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Neıredilmiyen yazılar s eri nrilme:ı:: I-------~-·---------~;--------------------------- 1 
Günü ge mi nüıhalar 2s kuruştur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

tarafındJn bugıinun elıemmireti hakkında bir nutuk 
ver!Ii'iılş \"'1 Ebedi Şefimirin sziz hatıraları anıl
mı•tıı 

Dekazanof 
Tayyare ile Ankara
dan Moskovaya gitti 
Rus elçilik hegeti. Erzurumdan geçti. ısv,eç 

( Alıaanıara lliire l J Askeri Vaziyet I_ 
l Kiyef istikame- ı . ı. 

tinde yeni istih- Muharebeler bütün şid
kimlar alındı 

detiyl~ devam ediyor Basarabgada da birkaç 
şehir Ruslardan alındı elçilik erkanı da Rusgadan geldi 

Aııkıır., ti:< <A .• \ ı - Almıınya- ırnı-.ı.rn ı:dnıi~lır. i•n·ı~likı· ı.u rıl. Smolenske karşı Sovyet 
ıbn ıliiıınıı'kl<' ol:ın So\'\"<'t lıükfım<>ti- snmki lreıılı• Ank::ıınp h:ııX'kel <·dl'· taarruzları pÜskÜrtÜfdü 
niıı ll<·rlin biiyiik elçi~i Dekuznnof ~ekkrıliı· 11-0 ·r AA Al 

.\lo·korn~· .1 ;:iln~t·k. ÜZi'r<' )Ju s:ıbah . ~:l'Zlll'lllll, IS (,\.A.) -;::-- ·~o:··:·et '.]- jmi k~:~;.gliiShı~ı~ f·~vkalad;ı:~~~~~ı
lnyy::ırC' ıl<' s0hrımızıleıı hnr<>ket d- ~ılık ntt•murı:ırıııclnıı 101 kı~ılık bır Çok ku\·vctlc tahkim e ılilmi~ ghu-
mist r. knfil<' bu ~r·hııhJ..i trenle hurrıya gel· lunaıı Slnlin hattıncıa Ohilet ile Yi-

Eı·ztıı'Lnı, J~ (A.A.J ı.,\·eç miş \"<' lı,. nıiiclclt'l islirahatkn son- ıcpsk arasında açılan gedik Smo _ 
elr,lliiıi :ıla!W,, il~ el~•İlık ııı enınr!arııı- rn ololıiisl erle S::ırıkrıırııs:ı gitmişler- le~ısk iitesiıı~ k~dar geıı'.<lemistir. 
~ '" • ı. 1 ]''- ... ı1 1 1 nıı~nı:ııı tnra!ından mumııııdnne b". 
unn "'r.' eı·."~'. w• ' .... ~rı ":ı ın o m::ı' <lir • .lli-nfirler s., ı·ık:ım ~lnn itilı:ıren ~ekilı1e müdafaa ıPdilen Smol<'ns~ 
ılzeı·o• u~ kı.ılık hıı · grup Rus.ı·admı ,'Qllarıııa trenle devam ecL:c<•ld ı rdir ~elıri 16 temmuzda zaptedi misÜr 

il! $ehı i geri a l mıık için dü~nııınııı ~'ap 
·-.~-...,, tığı lıiltlin t<>"ebhü• ler akim kalmı•

t 11· 

' 
Almanyaya kart ı yapıl1-n hücumlar da lngiliz tayyarelerinin 

ile harap olan vagon toplulukları 

( Fl u rc•!m bombarclım"1n ı mUtenkıp tayyaredon :ılınmı'1 ı r.) 

Trablus ve Bingazi 
bombalandı 

---00·"---
Peru - Ekuvator 

ihtilafı 

ınoilterede bir şehire 
hücum edildi 

Sovyet ordusunda si
yasi komiserlik/er 

ihdas edildi 

Aımanıar harekatın inkişaf ettiğini, Ruslar ise 
vaziuette~ tebeddül olmadığını bildirigorıar ----

• 

Amerikan gardımı 
·Hava yolu ile 
lngiltereye tay. 

yare geliyor 

!( sovuetlere göre 1 ----- ------Cephede hiç bir 
tebeddül ol-
mamıştır 

23 taygarene mukabil 
96 Alman tavgaresi 

d ii şiiriilmüştü r 

• 
Moskovada hayat nor. 
maldir. Alman tazyiki 

dört noktadadır 

Hitlerin sulh teklifini 
kabul etmiueceğiz 

Diğer devletler huku
kuna hürmet ettiği tak
dirde Japonya ile harbe 
- lüzum kalmaz 

Anıerikalfa inta edilmekte olan dev tayyareler fab rikada hazırlanırken 



SAhlfi; 2 . {ANADOLU) 

:.!ı~~::ı~,a.::.~ .. Y:f::.~~~!._. anisa haberleri Akvaryomda teşhir 
~·::k:~'.t.~;';~~~" r~~~~·k~;~~.:~~ eıR HEYET ANKARAYA cını ~ olıkJ.U. edı.lecek de.nı·z ca- BUGONKO PROGRAM itidal~ -doğru gidec,eğinl göster.eh~ 7.30 Program, 7.33 Müzik: Hafif 
lir. Fakat Matsuoka .ayni zamanda Örnek -çi~tlig" inde körı Eski bir kahinjn yumurt- program (pi.), 7.45 Ajans haberleri, 
:.r mıkovaya kadar gıderek Sovyet - J 

1 

3 ı k 1 8.00 Müzik: Hafif programın devamı 
japon paktını da imzalam.ış.tır. Eğ~r çocuk/arına mektep }adığı marifet n avar arı ya a anıyor (pi.), 8.30/8.45 Evimı aati, 13.30 Pro-j:ıponya Rusyaya karşı sılahlı hır • grnm, 13.33 Müzik: Türkçe plaklar, 
ihtilafa· do~ru gidecekse, yine Mat- açılıyor . Bir ''~k!tl~r, dünyada· falcılar'.. k~- 13.45 Ajans haberleri, 14.00 Müzik: 
suokayı y.erınden ayırmak lazım ge- ,~ A• 'T ., •ö hınler. ~ıhırbazlar, mu~kacılar, huyu- Riyascticumhur bandosu (Şef İhsan . 'f . ·ı . r Man..,,a (Hımsuısıı - ·' aııısa \.., ·11 h"k" d' ! 1 • ~k· .. M"' b 

<lir. Aynı vazı eye getın en -amıra ın 1 ' b ~ d 'ht' t min et er a ım ı.. n><an ıgın en e. ı ça- F • d h • • d J A Kunçer), 1 u. a akada kazanan marş-
de daha az mı, ~·oksa daha ~.ok mu ~~za a1ı;~ı~ ug t:ı.: 1 \/~acı~l~zd~nde ğmda~bcri, ruhun_ı.~zun zayıf tarafla; U8r mevsJmJO e şe rJmJZ e a a- lar, 14..15 ~füzik: Türkçe plaklar .. p~o-
müfrit olduğu bılinmemektedır. ıçın b~.~ ~ arb v1e a e keı .. zere parti rına hıtap eden, bızı oyalıyan ve hatta p:raınının devamı, 15.00/15.30 )fozık: 

Yeni japon kabinesi şu. şekildedir: te~. Kusa aç u un~al d~. l birli-ıteselli ed.ip bize söylediklerir~i inandı- kalı spor mu••sabakalarJ yap·ııacak Damı müz~ği (pi.), 18.00 Program, 
Prens Konoye başvekıl, general ~~ısı .. e~anAh ag;!1• Ae e 1ıY ~·er t ran bu sımalar, zamanla ve ınsan ka- 18.03 Müzık: Karısık şarkılar, 18.30 

.. odo harbiye nazırı, amiral Oitav~ ~1 re~ı k~t\~ H.~n .YrD, .. ~:~e A~= fası~ın ~~aha ma~ryalist olmağa baş- Kültürparkta tesisine başlanan. Ak- bir köpek balığı yakalanmıştır. Bun- Konuşma: )femleket po::ıtası, 18.40 
b:ıhrive n-azın, amiral Toyoga han- kası aşh a ıkı t utse~ınt· zVualimiz B 1 ıadıgı gundenberı artık yavas ya va~ var,·omda İzmir körfezinin canlı Ua- !ar Akvaryom tesis edilinceye kadar Müzik: Radyo caz orkestrası, 19.00 
· · k" d h'l' a ırı Hı" araya are e e mış ır. · mar etm· · mtı'''dtı'' c J ' ' • ·' • • K 19 15 ,,. .. 'k R d cıye nazırı, eı1 ı a ı ıye. n z . - Faik Türelin de bu iş it: in Ankaraya c • ~~ 0~ '.ı : • • • • • • : Jıklan teşhir edilecektir. Bunların ara- ~ıizelyalıda muvakkaten. hazırla~rnn oıı~şrna, . ~ .uuzı : a yo caz or-ro~ama devlet nazırı, O hıma malıye 'd w .. h b ld Dılencı çıııgeneleı bıle, -vaktı) le ın sıııch ll'tlıklar·ı zarar veren ve caıı·ı- bır havuzda muhafaza edıleceklerdır. kestı ası progı.ımfnın devamı, 19.30 

nazm.. . gı 8ec:gı:ıı t ~ k~r a. ım. sanın bu .ruhi tema~ii!Unü bol bol hıttK- var tablr edil;ıı köpek balıkları, denlz Ajan· hagerleri, 19.45 Müzik_: )fe~,-
Simdi hariciye nazırı olan amıral .. ~ag. aabaa!I an. • 1 hasta- rnar etnuyor mıydı! kaplumbağaları ", diğer deniz cana- FUA.RD,1 SPOR HAREKET- dan faslı, 20.15 Radyo gazetesı, 20.45 

· 1 I d d t ' 'avall'kte m.anısa garına aı ız o an . Çocııkluw mcla hatırlarını· ' " · · E · 'I"' "k S 1 ' 21 00 z· · t t k vaktıy e ,on ra a -a O$Cn ı kL ·· d ı t tk'k tt bulun- ' gu ' ' varları lıulıınacaktır. Bu balıklar ıçın L Rl: "'uzı ·: az eser erı, . ıraa a - • 
bulun mu~. 1935 Londra deniz kon- Jı ka I?uca Be oervoe e ~. a daele ı' ·tas Kapıyı çalarlar ve meraklı olanlar Ah·aı·yomıh H\Tı avrı b(i!meler vapı- Fuar esnasında sehrimizde ntiihim virni ve Toprak mahsulleri borsası, 

• t i1 tm"ş ma uzere n va muca " · on!· ı el h 1 l t bol 'lt'f:ıtlarh içe ' c • • • • 9110 M" 'k D' l · · · teki · 2140 ~e;a~·"ı~?a jab~ol nyayı . en~lst, ~. ·yı. yonu asistanl-arından Necati Ka~gal rı'\•e,u·alı ?ıra ıdt, aH(a€tt~A vakıını clostla~·ına ~ lacaktır. spor hareketleı·li :ya~~lacağJ ~her al.~n- ~K. uzı(·G: .. ~~ eyıcı. ıls 1 .e)rı, 21'5r:: ıvı ıngılızce ı en ve ıııgı ere:ı:ı 1
• 

1 
Manisa a elmiştir. · • ~ r ı. : ~ · . . • Bu cins balıkların ya ·ayış tarzlan- nuştır. Hu araca, gureş, tenıs ~e yuz- ~-n~ışma unun mese e erı , · o t:ını:ran bir zattır. · Y g - Bır falcı geldı. Sız de g-elın, falı- nın halka güstei·ilnıesi için lazım olan me müsabakalarından başka, fudbol .Muzık: Radyo ı1aloıı orkestrası, 22.30 

Yeni kabinenin yalnız japonya ve Köy _çocu~lar~a. okul . . ~. nıza bak::1ın ! bütün tedbirler al ııı:ıcaktır. Fuar za- ıniisabakalan da olacaktır. .Milli kil- Ajans haberleri, 22.45 }Iüzik: Rad,\·o 
japon menfaati için çalı~acağı bildi- l\Ianısa bolgesın_ıı: Ör!1ek çıftlı~ın- Diye haber gönderir ve cumhuı· ce- nı:ınında halkııı en kalalıalık bulundu- ııie ;-;ampiroııu Be.·ikta~;Ja .i\filli küme ;-;alon orkestrası prog-ramının devamı. 
rilmiştir. (~ •• G.) ~e köy. çocukları ıçın z'.raat Yeka!.e: nuıat, çingene kadının pis yaygısının ğu ak~am iizerleri, Jıu hayvanlara gı- ikincisi Galat.asanıy takımları İzmire 

