1 7 <A.A.) - Daha -Almanlara go"re ı ı Sovuetıere ao·re 'ı Hindistandaki 

kabileler mufnH•nl m:ıhimata intizaren harici-
ye nezareti, japon kabine•inin istifa-•·--- ----
RI hakkında mütale-:ı yürütmekten im 9 milyon kişı· Şı.ddetlı· muha- ' 
tina etmektedir. Vels, henüz bu hu-
,quırtn resmi bir haber almadığını ga- b 
zetecilerc söylemiştir. çarpışıyor re eler oluyor 

Bnzı yüksek memurların zannetti
ğine göre, iş adamlarındrln ve muh:ı

- Dnamı dördüncü tahifeed -

Mihvercilerin mağlup 
edileceR'i kanaatindedir 

. 

Uyan k Türk 
köylüsü 

.. 

En büyük muharebeler 
şimdi başladı 

Sovg~ ordasu Şarka 
doğru kaçıyor 

lngiliz - Rus anlaşmasr 
tasvip edildi 

1" .. ~w 17 (A.A.) - İngiliz - Ru> 
Bazı havacılar Ru"lara an laşm:1"ı, Hindi•tnnın ~imali garbi 

~ h ududu boyundaki kabileler tarafın-

Bir şehir Almanlardan 
geri alınmışbr 

s 1 k il 1 teslim oldu dan da tnsviple kaı~ılanmıştır. Al_ mo ens man ara manların SoYyetler cephe>tinde uğrn-
Sporcu}an bir şüphe , • dıkl arı biiyük zayiat \'e diğer cephe-

üzerine durdurdu geçmıştir Yani askeri komisarlikler ~e~dk~bi~~ı1~~1:"J~'.~ fı~~c~e~i~b;;~~e~·: 
B r 17 (AA) Al d dırmrntır Elazık, 17 (A.A.) - Beden. t~rbi- er rn, · ·• - _man or u- . Moskova, 17 (A.A.) - Sovyct is- B.ıı · s · ti' II"ll .. . .·' . 

yegi mii kellefiyetl kanunu mucıbrnce, 1-ıırı tarafından mnglilp edılen Sovyet tıhbarat bürosunun tebliği: k t'" · ure < , '. eı ı zm . 'e frı~ı7:m ın 
da"' ~ııorlarma ~ıkan bü•·iik bir ka- orduları, kuwetli dilmdarlar tarafın-ı 16 temmuz gilnii Psko Srnolen k n tı· •kurettet lm.ıglfi~ edılecekleı ı kn-

M ~ ' ' .! ... ..ı h" . ı·ı k ld k k · ' s , nnn ı lt\'VP enmıstır J{abi l r i ı .. -filı>, c1zun sllren bir yolculugu e<na- uan ıma~ e ec ı .er? o u ~a uz~ Bobru,, Norngrat - Volin• istika - Suri;-ed . kd ct · ı.. . .. e e.~ eı ı 
l'llldn, hir küyde köy muhtarı ve mesafolerd~ renı bır h~t tesıs ~mege metinde lıiitiln gUn şiddetli muharebe- ,qc·vi~ 1 e .'ı e ı en .mutare_kP) _ı de 
halk faı"'ıfındnn paraşütçü ~anılarak çalı<tıkları anlaşılmaktadır. SO\'yet ller devam etmiştir Ayni giin hava .1 ç ~ • ~rş_ılamı~ln ı drr . Mıitnı eke, 
teYkif. edilmiştir. Rporcular, vesik:ı- - Devamı dördUncll sahifede - - Devamı dördıİncü sahifede - ~:l~r~r~ı ~tı·ı·~,ur!ytme evk~ pdlıı~nelrarmı iislenkıle-
1 .. · 1 d k- r·1 d' ' • ' 1 • nın a n-. ıınnı l!"ostermış ~rse e ·.oy u er. rn- I mete ui(rndığına bir delil telakki edil-
lememışler \'e nrhayet cıv:ır knz-a 1 mektedir. 
kavmakammın mUdahale ve tavas,u- 1 A k r 
tu ile köylii ikna edilmiş, sporcıılnr da s e .. ,..... 1 'azı.yet , 
.rnllanna devam etmişlerdir. _ il t' j ltalyanlara göre -.. .-Hiç askerlik 
yapmıyanlar 

316. 336 tevellütlü sa
katlar ve her sınıf as

ker sevkedilecek 

Rusya, büyük bir kuv- · 
vet hazırlıyabildi mi? 

Sovyet-Alman 
harbi 

Uzun ve çetin olacak 
• Roma, 17 (A.A.) - General 

A •k h J kJ b• • • Anbruco Romada çıkan Pikolo 
mt:rı a azır 1 annı ıtınyor nıecmuaaında, ltalyan milletini 

lzmir yerli aıkerlik tıtbeainden: ikaz ile Sovyetler - Almanya. 

11-1-941 trünıu il&na ektir. Japonya, Hindiçiniye ültimatum verm iş, harbinin uzun ve çetin ailrece-
1 - D{lnkii ilanımızda ı;ili\h ii lni bildiren bir makale neşret-

altrna :ılııı:ı~nklnri bildirilmi~ olan Sovyet bombaları patlamıyormuş mit tir . General Pollati de bu 
hiç aslwrlik yapmamış .veya tebdil- ı Hndro gazet~-inc g!ire, şark cep- v:ıru doğru inki.~af göstermektedir. harbe iştirak için giden ltalya.n 
hnV'!l•ı hitama -erdiği halde muvaz- he,inde Leningrad cenııbundaki böl- St:ılin hattını yaran Alman kuvvet- kıtalarının zafer tacını baıla-
z:ıf hizmetini ikmal etmek üzere gede Alman ilerleyişi devamdadır. leri Smolenski işgal etmi~lerdir. Bu rına geçirmek için yetifebilec k 
h .1 b 1 316 Alman tebliğlerine göre. Almanların suretle cephede hakiki sevkUlcev~i 

1 
1 1 • h b , e 

enı z eevkedilmemiş u unan karşısınd~ hfıliı yalnız di.imdnr kuv- vukuumı knlıul etmek lazımdır . er nı ve mu are enrn aona er- ı 
dahil doğumundan 336 dahil doğu- vetler v:ırdıı·. Asİl büt•ük S_o\·yet kııv- Viterı•ke 160, ;\fo•kovnya 400 ki- mekten uzak olduğunu ileri aü· 
muna kadar piyndeler istenmişti · vetleri şarka doğru çekılmektedir. lometredc olıın Slmolensk, bir eok d~ r en bir yazı yumqtır. 

2 - Gene bu 316 iliı 336 doğum- Dnh3 ceııuptn Vitep"k bölgesinde , nıiryollıırının ve l\foskova Mikame

Tasarruf 
tışa 

bonoları sa. 
çıkarıldı 

Maliye Vekilimizin 1heyanatı 

Bu bonolardan almak, vatandaşlar için hem 
memleket,';ihem kendi menf aatleri~~bakı· 

~. mindan hakiki bir vazifedir ___ ..,;;;;_;.;, 
-~ 

Fuad Ağralı 
Ankara, 1 7 (A.A.) - Maliye Ve· 

kili Bay Fuad Ağrah, milli müdafaa 
ihtiyaçları ;Çın çıkarılacak tasarruf 
bonolarnıa aid kanun tatbikatından 
olarak, bonoların satışa cıkarılması 
dolayısiyle Anadolu Ajanslna yaptığı 
beyanatta, halkımızın icabettiği zn
man memleket hizmetinde her türlü 

feclııktırlık Ye feragati gö>t~mıckten 
çekinmediğini i•aret edcr~k demiştir 
ki: 

- Tas:ırruf bonol:ırı, memleket 
hizmetini fedakıirlık ve feragat ile 
değil, halkın gahsi istifadegi ile te -
min \"e telif eden mü;;tesn:ı tedbirler 
arasındadır. Bu itibarla tn•arrııf sa
hiplerine en emin rn en sağlam bir 
kiir temin eden bonolaı1n çok h!lı·il k 
bir ı•ığbet göreceğine eminim. 

\!aliye Ve kili, be)•anatına d<'\·aııı . 
c-cleı·ek, bir .rok devletlerin bugliıı 
h:ırp halinde bulunmasının harp hn
ricindp kalan devletlerin, iktı•adi 
vıızi.retleri üzerinde. tesirler y:ıpnııık 
l:ın hali kalmadığını kaydeyleıniş ve 
m<'nıleket müdafaa•ının istilzam et
tiği tedlıirleri \•aktinde almak kara-

- D ev11.m1 döt"düncü. uhif'~Pd -

r ' lngiltere kabinesinde 
tadilat olacak 

Bir habere gör .. Çörçil, İna:iliz 

kabineıinde baz ı tadila t yapacak
tır. Bu meyanda iıtihbarat nazın 

Daf Kuper, baıka bir nezarete ve
ya hariç memleketler den birinde 
bir vazifeye getirilecektir. Diier 
kahine azası tadilô.tı hakkında bat· 

- Devamı 2 inei sahifede -

Dün bir Rus heyeti 
daha geldi 

Italyan mütareke ~eyeti Ankaradan geçti. 
Fon Şulenburg bugün Berline gidiyor 

Ankara, 17 ( A.A.) - Almanyanın Moıkova büyUk elçisi Fon Şu
lenburg r efaka tinde Almanyanın Ankara büyük elçisi Fon Papen ol
d~ğu halde, bugün tayyare ile lıtanbula gitmiştir. Fon Şülenburg, bu
gun latanbulda ka lacak, yarın tayyare ile Berline gidecektir, 

Ankara, 17 ( A.A. ) - Suriye de bulunan ve Hataya gelmiş olan İtal
yan ~ütareke hey'eti, Toroa ekıpreıiyle bua:ün Ankaradan a:eçmiştir. 
Edım~~ 17 <.~.A.). - Sovyetlerin Roına büyük elçiıi ilP Kopenhag 

orta e lçıaı! bua:un refıka.lan ve maiyetleri <'rkanı ile birlikte hududları
j'!ızdan gırer~k Ed~rneye gelmif, ıeh ir medhalinde vilayet namına ae
a~ı.~~mıt, ... hır poluı mi.ifrezeai ihtiram vazifesini ifa etmiştir~ Roma 
elçılıgı ~rkanı 169, Kopenhag elçiliğ i erkanı 69 kiıidirler .. Hepoi de 
jtomobı llerle Babaeıkiye nakledilmişlerd ir. Mi.afirler buradan trenle 

1 •~jnbula geçmqler ve kendilerine kartı a:österilen İyi kabul ve kolay
ı ardan teıekkürlerini bildirmiılerdir. 

--~--

• 

lulnrdan olmak uzere İzmir ni.ifu- dahn geniş ölçüde ve mühim hare - tinde uzanan en•genış bir nsfalt so- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRllllllllll 
.>unda kayu h ve muvazzaf hizmete kat olmakta ve bu harekat llfosko- - De.,.mı dörd&neü aahif...,d _ J h Nevyorktan bir görünüt 

b 1 aponya arbe Londrn, 17 (A. (zlanda, Y eşiJburUn gönder~ C<'Cpini W 
ahi 11 ;.ınan l-ardıın topçu, suvari, s d ( ""\ A.) - A\•anı Kam~ - ııunlarııı ;cabınrla lr 

muhabere. i!'l!Ihknm, tşıldak, ölç- uriye e d v rasıncıa söz aıun ııır ve Asor adaları ı:ili•lerin )"erine ı,o -
me, jandarma, nakliye, muzika, Türkiye budu- ogru mu mebus, Jzlandııdaki ulacaklunnı hilıHr 
tank, demiryolu, hava, deniz, harp H İngiliz kuV\'!'tlerinin •ııi~tir. 
sanayii, kimya, orman. gümrük mu- Ingilizter dün atebe duna dogv ru gidiyor? ;~e~~kı:~n~cın~-~r~~: Eden beuanatta _ g~~i_nB.1~e~;\trk~ 
hafııza ve "'a\.·ri islim eratla 333, de gı"rdiler J ı 1 d b ,_.,.. 1 ıı·ıd· · " ~ponyaOJD siyaseti•, ka• Ve z nn a llŞVeJ{ı I· bulundu .111 1 ırıyor; 

· dahil doğumundsn 836 dahil doğu- I n!n Ameriknhlarırı Amerika Aran 
ma kndaı olnn sakatlar da ~ilah al- Tayyareler, dostane nü talyan sevkıyatı ını? bine değişikliği Ame- mtıvıısnl~t~nı mi.ite meclisi azasından B. 
tına alınacağından Jııı erlerin de Moakova, 17 (A.A. ) - Pirede • ' :ıkıp Jngı lız kuvvet - \'ila, AmeTik:ının şi-

• ları yaptılar bul·"-an ve Tu".Jl. ı'ye hududuna. rıka ve Rusya !erinin :ıy_rıln_c. akla_n. Amerikalı bir sena· mal fiJo.ıuıın nıensurı p•rndcler gibi 19.7.941 cumartesi mayış uçuş . . ~.. ''" 1 • . 1 . ~ 1 1 v . k b . J hakkıııdnkı RO?. erın. A k u<l\Tı)"e tar>·nre en -
g!lnü ~:ılıah sant 10 da aRkere Se\'k Kudiis, 17 (A.A·). - _ngı ız !Jom: sevkedilecek olan ltalyan kıta.la- Z enz a lneue eski bah- hatırlatmıştır. Bu - for, nzeri an nıif- nin Yeşilburun ve A· 

edilmek nzerr İzmir yerli askerlik ~~!~iı~~nd;~i~~~·~~~a~~~~~usi~~:r;;~ rt arasında kara:atalıklar çıkmıt- riye ve Harbiye Na. ci!~i~~f~ k~~ren Eclen leti harp haline ~~ ;~\~l~~~l:;~a~~: 
~~br•inde n!lfu~ c!lzdanları ve bil- mı~, ahali tarafından alkışlanmışl:ır _ tır. d 1 · h be 
lib :ı kerlik vesikalari•·le birlikte dı.•. llı'lhassa başlıc:ı mevdan ve so • Gene Türkiye hududlarına zırfarı tfa Var - Bu, ınmank_me- girdi diyor ~~kn 3 

n ak rin tas-, ' ki k selesidir. Oracln ·r v:ı- ' ur · wya te •ziUi için 
hazır bulunmnları, gelmi\·enler hak kaklnrda halk tezahürat yap!llıs._ Ş_am, aev eri muhtemel daha bazı ı- Radyo a:a:ıeteıinin bu huıuıtaki ziyet, Ruz\'eltin _ _Jzland:ı başvekiline bahriye nazırından izahat istemiş \'C 

kında ask~rlik mükellefiveti kanu- L.'lzkiye, Halep, Humus ~chırlerı uze- talar araaında da buna benzer netriyatı ikinciai ıahifem.izln gönderdiği mesaJıle taayyün etmi~ bu haberin doğruluğunu gösterecek mn'ü_ 
nunuıı 8!> ncu maddesin~ tevfikan !rinde uçmuslardır. ) J T kargatalıklar çıktığı söylenmek- baıındadn·. lunmnktndrr. mrıta sahip olduğunu bildirmiştir 
takibatta bıı l unıılacağı ilıin olunur. . K_ud~'.._:,:,ı d( Aıır.Adil. ne-il aah~f~!d ~ tedir. llllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Reis Ruzdvehlt, fbu lmesakjıı:da lküzum Berlin, 17 (A.A.) - Jzlırndanİn iş 

