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Süt - yoğurt talimatnamesi 
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1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
--- BASILMIŞTIR - . 

Ankara, 19 (Telefonla) - Buıün intiıar eden 

reami gazetede, aüt • yoğurt muaddel talimatna• 

me•i vardır. TalimatnamedP ok ııkı h<ikllml~r 
biilundu~ıı ıı:öz<- ~arpıycırd ... 

:10 ıınrıı YJT, N<'tredilmiyen yazılar ııeri verilmez -------'--------------=--------------------------! 
No. 8594 Günü geçmiş nüıhalar 25 kuru9tur. Her gün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
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Tanklarla hücuma ait temsili bir resim 

r ' 
LJ.manıara go·_re _I 

Biiyük Sovyet 
kuvvetleri mu
hasara edildi 

Sovyet kadınlarının 
dünya kadınlarına 

verdikleri mesaj 

Hitler, hürriyet ve sa-
adetimizi elimizden 
alamıyacak, diyorlar 

,.__( __ sovuetlere göre 1 
Her iki tarafın 
zayiatı çok ağır 

'.\fo"lrnrn, rn (A.A.) _ Prm·d:ı ıı:ı- Almanyadaki hoşnud
Smolensk müdafaasın- z~tes.incle Smyet w düı'.ya kadınları- suzluk ve bir könrüde 
J S ti b ••t •• k na hı tap eden 167 kaclm ınızalı hiı· me- r 

• 

ua ovye er u un ııv- qajd::ı ez~ümJö denitiror ki; Alm11nlara inen darbe 
vetlerini kullanmış/ar - Hıtlcr Alm::ınyu<ı çocukları mü-

kemmel, anıılnrı me,'ud \'C kr.clınları 

il 1 Ü ti k hiir rntanımıza Ye ıııemlek<>timize hü- 15 au" ndakı' Alman zagı·atı man ar · ı ra 8 şar 1 ~~~<l('ı:~·izt:H~~i,~~:{0r·ı,ıa1~\~~~~·;~t~;~ . . 
doa"'ru ·ııerı·ıuorlar s~rnn s°'·ı·cııcr. ı.u. i)rrenc faşist i~- 600 bındır 

tıl:ı>ını nefretle knrsılamı~lardır. 
flerlin, 19 (A.A.) _ D .• •. B.. Harlıin hirinci,gi~niind~m itibaren 

11
•
7 
.. l1.~.oskova, l!l (A.A.) -Sovyet teb-

Almanlar Yitcpsklepit - '.\logiıe\· -D"vAmı ilcın"ı aahıfed., - " 
:ıra ındn biiriik Sovyet kuv\tetlerini ............................................... •011111 18 \ıemn1uzda Skor ve Forlıog Po-

r 
Ruzvelt 1 

Bitaraflık kanununu ip
tal ettirecekmiş 

----0--

Dakar, Asor ve Yeşil
burun adalarını da iş

gali düşünüyormuş 

Ruzveıtin geni beuanatı 
Thr L::ıke f'ily. 1 n 

D. N. R den: 
(A.A.) -

Asos,·eniş Prc~ tarafııldnn veri
len bir habet(' göre, Amerika 
Fröst komitt"<İ r eisi generııl Vood 
g:ızetecil<'r' be~·anatt:ı hulun::ır::ık 
füııveltin D:ıkarı, Yeşilbıırıın ve 
A>or :ıdalarını işgal etmek ni\·e
tinde olduğu hakkında m:ıhr~m 
malilmnt :ılclığını Ye fümada de
ğer bir menbadan öğrenildiğine 
göre kongrede bitnr:ıflık kanıı-
11111111 iptal etmek için teşebbü.;ler 
ynpılacnğını, ma::ımafih bu teşeb
büslerin muvaffak ol:ımıy:ıc.ııjrıııı 
~öylemiştir. 

\':ı~ington, lŞ (A.A.) - Ruz
,·elt, gazeteciler toplantısında be
yanııtta bıılun::ırnk d<!miştir ki: 

- :Müdafaa -i htiyaçlarına v.::ıkıf 
biitiin a'keri şahsiyetler, Izlıında
ııın muhtemel bir düşman t:ırn
fınd!ln işgali fakdiriııde, Ameri
ka ve gaı·p nısıf küresinin müda
fnasıııın ciddi hir tehlike gösterecı:>
ğine kanidirler. İşgalin devam et
tiğini söyliyehilirim. F:ı.'k::ıt da

ha fazla izalıııt veremem. 

Amerika da 
Büyük orman 
Yangınları 

Büyük zararlar oluyor 
imha ettikteıı ~onra siirntle ~arka Bir Sovyet tekzibj lisgk, Nekel \'e Smolensk i'<tika

0

ıııet-
cloi(ru ;1erlemişlerdir .• Hihiın hir mii- lerinde biiyiik mııhar('beler olmus • Atet b g"'d t 1 1 
n:ık:ıl,• merkezi olan Smolen,k, .,,. - l\To,kO\·a, l9 (A.A.) - So,·ret is- tur. Ileı iki inrafııı dn ağır zaviatı YJ u au ara a. 
velce el ~ hilcllrildi)ri ı;ibi l6 tc·nımıız- tilılı:ırat chiı"''inin bir teblif[inde, Ro vardır. Hnva kuvvetlerimiz 31 ·dilş· 
da i~ıı::ı1 ('{lilnıişiir. :\[in•kten '.\fosko- ma rnıl)'O<ll ile ı .~wçte çıkan Aftoıı mnn.'ta\:rnre~ı tnhı:iıı etmişl~rd ir. rına da sırauet ettı· 
vnrn gid•·n oto !rntın iııs::ı edilmiş kıs Blııdı'r gazetMin iıı, l_'areli b~rz.alıın- Bır dılşnı:ın tnnk alayı Çökeye çı-
mİ. bıırndaıı La~l:tm'.lkİ.ııdır. da :-;,.,·.ı·pr. ~un·ctlerının :<'~ırl ı gaz knmk toı~ra~lnrımı~~ girm işti_:. Düs- Seh-:ı.tl\l •. 19 (A.A.) _ Aso<,ı·et icl 

HlO lıin niifu lu olan hu ~ehirde bku~l.1ıııclıkl.ı!ıl lıa~~1.nd:ı. \ ~ıı11Pn h1 ::ı. mtnn \n~1 k~:ıı.ı1nın11,nıt~a1s0ııı8dn yuzlercelPre . .; bılclıııyor: 
.. h. t t .. r~ ·e lıı·r •ok lırz rı nmıınıı~ " ı·ır"n \ e ~ a an o·~- o omo ıı \ :uc ı. ıo or ovyet piya. Amerika birlcs"k de\•lctl r· . 

mu ımmn' :l.).\O. "'' ' .. k · · ;ı· ·-, ·ı• ti k·· cı·ı k d t ·J..k"IU k d ı · H' · • e 1" 111 f b 'k 1 · h 1 ınıakhdır. :\losko - n . ı.ı\R. '' ~H ue e ıe zıp P ı nıe - .e .,-şc. . u u~.an an ıgı, ıtler - garp mıntıık:ılarınd!I ormanl!lrrl h··-

Bul2'ar Nazırla
rının Roma 

ziyareti 
ltalyada siyasi bir ehem 

miyetle karşılandı 

Akdenizdeki 11ıenfaat
ler de konuşulacaknızş 
Radyo gnzeLe~inden: 
Gelen haherlN·e göre bu ziy:ırcıte 

c Yugo<h\·,·:ının yıkılnıa•ınclmı> clo
J!:ın vaziyetle nulgıırbtmı ,.e lt::ılp-
11111 Akdeniz menfaatleri de konıısıı
lncaktır. 

Romu, ın (A.A.) - Romanın •İ· 
ya~i m:ıhfilleri, nulg:ır ba,vckili il•· 
h:ıritiyc n:ızırınııı Rom:ır:ı 20 tem 
ınu:zrlan 2!1 temmuza kadar yapa-cnh.ı 
lnrı zJ.nırele biiyük bir si.vn'i chcm-
mi\·ei veri\·orl:ır. Cu hııst"ln .'tefnni Bulgar haıvekili B. Filof 
Ajaıı<ı. diy?r ki: . .. 1 kalnıl cclilecc~ler ':e gerek ~!~E:<ilini 

' - Dıı zıyar~l hıc ~uphesiz ltal:;n gcı·ck Kont Gınno ıle uzun mulakat
ile Bıılırari<t.ın ar:.wnda mühim lıirıb·rcln bıılııııac.t~klardır. Bu zi\·fü·et 

_temas olaraktır. Bıılgari,tan ba~\·ekili Rulgari•taııı mihver devletlerine buji:. 
, ile lıaı icirc nazm kral t:ır::ıfmd:ın - Devamı 2 inci sahifede -

Italyan ve Danimarka 
diplomatları geldiler 
Karşılandılar ve Karstan sonra 

yollarına devam ettiler 
Kars, 19 (A.A.) - italyanın Moskova büyük elçisi ile elçilik erkanı 

ve memurini 28 kitilik bir kafile halinde, ayrıca Danimarka elçisi ile 
maiyeti dün ıaat 8,30 da Sovyet hududlarımızı geçmit ve Kızılcabu
cakta topraklarımıza girmittir. Misafirler hududda harjciye memuru 
Şemseddin ve Kars emniyet müdürü Ziya tarafından karıılanmıtlar
dır. Elçiler ve maiyetleri erki.nı saat 11,30 de Karsa varmıt ve vali ile 
kumandan Vf'kili tarafından karıılanmıı, kendilerine hoıamedi ya• 
pılml§lır. Misafirler, muvakkaten teıkil edilen istasyon büfesinde izaz 
ve ikram edilm~tir. 

ltalyan ve Danimarka heyetleri aaat 12,30 da Sarıkaml§a hareket 
etrniılerdir. 

Erzurum, 19 (A.A.) - Son· ·t Ru<ynııın Berliıı büyük el~isi ,.e el
e.ilik e.rkanınd:ın 130 ki~Kik k3file bu ,:ıbnh şehrimize gelmi5 \'e bir 
müddet i<tirahnttaıı 'oıırn Sarık:ımış:ı hareket etmişlerdir. Buradan 
yoll:ırıııa trenle devanı ~dccekkrdir. 

a ~ 1 
.n aıı . 

11 uı •·· ıı·. tedır. rılerın hır ırmak uzcrindeki köprii,·ii 1 a u 
\.'a ı~t.ıkamctınclt.:ı t n bü~uk Ş\: ıı O • •uu11ınıu•u1111ıu11ıun1111111111111u11111111111 Devamı 'k• • h•f d · -Df'!vann ilcin~i •ahif,.d,. 
lan Smolenskin müdafaası irin bu - 1 ıncı oa 1 e e - ------------l 
mınt.aknclaki hüliin Sovyet kııwe'!le- 1 
ri kııll:ınılmıştır .. lfüclafaa ~ok ,;id· 1 
detli olmuşt11r. Alman kıtalaı·ı dü~ - 1 A k A ~ • 
msna kanlı z:ıyiat wr<lirerek Sovyet S e ~l azıyet 
ıııııka,·emr·tini kırmışlaı·dır. Snıo • 
l•n<kin zaptı r. nn•ınd:İ Almanlaıın -,---------------...:::.. ____ 

1
_ 

-Devamı 2 ncl Sahif.,dl'-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Rus cephesi n de açı I an 
Rumen • Alman or-

ge dik ne 
---~--~~---

dusu arasında kanlı kadardır? • 
mı 

lngiltere 
Hitler ve adamları ile 

sulh müzakere&ine 
yanaşmıyacak 

Radyo gnzetcsincleıı : 

• muharebeler 
oluyor? 

lngiltere hıw:ı nazırı Sir Arkibııl 
:-lingler, Hitlerin y!lpabileceği her lı:ın 
ı:i bir sulh t.eşebbilsilne katiyen ya • 
naşılmıyac:ıj.(ıııı ve böyle hir uzlaş • 
ma mev.•iminin artık tamamiyle geç. 

Ame ı•kan donanması pası•f•kt !iğini, 1nır"lterenin, Hitler ve adam-r ı e ları ile hiç bir müzakereye girisilmi-
Moakova, 19 (A.A.) - Sovyet is • • t ) ~ ~·Pceğini söylemiş; 

tihbarat hiiı'osut>dan: nıçın 0p anıyor ( . - Harp belki uzun sürecektir. F:ı 
Baaarabya hududunda Al.ma!' ye , . . ,. . . kat :ısla snrsılm~ksızın ve tcredd!ld 

Rumen askerleri arasında cıddı an- l~'."/!fo {lf'~'!•s111d'. u: . ICJ'. hı l· ınlandı,ı·a. l~arbıı'.<\rki lııı- etmeksizin harbe <levanı edeceğiz. 
Iaıamamazlıklar haıla~ııtır. Gece F ııı ceı•lıesı hr,kkınd'.' gelen ıııalu- duı!larına .~ad:11· eekıl.mı~lerdır. Demiştir. 
Harlov civarında aarhoı olan Alman mııtiı gör~. Alm&n • Fııı kuvvetleri 6 _ 7 ı::11n <'He! Vıburg cirnrıncla --·--
auhayları bir çok Rumen askerlerini şinıdi;-e karlar 1,11 cephede 150 kilomc-t- harp wren Sovptlerin kı•n znm:ıııcln 
dövmüıle~, bundan hiddetlenen Ru- re kadar ilerlnnisl~rrlir. Yani Sııvye1- -Devamı ikinci oahifed .. _ 
men müfrezeleri alet açmıılardır. 
Bunun üzerine bir Alman piyade la· J onya 
buru, tivardaki Rumen birliklerine- a p 
alet açmıttır. 

Her iki taraftan ölenler ve yarala
nanlar çoktur. Almanlar bir çok Ru
men birliklerini ailahtan tecrid ede
rek ıeriye sevk etmiılerdir. Almanl 
lar, hu kanlı hadisenin diğer Rumen 
kuvvetleri tarafından duyulmamaaı 
için çok 11kı tedbirler almaktadır -
lar. 

111 1111111 il 11111111111111111111111111111111 il 111 il 1111111 
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21 
24 

Temmuz 
Temmuz 

21 Teııınrnıda Halkevind e :IIont
ı·ii giiııiiııü kııtlı.lıyacağız. Snııt 

18 de F.\·inıizcle tonlnnınıı .. 24 
Temmuzda tln ayni yerele Lozanı 
Ya,atacnğız .. 

Siyasetini değiş
tirmiyecektir 

istenen şey Çin lıar
bini kazanmaktır 

-- ., •J• - u 

1 $AR E.T l.E.R 

Bira satışları 

Amerikada tayyar<' fabrikalarında imalat 

Yeni yapılan 
tayyar.eler 

Almanyanın en uzak kÖ· 
şelerine gidebilecek 

Hopkins dedi ki: 

Uzak Şark 
vaziyeti 

Amerika, Japonyayı mu· 
hasara mı ediyor? 