1
22.55/ 2:1.00 Yarınki pı·ogram ve ka-

Londra, 18 (A.A.) - :Mıllı ve be~ tınc.e ~ır me~p . a.çıl~a~ına' k~ı aı. etrafında toplanır, bakladan, boncuk- daları \"Hilecek ve bu hayvanların na- gelecekler, Allay ve Altınorclu takım-ı panış. 
nelm\lel vazıiydtfo inklşafını karşı- verılmış ve b~ ış ıçın zır:ıa~. "..ekale.tı tan, ııohuddan keramet umarlardı.. sıl gıda aldıkları da gösterilecektir. lariyle :ıı aJhı;;los ve 1 eyli\! tarihleı·in_ ıl--------------ı 
lamak için japonyanin kabu] ed~ce- z~raati .u"!umıye şube .mudurıı _Rem- .' Falcılar genç kızlara, manalı manalı Akvaryoma konu acak balıkların de karşılaşacaklnrdır. l'E5l ~!?;:le! .!S\ 
ği hattı hareketin ne olacagı alaka z~. şehrımıze g~l~re~. iltıda~ ed~lece~ ışarct "eler; tutulmasına şimdiden başlanmıştır. Ankara ve İstanbul muhtelitlerinin lg} ~ U ;;;;;;» ~ 
ile beklenmektedir. ~~ıponya hiikil - cılftlik m_ekte?ını gozde~ .~eçırm~L - Ilu yıl kayta.n bı~·ıklı, ahım .~a- Balıkçılar ccm!~·eti reisi Ali Kara Os- Fuaı· zamanı~da İz!'lliı: ~uhtelit.! ile '--------------
meti, japon menfaatıııın nerede ol - ve ?.azı dır~kt~~er vermek uzer~- ~o hım lıir delikanlı ıle nışan olacaksın, m:ıııın nezaretı altında yapılan tutma karşılaşnıalat mı temın ıçın bu bolge- ZAHiRE• 
duğu uali karşısındadır. Bu menfaat ıse orı~.e~ çıftııırıne. hareket etmı'5tır. seni gözüne sürme gibi çekecek, bir de- ameliyc~inde şimc)iye kadar müteadclicl !ere müracaatler yapılmıştıı·. 1\-Iüsbet 18 Ton Kendir T. 
Almanları memnun etmek için Rus- Yalının teftıılerı . eliğin iki olmıyacak, kapıda h:ılaygın, cins balık tutulduğu gibi bilha,;sa son cevaplar alınırsa, 7 ve 8 eylUlde üç şe- 50 Ton Bakla 
\"aya hücum etmek midir? Yok~a Y.alimiz Bay Faik Türel yol faalı- uşakların olacak!. Nur topu gibi yedi günlertle yüz elli, iki yüz kiloluk iki hir muhleliti arasında alakalı karşı- :rn Ton P. 

1

çekirdek 
2:J 

!16 25 
6 75 ·mndiçiniden ve Siyamdan iisler ıs- y.etini tetkik etmek üzere dii!1 Ak: kızla iki oğlan doğuracaksın. kaphıml~ağa ile üç ~· üz kilo ağırlı ,ğ-ıncla !aşmalar olacaktır. 000---

temek lazım gelirse ~ebr.en almakta lı~~ara -~itn~~ş ~·e abam iizerı sehrı- Diye martavalı .nıttur~rlar. ve o za- • 00 H~rp malullerinin 
mıdır? Veyahudda Çın - Jftpon ~uha ınıze donmuşhff. rnllılar ·eııelercıe sürenı intizardan K k Halkevinde Bahribaba parkında -
ıeb-el~rinin neticesine va~abılmek Lozan günü sonra, 'nihayet bıyıklad ağızlarının arşıya a tütün ikramiyeleri 
iein bir karar vermeden ,·aktt kazan- 24 temmuz Lozan günü için H-alk içine diişmüş, .eciic biiciiç. inııanların kurslar ve konferans tadilat yapılıyor . 
r.ıakta mıdır? . .. • evimizde, bir toplantı yapılacak, kucağına nasip olur ve hayat boyun- H arrı malulleri şehit yetimlPriııin 

A_nlaş~l~ığ~na göre. J~ po~ .. h~ku .. ~ evveıa müzik v~ koro ?eyeti tarafın-,ca çamaşırdan ekmek yoğurmağ~, tah- Kar:;nyaka Ilalkevinde ikinci dak- Bahribaba ı»arkının kısmen yeni- 941 tutlin •ikramiyeleri tevzi edilece-
metıne ıkıncı hal çaıeı;ı musaıt go dan konser verılecektıı-. ta ;;ilmekten çocuk bezi yıkamaga ka- tilo kıır:ıu 21-7-941 günü açılacak ve den tanzimine başlanmıştır. Parkın ğiıı<len cuma ve salı günleri sehit yr-
riinmü tiir. Ve mü;;takil F:a?sız A- dar kaşıklarına ne çıkmı~sa. habire bir ay devam edecektir. içinde bulunan havuzun, çocukların timlerinin, pazarle.~i günleri harp mıı jansın'l göre, japon i,;teklerının __ muh. - Almanlara go··re ralısırlardı. · Karşıyaka Halkevinin lisan ders- taş ve toprak atması yüziind n daima 

· ' t bl · d 1 · ı · Al k l l ·ı' d"l · k Idıg·ı a" ··1 .. b h lt1Hi subaylarııı, çarşftnba ve.per:ıen-telif maddeleri Vişıye cıe e ıg e ı - · Razı evli kadınlara da. eııne nıanca ·urs arıca ı ave e ı - pı;ı ·a .,,oru muş ve u avuzun 
· · B dd l ·a

0

ında ~unlar B t afı b' • c· ••hifede ' ' mı'stı·r kaldırılm:ısına da karar verilmistir. lıe "Ünleri harp malfilü erlerin re,,_mi · mı tır. ıı ma e er aı' ~ ' ·1 ' - .&f a r ının 1 - -. _ Kocanla aranda biri var .. Şöyle ' · · " 
\ aı dıı·: Berlın, 18 ( A.A.) - Alman teblı- uzunca· boylu, esmer, za~·ıfça bir taze.. 21-7-94 l pazartesi. glin~ . .:;;aat 19 Park, pHin Çerçevesi Aahilinde tadil senet. raporları ve ikramiyç cüzdan 

Hincliçini simalindeki japol! kıta- ği: Hele di.isiin bakayım .. 0 seni kocandan da :r<arşıyaka Halk?vınde ogretmen edilecek ve Yeniden t:ocıık h:ıhçeleri lan ile birlikte şubeye nıiiraca:ıtları !arının arLırılması. baz~ istihkamatı? 17 temmuzda Kiyef havalisinde avırmak· ister. 1:alat t~rafından bır konferans w- yapılacaktır. ihln olunur. 
on beş sene müddetı.e Japonyaya kı- ilerlemelerine devam eden kıtaları- ·Yedi ~oğanla dokuz bakla, bir avuç rılt>cektır. 

000 
0 00

.._ _ _ 

ı~lan_ma;;;ı, komşu liman~a~·ı!I kontro- mız Sovyet mevzileri ile beton sığı - tuz, yarım okka kireci karıştır, topra- Avlanmak yasak Doktor, ebe ve eczacı- Yün mensucat fabrika· 
Hi içın .ıapon kun·et~.erın.ın .. kara.1va nakları işgal etmişlerdir. ğa göm, ciğeri yansın da bu işi yapa- Av komisyonunun bundan evvel J • 
ihr:ıcı Savguna on bın a keıın ge - .. A) R . d .• . . .ar arasında yenı d b l ~«· 'Il "d· · "d · lan kanıı Bukreş, 18 (A. · - omany a a masın, . .' .... verdıgı kararlara muhalıf olarak, he- sın a yangın aş angıcı m-sı, ın ıçını c ·!apodn 'd' 1 Alnı-an - Rumen umumı karargahının Derler ve zavallı kadın da, ışı gucu ııüz av mevsimi gelmedig-i halde çar- tayı·nler \"'tpılan harek tlerın ur uru ması, ·~· b k h't' d (U b ı s ' Düıı gece ~~ıbnhn karşı ~aat 2,15 · • .. t · beş numaralı teblıgı: ıra ıp mu ı 111 e zunca oy u, e. - sıda kafes içinde canlı kuş ve vuru 1-ın:ıtbuatııı t ra~)~? t~şı{" a ının ~-n- Basarabyanın sevkülceyşi bakım _ mer 7.ayıfça bir taze) aramağa kal- ~uş ördek ve bilhassa kekli'' satıl _ İzmİl' merkez lıelediye~i t.ıbilıliği- de Halkapınar yün mensucat fobri-ı;oıı ~o:ı~~~ıui~in t~Js:ı~t ub~at~r~~.~a- dan anahtarı mesabesinde olan nokta kar?ı.. . . , .' . rlığ; görülmektedir.- 'nunuıı - ön.üne ne Siircl eski Sıhhat müdürü Dr. Vedi ka ıııchı bir yangın başlangıcı ·olmuş.. 1 0

~iiyi~k· Rrit'an,·a hükumeti, uzak lar elimizdedir. Kolestide yapılan L<ı- k l•d~ı~.1 lı.k, ~ııthay~~ t~rJ aB,,ı sdahad
1
a
8 

bıl: geçilmesi için alftkad:_ırlara .Pblwat Dilgiıı, Karaburun belediye ebesi tur. İplikleri kurutma boru. unun 
~ • .J _ •• • l'k 1 h k . 1 k'"tl h !' d t . en ısını go ermış ı. un an se ·apıl·,raktır Bayan :.ıevlücle Tunçer Demirci bele altında bulunan tahtalar, borunun 

. arkta.ki vazıyetı bu:ru k hır a a a I ~a .are. e~ıy e ~ e a m e emız- ne evvel intişar etmiş ( 4 eylfıl 923) ta- ) c :· • l l · diye ebeliğine, Bayındır b~lediye e- fazla hararet yapması ,yüzünden tu-
ile takip etmektedir. lık ~ı~mıştı~. Hopı_n, _P~rtmı, Orbey rihli bir Tevhı<li efkar gazetesi elime Cezalandın an ote cı lıesi Zeynep Bozok Konya merkez e- tu~muşsa 'da yangın ameleler tara -

. To~)'.o, 18 (A.A.) - Konoye ka-ıve Cızınan ışgal edılmıştır. geçti. Bir yerinde, (Bir Almanın ke- Dün, belediye tarafından oteller beliğine, Demirci belediye ebe~i :.rn. fından söndüriilnıii~tiir. Zarnı· yok-~ın~sı~ı r:ıevz_uu tı:ı~se_de_n ~az~tel~r~ Budapeşte, 1~ (A:~:! - :\!acar hanetlel'i) namı altında su ı1atırları teftiş ec!ilmiş -:e ?.u te~tiş neticesin~-~ ş.e}_ref Ers~n Bayındır b~lediye ebe-ı tur. 
,, enı. ~~~ınenın bırı11;cı \azüesı mı!. genel kurma!'ının. teblıgı · okudum. bir otelın temızlıge dıkkat etmedıgı lıgıne, İzmır emrazı s~ırıye lıastaha- .i-------------. 
li: bı:Iıgı .kuvvetle~d.ırmektr. . Aksı Kayda deger hır şey yoktur. cFrnıısız gazetelerine Almanyadan görülmüş, noksanlarını ikmal etmesi nesi eski eczacısı Hikmet Akmaker Kimyevi ve bakteriyoloji ra-takdırde Jap_ony~ ı;;tık_bal~ emıııyetle ooo • i~'ar edildiğine göre istikbali keşfetti- için otel bir hafta müddetle kapatıl- Eşrefpaşa h:ıstalıane.«i ecz:ıcılığıl!a baknmı~:~~agı ~ıhı, . ımdııy~ t khal'dka~ F rankonun müttefikler ği. iddiasmda lıulqnan. (Mori_yarti) is- mış ve otel s-ahibinden yirmi beş lirn üıyin edilmişlerdir. porlarını haiz yüzlerce senedeu-
elde. ettıgı ~U\ affakıy.e~ erı e ı e . • • mınde bıı• Alman .sehır :ehır dolasa- da para cezası alınmıştır. ooo beri sıhh-ate faydaları mücerrep 
Ye ~u·~cektır, demekteclırler.' . aleyhıne şıddeth nutku rak konf.eranslar vermekte Ye Alman- ~AB11AUA Sarıcalar köyünde' bir olup İzmir - Çeşme şosesi üzeriıı-

\ aşıngton, 18 (A.A.) - \ aşıng - . , . vanın vakında kurtulaca"ını iddia e""- IJ d ·· 1 · 1 h 
ton siya i mahfill<>rinin nazari-arı Pa- - Baıtarafı l ıncı aahı1fede - ·ı kt. d' B t t·ct"' k b ı" -·-·-·-·-·-·-·-- cı"nayet old-U e guze manzarası::ı· e meş ur • k d kt. eme· e ır, u za ın a ı e vu u u a-
,<ifikte temerküz .etmi. tir. Federal ma · e1!1e. ~r.. .. . cağını jddia ettiği vukuat şuıılıırdır: Bıçak taşıyormuı : Urla MaJ_g-aca içmeleri lıiikfımet, bu husu~ta ihtiyatlı dav -! Ha_rbın 1Y.1 bır esa~ 1~~~r~nden başla- lngiltere Irlandayı Mısırı Hinclis- Ismetpaşa bulvarında Yusuf oğlu Berg<ıma kazasının Sarıcalar kü-
r:ınmaktadır. Mütale~ ylir~it.mek için, ~ad~g~nı -~·e ~ay~~ildıgın_ı, .Ku~~aı:ı.~ tanı kaybedecek ve ~onra gÖçecıektir. Salı hin üzerinde bir bıçak bulunmuş, yünde bir cinayet olmuştur. Ömer AÇJLD' ( 
her "evden evvel "enı harıcıve nazı- da n~tıce)ı müttefıkler lehıne degıştır_ o k" ·· d l ı a Al mu··sadeı·e edı"lmı·Qtıı· og>fo Hasan Ilü;:;evin Özdemir, Hasan 

