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Karacabeyde mahsul 
Karacabey 20 (A.A.) - Seylfıba r~i(men kış mah

sulünden iri randıman nlınmıştır. Bir kı·ıım harman
lar tamamen kaldırılmıştıı·. Yaz mahsulü de fevka
l:'ide hereketlldiı "'" mll0 tahsil fiyafun m.;mnundur. 

ııo uncu YIL 
No. 8595 

Nt!frt!dilmiy"n yazılar gMi "'"ril;..ezl------ ----------:----:;;,----------- ------- ---------1 
Günii geçmiJ nüıhalar 2s kuruttur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Montrö yıldönümü 
"' Bitler ve Musso

lini ~ene bulu

Boğazlar bizimdir, daima ve ebe
diyen bizim kalacaktır 

l!u;ılin dp Türk <ya !'linin )lontröde kııycletliğ' nıhıınun rl:ılg::ı clıılga u~u~tuıhı ç . .ın:ıkknf,'. 191 ı . li\ 
<ira•i bir z:ıfoı·in vılıli\niimlinii kaydediyoruz. hnı lıind<'n sırnrn tnHh,iz bir mııhkumi;~tl!', hfr miiıl 

Toıwııkiurınd::ı, ,,u]nrıncln \'(' hnva<ında ~·iiz hin- ,Jpt )1 'hm<'ıleiğ'i. onun sili'ıhını H' Loğazlnı·ın ik' tıı-

lcr<."f'! kn·hranlnn Tiirk çocuğunun nr~lnn ve m0 rc1 nrroııı.ı -~ iiıl(Jİ. Rflhifrife ._ ____ .... ~ ................ ..-...;;... ________________________ "!-____ ........ .;.,;;;;;.;.; ............ ~.;.;.;...:;;~---

TÜRKİYE 
Bitarafltktan 
ayrdmıyacaktır 

Taymis, dürüst olan va
ziyetimizi işaret ediyor 

Hadiseler tamamiyle bu
nu isbat etmektedir l f 

Almanya 

· Rusya harbini 
kazansa da .. 

Makinesi bozulacak ve 
zaferden istifade 

R·rliıı, 20 ( .\.A.) - Smo!en~k. Bol- ~Io,;korn, 20 (A.A.) - Sovvetler 
şe\·ik!Pr teı1tfındaıı tahrip edilen eli- iJirlil,>i yiik•ek riyaS<>t divıını Jıaİk ko
ğer :C'hİl'' ·ı·in manzarasını arzetmekU>- miserl<'r heyeti rt'isi jozef VJsaryııno• 

- Devamı dördüncü oahifede - - Devamı dördüncil aahift'de _ 

Japon yada 

şacaklar 

Şark cephesine Jtalyan 
askeride mi getirilecek? 

1 SAR t.TL.E.R 

H itler ve Muısolini 

Avrupada Almangaga 
karşı seferberlik mi? 

Emir Abdullah 

Romanya 

Bay Hitlere 
n~üteşekkir 

Basarabya ve Bukovi· 
nanın zabtı ve bir 

beyanat 
Rarlor ajon-

Havada 
lngilizlerin Almanyaya 

ağır taarruzları 

E. Abdullah 
ln~iltere fahri hava ku· 

mandanı oldu 
r\nını••ıı, 20 (A.A) - Filislııı fe\'. 

k:ıli'ıcl<' kvnıi-;ıeri ;\fok Mika.•! ~·anın
da ha\ :ı kumandanı Bro\'\'n bulun· 
du~ıı halde dün ?.faVl'l'::t)'I Ürdün 
Enıiı·i Abdullnhı zi)·:ır<'I Nmi~ '\'!' 

kenrli,;ine lngiliz kralı IMafından 
fahri ha\'a kıımnııd:ını uıwanı tevcih 
<'clilmL' olrluğunu tPbliğ <'I mi~ w 
huım dair krnlın gönd<>rmiş olclıı;tıı 
lıir nı!'kltıbtı Hrmiştir. 

General AntoneekQ 



---- ·----...., 

Kafile himayesinin lngiliz 
donanmasında tesirleri 

ıçtimai bahisler 

Kızlar ve genç 
kadınlar neler 
bilmelidirler? 

izdivaçtan Önce ve sonra 
vazifeler 
Yakup Kenan 

(ANADOLU) 

---- Bôfdllr, tekamül 
etmiş bir şehirdir 

Milas tütüncülüğü 

• 

21 

lHALK DİYORKİ 

Belediye reisinden 
haklı bir rica 

R. Akdoğan imza:>iyle bir mektup 
aldık. Bunda deniliyor ki: 

Gerçi mazot pahalıdır amma, be -
Iediyemiz isterse, ııehir hayatının 
bilhassa teka~f ıettiği ve herkesin 
gelip geçtiği, kahvehanelerinde yor
gunluğımu dinlendirdiği Kemeraltı , 
hükumet. civarı cadde \'e sokaklarını 
öğleden ıcvvel ve akşam üzeri bir ke
ı e sulatabilir ve bu suretle hem yol
cular, hem de bu kahvehanelerde 
toplanan büyük kalabalıklar, içtikle
ri suda, hahvcde veya bir yudum 
·eyde toz toprak yutmaktan kurtu
lurlar. Çünkü caddelerin muhteviya
tı savruldukça, bunlar kfımilen i~te 
bıı kahvehaneler ve diikkanlnra gir
mektedirler. 

Bclcclivc rebimizden, halkın sıh
hati ııamİııa bunu bilhassa rica edi:rn-
ruz. 

Düşüncesiz ebeveyn 
Yu1ıuf Şardnğ imznsiyle lıiı· karii-

miz ya7.ıvor: 
Ba.zı çÖcuklar, ana ve abaları ta

. afından sokaklarda kontrol!'iiz ola
rak salıverilmekte ve bunlar bir 
ğlencc telakkisi ile gelip geçen na

kii vasıt·alarının arkalarına takılmak. 
ladırlar. Bittabi tr:ımvnylar da bu 
meyandadır. Bu ytizden facialarla 
karşıla. makhğımıı muhtemeldir. Bu 
· ihi diişünce;;iz ana \"e habofllara k<:r
i' şiddetli bir mücadele acm:ık la -
7.tmdır. Çocuk, nihayet çocuktuı·. Kıı
bahal onda değil, ebew~ynindedir. 

Tiyatrolarda 
Parsa ,toplanmamalıdır 
Bir kariimiz söylüyol': 
Basmahanede açık hava tiyatrosu

ııa gıdılu-se görülür ki, hala vı:: hala, 
oazı kumpauyalarımız tarafından 
cpar,;a toplama> u::ıuıü idame ettirıı
mektedır. üı tada muayyen bir du
nuııye olduguna göre, velevki mtiş
teı ınin arzusuna taln ol::ıun, parsa 
copıamak, artık bu memlekette me
nedilmesi lazım gelen eski bır sah
ne adetidir. Kaldı ki, artist kadın ve 
l{Jzlar tarafından müşteri satıarında 
doıaşılarak yapılan bu par.sa topla -
ma, bazen şu ve bu düşüncesizin u
mumi adaba muhalif hareketlerine 
yol açalıılır, sarkıntılıkları olabilir .. 

e bittabi bu, hem tiyatronun, hem 
de ammenin nezahetıni ihlal edebi
lir. 

Poli,;imizin ehemmiyetle 
dikkı;ıtıni celbederiz. 

---000>----

ııazan 

Orta ~arkta harekat 
Kalııre, 20 (A.A.) - Lıbyanın 

l'olıruk lmmıında ~ taraf arasında 

topcu d üelloııu olmuştuı-. .Bundan baş. 
ka kayda şayan biı· şey yoktur. Dev
riyeıerımız, dünkü harekatta hasara 
ugnyan bll' dü.şman zırhlı otomolıi
ııni ~aptetmişlerdir. 

~uriyenin şımalıııde işgal ameliye
~i :;uhuıetıe inkışaf etrniştır. 

\'C 

> 
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Bir anket j Jztnir belediyesinden: ~ ..... , .. z .... m ....... ,:r ..... L ... ue ... V .... a .... : ·,"m' ........ A ...... m ...... l.:T .... l .. ı:~ı·: .. ··l·~l .. a·:·n· ... l .. a .... , .... ı.~.-.· 
- Baı tarafı bi..:tıci ıahifede 1 1 M~cidiyP mahalle<i 378 ve :.1. """ 5 

\·er·mı· '.ı·ı·. ~l!Jl s:ı lı okırkların tesviye rn adi • • 
r •••••• • - .. •••• •• •• • •••••• ••• •••••••tın • ••• • ı ı ııı"ııı111ıı11111ı•• IU tlt lttııı ııı ıı t •ıı11r ııııııııııı1ııııı11111 

fk· · . 1• t la yeniden döşettirilmesi işi, fen lzmir levazım amirliği satın alına komiıyonundan: 
ıncAı sua.k. b h . . ··h·m işleri müdürlüğündeki keşif ve şart- 1 - Beher kilosuna 31 kuruş 40 •antim fiyat tahmin edilen 3582 

- merı ım a rıyesı, mu ı •1 • • . t d""k"" b ·n 2~ 7 941 t b d ı ki 
ınat nakleden gemileri himayede kul-; name ı veçhile _açık ek:9'1tmey_e ko - s~~ın ~ıı~'"::ca-::'ı:.ı 0

• - günü •atı on ir e pazar ı a 
!anılmalı mıdır? Birinci!Nden yüzde· nulmuştur. Keşıf bedelı 848 !ıra 50 2 - Muhammen bedeli 1,127.748 liradır. 
64 müshet yüzd 2!l" f• rüzde 7 kuruş mu~akkat teminatı 63 lira 65 3 - Katt te minatı 91,3332 lira 4 kuruştur. 