Japon seferberliii 

Yegane maksadımız dik- Ya Rusuaua, ga Hindiçi. 
tatörleri kovmaktır ·niue saldıracak 

maçı hakkında 
verilen karar 

Ankara, ( Hu.usi) - 15 teınmu~ ııünü Ankarada Betiklat-Cerıçlet 
Birliği maçında vuku bulan hadise dolayısiyle, heden terbiyesi renel 
direktörlüğü, tetkikatın ikmaline kadar s:ılahiyetini kullanarak, Be• 
şikta§ birinci takımının her türlü müsabakalara itlirakini nıenetmİJtir, 
Betiktaç, programa göre gireceği fuar maçlarından da hariç bırakıl
mııtır. Müaahakada hatası görülmiyen Mehnıed Ali ile müdafi Yavu:ıı 
hariç bütün oyuncular her türlü oyunda kulüplerini temsil edemezlel', 

Gençler Birliğinden Mustafa da, kar§ııındaki oyuncuya kartı oları 
hareketinden dolayı, her türlü müsabakada kulübünü temıil edentl• 
1ecektit. ~ 



• 

Askeri Vaziyet Sovyet kadınlarının 
dünya kadınlarına 

verdikleri ·mesaj 

(A 

Çimento ihtiyacı 
1 inci snhif de -

!JO ılon c r el lıa ':ır:ızi terketmel ri, 

t 'Z\ il görmelerinden d ğ'il, Peyjpu~ - Baıı tarafı 1 inci ıahifedf' - B "tt . .,. .. , Şehı·r •ht• acı n husus" • clerı· 
giilüııüıı doğu undan Leningrad isti- mil\.'onlarca kadın fabrika ve tarlalar- l ıgı gun · 1 IY Dl 1 1"$ 
kaınetincle ] rliyen Alın nların tehli- da ·harbe giden erkeklerinin yerlerini Orhan Rahmi GÖKÇE • • d 500 •ı k • 
kı>li \'azbd ih ]a,, tmuJeri ihtimalin- tutmuslaı·dır. :Milyonlarca kadın cep- ıçın ay a ton verı ece tır 
ıl n 'ıeri gelmiş ol a gerektir. Yokı:ıa, helerde hastabaktcılık yapmak icin üı:ı- Nasıl ve ne tekilde neticelenece· I 
..:r,vrc;tler güll r mıııt:ıka~ıntlan mıı- tadımız ve ı;efimiz Sbliııin iş::retini ğini düşünmeden,_ umumi ve mutlnk iktııad Vekaleti, İzmir ihtiyacını karşılamak için ayda beş yÜz ton 
h.ıı· 1 il böyl okıiliip ahl:ımazlarclı. h<.>klemektedirler. tecellisiyle harbin sonuna varıldığı çimento kontenjanı vermiştir. Bu çimentolar, vilayetimizin hususi ih-

A~ıl arma • h' ına g lince: Bu isaı-.et Yeril ince 80\'j et k. clınl:t- gün, ne müthiş ve muazzam bir blan- tiyaçlarına ıarfolunacaktır. 
Alnı. n teblirlerin bakılırsa Vi- rı cl:ıhn fazla mücadeleye atılacaklar- ço ile karşılatacağımızı dü ünmemek Bu kontenjandan hariç olan resmi makamlar, ihtiyaçlarını doğru· 

tep.•k .. ~ gilC"\' gf'diği, geııis!iğlne >'e dır.. elden gelmiyor. dan doğruya Vekalete bildireceklerdir. Vekalet, istenilen miktarda 
deı·iıılıgıııe mütC'madi~ en inkişaft..1dır. :.\iesajda bundan sonra bu mücadele- • Çin, Habeşistan, İspanya muhare- ve imkan dahilinde bu ihtiyacı temin edecektir. 
Haıek, t • n olen,..kin doğusuna in- n'n kolay olmıyacağı işaret edildikten belerinden başlıyarak ateşin bütün Yapılan tetkikat neticesinde ehrimizde hususi ihtiyaçları karşılı
t'k etmi rtir. Bu hre 17ii kilome~ ~onra :n·rı ayrı kadınlam l·oca ye Avrupayı ve denizleri sardığı bu yan başlıca on çimento taciri vardır. İktısad Vekaleti tarafından bu 
m ·afedc· munarebel r olmaktadır. Bu knrdeşleı:inin yanıbasın:ı gide-rek on- cehennemi badirede, henüz hadise - tüccarlar için ayrılan çimento, bunlar arasında taksim edilecektir. Çi. 
hal rlrre gı.ire . ovy0 t ceph<'. inde acı- !arın mniyetlerinin :ırtırılması. 8ana- lerin içindeyiz. Tetkikle değil; müt- mentoların tesbit edilen fiyatlardan yüksek sablmasına meydan ve-
ü.n g <lik 300 kilometre genişliğinde- yiin maharetli kadın ıellcriııe muhlac hiş bir temaşa ile meşgulüz . • rilmiyecek ve satışlar, sık sık kontrol edilecektir. 
dıı-. olduğu ,-e fabrikalaı·a . ko~mak l~zım Harcanan milyarlarla, ölen, yara· İzmir için ayrılan bu beş yüz ton çimentonun ancak şehrimizin ih· 

Rtı ·lıır, Rl l'a\ a miitemadiyen parça geldiği bildirilmelie ve Alman rng~- !anan, diyar diyar akıp giden insan tiyacını karşılıyabileceğinden, dışarı sevklerine müsaade edilmiyecek-
p:ıı a kuv\·etıer · e\'ketmekw ise de !indeki bütiin memlekt'il<'r kaclınlıgı dalgalarının sayısı hali:kında henüz tir. Çimentoyu harice çıkaranlar hakkında mıntaka ticaret müdürlü-
g~rliğin kapaııııı.Hı iiphelidir .. Kiyef Bitler Almanvasına kar~ı nıiişt rek elimizde bizi salim bir tefekkür ve ğünce haklarında takibat yapılacaktır. 
bo!O'e,.ind' de Alnı, ıı harekatı inkiı::af- aY:rna iltihak~ davet erlilmeklNlir. muhakemeye sevk edebilecek ve l:ii- Ellerinde on çuval~an fazla çimentosu bulunanlar, fiyat ve miktar-
t:ıılır. Yeni bazı nıuhk m me•kiler 000 ze, bu müthiş harbin neye ve knça ları hakkında mıntaka iktısad müdürlüğün beyanname vereceklerdir. 
Zclptedilnıi.;tiı'. S il •• mal olduğunu gösterecek hiç bir is· 

Ba arab) ada ki Alman • Rumen kuv- ovye ere gore tatistik yoktur. Ancak, mantıkımı-
,. tleri h r tlJ)khıdan Din:re"ter neh- _ Baıtarafı 1 inci ıahlfede - zın ve müşahedemizin tesis ettiği bir 
rine '· rmı.s ve hurasıııı zorlamağa geçmelerine müs-aade etmiı:; ve ~m .- kanaat ve mülahaza ile anlıyoruz ki; 
lıa.-,Jamı. lar<lır. ::\fnlclay~·ndan harekd rindeki top ve mitralyözleri mu::ıaıt henüz devam halinde bulunan bu M "{ • d 
rtl ıı kuvvetler i e Balta ıı hrinin si- bir mevzie yerleştirip ihtim:u~la ye_~ harp, hiç de 1914 - 1918 harbine aarı pavıgooun a ne. 
nı:ıl holge in" g imi. !erdir. Böylece çelemi. tiı. Düşman kolu kopruyu benzem'yen muazzam facialarla yük-1 • • 
harekat, tamam ıı Hu topı-:ıklarıııa gectikten .'onra motörlii büyük kll\'- lü_ olarak bitecektir. Gerçi. eski umu- ler tethır edılecek? 
:ntikal 0 tmi tiı'. ,·etlerimizin hücum na ugramı~tır. mı harbe, daha fazla mınet, daha Y • 

Fuarda Deniz ve demir 
yollarında 

Kömür tasarrufları mü
kaf tlandırılacaktır Gelen bir haber· rriire. Alnıaıılar. Al mani.ar ~üratle ricata ba~Iaını~lar- fazla kuvvetler iştirak etmişti. Fa- Fuarda bu eneki :Maarif paviyonıııı

kıı-, topraklarına. mlıhim miktarda pa- . :.ı. da r ,ist otomobilleri köprünün kat bu harbin, yarın, öbür giiıı sira· da, Gazi terb'ye en;;titiisü resim iş şu
·ıı iitc;ti kuvv tlcr indirmişlerclir. Fa- Lizerine gc;ltlikleri zaman köprü uÇu- yet sahasını genişletmiyeceği hakkın- l . inin iştiraki~ le ort:ı okullarla Kız Münakalat \ eka!eti, Denizyolları 

k .. t on·etler, bu kuvvı>tlerin. vazife rulmus ve yıkılmıştır. Düşman oto- da İnsanlığın elinde kıymetli ve ma- ı>ııstitül ri vc'üğretmen okullarının re- idarcı1inin vapul'!arıııda muayyen bir 
,.iirm<'d n derhal e. ·r veya imha c;tlil- mobil ve kamyonları birbiri iizedne kul hiç bir teminat var mıdır? sim ve vazı dersleri faaliyetine ait ta- ~üratle gitmek üzere hcsaplanmrn kö-

cl'klerin: 
1
1ildirm ktecl'rJ r. köprü basında yıkılmışlar ve 0 zaman Bundan bir ay evvel, Rusya harp !ebe re im ve el yazılarının. te,:hiri ka- mürclen daha :.ız kömür sarfcden ma-

H AV AJ,AUDA r ~ızfy ET: topçumuz düşman kolu üzerine ateş haricinde bir devletti. Şimdi İse o da rarlaştırılmıştır. Teşhir edilecek re- kinist ve k:ıpt:ınl:mı, tasarruf edilen 
P.ir Rıı · o-en rali, hava harekatını .ıçmıı;bt'. Düı;man tank ve otomobil- 200 milyonluk nüfusu ile dünyanın imleri yazılar, okulların her sınıf bu kömürün yüzde elli.'i ni betinde biı• 

Hıı. ta\· ·areleriııin ii t'ınhiglincleıı ve Jı>ri yakılmıştır. Yolu terk ederek u- en büyük muharebelerine 4'tılmış- uhel rinclen )leciler<!k ve muhtelif ta- prim verilme ini 1karar altına almı. tı. 
,.\imanların ':ırk phe ine en i\·i tay- zaklfüını•ığa c;nlış:m düşman münfe- tır. Diğer taraftan Amerika ve Ja- leh~lere ait olmak üzem 25 - :10 ad ıi Hu icşebbiisten iyi neticeler alan 
rnıelf>r'ni iind rdi l r"ıcieıı bahilet- rıt grupları ile tankları da i'abet i ponyanın harbe doğru gittikleri gö- ıe"inı ile 10 - 15 :ıclerl ~·:ımlaıı iharet \'cka1et. bu usulün Devlet Demirvolla-
nıi4i. H: llıuki · fo ko\,ı radrn"u d[in f,te. imiz altına alınmıstır. Bunları ta- rülmektedir. Yani, yavaş yavaş bu iaC'aJdıl'. rınd. d::ı t:ıthik edilme.~iııi muvafık 

k ·· mki n ·ı'iyatıııda. Almanla 'ili bu kip eden tank alayı ve motörlı:i piya- harbe giren devletlerin, eski muha· K•• •• d giirmüştür. 
h.ıda Polonya. ek Ye İtalyan ta) - <le kolu ağır zaviat'!l uğı atılmıstır. riplerin nüfus kesafetlerini elde ede- Om Ur e Vıeka;"t. aynca Devlet Dı>miryolla-

' · rı>l ri lind<!rcli•ini lıildirmi ti. Her n· k k hl t b'l .. cek biy ~ekilde artması ihtimali mü- rı, Devlet limanları, D vl t Denı'z.\•ol-n!r ço tan·. zır ı ~ omo ı ye mu- v F' ''k ld'? 
halde ha rl rin birinci:i ılalıa dog- hımma, muharebe meydanında kal- kemmelen vardır. ıat ne en yu Se 1. !arı fabrika ve atcb elcrimle, Po:h; ve 
ı udur. Ctinkil \lmnnlarııı. mu affak t Fakat asıl mesele, bugünkü harp H 

1 
k . . - Telgraf i!ılerinde İ\·i ~alışan ve isind 

oln ak içiıı. da~a. yeni tan_!\ .~·e toplan 
1111J,~~·drn, 19 (A.A.) - Röyter A _ teknik v,. vasıtalarının ve muhare- el aya akr~.11 ... ıcaf. gtıt1 mesınbe r~gmlen t mavfü: ~den bir takım elemanlan da 

kl II::ınm, l:ırı gıbı. <nha buvul mU\·af- ian~ınııı A Yrı panın bir mahallind belerin cereyan şekillerinin, 1914 • 0 ~ın ~ k 'fm.ur bıy~ı arı .. se _e~ız ~I ~- para· mükafat ivb tııltif etmeğe k:ır:(r 
1 ·ıy t(•r ~a~ d n t. ~.ar leı_i kullan- bulunan bir muhabiri bildiriyor: l 1918 harbine nisbetle arzettikleri ra - ,ru e mı~. unun uzerıne vı a· wrnıi..tir · 
m ıar• .. ~·.?•Hlır. H~r ı~ı t:ır:ıJ ıln_ bava Haber aldığım:ı göre, Şark cephe· fevkalade mahiyettedir. Tahrip ve etçe bu hususta tedbirler alınması · 
ıı tunlu unu k n ıl rıı e. aıt . go ter- inde Almanlar tarafından verilen öldürme vasıtalarının tekamül namı tnuvafık görülmüştür. Odun kömiirii ---000 

m ktt•cllrıer. [· ııkat r ı·ız ek.itle b_ıı- ağır za\ iat bazı Alman mıntakal:ırın altında vasıl oldukları korkunç mcr- iyatları hakkında tc;tkikat ;\'apıl - K h 
ı~ıııı h ııg a~.ıf. oldu ru ıneç.hııl~uı-. da i..:ciler arasında hosnutsuziuk u - tebeyi tasavvur buyurunuz ve artık maktadır. Yük~ek fiyatla kömür "a- 8 ve 
l ~ 1. A maıı ı~d ala ı. v':. t ıddıala- \'andırnııştır. Bilha,;sa 'Koııstans ala- bir cephe gerisinin kalmadığını, mil- ıılmaı:ıma mfü;aacle edilmiy ·celdir. 
rı.ı recm J, <.l!':· :\ _la dun ak~nnı- yıııın Ru:-ılar t:ırafından imha edilmiı:ı !etlerin hududlara en ziyade uzak Kontenjan işleri 
kı ,\in~ n t lı ı rm_~~ 1 ı tenımıızd:. h~- olma.·ı, Badende heyecan uyaııdıı· _ noktalarındaki köylerine, kadın ve 
'acl,ı. bfi, . e._I.e ~ ~ H.ı. t,n. 't'al' mı 1 mıştır. nir Alman menbaıntlan sızan çoluk çocuklarına kadar bu ateş için- Yenı"den tanzı·m edı"lecek 
'hrıp . < d.gı ıJıl.ırılını ır. FLı h:ı~- habere göre, harbin ilk 011 beR günün de yuğrulduğunu düşününüz. Bu su-

rı t. ~zıb \C : <'\ ıd d . 1 !11 kule deki A maııların zayiatı 600 hini bul retle yarınki harp blançocu hakkında İzmiı', t~t:ınbul ve Mni!in ihracat ve izmirc ayrılan 720 çuval kahvenin 
'
1 
·"ılız ... F' kat eni 'hrıp dıl ıı t. - muştur. akla yakın bir fikir edinmek müm- iclhalatr.ılar birlikleri arasında kon- bugiinlercle htanbuldaıı İzmire gelmc-

