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NüShası her yerde 5 kuruştur 
SALI TELGRAF : ANADOLU - izM'ii 

TELEFON : 2776 
22 ADRES: ikinci Beyler aokafmda 

Temmuz ANADOLU ırazeteıi idarehaneoi 
1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

lstanbulun imarı için dört milyon 
lira sar/edilecek 

30 uncu YIL N .. ıredilmiyen yazılar ıreri verilmezl--------------------::,..----------------- --------

No. 8596 Günü ıreçmiı nüıhalar 2s kunı,tur. Her ~Ün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

İstanbul, 21 (Telefonla - Şehrimiz elektrik ida
resinin birikmiş bulunan b!!ş milyon lirasının, dört 
milyonunu İstanbulun imarına sarfına Nafıa Veka
letinden müsaade istenmişti. Vekfüe( bu ' dört mil
yon liranın sarfına miisaade etmiştir 

:..._---~__;....;=:.;~~~~~-~ .. ~~ı;:::::::::::::::::=====---~~:...;::.'-==~;=.:.;;.~~~~_:.._~~~~~~~~------

M emle kette { Almanıaragöre . ı ___ Tek Tip Ekmek 
Dün Montrö zaferinin 
y~ldönümü kutlandı 

Cenupta mağ- y k d 60 b d •• 
Iiip düşman ta. eni ekme y.üz e uğ· ay yuz 

kip ediliynr de 40 arpa ile yapılacak 
yüzde elli buğday_ unu halitası de- buğday VI' y üzde kırk arpa kanı-

Çanakkalenın müdafaası için kanlarını dökenle
rin hakkı 20 sene sonra alınmıştı 

Diğer mıntakalarda ha
. rekat muvaffakıyetle 

devam ediyor 
Her.in, 21 ( A A ) Alııı: · n tebli _ • 

Nihayet Kahve Gelebildi! 

Halkın ihtiyacını kürşılamah üzere 
kahveler süratle tevzi edilmelidir 

Vekaletin emrine uyarak Ankarada olduğu gibi 

Ankara, 21 (Telefonla) - Ko
ordinaayon hey'etipin karariyle 
tek tip ekmekle kullanılan yüzde 
30 arpa, yüzde yirmi çavda r ve 

ISARtTı.t~ 

Ankara maçı 

ğiştirilmiıl ir. tırılacak, çavdar konınıyacaktır. 
Yeni k arara göre. bundan sonra~ Koordinasyon h ey'etjnin bu ka· 

ki tek tio ekmeklere yüzde altmıt rarı yakında tatbik .. dil<'t' .. ktir. • 

-=-=-~====== 

Bati er Maarif, Brendon 
istihbarat nazırı oldu 

Da/ Kuper salô.higetle 
orta Şc rka gelecek 

Sovuetıere göre l ------ -------
Cephede esaslı 

bir değişiklik 
olmamıştır · 

Bazı mıntakalarda şid· 
detti ınuhareb~ler 

oluyor 

. 
Moskova bombardıman 

edilmedi 

Sovget seferberliği ta· 
1namlanmak üzeredir 

, 

Zurih, 21 {A.A.) - Tribona gaze. 
te~inin şnrk cephesinde bulunan mu
habiri yazdığı bir makalede, düşma
nın her geeeceği serd~ her şeyi tah
rip etmek husu~unda takip edilen Sov 
yet ,;iyasctinin ne kadar tam olarak 
ta1 lıik Nlilıliii'ini ~Ö\'le an lntmaktR -
dır: , 

8nıoleıHk lııı <iya.<~Lin lıilhas~a 
l:urb:rnı olmuştur. Sovyct Karelisin -
dı', 8ov~·et Ruslar bütün ~~hirleri 
hak ile \'ekRaıı etmişlerdir. Vartsi
lakua ,;enelik istih,ali 29 bin . tonu 
hııl" n mesh ur ::;imen• )fariin ~elik 

- De•~mı i,kiııci aahif .. de -

V ordusunun 
seferberliği 

Bütün dünya bu zafer 
işaretiıti benimsiyor 

Lonclra, 21 {A.A.) - Almanyada 
Ye i~gal altındaki memlrketıerde • ağır 
cezahı· tatbik roilinekte olmMına rait 

Ne yapalım da sahalanmızı birer men halk Britaııya radyolarını dinle-
eldivenıiz boka ıahneıi, birer tekme- ~ m,,ktedh'. Almanlar ela (\') harfi ı;e-
letrne meydanı olmaktan kurtaralım! ferberliğinin dinlenmediğini iddia et· 

.\nkarada TUrkiye birincilik ma- mPın<>ktedir. Bilftki~ (\') harfi miic:ıdı> 

t . • t y fık ola ... k t• d • çı, gene bir skandala oebebiyet verdi lc.•ini benim~emektedirler 
evzıa apmanın muva ca~ı anaa ın eyız Ve lıeşikta, gibi, me.ml.eketin en eık! · .. •. . . nuıı-ün Alman r:ıdy<l"ıında ~unlar 

J 
. . • • k "ht• . . "} k t . · kl' b k ~ . • . , · tanınmıt ve kuvvetlı hır takımı rak1- Orta ,arka gelecegı bıldırılen •i>ı·]enmi•tir. 