,,,,._ · görillür~e :ı a az a ta nye U\'eti - Devamı dördüncU ıahifeda -
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1 HALK DİYORKİ 1 . 
--------------------~ 

~ ~ rAtatürkün Bolugu teş.' lzmir yelken, kürek v~ 
ne~i~~~ıiny~eği~~~fn~ Japonya har • • ~~\':,.'~:~rl~,;';~ r!~!.B!!R<~_JlldÖE~~Üş.ı yüzme birincilikleri "~;~ ~;t~~;:;.~~~~~;~;:~~:,; 
. . d rt· re, J·aponya, Rus hu- Atatürkün Boluya ıeref verdikle r i •• ve makı:ıada uygun qlmadığı hakkında 
Japon ıç ve 1!S po 1 1 b d · 7 b b ' Q •• •• d bir iddia vardır. Mesela, bazı cıahı~la-
k h b. e o.., u mu dudunda askeri falı- güniın nci yıldönümü u gün ın- numuz ekı· Cumartesı· ve Pa- ., ., ·ıı,-ında iç ır esas- gr ra 250 gram yerine 500 gram verilebi-

ı;idat yapmıştır. Bu - lerce halkın işt irakiyle kutlulan-lı değişiklik olmıya - rada dn, ktı\· •·etlı" bı"ı:· M li·yormu~. Ilu meyanda. rivayet halin-
1 •d• "Ilı " • mıştır. eraııimde; vali, mebuslar, •• ı • ı k d ] k b t ] cağı i\Öy enrnek"'1:e ve gı 1yor r Rus orduf:lu rnrdır. zar gun er i yapı 8C8 tır , e. raporsuz o ara. azı evziat yapı -

prens Konoyenin ye- Fakat Avrupadaki askeri ve mülki erkan, parti, bele- dığı iddiası da .dolasmaktadır. Fran _ 
ni kabineyJ kurduğu Rus kuvvetleri daha d;ye erkanı bulunmuşlardır. Nutuk- Önümüzdeki cumarle,;i ve pazar ken yarışları yapılacaktır. cola, Hıhhi maksatlaı7la ipka edilmiştir. 
haber verilmektedir. japonyanın siyaseti fazla geri çekilirler _ lar söylenmiş, Atatürkün aziz ha- günleri izmil" yelken. kürek ve yüzme Bundan ::onra sarpi ,·arısları baslı- V_e ih~iyaca uyacak bir takyide tabi-
Fakat kabine · azası se, 0 takdirde Uzak tırası anılmıttır. birincilikleri yapılacaktır. Bu müna - yacaktır. Yalnız Kar:ııyakal;lara inhi- dır. _Bına~nal~yh, ~-u me'::~ ~a~ikat~ıı 
ve kabinenin nereye k b • d "'· · klig" j şarktaki Rus <>rdu _ J • ~ebetle su sporları ajanlığının yaptığı sar eden bu müı:ıabakada, iki müsaba- tetkı~ ~dılmelı ve soylendıgı gı~ı, emır-
doğru teveccüh etti _ a ıne egtŞ ' ~unun da vaziyeti sar s•• ı b d t bir tnmim ile bütün spor kuliipleri bu kanın galibi Haldun birinciliğe nam- !er hılafma hareket var;ıa takıp olun-
ıh meçhuldür. Yalnız Amerika ve Rusya sılabilir. l:ıte, ikinci o ge e en er- miisabak_adan haIJt:rdar e?iln:ıiş veyrog zettir. . . malıdır •• 
harbiye ve bahriye istifa sebebi içinde b. • • • r~mı_n _b 1 r~r suretı keııdılerıııe gonde- Geçen haftakı ılk teşvik yarışlarının Talebe ve otobuslerde 
nazırının kabineye • • • bu vaziyetler de var- ıy esı ıçın rılmıştır . .. . .. neticeleri ile bu hafta iki gün zarfın- b. . . 
g-il"mıeğe söz verdik- Yenı kabıne de eskı dır. Bir habere göre, Programa gore. Lu haflakı musaba- da yapılacak müsabakalardan alına - ılet tarıfesı 
!eri öğrenilmi:1lir. B h . u b. Molotof. Moskova - Bu sene bütçe da ha ka, Göztep\! ve .\!sancak :-;emtlerincle cak derecelerden . onra, yapılacak tas Rir talebeden aldığımız mekt ıpta 
~~?inedeki \leği~ik - Cl rıye ve nar ıye daki japoıı .. elçisini • yapılacaktır: . ' . . . . . nif ile İzmir birincileri meydana çıka- \'apur, tramvay ve otobüslerde ta\e~: 
lıgın ehemmıyetı, As M z l d davetle İngılız - Rus genış t utu ldu fek fıtahııd.ı Demır,;poılu Buıhan c-aktır. ' ııin h"" "yet , · k "b · tt""" h 1 
yadaki japon nizamı- a lr arı a var anlaşmasının sade- İ· .. l .. . .. , .· . . . . ırnmzettfr. Dört ~~k hı.ılk tekııele rindt! Yiizme birincilikleri p.azar giinii M- el ~ bil~~ \ari~~~~d:~ı ~a~:~ e ~~: 1 ·~k 
nı kurmak mukabilinde, üçler paktına ce Almanyaya müteYeccih olduğunu . ~m·ııf )~!~;~, bec;ıı ie~bı~ esf ıslıs.~- Ka:~ıyak:vlılar goz~ <;~ırpmakt.adır. hah saat dokuzda Karşıyaka ~·iizme göı·mediği bildirilmektedir Tale~nin 
iltihak etmek, Avrupada yeni nizamı temin etmiştir. Diğer taraftan İicılran :~•iı~\ee ı __ rn ı _ <•Y .• uac . u sa ın reh- Kurek ya.~·ışlarını ~uleakıp .rı;lkeııli h:wuzuııda icra edilecektir. Bu mü- bu gibi vasıtalardan vnn~ ücretle is
tanımak ve Ru:-ılarla bir ademi tecaviiz radyo.'u, Rus _ japon münasel.ıei.l erinde , g •· l a~t~g~ .. ~ 11 }0EI.~ntıda, ·L ~ ~-ı.: \"a ::; ıtalar, bol~~ce te~ııı ve la~'.' 1~ <?.lu- ~ab~kalardan al~nacak derecelerle de tifadesi memleketin ·ıwnclilerinc bah!ı 
pnktı akdetmek gibi hfıdi~lerle ölc;üle- bazı çıbanbaşlarının belircHğini bil - ~~-~~"~. ~rnıı .., o g~~: e ~n. teı. ~~e~ ı nac..'lk " ~ motorle Gozt~peye gotunıle- lzmır b irincilerı tayin edilrcektir. etliği hlr haktır Bu hal bilha>1sa oto
bilir. Bunlan, i'tifa eden kabine yap- dirmiştir. Ayrıca RugJar Kamc;atka ı~'.:, <~-~ııtı ~:t"9g lır,a olarak. :et"btı\-ı;e ıcı;k, orada halk tekııelcrı, yol~ler ve liHr . Bu mfüuı~>~ıkaların birincilt'ri Tiir- lıüslerd :- tereva~ edh·or~us; '.·~:mırı 
rnı>)tı. İstifanın sebepleri türlü türlti- yarımadası etrafı .ile japoıı rlenizine b'.:~'.1 ·f ~~~ ı\. .. ~ ~~nb·g~n·ıf .u. u. an ~ıkr anısııı<~a h<_ıkem hey~tın~e daha kıve biı·iı1cılık müsabakalarıncla 1z · ıtihkati celberleriz. · · · • 
dür. Deniliyor ki, japon kabinesinde doğru mayin dökmül5lerdir. japonlar . ~\ <. 

1
1
. e. ~ı ço . 1.~ ~ 1111 aı;;aıı.m,ı.!:H ım_ 011crdeıı kılın rdılen roi.a uzerııı<le ~,.el miri temsil edt>ceklerdir. Ç ) b 

başta hariciye nazırı :\laL-;uokanın bu- ise, bunu kendi alevhlerine telakki et- k,ı ~. < alhılınke _glumı~ buludnmaG~~,ıdlır.I oo a lŞan za ıta 
1 d ;. t · .h . .· .. , t" t . ft . 1 b d hi b" Al h ' al,Jı aca ıs er ara::ıııı a, uze va 1 o )} d . k un ugu, am mı \er sı;.ı:-ıe l aıa a- mış er \"e ura a ç ır man are- • n .. 'h "ı l" t .·,.ti 1:. t B r d Kar~ıvakadan aldıU-ımız bir mektup-

. . , h b .... ki" b"I k . J a· .. . I l" ' ~ n.ı.ma anece am esısa ı >ııer e er e 1 a ın "· ,., rı ve Japon~ a~ ı ar e suru · ıye ı ece · ketı oma ıgını Roylemı-1 erı ır ıor h .. d f .1 . K ta Siimmerpalas otelinde vuku bulan 
olan miifritlerle ticaret erbabından Ame; ikanın va-::iyeti: . ~ı k, a a~ vuc~ı t g: ı~·ı 1fesı tve . ar- bi~ paı a hırsızlığını derhal ele alar~k 
nıiizaharet gören mutediller arasında Japonva, Amerikanın bazı hazırlık- ~kı·)m·a 1~ sla asııdı a ·ıc··es1ısa 1 ıdn :-vı:ı ı ve B l d" . kı~a bir zamanda vakarı' aydı~l~t~n 
"ht"Ff <;kını t ' tk' ·ı .· "dd" 1 d 0 k k 1 k 1 p ı. a ı ( e val' ır. uze ya ı a ınşa ,.e e 11 ıye kontrolu·· gıt Kendı·s ı· ne tasalluta kal- , ' . ' ' ı ı a ı ~ ıı. ıncı erın ı ıasına arın an tıs ·u anma tac ır. anama_ t . 1 k h 1• 1 h ~ - ve ;·akanın failini yak·ılıyan K·muya 
u·öre hfrinciler hakiki J·apo11 · • t" 1 · ·· d a·ı · · csıs o unaca sa anııı p an arı azır- ' • • , . ' -"'. , . . . · . .. sıyase ı- · a geçme.:;me mmıaa e ı mıyen Japon 1., m st . B . , .. d"l" h ld 1 fk t kl kan ı d ka zabıtası takdir edilmekte ve komi-
n~ v~ mıll~tını temsıl ed~mıyerek ç~ - '{emileri hakkında yaptığı teşcbbiistı>n tı\~· ~ı., h~ f-~~~ı ~11~. \~: .!-1 -~/a- I çe ar aca ır VU r U ,er muavini Emin. emniret memıll'tı 
k ılmıı:lerdır. Bunlanı göre, Amerıka 1)ah ·eden japonrnııın Va. ington J,ii - 1:'k' \e sal ı~ ı hı~t· ab.ıtp 1 eı 11~ ı" ımt- Beledive reü;i Dr Behçet Uz dün Ilucada Vakıf sokağında Yunu"' o&- Cemil ,.e Fahri ile ~Iünü;·e te~"kkiiı· o-.. ·· ı ı tt b, · -. . . "h •""k 1 · · A · "k ·ı t· a · muame esl ı ..ı· ı mez msaa a . . . · . · . ,, . . , . .. '. . . "' · • .. · ı, zun mul c e e_n erı .ıapon) a~ ı mı - , u e <:ı-ı, merı. aya verı en_ no anın b ·ı~lanacal tır Di - ~ r tar·ıftan biı: li- sehır ıc;ınde, lıılhass:ı otellerın tem1zlık lu Sabr1, 30 y~ışında Mumınenın evıne lunmnktarlır. 
w rrlen ayırmaga çalıı:mı~lardır. Kaldı ~rotesto mahivetınde olmadıgmı, yal- ' 1 ' d · h g 1 ' g i:?leriııi teftiş elmislir Bu teftiş e~na- taarruzla içerıve girmis ve kadına ta- B 
ki Amerikan iktı. :ıcliyatı, japon iktı · 'llZ bir anlaşn{a çaresi arandığını söy- relş sa 

0k11tu 
1 
~ 1:ı,.z0ır kanı;ıa,nsı .. t~:a:·rn1ı· "ında otell~rin de~enfekte islerJnln sallut etmek istemistir. ~Iümine feryat UZ 

··r··t ·· · 0 .. .. .. 1.. • 't"" A ··k 1 .... ,ounm:ı :ıcıı .. ) aoarguıe:;cıo- • . . t .: _ -a<Hı~ •
1
\ ı k~~e:ııı. ek nbı~ıe. "'.ı < ıı :d . 