.ıı <·fc.1'1ıı ~-akan:ıınııı hı .. :--z fa:r.ln rılclı•- lııgiliz tayyaıel-eriniıı Alnıanyad-a kündür... t ııjan i.lerini tanzim tmek maksa- . i hekleıını kteılir. İzmir \e kazaları-

iki ayda bir muntaza
·man gelecek 

" 
1 kanı. t nele ız.. ı·kı · h J d ı · · l R h 1914 18 harbi (ıs• 335 6?7 097) il \ l t b J 1 ı · t J 1 k nın ikı· fl' !ık ı'htı"·acıııı kar~ıJıt·ac"k tıJFF.'/T\A\' IJO • t\'l/ 4 1. \ercı erı ~~~r.ar o.a:ıı~ı~e ur · v, , u, c J.e an uca >11' oııanı upınca _ ,, ,)' ·~ ,, " 
· ,: ' ' q. . · · '. · havzası cndustrı faahyetının azaldı- sterline mal olmuştu ve bu paranın, tır. Ru teıpl:ıntıya iı:ıtiıak etmek üzere olan bu kahveler, kahve ve çaycılar 
hır .Japon ;':r'. ~ '· Anı rk, 1 do- gı ve e;asen yorgun olan Alman ame merhum ve müteveffa Majino hattı- ehr:miz ihracat •e idhalatçılar birlifd tiri iği tarafından gctirtilm,ktedir Ha 

1 ' 11 n:ıa mın l .fı d' toplaıı~nasııı.da~ ıesinin ingilizler tarafmdn · y-apılan nı Akdenİzden Manş denizine kadar ı1 ııanıın::ı iliccarlarımızclan BB. ('enle! ber aldığımıza göre, hundan ı:ı0onra 
~~h.·ıle hl ııun ,,ıkıııdnı~ t.ıl:ıp edılclı· hava akınları esnasında işleri başın- altın olarak imal edebileceği hesap- Alanyalı ile Fehmi 'im,.,arorlıı t-<t:ııı- muntazaman İzmirc her iki ayda bir 
"

1111 yazmal.~a " An rık:ınııı bundan da buJunmağa az miitemayil olduk • lanmıştı. Yine ayni harpte on üç mil-· l• ıla g'tnıi~l,..rdiı'. mtıa;\'yen miktarda kahve g<>lecek, hnl-
nıı k~aclınırı .. ıapoııra' ı ku ~tına], olc1ıı- tarı haber verilmektedir. yon asker ölmüt, yirmi milyon inıan , J,a teyzj eclilecektiı-. 
gunu t •l!al'~IZ ettırn ı_.te<lır. G: ZC'te. .ı. Io:kova, 19 (A.'.A.) - Fiu hizmet yaralanmıf, kaybolmU§ veya e&ir düş_ o" l u" m oooı----
b•ım d lıl c:ıarak Rah~·ııe ıı. zırı I no~- fi o~unuıı kahraman simalarından bir mÜ§tÜ, Buna mukabil harpten sağ MEKTEPLERDE PASiF 

.ı.n ( Am ,. k ıııın t'.u~ ul: Ok} anı·. ta b.ır l lııııbaaı lzve:stiya gazetesinde neş _ çıkanlar 20 milyondu. 
1 ) ki d 1 t " · Yı>nıi~ rarsı ı. rla Hitiiıı lıircaı·-< ll manı '.aı .· 1ll. e ı~\ana .ıııı go~- rettigı iıır makalede diyoı· ki: Fakat bu harp bitince, ne olacak, KORUNMA 

t •rı:ı kt dır .. 1'..lh. kıka /merık~ clo· - Hitler en iyi tayyarelerini ark neler göreceğiz? Şehirlerin tahribatı larınch n B:ı.ı· Saılııll, h Ku~n..ı. 
naı nı P •. ı~ıl, or ıııc. H • · ı ada- cepheıeıine göndermıştir . .lluııa rağ- eskisin nisbetle ne şekil alacak? ticarcth, ·ıe;;i ıııiidüni Ha.ı· Sait'in 
!arı ı· < im tır h J ·· ·· ld kl Meden· du"ny b'lh A ~ ' Bn\·aıı 11 · 1 t b 11 S h , · , . men avacı arımız ustun o u arını ı amızın ve ı assa v- -..,ı '"·, t .. J.: .: an ıı ı u ı -

Bura 1 Japon <.tl.ıl. r.n.ı ~ WO .ı' 1 nı · gostermı tır. Tayyarecılerimiz düş - rupa kısmında nasıl bir sefil çehre lıat .ı UJ'Cltnıdn :ı apıJ,ın ameli mi ne 
af dedır. Top[, ı ıgı .\ H'll ıı manı~ +nmas a· ce d.. ı kalacak? İktısadi ve içtimai ne fe-
'k f' · 12 h b · · ·ı u "" • e ın • uşman arını tice inde vefat etmi:tir. Cenaze-

.Maarif VekaHi öniimüzdeki der;; 
yılı baslangıcında lıiitün mektf>plenl 
biner pasif korunma teşkilatı vücuda 
getirilme.sine kanır vcırmi~tir. 

.. -- -.. ~ 

·· .. ~: A. DYo.· 
BUGONKO PROGRAM 

8.:}0 Program, 8.33 )Hizik: Hafif 
program (pi.), 8.45 ·Ajans haberleri. 
!l.00 .Müzik: Hafif programın devamı 
('f}L), 9.30/9.45 Evin ı::aati, 12.30 Pro
gram, 12.33 • Hizik: Ornn havalan . 
12.45 Ajan halıerl<ll'İ, J 3.00 l\Hizik 
rarı~ık şarkılar, 1:1.30 Konu ma ( D -
reılen-t<!pedcn). ı:t 15 14.30 :\1üzik: 
R:ıd\·o . alon orke,;l rası ( \·ioloııi. t .. Te
cip Askm). 1 .00 Program, 18.01 :Mü
zik: Rac1Yo caz ve tango orke~tra:ı. 
19.00 ::\Hizik: :Muhtelif sarkılar, 19.:ıo 
Ajans haherlerİ, l!U5 • Hizik: Zaı·a 
Leander ve Pola K gri (pi.), 20.00 Ko
nuı:;ma (Yurt saati), 20.15 ;\Iüzik: So
lo ;'arkılar, 21.00 Ziraat t::ık\•imi w 
Toprak mah ·ulleri bor. a ı, 21.10 :\Iii
zik: Fa ıl hev'eti. 21. 10 ~lü7.ik: Dan. 
müziği (pi.),' 22.30 Ajanll haberleri. 
22.45 Ajanı; spor ;.ıervi;;i, 22.55 2:~.00 
Yannk' program ve kapnnıs. 

---000,_ __ _ 

ZABITADA 
Kafayı tütsüleyince: 
ÇoraKkapı fuar gazinosunda .. foh 

met oğlu I maıl, Mahmud oğlu Hü -
~eyin ve ~alom oğlu Liya sarhoş ol
clukl-:ırı halde ... ı ustafa oğlu üsmanı 
dövdüklerınden y-akalanmışlardır. 

Hırsızlık: 
Abancakta kız enstitüsü bahçesin 

de Cemal oğlu şoför Cı!mal, mühen
dis Romalpa ait kamyondan 200 lira 
Gymetınde bir !astık tekerleği ça -
!arak evine götürürken yakaıanmış
tu. * İkincı k~rdonda Şerif oğlu 
• Iehmct Can çalıştığı jironun maga
zasındaıı 3 adet demir çalıp sokağa 
attığı görülmüş ve yakalanmıştır. 

Kalp lira: 
Keçecilerde kömürcülerde Şükrü 

oğlu Davud, kalp biı' bümüş lirayı 
nıı~ verı~ esna ·ıuda sürmek isterken 
yakalaıımış, tahkikata başlanmıştır. 

Sarhoıluk: 
KesteıH caddesinde İbrahim oğlu 

Huseyııı, fazla sarhoş olduğu haıd 
rezalet çıkarını' ve buna mani olmak 
ı ·tıyen gece bekçisi'Ilüseyin Gümüşü 
ıle tahkir etmiş, neticede yakalan -
mı tır. 

liekçiye hücum: 
Ikiçeşmelikte Hacı Ali cadde:;intle 

Hasan oğlu .Mehmet Dericiler, atılan 
oir silah sc i üzerine tetkik için ma
halline gıden gece bekçisi Jskender 
liökalpa yumrukla vurmak suretiyle 
tecavuzde bulunduğundan yakalan
mıştır. 

Aliı • Veriş kavgası: 
.Kemeı·d iplik fabı ika ının onun

de Ali oğlu Ibrahım, Hüseyin, Lüt-
i oğlu h:rcümend alış veriş mesele,·iıı 

elen yekdiğerıcrini dirhem vt:ı. pala~ka 
ile yaralad klarıııdan vakalanmıs -
!ardır. • , 
Kız kaçırma: 
Tire kazasının Talıt köyünden 

l Iü yin oğlu. yirmi dört yaşında Ha
lil Kantınin ayni köyden Umer Yüksel 
kızı 14 yaı:iında Fatma Yükseli zorla 
kaçu tlıgı, kızın babası tarafından 
~ıkayet edilmi ve . uçlunun :;. alçalan 
ması için takibine çıkılmıştır. 

Kemalpafada bir yangın: 

rı aı: ııo. u ı , . mu aı: e mı ı ~ *?: ımha etmeden bırakmamı ı rdır laketler doğacak? .. 
11 :ıgır, 12 hafıf knıvazor. 31 denız- u·· . t· l . ~ a '. Şundan emin olalım ki, harbi takip .'i ,ral'ııık; ııazarie~i günü deniz 

it 1 'b tt· B r·ı . b 1 ~. u m,ın ay:rare erı, tavyarelerı -
1
. 

1 
. 

" ıc an ı arL ır u ı o ıc::ı mı a, ın )lllZ gort·ı· nu··nc h k • kt d edecek ilk sulh yıllarındaki büyük yo ı. e lzmi re g" tiril c<>k \'e Salı 

Kemalpa a kazasının Çınar ko -
yünde du ·tafa oğlu Süleyman Balcı 

oo aile:siy Je birlı.kte evde yemek pişir-
V l Ş ID E NAZIR TAYiNLERI ınek için yaktıklaı·ı ateşi söndürme -~ d b J • 1 ·ı· d - · e emen açma a ır-

gapur a u unan ngı ız onanma ına ıar· a·ıman kum d ı - t . . dünya karga•alıg· ı, her halde harp günü namazı Kemeraltı canıiişe-h t k ı d · • f'l ·ı k · an an ıgn, ayJ aı e - 7 

ace a ma an Japon ı 0 u 1 e arşı- cıJerine ces-aret v rm k · · "t- yıllarının arzettiği feci manzaradan rifinıle eda edilı.likten soııra As-
'a ıp galip gelebilir. Çimkıi iaponya- . . 1 t e e ıçın paraşu hiç de geri kalmıyacaktır. 

11 h "- · · 1 · 19 • ıerını a mış ır. l'i m zarlıktaki ebedi i.·tirahatga-nın nıu ar~U>t: genu ıy e. - agır lo kova, 19 (A.A.) - Sov,·et Orhan Rahmi GÖKÇE 
kr .vr!zo~u rnrc.ır. Bu merıkun hare- t bliği: • __ hına teHli edilecektir. 
etıı~ın .ıaponya tarafından ~en.up ve- 18 te . . . , > , 
a ımnld A :ranın herhangı bır nok mmuz gece l kıtalurımız I O· yeni Fransız elçisi 

ta ınd. Japon a tarafmc1an :ıapılacak losk,. Smol~nsk, Gomel istikametlerin Bulgar Nazırlarının 
hir l bbü .. i ön! m k mak .ıcli lıı. ih i- d~ şıdd.etlı muharebelere devam et• dün geldi 
y r edilmis oma ı mu ıt meldir. Ge- mışlerdır.. .• . Roma ziyareti 
len diğer haberlere göı· 10 ~ınmuza Cep~.eı:ın. dtger kısı.rıilarında hıç . Ank,~'.·a, l!) (A.A.) - Fran,.:anı~ı - Ba .. tarafı bininci sahifede -
1 aılnı· olan son 40 "'lİnıle Amerikada Lır d~gı ıklık olm.an;ııştır: 18 temmuz .~bık lahr.aıı eıçı~ı olup Ankara bu- lıJ an :aminıi do~tluk e,;allına dayan 

•. _ < .. den bahçeye çıkmışlar, ateşten sıçrı-
\ ışı,. l~ .CA:~.) -._Dun a~şam res- :ran kıvılcımlardan ev tutuşmuş ve 

men lı_ıldı~ıl?ı~ıne .goıe, amıral Dar- ::ıüntlUrmek içbı yapılan gayretlere 
ı_anın .teşvık1 uz.erme mar:şal P~~en rağmen ev tamamen yanmıştır. Ev
"anayı _nazırı ~ıyer ~u~elı, d~hılıye den pez az eşya kurtarıldığı için za
nazırlıgına tayın etmıŞtır. Yerme sa- ıar 500 lira kadardır 
nayi nez-aretine Lö Hideuks getiril - _ · 
miştir. v 

~ulak, burun ve boğaz 
or- hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 
}ı ı- giin bir harp gemi i in , ın:ı has- g_~c~~ı tayyarelerımız du man.ın mo-

1 
~ uk e.lçılıgıne t~yın edılen J an Helu maktadır. 

ı.ııımıştır. Ayni mudcl t içinrle ıleniz'e t.orlu._ve zırhlı cüzütamlarını tahribe \'e refi ·ası _bugün şe~rimize ;:.eltlıle.r. Berıı, 19 {A.A.) _ Ofi Ajansın • - _Baştarafı ı inci aahifede -
indirilen 22 gemi .ıra~ıncla 35 bin ton- 'e du. man tayyare. meydanlarında 1 ~-ar~a harıcıye veka~:tı mume~ ~li elan: yük yangınlar çıkmıştır. Bu yangın-

Amerikada büyük 
man yangınları 

Dahi Oke 
ı . bir muhare em. i ile 2 muhrip, lıulunan tayyarrlerm. bombardıma - Jle l• ransa maslahatguza: ı, e1çılık Rom'adan isviçre Ajansına bildiri!- !ara kısmen yıldırımlar sebep olmuş 
1 cicnizaltı, 7 hiıcıımhot vardır. nına devam etmışlerdır. 18 temmuzda erkanı ve Fransız kolonıs tarafın - eliğine göre • :ılfıhiyetli Ron a h- ve uzun bir zamandan beri devam e· 

---000 hav: ku~ve~!e~mi~ ?tuz iki düşm~n dan karşılandılar. fillerinde bildirildiğine göre,1 B:J;ar den kuraklk yüzünden y-angııılar 
AT f .. t~y~ aı e ı __ duşurmuş~ur. Ev..elce bıl- ı . b-aşvekili ile hariciye vekilinin yakın- büyümüştür. 