• e · men 1
' ' k t T ı· 1 · te · t ·--ı d 4 ·· k i kararsız, halktan yüz<le 56 mü<bet, ·uruş _ur. a ıp erın mına ı og e en - Şaıtn ame•i her gun omisyonda görülebilir. 

rüzdp 31\ menfi, m!i~baki•i ksrar- evvel ış !Mınkasına yatırarak makbuz 5 - istek lil erin belli gün ve saatta Fındıklıda komutanlık satın 
sız. lnriyle ihale tarihi olan 23-7-941 al m'!l. komisyonuna. miirac:ıatlan. 19 20 21 22 
Ü~üncü sual: çarşamba günü saat 16 da encümene lzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komiıyonundan : 
Sizce Ruzvelt fazla ileri gitmiş ıniirac:ıatları. 1 - Geyikli odunluk iskelesine motorla gelmekte olan ve iaşenin nıo-

midir, roksa kafi <ler<'ced kuYwtli 2 - İtfaiye otomobillerine senelik torlardan tahliyesi ve memurlarımızın göstereceği depolara nakil ve is-
hareket etmt>miş midir? ı 1150 teneke dökme benzin satın a- t·r ed"l · k 1 f ı · 1 k 

d . 1. • d ı ı mooı apa ı zar usu ıy e mu aveleue bağlanacaktır. 
Birinciler yiizclc 16 fazla ilerı lınnıa.sı yazı işleri mü iır ıigün eki 2 M ' 

t · h"I b" ay mu··ddetl - üteahhid iskele yapılıncaya kadaı· g" ı·ı· nde 50 ve ı"skele yapı ldıktan gittiği, yilzde 5:l lfizım geldiği kadar şar name-'! veç ı e ır e 
hareket ettiği, yüzde :ll kafi derec<!- paazrlığn bırakılmıştır. Muhammen sonra 75 Ton hamaliye tahliye taşıyıp istif etiirmiye mecburdur . 
de ileri gitmediği, halktan yüzde 23 bedeli 4975 lira muvakkat teminatı 3 - Yapılacak mukavele tasdik tarihinden itibaren on bin ton için mu
cok ileri gittiği. yüzde 55 tam hare- 37:! lira 15 kuruştur. Taliplerin temi- tdxr olacaktır. On beş bin tonu tecavüz etmemek şartiyle ciheti asker iye 
ket ettiği, yüzde 22 kfıfi derecede natı öğleden eV\'el iş bankas9ı4na ydatı- ve bu miktardan daha aşağı tahliye ettirmekte serbesttir. 
ileri gitmediği reJ'ini vermişlerdir. rarak makbuzlariyle 23-7- 1 en 4 11• h bed 1 3 

3-8-941 dahil tarihine kadar hafta- - ıu ammen e i - O bin- muvakkat tıeminatı 2150 liradır 
_, _____________ , nın p-aazrte•i çarşamba ve cuma gün 5 - İhalesi 28/Tem./941 pazartesi günü saat 17 de yaııılacakhr. Ta-
Kulak, burun ve boğaz -!eri ~aa t 16 da encümene müracaat- !iplerin ihale günü ihale saatından bir saat evvel teminat ve teklif ve 

·:ırı. 9 -13-17-21 2600 2490 •ayılı kanunun yazılı vesikalariyle birlikte Ezine askeri satın alma 
hastalıkları mütehass1sı ___ Diş Tabibi___ komisyon başkanlığına muracaatı aı·ı. 7 12 17 21 

DOKTOR OPERATÖR r •• ""'\ 1 ' 1 · 1· · · ----:~--....;....;;,;.._ 
C [ U. zmır evazım amır ıgı satın alma komisyonundan: 

O•• ke Ferid ema çer ı - Geyikli Odunlu·k iskele•ine motörle gelmekte olan ve ia;ıen in Dahi 
llüucl Be7İer aok•*• No. ( 80) 
Hutalarun lıer ıUn öjleden .... n 

kaı..J Ya tetil •I ed"r. 

Muayenehanf'aini ikinci Beyler motörlerden tahliyesi Ve memurlarımızın göste receği depola-
.okaüı numara 72 ye naklet - ro nakil ve istif edilmesi kapalı zarf u•u liyle mukave leye 

• bağlanacaktır. 
mittir. 2 - Müteahhit iskele yapılıncaya kadar günde elli ve iskele ya_ 

---·~------------· 
TELEFON ı 43411 yapıldıktan .sonra 75 ton hammaliye tah liye taşıyıp Mif ettir

meğe mecburdur. 

r Tı ' kA. "kt · ·· l zmir p~muk mensucatı iır nonım şır e ının 

Kaput bezi satış fiatleri 
36 Metrelik beher 

Tipi Eni Sm. 
topun bedeli 

Kurut 

o 85 818.-
E 110 916. -
E 85 879.-
F SS 874.-
F 75 800.-
C 85 778.-
G 75 1ıo.-
H 85 749.-

lıbu fiatler fabrikada tealim beher topun aatıt fiatidir. Beher 
.. alyada 225 kuru; ambaU.j ücr~ı· müst .. riye aittİT. 

. iş Bankası 
• 

Küçük Tasarruf Hesapları 
1941 ikramiye Planı 

Keşideler: .4 Şubat, 2 l\1ayıs, 1 Ağustos, 3 lkinci
teşrın tar ihie rinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 
:i • 1000 c - 3000.- • 
2 c 750 • = , 1500.- • 
4 • 500 • = 2000.- • 
8 • 250 • = 2000.- • 

35 • 100 • = 3500.- • 
80 • 50 • = 4000.- • 

JIMl".-_~·-~-=2~_.....:•.-----~-6000~-·---·----=::::::::;..! 
Tllrld ya lı Bankasına para :rabrmalr.la :ralaıs para lılrlktlrmit .,. 

fala alızuı elmas, a:rni aamaıada taJ1'abı:I da d-amı. alv•-_ ... __ _ 

15 ağustos 941 tarihinden 
itibaren • 

DEl"LL'T Db',lJ/f:} O/,f.ARIYD.4..\': 
1 lJanliyo yolcu tar•feleri Ue zahire tarife i hariç olmak üzere, 

Demiryolları esas tarifelerinin 6 olan emsali nakil ücretlerine münhasır 
olma" Ye tarife vahitleri ile hasılı zarbından çıkacak santim kesirleri~n
tımc iblılg edilmek şartıyle 6,3 e çıkarılacaktır. 

:ı - Yapılacak mukavele tasdik tarihinden itibaren on bin ton 
için muteber olacaktır. 15 bin tonu. tecavüz etmemek şartiyle 
ciheti askeriye ve bu miktardan da ha aşağı tahliye ettirmekte 
serbesttir. 

. J - Mu hammen bedeli 30000 muvakkat teminatı 2150 liradır. 
5 - !hal.esi 7_-Ağostos-941 perşembe günü saat 17 de yapılacaktıı· . 

Talıplerın ıhale günü ihale saatinden bir saat evvel teminat 
ve teklif ve 2490 sayılı kanunun yazılı vesika lariyle birlikte 
Ezine asker! satın alma ·komi.•yonu başkanlığına müracaat_ 
!arı. 15 17 21 29 

tzmir levazım amirliği satın alına komiıyonundan: 
1 - Yirmi ton sade yağı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Şartnkam_esi ve· evsafı Topkapı Maltepesinde a•keri xatm al

ma omısyonunda görü lebilir 
!1 - Ebiltme 24-7-941 perşenbe günii ,aat on be-şt.e komisyon 

bına~ında yapılacaktır. 
4 - Kati teminatı tekarrÜr edecek fi~·.at üzerinden alınır. 

19 21 
lzmir Levazım Amirliji Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Tahminen beher kilosu 40 kuruştan (100) ton makarna· pa
zarlık usuliyle satın alınacakt 

2 1\1 h ır. 
- u ammen bedeli 40,000 lira muvakkat teminatı 3000 lira

dır. 

3 - Şartnamesi komi:>yonumuzdan verilmektedir. 
4 - ihalesi 28-7-941 pazartesi günü saat 15 de GeHboluda eski şu

be bina•ında komiRyomı muzıın bulunduğu mahalde yapıla -
caktır. . 

5 - - fatek l ileı in mnkiv gün ve .<aatta komisyonumuza müracaat-
- !arı. 15 18 2l. 24 · 

- lzmir leva:ıım amirliği satın alm_a_k_o_m_i_s•y-on_u_n_d_a_n_: ____ _ 
1 - f·~lli bin l i ra lı k k ırmız ı mercimek pazn rlıkla ihalesin in taka r r ü r 

ettiğ-i 16-7-941 günü talip çıkmama'1ııcian dola)~! tekrar pazar_ 
!ıkla Batın :ılınacaktıı-. 