1 
. ;~.ış ıı 

1
. J~pon~·ak ~eı ı akytad~~ı ş~~;ıu m:ı;:ına rağm 2n bunların irlman ~·erleri muntazam yapılp yapılmadıgı, oda ve etmış, faka . sesını _du:Y_~ra~ı·yacagını Bfr kariimiz yazıyor: 

. ~- rn 1 t,'~1!ı. ~t ııı~_nı;1 ~1 ~ :,e c~- ,~~ı~ c~:;anm~ ısteme epıı·· ·f-'~;1- ııin hııhınmaması vüziinclen h:ır:çte bu kbaı1-rolalar~a tahla~unısunun bulunup ~nla,\:ıı;ca._.elı~e ge~_ırdıgı bır. tı!·panla Şehrin bir kı,;mıııda buz kıtlığı ba>1-
~1<1 t~ .an_ı1n e1 :tırdı. a Bıı;_< :

1 
ıbu. ~m ııkgtbı. a H,u . ~wı ı 1an

1 
onanrr;a,;ı d at"ı ı1 · e. gün•srq"r r\iigük <İ~r"reler almak adır- ~1 u!1~adıgı sıkı hır kontrnlclen gt>r.i- ::3~?rmın t~zerıııe hucum etmıştır. Bir ı amıştır. Dün Alsancak semtinde buz 

'. ' ı 'e.:•. ı;ıe, ~ ır: o~ _e ıı a ıne a\ aı ~ c a ar ı cıvarın a op a~ı- J . · rılmıstır. muddet mucadelc<len ,;oı1ra Sabri kafu_ ;;ıkıntı"• şiddetle hissecl.ilmiştir. Sı -
ı-e. nıutrıtlerın sı;rn.-;etıne meyyal ola- .ıııştır. Japonlar bunu dikkatle takıp a\~·· .. . 1 . .. 1 .. 1 k . !"narın vaklaşma,ıı münasebeVvle sındaıı ve vücııdünün muhtelif yerlerin caklar artmaktadır ve bittabi buz ih-
hilir .• ritekim kabine d " ği:ikliği Ame- ?tmektedirler. Hatta bazı gazeteler. t .' 11

1lc· : ::a.?
1 
ıub_,·n~thıct~ getırı me :::u- bu teftis s;klastırılacak tenıizlig" e ~;ia- den Yaralanarak "ersemlesmisÜr Mü- tiyacı yükselmektedir. Beledi~'enin h11-

·"h· · f ·ıt d "kb' d ··ı · 1 h "ht" 1 1 re ır e tJUyu { ır ı ıvara cev:ıp ve• .. ' · . · •. .' . · . · : . -. ·· · ı ı ,ı. \e ngı ere e nı ınane egı, ıapon c onanmasının er ı ıma ·e <ar· .1 . . 1 k . · ~·et go,.;termıyen otel s:ıhıplen cezalan- mıne bu vazıyetten ıstıfacle ederek ka- na kar:ıı tedbir almasını bekliyoruz. 
•iıedlıiııan<• karsılanmı~tır. japonya şim şı hazır bulunduğunu vazmakladırlar . .ı 1

1
1~ 1 ~ 1° ~tc~ tııl ... 1 . f 1. ılırılacaklardır rakola koşmus vaJ,avı bövlece anlat _ 

" • )· d· · ı ; . · t" · . , t" t k" n· . A .-1. • · 1 ·. op an ına. 10 gcnııı .'por aa n·e- . . · . . . . " . . • rıı)e ,a aı ı.ı ın ı zar sı~a"e ı a ıp ıı gazete meıı,anın Japon cenız - t" . b" 1 hT . 1 .. ·"{- · ı Bn teftısleı· ya bızzal l>eledıve reı- mıstır. Evınde vakalanan -<uçlu Sabri Manisada erli.l'Orrlu. Amerika ', R11,;yanın hare- 'erini nıuha;:ara ettiğini ileri "ürerek ınıı~ . ~r plrograml le a 1 ı1ıır l'. t·~hnı 11 - ''< YeyaJıud '~ı~dive b~shekimi "tara _ vaı:alı olıluğunclan ha'°'tah~ne"e kaldı: 
1.· • ı·· ı·. ı , "k · c1· · 1• • rne~ ı !f' :n re e,;a,; ı rnrıır arıt· az o- · ~ ~ · • , . · ' ·' ' natını ta ,ıp, eı ·~ orc u. ~meı_ı. a şım ı )aponyanın buna . akayıt Iwlanıı~ ara· lıınmıı~tuı· fınd:ın yapılacaktır. rılmıı-ıtıı-. Harlı"~ hakkınchı talikikat KAYMAKAMLAR TOPLANTISI 
lzl~nda '.'<' Gnı.enlanclı;ı ısgalı ~le harbe \!tnl kayde~mektedır. . · Otellerin s$ep:ıiz olarak fiyatları rlevam etmektedir. 
ıl<ıgru yaklasmı,.;lır. Bıı· Am~rıkan des- Başka bır habere göre d.:, .ıaponya ııı vlikseltmel rine de mt>ı·clan \"€ ril _ HX NASI!. SEY? ı\Ianisa, (Hususi) - Buğday, arpa 
troyeı·inin, Lir Alınaıı denizaltısına H_~n~icini_d~ hare~at yapmak _için ~~ş~ f • t •• k b mi~:erektir. · Ku·yumcular içiııdeAhmecl oğlu kun ve •yazlık mahsul işlerinin ve bilhassa 
karşı sı_ı bom~)aları kullaı~ı:ıa~ı ~la bek. h.~k~~~tını t:ızyık ctmektedı:r ' J~I ıa mura a e- duracı Hüsey:n biJasebep Rasih oğlu vilayet ekmek işinin düzgün, en ufak 
k'ıımt!<lık n "'tıc :; leı· \·Nehılır. Bınaen - <ozcu;:u bunu yalanlamıştır. Fak;ıt • 10 ya~ında Nihadın basına c>kirle vur bir şikayete mahal vermivecek surette 
a!cyh_ jnponyaııııı. m_ihn·ı· .. he;:ahına . haber ısrarla Röylenmektedir \'e ba~- sı· ı·şıerı· Fuar<l l mak Sll l"l'tiyl.· yaral'amı~tır. işlemesini temin için vaıi{rıiz Bay Faik 
~ınıdıve kadar Amenkayı ıl1dalde tut- ' ka hazırlıklarda japonyanııı bu hazır- 000 Türelin riyasetinde bütün kavmakam- • 
:nak roJ(i :ırtıh kıymetini kayLetmi~ _ ı Jıklarına ait bazı ihtimaller ortam cı- Du·· n k . d l !ar hir toplantı yapmışlardır: 
iı'. Rtı:-wacla ise Almaıı harekatı inki -°karmaktafür. Çin kara sularında· gemi on;ısyon a ne er vnauet pavı·uonu Şehirde Kaymakamlar toplantısından :on -

.;::t"t:ıtlır . Leni_ngrad tchlil~e~·e ıliişmiiıı-.lı>riiı ~ o yahatleriniı:ı ı:ıcn'i, bazı .ı~man- konuşuldu? ra Halkevinde verilmekte olan hususi 
t ur. A;: o:-ıyetıt Pre";: goı-e. !\Ioslrnya larııı kapatılma,.;ı, ıhtı~·atların ;;ılah al-ı hBZlrlıg"' I muhasebe memurları kurı;unda ders-
~~ h!iye cclilmi~ ve hiikiimet . m~rkezi t ına_ cl~,· eti bu h ·ı.berler ara,-ınclaclır. .. Vilay~t fiat. ~iira~abe . komisyonu F l • l ' !erde bulunmu ·lardı~. Kuı" ağusto;; 
Knz:ıııa naklolunnıu~tur. Ayıu AJan~ın 1 . • etırc ijtıdur kı. japony:ı, Alman - dun valı muavının rıyasetınde toplan- . . , . , . . .. .. .. ranCOta Jma 1 ba,şınd:ı so_na erecektır. 
nıııhal.ıiri. :\lo"ko\'nılaki diplomatik 

1 
So,·yct harlıinılen i;;tifadc eylemeğe, rr_ııst11-. IWerinde l.ıcş çuvaldan fazla ~ <ıl,ı ~':;' F U<HI ~uksal, rlun K~lt~r Francol:ı imali, yine eskisi gibi bir * M anısar jandarma tabur kuman-

hey~~ler~ d.ı:_.)l?"~o:·:ının t~hlh·eı:ıiniıı ~_zak ·arkta__ knrnda ve ~,,,Jki ele Pa ·i _ çını~ıllo l.ıalunanlar, b~_nlann mikt~r ~aı~ta '~~ay~~ ~avı~oı~~nu gez~ı~t'.r. fınnd~ olacak, i."akat şehrin muhtelif danı binb~sı _öı;ıer bazı tahkikat için 
tPMı~ <'ılı!rlıgı bıldırılnwktedır. Şu hal- . ı ıkte haı·{!kata ge~ecektır. Demek olu- ve fıyatları hakkında murakabe komı:.-ı_ .u se.~~. ı v: ~~et pavıJ.onunda vılaJe- yerlerınde satı:ıa ~ıkarılacaktır. Satış Somay~ gıtmıştır., 
dP . .ınpou,\·a Ru<ıya.nı k:ır~ı tt>caviiz~ yor ki. Ameı·ika bunu sezmi.\ tedbir yomın:ı beyanname vereceklerdir Za- tı_n but.un ~:ı~lıy:t. sahalarını_n~ etraflı yerleri K:ırşı·yaka, KaranLina, Çarşı- Manısa, (Hususı) - Bazı kaz:ılaı·
!~ecrr:ek i_c;iıı. <:n m~nasip bir zan~an tC'- , :ılmajl:ı Jıaş!~~ıştı r. Bu vaziy~t, harbin hiı:eye f~yat konmasın~an evvel tesbit ~;~a1~~:.lde ı zahı ıçın hazı tadılat yapı- içi ve Tilkilikte olacaktır. Hükumet da _açıl'.ın şehir. kul~pı:_ri.~in __ is~~nilen 
l aJ\kı edılebılır. E . a~en Rusya ıle ar.- g<mışln cegmı gö:-ıtermekteclır. Fakat edılen fıyattan fazla fıyatla satış ya- H · . t b · . . lcıoktorundan raponı olanlar buralar- netıceyı vermedıklerı gorulmuştur. Bu 
la ~m~yı yapnn hiikümel !C' i~1ifa ı>t - \·aziyet ~n aydınlanması için her halde pan bir tac_ir, bu kararın d~ha e~v~li- o.: t t~~t~~· 111~ "'.i<e ~.Ye ~ı:_ıfıa d.a.ı:e~~rııı 

1 
dan fr3ncola alabileceklerdir Eğer ka~il kulüplerin kapatılmak iizere ol-

~ır. hfr ka('. gU n el. ha beklemek lfızımclır. ~ıe de şamıl olup ~lmıyac~~pnı ıstıd~ .:e~ e. ı1, ~. t.11

1
1
:
1
,
11 e,;a:~ 1 ·~ 1 • d,ı.ııe:ınde 1 francol:ı a rt:ırsa bunlar, hastahanelı>- dugu haber alınmıştır._ . . 

· ıle ~ormuş \'e komısyon, ışın hukukı ıc .. ? er< 11 .ı,ı "t>fı> 'ııkınıl.ı bas;!,ıııa re ve \'crem mücadele cenıiw•tinin k:ım * Tıırgutlu ka? ... "lSı Jandarma teşkı-
F r.ansadaki Komünistler ıv - enCU.. en· d mı>vzuata taııuk etmesine binaen bu caktır. pına gömıerilccekur · rntını gözden geçiren aıay komutanı -.. . . • m f n e hususta bir karar ittihazına mahal ol- 000 

000 mız IIılmi A rbak avdet etmiştir . 
. \ ı:-ıı, 17 (A_.A.) .- P.olıs Kalvadofta • maclığın1 kendisine tebliğini kararlaş- T• d z 1B/T AD * İstanbulda bulunan emniyet mü 

j ıızlerce ko~unı ·tın e\"l~ıd; ara~tı.rma- yollar hakkındakı t ırmıstır. Son gUıılerde havaların Si- ıre e :~ ~ ~ ı n A dürümüz Bay Cavid diin akşamki eks-
ıa~·. ·j:~mı ', bır çok komuıııst tev}<ıf et- k l cak olmasına rağmen ~ük~lıııiş olan y . · •·=::·-·-·-·-·-·· presle gelmiştir. 
mı:;>tıı. arar ar kömiiı· fiyatları hakkmcla bclcdivıenin enl bir kulüp faaliyette Bıçak f111Jıyoı·1111ış: ooo.__ __ 

IVlacaristan. Hırvatistan Vilay<~t daimi encümeni diin vali ~ika~· ti el{! gözden geçirilmiş Ye. kö - Tıreue .ıeııi bir gençlik kulübü te. . At_atii~k cad?esinde Cuma oğlu Ali- SOMADA FUAR HAZiRLIGI 
Rtıdapeşte 17 (A A ) _ ılacari. Bay Fuad Tuksalııı rehıliğinde toplan- ınüı·Üıı mali yel fi.nıtı hakkında esaslı 1 :)Ckkül etmi~ ve iclare heyeti de seçil _. ııın uzerı~de. bı; bıçak bulunmuş, mü-

lan : Hı~at'. ·t tel. r' h .... _'. l~~ ınıştır. tetkikat yapılmasına karar verilmi~- nıiştir. 1

1 ~ade~·e e~ılmıst!r. • . Soma, (Hususi) - H:rlkevi faali -
ıs an e on mu a•,.,ıe c t: ·· G"" ı l l · it t · f R · l"" ı · l\ h Aıleevı ıde bır hadısc · .retlerine hız verdig"ini ge""nde yazmıs-ı· i tekrar başlamıştır. .k ncurneıı uze ya ı - ııcıra ı urı::ı· ır. eı~ ıge c en tlirran ı re met Ruşen İk" ' l"kte K h · k _ d t B .. 1 ..,~ .. bet: 

tı · yolunun katranlanması münakasa- B .. } ı k h'" d" · Akgün, :wılıklara fabrikatör Hayri ıçeşme ı · a raman so agın a ım. ugun pazar oması munase ı-
000 sına i. tırak eden taliplerin teklifleri- 11 l lrS lZll a ıses1 Yürükoğlu, zeytin fen memuru. Ali l~rah~m ~ğlu _Hüsnü ile karısı Ceva - le tüccarla~·m~ız~, köyliimüze ilk kon-

Almanlar çok daha ileri ni yük. ek gördüğünden- bu yolun ema- .ıu. tafa bey cadde:inde Bay Bul- Gezer, ,·e;:ncdar ve muha-:i.pliğe koo- hır, bır aıleevınde oturan Mustafa oğ- ferans verılmıştır .. 
:ıe,t suretiyle yapllrı1ma:;ına karar ver- danlı Ahmedin evi ile yanıbaşındaki peratif müdiirii Naci Diriker, katipli- ~u Osman ve karısı 21 ·yaşında Ayşe Konferan_s, . « !zmır en te~n~syonal 

gıtmeğe mecburdurlar mıştir. Bunu müteakıp memleket has- meı hum doktor ,\fazhara ait ew hır,;ız ğe Vasfi Dikmen, umumi kaptanlığa ıle ~okak kapısının açık veya kapalı f~_arı~ na ~ut ıdı. Ve f~ar ıstıhbarat 
- Baı tarafı bi.,'nci şahifede - r:ıhaııesiııin bir kısım er:tak ihtiyacı- girmi,; ve bazı eşya çalmıştıı·. Hırsız mali~·e memunı Sabri Armağan, idare ol.m~~ı:ıd_aı~ aralarmcla çıkiın kavgada burosu tarafından tertıp edilen esa.~-
-. Alman .ordusu çok daha ileri git- nın temini için, yapılan eksiltm<;de zabıtaca aranmaktadır. memurluğuna kooperatif mii~tahdem- hırbırlerını sopa ve kasatura ile j"ll~a- l~r~t -~yırun olar~k . kalabalık bir clinle-

ıııedı~çe zayıatına değecek mahiyette tiyat haddi layık görüldüğünden tali- 0 b l d. . ı- ... _ Jerindon lzzet seçilmi~tir. ladıkla~·ında~ y~kalal!-mışlar ve acl~ye yıc1 onunde y~rıld.ı._ • . . 
llıç hır şey elde etmiş olmıyacaktır. t>ıne ihale ·i kararlaştırılmıştır. L U C 1 e e tye r eı S ı J gı ---o-- ye t.eslım edılmıslerdıı'. H_alk partısı reısı Talat beyın hım-