Jlciııci Be7ler eobtı No. (80J 
Hut.alaruu !aer SÜR öil•dea ...... 

kalıı.ı .... tadan ••· ........, ....................................... . man ara gore dırılen duşman za~ıatıntlan t,aşka, ):ap:ıcagız .. Mallarımızı.. n~kledecek da Romaya yapacakları eyahate, Montan~ ve ldaho hükfimetleri da-
- Ba;ı tarafı bin!nci sahifede 16-17 temmuz gec 81 ayrıca 39 du. maıı j'apurlurı hımaye edecegız. Fakat bu Romada büyük bir sivasi h mm·. t bilinde 18 - 20 orman yangını zuhur !91 ____ 0QKTOR ____ ._, 

tayyaresinin tahrip edildiği anlaşıl- hu. u. ta i'ize fazla .bir şey söyliyemem .. atfodilıvekledir. . . . e ıy e ettiği bildirilmektedir. En büyük or- A1ı" Aga"h 
znriatı rız<lıı'. mı tır. * Jt ı IJ'1t ı· t · .. ma · h tt·- · v · m. B J 19 ( \ Alman tebli- R d t ,. 1 . ırna a ıa gaze esme gore n _yangının zu ur e ıgı aı:ıın6 .on 

er in, ' · · l • ooo-- A •
0

. yo ~a~e esınc ~ıı. , • . ,. bu ziyaret, harple doğrudan doğru~ hükumeti dah!linde 5 bin hektarlık Çocuk Ha.9talıkları Mü.tehaS81Bı 
gi: Yenı yapılan ta11yareler nımu .. he~ıkadb:ı. _ımakl edılen t.a •• Y4~ aıe1leı!1n )':l. n.lilkalı değildir. Fakat Bul(J'aris- orman daha şımdiden küJ olmuş bu- Hastalarını Pazardan matla her 

Ea aral>yadan ilerliren kıtrları - 07, ım ıı ıı;mı u nıa,n. ngı - ta 'h 1 b -ı ı - " ı kl d . M" b't y k' d' 
mız Dinye t r nehrinin müteadtlid - Baı tarafı bininci .ahifede - tereye gelmektedirler. 1 ı.nınl n1 ?1ı. :er~. ot an katgdı.ıgınııı yeni ~ndma ta ıhı. _dun tı 

1 
al ına vda ı .- gün· İkinci beyler sokağında (84) 

kt 1 l - b ' B 1 .. h. b' k d .1 t ı r c e ı ıııı gos erme e ır ııı e a eş ug -:ıy ara arına a sı-
1 ııo a -arını zor amaga a .amıştır. narak demiştir ki. un arın mu ım ır ı mm a pı o - Dul; . t 1 • tl ·k .. •et t . b" "k h b b' numara ı muayenehane.sinde kabul 

Pıı u •1 bı'r tebı·-ae b'Jd' ·ıa· ' . · . . , .. lar Am 'k• 1 d ş· d' k· d ld garı- an :ı .;.rnavu u · arasın- ı a;. e mış ve uyu asara ı::e e ı- t.ed ı ıg ı ırı ı' Yeç - -: Amerıkada .Yenı bır çok buyük e~ı a ı _ı,r. ım ıye a_ ar yo a ki miinas.ebkifo'· sağlamlaştırılacak yet vcrmistir. ve avi eder. 
lcile kuv\etle tahkim dilmii! bulu - fabrJkalar faalıyetc geçeceklerdir. a~cak bır t_ay:Jare _kazaya ug:a??ıştır. , e Bulgnr, itaıvan menfaatleri Ak _ 
nan talin hattında açılan gedik Smo. Bunlar bilha sa dört motörlii muazzam Duşmana hıç tesaduf edılmemıştır. Ge_ cleııü~ h-avza ın~la mfü:ıteı·ekc;n ink· f 

•n ,k öte-iııde Tripet bataklıkların- ağır bombardıman tayyareleri imal milerle ~a~lıya~.ı g~re,. hava yolu Çok ettiı ilfc~ktlr. • ış:ı 
da imdiden geni letilmi·tir. Dü~man edeceklerdir. Bu tayyareler Şarki Al- emnıyetlıtlır. Çunku bır çok tayyare- Sofra Hl ( !\ A) R • k'l B . 
tarafından muannidane mütlafo-a e- manyanın en uzak köşcle~ine kadar !erin bulunduğu bir geminin uzun nıe- Filof ~·~ 'H~r· : · · - B a "pe ı f 1a~ dilen Volin. k ehri 16 temmıızda zaı1 'd b'J ki h ' ı ' ll'ıfeli bir denizi aşma ı vapurlar ıcıye nazırı ay opo J•ı gı e ı ece. er \"e .arp ma zeme ·i imal t; .. 1 . ilki k . • 

1
. 

1 
ın ab:ıh Romaya hareket etm.islerdir. edilmiştir. eden fabrıkaları yıkıntı haline getire- yyare e.rı Y eme ıçın ıman arda 

000 
· 

i\Iüttefik Fin kuvvc>tleriııe men - ceklerdir. Ayni zamanda Amerikaaa beklemesı mahzurludur ve zamana bağ. YENi NEŞRİYAT 
up te ek küller dü manın muka e hiç bir m mleket. ta:afından yapılma- lıdır. . . ·-. .. 

ıııctini kırarak Ladoga gölünün ~i - sına teşebbü.' edilmıyıen bir bahri :İn- Hopkınsın bah ettıgı programa gore 
mal yakasına kadar ilerlemişlerdir. ııant programı tahakkuk ettirilmekte- 1943 yılına kadar Amerikada 14 nıil- Küçük Menderes 

İngiliz ahillerinde Alman tayya- dir.. yon ton hacminde ticaret gemisi inŞ<ı- Tir.ede çıkmakta olan alfıkalı 
r !eri 1500 t9nluk_ bir ticard gemi.i- Memleketinizle mü tereken imal ede ıanac~ktır. Uz.ak .şarka ve lngiltereye -~ kıymetli yazıları, etüdleri \e ede-. 
nı batırmışlar ve 2 ticaret vapuruna ceğimiz harp malzemesi , mühim: Amerıka gemılerıylc sevkıyat yapıla- }Jl Parçalan ile nazarı dikkati celp 
da bombalar i ıı.bet ettirmi !erdir. mat fa~i,:;t cliktatörlerı· "·zmeg-e ka·fı' caktır. Ameri.kada tank, tank dafi top- d 

"'. e en bu mecmua, ikinci yıla ayak 
Dün. ge , Alman sava ta:yarele- gelmelidir. Yegane mak. adımız bu 'hırı, tayyare dafi topları ve nıühim- b~. nıışf.ır. Tebrik ve muvaffakıy·eti-
"enıdeıı hkendeıiyf'~· hiicum et- adamları kovm.aktır. Hopkı'n. Ame-ımat imalatı da artmaktadır. d 
1 " nııı "v:ımını dilel'iZ. ıni erdir. rikanın A tlantık yoliyle . evkedilecek Ottava, 19 (A.A.) -1Iühimmat na_ 

Dun ingiliz tayyarelerinin • fanıı malzemeyi himaye edip etmiyeceği zırının beyanatına göre, • on 3 ay zar- Varlık 
"alıilind yaptık/arı hUcum e~nasııı- :ualine şu .cevabı vermiştir: · ında imal edilen tayyare milEtarı 939 Aııkarada çıkmakta olan Varlık 
da 10 dü man tayyare i diil?ürülmiis- - Reisıcumhurumuz mallarımtzııı :enesindeki imalatın 10 mislini teca- mecınuasının 193 üncü sayı ı çok 
tı,ır. Dü man, tayyareleri ne gündüz, 1~gilt~reyc ulalJtırı!.acağını beyan etti. vüz eb~ektedir._ • . .. zengin münderecatla ve aHl.hiytli 
ne gece A !man arazi~ine girememi - Sıze yalnız .~unu soyliyebilirim: Son uç nyın ımııJatı, evvel~ı uç aya tamnınıs bir çok kalemlerin yazıları 
!erdir. Bunun boyle olması için her şeyi nisbetle yüzde 2 fazladır. ile inti~~r etmiştir. Tavsiye ederiz. 

Sümer bank Yerli mal
lar paz r arı lzmir ma
ğazasından: 

Manifatura ve kumaş tüccarlarının 31 Mayıs 
941 tarihinde hitam bulmuş olan müracaat müd
deti Pazarlar müdürlüğünden aldığımız talimat 
mucibince 31Temmuz941 tarihine kadar tem
did edilmiştir. Alakadarların mezkur tarihe ka
dar müracaat etmeleri ilan 'olunur. 20-229 24 
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>crn;r Levazım Arnırlıii Satın Alma Komi•yonundan: 
1 - h'.ılıtbahır içııı muhammen fiati 5i>OO lira olan 20 beygir kuv

vetinde kaplo ve montaj bayiine ait olmak üzere bir elektiro
;en gurubu ;.>.8 911 cumarte i gUnii 11'.iat ıı de pazarlıkla alı. 
ııacaktır. 

2 İsteklilerin 825. liralık kat'i temiııallariyle Çanakkale agkeri • 
•atın alma koınısyonuna mül'acaatları. 15 20 25 30 

İzmir Lev~zım ~mirliği ~atın Alma Kotniıyonundan: 
1 - A~agıda c~ns ve mıktan tahmin edilen bedeli ile muv-:ıkkat te

mınatl:ın ıha le guııü ve •aatlcri ~·azılı be• kalem erzak kapalı 
zarf usulı:;le atın a!ınacaktıı· 

<) rt • ' . 
.: - fa ~am~sı _her gün komisyonda görülebilir. 
" - .•tek ılerın ıh~le •aatinden bir •aat e vvel komi"yona vermeleri 

ı'·~~lıerlen teklif ml'ktup.Jnnnı ve murnkkat teminatlarl.rle birk e .topkapı maltepe'i e"ki a•keı i lise bina•ındaki satın i!lma 
'lmı•yon•ına mliracaatları. 

Cinsi , :.U:iktan Tahmin hecleli Muvakkat Te. İhal;osi 
Tor Lira Lira 

A~·aktan sığır \'oya 
sıgır eti 

:l.43!l. :100 11704fl 8:\Jı 22-7-941 11 

Pirinç 
Sadeyağı 

600 
1040 

:100 
:100 

288,000 
1,820, 000 

255,000 
144,000 

15270 salı 22-7-941 15,30 
68350 ~arş 23-7-941 11 

Vl950 çarş 23-7-941 16,30 
8450 perş 24-7-941 11 

Zeytin \'ağı 
Sabun • 

5 10 15 20 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda n : 

1 Beher kilosıııı:ı ;·iiz elli he~ kıınış fiat tahmin edilen 87a00 sehen 
~<'eli hin liç vıiz k'!o •acleyağ: gapah zarf u'tıli;·le eksiltmeye kon
muştur. 

2 Eksiltme 2:ı Temmuz 9~ I Çarsamlı:ı günü saat On altıda lzmirdi! 
Kışlada İzmir r.,..,·azıw amtrl'ği s:ıtın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 Hepsinin t:ıhmin eılilen tutar -ı:J,)!llii_ • ·z otuz beş bin ilç yüz 
on ~ş liradır. 

4 Tem_imıtı mm:ıkku•a akçası -8016- sekiz hin on altı liradır. 
5 Şartnamesi komi•vonda ıı;öıiihbilir. • 
fi Rksiltmey~ iştirak e<leCEkle knnuni v~sikahıriyle ve teminat 

teklif mektuplannı ihale saatrndan ;on az lıir saat evvel komiwo-
n:; vermiş imi uacakladır. 5 10 15 20 · 

lzmir levazım· amirliği ıatın a lma kom isyonundan: 
l - P.<'hcr.,kilo.~uııa otuz ik kuruş fiat tahmin edilen 200,000 iki yüz 

lıin kilo kesilın'ş sığır eti knpalı zarf usuliyleeksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 22 Tem. 941 Salı gtinü ~aat on altıda İzmirde Kışlada 
lzmir Lev1121m aı:-irl ği ;;a•ın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Hep,inh tnhnı n edilen tutarı -G~.ooo. altmış dört bin liradır. 
4 - Teminatı nıuvakkata akçası -4 150_ dört bin dört yüz elli liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Ek~iltmeye iştirak edecekler kanuni \'e'likalariyle ve teminat tek

lif nl('ktuplarıııı ihale saatmclaıı en az bir saat evvel komisyona 
wrnıiş buluımcaklardır. 5 10 15 20 

İzmir Levazım A mirli&'i Satın Alma Komiıyonundan : 
ı - ı>00,000 adet 27 tııilinıetrelik ve 600,000 adet 20 milimetı e

lik .köprülü sürgü müteahhit nam ,.e hesabına alınacaktır. 
2 Açık eksiltmeşi 30-7-941 çarşamba günü saat 14 de tophane

de istanbul levnzını amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

;\ 'Lıhnıin bcrl•I l'.!.ltUO ira o tıtı ,I.< teminat :J187 lira elli ku -
ruştur. 

4 • 'umuncleri konıL~yonda gönilebilır. 
5 - !. tekltleriıı lıelli vakitte komisyona· gelmeleri. 