Hıı•u•i ~Hrtlar ve e\'Rafı Topkapı ::\l alte ıX'sinde askeri s11tın al
ma komisyonunda görülebilir 

:ı -- J>azariık 2•i-7-941 ta rihinde cuma Jllinii <ant on beşte komisroıı 
lıinasında yapılacaktır. Kati teminat t:ıkarı-üı- edecek fiyat üze 
ı·inden alınacaktır. 

.J - Elli bin liralık toptan alınabileceği gihi apt ayrı taliplere ihaJ,. 
edilelıiliir. 

KırkaEaç belediyesi riyasetin
den: 

Kırkag:ıç IJelcdiye:;indt· açık eksiltme •uretiyle Bin lira muhammen 
bedelli bir adet etüv makine"i •atııı alınacaktır. İha le 2 '8. 941 Cumarte~i 
günü saat 10 da Belediye dairesinde Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Hu<u•i ve fenni şartnameleri her yün Belediyeden parasız verilir. İs
teklilerin ~' 7,5 teminat akçeleriyle müracaatları ilan olunur. 

;ıı:uhammen bedeli ~o 7,5 Teminat' akçesi 
Lim Kuruş Lira Kr. 

1000 00 
17--21-25-29 

75 
(2740) 

00 

-----· 

lzmir Defterdarhğından: · 
1 - ..\Ialiye ..\Ieslek mektebi için hariçten Lise ve Orta mektep mezunu 

olanlardan müsabaka ile talebe alınacaktır·. 
2 - Lise ve Orta mektep mezunları tahriri ve şifahi olmak üzere ayrı 

ayrı imtihana tabi tutulacaktır. 
3 - Tahriri imtihan 28/Temmuz/ 941 Pazartesi günü, şifahi imtihan 

30/Temmuz/941 Çarşamba günüs aat 14 de icra edilecektir. Şifahi"imtihan 
bit günde ikmal edilemezse imtihana müteakip günlerde fasılasız olarak 
devam olunacaktır. 

4 - İmtihan, hesap, tarih, coğrafya 
caktır. 

w medeni bilgilerden yapıla-

5 - Müsabakada kazananlardan evvelıi ortadan yüksek tahsili olanlar 
tercih olunacaktır. Bunların adedi altmışa baliğ ol"inadığı atkdirde orta 
tahsili olanlardan Vekaletçe tesbit edilecek dereceyi almış olanlar mektebe 
kayıt olunacaklardır. 

6 - İmtihana gireceklerin; 
a) 16 yaşından küçük ve 25 yaşından büyük olmamaları şarttır. 
b) Askerlik çağında olanların askerliğini yapmış veya askerlikle 

alakaları bulunmamış olmakla zımdır. (Müeccel olanlar kabul 
edilemezler). 

7 - Ol'ta tahsili olanlardan mektebi muvaffakıyetle bitirenler (20) 
lira maaş veya (75) lira ücretle, Lise tahsili olanlardan mektebi bitirenler 
(25) lira maaş veya (85) ika ücretle Maliye memuru tayin edileceklerdir. 

8 - Mektebin lah~il müddeti iki yıldır. Talebelere tedrisat ve staj mücl
clelince mektep yatakhanesiııclc \'cya Ankarada velileri nezdinde kalmal:ı
rına göre yevmiye mukabili o:ı.'·da 20 - 30 lira verilecektir. 

9 - Müsabak:ı imtihanında muvaffak olup da mektebe kabullerine 
Vekıllelç~ karar verilenlerin rapor, taahhiid senedi vesaire gibi kendi
ler ine bildirilecek evrakı başkaca Defterdarlığa levdi etmeleri lazımdır. 

10 - Talip olanların 4,5X6 eb'adında iki fotoğraf, nüfus hüviyet cüz
dımları, a•kerlik çağınd:ı olanların askerlik durumunu gösterir vesika, 
tahsil derecesini gösterir tasdikname veya şahadetnameleri ile birlikte 
nihayet 25/Temmuz / 941 Cuma günü saat 17 ye kadar istida ile Defter
darlığa müracaat etmeleri lazımdır. Vesikaları noksan olanlar veya bu 
tarihten sonra müracaat edenlerin talepleri kabul edilmiyecektir . 

Keyfiyet ilan olunur. 7 10 15 21 22 23 24 25 (2515) 

Ambar inşaatı 
İzmir İncir ,.e Üzüm Tarım Satı~ Kooperatifleri Birliğinden: 
Birliğimiz tarafından Koçarlı, Çiftlik ,.e Horsuııluda inşa ettirilecek 

ambarların inşası 26 temmuz 941 cumartesi günü saat 10,30 da açık ek
siltmeye çıkarılmı~tır. Keşif bedelleri ve muvakkat teminat miktarı aşa
gıda gösterilmiştir. Şartname ve diğer evrakı görmek istiyen taliplerin 
birliğimize müracaatları ve ek•iltme tarih ve saatinden evvel muvakkat 
teminatlarını yatırını~ bulunmaları me~cudur . 

;ııuhammen Muvakkat 
temint . 

Koçarlı Kooperatif depo:;u 
Kooperatif deposu 
Kooperatif deposu 

bedeli 
22.121.40 
12.780.11 
12.!!43.54 

1.659.08 
958.50 
925.80 
2776 

Çiftlik (Nazilli) 
Hor8unlu • 

21 28 

Toprak mahsulleri ofisinden: 
Ofbimiz hesabına işlelilmekte bulunan muhtelif nııntakalardaki de-

ğirmeıı lerdc itJtih~aı olunan un mikset ve kaba kepekleri ko~ymak üzere 
h<>r değirmene uyacak eb'ad ve eşkalde ve bu işe elverişli 200 _ 300 lıin 
boş çuval pazarlık suretiyle alınacak veya yaptırılacaktır. Pazarlık 25 
temmuz cuma günü saat on beşte umum müdürlük ve İstanbul şubeleri • 
mizcle birden avni zamanda yaptırılacaktır. Taliplerin mezkur günde An. 
karada ıınııım ~üdürlük veya htanlııılda şube binasında alım komisyon
larına miirncaatlnrı lıizımclır. Alıi.kadıırlar nümuııelerini daha evvel ibraz 
ederek kcriibelerini ;-aptırmalıdırlar. J<;vsaf ve şeraiti muvafık görüldii
ğii takdirde daha kür;ük partiler de alınabilir. Daha ziyade malfimat al
mak istiyenlerin Ankarada umum müdürliik , satış müdürlüğüne, İ•tan
lıulda şull<' müdü"rlüğlin<' müracaat etmeleri Jiizumu ilim olunur. 

T. C. Ziraat Bankası 
• 

KURULUŞ TARiHi 1888 ' 
SERMA YESI 100,000,000 Türk lirıtaı Şu~ ve Ajan adedi 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
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Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbaraız tasarruf hesaplarında eıı 
az 50 liraat bulunanlara ıenede dört defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki 
ıılina ıröre ikramiye dağıtılac";ktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 600 Liralık 2,000 Lİ.1"'11 
4 Adet 250 Liralık 1,000 Lira 

2 - Anıı hat tarifelerinden: D. D. 9, 10, 11, 14, 15, 16,.17, 18, 19, 
101, 102, 109, 112, 201, 2U2, 20;), 204, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 215, 
217, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
.\laktu ıicretlerc ait Jll cü Kısmı: 236, 237, 2!38, 239, 2·10, 241, 242, 243, 
244, 245, 2·16, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259 

:'>tudaııya, Bursa tariJclerinılen: :'>1. B. 1, 3, 1, 5, 
İstanbul liseler 

misyonundan: 
satın alma ko.:.. · 

40 Adet ıoo Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 6,000 Lira 
120 Ad et 40 Liralık 4,800 Lira 

Samsun Çarşamba tarifelerinde::: S. ::>. 1,'2, 4, 5, 6, 7, 8, n 
Erzurum Hudut tarifelerinden : 19, 20, 21 
Numarulı hususi ve tenzilli tarifelere göre her me;afe için tahakkuk 

eılerek nakil Uc!X'tl rine % 5 zam yapılacaktır, 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesı. 
16 21 27 (2691) 

-ı--·--------------------~.' Şark Sanayi Kumpanyası 
T. A.Ş. den 

ikllsad Veklilet. sanayi umum müdürlüğü 28 Eylül 1940 tarih v' 1~486 
I No. lu tezke~esiyl~ vak! olan tebli~e ~a~aran mamulatımız pamuk ıplık ve 

kaput bezi fıatlerı aşagıda gö3terılmıştır. 
İplik Vater Katlı BUkülü (kıvrak) 
No. Kuruş Kuruş Kuruş 

-12 550 595 
14 585 690 16 
20 655 
24 705 790 

Kaput bezleri: 

Tip D. Tip E. Tip G, 1 

('in~i Fiatı Miktarı 
Kr. Kilo 
---

Beyaz peynir 70 18500 
Kaşar • 125 8900 . 