" " " J 1 · · k · • ı n se ·ız av muca e ec en sonr man- · .., . ., ı:ını...n kim _olduğunu b~lmek lazımdır, mıyecegını! :ral~.~z_ :8;vrupada ı se_,fa e= ya Ru~ya;·a müdahale edeceklerdir. Esrarcılar yakalandı: _ .. o~lu Ali Kayayı, bir çocuk mesel~-
:::ıtımner V el., _bu. hllı>J,tSta. ~eyanatta 1 tın. artacagını soylı)en general F rau Alsas Loren istirdad olunacak ve mu- Ergül sokağınd~ ).Iehmet oglu Hu- sın?en r.r-alarınd:ı ç!.ka.n k~vı:~ netı
bulunmakt-an ımtına etmı. tır. Bazt ko' . . hare be üç ~ne sürdükten sonra Al- seyin, İbrııhım oglu Yunu:; V{) .VIchnıel cesınde tabanca ıle olduı mus+ur. Ka
nıü ahit! r iı>tifa s.ebebini da_hil~ sa- -. . ~vıupam ·· ku~uluşu .ıçın .genç= manya ve Amerikanın muzafferiyeti oğlu Abdulıahın esrar içtikl~ri görü- t~l yakalanmış ve adliyey.e verilmiş-nıyorJ\r Bazıları ıse daha cıddı se- lerımızın kanları mıhver aıkadasları ·ı.. ·h t b ı kt (P · ) · !erek vakalanmışl-ar üzerlerır.de 150 tır 

· ı · · k k . ~acak ı " nı aye u aca ır. arıs ın ya- • , , , . ·-------------o,ebl.er bu~~ın~u~u kana~tindt:dirler. 1(:~~ın genç erını anına arı.' ' - rı~ı enkaz haline i~kılap ıedecekti.r.~ gram esı:ar ~ulunmuştur. ( \ 

Dr. Müderris merhum Bay Ra
şid Tahsinin «Urla Malgaca içme 
suyu hakkında Karlispatın Şurp 
rudel Zals suyuna e:ther cihet 
riiçhandır) buyurdukları bu su; 
müzmin mide ve bevap teşennüç
leri, karaciğer, d:ı.Jak hastalıkla

rında, müzmin safra kesesi ve 
safra yollan iltihaplarında, saf
ra, kum ve taşlarında, müzmin 
inkıbazda, şişmanlık, nakris ve 
şeker hüstalıklarmda, bağırsak, 
şirit, sulucan, mesane yolları ilah. 
gibi bünyevi hastalıklarda sel) 
ve şifahbaş olduğu tecriibe ile sa
bittir. 

\ e Japonya )enı te~ebbuslere hazır- . Bunu okuyunca, ınsanın bektuşı fık- Eve aırmıı: J 1 
.anm_ak~adır. ' • . Demıştır. . ., . - rasıncla olduğu gibi (Dalga yapma) ~ İkiçeşı:ıelik 850 inci sokakta Halil Kari erimize. Amerıkanın Ru j'aya \ı ladıvostok- .F~an~o, abltıkaJa temas <:derek de diyeceği geliyor. Almanyanııı kurtula- oglu Salıh, Mustafa kızı 40 yaşında 
~an yapacağı_ yardımı önlemek iç!n mı tır kı: . . . , • .. .-· .· _ cağını anladık .. Fakat Alman:}·a, ı:ıan- Zebranın_ evin.e girerek öteyi beriyi 
Japoııyaııııı bıtaraflık'tan ·ıvnlma ıh - İspaıı:ı:anın aktıı;a<lı muşkulatın d b" ··d h ı ·ı · · h . karı~tırdwı sıradn yakalanmı.,tır 

• • ~ d b h d·1· n·· 'k' m·ı 0 ton ra an ır mu a a e ı e gırmemış, ar- ,, b .., ,, • 
timalinden endişe edilmektedir. an a s.e 1 ıyor. ~n ı 1 

•· ı Y. n .. bi bizzat açmıştır. Rusya, daha son- Çamaıır çalmıı : 
Sayi'un, 18 (A.A.) - japonyanın htıbubat vardır .. Bız, AıJantın gıbı ra -müdahale değil- filen. harbe giı-- Bayraklı sahil sokağında Şükrü 

eenubi Hindiçinideki hava ve deniz dostlarımızdan yıyecek bjlduysak, unu- · t' . ~.- h be b ·I .. ı h u.. ·· kızı on '-'etli .raaında Ayşe. Refail kı-
tul l d k . di"erl · b' yi.,,ecel' mış ır. .nu are a~ J.}'a ı en z uç ., ,, ,, , u7l~rini kull-aııması 'iç~n pek ~akında ma~a 1_ ır _ı, . ~ erı ıze J ~sene olmadı amma, görünüşe nazaran ~ı 40 yaşında Bohora ve lsmaiı kızı 

Bir muharrir, eski bir 
tefrika için ricada 

lıır anlaşma yapılacagına daı1• yayı- v~rme~ı ke ı:nışleI~ır. . Buhran~n en 30 yıla çıkacaktır. Hem Almanyanın, 18 yaşında Meryemin banyo oda ın-
l:ın haberler mahalli askeri ve bah· şıOdOdeb~h dtevrbm~ed Bı~dlehşık1· ~md~r~~ad~~kn hem de Amerikanın muzafferiyetini dan çamaşırlarını çaldığından yaka- 1925 - 1926 senelerinde (Yanık 
ri ve .'!İvil makamat tarafından ya • l ın on ug ay ı a mı uşun u · . t h , . ··ı t k P ·hiz ·ı lanmıştır Yurd) gazetesinde (Bektaşiliğin 

· bulunuyor 

· l· . · Bu ümidimiz ve te=bbüsümüz boşa yan:ı:ana a a~.}'U e ~~ • _er ı e · . 
J.m anmakt~dır. ~u ma~amat, J~ - . . . . . "". turşuyu beraberce ~·iırutmcge benzer. Urlada bır ev yandı: . iç yüzü, beni nasıl uya'ndırdılar, 
11onyanın boyle bır talebı karşı<>ında gıttı. Çü~kll Amerıka ~ır.kamınla bun- Fransa yıkıldı, fakat Paris yanmadı. Urla ka~asının Alan mevkıinde 3 Bektaşiliğin felsefesi) başlıkları 
oulunmamışlardır. Jarın Jhı.acını menetmıştır. Bilakis Veygand ordusu Parisin yan- oda ve bir ahırdan müteşekkil Arif altında tefrika edilen eserin kitap 

___ 000 Amerıka, Avrupa kıtaları arasında .. . . . ' -ı N ··d "t b d k" k 
b' h 'mk" d Ç"' k"' b"' 1 b' maması ıçın şehrı daha evvelden ter- og u aşı .e aı ev, aca a ı urum- halinde neşri mukarrerdir. Ancak Jngilterede bir ~ehı·re ır arp 

1 ansıtz. ır.. uln ul toy e ır ketti ve harbi daha aşağıda vermek !-arın ateş alması neticesinde tama-
~ harp, uzun ve ne ıcesız o aca ;. ır. . 11 t tt men yanmıştır. muharririnde mezkur yazıları ha-

Urla Malgaca ' 
tÇMELE~ıNDE hücum edildi mlAmer!k.anıdn !Aspanyol~a ~?n~~and k~- yo G3::gfüy~r uki fal, çuvala sığmıyan Torbalıda bir hıraızlık: vi nüshalardan bir kısmı eksiktir Mükemmel odaları havi hava· 

sı arı ıçın e vrupa a ıç ır eı;- . - b • b · . .. d ı t h .. k ·· Torbalının Özbek köyünden Gül- O zamanlar bu tefrikayı keserek d ı ı çıkmııttır. Kat'i raporlar alınmamı~sa Jetin gözü olmadığını söylemek saliihi- mız!afa ;nzeı, f ıı ıpu ~ ıe u kmu süm Yanık Gühüm Barbar ve Güllü dar güzel bir otel var ır. çme ~-
da inı-ıanca zayiatın fazla olmasından yeti bizden ba§ka kimsede yoktur. caı~ ~l urd .~~r\ ~ya~ı m~y t a~a ç~ :r· isminde üç' kad~n ayni mahalde Re- saklıyanlar, istins;h için gazete • re gelenlerin yiyecek ihtiyaçları 
endişe edilm ktedir. Diğer bazı yerle- Tarihte ilk defa ol:ırak İspanya ken- h da .a. degı., Fa. ıl a kal re e . etemelh at- dep og~ lu Fahrini; evine kapı kilidi- miz vasıtasiyle beş, on gün iare _gayet ehven ol-arak temin edilmi~-
re de bombala·· atı 1mı~t H d" tn. k dd t h"k' 1 t a ogıu uı. .ı ı, ~ ımıza re e - lfıtfunda bulunurlıi muharriri .· . • . ~ ır. a~ar ve za. ı u a era m:ı. a ım o muş ur. tiğimiz gün, (ve dahi duralar) demek ni kırarak girmişler ve bazı eşyala- rsa ' tir. 
;\ıat yoktnr. - J·' rı çalıp go"'tu··ru··rıeı·ken yak""ianmı"- minnettar olacak ve çıkacak kitap-Lo d 18 (AA ) t ·ı· t · d · t' azım 0 

.,, İçmelere uğramak üzere Haa· .n. r.a. . . - ngı ız ayy~- remız üssüne öntnemış ır. · ÇIMDlK !ardır. tan bir nüshasını imzasiyle kendi-
r~~erı du~ g~ce ı<:oJony!-ya ve Renın . ~ondr~,~~~ (A.A.) - Hava nezare- Ttütün kaçakçılığı yapıyormuş sine takdim edecektir. Keyfiyeti, mahane civarında Belediye San~-dıgcr yeılerındekı sınaı hedeflere ta- tının teblıgı. Ödemi~ kazasının Köseler köyün- . . . . .. . ral garajından he.r saat başında 
arruz etmi~lerdir. Hedeflere tam isa- Bu sabah simali Fransa üzerinde Kanda 18 Komünist · d H.. · ~ı Ah d' · d muharrırının rıcası uzerıne mem-

1 
hareket eden otomobı'J ve otobüs 

. . " . en useyın og u, me ın evın e 1 1 k · f h'· t f t b betler kaydo~unmuş, _ rüıyet şartları- cereyan eden h~v8:. ~u~ar:~~rınde 9 tevkif edildi zabıta tarafından kaçak kereste a- e et Jl' anına ızme ır~a mı u- vardır. 
nı~ bozuklu~un~ _ragmen yangınlar Alman tayyaresı duşurulmuştur. .ranırken 24 kilo yaprak tütün bulu- lan okurlarımıza arzederız. • , • 
mu. ahede edılmış~ıı-. . . ~ndra •. ~~ (A.~.) - Hava nez~r~~ Pıu·is, 18 (A.A.) - Paris Polisi, narak müsadere olunmuştur. Suçlu ::::::::::::::::::::=:::::'.::::::::::::~~~~~~~~~~~~!!'!!!!!~!!!!!!!!!!! ~ent .. Nazerdekı _gemılere k~rşı Y~- ~ıI?-ı~ teb.kigıne ~o~, per~mb~ gunu Kanda araştırmalar yapmıştır. On se- hakkında takibata devam olunmak-pılan hucumda 4 hın tonluk hır gemı- ıkısı Fransa ve üçu Manş uzerınde ol· kiz komünist tevkif edilmiştir. tadır 
.ve tam i!'labet kayclolunmuştur. İşgal mak üzere beş düşman tayyaresi talı- -----=-----~-.:....::..:..·------------
altındaki arazide bulunan hıı:va mey- rip edilmiştir. İki İngiliz avcısı kayıp- lzmı·r Defterdarlı°'ından· danları da bombalanmıştır. Bır tayya- tır. cm_ ı 

M. M. V. deniz levazım satınal
rna komisvonundan: 

l - Tahmin (!dil n bedeli 33800 lira olan 20.000 kilo 11ndeynğmın 22 
Temmuz 941 Salı günü ·a:ıt 15 de pazarlıkla eksiltmesi yapı-
lacaktır. ' , · 

2 - İlk teminatı 2G85 lirn olup ~artnamesi her gün 319 kuı·uş bedel 
ınııkahilinde komiı:ıyondan alınabll ir. 

<l - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve ikinci mad
dede yazılı miktardaki teminat mektup veya makbu~u ile birlikte 
belli giin ve santte Kasımpa~ada bulunan komisyonda lıazır bu-
lunmalıırı. · ~ __ _ __ _ 19 20 .(2743) 

1000 lira bedeli muhammiııli İzmir körfezinde kiiin ve Hazineye ait 
Kırdeniz Voli mahallinin 1/3/9·11 tarihinden 28/2/944 tarihine kadar üç 
sene müddetle Balık avlama hakkının taliplerine ihalesi için ikinci defa 
yapılan müzayede ve pazarlık nıiıddet!eri zarfında talip zuhur etmediği na
zan dikkate alınarak m~zkür Voli mahallinin 600 lira bedel mukabilinde 
reniden 19/7/941 tarihinden itilı:ıren ve 15 giin müddetle müzayedeye çı
karılması komisyonu mahsu,;unca kararlaştırılmı~ olduğundan Ağustosıin 
·lördüne mü:adif pazarlesl gilnÜ ~aat 14 de ihale:<i rcra_ edilmek üzere mü
zayedeye vazedilmiştir. 