:::ialahıyett31_r bir asker demiştir ki: Inciraltı _ Güzelyalı turistik yolu • Haber aldığımıza göre, Buca bele _ l •1t k b · • d l\.ı? kuçı~ma: . . metıyle bu seı~e Somanın _Tırhala köyü 
- \'erdıgı muharebede Sovyetlere ııuıı katranlanma,;ı işıne yakında ba~- diye ı-d~ ve! iJô K ·m·ıl Edgüer ~ahsi ngı ere a ıneszn e İkıc;eşmelıkte 808 ıncı »okakta Ah- fuarda ayrı hır satış pavıyonu açacak-

ııayran kal~a~ak foıkfınsızdı~: . ıanacaktır. i!-!lerinin. çokl:ığunrlan' bahisle, ;ilayete değişiklik olacak ~li oğlu .. ~8 yaşında Kemal_, Osman. kı- tır. _Tı~·halad~ yerli deri iş~e~i ~ok i!el'-
. Bu zate, ılave en şunları soylemı:;- x i~t ifasını vermiş v mazereti kabul e- . . . z~ on .doıt yaşında Servetı kaçırrlıgın- lemıştır. Pa"'.~yo~ıda h~lk t~pı çızmeler. 

ur: . A t l d k · 1 dilerek Yeni seçim ya]Jılıncıya kadar -.Baıtarafı 1 ıncı satrfede - d,ın yakalanmıştır. a!akkabı, koylu terlıklen, çok ucu?. 
-. Harbın dördüncü hafta ·ı~dayız. ~US raya a l V~pur ar reis \"ekilliğ"ine _bahriye yüzba. ılığın- ka malumat yoktur . _(R.G. ~ Hı_rsızlık:_ . . . fıyatla satılacak-tır. • 

Almanların ~aşard_ıkla_rı şey'. ııı~aı '"': . Sıdney, 17 (A.A.) - Avu!<t~alya rlan mekli bar ı ~mail Okan tayin edil . Londra, ı 7 (A.A.) - lı;_gıltere ıs- İkıç_;şmelıkU: 532 ıncı so~akta Ah: . Somanın meşhur heh"ası ve leblebı-
""a;ılı avantaJ mahıyetınde hıç bır şeyı tıcaret nazırı Avustı:alyada denız ti- mi<ı ,.e mumailevh v:ızifesine baslnmıs- tıhlıarat nazm D:ıf Kuperın yerine met oglu Kadrı v~ Davut oglu Hamdı sı de toptan ve perakende satışa arı. 
ihtiva etmemektedir. 2 gün evvel Al- caretinde kullanılan 6~ ecnebi vapu- tır.' · , ' · Brendonun tayin edileceği anl·aşıl- ve ~ı:ap BahaecldJ11,_ Muatafa o~lu Hü- edilecektir. Bu hususta fuar komite!'i 
ınanlar bazı iddialar serdettiler. Fa- run müsaderesini kararlaştırmıştır. · maktadır. seyı~1ın depo~una gırerek 25 !ıra kıy- riyasetine müracaat edilmiştir. 
kat bunların pek fazla kıymeti yok - Bu gemiler münakalatı mürakabeye f ~ Deyli Meyi gazetesi diyor ki : metınde derı çaldıklarından yakalan- İkinci konferans yarın aksam hii-
tur. memur komisyon emrine verilmiştir. l Karı·ı rı·mı·ze•. - Çfüçil buna mütemayildir. Fa- mışlardır. Bunların aralarından Ba- kfımct doktoru Bay Kemal ta~afından' 

k-at bu tayinqen önce bazı değişik- hae?~in kaçmıssa da, vakalanma<ıı icin verilecektir. Mevzu, köylüniin sıhhati-

Doktor' E~zacı ve Eczac· 1 kal- t ---- likler halledilmek istenmektedir. takıbıne girişiİmiştir: ne dairdir. 
"" Daf Kupeı·, hlikiımetle ya başka bir Bit- fc(lzcı. : 

Bir muharrir, eski bir nazırlığa, ya başka bir memlekette Basmahanede' Yu~uf oğlu Kamil M~ğlada zelzele 
fası aranıyor 

DEı'LET DEMiflYOLLARl.VDAN: 
ldaremizin muhtelif yerlerinde tavzif edilmek üzere 15 dokt-Or, 5 eczacı 

•e 5 eczacı kalfasına ihtiyaç vardır. 
Doktorlara maaştan gayri mesken veya mesken bedeli verilecektir. 

Fazla izahat istiyen taliplerin D. D. yolları zat işleri miidürlüğüne müra-
caatları. 15 18 22 2670 

Soma C. M umumiliğindttn: 
Elle~e. kömürün kilosunu 5 kuruş iizerine Soma. belediyesince k fduğu 

ııarha ıttıba etmh·erek 6 kuruştan satmak suretiyle ihtikar yapmaktan 
maznun Somanın Cuma mahallesinde mukim ve Cumhuriyet meydanında 
lı:ıkkallık ya.pan Osriıan oğlu 1327 doğumlu bakkal Mehmet Yaman hak
k_ında ?78~ numaralı kanunu tadil eden 3954 No. lu kanunun 32 nci madde 
~ı d~laleViyle kanunu mezkfırun elli dokuzuncu maddesinin üçüncli 
ııend e tevfıkan 25 lira ağır para cezasına ve yedi gün müddetle clükkan
nıııın kapatılmasına dair Soma asliye ceza hakimliğince verilen 2-6-941 
tarihli ve 80 numaralı kararın yüksek mahkemei tamyiz üçüncü ceza dai-
1 inin 5732 numaralı ve 2-7-941 tarihli ilamiyle tasdik edilmis olmasına 

~ 

mebni 3780 numaralı kanunun 63 üncü madde i mucibince masrafı maz-
nun ~Iehmede ait olmak üzere ilan olunur. 

f 'k . . . d bir vazifcve ta\'in olunacaktır. clevlet demiryollarına ait vagonda ça- Muğl a, 17 (A.A.) - Bugün .Raat 
te rı a ıç ın rıca d . . Jrntığı .~ırada 500 kilo .~ıkletinde bu- 10,30 da şehrimizde siddetli bir zel-

bulunuyor lzmir belediyesinden: '.ıı,ııan demirin yuvarlanması ile elinin zele olmuştur. · 

1925 - 1926 senelerinde (Yanık 
Yurd) ga?,etesthde (Bektaşiliğin 

iç yüzü, beni nasıl uyandırdılar, 

Bekta~iliğin felsefesi) ba~lıkları 

altında tefrika edilen eserin kitap· 
halinde neşl"i mukar~erdir. Ancıık 
muharririnde mer.kur yazıları ha
vi nüshalardan bir kısmı eksiktir 

K ··ıt·· kt k" ··ıd k 11 1 k ışarel parnwğ-1 kopmuş ve y:ıralan _ •---------------·· u urpar a ı go e u anı ma mıstıı • 
üzere iki adet sandal yaptırılması, Ya- ...;_-----------ıı M AZARJK 
zı işleri düdürlüğündeki keşif ve şart- Kulak, burun ve boğaz 
name:ıi veçhile açık eksiltmeye konul- hastalıkları mütehassı sı 
muştur. K if bedeli 150 lira muvak-
kat teminatı 11 lira 25 kuruştur. Ta- DOKTOR OPERATÖR 
!iplerin trminatı öğleden evvel İş Ban- Da" h"ı o·· k 
kasına rııtırarak makbuzlariyle ihale e 
tarihi olan 2517 /941 Cuma günü sa
:ıt 16 ciıı F.nciimene rnliracaatları. 

10 14 18 23 •'---------.. 
İk!nc.i Beyler aok•iı No. (80) 

Hu t.Jaruu her p n iileden M•r• 
ita.ki Ye tedavi eder. 

Orkestrası 
INCIRALTI PLAJ 

GAZiNOSUNDA 

Her Pazar Gü nleri 
Sııat 3.30 dan 7 .30 a kadar 

MOZlK, CAZ 
O zamanlar bu tefrikayı keserek 
saklıyanlar, istimıah iÇi;1 gazete -
nıiz vasıtasiylc beş, on gün iare 
Jlıtfunda bulunıırlarga muharrir i Halil Zeytnnyaiından mamul 

minnettar olacak ve çıkacak kitap- Ömer Muharrem 

___ , _______________________ .! 

r-- Diş Tabibi __ 
Evligazade oteli kiraya 

verilecektir 
tan bir nfüıhasını imzasiyle kendi- Çamaşır Sabunu 
sine takdim ed cektir. Keyfi~eti , 
muharririnin ricası üzerine mem- TOPTAN KiLOSU 

1--=l-.ek•e•t •ir•fa•n""ın .. a""'h""'iz.;,,m~e;;,;;t .;;,f ı;,;,rs;;a,;.tı•nı•b-u_- ı ı 46 Kuruştur ~an okurlarımıza arzederiz. ~ 

1 
" ~ Ferid Cemal Uçer 1 IIükümet karşısında EvliyaZ-:de 

Muayenehanesini ikinci Beyler /fotel~ _Ağustos . iptidasında ica~a ver.i-

l sokağı numara 72 ye naklet - ı ecegınden talıp olanların Sevım pa -
mittir. tahanesinde Aclah Ray Hil~eyine mü-

1 , __ T.ELEFON ı 4341 j ra~aatla~ı . . D.3 
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l~ .. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.......... ~ .. ~.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. 7. .. ~ .. ~ .. ~.~ .. ~ .. := .. ~ .. = .. = .. = .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~.~ .. ~ .. ------~,--------------------------...:. __ ....,: _____________________________ ~--------------~.--~.----~ _____________________________ ...... ~ 
: ,. · : zm<r lf'vazun amlrligi satın alına komlayonundan: · lzmir leva~ım amirliği satın alma h.omi•yonuııdan • 
=.~.ı zmir levazım Amir lig-' i İlan 'arı .. =.~ l K:ırter piller marka bir ad.-.ı Traktör yedek pıırçalariyle birlikte - Beher kilosuna 370 kuıııış fial talımiıı t•dilen 20 toıı J,fü.l<ır '"'" 

(l kapalı znrf usuliyle ı;alın :ılınacaktır. çelik kösele alınacaktır. 
-·· 

4

·••••••··•••••••••••••
1
•••••• .. ·-•• 4••••••··-·••n•-••••••••••••••••••·••••••••••••.ı•,••••••••~ ••••1a 2 _ Ek.ailtme 25/Tem. 941 Cuına günü saat 16 da izmirde kışlada 2 - Pazarhkla ek~iltm~i 22-7-941 .. alı güiıü saat 13,:JO da top-

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: hanede İstanbul Je,·azım amirliği ~atın alma komi<yonunda 
1 - Tahminen beher kilosu 40 kuruştan (100) tol\ makarna pa- izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. y~ılac8'ktır. 

2 
zarlık usuliyle satın alınacaktır. :ı Şartnamesi komisyonda görülebilir. 3 _ Kat'i teminatı 9900 liradır. 
Muhammen bedeli 40,000 lira muvakkat teminatı 3000 lira- 4 Taliplerin teklif edecekleri fiyat üzerinden teminatı muvakkate 4 - İsteklilerin belli vakitte komisyona müracaatları. 

:ı ıır. . vereceklerdir. lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
• - 11artnamesi komisyonumuzaan verilmektedir. · r, _ Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ile teminat tek· 1 _ Beher kilosuna 2 kuruş tahmin edilen 4651 ton odun 5-8-941 
.J. - halesi 28-7-!JH pazartesi günü sant 15 de Geliboluda eski şu- 'h 1 günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle eksiltme ile satın alına. 

be binasında komisyonumu zun bulunduğu mahalde yapıla - ilf mektuplarını ı a e saatından en :ız bir saat evvel k6misyon:ı caktır. 
caktır. vermiş bulunacaklardır. 9 13 18 23 " ı ki 1 2 - Şartnamesi her gün komi~yonda' görülebilir. . 

" . ste i eıin mezkur gün VP s:ıatta komisyonumuza müracaat- :ı - Muhammen bedeli 93020 lira olup ilk teminatı 5901 lır:ıdır. 
!arı. 15 18 21 24 İzınir Levazım Amirli~i Satın Alma Komisyonundan: 4 - İsteklilerin belli günde en geç saat 16 e kadar teklif mektup-

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 1 - Çanakkale deruz komutanlığı birliklerinin ihtiyacı olan erzak ]arını makbuz karşılığı fındıklıda komutanlık satın alma 
l ~ Reher kilosuna 9 .kurus fiv~t tahmin edilen 2900 ton kuru ot • d .. te "ld'" . d komi•.vonuna vermeleri. 18-23-28-2 , ve aşagı a gos rı ıgı glin ve saatlar a ihaleleri kapalı zarf 

29 temmuz 941 'alı günü saat on altıda kapalı zarf usulü ile sa- ve a~ık eksiltme ile yapılacaktır. · 
tın alınacaktır. 2 akk 

- Tıı!ipledn muv · at teminatlariyle birlikte ihale günü ve saa-
2 -- Şartnamesi her gün Ronıisyuııda görülebilir. tında Çanakkale deniz komutanlığı satın alma komisyonunda 
:.ı - Ot'arııı hepsi birden ,-eYahı el te"lim yerlerine göre ayrı yarı bulunmaları. 

da ihale yapılabil.r. • ~ Kapalı zarfla yapılacak ihaleler~ iç ve dış zarfları kırmızı bal 
Muhammen bedeli 261000 lira olup ilk teminatı ı419o liradır. mumu ile mühürlenmiş olarak ihale saatından bir saat evvel 
isteklilerin ~ili gün Ye ihale <natından en az bir saat önceye ka-

makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olmalıdır. Postada 
dar teklif mektuplarını k:.ınuni \'esikaları ile birlikte Fındıklıda vııki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
a8. satın alma kumi)·sonıına makbuz karşılığında vermeleri. - Aşağırla miktarı gösterilen erzaklaı·ın koyun, kuzu, sığır et. 

15 18 22 27 lt'r.i bir eksiltme ile yapılacak olduğundıın talipler her üç eti de 
vernıiye mecburdurlar. 

4 
; ) 

zmir levazım aınirliği satın alma komiıJonundan: . . 

lnhisariar umum Müdürlüğünden: 
ı - Çivisi idaremiz tarafından verilmek üzere 10 bin adet bira san

dığı şartnamesi mucibince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 - 10 bin adedinin muhammen bedeli 42,474 lira yüzde 7,6 muvak

kat teminatı 3186 liradır. 
3 - Eksiltme 22-7-941 salı günü saat 11,30 da İstanbulda Kabataş

ta levazım şubemizdeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname sözü geçen şubeden ve İzmir Ankara baş müdürliik-

lerinden parasız alınabilir. , 
Umum İlk :lllin:ıkasaııın lhalenın tarıh, gün 

Cinsi l\liktıır.ı wtan teminatı şekli ve saatı 
Evsaf ve şartnameler her gün Çanakkale deniz komutanlığı 
satın alma komisyonu ile İstanbul Dz. St. Al. komisyonundan ve 
lznıiı· :lfst. )fr. şa. Al. Ko. başkanlığında görülebilir. 