Pirinç 53 50500 
----
Zeytinyağ 88 12600 

İlk teminatı 
Lira Kuruş 
-
1808 

-
2008 

-832 

Şartname bedeli 
... Kuruş 
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Komisyonumuzabağlı altı yatılı Lisenin yukarıda yazılı yiyecekleri 
kapalı zarf usuliyle ebiltmey~ konulmuştur. Eksiltme 4. 8/941 P azarte
si saat 11 de htanbul Beyoğl unda Li:<eler •atın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

htekliler 941 yılı Ticaret ocla•ı vesikası ilk teminat makbuzu ve tek
liflerini havi 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun tarifatı dairesin
de hazırlıyacakları kapalı zarflarını belli saatten bir saat evvel sözü ge
çen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilemez. Şartnameler Galatasaray Lisesindedir. 

16 21 26 2 (2620) 
~-----~~~~~~-

Gümrükler muhafaza satın al-
ma komisyonundan: 
9 - to ·· ·· aat 11 de 46 bin lira muhammen bedel-agus s 941 cumartesi gunu s 

90 cm 852 le 5 bin çift er kundurası kapalı zarf ıı~ulü ile alınacaktır. İlk tıeminatı 
85 cnı 879 710 3450 liradır. Şartname ve numunesi konıisyondP her gün görülebilir. İs-
75 cm 750 - b "kada teslim teklilerin kapalı zarflarını eksiltme saatından nihll(Yet bir saat evveline 

Gerek iplik ve gerek kaput fiatlerimiz beher top için fa :
1 

' · kadar istanbulda Galata mumhane caddesinde 52 numralı binadaki satın 
llgemo~in~f~ia~t~i~o~lu~p~aın=b~a~lA~ı~· ~v~e~n~a~kl~i~y·e~m=as~r~a~fl~a~r~ı ~m~il~ş~te:r~iy'elıiiaiiııttiiilıir•. •••,I alma komisyonuna vermeleri. 21 26 31 4 27 45 

160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DiKKAT: Hesaplarındaki para lar bir ıene içinde elli liradan aıaiı 

· ' · ıktı " kd" d ·· d · • f laaiyle nrlle· dlifmıyenlere ıkramıye ç gı ta ır e yuz e yırmı az 
cektir. Kur'alar senede dört defa, 1 E:rlül, 1 Birincikinun, l Mart, vel 

ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~ Oıel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Eae bölgesinin en muhteşem biricik müesesesldlr 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

• 

, 



1 
? 

• 

SAHiFE: 4 --------·- '(ANADOLU)' 2i TE>mmuz · 1941 Puarteııi 

' 
1 

Almanlara göre Havada 
F ı K ı R LE R - 814 tatafı 1 inci ıahifede - - aaı tarafı birı:nci ıahifede - o O· 

dir. ğ:ızalar baştan baş:ı hn9arn ıığr:ımış-
B~~ -/.H~R K~&hl~~~HhD~yMm~~~MUn~~~de~nidereerhMu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. , • · dn·. Sokaklarda yüzlerce ve yilzlerce vardır. Nitekim .-\lrıınn radyom da 
B;lrıı ·m lı:ıtırl. r mısınız, bir v:ıkit- c-e·et wırdır w• defnedilmeh.'"tedir. Yol- neşriratında bunu ifode etm.:kre ve ı ı ı t ff 

lt'I' fJll bulır:ı.n kelime;i nr k::ı<l:ır çok l:ı.r tahrip (>dilmiş t:ınk ve toplarla do- Miinsteı· için 'hedha}ıt l.h'>)Jc fohirini c. Amerikada ng ere ava nazırının 
kullanılırdı. %:ı.l..ı1 ıı::ı:rnrı dikkatimi tudur. kullanmaktadır. ~on Lir kac ~ıh:ında 

ark cephesinde 
rellıeden biı· ş:ı.y vaı· ki bilmiyorum T:.ı}:r:ırl'l<'rimiz t:ı.rafından :.\foskova m:ılıalleler, bliy[ik inhrikakn·. evler . verdı"g""ı• nutuk 
~izlt'r ıı~ buıı:ı. ılikknt ediyor mımınuz'.' _ Leııingr:ıd yolu üzerinrle bombardJ- harap olmuştur. Yalnız hir ağ·ır bom- Bolivya da hazırlanan Anadolu . Ajansının hu-
Bizim gazetell'rin hep·inin müşterek manlnr yapılmı':. müteaddirl t:ınklnr, ba 6 bin metre mur:ıhb:ıında IJir sa-
hir ha:;ıa1ıkıarı mrdır, bir şeri tuttur- zırıııı va~ıtaıa.r yakılmıştır. hnrı tahrip etmiştir. Diğer bir ağır bir Nazi darbesi Nazı"zm kanserı· Avru· susi muhabirinin 
dular mı, uzun müddet hep bununl:ı Smolensk ileriı:;inde pike yapan tay- bomb~ da buna benzer te~ir y:ıpmı.cı, . . • "b 1 
meşgul olurlar, sonra yeni bir ya~lı varelerimiz 5 treni yakm1ş, 8 tane::ıini be~ hın metrelik bir saha. iizrrinde Bolıvya, 20 (A.A.) -. Na~ıl:r ta- padan atılınca ıntı a an 
me\·zu (>ıkınca evvelkisi birden unutu- ~·oldan çıkarmıslardır. tahrihata vesile olmuştur. rafınd~n. hazır~a_nmı~ hır .. ~~kumet : 
!ur gideı·, aınmn okuyanlara bıkkınlık 17 tren· yoldan çıkarılmış veyıı. yakıl- Havıı. nnaretinin istihbarat ervisi darbesı~.ın k;şfı ü~erıne ~ut~n. mem- Berl'n 20 (AA.) _ Anadolu A-
. d"kten s ..... • ı· cııı gnner:ıl ı · . d I ı· k h tt Ja el" 'cık~Jnt hal' d k ı d 1 · l€kette ·orfi ıdare ıllln edılrnıştır. Al- S h .. _, 1 

• • •• 
H:: ı .. On!-a· .ne e U o; "' ...enıngıa - • O ITIS a · lll( " 1. :'° '; . ' in C. a an UVar arl!I resım ... •· . . ··• } • ul ve musalemet neV- 'amının hUSU'll muhabırrnden: 
Dogoluıı re:rnı, genemi An1.on<>Bkonıın nıı::ıhr. Itırını !'ıokaklarıyle beraber ne·retmek- ma~ bus uk elçısı ç~rç~b?k mel? .e J 
rc~mi ıôbi, dalıa başkn 13eyler de var Kopenhag, 20 (.\.A.) - D N. B. te<lir. ~fareşal Göring evvelce Alman ketı ter~.e davet edıl.~ıştır. Harıcıye resi baş[ıgacak Cephenin şimeli şarki:3i en faal yer 
ki hıınları ela herkes kendisi bulsun. Ajnnsındfln: topraklarına bomba dü~miyerrğini te- n_azırı ~oyt~r muhab!rın~_ b~yanatın- olmuştur. Gece!~ gündüzlü, t:ıyyare, 
Frıkat bu :ıracla şu ınodaı;ı g~n buh· ilk Danimarka gi)nüllii tnbuı·n bu - fnhiirl<' sö,demişti. Bn idrlia hcısa çık- rla kabmenın fev:{~l~de ıçtımaınd~~ t:ınk, top vr piyadelerle harp olmakt.a-
randan sonrn ısimdi ihtikiü· kelimesi glin sark cephesine hareket etmiş w mı~, Çörçilin vaidi yerine gelmiştir. so~ra ~lnı:-m elçısmı.n .~~~ud ~arıcı Londrn, 20 (A.A.) - Hava nazı- clır. Almanlar, burada muaZ7.am gay-
her S!"azetcde hic olmazsa iki :<ut unda gaı da binlerce ki~i tarafından tPŞYi e- Almanlar bac:ka memleketlerdeki har- e~ıl~esgıe .k~rar verılclıgını te~ıd et- rı Sinkler dün bir nutuk vererek de-ırc-t sal"fına mecbur kalmışlardır. Ba
hir, biı· iki fıkranın ba~lığını teşkil e- el ilmiştir. bin kendi topraklarına getirilmiş ol _ ~ışt~r. İ rfı ıda~e m?".akkat hır ted- mi·tir ki: zan 3 gUn hakiki l:>ir i-ıtirahat yapm::ı
cliyor. nur!:ıpe"-le 20 (AA) _ Alman ve c!ıığunu görmüşlerdir. bırdır. lk tah~ıkat ıçın e::ıaslı anket - Harpten sonra hürriyet d-.ıva~ı- dnn çarpışmışlardır. Sov.ret kuvvetleri 