lö 20 25 2fl 
~~~-:--:-:~~-=---:-:::-:--;:;-:=:-:=::::::::~~~--1 :ımir Levazım Amirli&' i Satın Alma Komiıyonundanı 
• 1 _ lkhN ki;o una 43 ku' ıış fıat tahmin edilen 102U ton ,ığır eti 

1-~-941 günü saat 16 da kapalı zarf u.<uliyle ><atın alııı.ıcaktır. 
2 ~ :;ıartnaıııesi her gün komi.-~ onda görülebilir. 

~!uhammcn lıcıl li 442470 lira ilk tı>nıiııatı 214:l8 lira 80 ku
ru .• t u ı-. 

" " 
.j 

• 
Bu p()er Rumeh 'e Anadolu cihetindeki gruplara ve ~artna
medeki k1ıyıdlara göre ayı ı ayrı taliplere ele ihale Hlilebilir. 

_ ı~ıPklileriıı lı<•lli günde en geç •aat 15 ~e kadar teklif mek - . 
;, tuplarını k:ıııunı ve>aikıenyle birlikte makbuz karşılığı fın

ı!ıklıda. atııı alma komi;yomına verme]pri. 
15 20 25 30 

----:-. -l:"e".'v'.':a:z:'.ım:"'.a::':m:r.ir:'iı i'iii;;i-;ı;;.attı;-;_l~ ko;;iı_;y_o_n_u_n_d'""a_n_: _ ______ _ 

J ~mı·r· Beher ncledıne yetmiş ~aııtinı fiyat tah_min .ed ı len ı ·~ milyon 
beş yüz bııı adet alumın~·on ~adır dugme;ı muteahhıt n-am 
he~abınıı alınacaktır. 

!! __ pazarlıkla ekşiltmesi 25-7-9-ll cuma günü ."aat 15,30 da Top 
ııırnede ioianbul ıe,·azım amirliği i!tın a ma komı,;yonunda 
yapılacaktır. 

:J _ ilk teminatı 5625 liradır. 
-! _ ;.;ilmune ve şa.rtnamesi komisyonda görülebilir. 
• _ Taliplerın bellı vakıtte komısyona gelmelerı. 
., 19 20 

_. lzın ir levazım amirlilii .••tın alma komisyonunda n: . 

1 
_ ]Jcherine 70 santim fıat tahmin edilen 1 ı milyon alumıııyon çadır 

2 

düğme~. alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 25 7 941 Cuma günü saat U,30 da Topha
nede lst.ınbı:" I..cvnzıııı amirliğ. satın alma komisyonunda yapıla-

caktır. 
., _ tık teminatı .6150- liradır. 

·• _ • "ümunesi konıh•yonda görlılelıııir. 
4 __ İsteklilerin belli vakitte komisyona gelemeleri. 
li 

19 20 

--T:ıınir levazım amirliği satın alma komiayonundan; , _ 

1 
_ Beher kilo,~nu 31 kuruş 40 ~antim fiyat tahmın edıltn 3582 

ton <lökilnı !H!nzin 25-7-941 günü sa~ıt on birde rıazarlıkla 
satm alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelı 1,127.748 liradır 
:ı - - Kati teminatı 91,3:132 lira -1 kuruştur. 

4 - :;iaıtnamesi her giin komısyonda görülebılir. 
r, - - 1 teklileriıı· belli gün ve :<aatta J<'ındıkhda ı..oınutanhk satın 
' nlın11 komisyonuna müracnatları. 19 20 21 22 

........,.t:r:ın ir leva zını amirliği satın alma J.comisyonundan: 

1 - ~eher kiln<una 7 kurus fiyat tahmin eclilen 225 ton öOğan 
ö-8-~4 1 çar anba günü saat on birıl 2 kapalı zarf usulü 
eksıltmc ile satın alınacaktır. 

2 - )iulııımmeıı bedeli 15750 liradır. 
;ı - İlk lemınatı 1181 lim 25 kuru~tur. . 
1 - Şartnamesı komisyonda görülebilir. Soğanın 12? tonu ve 98 

tonu ayrı olaraktan en geç saat ona kadnr teklıf m~ktupları 
nı makbuz kar~ılığında Fındıklıda satın aıın:ı komı~;·onuna 
vumeleri. 20 25 :ıo .t 

__.lzmir levazım a miri' ıatın a lma komiıyonundşn : . 
ı - 'l'ııhminen Jıeheı k loxu 35 kuru•tan 60 ton ,0hrıye pazarlık 

usulü ile satın alınacaktır. , 
z - Muhammen bedeli 21 bin lira muvakk:ıt teminatı lö75 

liradır. 
:l - Şartnumesi komisyondan verılmekteclir . • 
ı - IJ:ınlesi 5-R-941 aiı günü ~aat on ueşle Gdiboluda esk! şube 

bına•ında komi<fonumuzun bulunduğu mahalde yapıla-
caktır 

6 1. teklilerin mezkur giin \'e >aat on beşte konı i;;yonumuza mü-
racnntl rı. 20 24 28 1 

(ANADOLlJ ) 

l i.-n,, l.rva 7HTI Amirliif i Şatın Alma i{c,m ; 'fOfiiindan: 
.ll iktarı 

• adet 

270.000 4X8 perçin çivi 
400.000 6Xl2 perçin çivi 
400.000 5, 5X15 perçin çivi 
360'.000 2. 5X6 perçin çivi 
880.000 2, 5X.S perçin çivi 
230.000 2, 5Xl O perçin ~ivi 

1410,000 2: 5Xl2 perçin çiv; 
520.000 çı~t .gözlü pu l 
800.000 Buyuk perçin pulu 
l80.000 Orta percin pulu 

, , 2980 .. 000 Kiiçtik• perçiıı pulu 

• 

1: ukarıdıı vazıh on bır knlem pe · · · · · . · <iltmes· 22 ~· 941 alı g" .. rçın çıvısı vesaııenın pazarlıkla ek-
~mirlig·.'. -tı-. 

1 
" k u!'u saat on beşte Tophanede istanbul kvazım 

ı sıı lll a ma omısyonunda yapılacaktır 
ı1repsinin tahmin be~eli 48516 liradır' · 

lk teminatı 3638 !ıra 39 kuruştur · 

' 
$-art. name ve n um uneleri korni<»•on. d .... ı b ı İ 

~akıtte komisyona gelmeleri . "J a goru e i ir. steklilerin belli 

lzmir levazım amirliği t 1 · • Miktarı aa ın a ma komuyonundan : 

Kilo 

400 Patlıcan 
400 Fasulya 
400 Kabak 
:ıoo Domal 
:~oo Soğan 
100 Taze lıibeı· 
660 Kabak 
GGO T. fa<uh·a 
410 Domat · , 
300 Soğan 

Yukarıda cins ve miktarı azı! 
nacaktır. Taliplerin 21-7-94{ lazı on ~al~m .. sebze pazaı·lıkla satın alı
mir levazım amirliği satın i akrtesı. gunu saat .~5,30 da kışladlı tz-
-İ • Le a ma omısyonuna muracaatları. 

zmır vazım Amirliği Satın Al • d 
21 temmuz 941 P"lzart . .. .. ma Komııyonun an : 

amirliği satın alma k··o . e~ı gunu saat on altıda k ışlada iZ'mir k:vazım 
1 m ısyonunda l·a 1 r 1 .. · ı k .1 pı acağı An~tlolu gazet . . ' pa ı zar usu u ı e e sı tmesi ya-

ilan cdi(en 400 bin 'kilo esının 5, 10, 15, 19-7-941 tarihli nüshaları ile 
iki kurns y·irmi bes ·ant ' saman1ın beher kilo>unun tah min edilen fiyatı 
. ' ·. s. ım yazı acag" ı . d h ' b" k . . . tım yazılmrntır. • ; er e •e \ ,en ıı uı uş yırmı san. 

Tashihen ilan olunu!. 
lzmir IPvazım amirliği satın 1 k . 

"'kt ama omısyonundan : 

• 
.. l'J.I arı 

20000 kilo kuru soğan 
1'0000 kilo Patates 

1 - Pazarlıkb ,;atın alınacak . · . . ' 
kalem soğan ve patates- ihti • .Yu .karıd~ cıns ve mık~a~ı ·~~-z~lı iki 
pazarlık 21-7-94l pazartesi Y~cı .. \Crılen fıyat pahalı g'oru l dugundeıı 
l:ernzım amirliği satı 1 · g~nu .saat on beş buçukta kışlada izmir 
teklif edecekleri fivan .. a m.a d omısyonunda ~·apılacaktır. Taliplerin 
b. I'k . ' uzerın en vıizd •-· t · t k t · 1 · ıı ı te komi~yona müracaatları. . . e on '"'·o emına ı a ıye eri ıle 

fzmir levazım amirliii satın alm , 

zmır evazım Amirliği Satın AI K . 
1 - 57 ton demir' 'h . m": omısyon~ndan: 

cektir. ı c ı etı askeı·ıreden verılen alre teli çektirile. 
2 Pazarlıkla ek,iltme'i 22.7•941 . 1 .... 

hanzde i.:;!anbul levazım . ~:'. 1 gunu silat 10,30 da Top. 
)·.apı l acaktıı. Ta li p lerin t ~f'ı!rlı~ı ,..atm .. al.n~a ~omi.•yonıında 
tı teminatla · ı b . e. ı ec cc~kle ı' fı; a t u zerınden ka-

l . 'rı ' e eli> vak ıt t" komısyona gel meleri. 
zmır Levazım Amirli " " 5 . 
1 Askeri h ·t h gı ~tın Alma Komuyonundan: 

" 
gu.:nu" ·tı ı"' arlaln .. nın ihtiyacı olan 20 ):ı i n kilo "u"t 1 ·I " 9 '1 ' a e e ı mek .. . k k . . - ı -. ~ 
Talip çıkll\'ıd ığındaıı ıızeı ~ ~rı ~. '11t.rı:ere konulnıu~tıır. 
muhammen bedeli ~~~~ıdl:~. a~;k ek,ı l tmeye konulan •ütün 
lira iiO kunıstıır. . ıı .ı o tıp mm·a kkat teminatı 255 

:ı - lh1lesi 4.-8-!lH p·ıza ·t . .. 
\·apılacAğındaıı l~ .~ e:-tı ırunu .~aa~ on d a a~kt1 ı · li k ciaire!'linde 
birlikt" ko . . . ııgun. \'e ;aatta ıstcklilerin tem inatıa~ı .1 ' mıs) ona nııırncantlan. 20 24 29 i 1 • 

lzmir vilayeti daimi encümenin-
den: r 
lzmır E~refpa~a Cilt \'e Ziihren haotalıklar hastanes' ' . -

ıılı Jhtiyaçlan 12 '7 / 9-l l tarihinden itibaren bir kısı~ ı 15 .gı ~ııı .aşad~~da kya-
nıı da 20 .. · d ı ı un 'e ıger ıs-

. g:ııı m~ c ele açık eksiltmeye çıkarılmıştı r. ; 
l - 22000 kılo, 2841 lira 75 km·uşluk ekmek 600 kı'lo 300 ı· ı k k 

. t' 9200 k'I . ıra ı o-; un e ı ı o, :ı4o 1 1' ralık dana eti 3000 kilo 480 ı· ı k k 
:ıooo k'l · . ıra ı oyun südii 

ı o 450 lıralık ıııek yoğurdu açık eksiltme ile 28/ 71941 p .. · 
günü ;aat ıı de. azaı .esı 

2 - 1000 kilo 1600 liralık Urfa sade, • 20 . 
pirinci 250Q kilo 925 liralık Ekstra mak~~~ 15~~ ~~; 900 li.ralık Tosya 
sabun keza açık eksiltme ile 31 7/941 Pe ' b .. .o 525 lı rahk beyaz 
1 kt Ek . . ' rşem e gıınü saat 11 de ihale 

) unaca ır. •ıllme ve ıhaleleri İzmir v·ı- t' d . . . . 
: d . ı k . . 1 aye ı aımt encümen.ı daıre-

•. n e ; apı nen tır . Talıplerııı şartnameler· .. k . 
h ,• t' 'd · .. ' 1 gorme üzere her g ün hasta-

ne ey e ı ı nresıııe muracaatları ve eksiltme ·e i ti. k . 
susi :\lubasebe :.\Iüdürlü ... C1" • • • ; ş ıa edeceklerın de Hıı-

gune ,o 7,a ııısbetıııde muvakkat teminat parala-
rını yatırarak alacakları makbuz veva banka mekt ı · ı . • . ııp arıy e yukarıda y11• 
zıh '&' tin ve_saatlerde Vilayet daimi encilmenine müracaatla rı ilan olunur. 

12 16 20 24 (2652) 

M. M. V. deniz levazım satınal
n~a komisvonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 33800 lira olan ?O 000 k'I ı · 

2 

" .. 

, ~ . ı o sac eyagının 22 
remmuz 9'11 Salı günü saat 15 de pazarlıkla ek•iltmesi Yapı-
lacaktır. • 

İ lk teminatı 2685 lira olup şartname~i her gün 319 kuruş bedel 
mukabilinde komisyondan alınabilir 
İst.eklilerin 2490 sayılı kanunda yazıl; vesikalar ve ikinci mad
dede yazılı miktardaki teminat mektup veya makbuzu ile birlikte 
belli gün \'e saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda hazır bu-
lunmaları. 19 20 (2743) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden : · 
Makamatı resmiycden alınan taliJJJnt dairesinde, 1 Ağustos 1941 ta

l'Ihinde~ itibaren, Tramvay durak yerlerinde aşağıda yaz ılı olduğu veç. 
hıle tadıliil yapılacağı Sayın halkım ı z ı n maJılmu olmak üzere iliin oltınııı'. 

Li(;VEDILECEK DURAK YERLER! : 
Beyaz Kapı _ Sad ık bey _ Mektup~u. 
1'ADIL FJD/LECEI< Dl'RAK YERLERi : 
Göztepe karakolu durağı 125 No. ıu d.irekten 122 No. in direğe, 
Askeri Hastımesi durağı 974 No. ıu .dırekt.en 98 No. lu direğe, 
Salhane Makası durağı 88 No. lu dırekten 89 No. lu direğe, nakledile-

Cf'klerdir. 20 25 

SAttlfi. 3 

1 C: H. P. lzmir işçi esnaf cemi
yetleri birliğinden: 

Birinci heyeti umumiye toplantılarında ekseriyet temin ~demiyen 
cem'i.yeti erin ikinci toplantı tarihleri aşağıda gösterilmişti). 

Bıı cemiyetlere mensup bulunan esnafın tayin olunan gün ve saatta 
ikinci kordonda 81 numarada birlik binasında hazır bulunmaları rica 
olunıır. 

Toplantı<ının 

C'emiytin adı Tarihi Günü Sanlı 
1 - Güzel sanatlar 23/ 7 / 941 Çarşanba 14 
2 - Garsonlar 23/7/ 941 Çarşanba 15 
:ı - Deniz işçileri 24/7 / !l41 Persenbe 10 
4 - Fırın işçileri 24/7; 941 Perşenbe 17 
5 - Müzayede bede•tanı es. 24/7/ 941 Perşenbe 18 
6 - Kahveciler 25/7/ 941 Cuma 16 
7 - Gümrük işçileri 25/7 / 941 Cuma 18 
8 - Ayakkabıcılar 27 / 7 ı 941 Pazar 9 
9 - Bakkallar 27/7/ 941 Pazar 10 

~1.0 .... -;; ..... B•e•rl•le•r•Ie•ı-· ___________ 2_7_;_1. 1•9•4•1.._ __ _.P_a.z•a•r----------~l. l 