5 - l\Iünakasaya girecekler 2500 veya 5000 adet için de teklifU! bu
lunabileceklerine göre mühürlü U!klif mektuplarını kanuni vesaikle tek
lif edecekleri miktar üzerinden yüzde 7,5 guvenme parası makbuzu veyn 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale günü ek· 
siltme saatından bir saat evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri liizımdır. 6 10 14 18 2550 

-~-

Kilo Li. Kr. Li. Kr. J ... .ı ~- 1L. ~ a. .... • 
------ ----

Kuru Ot ·180,000 31200 2340 00 Kap:ılı zarf 30/7 / 941 Çarşamba 14 de 
Kuru ot 456,000 29640 . 2223 00 Kapalı zarf c < c < < c 
Kuru ot 550,000 35750 2681 00 Kapalı zarf < < < < < < 
Kuru ot 1080,000 10200 5265 oo Kapalı zarf c < • < < • 
Kuru Ot 200,000 rnooo 975 00 Kapalı zarf c c < < < < 
Kuru Ot 336,000 21840 1636 00 Kapalı z:ırf c < c < < < 
K 

1 
Ot 866,000 56290 4221 00 Kapalı zarf c c < < c c 

u~ı Ot 400,000 26000 1950 00 Kapalı zarf < c < • • < < 
Kuru_ Ayrı ayri şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı sekiz ka. 

1 leın Kuru Ot hizalarında gösterildiği gün ve saatlerde kapalı zarf. 
la rnünıı.kasaları yapılacaktır. 

• 

2 
_ Bunlara ait şartname her gün komi•yoııd:ı görülebilir. 

Kapalı zarfla münakasa,;ına i~tirak edeceklerin 2490 sayılı kanu-
' 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesika ile yine bu kanunun tari

nı~n dairesinde teklif ve teminat mektuplarını bildirilen saatlerde 
f~ ı .at evveline kadar makbuz karşılığını da askeri posta 1837 
bır •- . 

ı alına Ko. na vermeterı. 10 14 16 18 gın __ 

. levazım amirliii satın alma komisyonundan: 
İZJllll' bminen lıeher kilosu 2 kuruştan 1085 ton meşe odunu pazar-

ı - Ta satm alınacaktır. . . 
l~l~ammen bedeli 21700 lira muV"akkat temınatı 1685 lıradır. 

2 - utnamesl komisyonda verilmektedir. 
3 - şarl si 24-Temmuz-941 per~enbe günü saat l~ da Geı;boluda 
4 - Ihska.e•ube binasında komisyonumuzun bulundugu mahalde ya-

e ı w t 
pıla~fJe~~ mezkür gün ve saat 16 d11 komi•yonumuza lnüra -

5 - - Istetıarı. 3 8 1:1 18 2496 
caa --~-~------~~-----~ ___ .,.. -1e..,azıın amirliii satın alma komisyonundan: 

İ:zınll' hıııillen beher kilo,u 2 kuruştan 11\15 tc,ııı meşe odunu ;)azar
ı - T~ satın alınacaktır. 

}ıkla 1nıen bedeli 30:300 lirn olup muvukkat tem ııat1 ... 273 Jira. ... 
2 -:111uhan 

dır. nıesi komiı:;yondan ,·erilmektedıı·. . . 
:ı - şartn~ zı;-temmuz-9.ıl cuma günü Raat 16 da Gelıboluda eskı 
4 lha]esı. asında komi•yonıımuzun bulunduğu mahalde yapıl11-

şube bın 
caktı!· ·ıı mezkur gün ve ~a:ıt 15 de komi"yonurnuz:ı müı·acaaL 

5 - tstekhıe• 1 
3 8 ı:: 18 ~496 ------!arı. J,nıirlii'i Satın Al.;,a Komisyonundan: 

İzmir Leva~utı •-=leli -15000· l'ra olan (ielılıolu ve civan :ırasında ya
. en "''' 1 -- TahmJil .. ~nelik nakliye pazarlık usulıyle satılacaktır. 

pılacak bıl Jıedeli -15000- lira muvakkat teminatı 1125 liradır. 
:.! - ;\luhanınıe•'. komisyondan vel'ilmektt·clir. lhale'i 27 /7 / Ü41 ve 
;J ŞartnaıııesGı lilıoluda eski Ş ube b i nasında komi•yonıımuzun bulun-

6 da ,e 
saat 1 ]de yapılacaktır. 
duğu ınaha ıııezkılr gün ve , 11at 16 da komisyonumuza müm-

4 lsteJ<lilerııı . 11 14 18 22 
• t eıerı. 

----ca-~atm Alına Komuyonundanı 
lzmir Levaztıll ,.rn uın ilk . . 

tJDl 1 " teminat :llünakasanın şeklı ıhale tarih •aat 
Cinsi. .Miktıırı ~~taK"rş. Li. Kr . .Ilı....-~ --· _ 

Kilo 
--23760 51878826 Kapalı zarf 4 18/ 941 ·pazartesi 11 

Sığır eti 66,000 4so Kapalı zarf 4/8/941 pazartesi 11 
Sıgıi: etr 218,000 7S o 5886 Kapalı zarf 4 r 8/941 pazartesi 11 

00 784~ • 5886 K 1 f 4 / 8/941 pazartesi 11 Sıgır eti :U8,0 78480 ::
376 

apa ı zar ' ı· 218 000 ::: K ı f 4/ 8/ 941 pazartesi 11 Sığır e ı , 
316

so 
1458 

apa ı zar 
Sıgır eti 88,000 4o Kapalı zarf 4/ 8/941 pazartesi 11 
Sığır eti 54,000 194 1134 Kapalı zarf 4/ 8/941 pazartesi 11 

· 000 1512° 540 K f 4,' 8/941 pazartesi 11 Sığır ctı 42, 
720

0 ,
93 

_
0 

apalı zar. 
Sığır eti . 20,000 

658
0 .. o Kapalı zarf 4/8/941 pazartesi 11 

, Koyun etı 14,000 - • ... ... .- , _,, ....... •-
4
'1 -a rl . " 

Koyun - 39 Açık eksiltme 4/8/9 P za esı 11 
yoğurt 3,000 52".. 30 Açık eksiltme 4"/8/941 pazartesi 11 
Koyun süt 3,000 4oD 01eıerle yukarıda cins ve miktarı Y.azılı ll ka-

l - Ayrı ayrı ~artn"e sütiın hizalarında gösterildiği guıı ve 'aat • 
lem et yogurt ' 8çık münakasalaı'l yapılacaktır· .. .. . . 
terde kapalı ve 1111ıneler her gün komisyonda gorulebılır. 

2 - Bunlara aid şarl011 akasasına i~tirak edec-eklerin 2490 sayılı 
:ı - Kapalı zarflıı Dl cıi maddel~rinde yazılı vesika j]e gene bu. k~

kanunun 2 ve 3 .ıı e>inde teklıf v·e teminat mektuplarının bı~dı
nun tarif atı dair bil' 5ııat evveline kadar makbUZ karşıhgını 
rilen saatlerdell 18:37 ~atın alma komisyonuna Çanakkalede 
da askeri posta 12 18 24 30 
bulundurmaları. -

- ı · ı ·-:)iii satın alma komisyonundan: 
zm;OOQvazım aırıll' ]>apalı zarf usuliyle ihalesi 21-1-941 p~zarte~i 

1 - il u' ton odunuıçı ·unger köyü satın alma komisyonunda ıcra edı. 
g n saat 16 da ı 
lecektir kil f' t 'k' kuruş 

2 - 2000 t • ııeher osu için tahmin edilen ıa ı ' 
olu 0 n odunun inatı 3000 liradır. . . . .. 
K P muvakkat teın günü saat ıs se k d H d kÖY Çılıngır ko-

:> - .aPalı zarfla ;bal~ -vonuna makbuz~ akr b~ı· ııdne tevdi edilmesi 
Y!1 satın alma 1>0Dl'"· u a ı ın 
lazıınd kt · T ı· ır. ıı kanunun hük" 1 • 'bince mu ezı 

4 - a .ıPlerin 2490 ,ayı d um erı mucı 
vesıkalar . a ıJlecbur ur. 

ı; - İstenilen ıoı~:~n evsaf v:ı şaı ~na~e i Ankara, l~\a~~::.'.· izmir 
levazıın aıni likleri ,;ııtı~lma oınıssonunda göru e 

r 2-7-12 8 2497 

__ -.l,.JPll-::;ir:-iı...~ .... :ı: .. tııı--Aırıl';;.:.;;i Sat'." Alma K.omiıyonııııdaJI~ ndan ce-
1 - Tahınine her kilo•una 7 kuruştan üç parti 400 ttır 

man 1203 tlıe ]>urıı ot pazarlık ıısuliyle 'atıı\ "1ınackııkat temı-
2 _ lteı· P . on haınmen he deh 28000 1.• muva 

artın in mu ıı a 
. ııatları 2100 liradır. . 

~ _ :;;artnaın 1 . ·_,·onda verılmektedir b b' 
•' lh e erı kolll1·• • t 1 • d • k' su e ına-

4 -- nl~i 25-7-941 gün \e saa ".e Geliboludn es'' ktır. 
Aında k 010zun bulundugu ın h ld . 11 pııaca 

6 - lstekı·ı Omisyonu·Or glln ve saatta k a .a. e ~ uıa ınürocaaL 
Jıırı ı erın meık 

10 14 18 22 
oın,sj onum 

Muvakkat 
M.iktarı teminat Eksiltmenin Eksiltmenin yapıla-
Kı Gr. Lr. Krş. nevi cağı gün ve saatı 

Cinsi 

Sığır eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Zeytin mnı's i 
Sabun 

16000 480 K~palı zarf 28/7 /971 15 de 
12000 450 Kapalı zarf 28/7 /971 15 de 

9000 337 50 Kapalı zarf 28/7 /971 15 de 
8000 240 Açık eksiltme 28/7i9491 16 de 
7000 262 50 Açık eksiltme 28/7 /9491 15 de 

9 14 18 23 

lzmir levazım amirlii?i satın alma komisyonundan: 
JWher kiJogunun 

Cinsi Miktarı Tahmin fiati 
Hepsinin tah. 

edilen tutarı 

Kilo 

Bulgur 42000 
Pirine 30000 
Kuru· fasul~·e g6ooo 
Sadeyağı 24000 
Salıuıı 20000 
Toz şekeri 24000 
Patate.< 120000 
;\fa karna • 24000 

Li. Krş. 

23 
41 
24 

146 
43 
49 

8 
3:1 

Li. Ktş 

9660 00 
12300 00 

8640 00 
34800 00 
ıl600 00 

11760 00 
9600 00 
7920 00 

Teminatı muvakkate eksiltmenin şekli ihalenin tarih gün ve saati 
--------

724 00 
922 50 
648 00 

2610 00 
6-15 00 
882 ()() 
720 00 
fi!l4 00 

Pazarlık 
Pazarlık 
Pazarlık 
Pazarlık 
Pa~arlık 
Pazarlık 
Pazarlık 
Pazm·lık 

21-Tem-941 pazartesi günü saat 10,30 
21-Tem-941 pazartesi günü « 11 
21-Tem-941 pazartesi günü « 14 
21-Tem-941 pazartesi günü c 14,30 
21-Tem-941 pazartesi günü d6 
~l-Tem-941 pazartesi günü « 15,3C 
21.Tem-941 pazartesi günü • 16 
21-Tem-941 pazartesi günü 16,30 

1 ...- Yukarıda. cins Ye miktarı yazılı sekiz kalem yiyecek kapalı 
zarf usuhyle yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pa
zarlıkla satın alım•caktır. 
Pazarlık hi~a~~~ında yazılı taıih.gün saatlerde kışlada izmir 
!~\ a~ım amırl.ıgı ~atın alma komı~yonund-n yapılacaktP·. 

•) 

" u 1 Pmınatlan h.zalarında yazılıdır. 
• Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

.; - Pazal'lığa !~lirak e.decekler kanuni vesikalftrı te vemi'1at mu-
rnkkat.ılarıyle birhkte b~lli gün ve santta komiwona .. 
ca:ıtlrıı ı. · mııra. 

İzntİı· Le1iazın1 Amirliği Sa.tın Alma Komisyonundan: 
('in•i ~liktarı Umum tutarı llk teminat --

Kilo Li. Krş. I .. i. Krş. 

8an1an • 132000 5280 00 396 
Saman 55000 2200 00 165 
Saman 264000 10666 00 792 
Saman I 616000 24640 00 1848 
Sanı an 88000 3520 00 294 
Saman 319000 12760 00 957 
S-aman 220000 8800 00 660 
Saman 331000 13240 J)O 993 

Mlinakasanın şekli ihalenin Tarih gün Raa.tt 

Kapalı Zarfla J 2-8-941 Salı .,aat 14 
Açık eksiltme 12-8-941 Salı saat 11 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı 'aat 14 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı saat 14 
A~ık eksiltme 12-8-941 Salı .aat 14 
Kapalı Zarfla J 2-8-941 Salı ~aat 14 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı •aat 14 
Kapalı Zaıfla 12-8-941 Salı :-;aat 14 

Ayrı ayrı şartnamel e rle yukarıda cins ve miktarı yazılı 8 kalem 
,aman hizalarında gösterildiği gün ve 'aatlerde kapalı zarfla 
münakasaları yapılacaktır. 

2-
:ı 

Bunl-ara aid şartname her gün komisyonda görülebilir. 
Kapalı zaıila müna~asasına iştiı·ak edeceklerin 2490 sayılı 
kanun 2,3 maddelerınde yazılı .vesıka ile gene bu kanunun ta
rifatı dairesinde teklif ve t<mınat mektuplarının bildirilen 
,aallerden bir saat evveline kadar makbuz karşılığını da Ça
nakkale orta okul binasında satın alma komisyonuna Yerme-
] . . 18-23-29-4 
erı . 

-İzmir levazım amirliği &atın a.lıııa komisyonundan: 
ı _ Kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş iken talibi çıkmadığın

dan dolayı 50478 ton kuru ot Pazarlıkla 'atın alınacaktır. 
2 - Toptan ihale edileceği gibi ayrı ayrı taliplere de ihalesi 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

o 
" 

yapılabilir. _ . 
Şartname ve e\·safı topkapı maltepe a•ken satın alma komıs- • 
yonunda görülebilir. . .. 