Buhran ıwdir? Ticari tabirle kıtlık. r ·ı~ar. orauı~rının . bulundukları kı- BQrlin, 20 (A.A.) - İngiliz savaş ynpıl~ı~t~r .. 1J.ı hab:r alan mahfill~r: nı siyasi davalann başında bulundur- topraklarını adım adım miiclafan et -
lhtikar nNlir? Yine ticari tabirle buh- ~ı~da son günlerde hava hareketlerin- lnyy:lreleri, diin gece avcılar refaka • de ?ıldırıldıgıne gore, .A!n;nn elçısı mağı düşünenler arasında geniş ve m~ktedirler. Şimdi har.p Leningracla 
randan. gayri ahl~ki ~kifde. i~tifade rl~n lı;Şkn çok geni<1 mikynsta hiç bir tinde Fran~~ -~·e Belçika ara."zisine gir- ~azı prop~gan<l?sı v~s~ıkını .taşımak ku~ve'tli. bir zemi~. hazırl!lmak v~~i- yakın i~e ele, c_ephenin geris~~~e, Al -
demektır. Ru manayı herke;; ıyıce an- h· reket olmamu~tır. m k te~ebbu,;unde bulunmuşlar, fakat 'e AlmanJ adakı ~olıVJ a~ılaıclan bu- fe;.ı İngılterey.e dtışecektır. İngılız man kuvvetlerı arkaınnda muhım Rus 
!ad ığı, lıu yola snpanlardan bir çoğu .L Berlin 20 (A:A.) _ na"'arabyadan da fi toplarımızın nteşi ve avcı tay.ra- raya mektuı) ve·aıı·e getırmek husu- hava kuvvetleri dfü~nıan topı~kları mlifrewleri vardır ve bunları birf>r 
ağır cezal:ıra çarpıldığı halde · hala i!Prliven 'Alman _ Rumen kıtaları Din- relerimi?:in miieil:<İr mukabeleleri ile ımnda ~urye c:nntas,ını kulla~mışt.ır. ü7.erindeki mücadeleyi ı;ıiddetlendire- hiı·er temizlemek Jiizımdır. 
ihtikar ya~anları göriinc~ insan ~esil?,- ve,;t.;r ııehı inin ~arkında diişmanı ta- kar~ılaş.mHlardır. . . ~u ve:ıkal~rd~. ~lmanynd-.ık~ Bolı~- ı e~ .ke~~cli kayıplarına. ~azaran iki Bütün c~phe boyunca yollar, Ru~fo
hanallah dıyor. Fakat bıraz derın du- kip etmeldeılirler. Smolcnsk mıntaka- , ımdıye kni!nr lıır iııgıliz bombardı- ) alıl~ıın hır lıukumet d:ı.rbcsı hazıı- mıslı du<ımaıı tnyyare<ıı ımhn etmek - l'I 

1 
mühimmat enkazı ile örtiilüdür . 

. ~ünelinı: Kumarın çok. fena. bir ad~t -anda. harekat plan mucibince iııkisaf n;a~ i:ıyyaı'Csi ile 4 Spitfayer tayyare ~~dık.I.tı; au~~ş~.lmış~ır. Me~lekC'tte tedir. Bfr çok Sovvct avcı tayvarcleri dfüıü -
oldıığu~u, kumardan ~ımsc;,nın zen~ın •tmektedir. ~•!ıı.n dü~iiriilcliiği.i tesbit ('dilmi~tir. m u un hukum surmektedır. Al~an gemilerine hücum eden rülmU~lür. Bu itibarla Rus tayyar~le-
olmadıgını, kumara ~upte~::ılnrdan J ~~- Fin cephesinde yeni mm·affakıye-t- Hızım ~~~-ı~tınıız ,voktu:ı;. ooo Illenlıı~. tayy:ır~leri 300 ~in tonilfi- ri yük~ekten uc:mağa başlamıştır. Riga 
v~ln~ı~ .?ozul:ın,_ ocakları ;-;onenler go- ter kaycledilmi~tir. Şark cephesinde , B~h'. 1~ eJe _!llensup topçumuz. Ho_I : MontrÖ gı/dönümü toluk duşman. tıc.-aret gemıı:ıi batır - nlfili;t olmu~ vaziyrttedir. İstikbal hak 
:uldugu Ye ah~a~~~ da mez:rnum oldu- nılileacldid noktalarda. muhasarada bu_ l.ınd.ı sahillerınd~ duşman tayyarelerı- . • . , mışlar ve a~·nı miktarda düsman ge- kınd:ı J,araı•sızhk varsa da halk. Sovyet. 
gunıı hrrk~~ bılclıgı halde .r:ne kum~.ır- lnnnn diismaıı km•\•etlerinin yap tıklan ıı~. ai~.~ .~rmış.__ hır k~çıııı denize dü - - Baıtarafı 1 mcı ıah:fede - misini d~ ha<;ara .uğratmışlardır.:> lenlcıı kurtuluşundan memırnndnr. R11 
b:ı.zl~r e~\:ık ~lmuy?r, ~atta .maaJe,,e~ "ıkış te~cbbii;;Jeri akim knlmıştıı·. Dil$ .. uı,muslı'. 1" :\Iul<>lı:ı1\ı l:ıyynrrler kn('.- rafııı_:ı clikilmiş hü~i~iyet- ve sahiplik J~itlerin sulh iek!ifi ihtimallerini mL·mııuııiyet bilha<ısa ticaret mehafilin_ 
hng~ı~. b.ı~}. ~~,u~L~'i ba~ aııl~rı.m~z bu mana ağır zn~d:ıt v~rcliri~miştir. Al!f1an nıı~larılı.ı. .~ . . . var_lı~ını ~:ıy~tmışi ı.. Şeı'{!fimize, h~Lhı,; nwezuu cc~:ı; ~ı~lder yatıstırma d<>clir. F.8tonyadaki .Ru<; kuvvetl<:>ri mu 
n~ı luks !el.ı~kı dı)_~rı~:· _Pokt:ı bıl.m_em .;:Jvacı tnyyarelcrinin lngıltere iizermdr Loııd~a: l;J <:~._A.) - lııgılız hına tarıhı \'<' cografı haklarımıza karsı ya- zamanının geçiıgın, ı~aret ederek hnsnra edilmiştir. Alm:ın hava kuvvet 
rlıyeıı lııı· zıy:ıretçı~e ı:-.tıhfafln h.ıkı - ki fnaliy~tleri devam etmiş,. merkezi nnn.~·etının ı.~·bl~~:ı: . . ııılan bu haksızlığı, Tlirk diplomasi<ıi, Hitler Ye zü~reqi ile hi<: bir uzla~ma !eri buıılnrı hm·ad:ın vurrnnkta \'e pi
yorln~. _ . . . . . \'C' ~:ırki ingillerecle n,;keri h:•defleı· Dun gece 1 '.l'~ılız ha\·:ı. ku\'\'etlerının nihayet kendi sulhperver faaliyet yo - yap_1lmıyacag11.11 söylt'miş ve ancak v:Hlder de ~enlJPri daraltmaktadır. R<'-

. tçkı <:?.k fena. hır R .1 dı_r. -~~ ~:ı~ı bı~- boınbalnnmı;ılır. Düşmnııııı :\fanş ,.c lı~~~~ca he~le~ıııı }fanovr<'. _mı~tnkası lun_dnıı Monfröde ortadan kadırmış ve nazı:zm kan~erı Avrupanın iepeı;in - ''nl iki giindenlJeri yanmaktadır. Rus
rr_ııyen kim ~leı de bt! ıçkı .~ uzuı:de 1 • ·orveç ı;ahillerinde gündüz vukubulnn l?~kıl .cimış~ıı'. Kunetler•m~~ hımaye- bogazlnrı, tam mani'i.'i~·le ona haklı, den at.ılclıkt~ıı. sonra Rulh ,.e mfüm - !:"ır ııehirdw küçük nıotörlerle uz.:ıkla~. 
cın:ı)~et~?ı-, cııınetler, aıle J?Cr_ı~an_~ı~~~rı haya hücumlarında avcılarımız ve da- lı .k:ı~ıle ha.lı~de ;::eyrcden du~man g~- ona lfıyık olana lekraı· getirmiştir. lenıet clevresmın bnşlıyabileceğini ila- m.1ğ-a çulıı:;rnald.adırlar. 
ve turlu hns~:ılıklan. hepım_ız goı 11 ~ o- n bntnrynlnrımız yedi, donanma top- ı~ıılenne . ık~. mm·affakı~·...tlı t~arru.z Diiııya meseleleri içinde, kendi sık~ ve e'tmiştir. . · . , Al t _ 
ruz, buna ragmen a~arsız ışret eden- •·tımuz t'ki bir knrnkol "'emimiz bir t:ıv ~apnıış \'2 du,,manın snhıl Re.rı-ısefnı- Jet ve ehemmi\·etini daima muhafaza Londra 20 (AA) - Son 36 gı'ı'n Fakat. bunl~ıclanfb:ı.dzı:-.ı b nt1anl ş ku 
1 k 'k 1 1 t 'ht'k" l b n ' · ' ' ' "' · · · ~ · t 1· · t' 18 ı..· • ' ' ' • • • kn uwvarelerı tnr::ı ın nn a ırı ma -er e 011 o muyor. ~- e ı . ı ~r en u - ı:are dfüıiirmii;ılerdir. ııııı~. ag·ır zayı~ vere. ırmııı ır. ~ oıın eclen hoğazlar üzerinde biz hiç bir za- içinde 312 A iman tayvaresi diicıiirül- ' • · · . , , .. ' .: . k ' 1 Stal' 
!ara benzer, b•mda ustelık hır ele hıı·..; . Dtin gece in~iliz sa\"nı< tnnareleri toııılatohık sekı~ g<>mı h:ıımra ugratıl- manen kliclik bir itiraz ve miidahaleve müı:; ceman 300 bin .. tonilatoltık 66 tadır. PeJpu,, golu ya ınımat d" t"~~ 
hi·si kuvvetli bn'ar · ·' h. .· ·f·ı·ı mıstır h ı b · k b' .11 ı· ç · d" ·' hattın:ı ka<lar vardık. Havre e uş u". "· ''•. ·. . 1 u-arbi Almanyada hır 13e re ın ı a <. ve ·. · ma a ıra ·mamış ıı· mı e ız. a - uşman vapum batırılmıstır. C" k" h t iahm 'nden daha mühimdir 
Kazanma~ çok ıyı ~eydır, .~a.ıo:an rnııgın bombalan atmıslnrdır. Askeri İlk taarruzun tafsilil.tı evvelce veril nakkalede yatnn Türk çocukları, bu · _.un u_ a ' 1 k'I' d'l ·~ · 