Taliplerin yevmi mezkürcla ~;, 7,5 depozito akçelerini hamilen Defter
darlıkta müteŞekkil komisyona miiracaatları ve <!aha fazla malumat isti
ycnlerin müzayede 11,ilnünden evvel Defterdarlık Varidat müdürlüğüne mü
racaatla şartnameleri almaları ilı1n olunur. 19 23 27 81 .(2768) 

' I 

lstanbul belediyesinden: 
Mecidiye köyünde çarşı için, Galataaa Kalafatçılar Buğulu saman yo

lu, Feriköyünde Bozkurt, Şişlide Abideihürriyet, Taksimde Fiyat 
garajı, Cihangirde Tüfekçi Salih, Batarya, Bilezikç.i, talimhane, Taksim 
cadde ve sokakları!Jın şose, parke ve adi kaldırKn inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 22707 lira ve ilk teminatı 1703 
lira 2 kuruştur. .i\Iukavele, eksiltme, bayındırlık işleri ·genel hususi ve 
fenni sart.nameleri proje keşif hüliisasiyle buna müteferri diğer evrak 
114 ku,nış mukabilinde Belediye Fen işleri Müdürlüğünden verilecektir. 
İhale 28/7 /941 pazartesi giinü saat 15 de Daimi Encümende yapılacak· 
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 gün 
evvel Belediye Fen işleri ~üdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehli
yet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikaları imzalı şartname ve kanunen 
ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevre· 
sinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar 
Daimi Encümene vermeleri Ji\zımdır. 12 16 19 24 (2618), 
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1 
~ ev~zım ~m&rlıeı ~tın alma k.o~iayonu.ndAn: 

A.~ag.ıda cın; ve mıktıırı yazılı ıkı kalem odunun 22-7-941 gü. 
nu hızalannda gösterilen saatlerde kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

~ - Ş:rtn~tııe.leri he.r gün komisyonda görülebilir. - .! teklılerın bellı gunde zarfların açılma•ındun en az bir saat 
onceyc kııdaıı tı;klif mektuplarını kanuni veRikalariyle birlikte 
makbuz ~arşılıgındu Fındıklıda •atın :ılma komisfonuna ver_ 
meleri. ' 

C'insi Miktaı :llu. bedel llk . Te. Eksiltme saat 
Ton Li. Krş Li. Krş 

ODUN 
ODUN 

:1000 
38·l0 

60000 
76800 

4250 
4590 

11 de. 
11,30 da 

• 1 9 14 19 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Ileher kilosunu yuz elli be~ kuruş fiat tahmin edilen 70,000 

yetmiş bin kilo sadeyağı karalı -zarf usuliyle eksiltmeye kon
mu5tur. 

2 - Eksiltme 21-Temmuz-941 pazarte<i günü saat onaltıda kışlada 
İzmir levazım amirliği •atın :ılma komi<yonunda ,-apılacaktır. 

:ı - Hepginin tahmin edilen tutarı 108500 liradır. · 
4 - Teminat muvnkkatası 6675 liradır. 
5 - Şartnamesi komL•yonda görülebilir. 
G - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni ve•ikalari\·le teminat 

teklif mektuplarını ihale fiaatinden en :ız lıir saat evnl komis-
yona vermi• bulunacak;ardır. 4 9 14 1 !J 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
J - lklıer kilosuna 13 kuruş fiat hıhmin edilen 232 Ton patates. 

2 
" .. 

26 .1 7 '!!41 günü saaı 11 de kapalı zarfla i•teklilerine ihale edilmek 
tl1.<>ı-c eksiltmeye konmu~tur. 
.\Iuhanımen bedeli -30160- liııı olup ilk t€minatı 2262 liradır. 
Şartnamc<i konıi•yonda görülebilir. ~ 

1 - Hep ine istekli .,lıııııdııfı takdirde Anadoiu ve Rumeli cihetlerine 
aıt olanlar ;ırrı ayrı da ihale edilebilir. 
İst€klilerin belli gi!nde en geç saat 10 na k

0

adar kıınuni ve;ikaları 
ile birlikte teklif mektupl:ırıııı makbuz karşılığı Fındıklıda Ko-

1 

2 

mutanlık Satın alma komisyonuna yer~eleri. 9 ' 14 19 24 

İzmir levazım amirliği satın alma komiayonu.ndan: 
Beher kilosuna bir kuru~ yirm santim fiat tahmin edilen 400.000 , 
kilo Saman ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu1muştur. 
Eksiltme 21 Tem. 941 Pazartesi günü saat on altıda Kışlada fz
mır levazım a~ir1 iği satın alma komisyonundayapılacaklır. • 

3 - Hepsinin, t.1hmin edilen tutarı -9000_ liradır. Teminatı muvak-

5 

kaUı akçası -675- liradır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak edecekler k:ınuni vesıırn,ariyle teminat ve tek
lif m('ktup!arını ıhale ~<aatından en az bir saat ~vvel komisyona 
vermiş bulunacakl:ırdır. 5 10 14 19 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komiıyonundan: 
1 -· Beher kilosuna 27 kuruş 50 santim fiat tahmin edilen 71,500 

kilo yoğurt alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 21-7-941 pa. 
zartesi günü .. aat 15,30 da tophanede İstanbul levazım <ımirliği 
ılatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - tik teminatı 1474 lira 69 kunıştur. 
:ı - g,saf ve şartnamesi komi~yonda göı·ülebilir. 
4 Taliplerin kanuni vesikülariyle teklif mektuplarıııı ihale saa. 

l 

.. 
" 
4 

tinden bir saat evvel komi~yona vermeleri. 5 !J H L!l 

lzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
Beher kilosuna 550 kuruş tahmııı edı,eıı 5 00 kılo 16 12 , ·o. Ba
lık agı iııliğı :ılıı..aca•,tır. 

l'nz:ırlıkla ~k5ııtme,i 23 7 !l il Cuma günü ~aat 11 de Tophane
de lst:ınbul Levazım ııın i rlıği .-atın alma komisyonunda yapı

lacaktır. 
Teminatı .l:!l2- lira 50 kuruştur. 
, 'ünıuııesi konıissoııda görülehilir. 

5 ~ Taliplerin belli vakitte komis.rnnıı gelt1J(>JerL 

1 

2 .. ,, 
4 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Jleher kilo:ıına 155 Kuru~ f'ııt tahmin t•dilen 20 Ton su<le yağı 
28, 7 !lil pazıııte<i günü <aııt 15 de ('anakkale As. Satın alımı 
Ko. u.ı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Kat'i teminatı 4650 l i radır. 
Ev af ve ş~ı-tnanıesi her gün Ko. ela giirülclıilir. 
lstck~ilerin mezkur tarihte komisyona gelmeleri. 19 2 t 

iz.mir levazım amirJiğ:i satın alına ~om~~yonunda~: . ., _ . 
- Beher kıı0,una 31 kuru~ 40 sun,tı~ı ııyat tah"!ın edılt• n ,,,,gz 

ton döküm benzin 25-7-941 gunu "a-:ıt on lıırde pazarlıkla 
satın alınacaktır. . 

2 - ~Iuhammen bedeli 1,127.718 l:radır 
3 - Kati teminatı 91,3332 lira l kuruşt~ı:: .. 
4 - Şartnamesi her gün komısyonda gorulelıılır. 
;; _ isteklilerin lıelli gün ve saatta Pındıklıda ~omı:tanJ;k "ıtııı 

alm:ı komisyonunu. muracaatlun. 1!l 20 21 22 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komi•yonundan: 
.\likta rı 

Kilo 

,too Patlıcan 
400 Taze fa•ulya 
400 Kab"k 
300 Domat 
:ıoo Soğan 
ı 00 Taze lıilıer 
660 Kabak 
660 Taze fasıılya 
410 Domat 
~00 Soğan 

Yukarıda cıns ,·e nıiktnrı yazılı un kalem sebze pazarlıkla saun -.ılı-
nucaklıl' • · .. Taliııl~rin 20-7-941 pazartesi günü saat .. 15,:10 dn kı~l:ıda lr.mır le-
vazım '{\mirliği ~atın alma konıi~yonuna muracaatları. 
-İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 

:\Iiktarı 

kio 
:W.000 Linit maden kıimiirii 

6.000 Makarna 
a.000 )[akarna 
7.000 :\lakarna 
:ı.ooo Salıuıı 
a.ooo Sadeyağı 
·l.000 Makarna 

Yukarıda cins ve nııktarı yazılı gekiz kalem yiyecek ıt)TI a.rrı ıııı 
>.arlık!a 8atııı alınacaktır. Taliplerin 22 temmuz !14 l .-:dı gunu saat 
on be~te kıslıı<la lznıir levazım amil'liği 'atın ıılma konu'yonuna mü-. ' 
ı·ncaatları. 

'2mir levazım amirl i ği satın alma komisyonunda~: . . . 
1 - Beheri ne 70 .>anLnı fi,ıt tahmin edilen 1~ milyon ıılıımını on çaclıı 

dügmesi alınacaktır. 
P 1 ki k ·1t · .,- - n 11 (' .. .. t ıJ 30 da Topha azar ı a e ·sı n1e!'iı ... u ı ~' un1a gunu ~aa • 
~ede 1. tanLııl Levazım amirliği satın :ılma komi-<ynııııııda yapıla-
caktır. 

;ı İlk temınnlı .6150- liradır. 
~ - .:\umunesi komiııyoncla görülebilir. 
ı:ı - 1 teklilerin belli ,·akitte komieyona gelemeleri. 

19 20 

(ANADÖLÜ> 

1 zntitl levaıı!11 a;Hitli.it aattn alma komiıYonundan 1 
1 ı,.,fıer kı_lus~ın·~ fıyat t:ıhnıiıı (•dilen 4882 ton kuru ot 4-8-9~ 1 

ııazartesı ,gıınu "ı:ıt on altıda kapalı zarf usulü ek<iltme ile 
•atın alınucal<tır. 

2 - l\luh.ammen bedeli 4:rnaso lira olup ilk teminatı 21325 lira 
20 kuruştur. 

:3 - Şartnamesi her gün komisuonda görülebilı'r 460 to d ' ı • k ·· ' . n an aşa
gı o mn1ı;na1 uzder~hşartnamedeki kayda göre bu miktar avrı 
ayrı ta ıp ere e ı ale edilebiliı· · 

4 - t,teklilerin belli günde en geç sa~t on beşe kadar teklif mek-
tuplarını Fındıklıda satın :ılnrn komi•ı•onun ı b k 
lıg-ı· vermeleri ~ · ~ a ma < uz arşı-

. 19 29 28 1 
İ&nıir ~ev~zım amirliği satın alma komiayonund • 

1 - Yıı· to ı 'ade · an. mı ı . · yagı pazarlıkla satın alın-:ıc kt 
2 - Şartnam.e.ı ve evsafı Topkapı ::lfaltepesind a kır. - t 1_ 

m:ı komısyonunda görü le bilir e as erı "a ııı a 
:ı - Eksiltme 24-7-941 persenhe · ·· ii saat · 

bina<ıııda yapılacaktır.· · gun ·' on best~ komı"von 
.ı - Kati teminatı tekarrür edecek fiyat üzerinden alınır. 

lzmir lt"vazım 
' 

19 21 
amirliği 
:\Iiktarı 
Kilo 

satın alma komisyonundan: 

35.000 Saman 
20.000 Linit kömiirii 

4.000 Kuru ot 
4.000 Saman 

BO.OOO Linit maden kömilrii 
6.000 Pirin 

y 800 S-:ıbıın 
ııkarıda ciıı" ve miktarı ·a- 1 . 

ayrı pazarlıkla satın alınac<ıkt~ır r.ı ı YNli kalem ıase maddelt•ri, ayrı 
. 'l'alıplerin 22 temmuz !J41 .,.11 ; .. .. . . 

fıyat üzerinden yüzde 
0 

b · ' ( g~nu saat on beşte teklıf edecekleri 
İzmir levazım amirliği sa~• ~~! ~mınaı! katiyeleri ile birlikte kı.lada 

1 
. · ın a m.ı komı,yonuna müracaatları. · 

zmır Levazım Amirliği Satın Al K . d 
1\1.kt ma omıayonun an: 

ı · arı 
Kilo 

1 0.000 Makarna 
:ıo.ooo Odun 
6.000 Ayaktan '1fnr eti 
8.000 Kuru ot 
6.000 Saman, 
:ı.ooo c,ulı~ık makarna 
::.ooo Ke.s~Jmiş sığır eti 
:ı.ooo K~ılmiş •ığır eti 
4.000 Ayaktan - . 
6.000 A . "!!"'r et~ 

Yııkııı·ıda cins ı·e miktarı ·a~~rtan •ı_gır etı . 
zı~ı·lıkla satın alınacaktır. T~li 1 

1 
_.