4 - P-azarlıkla 21-7-941 pazartesı Jtunü saat 11 de mezkur gün
de müracaatları 4 teminat tekarrur edecek fiat üz"rind<ın 
alınır. 

İzınir Levazım Amirliği Satın Abnıı K<;>ıniayonundan: . . 
ı - Beher kilosunıı oıı ıtltı kııı·ıış fıat tahmin edılen 26000 kılo 

nohut ihtiyacı u~ık eksil.tnıe sııreti~le yapılan eksiltm~sinde 
talip çıkmadığından .ek~ılt!11e_ On gün uzatılarak . ı~alesi 
21-'l'em-941 pııwrtesı gıtnıı ,a~t on beşte kışlada ızmır le· 
vazım . 'rliği satın alnın kornı•yonıında yapılacaktır. 

• 2 - Heps· ~mtı hm'n edilen tu'l<ı~·ı 4160 lirndır. 
·ı . ının a ı 312 lıındır 
·1 - Tşeminat mııvak~a:an,ıd~ gôrülebil.ir. 

- aıi:namesi komıs~ 0 ' k - . 
5 _ "k "it . t'rak edecekler anunı vesıkaları ve teminat "• sı meYe ıs ı , b Jl' .. k 

ınuvakka"taıa;i,·le birlikte e 1 gıın ve saatta omisyona mil-

racaatları. 

T. C. Ziraat bankasından: 
Satılık Motörler 

T. C. Ziraat bankası izmir şubesine ait olup evsafı aşağıda yazılı iki 
adet elektirik su motörleri müzayede ile 'atılacaktır. Satış 6-8-941 çarşan 
ba günü saat on dörtte Kordondaki bankamız deposunda yapılacaktır. 

Göı mek isti;-enlerin her gün depoya müracaatları ilan olunur. 
l - A. E. G. marka ye 3776940 No. Da 6. 4. K 2 tipinde 1.1 beyl!'irlik 

kuv\'etirrde maateferrüat elektirik su motörü. 
2 - Asıngrona Tirifere 2568 No. , . ., 14 tip O.~ beygir kuvvetinde mü•-

Uımel <'lektirik su motörü. 2693 

lzmir sulh hukuk mahkeme
sinden: 

Satış ilanı 
F:<tnıa ile Ali Ekberin şa)·ian mutasarrıf olduklaı·ı izmirde Abdullah 

efendi mahallesinde Alaca yokuşunda eski 25 yeni 41 sayılı hane mahke
mecç> \'erilen izalei şıı'yu kararına istinad~ıı 7-8-941 perşenbe günü saat 
on beşte ;zmir Aulh hukuk mahkemesinde satışı ·' apılacaktır. Bu artırma
da tahmin olunan bedel 600 liranın yüzde ~·etmiş beşi verildiği takdirde 
tııl i lıine ihale•i yapılacak abi takdirde satış on gün claha uzatılarak ikin 
ci artırması 18-8-941 pazartesi günii saat on beşte yine diremizde yapıla
caktır. Gayri menkul üzerinde hak talebinde bulunanlar ellerindeki res
mi vesaik ile Ye daha fazla malumat almak istiyenler dairemizin 941-598 
sa~·ılı dosyasına müracaatları lüzumu ilan olunur. 2754 

Ayv.alık kazasının Bae-yüzü 
kövü muhtarhe-ından: 
A,vvlık kaza-.na bağlı Bağ)·Uzii köyü eski su te,isıtlına ait 12 bin ilfı 

1:1 bin metre arasında tahmin edilen müstamel yüzde 75, 1, 1,5 ve. 2 mus
lıık olmak üzere muhtelif eb'adcla \'e beher met.·esi asgari 70 azami 221\ 
kurus muhammen kıymetli demir borular 10-7-941 tarihinden itibaren 
21 gUn miiddetle ,.e pe~in par2. ile açık artırmıya konulmuştur. İhale 31 ' 
7 ı 941 per~enbe günii saat on beşle Rağyiizii köy .konağında ihtiyar heye
tı tarafından yapılacaktır. isteklilerin muayyen günde ihale saatından bir 
<:ıat e\·wline kadar \'üzde 7,5 hesabiyle 1126 lira teminat akçalarını köy 
<andığına yatırmala;ı \'e;·a bu miktara ait banka mektubu vermeleri zanı-
ri bulunduğu ilan olunur. 18 21 23 25 2741 

inşaat ilanı 
Nafia vekaleti su işlerl ikinci şu
be müdürlüP'ünden: 

1 - llcl'g:ıma civarında akan Bakır~arın ikı tarafında inşa edilmek
t~ olan toprak sedde!erin üzerinde .ı adet lıckçi e\'i inşası vahidi fi:.;at esa
>ıyl~ \'2 hpalı zarf usulü ile eksiltmpye konulnıustur. lsb•.ı in:;aatın nıu· 
lıammen hşif bedeli 16959,56 liradır. • • 

2 - Ehiltme evrakı Berj!'ama su ısleri ikinci sııbe müdürlüi(i.ir.den 
nlınabili r. · · • 

:ı - l~ksiltme 8 ağustos S'41 tarihine müsadif cuma güııii .<aat 16 rla 
ll'lı•rgıımada sıı i~leri ikinci şube müdürlüğünde yapılacakt:r. 

4 - ~lııvakkat teminat miktarı 1272 liradır. 
, 5 - Eksiltmeye ancak diplomalı mühendis ,. ~ mim:ıl'larla inşaat mürt 

detince daimi olarak bu şeraiti h:ıiz bir ın~nıu Jstihdam edeceklerini taah
hiicl ed<'nler girebilir. Bu i~e girmek i:;tiyenler en uz bir defaaa 20 bin lira· 
lık bina ;nşaatını muvaffakıyetle ikmal elliklerini müsbit nafıa işleri mÜ
leahhitlik wsikasını tı>klif mektupları ile beraber ihale saatından en :ız 
1ıir saat evveline kadar eksiltme komisyonuna kapnlı ıılarnk vermiş ola -
caklardır. ' 18 22 2G :ıo 2755 

lzmir vakıflar direktörlü~ü nden: 
takdir 

edilen Senelik 
klı·ası 

Lr. 
~00 

tll.n1inatı kıymeti 
Lr. 
212 

89, !JO, 

Lr. 
~1;)00 

:-<marası 
91, 92, 

varidatı 
ga~·ri 
saf isi 

Lr. 
1!'i2 

dn~i 

Hııkn avcılaı· 
kuliilıü ve :ıl
tınd:ı 1 ılük

Vakfı 

:>.Iazbut Ahmet a
ğa bin Sait vak· 
fınd:ın 

ktinı mü~temil 
Mahallesi 

Osmaıızade yokuşu Pazaryeri 
mahallesi 

Yukıırıda mahalle, sokak \'e evsafı sııiresi yazılı gayri meııku)ün mül
ki~eli ı 0~in para ile ve :3500 lira muhammen hedelle müzayedeye çıkarıl
mıstır. lhale.'i 28. 7 19:;11 pazartesi günii saat ondadır. Almağa istekli olan 
Jar;n yüzde yPdi buçuk teminallariyle 1ı:rJikte ihale Matında Vakıflar 
idaresinde bulunmaları ve fazla tliaf:<at almak istiyenler her gün mesai 
saatları dahilinde müdüriyet vnrid:ıt memurluğuna müracaatları ilan 
olunur. 2599 

• 
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SAHiFE 4 '(ANADOLU)' 

Mihver 
Çin 
merkezlerinden Son baskında alınan 

Tebrukta Almanlara göre 
- Baıtarafı 1 inci aahifede -

ordusunun bıraktığı dilmdar kuv
vetleri tamamiyle feda edilmektedir. 

diplomatlarını çekiyor Leningra~ tızerine çekile!: Sovyet netice nedir? 
L. b 17 (AA) _ . kuvvetlerı, ordularımız arafınd~n Londra, 17 (A.A,) _ Bugtiıı bu-

k kıız oNn, k' 1 ·ik .: t' . ;aAPfııyanın yakalanarak muharebeye icbar edil- rnda öğrenildiğine göre avın ı 2 nci 
u • a • :ın · ın il ume ının manya, mia ve dilsm:ın:ı mühim zaviat ver- ·· ·· T b J·t , · 'ı ' ı · · ı · b ltalya Vl' Romanya tarafından tanın • . ~ . . " · gunu .. 0 ru' :ı ,v apı an ngı ,z as-

nıa ı ii1.<>rin<> Cin hükumeti mihvH dırılmı~tır.17 Al b kını, duşm::ııı 'tarafından <>hemmiyet- Mahkemede bir hadise 
hiikumctleri ric·zdindeki dip

1
lomat \ "C Berlıdn, 

1 
~ (A.A.)

1
.:-:- mım aş li bir huruç harekt>ti olarak gö~teril-

• , 1 • , , • kuman -ar_ı ıgının t-Ob ıKı: . miştir. BMkın Tobrukun 60 kilo. 
korısolo~Itık memur arını gerı ç.Lgıı - Sov'-·et zimamdarları !'>On ihtıyatla- t b d b" k" · b 
mıgtır "·· _ . . me re cenu un a ır yolda 40 ışı- K •tdı l •h • k dı • • B i· i 34 b" k .. rına muracaat ederek Almanların or. lik bir kllvvet ve bir tank müfrezesi atı en suc u ı ı -·r eşten ırı 
kad;; 

1~~z~non:ı ;::~~r ol~~ak~~. g~:~ dul~rı_nı ve müttefi~ kıtaların ilerle- tara~ın~.an ~·apılmıştır. Topçu ve mit- Ü , 
d d 18 Ç. 1 kt" mesını durdurmaga çalışıyorlar. ralvözcüJerımiz baskıncıları hima- t 

ma an a ın memuru geece ır. · k , h · · b"" ·· · t"d d a. · · · ' 1 d 
A • Şar c~p esının ut~n ım ı -a ınc. ye etmışlerdır. Mn.ks-ad, düşmana za. d • • b ki ld 

A .:.kerı Vazıyet m>ticeyı kazanmak içın ~uaz~aı:n b~ yi:ı.t verd!_ı:mek Ve bazı malfimat al- ığerıne ıca a sa ır ı 
~ --- mu.tıarebe başlamıştır. Şıddetı şımdı maktı. Duşman 50 kayıp ve ı; esir 

Ba tar f ı · · hif d ye kada~ tanınmamış derecede olan vermiştir Matlup alil t · ı t . . . 
lunu;-üze:.ind~;ir. uışi:diy: ek;'. ırn muharebeye 9 milyon asker iştirak d~n ~lın~ıştır. Hiç ~ir ~ü~m:~r t~:= ht.anbul, 17 (Telefonla) - ~ugU.n de Zeki ve sonr~ da ~n~ı~ mü?afnala- _Gü1:ütüye Jllndarmalarl~ ~ohs y~tış-
ct11r Sovyetı müdafaasında bil _ e"tmektedir. Cenup bölgesınde Atman kına tesadiif edilmemiştir 10 lngil"z birinci ağırcezada oldukça milhım hır rını Y~?tılar. Aga?ek~ısının müda

1
faad - mış, Jandarmalar, kardeşının peş.ın • 

. ' . . R k tal B b mer · 1 
, • • • sını muteakıp Zekı rnvatının a tın a d t 1 ·· ı · k z k. ·n yuk rol oynıyan bu mevkim Al - ve umen ~ arı -asara yanın . yaralanmıştır. 3 de k-aybımız vardır. hadıse cereyan etmıştır. ~ 1 'k k en a ı an, goz erı ararmış e ını 

mani arın elıne geçmesi, Ruslar için kezi olan Kışenefi almışlardır. lngı- Düşman bu hareketi bir huruç teseb- 2 yıl evvel Kurucesmede miras ıyilzün Ssakdlakdı~. su~ta ı .;tlaamısıntı çSı adrmk ı~·ave göğsüne silahlarını dayamışlardır. Bu 
. b" k r larında savaş tayyarelerimiz 3 b .. .. ki" d .. t kl ' ~ . a ı ın uzerıne a ış ır. a ı ' .ıı. r- 1 Z k' 

mu_hı~ .. ır zıyadır. Alman. uvvette- ız su . il . . . ve usu ı:e ın e gos erme . e yanılmış- den babası ile kardesini yataklarımla deşinden daha tetik davranarak mild- hali gören ve aklı başına ge en e ı-
r·mkı_n onuvnded ahrtıkk blır ISktal imi !hattı ~ıl! t~~~~i~:ı.e~ !~ıp~:t; et~a1!ara tır. öldüren Zeki, cinayeti ağabeyisi Sn - deiumum1 muavinin arkasına iltica et- nin elinden. ?U~t.-ılı ı;akısı dilşmilş ve 
.} o tur. c a a o ay ı a ı er eme- ıge.r .. . . ooo d k •ilki . t' B .. kü h k - . t' zabıta kendısını yakalamıştır. 
)eri be ·Jenebilir .. Ilk hedef l\lo~kova uğratmışlardır. Dun gece ıngilterede Sovuetlere göre ı a J' emış ı. ugun mu n eme mış ır. ,, 

olmakla beraber, geriden geıen bü- ki h-ava meydanları bombardı:ı~an e: ~ 1 lllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll c h. d dl d 
yük Alman kuvvetlerinin .Vitepsk böl dilmiştir. Hangarlarda çok şıddetlı - Baı tarafı bininci sahifede - 11111111111111 j e nup u u arımız a 
gesınde yarılan cepheyi ~enişietrnek yangınlar ve bir çok infilaklar V!1~u kuvvetlerimiz, dilşmnnın motörlti kuv Bulnar gazet'e-
jçin Smoıenskin Şimal veya cenubu- nulduğu görillmuştür. Dün, lngıhz vetlerine darbeler indirmiş, hava mey- -z:. 
na doğru bir çarh hareketi yapmaları tayyareleri 'tarafından Hollanda_ sa- da_nlarındaki lııyıyarelerine hücum et - • d v Ih 
muhtemeldir. hillerine karşı tevessül edilen gün· mışlerdir. Düşman ~ker tahşidatı bom )eri neQriyatı yenı ogan su 

Ancak bu orduların şimale mi, yok- düz taar_ruz.? _es.~as~~d~ 9 __ düşman ~alan~ıştır. Pluesti pe~rol mıntak~ı ' ~ 
a cenuba doğru. mu hareket edece- tayyare~ı duşürulmuştur. Dun gece ıle _Sulıno ve Datçeodakı petrol gemı • ----- ı 