bir inRan içın kazanç haktır, mukaf:.ıl- \·e iktısadi müesseselerde ha;;ar yok - mi!ltiı'. İkinci taarruzd!ı öğleden Ronı·a milli has;;asiyet ,·e gururun, Ti.irk ta- ooo 'I'?prak arızalardan teş 1 ~ \<l1 ıı. ~~-
tır, lakin bu kazanç .ba,kas_ınm .. zar~- ur. Gece a.\'cılarımız bir ingiliz tan-a- gemilerden mürel:kep bir kafile !le ka- rihinin ebediyetine atılmış kahraman S ovgef /ere göre ~;aı~r~n~ .. ~~kaktbe~n, ~ı r:: :ı~nıİ~;ı~ 
rına olmamak gerektır, ahlak du:-;tm- re"'i diisürmüslerdir fileye refakat eden tavvaro clafi ge - kurbanlarıdırlar. .ım ~ı .,07:~1 mc . e, un~ 1 • ~rt. 
lariyle ıle\'let kanunları hilüfmda ka- "" ·l:n· 20 •.( < A ) - 'Alm"ıl l"tdvo- mileri "'Örülm[i~ yn N~rdeuner aclası Bugiin de '"arııı da ,.e ı'lelelJed lJtl - Baştarafı 1 inci aal:wlfede - ela mıtralyoz yuvalan, ka cer Ye ı ı-

.. .. J 1 · h k tt · ..ı ı ' '"'-··"'· " ' · " " ' J ' • ' ·'' ' ' b t t" il · ·eraltı kazamatlar ve zan
1
c .rol_u kotu. ve yan 1.~ m·. are ·e ır. sunun hildirdiğine göre, bitnrnf mü - ac:ıklarında hücum edilmiştir 10 hin boğazları avuçlarımızda ve şerefli si- viç Staliııi mildafaa halk komi'erliğine ~ . ~mel erıb ~ ktad G;-..·et asi-
htlkara daır her gun hır kaç yazı, '"lıı'tl,.ı· simcli\"" kadar Sovvet ordu- tonluk bir petrol gemisine isabetler lah. larımızın emnivet Ye muhafazası tm·in etmi~tir ' aı;:u op .ar u 1un~~ .. ır. takJl't e't'• 

f k k b 1 h t" · ·" " • ' ·" .. • · · kardır kı Rufl ar .uaJınovu ı -ı -ra o uyoruz, un arııı ep u~c~.1 ~unun verdiği znviatın 1,500,000 ki<ıi- olmu~ ve alevler içinde bırakılmıştır. altında tutmak kararındayız Her han- Garp mm takaları bnsknmandam ge- . 
1 

r .' F k t - ] ·ıer' dahn fa-
w esnaf tnb_akı_ıs_ınclan. ı:ık_tı~;ı: gonı- re baliğ olcluğumi iahmin etmektedir. 6 bin tonluk diğer bir gemiye isabetler l!'i istikamdten gelecek olan her hangi neral Tim~enko da mUdafa~ halk ko- ~ı~~rc ~İ a ~.hm~1zeme :ıskerle~inin yoruz, .m~seja fıhın d~rr~nın. ~.lan. ~e_- :. olmuıı. köprii'lü ve füıt tabaka;:;ı hava- bir iddia ve tehlike, burada bizi 1914 - mi<ıer muavinliğine tayin olunmuı:;Lur. ıı. ı~: • anma. ı n_ıan r evzileri-
~uru _ıht!karclnıı adlıye~e "\eıılmıstıı, Stokholm 20 (A.A.) - Yolinsk \·a uçmııs ve nteş almı .. tır. 10 bin ton- 1918 harbinde olduğu gibi blitiin mev- l\fo. kova 20 (A.A) _ S-Ovvet is _ d~ ıtııa~ı vcçlııle So~~t~~ '·~afaa ~t 
~ıye hı~bır :~ey _okı.ım~~~or \'~ clu~:~ny,o civarında ,,

1

iddetli muharebeler ce - ltık ıliğer hi_r Jremiye de isabetler o~!".~ış cudiyetimizle bir çC'lik kale hnlinrle tihbarat d~iresi t:ırafından dtln nk _ 111• ~;-r~.sızlarclan rlnh~ 1~ 1 mu ' • -
ıu~: H .• ılbukı asıl 1 ?tık~rı. -~uccaı l:ı e~: re yan etmektedir. Stalin h:ıtını y~ - ve alevler. ıc:~nde .. bır~~ıl.~ıştır. Dutun bulacaktıı·.. şam neşredilen tebliğ: mış eı ır. 
nal . j npmnma!ıclıı. 9unl-u. bu ısleı ı ı :ın Alman kuvvelleri burada mü hım tayyarelerımız donmuştur. Bombar - :\Iontr(\,glinünü iste bö ·le bir karnr 14 temmuz giinii Piskop Polo ka Bir hüc:uın subayı, muharebe hak -
k:.ncıı.lerın'.? ~a~ ~ti ~~ıner kı~?~e~eı· ı~.u Rtı~ kuvvHlerini ihata ei.mişlerdir. ~ını~ıı tnn arelerimiz garbi Almn;ıra. bö~le hir fmnn "~ lrnde )hal~ti i~i;<l~ Nevel, Smolensk, Novograd, Voı?nsk kıııda verdiği faf!'\'lptta diyor ki: 
gun~u haya.t P~ al 1 1~1 ~. nn ıç c ~ m_u: Ru;1lür \·aziyetlerini ıslah etm~k için ıızer.ıne ta:ıı·ruzlarına devam etmı~ - kıltluluyoruz. Orasını sulh volİ.ı ile iı:;tiJrnmetlerinde çok !lİddetli mııh:ıre- - Alman motörlii kıtası Stiılin ha.t_ 
le'::, ır olmı~ an1jrt ~r:.. '-ul'.?a~çı, c er1J' mukabil taarruzlar yapmaktadırlar. lerdır. Ru taarruzlar, Hanovr mınta- tekrar şeref Ye mıikadrlesat p~rçaıarı- bel<'r olmu~tur. tınn gelince pi vade ihth-atın gelmesi-
F~l:ırın paha 1 a~.ı~ı~ı {or_:unc: ~· ~~ Fakat hava kuvveUerinin zayif bu- kaı:;ındn tek~if edilpıis, büyük yangın- mıza getiren ı:;eflere 've h.ükun;ete kar- Cephenin diğeı· kısımlarında. ehem- ni bekl<?miştir. ·Rus topÇusu kendileri
.ıj a~ın.a za~~e 1~ ~\tı ~1;c\~}~\ 1

1nrı·~ lunma~ı yüziinclen Almanların ha:~- lar çıkarılmı~~ıı·. . . şı derin şUkra-nlarımızı ;;uııarken, diin- mi,r~tli hiç bir değişiklik olmamıştır. ni mütemadiyen dövmüştiir. Fakat ta-
ıalık ~.unduı aj 1 0

1nk _ 1 '.:' ı't • kr.tlerini takip -edememekte ve bu ılı- Alm:ın s:ıhıllerı cıvarında tayyare- \'a''n tekr"r h"tı••Jntmak ı'ntı'"orıı~ kı' Havalar mfü;ait olmadıg~ı halde tay,·a- arruz znnrnnı gelince Alman to""ucu 
O da ~·uz on kunıs U. vagı \'UZ il mı~a .. · · )"" ·.. • J k , ~ 1 b' · '•' " " •" ·' ·' " • · · .. ·' ., ' "" 