0 n hır .kalem yıyc~ek ayrı ay~ı pa
yuzde 011 beş tminatı k· r. 1 P_eıın teklıf edeceklerı fıyat lizerındeıı 
saat on beşte kışlada !· a •.\el erı ıle bırlıkte 21-7-941 pazarttsi giinU 
da raoılacaktır. zmır evazım amirliji'i •atın alma komisyonun-

İzmir levızım amirli-· 1 1 B h . 11'1 ıatın a ma komisyonundan· 
- e er adedıne vetmi~ sant" . . .. 

bes "ÜZ bin ad· t 1 ' ·: ım fıyaL tahmın edilen 12 milyon 
· , e a umıııyoıı ac! d ·· - . hesabına alınacaktır. ç, ır ugme81 müteahhit nam • 

P:ızarlıkla eksiltmesi 25.7_9 , .. .. _ 
hanede iHtanbııl 1 • 41 cunı,ı gııııu saat la 30 da Top 

' evazım ·ımi ·I"· .. 1 1 '. yapılac:ıktır. ' 1 1K1 "ı ın a ma koınısyenunda 

2 

:ı - l!k teminatı 5625 liradır. 
1 - !llıımııne ve ~artnamesi ko · . .. .. . . 
,; Taliplerııı he ili vak"tt k m~·'.\ onda gorulcbılır. 

• 1 e omısy6na gelmeleri. 
19 20 

İzmir levazım amirliği satın alm k . 
ı - Eitı ton kuru fa~uı ·a k a omıayonuıidan: 
:! - .:\Juhaınmen bed" 1 )270 apalı _zarf tt"lulu ilf> satın aJınacaktır. 
" ' e 1 :7!!,000 l ı raclır 
" ~ ~artnaınc,i her gün 1"!'lnka 1 M 1 · . . _ 

~o~ısyonıınd~ göriılebif;r P • a tepe,ınde ,ı·kerı <~tın alma 
F.ksıltme 5-8-941 salı .. '.. 
satın alma komis: gmıu saat on be~te Topkapı Maltepe 

·1 

zarfla yapılacakfı~n bınasında .nıpı!acaktır. Eksiltme kapalı 
~ - .\Iuvakkat teminatı· 14 5 ~ 0 1. d 
6 T ki· a ıra ır • 

- e ıf mektıırıları 5 8 941 ı . .' .. 
7 

alnı·ı komi . - - . sa ı ıııınıı saat on be~e k<tdaı· Ratın 
~ ~ ;~onuna verılecektır. 
Ş:ırtnanıeııın dördiincii . dd . . . 
'ak kat teminatın kondu -";:'ı z·ı~;''Hle. ıstenılen ve•ikalar mu
l'ıısulrnlar topt·ııı ·h·ıle g d·ı"ı ·ı ıçerısıne konulacaktır. 

• • ı ' e ı e n ec(\rr· 'b· . , . • . . de• ihale cclilecekt"r ~• gı 1 a) ı ı ,ı~ rı talıplel'e 
-i . l . 1 

• 1 9 2:ı 27 1 
zmır evazım amırliği satın alma k . 

1 '- 12 000 . 1 · omıayonundan: 
• .,. · ·" "' mat kaput dtlgmesi 4 7'-0 00 düğmesi. !lOO 000 adet mat kiiç.ük cİ .. " · O adet mat ceket 

" - Pazarlıkla eksiltmec·· ?" 7 ,1, 1 ugnıe alınacaktır. 
· .~ı -~- -~ ·-1 ç·ırsanbn ·· ·· 

Tophan~dc lernzını amirliği sat;n ·alnı; k~nu ~aat 15,45 de 
lacaktır. ' mıs~ onunda .\"apı-

:ı - il epsinin tahnıın bedeli 18.7!l4 lira ilk tem· t 
kuruslur ına ı ~65'l lira 55 

4 - • 'ümtıneleri konıis~·oııda giirülclıilir. 
5 - Talıplerııı b~:li vakitte komi•yona gelıneleı·i. 

Maliye vekaletinden: 

Eski Nikel 5, 10 ve 20 parahk
ların tedavülden kaldırllması 

hakkında ilan 
' . _ı·:>ki nikel" 5'.1.0. ve 20 para.lıklnrın yerine dantelli bir kuruşluklar la 
Bı onz 10 paı alıkl.ıı darp ve pıyasaya kafi nıikta ·d· k ı · 
d

. ·k· 'k, ı a çı arı mış olclugun-

.m es ı nı el 5, 10 ve 20 paralıkların 31 6 9 J? t• "h' 1 · .. · · ~ .. rı ınc en sonra teda-
vulden kaldırılması kararla~tırılmıştır. 

Il!ezkür ufak paralar 1 Temmuz 942 tarihinden ·rb t k 
"I t · k lı . ' ı areıı ar ı teda-

'.u e ~'-':e:e · ve u tarıhten itibaren ancak bir sene müddetle ~·alnız l\1a1- ı 
«ınclıklaı 1.1 le Cunıhunvet Merkez baııkıı~ı şubele · c h · k . · rıne ve um urıyet 
Mer ez ~ank_as~ şube'ı olmıyan yel'lercle Ziraat bankagı şubesi' tarafından 
kahul edılrccktır. 

lWeı:jnde bu ufıık paralardan bulunanların bunları Malsandıklariyle 
Cıımhnrıyet i\lcrkez bankası ve Ziraat bankası şubelerine tebdil ett· ·ı _ · ·ı· 

1 
ırı mc 

'1 ı an o ıınıır. 17 19 (2737) 

\ Yüksek Mühendis mektebi sa-
tın alma komisyonundan: . 
, . .\Iektclıimize kapalı zarf usulü ile 30 bin kilo et alınacaktır. Beher 
'<_111osumın muhammen bedeli 60 kuruş ve ilk teminatı 1a50 liradır. Ek
sı tme :ll-7-941 sa~.t 11,30 da mektepte yapılacaktır. 

ın 19 24 29 2679 

lzmir ·fiat murakabe komisyonu 
reisliğinden : 
Sehrimizcle toptan ,.c perak~n<le çimPnto ticaretiyle iştigal etmekte olan 

ların halen el erinde me,·cud on torba ıııiktı•rından fazla çimentolarını~ 
':1iktarını hali hazır salı* fiatlerle birlik~ 21. 7 19·11 günü akş~mına ka
ı:ıar bir beyanname ile lzmil· ~[intaka Tıcaret :.\Hidürlüğiine bildirmeleri 
lüzumu ilan olunur. (277 4) 

SAtdl'., lS 

Ordu hasta bakıcı .hemşireler okuluna ait 
bazı izahat • 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankara'da 

M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şube

lerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me

mur olup tekaüdiye alacaklardır. · 
3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane

lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
teşekkilller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet Jçinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asli maaş
dan başlamak üzere m.aaş alacaklar, ve bu miktlır gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi iaşe; giydirme ve barınma orauya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylfil 1941 de tedrisata başhyacalı;tır. 
7 - Okulıı kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve TÜik ırkından bu-

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

müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti raporu ile 

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

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

muvaffak olmak şıtrttır.) veyıı bu derecede tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına elde-
necektir). ' 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşaruı.nlarla kc>
cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir mü.sbit evrak 
keza eklenecektir. • 

g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terk~ttiği, ev
lenme sureti ile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı ııe
ıı.clik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
selıebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhüdname 
verecektir. 

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

edilecektir. 
9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler

den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lik şubeleri vasıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul milfıilr lüğüne gönderileceklerdir. 
10 - Müracaatların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi 

lazımdır. ı 
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 hastalıkları tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paralan kendilerine 
ait olacaktır. 

Ankara. Merkez Ha8taha.nesi B~ Tabibi 
' 11e Okul Müdürü Albav 

• Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Haziran 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Temmuz 1 4 7 10 ıs 16 19 
22 25 28 SO AiUAtoa 941 (18°') 

Deniz Levazım Satın alma ko
misyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 52,700 lira olan 100 ton sabunun 30 lenı

nıııı. !l il çar•anba günü saat 15 de kaı"ılı zarfla eksiltmesi yapılacaktır . 
2 - İlk teminatı 388(; lira olup ~artnıınwsı h~r gün 261 kuruş mukabi_ 

iinde komisyondan alınabilir. • 
3 - isteklilerin 2490 sa~·ı!ı kanunda yazılı vesikaları muhtevi tanzim 

ecl~cckleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve •aattaıı bir saat evveline 
kadar Ka<ımpa~ada bulunan komisyon baş!_ianlığına mkbuz mukabilind~ 
ı·~rmeleri. 15 19 24 29 2678 

lzmir belediyesinden: A~h~s'": lcı:a .Meı!ı~ı:luğıınd~n: ·ı-
Karsıyak 1

710 
l k k d.. Akhısaı Tutuncul.ı Bankasına b. 

: .. • a sayı ı so a oşe- k.. 1 ı~ ı· .. , z· a· t B k na ve me~ınin 1710 . k .... kta 't"b 200 ııe " ıı.ı \e .ır " an ası 
. so "' n ı 1 ~ren vergi borcunıı 185 lira ki ceman 330 

~1etre boyclakı kısmının Beledıyece y~- lira boı·cu için Mehmed karı"1 Fatma 
rı ecek kesme taşlarla esaslı tamırı, .. .- 1 · · .,28o N ı k öre Feıı işl~ri M .. d .. lii- .. d k" k ·r ',ıı ıs oı ının - o. u anumı g •. 
. . . u ı.ır gun e ~ eşı ve. tescil t'clilen borçlarıııa verilmesi lıı· 
~artnamesı ve0hıle açık eksıltmeye ko- · · k ·t· · ' . . . _ zımgelen beş taksıtten bır ta sı ını ya_ 
nulmuşlur. Keşıf bedelı 2145 !ıra l" . ld ki d 176 r Zira· kuruş muvakkat t · t 160 li 90 tıı mamış o u arın an ıra 
k . '( . . ~mına ! .... ra at Ilanknsıııa olan bor~larından fazla 
u'.uş _uı. Talıplcrııı temınatı ogleden çıkmak sart!yle lıorçlıı Fntmaya ait 

ev\el lş Bankasına yatırarak m. akbuz- Akh" K k··yu .. Tınaztepe I .· I ·h . · · ı~arın arc~-.ıon~·a o ~ J 

aııy ~ ' .. ale tta1r6ıhdı olan 2.5/7/941 .. Cu- mevkiinde lOOO lira kıymelinde 20 dö-
ma gunu •aa a Encumene mura- nüm tarladan borca ve masraflara kii-

' Caatları., . 10 15 ~9 ~4 1 n miktarı olan 10 dönümü cenuptan 
1 :--:·h>leı.ı.me d~ıresı. bahçesın; bırlşimall' doğru yani nı<fının bilifraz a~ık 

bekçı l,u!ulıesı ve bır gırış kapısı yapıl- , rt . . . tı',.l 18 ·~ 941 pazartesi 
F . 1 . )!"d .. iti"". dk" k "f '' ıı m,ı ,urc , e ' • 

ması, ten ış ~rı hu.
1
ur gkuneke . 1ı eşı /günü ,ant 11 den 12 ye kadar Akhisar 

ve sar namesı ve~ ı e aç~ sı ~eye\icra dair ,inc!e satılacaktır . O gün mu
konulmuştur. Keşıf be.deh 1164 ~ıra 77 ıhamrıen kn•met.:nin 'o 75 ini hulma
kııru~ muvak~at temına~ı 87 1.~~ 35 ılığı t~],dirde artırma on gün uzat ıJu. 
kuruştur. Talıplel'ln temınatı ogleden:r"k 28 •8, 911 Per:;emlıe günü ayni ,a. 
evvel lş Bankasına yatırarak makbıız- :ıttc ve Zira:ıt Bankasının alacağınrlnıı 
lariyl~ ihale tarihi olan .25.7.941 .. cu-;razla çıkmak sıır~tiyle ihalei katiyesi 
ma gunu saat 16 da Encumene mura-

1 
icra kılınacak' ı r. Damga harcı ve del

caatları. pü!iye resmi ,.e tı•slim masrafları ala-
2 - 1056 ve 1041 ;ayılı sokaklar 'la aittir. 

arasındaki 954 sayılı Karakapı cadde-I Satış p~şindir. ;\Iüzayede~·e iştirak 
sinde 300 metre boyda yeniden ana etmek için isteklilerin " 7,5 nisbetiıı· 
kanalizasyon yaptırılma•ı, Fen işleri:de pey akçe'i veya t~miııat mektuhu 
Miidürlüğüncleki keşif ve :;artnamesi ibraz etmeleri şarttır 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur./ Hu gayri nwnkııl üzerinde bir hal< 
Ke•if bedeli 9346 lira 99 kuruş muvak- irldia edenlerin ,·e•aiki ile lıirlikte 20 
kat teminatı 701 lira 02 kuruştur" Ta-ıg(iıı içinde icraya müracaatları ııkAi 
!iplerin teminatı öğleden evvel İş Ban-ı halde hahları tapu sicil ince sabit ol
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale

1 
nıaılıkcn pa,vlıc~mıya giremezl•r. Ar

tarihi olan 25.7.941 Cuma günü saat t11 nıa :ı 8 !ll 1 lal"İhindPn iti haren 11lı-
l6 da Encümene müracaatları. tıl:ırtı a~ıktır. 