Devlet Demir Yollarından: 
Aşağıda miktarı muhammen bedel, teminat miktarı ile istihsal mahalli 

göslerilmi~ olan bir kalem balast kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
MünakaM 4 Ağustos 9-11 Pawrte•i günü saat 11 de Sirkecide 9 İşletme 
binasında 'AE. Komisyonu turafıııdnn yapılacaktır. hteklilerin teminat 
ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarflarını ayni gün •aat 10 n 
kadar komisyona vermeleri lfızııııılır. Şaı·tnameler para~ız oalrak komi•-
yonundan \'erilecektir. 20 22 24 26 (27{6) 

Ocak Km. 'i :\fiktarı ~Iuhammen bedel Teminat 

168 - 180 7500 M:l. 20621> Lira 1546.88 L. 

iki ahşap köprü gaptırııacaktır 
lzmir vilayeti daimi encüme

ninden 
Ödemiş • Adagide yolunun 2 ~.,;00 ve G + 500 iincü kilometrelerinde 

;aphrılacak 25 ve :l5 ~er metrelik iki ahşap köprü inşaatı 25980 lira 56 
kuruş k~şif bedeli üzeı·inrlen 20 7/ J!Hl tarihinden itih:ıren 20 gün müd
detle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait keşif evrakı, şartname ve projeler lzmır, Ankara, htanbul 
'°'afia Müdürlüklerinde tetkik olunabilir. 

hteklilerin 2490 <ayılı ya,;a hükümleriı\e göre hazırhyacakları 1949 
liralık nıurnkkat teminat ile mümasil işi yaptıklarını gösterir vesaik ve 
Ticaret Odası ve<ikasını muhtevi teklif mektuplarını 11 Ağustos 1941 
Pazarte•i günü saat 11 <l<' İzmir Vilayet Dainıı EnciinıeniM ı:,.,·di ile mak-
buz almaları lazımdır. ' 

Po,ıtada rnki gecikmeler kabul edilmiyl'cektiı'. 20 28 (279Rl 

Vilayet daimi encümeninden: 
Viluyet Damızlık ayg;ırlarıııııı yıllık ihtiyaçları olan 4-1575 kilo yulaf 

talip zuhur etmediğinden yeniden eksiltme müddeti 20 7 ' 941 tnı•ihindeiı 
30 7 941 tarihine kadar on ıtün müddetle temdid edilmiştir. Talip olan
ların ihıtle günü olan :ıı 7 9-11 Perşembe günü saat !! dan 12 ye kadar 

, \ 'il:h'et Daimi ·nciimeniııe mür~caatları ilan olunur. 20 24 28 (2797) 

Memleket hastanesi baş tabib -
lieinden: · 

Hastanen• hasta bakıcı \'e hademe alınacuktır. ı,ıeklilerin şeraiti an
(2779) IPmak üzere Baş Tabibliğe mürac-aatları. 

........................................ 11!.. 

KAŞELERİ 
"E( :ıı : ; . !l J. ~ ' · l~ .. ! 
ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

airıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kate· 

!eriyle derhal geçer. icabında ıün· 
de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

-~...:..:.~~~..:::.::~::.:..ı 
/z".11/R il\ /.\'!'/ /CR.4 . .l!E.llC.'R· 7. .4 l" i 
Ll!(;UNDAN: 39/ 10251 fl:lı:l seııe-inchı Yeııifoça ilk okuluıı-

Bir borcpn knıini istifa,;ı için para- dun ;ılmış olduğum 81357 numarnlı'~a
ra Çe\'rilnıesine karar verilen Karşıya. hadetnamenıi hybettim. Yeni,ıir.ı ala
ka Doıınıınıacı mahalle,ıi 1720 uncu cağımdan eski,ıinin hükmü roktur. 
Nuh Ber ı'okıığıncln kain ve halen bir Xızihi Riiı;ı,~· Bilgi.ı 
ev halinde -1.j \'e 45 A. "ayılı iki ka- ---------· ----
pı'ı bııluııaıı w lüzumlu ve hakları !l, tirak ~denler nrtıi'ma şartnamesini 
6 941 t:ırihli takdiri kıymet zabıt va- okıımus \'e Iüzııınlu malumatı almış"" 
nıkasıııda yı~zıl~ "' 3000 lira muhnnı- bunları tannmt'n kabul etmi• art ve iti
nıen kıyıııetlı uır hap ev açık artırma uar olıınıırlıır. 
sııl'etiyle ve 2280 "ayılı kanun hüküm- " ~ Artırmaya çıkarılan isbu gay 
leı iııı• göre. ı.2 8 1 9•U tarihine rastlı-·;·ımenkul üç defa bağırıldıkt;n •on;·a 
\'an Sal~ ı:u.nu saat ! 1 de İzmir lki:ıci en çok artırana ihale edilir. 
lcı:a ci.aıresııHle a~agıda yazılı ~artlar , 'ıı kaclal' ki artırımı bed~li gayı·ô. 
ılaıre<ın~e satılacaktır. menkul irin tııhnıin eclilmi" olan kıv-

1 - lşlıu ga~·rimenkulüıı artırma 
1
metin en 'az ', 7fi ini bulm~k ve satıs 

~artııanıesi 1 8 941 uırihind~n itiba- istireniıı alacnğııın J'lichanı olan diğeı~ 
re21 herkesin göı·ebilnıesi için açıktır. 1 alacaklılar o gayrimenkul ile temin 
İlanda yazıl_ı '!lanla'td~n fazla nıaIU-leuilnı!şse lıu suretle rüçhanı olan ala. 
mat almak ·ıstıyenlcr ı~bu ~artnameyc ,cakların m('cmuunclan fazla olmak w 
ve doRya nun1ara:--ıyle memuriyetimir:t' bundan başka par:.tya çeyirme ve pay
müracaat etmelidir. jıaştırma nıasraflmını teca\' ÜZ etme· 

2 - Artırmaya iştirak i~in yukarı- mek sarttır. Böyle bir bedel elde edil
da yazılı kıym~tin '7' 7 buçuğu ni,be- nıediği takdirde ga.rrimeııkııl en çok 
tinde pey akçası veya lllilli bir banka- artıranın taahhiidll .baki kalmak ~ar
nııı teminat m 'ktubu tevdi edilecek- tiyle artırma 10 giin daha uzatılarak 
tir. 22 /8 / 941 tarihinde ayni saatte ve bi-

3 - İpotek Rahibi alacakhlarlıı di- rinci urtırm:ıdaki şerait dairesinde en 
ğ~r alakadarların ve irtifak hakkı ~a-1 ~on artırana ihaİc edilir. 
h iplerinin gayrlmeı~kul üzerindeki hak-1 Böyle lıir beılel elde edilmediği tak
ltırıııı hususiyle faız v.. masrafa dair dirrle 2280 sayılı klınun hükmünce .<ıı
ol aıı iddialarını işbu ilan tarihinden ılış '~ri bırakılır. 
itibaren on beş giln içinde memuriye- G - Ganimenkul kendisine ihale 
iimizc bildirm~ler! !c~beder. Aksi hal- edilen kim~e derhal. veya verilen rne
cle hakları tspu s.ıc~lhyle 'abit olma- hil iç'nde parayı vermezse hakkında 
dıkça ~atış bedelının paylaşmasından İcra iflas kanununun 131 ve 133 üncü 
har iç kalı_rl ar.. 1 madileleri hiikmii tatlıik olunacağı iliin 

4 - Gösterı len gUnde artırmaya iş- olunur. 

•• 



• 

• 

... 

SAHiFE 4 ---------- .(ANADOLU)' !:!O Temmuz 19·11 PAZAR __ 

1 
Fi K t R LE R 1 Uzak Şark vaziyeti Ş. Cephesine. 

------------·- - Baıtarafı 1 inci sahife de - o 
1 T. ... _, 1 _, m:ısı üzerine (Japon Taymi ) gazetegi • ,, 
vmumı uertıeruen ne~N!ttiği ~ir ?'akalede diyor ki; . Belçıkalı ve ltalyan go- . 

Vivnnr.yı ımıhtelir t:ır~hlerdt biı knç -. Bu ınkışafl~ı:dnn anlaşılan bı.r .. IJ "'I 'd' 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

defa ziynı·et ettim. ·on gidişim tımıd:m ~ .. y, ;:ı.ponrnn~n g1.r_ı~, çık!~ noh.-t:ıla.~ı- nu u er gı ıyor 
tr.rn on senı' ,.,.,,idi. na el koıım:ık ıGtedıgı olnbı.lır. ı:u ~us- Ilrük. ·1, l!l (A.A.) _ Bo!S"'\"İkle-

\'inın~ıı ı pek <lc>;ri:ıni~ Jrnlnıuştııın. ı:ı~ıkoıı n~-ıkt.'.ll::ır lınttının ı.şg::ılı, Bırle- ıı• knr~ı .rnpılnıı ınürndı·l<'Y<' · i~t;rnk 
k . . '1 ·t· · 1··1 ·ıı·Jıırı •··ılııı' nıı:-ıtı ık AnıerJkn huclucllnrını IJıt:ırııf olma- c>dec<>k olan Flaman Flnmoncl \ n \r,, 

c~ , n .ı ,. , H· " '· ,., "· ·' •. • • ı~ ı ··ı ı t kt r · · · ,- ... s R 
Hu sehriıı lı<•ğenilmh·<'cek hi<'bir ~yili ;;ı .ızı.m Ul•lcn ı<~ ~eye nnk. <' me. ('( ır. loıı - demirli Jejiyomm:ı knyıt ıııııa - usyayı 
yokt'ur, fak:ıt en me.~hur ~l'ysi ~uyuılur, ~merı~a~.111 1.>_a:-ııf~kt~ yenı k~ra, ~a\"I~ mel.e;;i rı:uvaffakıretıe devam <>tmek • 

• Almanya 10 senelik yeni bir 
yol programımız 

sıhhi, bol ve cok temiz ~lll'U ııehirde iç- \e.fdenı~ u;ıleu.ne."ahı~-~lma. ı, be5ne tedır. l\Iılli Flaman seyyar muhare- ezememı· ctı•r 
mek ve temizİik icin kull:~nılır. Kahve- mııel nı~amı ıhla! ettııpn_den bunu~ be teşkilatına mensup karali\'ıı gö- • ~ 
]erde 'det olmust.ur. Bir nıiisteri otu- h_eynelmılel protestoyu ıstıl:rnm etmesı nüllii lejiyomına toptan yazılmıştır. 44 bı·n kı"lometreyı" v·ııaA yetler, 13 
rur oturmaz küçÜk gar;:onlar bir küçük lıızıJUdır. . Roma, 19 (A.A.) - İtalyan kuv- , h d 
tepside :ıdam h:ı~ına ikişer bardak bu.z . ('.awte bundan ·.~nrn.' A~eı:ık.an~n ve.tıerinden şark cephesine görıderilr Kıyef mu asara adır • • • N f 
gibi .oğuk W! hilJfırcl:ın .cffaf 811 getı- ~Cliı ha~tını~, Jn.gıtız \e AH~s!talja nıış olan kuvvetlerden . başk.1 ~·eni - f k t h " d•• d' bın kılometreyı de a ıa 
rirlcı·. Ben lıuncl:rn baska Viyan:tda ~ı:tıarı ıle bı.rlesın~e. bum~ıı Japonya den kuvvetler de harekei etmi!)tir. a a en uz uşme 1 
ho~kındığım iki ~Y bulmıı~tıım. Biri<;i 

1:1 ~_.beynel~~le.ı ~uhı'.11 _bır m.uh~ta~~ · .. Faşi~. Pa.rti~i ~munıi kai.ihi !'iyah Londra, 19 (A.A.) -- Ta) mis ga- v k A ı t" kt 
öriinıcek ağı gibi hiç bir kaza yapm~- L~l.ıl edecegını jaza!ak de!1ıış!ır khı. g?m.lek!ılerın ~elam ve teml'nnileriııi zetesine göre, Hitler tarafmdan bes- e a e 1 yapaca ır 
d:ın sehri kapla mm olan tran1\'ayı dı-

1 
- Jtl~poln~ha, btuhb

1
.0
1
gm

1
. a içe\ resd · ı dka a bıldırmış, kafıle kalabalık b;r halk ]enen limitler hilafına olarak Rus-• . ·ı 1 . h' t ·ı ,. \'i al\·ve ı, c a a e ı ;e ı oma an ·en- hitlesinin heyecanlı alkıal k , . , b k d . gerı c c gar;:on arı ve ızme çı eı ı. - 1. ,. f t· .. k 1 <lb' 1 1• · .., arı aı asın- yanın as erı ve sayası a ım al\ ezı- Ankara 1 !) (Telefonla) _ Yur _ senede tamamlanma;n iı:in bir prog-

k ·k ·d pek meshur c ı m.-n aa ı namınn enenı e ır er c a harrket <'tmişti>· 1 . · t· · t·. S . • · · ' 
:r:maı~1•11 .J.r<'n<' _pe es 1 en . ·. tel almakta tereddüd etmemelidir. · ~ ememesı memnum?'~ 1 mucıp ıı. O\ dunıuzun her tarafındaki iskele. ram hazırlanmıştır. 
ekmegı ıl<' pa~taları ela vardıı. O - T k. l" (A A ) Ye-11 • K e yet hava kuvvetlerının, k'Rra kuvvet- ·;ıtasYon \'e aehirlıeri birbirine ba•• -j B . t 

1 
k . . 

1 
b' h 

1 ı k h • . 1 · l Jokantn o ~o. " ...... - ı onov Akd • ) ) ·ı· 1 . t kl d d 1 k ı. • ·. " n ı~ e ça ışma ıçın >eş ın ma • ene, a "e ve gazıno aıc a, ' - k ı ·nP~i trık·p clece • · • ·aset haJ..:J·İ - en1ze ge en ngı iZ erme yap ı -arı yar ım nn ıaş a lnm:.ı.k irin r<>ni bir tesebbUse girisil- ' . . · 1 
larda \'e e\·lerdP hizmet edenler pek 1' ıı '. 'ı 1 e gı sıJ' · kt 'n1~ Rumen petrollerini bombardımana •. t' · · · kfım hazır bır h-aldedır. Ik çalı~a • 

. k b' 1. . . ti .. 1 c :ı rc-ımı ıevuımt vapml\'aca ır. ı- k •• 1 • . . ... 
1 

. mı~ ır. A 
1 1

. 
1 tcmız, pe - ter ıye ı \e s~n a ~ı ınr e Nn. İ"l'"ft•)). ··- .. 1 ·ı ı· "a' .. et' . - cep ruvazor erı \'akıt bulclnkları goru mektedır. lnsa edilecC'k yeni volların nznn- eak 600 mahkum, ~ grnn ıa llH e 

k 'h' ol 1 · Bn ~"h rde bır "Ok " 1 
" " •· 1 ucı ne mı e • zıy ı 'a R · ·b· .. " k. · · · · 1 · d · 

pe ~.ı 1
: - ~.ı~· aı.. "" 

1 
• '" kından takip ecl;l'rktir. Fakat hari- Londra, rn (A.A.) - 1ngiltereclcn .. usya, R~:çı ır. ıaarıuz~ ma ıne luğu 44 bin kilometredir. Bn i~ için memleketi!'.. bir k~~ıım yer .c:_rın e. ı~e 

otel 'e p,ın:ı~ onlnı cin ... otuı dn~! ~~11 
1:1 :-:ivasetteki• t<.>dbirlerin 2 temmuzda Akcleııize gayet seri cep lnuvazörleri vucude .~etıı ~nıe~ıış olmakla. bera - vilityrtlflrin kendi bi.itç !eriyle yaptık ba ~lanın k uzeredırler. Dıgerlerının 