• ğini ancak, Rus ordusunun büyük bir 1ngiliz savaş ta~yareleri şimal b~tı lerı ve _nıı~i~e vasıtaları bombardı - Hudutlarımız hakkında· 
kı~mının bulunacağı istikamete b-ağlı- Almanyasında hır kaç yere- az mık- man. edilmıştır. Ikt adı· yat mıza fayda verecek 
dır. Eğer Rus orduları, son Alman tarda infilak ve yangın b~mba~ı ~t- , B.ır ta~yare me~·dam~da ilç dü_~man ki haberleri tekzip IS 1 
yarma hareketinin ehemmiyetini ev- ~ışls,rdır. Hasar ehem~ıyetsızdrr. t •. ıy~aresı uçm_nk ilzere ıken motorle • • Ankara, t 7 (R. G. ) - Suriye harekatının tamamlanmaıı ve Baara 
velden takdir ile bir geri manevası Ge_;e av~~ları ve hav_a daf~ ba~aryal_a- rı~ın ~zuklugun~~n kalkamamışlar - edıyorlar yolunun açılması, ticaretimiz için faydalı olacaktır. Bu ıuretle, hem 
yaparlar ve daha geri mevzilere çe- rı ., ln~ılız tay_yaresı düşlirmuşlerdır. du. ~Iutehmı~ı~ \i ılhelm. :Meye7, hava Sof a ı 7(A.A.) _Gazeteler ba- Suriye hem Filistin ile idhalat ve ihracat münaaebatımız artacak, hem 
l:ilirlerse bunlara hacet kalmaz ve . Berhn, 17 (A.A.) - D. N. B. n.-ı' mekd~nın~akı ~~vvetlcr~.n teslım. ol • zı aja~ıİarm verdikleri ve Bulgaria- de Ba~ra yolundan istifade edilecektir. Vaktiyle Irak hadiseleri, ve 
o takdirde, Alman kuvvetleri, :Mo,;ko. Jansından: . . ,na L tedıklermı, hu hu~umu. ~daı:e tanın Türk hududlarında aıkeri tah. Suriyeye İngiltere tarafından konulan abluka, bu memleketler ve onla. 
vayı znı.tettikten .sonra daha biiyiik S~olensk şehrı, Almanların elın-,.e~en h~v~~ılarımı~ın şefıne bıldı;n?ış ıidat yaptığı hakkındaki haberleri rın yolları üzerinden ticaretimizi imkanıız bırakmıfh. Şimdi Filistin ile 
bir kuşatma hareketine geçebilirler .. ılodır. . 1'"' .makı~ı::ı.t, 27 pılot tarafımıza ıltı - kayıd ile bunların tekzip edilmeğe yapılacak ticarette, sanayi ıahaaında epiyce ilerle1Dİ4 olan bu memle-
V e Rus kuvvetlerinin arkagı sarılmış Roma, 17 (A.A.) -:- Bır Hı~at ,. hak etmıştır. . .. bile deiınediklerini yazmaktadır. ketin bazı mamul maddelerinden idhali.t suretiyle iıtifade imkinlarını 
olur. Fakat unutmam-alıdır ki bu va- alayı Rusya - Almanya cephesıne Rodaçefte bır duşman tank taburu z t · d. ki· da doğuracak ve nihayet c'enup hududlarımızda teesaüı eden ıulh ik-
zivet kargısında Sovy·et kuvv~tlerinin girmek için tayyare ile Zagrepten . imha edilmiştir. Tanklar içindeki ef- orlakia-adze leıtı ıyolr ·dak· doıt- tııadiyatımıza epiyce faydalı olacaktır. ' 

• . . • . 1 h k t t . t· . \ d k d b l 1 d k" - ev e , ara arın ı paıı.if P,eğil, aktif hareketleri de çok A man_;raya are ·e e mış ır. . ıa ~ ~ ar ıyorgun .. u unuyo ar ı ·ı, luk ve ademi tevacüz miaaklarına lııtanbul, 17 (Telefonla) - Haber aldığıma göre, pek yakında 
muhtemeldir . .l\fo .. ela Smolensk, Bi- Berlın, ~ 7 (A.A.) - Alman keşıf , ke?dılerı yardım gormcden ~nktan inanıyorlar. Bulıtariatanm Türkiye- İıtanbula, Irak ve Mııırdan 5000 otomobil ve kamyon lutiji gele-
rean ve bu. civarda bir kaç mil"onluk t~.yyarelerı, Sovyet toprakları üze -,çıkamamııılardır. Bunların sıhhı mua- d h h . b" . d'J •. d ektır· Bu lastikler Ticaret Vekile tinin talimatnameıi .... _.esinde " · d k · ı d S tl . · t . · ı ., · 1 · d 1 en er anııı ır araZJ. ı eıım e c . , ... -· ..... 
evvelden hazırlanmış bir Sovyet kuv- rın e -~ '~:uş ~rın ak ovy~ ~: ~~a ı- l ~cne~\~apı;ıL~ r ır~~ı~l ~va~ ı r· bulunmadığı malUm.dur. vilayetlere takıim edilecektir. 
vetinin mevcudiyeti takdirinde, Al- ~ı~. gı tı_ ~':-. ~r~\~rış; .)r :arı. as~z ı an u ae ge 1 en an aşı • Ayrıca Dneık gazeteıi de ayni ----~--------
man yarma har.eketlerinin yukurıd-a _ a ıne ~ır ıgınS es ; k eta~ıy.ırjc ~-zk mıı1ır.k • 17 (AA) Rod f' . mevzuda, hiç bir akıllı insanın bu 
kaydettiğimiz inkişafları göstermegi g~nfa ugnyahn ı ·o~d·e ı ~rıh,. uk~u t· d od~ oh..,ak,k d · •.. - l" a~t ınlıs haberlere inanmıyacaiını yazmakta Tunada Jngı•lı•zler 
pek mlimkiln olamıyacaktır. Her hal- mil reze~e: a ın e, umı_ımı ır ar- ıı; ~ ı a ın a ye;nı ma uma g~ . - dır. • 
de bu vaziyet beş on gün içinde belli faşalık ıçınde şarka dogru kaçma·k- m~~t~r. ~urası, Dı~yeper n~hrının lflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllll 
olacaktır. Eğer Ruslar böyle bir or- .adırlar. mu_hım hır noktasıd!r. Alman k~vv~t- Al k b• Roterdamı bombaladılar du hnzırlıyamamışlar>1a kuvvetlerini Rioat halindeki bu ordudan artık le_~·ı ?.ur~da_n otuz kılometre ~~rı püs- Havalarda man na liyatı ır 
parça -parça olarak dolduracaklar ·a muazzam bir harp beklenemez. Ve kurtulmuştur. Düşman 1500 ölü ve da h 1. ld 
o. takdirde kısa zamanda l\fosko~~ bu kuvvetlerin bugün arzetmekte ol- ha fazla yaralı ve bir çok esir bırak- ay ı sars• ı M bt llf il d b . 
yakınında Alman motörlü kuvvetleri- dukları vaziyet._ Alman hücumlarına mıştır. Avcı tayyare faaiıye· u 8 gam ar 1 i-
nin tehdidi altına düşebilir .. Bu iti- kar~ı ancak kısmen mukavemet ede- --~fosko_~a, 17 (~.A.) -. ~ovyet _teb- . Al l rı·· k • .., 
barla Rus ordusu baş kumandanlığl bileceklerini göstermektedir. lı_gıne _I~ore, Lenıngrad ıstıkametınde tinden alınan netıceler man ar ve ur ıye tırıldı hasara uarıtıldı 
mühim kararl~r almak mevkiinde Berlin, .17 (A.A.) - Alman hava ~ıd~etlı muharebeler cere)'Qn etme~. - Vişi, 17 (A.A.) - Resmi Ofi a • , vasıtasile idhalat 1 
bulunmaktadır kuvvetlerı 15 temmuzda cereyan e- tedır Bu muharebeler hakkında sarıh . d • n- 1. 17 (AA ) Al ak b 1 t · ·' h ' h b 1 · d 42 s t malumat ld e<l'l ki be be Jansın an· L d a 1 7 (AA ) Rus Alman °"r ın, · · - ç u u -Romanyadan ııelen haberler: uen ava. m~ -are e erın. e ovye .. e e . 1.ememe -~ ra r 1941 ilkbahar gece avc1 tayyare 0? r ' · · - • !ardan istifade eden düşman bombardı 

Romanyadan gelen bazı .role ula- tayyaresı düşilrmüşlardrr. ~!1'ıca d~ı~ı:rıanı!1 makınelı ~e .m?torlü . b~zı faaliyeti, harbin ilk yılındakine nis- ~arb!, Alı;rıanıaı:ın B.altı~ ye Tuna man tayyareleri 16 temmuz günü öğ-
rın sövledikloerine .,.öre Rus ta . _yerde de 106 Sovyet tayyaresı ımha b_nlıklerı nıuhnsnra 'e}a ımhn edılmııı- b tl h" b" ama muk-ayese edile- ~zerındekı nakh~a~ teşkılatını ~ay- 1 d . R t d 1• tes' t 

• • ~ - • ' · Y.} are edilmi<ı bulunmaktadır tır. ~ e ıç ır. z 11 .. . lıce sarmıştır. Bu ıtıbarla bazı Ferıbot e en soma_ 0 er am ım.an . ısa ı~a. 
lerı tarafından a~!~an bombalar pat- · -

000 
• VitcbSk ch·arında muharebeler de- rnıy~cek neticele~-~osterme_ktedır. ve diğer nakli-vat idarelerinin kaldınl- ve şehre hücum etmek ıstemışlerd~r: 

Jamıyorm~ş: .Bu _ıtıbarl8: atıl~n bom· · rnmdndır. Smolensk, Kiyef, No\·ograd- Bır Alın.an teblıgınde ~~~!ranın _3AO dığı öğrenilmi$tir. Rus deniz kuvvetleri B_~ılutları yaran bazı tayyareler, gelışı 
b.aların _mı~~.m ıle tev~ıd _edılen .z:ı- japongada Vollnsk cephelerinde de şiddetli muha ncu l?e~esı 15 ~yyare du~u~üldügu- Almanların Baltıktaki deniz nakli- guzel bo~balar atmışla.r~ı:. Has~r .. az-
rarlar kabıh kıyas değilmL~. Bu ıtı - • • • . .._1 . . . · - nü bıldırmektedır. Fakat ıkı muha - , . .. b" . ""' k dır. 3 duşman iayyaresının dUşürul • 
bnrl-a Sovyetlerin K .. ste Pi - Baı tarafı bınıncı sahifede - re~ er de'iam etmektedır t .f' d b h t t rakkiler yatını çok mhskul ır vazıyete so - . .. . .. teb k" ta 1 . 
" to"ı petrol depoları ol. ak~k~e dvek. "du - fazakiirlatd-an mürekkep bir grup Stokholrn, 17 (A.A.) - Sovyet yük- skımdatra! l ad. u. Öuslus 8: ... eil or k" muştur. Kösterİce limanı tahrip edil- md_~sı ~zel rıdn~ mu a · ı yyare er gerı 
"' .., , ı, m a ı ı - • · • k il . t d. k , k ay e mış er ır. y e gorun y ı, d... . . Al 1 ı 1 b. onmuş er ır. 
diaları hakikate uymasa gerektir. ordunun kontro!U altında bulunan sc. ş r~~~n ı:~~n~ kıvrub 11

1
• ats ·;rt·~ ·oB • İngilizler hem tabiyeleri, hem ma- kıgı ıçınb rodan ~·· 1 em el~ -arınınt :r Londrn, 17 (A.A.) - Dün gece bom 

;\fa'.ım~fih buna n"d s n t br~ı d kabineyi i~tifaya mecbur etmiştir mıser ı er ı asını a u e mış ır. ,u k" 1 . b k d d h f la iler ısınım ura an u gar ımanı arı - b d t l . . Al d 
• • 1 • 0 e ıg er en • · d · · ko · rler cephelerde hta kumandan ıne erı a ımın -an a a az - ki" le ve diğer bir kısmını da demir- ar ıınan ayyare erımız, manya a 
. oııra Pluetsi mıntaknsınn ynpılan ta- Şayet hakıkat bu merkez e ıse, ka - 1 .1 • '. J"h" t' h' . 1 ki - !emişlerdir. Gece avcılığı İngiltere _ "ı .1 8 1- "k 1. ·k t k Hamburg sınai şehri ile garbi Alman-
arruzlarl:ı. burada epiyce ha. :ı.rnt ve. binenin istifasından doğacak neti - ar~,, 1 e ayn~ sn a ıye 1 aız 0 ne~ ar, için çok mühimdir. ~ 0 ~ 1 e e anı ımanın~ ı:ev e _me - yada bir çok hedeflere hücum etmiş -
rilmiş olsa gerektir <'elnr AmeriJ·an _ japon münasebet- fal, ... t kıta kumandanlarının teknık va_ B kil .. Ati b , t n tedırlcr. Almanların muhım mıktar- 1 ·d' H rtl il d . · · · ' · · ı· dd zifnlerine müdahale etmiyerek zaptı aşve muavını ey es ana ı • da !randan celbetmek istedikleri eı ır. ava şa arının m saa esız -

Amerikanın askeri hazırlıkları: lerı b-akımından ehemmıyet 1 a e- ·t te . . h' t k d- da radyo •le mücehhez olarak kuHa- il • k T'" k' t . 1 dğinden doln-_yı neticeler tesbit edile-
Amerika, ahvalin arzettiği vaziyrt dilmek gerektir. Vaşingtonda söylen. rap ın ~ın~tfe d ıy~nf vu ~ıu~. a nıl~cak yeni aletin düşman tayyare- m~b arı fnca kt durl ıye vası asıy e memişse de bazı yangınlar çıktığı ve 

karşısında, her şeyden evvel ileri dr- diıi;iııe göre, Ruzvelt, böyle bir ihti- ~~l~nsızl'-h·~ı tl e: ehhu ubnmla çıkn !erinin yerlerinin tesbitinde yereceği ce e ça ışına a ır ar. bir "çok yilksek infilaklı bombaların 
• 1 .. 1 . 1 t 1. ·· ·· ·· • b 1 d aı·a]· son "ası fıtı u ne e nıuce ez u unaca - . . 1 d • . .. 1 . ııız ve ıava u;:; erme mu ı açtır. Ni - nıu ı gozoııuncıe u un ur • • 1 1 • · fayda ıle bundan sonra yem tayyare- •• pata ıgı gorli müşttir. . 

tekim Izlrında ve Groenlandııı isgali, haftalar içinde japonya ile rnüna!'e- ar( 11 
• !erin oynıyacağı rolU anlatmıştır. Orfi ı•dare Bulonyde doklara ve antrepolara 