3 - Aceze ve muhtaçlara verilmek Fazla ınıılıimat istiyenlerin clair<'-
üzere 25000 kilo odun kömüril salın mizD nıiirac:ıatl:ırı iliııı olıınıır. (:!7GG) 
alınması, yazı i.şleri :lfödil.rlüğündek;j Diş Tabibi 
•artnanw'1 veçhıle açık eksıltmeye ko- r ---..... 
nulmuştur. )luhaınmen bedeli 1500 !i-ı "C' 'd C ;; , 
ra muvakkn~ t.e~inatı 1.12 lira 50 ku- r erı emal vçer ı 
ruşlur Ta!ıplerın temınatı öğleden Muayenehaneaini ikinci Beyler 
evvel !s Bankasına yatırarak makbuz- , aokağı numara 72 ye naklet - ı 
lariyle ihale tarihi olan 25.7.941 Cuma mİJIİr. 
günü saat 16 da Encümene müracaat- TF.t.FFON. 4349 
!arı. 10 15 19 24 

• 



• 

SAHiFE. 4 "(ANADOLU)' 19 Temmuz 1941' Cwnarleai 

Amerikan mllletı Ruz. 
veıtıe birlik 

Akdanlzde denizaltı 
ıaauuati 

Sovuet ~ Çek anıa.ı
ması imzalandı 

Telgraf,. Telefon ve Ajans Haberleri 

-alkın yüzde altmışı lz
landa işgaline taraftar 

Yeniden yedi mihver 
gemisi batırılmışbr 

Rusyada Çek orduları 
teşkil edilecek 

' 

Mahkiimlar, Nafıa Vekileti tarafın 
Loııdrn, IK (.\ . .\..) -- Bu<•iııı Lon-

Nt•vyork. 18 .< ~-~\.)c - Anı'• ikada- 0ıı.cıı:a. 18 .• ~A.A.) - . .\ rnir:tllık clı·adaki 80\'yc•t <'iriliğine!<• C~k _ Sov-
ki şchir!e~ ahalısının ,r 60 ınd:.rn fa~- clnıre ·ınıı.ı tl'blıgı :_ . yei anı:ı.~ma~ı imza edilmi~tir. ı:u an
la.ı, Reısıcum~.urun Izlandnya Amerı- Akdenızde faalıyette bulunan denız- la!'.mn ıkı devlet arasında irn~i mü
kan kıtalnrı gonclermesini tmwip et- altılar, İtalyan harp gemisi ve tayya- rnes-rilleı· miibadel<>si ve mlişt~rl'k har-

dan yol işlerinde çalıştırılacaklar 
,· 

mektedir. C~lop istatistik miiesi'le~e~i- relerinfo himaye:;ind<>ki bir petrol ge- be devam hakkındadır. ' 
nin bildirdiğıne göre halkın '/c: 20 si nıi~ini torpillerni$lerdir. kinde Alman Anlasrnn Rusra ve ('ek i. · e• •• ı••k • k b•ı . ••dd t• d •k• •• 
buna muhaliftir. Yüz<ll' on dokuzu ise nc:kerleri \'C m:ılzemr. bulunan biri hil- edilmi~ 'sı>fir [~··ı~k· ·ı • "~k~eı·I a.?z_ı~ Jr gun U JŞe mu a J ceza mu e JD en J J nun 
k 

" . t' .. k d"'•e . t l k .. .. lk .. .. ı ı ~ ..,,.,. ııııcı5e x ·:ırarını errnemış ır .\ ıı · ıg rı or n o m::ı • ıızere uç Y<' en- nnzırı ,Jan 1\Iaz::ırik brafl 1 ı · · · 
• 000 r ~\~ ~a~ı.r~lr:-ıışt.1!'· 0rne biri;;i _i~i di- z:ı l'dilmiştir •. • . • nr fü ırn ım- affedilecek kendilerine yevmiye de verilecek 

Hali/aksın Nutku ~:·1,lı hll.\ h~ H! rlı!lerı ufak ?lm::ık. uz(>rı> Londra 18 (A 1\ - S .. ' . t 
B . . . . lll' yclk<>nlıd<>n mür('kkf'p hır k~fılC' ya_ anlasmas; So\'):~tİ~r Liri?~~·\<'- ge~ Ankara, lR (Hususi) - :\I:ı.hkOın- tır. :\Tnhkumlar i~in biı· lil'llek elbi - krndilerin<' YC'l'ilecl'kt.fr. Ru sur.i·thı 

.- af tara~ı bınıncı ıahifede - k:ılnnm_ış ~<' Alm::ın askerlNı . ve le- hiikQmeN 'tnrafınclan So\'v~f~1.\u et. kırdan bir kısmının yol 1.oıleriııçle <'.fi- sel er hazırlanm::ıktndır. Bunda •'afta malıklımlnr hem ·para !'.ahibi hem de 
m~ .. zannederım. .. 

1 
. d \'a7.ınııl ıle ohı hultın!ln hn _gemıler de ile mutabık olarak hyin. edil;~ek~ 1 !ıştırılmaları hakkında Adliye Vl'ka- Vekall'tinin i;;tüadesi, elin eli' nıüte- bir is sahibi olabileceklC'r acık ha-

ııtanyanın ta:ı.hhud erın eh vaz- bat.ır mıştır. B.ı.ı ye1kı>nlıkr Alman havlar kıı d ' , u- Jeti ile :Münakalat Vekaleti arasında hassıs işçi bulundurmak olacaktır. .. l · · · ' . g{'çeceğini sanmak yanlıs olur. Öyle h;wrnğı tn~ıvorlardı. . .• , . . rna~ asında Çekoo-lov::ık as- t b k t h 1 1 t . "' d"l'k "'T hk" 1 . • !· • l . d 1 '.ıc a dınç kalacakll!r, ıse nlı!!arak , . .· · . -·- ,. . k<>rı bıl'lıklerı te!'.kilini deri etmek- mn~ a.a a~ı o.mu m.:;>ım ıı .•n ~m-~nn )O · ı~erın e.ç~ı5- ll"kl ... 1 . bazı de\!letler \!ardır kı, başkalarına Avustralya havacılıg"' ın t.ed·r ç k k t 1 S ti P ~ ·-. vol ıfllerınde dort hın mahkum çalış- tıklan bır gune mukabıl mahkumıvet n ı a an duze ecE'ktır. 
karsı yapıldığı gibi, haklarından va:r. • hırnı ~ndeanlıgı: narı· ıovye~. edr bhırlıgkı .bttaş İırıl~caktır Bunlaı-a sıc~k vemC'k v~ miiddetlerinde~ iki gUn -affedilee.ek. İyi <'alışmıyanlar ve:rn başkalarını 
· ·· t hd · d · 1 k b 1 t d t k k d ' ·· ' nın ıc aresın P are u a · · - • ' · t 1 k - t ~k d l geçme.'o' 1 e. 1 Ve)~ zor _!l a lJ f' • a e Uman a bulunacaklardı, J . ..teak" riJecek, yazın çadırlarda, kısın ba- gündelikleri bir bankaya yatırılacak I>;\ C'n a a oymaga (' VI • P en Pr gf!• 

mezler. Brıtanyn b~yledır_. . '-'ı"clne'" 
18 

(AA) Ila P k b'nes·ı m riwte girC'n1 ··ınıa~!~1s~~nı mtn~dı'kı'nıpe rakalnrda yatmaları temin olun::ıc::ık. mahkümiyetlerini doldurup çıkarken ri gönderill'ceklerdir. 
Devam ·eden harbın netıce. t ne O· ,., "• · • - r a ı r · ' · ~ ' ... .. 

ltır~n olsun Almnnvadnn kurn-:ı.zca aza,;ınclnn K::ın Rui'n; Avu!'ftralyn tay- uzum yoktur. Adliye Vekili Imralıya eitti 
sulh teklifl~ri b<>klernemiz lazım- y:ır<>cilerinin muht<>lif h::ırp sahnelerin- ------ Dahiliye Vekili 
dır. Hitlt--rin, bu defa d::ı Rı.ı~ya;..'ı ala- ıl' ~azla bı.ı\~ııHluğı.ınclan orta. şark ve Vişi kab7 nesinde tadilat nık Avrupada tatmin edildiğini, ra- !ng-ılterC'd<>kı kumandanın bır olac!l· , lst:mbul, 18 (Telefonla) - Tet - bc•rinden gazeteciler olduğu lmldr 
hat olduğunu ~ö.rlernesi ihtimali var- g-ıııı; ha~:ııa.rd~ !l1uva~f~lo~et. knznna.n yapıldı Asker ailelerine yardım 1 

kiklerine devam eden Adliye Vekilijirnralıy:ı. gitm!şlir. Vekil lmralıdnn 
dır t::ıyyarect!erın ısımlerının neşrolunma- v· ,· 18 (AA ) R b'Jd" . • 1 ·ı l Ak d ld IlaRan· l\-Ienenıencioğ)u, bugiin bera- •onra ela tctkikle>rine devam edecektir. 

. . . ~- . ft b 1 1 w •• ·l . 1':i1• • • - esmen l ırıl- ış erı e a a a ar o u . . 
Bu sartlar ne olur -a olsun hıç bir ,..ırı.ı .. m n ar u unmnc ı~nm so) em ıs- diğiııe g.. Z · t K · t'f M "f "f tt• ı • ·ı A ti zı~ma~· bizi alil..kada_;· etmiyecektir. dı·. • . st kabul 

0:~ile~;~şa~~1~·~riı~~~~~~ ın:~ . l~tanbul, 18 (Telef~ı~ln) - ~~h - aarı mu e il erı YI aue erde sıuahat gapaaak 
Hıtrerın bu ~ekıldekı yal!lnları o de- Ask A v • t zırlığına ıa~·iıı e<lilmistir. Kanı hem rın;ızrle bulunan ~ahı~ı~"e Vekılı B. 
rec~ f::ızlad;r k_i i,;t!kbalde de vai~_leri erJ azıye ~iı:v:.ı! nez:ırctini hanı· de iase. n~ıare- F_aık <;>~tra:, _bugu~ .''.ılaye'ttc a<ıker ~!ı~ara,_ 18 (T~lef~nln) - :.Iaarif lm·dır. Bu göriişmel~rin n;ticl'si oln-
ne ınaıırnaga ımkan yoktur. Boy le - Ba ta f 1 . . ı.. ;f d l.ını ırlare edecektir Bu suretle bu iki aılelcrının ~ ::ıı dım ı'!ı~ ll' me!'.gu\· ol- Ve kıh Hasan Alı Yuc.el, bugıın ve- r:ık mi.ifettisler vahnda mtıht l'f 

b
. t kl'f" 1 b" . l ... 1 ra ı mcı aao. e e - h . . . .:..l 1·· 1 t • ..fett' 1 . ·1 b" ' .. ' . ' ' ' e ı ır e 1 ın, ~onu ne a ızı m::ı ıvet • mivor Sadece h·ffek\tın miisaid ~ekil- mü im nezaret bir kisinin uhdesinde muı;ıL il". ':ı e umumı mu ıs erı 1 

1' ır arn- ·"!" • · ı · · · 
mek _iize.re h zırlık ,}cin biı !l1~tareke r!c. d ~,;r:ıını sö~.'lüyo~. Alma·~ ku':tıan- Lirles!irilnıiş olııı·or. Kabine değişik- Basın birliği kongresi ~la top.~an~ısl:ır ~:e .. müte::ıCldid mev- \ ı n~ et r.rımı:>:dl' seyahatler yapacnk-
ma~ıyı'l~ı'.?e ~lacagııın e.mmı7:. . . danhğının pazar giinii mufn~s:ıl bir liği~iıı iafje ve dahiliye nez:ırefü•rine . ' . . ... zular uzerıtıde goru~melı>ı· yapmış • \ardır. 

Bız, Lı _ıtan~ alılar c::ımt::ısı karnıı- tı:-bliğle vaziyeti verrneği düşiincHiğii iııhısnr erlec<>ği anlaşılmaktadır. Bii-' Ankaı. ~·.}R (T.el~fonh) ~ Tu_ı_ k lskonderuna 10-bı"n çuval kahve aaldı" mızı verdı~. Her ne paha~ınn olur,;a · :ınılrnnktndır · vük ek" dö Br"t h . . 1 Basııı Bıılıgt umurnı kongresı bugun 
1 t h kk 

.. .. d t k ~. ' ' . . . ı ı unun arıcıvc nez:ıre 1 ek~erit.·et olmadıO-ı d· t l 
0 sun, a n · ·ume n~u"aa. e ~ memı> · Baııka yerlerd;:n gelen haberlere gö- tine g<>tirileceği hakkındaki.haber tt>- " ! . "'n .m. ?P.~nama -
karan etrnfında Brıtany'!I ımpara • .. .,, Almanlar Smolenskin 40 kilometre \' i ıl edilmemi.~tir ~:şt.~ı. Kongı e 27 te~rınıen el ;:ıalı l ·tmı~ul, ~8 .. (Telefonla) - Ha- hin çm·nl kah\'I' gel mi til". l~kende· 
toı:l.uk camin ı hir kiil teskil etml'k- doğımınn kad::ır ilerlemiıılerdir. Bura- · · gunu :-mat on?a toplana~nktıı. • beı· nldıgıma gore, İi'\kenclerun !ima _ 
teyız. !arda Rm•lar mukabil taarruzlarda bu- Mercımek /ıaflerı nına on bin çm·nl, Türkh·e\·e s~vk nınclııki k:ıhveııin yakında i~tanlıııla 

---000 ıunmuşl::ır:<a da, bunların büyük km·- lngiltereden Rusgaya edilme~ iizı>r<' Port~aid ·limanına .ı~ g-cıll'c"ği öğı·enilmiştir. 
S tl 

•• ll 
1 1 1 

- Ankara, 18 (Telefonla) - Tica -

B 
ovyfe 1 ~re gh~frde ~;~/re yapı rnac ıgı kanım.ti rne\'Ctıd- elmas gönderildi ıd·et Vek~leti~. istki?l!';al mıntakbalarkın - Gelecek haftad~n· ı·tı·ba· ren tak,. 