defa oturclugunı pa;~~ı) on ~a. ıbı~ ;: impı;ratorun riraselinde toplanan hi.i- g·elmiştir. Bnıılar j.!'ayet ~eri muhri _ ber,. t:ıbıı ~·azıyetı V{' lı:ı)kın 1ı:ıı:kave- Jaı ından hariÇ'., Nafıa Vekaleti d<' de :nok~anları ikmal .edildikten sonrn. 
a?l~:~~ 01 1:'1,u~tum. ~ 1~ a~rn hakkıı:dal.~ küınet konfer:ıİı;ıta karnrla~tırdığı cin !er olııp Tahtelbalıirlere karşı kullan~- metı :ıaye~ıııde _Alm.an):-anı~ı bılah~re kendi hiıı~esine düı:ıen 13 bin kilomet- bunlar da gruplara ayrılarak çalı!,! -
h •. ı,11.ınlıkl.mmı mılalı.rken .. bu ~ı_z.m: haber verilmektedir. lan bombalarla ve tayyarelere karşı n~ahrum. l.~lacagı hır l,11cıı:te. ı:naiık- reyi yapacaktır. B11 muazzam i~in on m'llarıııa baş!ıyaca klardır. 
eıb:ıbının hu kncl:ıı duzenlıgınııı C K' 19 (AA) B . 1 k' km·vetli ·Whl .1 .. hh 

1
. 

1 
• tır. Ha~atı noktalarınn ındırılecek 

n ·ıl olclu <unu ordum B:ın· Vivana- ,un- ını;(', . . - uı ne :ı ı s .ı :ıı a muce eu ır eı. b d ·b 1 ·l R J· t tt· 
n ., n ~ •• • • : " "· • J.ana:ıte göı·e japonlnrııı gelecek y:ız:ı Bıı kiiçiik muhripler "ı·olda biiriik fır- .azı .aı e eı e u~y~ınm su .tı e ı- • 
<la mu.ızz.ı~ bıı !ıızmet~ı, ga!.:'?n \e k· d:ır bu f;ehir iizeriııe mümkiin her tııı:ırn rakal:ındıklım \·e 50 d.. - rılmesı mevzuubahı~ olamaz. K d • h t 
füjÇI mekt<'bı olclugunu .. ?'I.me~ı~ı~d~.n 1,:~ın·uzlar~ herhu·af edilmiştir. \'İye . .1.·npmak nıecburiyeLJndeeı~~f u~~- ~ine ayni gazete, b.ir diğ~r maka- 00 r 1 na syo n eye 1 
t~.haf tt~h~f bak.tı: :\Ius~ıt bır .guııu- Cünkli bövle bir hücum için, bü\'iik l~ırı halde :1rıznsız olarnk mahalli nıii- leoıınde Almanların Kıy:ef, _8ımolensk 
ııuz~~c Lırlıkte .gı.dıp .gezelım dedı. hazırlıkların. tnnıamlanma~ı icap ~tti- l'('ttepl<>rine gelmi~lerdiı·. vr ~eningrad h~kkın~:ıki ıddialarmı 

\ ıyana .~ehrn~ın hır kı~·ı: ındn mu~z- ci;i bildirilmektedil'. H:ılbuki bir h.abe- Gemi!erde A nı.~fralyah, Kanadalı tnhlıl e~erek dıyor kı: 
zam \'.e. g~ze\. bır. ~:ı-~çe ıç.ı~de ~uhz~= ır göre. j:ıpon kun·etler.inin bir çok n:ıiirettl!b:ıt da rnr<lır. Ynlnız bir nefe- -. .Kıyef ~~ntakacıı~.da. nıulıarebP-
sem lm bın:ı~a gııer.~('.~ bızı ço~ .ne·. ııoktalarclan geri nhnclıkları h:tkkmda rın kolu kırılmı<ıtır. leı bır kaç guı:denb.?ıı ~ıd~etır de - Tek, çift usulünü kaldırdı 
ketle. knr~ılıya~ı mudur muavını, .hır :ıi.ım~tler Yardır. 000 v~m etmektedır. Mutenıadıyen fak-
çok. ıkr . .ın ve ızazdmı soıır:ı gezdır - Cin ınahfillel'ine gelen haberlere gö_ v.ıre kuvveti.eri a!nn AlıııanJap Kiy~- Ankara, 19 (Telefonla) - Koor- bPnzin ta"iarrufu göriilmiiştür. Fakat 
mege oaşla~ı... . . n-, bu hal, japon işgali :ıltındaki ~€hir- Orta Şarkta f, ~uh.asara etl!1ışlerse de şehre gı- clinasyon heveti, taksi otomobillerin- hükumet sevrliseferde kolaylık nok-

Adeta kuçuk bu· mahalle teşkıl e- 1 rin terki man:ısını tazammun etm~z. /ıG h h ... ıebılmış. olan. 1?1r k:ıç ~ırlılı kuwet, deki tek, çiİt usulünü kaldırmıştır. ta~ından 've ·bazı beledivelerin iddi-a-
den bu mektepte 400 talebe v-ardı. fiiFil·is her seı· Çin iizerin<le bir kilid ara Ve ava arekafı geçenleı de şehırden çıl,arılmıf!lardıı-. Kararname Vekiller Heyetinin t-as- . • ı 
Bu talebe muhtelif şubelerde ihtisas nıe.~:ı~,;inde·b~lunan bu şehirlerin t:ı- Kahire, 19 (A.A.) _Orta sark ha- Rt!.sya, burasını son h:ı.ddine kadar diki;ıe arz~lunmuştur. Tasdik mua ·_ !arı dolayısıyle b~ km·arı. almıştır. 
yapıyorlar. Aşçı, pas~acı, .g.arson, nıamiyle muhafaza edileceklerini gös- va tebliği: mudaf·aa ~tmek. ve teslım .:>tmeden melesi bitince, tııksi otomobilleri ser- T:ısarruftın husucu ve t~sı arabala-
rnetrdotel, ~şak! ev lWzmetçısı .. Her tı>rmektedir. Bunu, bu şehirlerdeki e~el şehrı tahrıp eylr.mek nzmmde· besl olacaktır. Yapılan tetkikte, son rından ne nisbette 'temin edildiği n.n-
kıı:;mın zengın laboratuvar şe~lınde kuvvetli j:ıpon tnlı1dmatı dn nyrıca i;:;- Ağır İngiliz bombardıman tayyare- clıı. tahdidlerde :;üzdıe 12 - 15 nhıbetinde ]aşılamamıştır. 
n:utbahl-arı. var .. Yat~k~anel~r ım.re- bal e1m2kteclir. !eri Sicilya :fda~ında Palermo limanın- . 

nılecek ş.ekılde. Temızlik tarı.~ edıle- Dugiinkii vaziyetten çıknı·ılan neti- d:ıki 1taly:ın harp .gemilerine, kruva- lngı·ıtere Talebe kıyafetı• yeknaşak olacak 
mez vazıyette. Herkes her gun lıa?- r·p i;tıduı·: zör ve destroyerlerine taarruz etmiş- . 
yo y:ıpıyor, e~ler ve tırnaklar_ temız, .Japonya, şimdilik Çind2 geniş bir !erdir Bonıbal:ır, gemilerin yakınları- Ç k l k d 
servıs fevkalade, her sabah _n~r h~- l:ıarrıız derpiş etmektedir. Kuv\•etli na dü')mfü~tür. Fakat dumandan, neii- e OS OVa yayı tanı 1 Aı;ka~·a. 19 (!elefo~la) - ~!~~ı:~f rin<e -alı:rıı.ştır .. ~ull?~ş temin edilince, 
. usu ayrı ayrı muayeneye tabı, mü- mlidaf:ıa tedbirleri almmn da bugün cclerin teferruatı müsalv>de edileme- Lond:ra 19 (AA) _ Rövterin 8 ._ Vekal.etın~n yerınde bır teşebbusu u- talebe. kıJafet.ıAnı ~ır t~limatname ~le 
d .. · · • ' · · - ' · · J .ı · t 1 b · · kacak vek ::.\Iaarıf Vekaletı tesbıt edecektır ur mu avını: bir kısım km•vetlerini geriye çekmesini mı~tir. Donanmm·a mensup tnn·are \·asi muharririne göre ingiltere ha- zerıne, a e e ıçın ucuza çı • · - - ' · 

1 
• . · 

Bunlar altı ay ve bir ııene kurs gö- miimkiin kılmaktadır Japonlar km·- ler d<> Sicilyadak·i bwyare mevdİrnıa: ~·iciye nazırı Eden Çekoslovakya ha- nasak kumaş teminine çalışılmakta- ~ekna!'a~- kıy~~etten, yanız ı ünhve~._ 
rürklen ernizliğe, tit•:4Jiğe ~lışaraılc v~tlerinin seferberlikieri hakkında Ye- 11111 bombiırchman -et;,isl('rdir. · ı·iciye nazırını kabul etmiŞ ve ingil- d~r. ~~ kum~.şın tem~nini i~ı~ad .. ve- s~~e ve dıger yuksek mektepler arıç 
bir dnha bu konford:ın vazgeçemez ı·ilen haberlere göre, ·1 fırkanın şimdi- tere hükumetinin. Çekoslovakya' hii- kaleh ıaşe musteşarlıgı teşkılah uze- tıı. 
olurlar, bu mektepten her sene dlin- den sefaı berliği tamamlanmıştır. Çin- AFRIKADA: künıetini tamamiyle tanımak ve kra-
yanın her tarafından talepler olur, den , ı:teri alınan fı:·knlarla bu dört fır- Hava kuvvetlerimiz Bardiy:ı ve Der- lın da Çeko~lovakya cumhur reisi ı ·ı· 1 Hı"nd·ıçı·n·ı Japon' ua 
san'at ve ahlak cephelerinden daima kanın şimale Yeya cenuba doğru hare- neye yeniden t:ı:ınuz etmi~lerdir . . Der- Bcneşin nezdine orta elçi tayin etmek DgJ iZ er . • 
bizim kontrol ve mfümliyetimiz altın ~'Pi için mi kullanılac:ıkları bilineme- nede mendereğe isabetler olmuştui'. kıırarını bildirmiştir. Saygım, 19 (A.A.) _ Koşinşiıı _ 
da her tarafa göndeririz. Bunlara .n ktedir. Bliylik yangın bombnlarmı mütenkip Bru"ksel b l d"ye • • d d t d H·ndı'"ı·n· b.navekı·1 1· a.vrıca kendilerine lüzumu olan dere- Londra, 19 (A.A.) - Deyli Telgraf ~ddeUi infilaklar olmm•tur. e e l reısı- Daha bazı vapurları en av e e .en 1 

y 1 •• ., 
" japonya ile Hindiçini münasebetlerin 

cede li~an da öğretilir. 'srızele,;i \"eni kallinede 7 generttl ve Evvelki gün Kıbrı :ı tnnrruz eden nin mesajı h • tt iJ de yeni hiç bir inkişaf olmadığını bil-
Memleketimizin en biiyük derd _ ;ımira!in .. bu.~unma~ına bakılır;·a, . ns- 2 Yu.nker.s tipi t~-ıyy:ıreden biri, sahi~ . ta rıp e er dirmiştir. Resmi mahfillerde yeni jn-

lerinde~ biri de muhakkak ki budur, ."'rlerı.n uslu~ \:azı_Y.eti.~ olduklarını v~ ~O kılomet~ .me~~f~:J~. a\'.cıl~.rımı~. ~~- Londra, ~9 (A.~.) - .. Belçık(\da~ Londra, 19 (A.A.) - Bu gece in- pon kabinesinin teşkili hakkında a-
hir vakıtler denizyolları bir mektep JHponj!lnın y~nı bıı maceranın arefe- ıafından cLnıze duşuıulmüştur. Butun gelrm habeılere gore, Bruksel beledı giliz arazisine -az düşman ınn·aresi 1 . ı-m t b an· edı'lmek'tedir. 

· 1 b 1 d - · t·h t b h k"tta o··t" t ı · · ve reisi Vnnde Nob'york B "k ı ' · · c emı ma u a ev açmıştı, kapandı. Eski alaturk:ı asçı- ' 1 ~<.e ~ı .un ugu_ man~ı>ını. 1 ~ 1
• ~ne e.: ~1 . a~~ ·a .. u .un ayyare erımız ge- · · . . .~ .' ru ~e girebilmiştir. Bir kaç bomba atı. lmış. Harıoydan bildlrildiğine ı· öre de 

ıık ta demode olclu şimdı' evlerimize nı.k dogıu ol:tcagını :Yazarak <lı;yor kı. rı~e donmuşlerdır. halkına bır mesaJ gondeıerelt demış- tı" Ne haôar· ne ·ınsnnc" zaviat var- H. d' . . . .. a ebet erı· "Ok 
, B ·t l 1'11 l F k t K· h' 19 (K <l" R d ) R t·. k" •· ~ , . ' " - ' ın ıçını - Jnpon mun. s " hizmetçi, lokanta, otel ve gazinola- :rıJ" t una aı (·~ \er ~·~~ ır: . • a a . t!bıı·ı~e, . u u~ - a yo - es- ır ı .Al ı. 1 'f d dır. . tlo,;tane<lir. • 

rımızda gaı;ıon bulamıyoruz. Bele - ı. 'a e şayan cı "' ~s tı arıcıye na- mı ıg : -. rı:an ma :ım arı vazı em ~n Avrupa sahillerinde tayyareleri - X'---

diyelerimizin bütün g~yretlerine rağ m·ı .2\fat~uokanııı knbıneye alınmama- .. . . - .. çekılmemı ıem~e1tıler. ~Ben. bu emrın miz altı di.işman °gıemiııini muvaffa- l b l kunduracı 'a-
men halkımız bu :ın at erbabında sıclıı. . . Dun sabah Tobı ııgun garp muda- k~rşısında bo~ uı1. egmekten. başka kıvetle bomlx\rdıman etmişlerdir. slan U ıı 
en:ıf aramıvor hastalıklı hır~ız ve Bu ~r·kılıııP, 80\'ye! _ Japon anlaşma- faa hattındaki düşman mevzilerinin bır şey yapamazdıl\l. Halbukı baıı:ı He. 

1
• bı'ı•ı' 6 şar bin tonluk 3 gemi"e b • .. t • 

~· • ' · · · ' '.' • · · · ık · kt ·ı h kk' k l.k ı c1 • " ı t k tı .· · ta f d kaı·şı :ılıııacak b t db. ·· h ı ı .. " rının ır muracaa ı ugur. uz hır çok kım . eler ihtıyaçtan mazı IM . ı 1.e mu a a a a a ı ı! · ·~. no' a.~ına ~vv~ ~ıımız . ra. ın an ' . . u e ııı n' ı goı:;- ateş verilmiştir. Bunlar, muhtemel o- . 
kapı ılıyor. Halkımız alı~sa ~a ' bele<li- .J qıoıı faalır:tı, 8ov.yellere k~~şı lJır bır baskın verılmıştır. Genış bır me- lere.~ek hıç bı~ ~e~ep yoktu. larak tahrip edilmiştir. 400 tonluk Jstanbul, 19 (Telefonla) - K•m· 
ye hekimiİı<len ıhhat kağıdı VP son har?k:c~ oldugt~ ta.kdırdr. bu ÇPkılı~. <la- safede yapılan bu d~vriye tanrı:uzu o S?yleııen l erın hılafına. o~arak ben diğ~r bir gemi berhava edilmiştiıJ dur:ıcılar cemiyeti, hükflmete mll -
çıktığı y_erden bonservisi olmıyan ha ~Yı '.'.':ı·~. ~clılnıı;ı olaca~~ır. • . kadar ~u.yaffakıyet~ı olmuştur kı, d~ş~ v~zıfe~??n ayrılm ı ş Vt' ıstıfa mı wr- Norveç sahili.erinde beşinci bir gemi.,. r:.ıc:ıat ederek, ay.akka?ılarıı; il<:, ne-
ıkimselerı n lmasnlar bıı i~ kısmrn 1 .u .. \ .17.ı) d, gl'n('. mu~·:kknk, Rus.' :ı man! bu tun hat boy uncn 3 saat baı aJ mı:ı degılım. ' ''e bombalar isabet etmiştir. Bu ge- vıyc ayrılm-asıııı ıstemışlerdır. ı~utı-