Singapurun Amerikalılar \aNtfıiıclan betleri kegmemek istemi!}lir. japon s • isabet olmuştur. Bu harekatta 3 ta.y-
kullanılabilme~i için lııgiltere ile ya- mahfilleri: Anı~rikaya kerşı . daha Tasarruf bonoları sa- it ı t bl'g'-i k yaremiz kaybolmu3tur. Sah!l muhafız 
pılan anlaşma, Alaııkada denizaltı ı.Ioslane hır vazıyet almaga miltema- k d a yan e l Omutanlıg"' J tayyarelerimiz de l\fan~ denizinde dün 
ü. leri ve 11ihayct Filipin adalarında yildirler. Bu mahfillerin mih\·erle iş tışa Çl arı/ l Roma, 17 (A.A.) - İtalyan tebli- gece geç vakit 6 bin tonluk bir petrol 
cleııi:ı:. ve hava iisleri infıa. ı bu elimle. Lirliği yapmak arzusunda bulun.ı:rıa- _ Bat tarafı ı inci sahifede _ gı: gemisine hiicum etmiş ve muhafız g.:-
dPndıı:. 1''ilipiıı ndalnrıııda • folinean dıkları anla _ılmaktn~ır. Bazı m~ışa- . . . . . . 16 temmuzda tayyarelerimiz :M:al- imzasız mektupları misinin şiddetli miidahalesine rağmen 
1,5 mıly:ır dolar snrfiyle modern bir hi,dlerin fkirınce lngıltere Amerıka- 1 ~nda ~ul~nan hızım -~çı!l bu te~ırle- tayı bombardıman etmişlerdir. $ima- • gemi, orta yerine <lüşen bir bomba ile 
deniz ve hav~ ii .sü ~azırlıkları hl'. lı.ların ~asifikle ·t~k!P ~ttikl~r~ m_etin r~~ . tab!atıyle da~a. bu~.uk pldugunu 1i Afrikada keşif müfrezeleri püskilr- , kabul etm1yecek batmıştır. ~iğe! İ!1'yya~ele~imiz. d_e 
~1Pn hemen _bıtmı~ gıbidi.r. Liman ve ·ı~ ·ıset Japon harıcı ;;ıyase_tını bıraz so~mış ve demıştır kı. . _ t~Im.~iş ve tayya~~ fil?l~nmız muhte- 1, (T ,1 f 1 ) _ Ö f' "d _ Fran~ada sımalı ş~rkı sahılle~ı~~e ıkı-, 
koy nıedhalı mayınlenmıs, bazı tcd- ka~·ı>ıtıracaktır. . Bu bonolar, parası~ı elıncle. tu lıf du~man hava uslerını bombalamış- ~tan bul, 1 ~ ~- ~ ~~ ~ .. r ~ 1 ~ şer bın toı*uk 2 duşman gemısını bom 
birlel" alınmı~tır. Bu, japoııya t-ar:ıfm- lııgilz _ Sovyet paktı da japonlar tnn ta:~ar~uf _erb~bına yuk~k faızle !ardır. M-arsamatruh açıklarında re ko~~tanlııı:~ go!d~~{ı luzu.m ü_ze7ı_- balamışlardır. 
dan Filipin adalarına kar~ı yapılabi- aıac;ında hoşnudsuzluk uyandırmış - çok mu;mıd hır plas!11an teşkıl .e~ec~~ tayynrelerimiz bir düşman vapurunu n~ bugu~, hal.ka bır ılan neşıetmıştır. Diğer bir tayyare de Norveç ı-ahil
lecek bir baskıııa kar:;ı hazırlıktır. tır. Bu paktın japon İ';; adamlarının ve ayn~ z~manda hır kısım mıllı mu- batırmışlardır. Düşman tayyaxeleri İlanda, __ ol"fi .ıdar~ komutanlı~ mak~- lrrinclc 3 bin tonluk bir gemi}·e hü -
F'~kat ayni zamand-a Hiııdiçini \"e noktai nazarını takviye etmiş olması dafaa ıhtıyaçlnrımızı da kısmen kar- Bingazi ve Trablusgarbn hilcnm et - mına gon~erıle~ ımza~ız_ huv~yetsız cuın etmişlir. Gemi alevler içinde ve 
8ıngapura karşı yapılacak bir japon mümkiindür. şı~ıyac:ıktır. . . . _ .. .. .mişlerdir. Hasar azdır. mı:_ktupl~ı.~n, n~za~ı _dıkkate alınmıya- arkadan suya batarken görülmüştür. 
~areketine kar~ı da tedbirdir. Ciinkü Vasington, 17 (A.A.) - japonya- :YI.~lıye Ve~ılı 5 ve 25 lıralık kuçuk ooo r:ıgı bıldııılmektr ıdı Sahil tayyarelerimiz tamamen dön • 
Japonyanın bu şekilde tasavvurların. nın Vaşington bilyük elçisi Amerika kupurler halın de bulunan bu t.-ısarurf Suriyede Ruzvelt miiştilr. Fakat ba~ka bir tayyaremiz 
cfan b~h .~edilmekte ,.e haiUi. japonya tarafından japon gemilerine Pana- bonoları~ı~ vatnndaşl~~ -ar~s~nda ta- kayıptır. 
tarafından llinaiçiniye bir iiltimatum ma kanalını geçmek hususunda gös- .satTtıf fıkır ve temayu.~le.~ının daha - Ba,tarafı 1 inci aalVJede - K h Polo yalıları A . A • . 
vrrildiği de bildirilmektedir t.c rileıi mü kühi.t dolııvısiyle h-arici- çok yayılmasında da buyuk yardımı Avustralyalı süvariler ve cüziltamlar a raman n merıka • rJ anbn 

Şayed denizlerde Amerika ve ja- ve ııeznreti nezdinde . ter;ebbii atı. olarağı_nı i:~aret _etn:ıiş ve demişti: ki: müttefik kuvvetler kumandanları ge: takdir etti B . A . , 17 (. A A ) _ g t _ 
1 • 1 k· - ı . ı t · - Bır cumle ıle ıfade etmek lazım ı v·ı ı K t b 1 oyııes yre,, · · em pon t onanm,l arı ar:;oılaşırlar;:;a, Ja- ull unmuş uı. . . . . . . nera ı son ve genera ~ ru aş arın . . muzda imzalanacak olan Amerika-Ar-

pon e as üsleri anavntandn olduD-tı Londra 17 (A.A.) - Umumivet- gelırse, dıyebılirım kı; tasarruf bo- da olduğu halde diln ög~le<leıı sonra r.e<ı Va~ıngton, 17 (A.A.) - Amerı • · t" t" 't 1 te 
n ,., • - 1 1 k d 1 . . h ' k . t'kl'l" . ld"" .. Ü .. ]an ın ıcare an aşmasının mmuz iciıı, Amerikalılar ileri ii )erinden ··e le zannedildiğine göre Almanya 'ta- no arı a ma vatan aş ar ıçın em men Beyruta girmiıılerdir anın ıs 1 a ının yı onum munase. · d - to b'd t" d · · 

" • • ' . . 1 k ı ı k d' f t1 · b ., • . . b t' ı p ı h . ·s·n·n ç ,k ı'Onun a veya agu~ s ı aye ın e ım-

fbıldha. sa i\fa~ısba üs~ünden rok isti- ~afın_dan So~yet ~oprakla_rının ışgalı mk em ed e , hıek~k' enb' .ı menifada. erı Ba Beyrut, lJ ~A.A.) - İngılız kıta- t.: _ıytebr"k~ otneyı!.a~~nma uv~~~iğı i ı cev!n- zalanacağı tnhmin olunmaktadır. , 
a e edecektır. uzerıne, ta·kıp edılecek sıyaset hak- ımın an a ı ı ır vaz e ır. u ları şehre gırdıkten sonra Frnnsız ge- ıgı e ı e.• .,-ı ... --------------· 

kında japon hükumeti -arasında de- vazifeyi ifaya biltün vatand-aşların nernli, şehri İngiliz ve Hür Fransız ta, Polonyanın Arnerika.ra. karşı. sar- A N A D Q L u 
iz/anda, Yeşil burun ve riıı bir ayrılık vardır. Sanıldığına seve seve koşaca:klarına emınım. kuvvetleri başkumandanlarınn resmen sılmaz .. dostlu~ hakkındakı temınat!-1' 

A _, llöre, hariciye nazırı ve harbiye na- .. teslim etmiştir. teşekkur et~ış, ~u dost~ukla Amerı-
sor aua/arz zırı tarafından idare edilen ifratçı ku Almany-anın Rusyaya taarruzun- Antakya 17 (A.A.) _ Mi.ittefikıknlıların muftelıır oldugunu, son 

- Baı tarafı ı inci sahifede _ parti, fır. attan iııtifade edilerek j-a. dan beri japo~ er~~ı~\ araeında aY- kıtalar bugün saat 13 de Halebe gir- 2 !'!ene iç~!lde Polonyalılarıı:! kahra-
s,-alini mevzuu bahseden Berliner R-r. ponyanın Hindiçiniyi işgal etmesini kınlıklar oldugu bılınıyordu. mişler ve co!ıkun tezahüratla knr51ılan- manca mucadele ve fedakarlıklnrı-

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

HAYDAR R0ŞT0 OK TEM .. --.. -en Çnytımg gaı..ete~i diyor ki: 
0 ıslarla i,;temektedir. Diğer taraftan J_aponyadak.~ müfritlerin şefi ol~n mışlardır. ' nın ve_ çektik~~ri m_~h~·um~yetin yaln!z 

<Amerika Groeland ve Izlanda için dah·.ı mutedil rical ise, Avrupa ,·azi- am~r.al .. on, gunle~d~ Alman büyu~ Bu kuvveti 'r, refakatlerinde yiizler- fnıerı~a deg~l •. huı7ı~etı seven bu_ - Umumi Neşriyat ;Müdürü 
e\•velce Danimarka ve Irlanda:ra temi- veli daha ziyad~ aydınlanıncaya ka- ~lr.ısını _kab_uı. ~tmıştıı·: ~u h~re~et, ce kamyon erzak getirmişlerdir. cUn ~ılletıe: ı~ın _hır ılh-am. k~yn~gı HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
nat ,·ermi~ti. Bu ciheti bilha;ı;:a Por _ d.ar bir intizar sıynseti takip edilme- Japon sıya·ı ıs~~kam~!ı!1ı.n, .. mufrıtle- Kudüs, 17 (A.A.) - Arnµ milliyet- oldugunu bıldırmış \'e ~~mıştı! kı: 
tekizin nazarı dikkatine al'zi'deriz. Zi- ıııe taraftardırlar. ı~ c~oğru teveccu.h ettıg_~nı gos~erme_k: p~rverleri Bağdat • Hayfa yolunda . - Polonya!ılnrın ve dıg~r mılletle. 
ra, Port.ckiz de A or ve Ye!lilburun a- Singapur •. 17 (A.A-) _ Söylendi- tedır ve o t'll~dırde. nııhvercıleı:; ıyı petrol borwmnun bir krnmıııı uçurmuş tın bu fe~akarlıkarının, nıhayet, an
daları j~iıı huna mümasil t~minat al _ ğiııe göre, Jnponların Uindiçiniyi iş- hazırlanmış hır. zemı~ bul~caklaı·d_ır. la!·<lır. Erdilndeıı binbnşı Blad, Arap sızın va~ı ol~n taarruzl~r~an .kor_!<
nuşb. •.pıl etmek tasavvurunda oldukları .Matsuokanın rıy::ısetındekı grup ıı:ıe ınılliyetperverlcrini aramak için rno - mıyan bır dunynnın tesısıne ımkıın 

\'isi, 17 (A.A.) _ Ofi Ajan. ı Vn- haLeri karşısında Malezyalılar, dün- R~_ıs sahillerinin ilhakı için Rusyaya törlli bir müfreze ile hareket etmiştir. \'ereceğine itimadımız var dır. 
şingtoııdan bildiriyor: v:ının hu krnmında statükoyu ihlale h_ucum tn~~ftal'1:dır: ~i.r .başka .grup, Vişi, 17 (A.A.) - İşgal altında bu- Ôg'-retmen terfileri 

Cumhuriyetçi ~enatorlardan bir zat, matuf her !edbire karf}ı koymnğa şı~ale degıl •. Hındıçınıye ye .Sıyama lunmıyan Fransnda intişar eden gaze- . 

.. --.. --
Ab Ydlıtı 1400 Kr. one : s Aylıiı soo 
Yabancı memleketlere 27 lira . . -- .. --

idarehane: ikinci Beyler Sokak 
It.laııcln işgali dolayı ivle hükumeti karar vermışlerdir. hucum t-araftarı olan denızcı grup· to!!l<!r, Suriye hadiSlttı hakkında muta- Ankara, 17 (Telefonl:.ı) - Maarıf 
fen kit eimi . . bunun, kongrenin tasdbi Şang~ay._ 17 · (A.A.) - İyi haber tur. . . . . . . _ l~alar dermeyan ederek, bugünkii ,·a- Vr~ kale~i ~u se~e, 4~0 or!a tedrisat öğ- GONDELIK TAKViM 
olınndnıı ıtmcrikanın harbıı girmesi al~n Cın ;ııya;ıi mahfillerine göre, D_enızcıler mtıhıtıııın dahıl oldug~ zıyet, Fram;anın mandater dcvl c-t ~ı- ı · llnenını terfı ettırmege karar ver- 1360 Cem· azı"gelahı·r 22 
rlcmck olcluğıııııı öylemiı:ı ve demüıtir J.·tıkbal, biiyük hadiselere mukadde - ve Japonyanın Amerika büyük elçı- fatiyle haiz ·olduğu siyasi haklan ıh- ı 11..tir. 1 

ki:_ I :ında Avrupa kıtasındadır. ~iz ~~,:lt!te~:Jı ed~ı~~~ı;:tıPm~Vı:ı~y~~~~e!; ~~~. dkea~J~~ak ~~!~e~I~r!n:eut~f;~i ~~:·ıe~·~miyece.ğini tebariiz ctlirnıek· Ve~~andın yeni vazifesi EVKAT 
i<ıe müdahnle eliyor ve 80 bin İngiliz ınponyayı pek az gıpta edilecek vazi. adımlar atmıştır. Zira ımparator Vışı, 17 (A.A.) - General Veygant S. D. S. D. 
a. kerinin burada serbc. t kalmasını vcte sokmuştur. bahriye nazırı ile konuşmuştur. rnemur edilmiştir. ~ezair umumi valiliğine tayin edilmiş- Sabaht: 4,43 Akşam 19,38 
temin eyliyoruz. Ru suretle İngiltere- Londra. 17 (A.A.) - japonyada- Tokyo, 17 (A.A.) - Nişi Nişi gıı.- Tokyo, 17 (A.k.) - Prens Kono- tır. Ayni zamancla Fransız Afrikası Öğle :12,20 Yabı 21,43 
Almanya harbinde filen ve askeri su- ki .kabine değişikliği burada bir .slir- zetesinin verdiği malUnıata göre, Yenin yeni k-abineyi teşkile memur umumi delegeliğini de muhafaza ede- İkindi ;16,18 l.aak 2 32 
rette jştirıık ediyoruz, prız olarak karşılanmamıştır, ÇUn· Preıı. Konoye .reni ka\lineyi te~kilc ediJdi-i haber verilmektedir. cektir. .__...,..., ________ .-•._, 