' J • ·k · . ·b kk 1 k · barl-a mu hım netıceler elde edeme- ~ 1 ımızın .\ 0 unu esmeb-"e ça ışan ır Cnnakkale.ri muhtemel bir ynn bak- relerıınız duşmanın motörlü ve zırhlı fasılasız 3 gün ates açmıs ve ştuka 
rıkarı,·or bu mu ·nyesen a · ·a • n- k .. d' R ı b d · k"t k du"~man a"cıc;;ı tuh 'p d'lm"şt" " ' ' · c k tl · ı t · · · · · ' · · ~ · · · t ; · ' . . . "r ( ' H . _ me ·te ır. us ar ura a ':ı 1 az~- ' • ' rı ~ 1 1 11 • ~ m:ı karşısında, harple ve zafer payı m·ve erıy e ayyarelerını tahrıbe de- layyarelerı ıle 88 Yunkers tını ayya-
"'.1P'. tııh:ıfı~ ecı:. manı a uracı.f. teı <:~ 1 nıp daha şarkta bir hat tesis etmege bombardıman tayyaremız kayıı)tır. muhakkak bizde olmak fıartfrle müd;- vam etmişlerdir. KeRif tnyy:ıı:elerim;z reler düsman mevzilerini taJirip et -
sıt ıs yapan tuccal' \'P <>«na a esmı 1 kt d 1 . ' ' · · B ltk d · · d k · · · · . · . .' · 1 "k" h : .. ·. r:a ışına a ır aı. . . . . fnayı da hnk, nnmu;; ve ıseref horcu bi- a ı enızın e ·uvvetlı hır hımare mışlerdır. Almnn keşıf ko !arı, ı ·ı at 
erl~ılı.ı 1.z.d .. r' 1 l ·k h'. d ,1 t :J.Io:-.kova ancak krna radyo ıle neş- rın~la So~·yetlerın hafıf ?enız ~~vvet- Ji,roruz. &!tında seyreden pek çok nakliye ge _ arnsında. geeit noktalarını aramı~ ve 

u ~ı:ı. :ı ~u~e ~H.en e . ıt. ~'. e_ riyat yapmaktadır. Bunu bir bombar. lerm~ ~~cum ederek bıı:_ duşman * misinden müteşekkil bulunan bir Jca- bulmu~kırclır. , 
menıuı u Rınıfı kalı~ oı, bunla~ 11~ nı • 1~ - dınıana atfetmek lazımdır. muhrıbını yakmışlar ve dıger 3 "muh- Bugün Halkevi bahçesinde snat 18 filenin yerini kesfetmişlercliı·. - . · .... 
lıklabçolluk vebçoclukla}rınlkı geçııhı?ıı·nıte.ıı: Finliler, Ladoga kenarına doğru ribi de ciddi hasara uğratmışla1'dır. de }fontrö gilnlinü tebcil. müna~~b~tİ''- Tayyarelerimi~le seri hücumbot. - bl Jliharp lçok Aalgır geçk mekttel dı;.taBrua'fılink 
mec ur ar un ar ıa m ızmr ıııı ·ı 1 k · t kt a· 1 K . ı· K l d · ı· nrk' · -. J 1 . _ o c avz ar man uvYe erı -.. 1 d·'. . . hi , . 1 1 • r. ı er eme ıs eme .e ı~ er. aı e ı o 11 ~arım a ası.nın_ şıma 1 ~· •• ısın- le bır tören yapılacaktır. Bu türene bil arımızm ve torı>ıdolarımızın yapi.ıgı d . k d a· 'tJ.e 1 1 

urulmak-
gore~~ er ı_ı. ~~kın .'P :m.1 j;~.~:'1. c? ~ berzahının şimali şarkısinde Ruslar de 4 hın tonluk bır tıcaret gemısı bn- tün yurddaşlar rlavetlidirler. hücumlar neticesinde ıı nakliye gemi- t 1ı;1 ya ın an ınamı r P l r 
bu zu~reJP; ~u .<'lllJOlll~. 1 1 ııırı a_ı 3 hat müdafaa kurmuşlardır. Bun - lırılmıştır. 000 si batırılmış ve bir düşman avcı tavva- acır. 
bu ahlaka, ın:af:ı ~~~~-~· 1 ~. h~re!:et!'_.~~l· lal'clan birincisi e!!ki ~Iannerhaym . Karndn Alman hava kUV\" tlerl cep Somalı" Jekı· çocuk ve resi düşürülmüştür. Bizim Za\•ia.tlmız Garnizonlard:ıkiler hemen hemen 
lıay~~-v~r!"ekle mıl}ı kullıırUn ele~ 11 

,. Jıııttıclır. Fin kun-.:ileri 17 fırkadnn he geri;;indeki diişman cfomiryolları- uı bir tnyynre ile bir hiicumbottn'iı ibaret kamilen ölü bulunmaktadır. Bunla -
-'<'lılıınn 1 ıspat <'lmı: olmnzla~ mh. ihart>tiiı·. Bun !ardan 14 li Kareli ber- na ve bundan başka .rüriiyiiştc b.ulu- kadınların tahliyesi tir. Hücumbotun miirettehntı k 1rtanl- rın )çiııde biri subay olmak üzere otuz 

• · · · zahında, 2 ~i cin ha geride, hirisi ih - nan Sovyet kollarına. sahra istihkam ili ıştır. kişi vardır. Bu arada bir de kndın bu-
----·----- tir:ıttır. !arın'!\ yeniden muazzam hiicumlnı· Vişi, 2 O (A.A.) - Somalideki ka- • •eyyork 20 (A.A.) _ Kolombiwı lunmuştur. Nihayet zırhlı kalerc yak-
B b d h' ·Berlin • 20 (A.A.) - Sovyet cep- ,rnpm1~larclır. Bjr çok tren tahrip e- dın ve çocukların tahliyesi için lngil. Broacka;;;ti~g Syttenin Mo;;kova mu- !aşılmış ve ağır tanklarla buraya hü -
~sara ya a yanan şe r he;;inin şimal kısmında binlerce Sov- dilmiş ve bir çok yerlerde de demir- tere ve Fransa :ıraBında hfılfı noktai habiri radyo vnsıta'!ı ile yaptığı nesri- cum edilmiş, 35 saat bombardımandan 
Londra, 20 (A.A.) - Roma radyo- \·et askeri ve bir çok miktarda Rııs yolu münnkalfıtı sekteye uğratılmış - naz"lr teafüi devam etmektedir. yatta :.\foRkovanın bombalandığını \·a- Ronra bunlar da havaya uçurulmuştur. 

~11 bugün, itiraf etmiştir ki, Ea~arnb- ~ubaylnrı Alman hatlarına geçmicı - tır. htasyonlar dn tahrip edilmiştir. Fransız mahfillerinde temin edil - Janlamış ,.e 1\Ioskovada bir knç dakika Garbn g{'Çiyoruz: Yollar boyunca 
y·acln Ki;ıene\' ~ehri :ı günden beri }erdir. Alman orduları, düşman kara kuvvet diğine göre, bu mesele hakkındaki ııpkların söndürüldüğünü fakat hiç binlerce esir .. Aralarında subaylar da 
yanmaktadır. Yangını söndü1·mek Berlin, 20 A.A.) - Alman savaş !erine yapılan hilcumlara d-a muvaf- İngiliz tekliflerinin kabuliinden imti- biı tayyarenin görmmediğin'i ~öylemis- vaı·. Tozlu yollarrla hep ayni vaziyet .. 
için Rumen askerlerinin :arfi''ttikleri tayyareleri, diin D:ıgcı adasının civn- fakıyetle iı:ıtirak etmişlerdir. na edildiği doğru değildir. tir. · · Harap olmuş otomobiller ve çürümüş 
hütiin gayretler boşa çıkmı'!hr. _ c~:'edlerin kokusu .. 

Avrupada A lmanyaya katli ~~~~l~.iiç~~:~~ii~ı~~~ııH~~~n~·iz~i~~~ 1 Esrarengı·z denı·zaltılar Gast;:~;~~/~~~:r;~ı~~iyerek mı- ıtalya;otebliği 
ıı fret edıyor. Hep~ı de <ıenı kıcıkaııı- rıld-andı- tam ketumiyet tavsiye edi-

k arşı seferberlik mi? l'Orlar. Bittabi hayatınıza kasdedecek yor, anladım!.. 
cleğillerdir. Çünkü varlığınız hepimiz . Aşk harp dehşet ve macera 15 d!tkika sonrıı Fransız amiralı, BAZI INGILIZ DENIZAL Ti· 

- Baı tarafı birıinci ıahifede - için çok kıymetlidir. Ayni zamnndn ' ' İngiliz amiral gemisinde, lngiliz nmi-
iznh edemiyecektir. ' pekala ?i!iy~ı·la.r ki, kılınıza dokunma~ - 42 - ı·a!ı ile konuşuyordu. . LARI BATIRILMIŞ 

Londra, 20 (A.A.) - Dlişman iş- ce. aretını gosterecek ola.n herhangı - Yok, prenses yok, onlar ı:;izi kır- Hakikaten bir kdaç dakika sonra Fakat bu konuşma, kat'j bir ke- Roma, 20 (A.A.) _ 410 numaralı gali altındaki memk!ketlere hitaben bir ;:ınhıs, kar ı. ın?a ~.nı bul~caktır. mazlar !.. el ur binle enginleri kontrol edince, tun;iyet içinde ~ereyan etti. Her iki İtalyan tebliği: 
neşı·ettiği bir mesajda başvekil Çör- Ve Prense.~ bunu · oyler soyleınez - I;>oğru, hakkın var Hot! - İşte -dt>di- ingiliz donanması gö- amıralın çehresı bozuktu. Esrarengiz 
çil t>ZCilmle demiştir ki: hir tnbanca ı;ıknrdı: . . Mühendisin her iki elini tuttu ve riiııdii. bir v~z.ifo ile ~-:vzif ed_ildikleri celı _ Son iki gece içinde düşman hava 

« « V » işareti nazi istipd:ıdını ht>k- .. - Bu tab:ıncn duım~ dolu durııyoı. yanaklarını erkeğin avuçlarının içi- Ayni dakikada tarassııd neferi de relerının reng~nden belıri . .rordu. ü.sleri yeniden bombardıman edilmiş-
Jiyen akibetin remzidir.» ~ıze dokunacak olan, ~!m olıırsn olsu~, ne koydu. Prensesin yüzü ateş için- vaziyeti bildirdi. ,}"ransız a1!1ıra!ı., gemi.cııne aydet et tır. ~im~ll Afrikad".1 Tobru~a topç~ 