- af tara ı ınci aa ı e e - Lond ·a lnn "'ele h b ·l ., .. . Londra 18 (A A ) _ De ·r T 1 f a mercımegın ·ı o!'.unu on eş u -
d 96 

A 

1 
. . 

1 
1 • c • ~ .n a eı l'r~ goı e, .' · · ) 1 e gra ruş olarak te ·bit etrnişt"r 

muz ~ . ;; man tayyare;:ıı _tahrıp Ro\-yet t.'l·r.vıırecilerinin ,\·iiksek mnne- gazeteı-dnın habE:r verdiğine göre, İn- · ' " .. •• 
1 

• • ·ı • h • • ı· k edilmıştır. 2., tayyare knybettık. \' :yatı, ia.nklarn yapılan pike hücum- giliereden Ru~yny:ı: elm::ıs götüren; Sıhhat mudurlerı ara- Si erın epsı iŞ ıyece 
foskova, 18 (A.A.) - Sovyetle-, l:ırın mües~ir olmaRını temin eylem{'k- Ru9)·adan da İngiltereye platin humu- J ,ç• • 

rin uğrayabileceği muvaffakıyet:-ıiz • le ve bu hücumlarda iyi neticeler alın- le~i nakleden tayyareler yerlerine var- sınua ter J l ve fayın/er . ~!ı_karn 18 (T~l~fonla)_ - Benzin t::ı~\·ibine arzedilmi~tiı·. Kararname 
likl~r ne kadar mühim olursa olsun, ~ukt:ıdır. Söylendiğine göre Sovyet ~ııılardır. Bunlar muazzam kı~·mette- Ankara, 18 (Telefonla~ - Sıhhat ~~~ı) a~ınJ~ -iah,dıdınc daır kar~rn~- öniimii:>:deki hafta Mnun:ı doğru nes-
netıcede Almanların mağlüp edile - bombardırn::ın tayyareleri de 20 mili- ıh~ler. \0 ekaleti Hıfaı,;Rıhha i!'.leri daireı;i tek e ·r a 

1
.a ı-· .Y ~pılrnası, tak~ılerın redilecektir. Yapılan tetkiklerdl'n 

ceği muhakkaktır. Bir hafta en·eline rn : trelik toplarla mUcehhezclirler \'~ x umum ve nınhalll sıhhat. isleri subesi · : çı t us~ı unun kaldırılarak hep- -ı ılas ı - ·· . 
nazaran biı kat daha artmıs olan bu im toplar ;,,e tabiatiyle hafif tankların Avustral al l R •tt" mülehas:;ısı Cudi Erentü.rk ı(onva ~ının her gun 1!1untazaman ı:alı~ma- '

1 
··
1 dıgıım goı e, bu karnrla ge -

itimadı .telkin eden şey, Alman ileri zırhlaıını delebilrnektedir. y ı ar' US l 1. Sıhhat miiclürlüğüııe, Yenisehir hiikft- arı ha~kınd~k_ı ~ooı:dinasyon k~r~- r_m !'.eneye nazaran yüzde 13 ni.;;bl'· 
hnreke_tır_ıde görülen ağırlıkla, ingiliz Ancak bö,\·le hiicurnlnr ya.pabilmek fc.kından memnun met tabibi Asaf Kırklareli .müdiirliiğii- rı hazu lanaıak 'ekıller Heyetının lın_de bir t~ı-:ırruf temin edilmiştir. 
·.~us ı.ttV:akının y~ptığı emniyet v~- içi_n havayı_ dii"man nvcılnı·ınclan te- . . ne, Kırklareli müdürü Derviş Çanak- E • ) v • ıı.cı te ırdtr .. Bt~ tesır, :\1oskovada ha- nıızlernek ~azımd.ır. Ak;:;i halde pike Sı~~e~. 18 (~.A.) -. _Av~stralya kale miidürliiğiine, İçtimai muavenet rmeDJ mezar Jaında mılyonluk 
kım olan zıhnıyet ve Sovyet propa- tayyarelerın zayı:ıtları fazla ohır. Bi- hnhrı~e nazırı Hıyo dernıştır kı; işleri claire~i mahalli ve içtimai hiz- ._ 
gnndasının kullandığı lis::ıııda bariz naennleyh Rwılar, ııirndi en·ela Alman -. Rmıya gibi kuvvetli bir milleti metler mütehassısı Şilal "Hıfzıssıhha se t · •• ••ı•• b ) . 
bir ı:1urette gör~~m~ktedir. . :ı~:cılarını uz.akl~ştırmnk, Ronra pike ~-endı ta:nrıı:n~zda ~Öl'JT\e~le_ b~htiya- 'i-:leri dairesi reis muavinliğine, Aydın rve gomu u u unuyormuş 

::\Io ·kovada gunluk hayat bır haf- hucumlnrl:ı taalırct gösterml'k mecbu- ıım. Rucı.) n hızım muttefıkımızdır. On- ~thhat mUdiirii Hamza Bilecik nılldiir- 1·t b 1 18 (T 1 f 1 ) 1 . 
ta evveline na.zaran simdi dah-.ı nor- rivetincled!rler. Sovyetlerin . Iuvaffa- r!an nefr~t edenler veya Röz ve icr::ıat- lüğiine, Konva mi.idürii l\fahir Al'<hn vaslı"E~~ u '. e e ?n ~ -.. l~ı haşlandı. Bu ihtiyar kadııüarın id
mal bir :-ıeyir takip etmektedir. Sina- kıyet illdialr.rına bakılır;m, bu serbesti- le _aleyhmde olduklarını gösterenler müdürlüğiinc nakledilmisleridr Tun-· · '·. Sil em kndınınır:_ ıddıa;;ı_ uzeı:ı- dinlarına gijre, babaları ölmeden cv-
malar, tiyatrolar hıncahınç dolu ol- yi temin etmi~J.ardir, dernektir. nu, Rrıtnnyalılnrın dostları değillerdir. celi Sıhhat miidürü Ferid ücı'in~ü Rınıf ~e, r ~pt:0b .. rnezarlı!!l'ında hır mıl-
cluğu gibi, nehir kenarındaki meşhur Lar.ı yerlerde mevzii \'e mu\'akkat ha- ~ıhhat rnüfettisi Osman Trornan Di· ~on na ı 11 servetın aranrna~ına \'el servetini btırayn gömmü~ür. 

- kültür \'e hıtirahat parklarının .~zi- va ~akirniyeli te~i.~idir. . .. Cibuti makamatına ye~ :::ırbaklJ" Sıhhat müdürü Necm~dclin 
nollll'l, lokanta.lnrı, :ıc:ık hava uyat- (.ene Londra haberlerıne gore, Al- • • Üstüntiirk Kn;ılamonu müıliirii Ilakk: Llndberu Dahı·ıı·ue na 
rol1\rı d~ hu ;ne.ak ve mehtaplı gl'ce- ma~ı :ı:· pilotları S<wy<>t müdahalesi nıden tebJıgat yapıldı F.rgun, birinci sınıf sıhhat. miifetfo7 i J • 
lerd_e miıtemadıreıı dolup bo'nlmnk- nPtıc sı olarak uzun me~afelercı taar- Kalı"re 18 (A A ) İ T Faik hirer d~rı>re tl'rfi Nmi1?lerdir. zırından tarzı·ua •ıstıuor 
hıdır. ı uzlarda lıulunarııamakiadırlar. Haki- mi ka 

1 
a ' "h · h. -: ngı .1:. umu- S t d l 

Beş giin evvel başhyan, Piskov, kııten Alm.'.ln nv tayyareleri bu harpte r, rga ının USUlll teblıgı: ovye ra yo arının 

Libga çapbaslıda 
lngilizler yeni bir ha

rekette bulundular 
\'olinsk, Novogradda inkişaf ed<'Il deriıı!E'nw hücumlar yapamamışlar- F~n~ız Somalisindeki kadınların Türkçe neşriyatı Nazır ise, Alman nişa-
ıkinci Alman taarruzu bir netict> ver dır. Bunun ~ebeLlerinrlen biri Sovyet. tahlıyesı hakkında yapılan teklüe . . . • • • Kahir, 18 (A.A.) - Orta !)ark 
merniııtir. İki taraf da bu muharebe- ·~rin böyle faaliyetr imkan vermeme- cevap v.erilm~rniştir. Bu defa gün ve A_nkara, 1~ (A.A.) - Verilen nlDl gerı vermeSIDl taV• lng-iliz kuvvetleri umııml k:ırargu-
lerde ağır zayiat vermiştir. Dün ~a- ~ı. diğ•ri <l • hıı wyynreleı'in kara ha- ?'e.r t;RY~n ed~lerek tahliye hakkında ~-~lurnafa ~ore, Sovyet ı:ıdyoları • d" hının tebliği: 
bah Srnolen~k ve Piskov sehirlerinin rl'i,fıhna i~t irak rtme!et"i ihtimali ola- ıkıncı hır emır veril mi~, şimdiye ka- rurkçe neşrıyatlarını 8,30, 19,30 ve sıye e ıyor Lib.\'ndn: İngiliz devriyelori çar _ 
Sovy.etler elinde bulunduğu bildirili- b:. ir ... Bi7.r(' hirinci~i cfaha ::ız miim- dar buna d~-bir cevap alınamamıs- ~2: ·15 te kısa dalga 25, orta dalga rrPvyork, 18 (A.A.) _ Lindberg ş:~_nba gecE'!'.i 1'obruk cenubıındaki 
yordu. Şimdi iki taraf mün-ak::ıle yol- kunılm·. tır~ S?n .t~b.lıg ~apılır~_en C~bu~icl_eki 342,. uz.un ~alga 811, 115,l rn 1379 Ruzvelte bir m{'ktup göndererek Dahi~ duşman mevzileri dahiline dE'rin bir. 
larını, cephe gerilerini bombardıman Hayat m~·mal miicadelesine girişmi · ('01.:uklaı ıçın ~ut te gonderılmıştır. metıe üzerınden yapm::ıktndırlar. !iye nazırının ş:ıh;;ın:ı karşı yaptığı ha ııuf~ızda bulunarak düşmana yeniden 
l!trnekle meşguldür. orcl~ılnr harp ~derk<>n, biiyiik şehir~er- • • \ • Muğlada sıcaklar kare~l~r~len_ şikayet etmiştir. Lindberg, z~yı::ı.~ . verd~rrni~!e:d~~· Diiş~nnı~ si-

Alm:ınlar Smolensk vakııiın:ı. ve dekı hedeflerın lıornbarclıınanı dognı Hıtler, Rusya da beşıncı i\[ • 1 18 (AA . .. keııdısııu bır ecnebi devlet menfaatle- n~ı leıı gergm gozukuyor. Zıı a şım -
Pi~kovıın rl::ı sarkın::ı kadar srelrni _ olamaz. Si meli Almanya için gaye, ~u-: l b l d .... ı. tg. a,. ld tr · .)k1-. ~ı:~~lnd~. ~ı_ç rini korumakla ·ıhaın eyliycn nazm ?.~ g~cele~i ~rrız~yi kontrol için pro-
lerdir. onlrnnınu mağll.ıp ('lm<'ktir. Binnenn- ko U ama l ~uı~c uı şıı e ,.! !ılc~ at hukıım .. suru- prote~to iş ve Dahiliye nazırının Joktorler ı<otımalınC' müracaat f'tmek-

Çete hnrbi de iki şekilde olmak"t :.- k'\ h t:~yy~rel~r.iııi~ :aali.y~t ~a~~~ı ıı;ı - Battarafı 1 inci aah.ifede - t~\H~~recf! ~ uk<1ek yerl<>rde golgedr tarziye. :·ermesini tnle~ eylemiştir. il'di_r. . .. ,· . . ·, 
dır. Bunlardan biri<ıi cephe gerisi)''(!- c_:p.he u.zeıl<>rı \e ~akın ~etleıdır .. Ta}- kumnndanlanlnki birliğin bozulduğu- Ş' ... . Dahılıye nazırı bugün gazetecilere ~·~: a 

1~.udud bulge ~?~e . ıngılız 
kınlarında, kııvvetli cüzUtaml::ır tara ):n:ı.:n ?u tn;7.cl,ı klı!L'lı\ı~. ~.ım.tnl~- na dair olan ~a.rinları hiç lıir şey teyid imalı lrlanda, Amerı· beynnatt::ı _bulunarak; bunun beyanat de\!lı~<>leıı perşen~: gunü dlH;manın 
fınd::ın ''apılmaktadır Ba~k in ·J ı ın z.ıfın.ı del.ılet etmez. ~ ıtel-ım Sm - etmenıist"ır I"'ıı '·olcla Al a 1 k h b • • • olmayıp bır nutuk esnasında söylenrlı" zıı hlı o1ornobtllerQ: le k~rşılaşmış -"'. · ' " ın 'ı a · ti 1 t 1 · · · l ·1 1 " . ' J m, n arın yap- anın ar e gırmeSlfll -· · . · ' . . . - \ardır D.. l 1 t b'll . düşmanın yiyecekleri imha. olunmak ) <' er c e ayyar<> e;~nı .. ayn~ şe o c e tıkları gayretler, Sov•yet hükfımeti pek g-ını bildırmiş Ye demistir ki: .. . . uş~1a.n .. zır.ı ı ~ omo ı erı 
t·ı hı>nzin ve ceph-anel b h . kullanmaki::ıdtrlnr. I alııclıı· kı bu v:ı- m11hlemel olarak o ·el l S • t k İst" -"-- Lindhergin yabancı bir devlet suı ati? gen çekılmışlerdır. 
cliİmekte ve bunlar'ın eer l _er a\a. .• e: ziyette Sovyetleriıı ele ziıfıııa hiikiim miserleri btı,ltı,ncltıı· ıılrnuac aı ?-..;tye. ?- lyor menfaatleriyle alil.kadar oldug"unu sö'-·- Surıy;ede: Ilritıınyalı Y(I yerli kıta-' . v eme manı 