olsun yqluna girer. _l.' ~nu!'a. ebatın ~e,;ıl<'cegı t~ır~ındn. c~e- al<'~ıne. mecbur knl.~ı stır. JSıtaatı~ı- Amasya da sıcaklar İni son göründüğü zaman silratini duracılar, bu miiracaatlerinde kadın 

Hizmetçiliği sna'at edineıılcı·e hi- ~ıı •. mıh\·e:IP. _tı~ırlnrın gev~etılme ı ıle zın z~~·ıa~ı az~ır. J?usman~ agıı· zayınt . . ka~·betmiş, yana yatmakt·:ı idi. ayakkabılarında yüzde elli ve .erkek 
rer cüzcian bu i~i halledebilir. Bu le ı~.ah ~dılrbılır. .. . ver<l.ırılmış'. bı~ ~ıhar esır alınmış. 2 Ama~ya, 19 (A ::<\.·~ -. Bır haft~- Diinkerk doklarına tayyarelerimiz a/akkabında da yiizde otuz beş kar 
derdden şikayet etmiyen hiç bir aile ,Cnnku )falst~o~rn. uçler paklı ıle olan top ıpt~I edı1?1ı~t~r. . ~~nbeı:: .burada .muth.~ş bı~·. ~ıcak hu- tarafından şiddetli hücumlar yapıl - nislıeti istemişlerd ir. Kunduracıların 
tasavvur etmiyorum. Su ve süt kadar ı;una,;ebatı e;;kısın~en fa~la. kuy~·etlc~- .. Denıyelerımız.ı.n ?erın ye . devamlı kum suı '.11ek~edır-. J?un golgede ha- mıştır. 4 düşman tayyaresi di.i"';··iiJ _ bu miirac<:tnti tetkik edilnırktedir. 
milbim olan hizmetçi derdini izale lırmck gayı ·f \'e :;ıyn~etını üı,.kıp e<lı- ıı~ıfuz harek!tlerı ımıhYercılerın mane- rnret deıecesı 41 ıdı. mUştür. 
~trı:ek için her ş.eyde olduğt~ gibi, i~i :ordu. n . • • • ,. • • • \'ı.rn.tını saısmı~tır. .. . . iNHiSARLAR VEKILl Bugünkli hnrekattaıı 3 b.omb~r-
~Jııba devlet elınc alm:ısı lazım ge- ~fuht ?1cı. !11 :11 ı uztııı .. \ ıkıdno. tok . Lıbya 5e1ıhesınde. d~şmanın ~,ıaı rıı- .. .. dıman 2 awı tavvaremiz dönmemış-
·tvor ~iinkii ba~ka çare k:ılmarlı ı·rı ıne Hınılıı:ııııye L-c\·eıhı muhtemel_ zı harekat y:ıpmak ıstıyen devrıyr ko- Kars, 19 (A.A.) - Gumruk ve f ' · · 
'· ' ' ' Ankar~: A . .E. lir. F~kat lıNlcf herhangis~ oltır;ın ol- in firara.icbar edilm~li~.1 . J~hisarlar vekili vilayetin1ize .gell!1iş ır. 

rnıı, 1nkyoııım cl:ıha . nrıh olm:ı~ı Habeşı~t:ındn kaydrdıleeek hıç lıir lgdırda karşılanmış ve teftııderıne Alman elçisi ayrıldı 
mmaııı artık y:ıklaşmıştıı·. şey roktuı-. başlamıştır. Geceyi Kağızmanda ge-

Londra radyosunun ı:odyo rırıztfr.~indrn: çirecektir. Sofya, 19 (A.A.) - Almanyanın 
11azı lı:tl.ıerlrr<' göre, 'fokyonun Tan- Keıhire, 19 (A.A.) - Frnıısız soma- AMERIKANIR BiR KARAR! şimdiye kadar Sofya sefiri bulunan Türkçe neşriyatı •iden l\fogoli~tan:ı. doğıru n:-ıkel' sevkt't- lisindeki kadınlnrın tahliyesi jçjn ev- Baron Fon Rihthofen, buglin Bulga-

Ticaret Vekili 
lstanbulda 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Tica
ret Vekili Miimtaz Ökmen, bugünkü 
Ankara treni ilP 1stanbula gelmiştir. 

JAPONYADA iSTiFALAR Aııkara, rn (A.A.) _ Yarından •tırktedfrlrr. Runnn Sovyetler iizerine ,·eke bir foklif yapılmış ve cevap alı- Vaşington, 1!> (A.A.) - Hazine rigtandan ayrılmış, istasyonrla baş-
iubaren Londra radyosu s-abah saat bir ha~·eket mi istihdaf ettiği bilfıha- !ıa~~mış olduğu için .reniden tahliye her ti.irlü e.sld alnminyom kapları mU- vekil, hükumet erkanı ve bir çok ze- Tokyo, 19 (A.A.) - Hariciye ne· 
8,15 deki Türkçe ne~riyatını kısa re hellı ol~caktır. carıhı uzatılmıştır. bayeaya karar vermiştir. vat tarafından uğurlanmıştır. zareti mfürteşarı ile Nankin büyiik 
dalga 25,38 metre üzrrinrlen yapa _ •••• elçisinden ~onra hariciye nezareti mü 

1.1 - ll<n duima ei<inl• bmbmim 1 E . - Hayır!. Bir hakikat karşı"1nda şavirleri ve eski Roma büyük elçi<ıi 
ca ır. \'e tc>zinizi daima miid-afaa ediyorum. • d • • it ı yız ~evgilim !. Yalnız yaş mesel<'Si dr istifalarını vermişlerdir. 

Fakat lııı sef~~· ~izi; biraz müb~lega- srarengız enıza 1 ar var. -
japon9a siyasetini lı ve anııd goruyorum. işe mlibaşe- Kaç yaşındasınız? POLONYA ELÇiSi 

.Je,aı·-~tı'rmı·yecek ret ~tnı~k. için neden biitiin clf'nizaıtı Aşk, harp ' dehşet ve macera _- 3Ble:1n·nsd,ıend3a3yıyma~·ı·nda'-·ını '·· '·Pı·en- E 19 (A A ) p 1 "' o r ın•mılerının h:ı\'uza girmC'sini sart t ~ J ~ • rzurum, . . - o onya-
- Baı tarafı bininci aahifede - konn·orsun.uz? · _ 11 _ ses, hicap cluym:ı.dan yaşından tam on nın Tahran büyiik el<;isi vazifesi ba-

_· · Gavet basit· çünkii ı;imdiye ka- ' . . . bir sene gizliyordu> yani aramızda şma gitmek için şehı:imize gelmiş -
lendirilnıe;:;i üzerine teksif edilecek- d . k.. • k .b. ' 1 t ,' . kl Prenses, <lerhal yumuşadı. Hotun, tabakasıncla bulnnan bı-r aile4en dün- iki sene gibi kısa bir ıt•as faı·kı vardır tir 
t . ar ope gı ı ça rn ım '\e sıze a a 'tt' h f'f b' ı "ld' N't k' A 'k d b " · · ır. qığmıv-an eserler ve;·dim. Fakat bu rnnına gı ı v~ a ı ır sese : yaya g_ ım. ı e ım m~rı. ~ a u- ki mlihim bir rol oynamıyor. Bu iti-lı·--------------• 

Tok~·o, 19 (A.A.) - japon siya- . 1 "d . t' k k 1, - Ben -dedı_ onu da kıskanıyorum. lunan Almanların kısmı kullısı de be- barla evlenmek i"in aramızda hic hir A N A D Q L U 
' hf.ll · · f.k · ·· b 1 ·~ erı e ın ızama .rn ma azım ge- n·· d b d b k · 1 k · 'b'd' Ebe · · ·· ı· · ' y • sı nıa ı ennın ı rıne gore, e:rne r. D . ltıl . a 1.. . unya a, en en aş a senın e onu- nım gı ı ır. veynımı soy ıyeyım. ınani:ı. yoktur. 

milel vaziyet dol-ayısiyle japonyanın 11 
• enı~a ü a: ' azar 1:ız r ~\•;.se ış san ve senin alakanı celbeden -erkek Büyllk pederim ve bi.iyük annem Su- o ~ı~n<la telefon raldı Prense~ mik- ~ H•••--

diplomatik gayelerini tahakkuk et. ·;z~yac~t' g n rrcc çn ışma · 1 ıyacı Ölsnn kız olsun- insanlardan nefret ampde yaşıyan fakir köylülerdendi. On- rofona saı:ıld~. • · · Sahibi ve "Başmuharriri 
tirehilmesi için dı~ siyasetini mem - ogac~ve~~· i:<tiı·ahat \' iizü görmediği- ~~iyorum 

1 
Onlara a~.a~sız bir ~~ekilrl_e t'lı~~ıt°rl~k \'.~.:c:l;k tmeııkaya se~- _ Allo !. Ha! Siz misiniz Petro !.. 

leketin tam mlidafaaııına istinad et- '!İzi hen de biliyormn . Miilemadh·en şmnn 
1

0 u~·boru~. 1 ız e
1
pk ydegane

1 
rı- t ebe ı_s ır. ku ı ı akr ab. ~n:1;dd~~şıt1me~- )Iö~yö Hot. ile konu~t~Yorum. Te di~ı:. HAYDAR R O Ş T O Ö K TEM 

tirmesi Hizımdır. Prens Konoye bu 1 ... 1 h d • k · 1 canı, yanız enım" a 1;1 a ar o nıa- " ıııze ya ı~aca ıı cı ıse e \e sunuz? Fakat sevgılım. ben arzu ettı- --: :--
sebeple siyasi bakımdan partilerle ;neşg~ı s~ını~, emd ~I sog~ gen.çf e nızclır. ltimadla bann bağlı olmalısı· mülayim bir 'sertlikle davranmaklığı- ~im ;;İamla ~e~beql ko~usm;k saliıhi- Umumi Neşriyat J\füdüril 
alakası bulunan bütün unsurlan her- Jer~ er... ravn enı en !ut terı e nız !. ııız daha doğrudur kanaatinde~·im. vetinl haizim·, ' ' · 
faraf e<ler~k hükumetle ordu arasın- ~::ı;;ı '."~ı~:o!·;:ıııuz, onu. nası u uyor- - Fakat prense~!. Bu sefer kendi )lühenclis Hol; bu hareketiyle Pren_ Ve Prense~· telefonu ;-Pl't hir hare· HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
<la sıkı bir birlik te. is etmeğe karar ,u7~121• ·~ .. 1t .. 'd r . l' . h I i;!ime, haitit logaritm he~apları.ma d:ı. sesten kurtulacağını limit ediyordu. ketle kapadı. . --: :--
vermi;;.· tir. Kabinenin hakiki hiı· harp 

0 
' u un cı < ıye 1111 mu a aza knrısm:ık \'ebeni es·r alnı·ık i tl\·ec•J· Fakat pren .. estc izzeti ııefo; ne ara rdı· - ı k } · · · ı s· · Abo • Yılh~ı 1400 Kr. 

k b . . 'b. 1. k'J d'I . 1 ··cleı·!'J..: pen•ıı,;;ız bir SC'kilde cevap >el'- : .. H. lb k.l b i 1 ' • • ,. ' ' s · ı·. ı· d. . r·k . ~ - ' - ~e enaı. il(' aça. ıerıtmı~ .. ' iZi ne . 
a ınesı gı ı es ·ı e ı mış o maııı r · sınız. a u · en.... . - evgı ım -c e ı \'<' ı rını açıga yanımda 1· zla lutm·orum di\·e b!"ı·efen_ • 6 Ayhiı 800 

ka~i~e nz~larıııın memleke~i~ biln- c 
1
·_ H· ıını<'rendimi . b , 1 ,· - E\•ei hakkınız var. Sizi t.acız edi- \'tırmağa .baş!adı- ne sUlfıle, 11'2 de un- (li taciz olt.ıyormu<; i. Halbuki, ne }1Hir?. Yabancı memleketlere 27 lira 

ye.;ıını \·azıyete uydurmak ıçın onu d . .Lrm btı\· 11• • z :1 . u0 ~e>;e.e)llı yonını. Fakat ne yap[ıyım e!ımcl~ de- \'an; b~nı alakadar eder. Esa,.;en un- Pı\'ııses birdenbire .~e rt lJir tavır 
k ti d ·. k .. t b'· k ne en ızn . t U)oı aı. , za\a ı •. 1 k'' \'a 1 , . · .. 1 . 1 -·ı m'? · Btı . . --::--

UV\'e en 11 me uzerı' am ıı no - .. , ktuı· Fe 1 k . . 1 ıı-ı ı .. ., narı \ eıeıı ın•«m nı c egı ı.. aldı. Çehroqi hırl<letındrn kıpkırmızı 
trıi nazar birliği ilp hareket edrceği bFııl· ~ ~cfı~ıkat ·(·ol' ııak.1 

b' ı~edır'. . ~1 '.lmez ·· - Prenf;es hana kar;ıı gfr;terclı~iniz itibarin aramızdaki fnrk ne olabilir?. kesilrli: idarehane : ikinci Beyler Sokak 
· .. t kt ı· ıı " 1

' • • ze 1 11 gençtJt 1 1 ti k ı B'lh ·· ··ı tt'kt ~ ııı gcıs .erme· ec ır. _ Ben on.rlan h' ·I : , m c o~ u ... .• . . . ı assa gonu arzu e ı ·en . onra... , . 
Ra dyo gazetesinden: ı .. , . . . ~<: ho~ :ı~~ı~ 0~ ~~1 • - Y:ılnız do~tlıık cfüı:ırclı se\ gıJım Sonra; unvandan mı sıkılı.rnr;;unuz !. - T>~ı am r.drrrl, ~ -
İngilterenin Vaşington büyük el- EJ'ıselı·:rd~~ ~ı\k.ıııdır. ~en ı:-;e 5ı.ılun IIot!.. Demin de söylediğim gibi unrnııı in- 000---

' <:i i San Fra~siskod.n bir nutuk irad ~~~~:~ ni,çin 
1 ~111 e~ e~oıı~;k A~.~~~ z~= . P~·ense,; mühendisi .knc~~l~ınak sanlar ".ı:.ı:ir; Ilu itibarla b~n ıl.e. ~izJ f RANSAOA KOMÜNiSTLER 

e<IPrel-. İngiltere - Japonya araııında . ·unuz el' . n, a~ .a a ~ .n .go. 1 eı 1 ı;;t~dı. F~kat Hot gerı çekıl<lı. Ye nızu eltıgınız um·:ıııı verdıre1 .ılırım. 

GÜNDELiK TAKViM 

1360 Cemaziyelahir 23 
bir ihti afa ebep görmediğini söyle- '

0
'.:_ Bu·~·h1\e ~~f.1~~t.l~)'...'~1~1~ • d az c;Uren bir rliişi.inceden ~onr:t: E:agen nhtiralarınla, yaptığın yüksek • Paris, 19 (A.A.) - Poli,;, Paris 

miş ve japonlara hitapla şöyle demiş k bir k~ .;. z~ ; :ı:1~! ." a Ça 1 a\ ~ e- - · Pıenses -eledi- Alman milletinin hizmetlerle bu uıırnnı çoUan hak et- civarında bir kasabada propaganda 
tir ki: ~t_,lveniır ~. ıfebe ~g1, ~ · •t .: ı) ıg;I'!' en yiiksek unvanını taşıyorsunuz. Un- nıiş bulunuyorsun.. yapan komünistlere karşı geniş mik-

- Biz, japonl:trın Pasifikte~i in- • . . ıa ı .nm~ ·· 11 1
.:. n~ a ışı: vanı lekeclar. etmeyinir:. Bilha!:sa a·ap- ITot gülümsedi: rasta harekete geçmiştir. 6'00 .evde 

giliz menfaatlerine riayet edecek le- nıe · mlıdahnle kabul etmerlıgımı kat'ı tığınız bu hareket size; asla y~kışmı- - Beni rüynlıır içind<' mi lıoğmak araştırmalıır ;rnpılmış, 72 komünist 
ırini umuyonız. olarak arzederim !.. yor. Çünkü ben; beŞ€riyetin en a~ağı istiyorsunuz?. tevkif edilmi~tir. 

S . D. 
Sabah!: 4,43 
Öğle :12,20 
ikindi ;16,18 

EV KAT 

Akşam 
Yatst 
İmsak 

S. D. 
19,38 
21 ,43 
2,32 