İngiliz radyosunun ne .. riyatında on~ı, derh~~ gel~rt cegım, bunu kendı- de idi. Hot sordu: Erkanı harbiye reisi: tıgı z:ı~an suvar~.vı yanına ı:agırdı ve fn_alıyetı olm?ş• mıh ver ta.;, yarelerı 
cV » ordusıınun teşkilinin müşevviki lerıne d~ soyl.eclım !. . - Y_annkl'fırınız yanıyor prenses! - Amiral Sir Arçimpled Sedleyin kenrhsıne emrettı: duşman tııhkimatı~ı Ye. barakalarını 
olan esrarengiz spiker albay Birlon .. Hot t.tredı. Pren~s: belkı de yal~ıı - Evet, sizin varliğınız bunu do- bayrağı -dedi- S"n v,-.senda dalgalanı- -Tar~ssut Y?.rlerinde nöbet bekli- bombardıman -etmışle:~ır. :\Iarsama_t 
demiştir ki: >'~ylem!~~oı·d.ıı .. Bu ıbba~~~ Prense~1!1 ğı.ırdu sevgilim!.. Denizaltı, gemileri- yor. yenlere. soy le; gozlerini dört .açsınlar r~.h .. Y_?kı~.ında 2. lngılız t~yyar~~ı 

c.Gece gaat 24 ... Çörçilin me~ajiyle hıma;resıne ıltıca etm_;klıgın .?~~a ~og~ mizin kaffesi yarın öğleden evvel Amiı·al Gasp, muazzam ingiliz do - ,.~ engınlerden nazarı dikkatlerini duşunı~~-~ış, 1~ hın tonluk hır ~n&:lı7. 
geldim. Şimdi 20 temmuz'!\ girmiş o- l'll hır h!1reke~ ~laca~ın~ duşıınclu ve burada bulunacaktır. Merak e'tme - nıınmasını görün~ Fransız donanma- hı~ nyırm~sınlar. Öğleden evvel; -elek k_ruvazorune ısa?etlez: kay.~edılmış-
luyoruz. cVı> işnreti Alman işgali a1- 1 ıl •rhal sı~asetı.~ı çe~·~:d~. .. yin !.. ·ı idaresinin de kendi;;inden daha tec- f~ık makınesiyle miit-eharrik küçük tır. Trablu~ ve Bıngazıye duşman ta-
t.ındaki memleketlerin iradeRinin bir 1 - Dogru sof.·l~dıgınıze k~nm_n ve - Teşekkür ederim!.. rlibeli olan İngiliz amiralı Sorlleyine lıır sandal. meydana çıkacak onu rııf111da11 hır ha':'a akını. yapılmıştır: 
timsalidir v-e nazi istipdadını hekliyen :ıı ~ularını.za butun ~~vcudıye.tımlc Bu esnada Fransız donanması At- ''erildiğini his~etti. uzaktan görmelr:i ve derhal beni h:ı- Trablus~a.rpta hı.: ~U~nh~~ .~a~,,are~ 
akibetin bir remzidir. :\Iademki A\·- ı~tırnk edıyor~m. Bu ıtıbarl_'.1 ~ırleş~- la;; denizinin sert dalgaları ile rniica- - İngiliz amiralına emrinde ama- be_rdar _et_meleri ıcabeder. Siiratlc> e- -:ıle".ler ıçı_nd?. dmıuru l muş~ur. Şarkı 
rupa milletleri Almanya ile işbirliği hm ve onlara k~r<n .daha buy1:1k hır d('Je ederek cenuba doğru ilerliyordu. ele olduğumuzu telsizle bildiriniz. mır verınız !.. Afrık~d~ ıngılız tayyarelerı . G-On~ar 
yapmakta,ıı ım'tina ediyorlarsa~ şu varlık, da~a çet~n bır ~e~cudıyet ~ • Amiral Go,;h, siivari köp.rü. iind•en Dedi. Telsiz İngiliz amiralına \'e- .. :. mevkıını bombardıman et'._llışlerdır. 
halde n11zi istipdadının mahvolacağı lalım. ~eb_ır ve şıddet gostermek ~o.g- \!'eriye doğru bir nazar attı. Amiral rilirken, biı· bahriye zabiti amiralın O gt~n A~or kayalarının zemini al - A tlns O~ynnu;;uııda harek~~a bulu-
mtıhakkaldır.~ ru degıldır. Onları kahretmek 1~ ·~ lı\'mi~i AriqtnrJic ba...ta ilerliyordu . .Ar_ ününde dikildi. tıııdakı şehırde baş miihendicı müthi~ nan denızaltılarımızdan bU'I Akde -

Esrarengiz piket· sözlerine de - azami ~~tanet ve ayni zamanda işgıi- ka.~ıncln Fontenuıi ic·liyor V(! bunlnrı - Atııiralım -eledi- zaLıalinize nid bir lcliioı ~çinde idi. nizde hiı:ydü~~nn d~nizaltı:ını b:ıtır-
,·amla clemi~tir ki: size ekrar edi- zarl_ık gogtermek · ,arttır. Dike - Frnc ve Korbe g-emik>ri takip mahrem bir telgraf nlclını. 131hıiyr B~ı vaz.ıyet Baron de Holçun nnza. mı~t~r. Dı~er bu· denız•al'hmız d_n bns-
vorum; mııazzıım « V > seferberli ği . Bıran. e~·vel kat i galebeyi ele ge- ecliyorclıı. nezaretinpeıı ! ... Buyıırun uz!. . rı clık~atmi celbetti ve sordu: ka bır de~ ı~altıyı. batırmı:ıtır. Bır ba~-
ha!llamıştır. Şn anda Avrupımın her çırmek ı~tıy~r mu;ıun Prenses? Dördii de ·epyeni idi ve Fran~ız ana Amiral telgrafı aldı vr mahrem - Senelerden beri sizi bu kadar ka;;ı. ela ıkı torpıtomuz tıırafındıın 
taı,-afıııda cV> galip gelinceye kadar - Sormaga ne lüzum var! filosunıı men uptu . Amiral g0ınisiııin evrak muhafızı· subayı çağırarak nıüthiş bir telaş içinde görmedim? .. tahrıp olunmuştur. 
her türlü miic11deleye tevessiil edil- .-.. l~ ~rn,lde; bütün. ~:ni;zaltı ?e- :ınğında ve ~olunda torpidolaı· ıreliyor- telgraf~ verdi w ~mretti: .. Xr old~_? .. IIastamıs~nız yoksa? . lfZ .. •••••••••••11=•• .. 
mi. lir. Her taı aftn divarl:ırn, kapı- mıleıımızı sarın azamı ogle vaktıne clu. Faknl bunlar, biiyiik dalgaların te - Kodikten dıkkatle terciime.qıııı -- Gıınlerden berı o esrarengız Halis Zeytnnyafından mamul 
laı·ıı, nakil va~ıtaların:ı yazılmış mil- katla,; burada toplayın .. Ben bütUn ı.ıiriyl~ yerlerini mii~l\iiliitla mııhafnza yapınız Ye bana veriniz. r.ıiilıendi~ }folun et\'ar ve harekatını 
·onlarca «V> harfi görülmektedir. \'~rlıgım_l:ı ı;alı~acağım ve onları kı~a ediyol'lardı. Bu meyanda İngiliz amiral ırcıııi.<i, tn 1 •irı -ediyoı·um. Evet, kendisi miita- Önıer Muharrem 
Karnnlik ·ize de biı' fı:<at wrecektir. bır müddet içinde tamir deceğim. Amirnlııı yanmrkı erkanı harbi.re Fran~ız amiral gemi,.;ini cıelıinılarlı. lea ile meşgul v<! bazı derin tetkikat-
Bu mu ı:ı:zam ordunun ferdi -·ıfa'tirlc Arızalarını bertaraf edeceğim. rehıi Buııjie duruvor clu. AmiraJın hir Frnnsız amiral ı.remi~i de mukabele l:ıı-a giri~miştil'. Fakat ayni zamanda Çamaşır Sabunu 
iz de bu harfi yazınız. Hattii giindUz- V~ prensesin elini a\'cuna aldı , sualine. şöyle cevap verdi: etti. bütün işlerimizi karıştırmaktan hali TOPTAN KiLOSU 

!eri de y'fızınız. Di~iplinli olunuz. )Iü- ~amımı~etle öptü. - Saat altı .. İki donanma altıyı on Telgrafın terciimesini vazife itiba- ~almıyor, fımi,ri olduğumu naz:ırı i -
nasip zamanı gelince bu ordu öyle . - İyı ; fak11t Gutman ve Fon Holç g e bulu~acaklıır. Bu itib:ı.rla ınütte- riyle deruhte eden zabit nııcak yirmi tıbara almıyor. Aliit ve edevat vesair 46 Kuruştur 
hareket edecektir ki Almnnlıw bir ıle muhakkak ı;:etin bir miinaka~aya fiklerimiz ner<>de i.'e görünmek Uze - dakika sonra. gelebildi. Çehresinde maddefori arzu ettiği gibi kullanıyor, 
ey yııpıımıyacaklnrd;r. girişeceğim!.. redirler: • büylik bir teıa~ belirmişti. Amiral bir 1araftan öbill" tnrafa naklediyor. 