1 
( R G) l . ı. emıııııı N k A · J la1'111 sıma! böl'g · d · 1 d'I olunmaktadır. İkinci· hareket ise da- o unanıaz. • . '· t:ıtl>ikine teşvik etmiştir. Orduda ko- . ~':Y~~.' 18 ~- .A.). -. Ilelfnstan Jerne~im. Yalnız memlekette dolaşarak <ı k "]. : esın e ı~ga I' ı en 

ha uzaklard::ı diismam iz'aç etmek _ Amerıkan yardımı rnberlik bulundmmak i;ıteminin as· bıldı rıl?ı.gın.e g~r~, şımalı Irlanda menfı propagandada bulunduğunn bu- kp,_~ ud ee.J ş 110,ktalkarın~ doğru hare-
tir. . • • k~ri kumanda ile tehlikeli bir kont- lıaş~ekılı hır mulakat e>masında A- mm ü~e yabancı devletlere yaradığını a 

1 
C\ am e.me tedır. 

T hl" . . , . ..- Baı. t~rafı 1 m~~ ~~ife~e .-:- rol karısıklı"ı do"urnca"ını il ri ü _ merıkanın harbe girmesini talep .et- söyledim. . Ha~eşManda: Kaycl~ değer mii-
ki Saov;~~l:r~~~'!s~~~ ~~~t~~al~~~ nıustacel ıhtıy-açları gorusulmuştur. ine. cev~p !reng muha:ir, bt~ miie~~: miş ve harbe girdiği takdi_r~e. $imall :CV~aa~afih Lindbe_rg, Almnnlnrclnn hım hır !)ey yoktur. 
rleğildir. Çünkil terk edilen verlerde N~vy~~~'. 1.8 k.<.A.A.) - Atlanta senın 20 >ıenedenberi mcvcud olduğu- Irlanda~a hnre!rn~ serbe~tısını elde aldıgı n.ışaı~ı, ne münasebetle olurRa Ruzvelt Bahri mü.:a-
bütiin yiyec{'k stokları t~hrip ed·ı l.(azAe esı "k~~ ot • ı. b b ·d t . ım teb~riiz ettirmektedir. .edecektır, dernıştır. .. oJ..,un, ~ımdıy<> kadar iade etmeliydi. • l ', k r 

. . • ı - c men ,ın agır om aı ıman a;1. V ı h t k M'h ·ı ç· d vır erıe onu~t mıştır. \'aı·elerinin seRi yakında Ilerlin üze- Londrn, 18 (A.A.) - Rusyada mu- a era, er aarrUZU ar· 1 Yerel er in en r U 
::\tüteh::ıs ısl::ıl'ln ;öylediklerine gö_ ~·inde i~itilecektir. Bu dev tayyarele- h~rebeleı:~itt.ikce _genişlemeRtedir. Al. şılı a .., d• ld 1 _ _Yaşington, 18 (A.A.) - Ruzvelt, 

re, Sovyet av tayyareleri .:\lesser Şmit rin Berline karsı kullanılmak üzere m,ın te.blıglerı hır takım zaferlerden y cagız, ıyor ayrı 1 ar dun akşam hariciye müsteşarı Sıım-
tayynrelerinden daha iyidit'. Sovyet lııgiltereye . evk edilmek üzere ha- bnhsedı~·or:;a da, Sov_ret tebliğleri bu Dublin, 18 (A.A.) - hlanda me- Çung-King, 18 (A.A.) - Mih\•er n~r Velsle birlikte Tokyodan gell'n 
pike tayyareleri i:ıe Almnnyanın tay- zırlandıkları biiyük bir memnuniyet- zaf~lerın vukubu~dugu yerlerde.J!d: busan meclisinde bir nutuk irat e- diplomatlarının ı;on grubu ela Fransı:>: dı?lomati~ raporları gözden geçir -
yareleri ile hemayardır. Filhakika le öğreııilmiştil'. Berlinlilere biİ· gece ~let!ı muhnreb~lerın cer<>.ran ettıgını den ha, vekil Dövalera demiştir ki: Hindiçiııisine hareket etmiRtir. :\Iih- nıış ve muteakıben bahı·! mii~avirle
Almanlar ~arkta devamlı bir hava Amerik-alılardan bir mesaj götüre • ıddıa etmektedırler. . - ~ereden ve kimin tarafından o- ver gazetecileri daha evvel "otomobille ri Bahriye Nazırı Allxı.\' Knoks 
hakimiyeti alamamışlardır. Sovyetler cek olan bıı tayyarelerden dE:vamlı l\Io'lkovada bulunan Ingiliz h y'etiıı- l~r:ıa olsun, memleketimize vukubu- gitmişlerdir. donanma b::ışkunıandanı Amiral 
ise mahalli ahalarda hnnl hakimi- bir surette buraya gelmektedir. <len_ alı_n~n haberlere göre, Rus tayyıı- lacak bir tn::ı.ıTtıZa karşı kanımızın Suriyedeki lngilizler ser- Stark, Atlnntık filosu kuman -
yeti kurabilmişlerdir. Londra, 18 (A.A.) - Londranm !'ecılerının maha~etinden ve Alman ROi~. dftm.laımia kadar müdafaa ede- d_anı King_ ve bahriye harekat şube-

Almanlar Çek, Polonya ve ltalyan resmi mnhflJıleri, İng~ltereye gelen tan~ları~a karşı. pıkeler ~·aparak deh- ceg~z. Zıra y~şamak için öliimclen best bırakıldı .~ı _ha~·p planları şefi Tornor ile göriiş. 
tayyarelerini de şark cephesinde kul Amerikan tayyareleri hakkında dün .;etlı zayıat verdınnektcdırler. çekınmemek lazımdır. · .. . mliştur. 
!anmaktadırlar. Bu iile, Alman hava akşam cesn:·et verici haberler ver • Sovyet ~-ayyarcleri 20 milimetı-elik Amerik d • h . ~a.m, ~~ ~f.A.) - .:\l~t~ef~~ler St~- Her ne kadar içtirnaa i~tirak eden-
zaafına deliilet eder. Çünkü iyi Al- nıişlerdir. Amerikadan iki motörlü toplarla mucehhez oldukları için tank- a a yenl arpı rı~ eye gırdıgı zaman, Vışt hukfimetı, ler beyanatta bulunmaktan imtina 
man tayyaı·elerinin mühim bir kıc;mı Lokhet, clöı"t motörlii Konsolit Liber- l:.ırı t.1hrip "bilirler. gemile rİ inşa ediliyor t~_rafından ~ntern~ edile~ iı~ıı:ilizler ı etmişlerse ele ıızak f!ark vaziyetinin 
garptan l:ekilemı>miştir. tiy-'.l tipinde, Hndson, ııçan kall' ve Alman hava fil-0ları şimdiye kad;ıl' , . clıın saha!ı bı_r ~aklıY.e k~fılesı ıle S~- konmıulduğu Z'!lnnerlilmektedir. 

Londr·.ı, 18 (A.A.) - Şark cephr- Katanya deniz tayyareleri hava yolu Rus .;ehirlerini bombardıman edeme- \ aşı~g.ton,. 18 (A.A.) - Bahriye mıı gelmı.~leH~ıı-. l\lu~_tefıkler~ maltı· Normandi y d 
. indeki vaziyet hala vazıh olma _ ili' ve zayiat vermeksizin her gün nıi~le!'dfr. E!;babı ise, Sovyetlerin Jıll- ıır-zaretıı~ın bıldircliğiııc güre, 10 tem- m~t __ vel'dıklerınden şuphcı eılılen ba- apuruna a 
maklıı ber::ıber Londraya gelen ha - lngiltere.ve gelmektedirler. İngilte- va kuv\•ellE'rin<> karst keneli filolarını muz~\~ ıııh:.ıyet bnlan ·10 giiııliik müd· zı kım'll'lrı· d1' <; rhl'.;t hwakılını~l:ır- el konac -:ı k 
berll're göre, .Alın::ı.n ileri harelrntleri rede hunların le~e\Him ic;leri tanzim kullanmak mecbudretinde lrnlrlıkln- d;t_ ıcınde her gün ,\'eni bir harp gemi- dıı-. ~ ıı döıt iaaı:ruz isti!rn.metindediı'. ~di~mi~ bu~unduğund!ln °.;irndi artık rından, Hitler he;;ab.ıııın bir nokta:ıın- · 11~lll.ı inı::ı:-ıınn bnııl:ınnııııtır. J\Y~ıi mi~d- Yunanistan, Sovyetlere iT •• eııJ'orJ~_, .~ 8 (A.A.). -. .;e\'_York 

l - Ll'nıngr::ıd ı~tıkame'ii, ın kı,a1 hıılınue bulunan A meriknn da aldmımı~tır ki o da bu memlekette ~ d. z~ı fıncl:ı cin 22 harp gemı-;ı demzr · eı :ı .~ııbun. _ '.faz.etesının \ aşıng • 
2 - Smoleıı,;k i-;tikameti, i~tih~alatı böylece ve dnh::ı. kolaylıkla be~inci koltL kat'iyyen ver verrniven ı~clırılmiştir. Bunl::ırdan bil'i zırhlı, iki- yardım edecek tondan ogrendıgıne gör<', Nevyork li. 
:l - Kiyef istik-:ımeti, İngiliz hava kuvvetlerine iltihak ede Ru;; milletinin vahdeti oİduğu anlasıl· sı to~·pi~lo, ikicıi denizaltı vr diğer harp ~nnı~da hıı_l_unll;n Fraıısı_z ~ormnndi 
4 - na~nra.bya. bilecekler?ir. Diğer taraftan tnyya- maktadır. • · ıı-emılerıdir. Lo~?ra, _(:~-.A.} - Yunani:c;~anm Hl~lll una .bırl~_şı k __ Ame~·ı~a ergt>r l'l 
Bütiin cephelerde cok kanlı mu _ releri lngılteı eye getirecek olan i- . Bul b k'l" R Lundı .ı elçılıgı, Yunan baııvekılı To- k~J ~caktıı. Çunku tonılato noksanı 

hal'ebeler cerevnn etmektedir !otların kabil olduğu kadar ha~::ı. ~o- "h ;ro. kdo;;J'a, 18k(A:t> -. ~azelele.~" gar aşve 1 1 om \• doı·os tarafından cenubi Afrika.dan yuzhndeıı bu vaınıı·a mii<ıtacel ihtiyrı~ 
l l 

18 
(. A A ) D : . A 'k ' · • ı (as e ı en as erı omıscrlıklere bu- • d. geçerken yapılan beyanatı neşret _ vardır. 

, .. onc ı:a, . . . - .. eylı T~_l - Jıylc merı ::ı~n dönmeleri için la - yiik ehemmiyet atietm11kt.<ı ve Bolşevik ya gı . ıyor mektedir. Todo,ros dernüıtir ki· --··------
gı afın :St?kholm rnuhabırıne gore zıın gelen te~tıhat ta alınmışiır. Bu milcadelesi esnasındaki rollerini hatır- Sof ya 18 ( A A ) _ B 1 · A ·. _ - ·. ' · · ·• · .. So\•yetl~rın merk_ez cephesi müdafaa suretle .Am~rıknda se\·ke amade tay in tarak, Stalinin cm sözlerini knnlet- ~ı bildiriyor: . . u gnt .ıan ka . t :ıın.anısta~, Sovyetler bı~!ı~:n: zın hurriyet d:ıva •ı yolundaki miica-
ları o kadar derın \'e o k::ıdar ele,; • y:ırelerın pılot noksanı yüzünden ln- mektedirler ' · Buı a. b- kT . . . . .F j 

1 sız v.e şartsı.z tam tesanııduııu del eye deYam etm.ektedfr. y P mii;;-
tikicl_it' k'.· ~lmanhırın Smolen!'.kteki giltere~'e ~önderilememe.inin de önii .rA-;keri Şef, ordunun dimağı isi', ye na!ır~ p~~ş~f 2•1L t!'~~u~~~ i~%c;- :c~hn e~er. Tın~nı~tt~· ~alen mı;,vc'.~t te~k düşmana karşı yaptığı harpt.e, 
tazyıklerı hır yarma ayılamaz. ne geçılmı~ bultınulmnktl\dır. askeri komi~er de ordunun ruhudur., . yı re-men zh·aret edece kir d' - lii n akıtp·aı ı er~n mı.. ışa ve teka.mu. - elınde buh~nan bütün vasıtal-arla • r ır. o. aı nazaıını ·~ecıaba katmnbı- ov.retler bırliğ ine yarılım eclerektir, 