zınınn ıkı nvlı ı wııcı :çin a··r•-, .,ınc U1gıın ı::öru ece cızı ~e ı u- ·ara .. a cok s' netice \'ct'mt-<tır. Teyzı bin· • · . d.'ktU Daf Kuper · · · · . 
:nn 7_1>2 çm·~l ı:ahve dil~ b:tanbuldan İL~~~luğu· takdi~dc bu!lun vekiılet.ı bil- hiyle .. :ıÜık~cİar mak.~m. mÜ~.«e•elcr· ıİ..7.i::ıı;:;ı:;c;,;••,ze':.':ı direktörlü- Lonclı 1 21 , A.A.) _ Kabinede l B j\~~~ı:ım, Ro~~rda(~)~e ~~rı~· 
!ı<'lınış \'e zıraı,\ hal'ka,ı depolarına dırılın~k Rııretıvlc dagıtılm:ıoı muvnfık elen ııonderıl~n lıir mııt"·.·me<tc memur iünUn rt Y er'nde ol k _ ve el'" ·'bazı ~rnkanılarda ~11 de;;i- e, e. çı . ". p er dtnnı at U (aV) ı gk • 
. ,. ·! sr ·ı . . ... ··ı :~ r·. - n"sbet' ö. k b. l r t •, . s- le ve y l an ceza a ıger • ' . . . ~ , ıe e.aıpı~oı. ıııg a pnr e er ~ -

) ı e,, ır: ııuştır. . . .. . . goı ~1• ';1~1 ~ lll;. iirakabe kom is. 1: , ıne g re • ıı .~e. e> 1 ~. c.m'.~· ı:· ra~ını alkıtlıyoruz. Bu mevzuda şikliklcr yapıloıgı re•men bıldırıl- !indedir. o.-Ioda vaziyet aynidir. Ga· 
J,ah\e . Çaycılıu . hırlıgı . taıa - '.ıla)~t _fıınt ~. Ekreın Yal ;o~~ mı v~a husııH lııı_yuk nıuesseseleı~~ ınurnkün olduğu kadar hasaaı dav- mektediı·. lzet~l·,ı·de rle bö)·lc (V) hadlerini görü. 

fı.nnaıı getı;tılcn kah\elcr clok•a_n b_e.7 b'.tA'Lln 'nlı, ~uıı' "11 " 
3

• vi~- 11~ me~ıır nlmıyun kıımelcr ele mahal'., ranmalı ve sahalarımızı, l•panyol1a- nntlcr maarif, Brendoıı Brakin yonız. Siz de :ıyni ~e)i yapınız. 
l~~ kusur. !ıra ~utm~lün~ır: _Bu k~b'c: )·•.nın r .~slıgıııclr;,t~İİ~~cı7~2 ··~~:ıj lerın~e. ta)·in edilen knhwc_ilerrle_n hı.-- rın bof a güreılerine mahıuı manza· istih?ıuııt n:ızırlığına tn~in cdi~mi~- Loııclra. 21 tA.A.)_ - E~rarl'n!liı ! r~ 1M-:ı:ı_ Şl'l,Iı hugunku fı}at ~ura.. ~ız cn:t1ııc t.~hs.kl' . t ~b·t ede \ a seleı·ını kol:ıvlıkla alnhilmı>lerclır. ralarından tamamen kurtarmalıyız. lel'dır. Leııke•ter clokalıgı ~nnsolre- ,;pıker bugün (V) mtıcadele•ı hakkın· 
ırn -"~omı.ıyo~u~cla .karrırlaştırı ac~k- ıı~':?nın te,"7;ı <.e ın~il~ ·e~ .omr~" ".~ Kannatimiz~ burada ela arni ~<'klin .. Futbol ıahaaı, boğutma ve gençli- liğiııe tayin edilen Daf Kuper harp da demiştir ki: 
tır .. J ıc11ret \ ckal tı tarafında~ go~- l~\~ı· ta.kıırrur eden.. ~ •. nele~: tb' . ' ·. , c sk ıın yekdiğerine dütman olma va· kabine-i namına Yaziyeti tetkik et - - ~azi AlmıtnJ"asına k:ır.,ı ~efer • 
dhrılcn tııliınMnaınC'dl' k~lıvelerın 2n0 ~ıvıler l_ıste~ini de muznkel'i! \e tnsdık ta, ıkı, ıızun mııha?erele.~c :1 ~l ~ ,acal- 11ta11 değil, bilikiı beraberce heye· nıek üzere uzak şarka hareket ede- berlik tamanıiyle muvaffak olıtıu~tur, 
t<.r gramlık pak tler lı~lınde kavrul • Nl~~cklır. - .. • , . bn~k~ \l~tıllere tercılı edıımelı \e h canlanıp yükaelme •e sevifnıe ıaha- cektir. Lord Henkey hazine nazırlı- 'Nic~ler iimidiıı fevkindedir. Şimdi 
muş ve ö\·ütiilmil.j olarnk h\'Zİ edilme Öğrendiı[iıııize gore, 'ekal.e1ııı, kah- kın ıhtiracını kar~ılamak iiıerc kahve aıdır., l ğına, H . D. Levv hariciye müste<ar- AvnıPl\nın .bir .. ucuııAAn.öbiir :ucun 
eı bildirilmiş, ancak viliıyetimizin bUıı veleriıı teyz· ~kli h:ık!\ındnkı usuj An· ler bir an ewel teni olunmalıd ır, ** lı ğına tayin edilmJ,lerdir, _ -:-Oe•~ ikinci Hlıifeİle ..,... 



_ ....... 

• (ANADOLU) 

Ask.eri Fuar gardenpartisi · Adligede gaz tatili başladı Feci bir kaza-Vaziyet -rr.\~r 
- Ba~ tarafı 1 inci sahifede - ~~ Ç"f • k k 

taan-u..::uııuıı ağır iııküıaf ettiği bil- Istanbul ve Ankaradan Tatil 5 Eylüle kadar ı teyı arıştırır ~n a.teş 
diriliyor. Bidaydte hafif kuvvetler- • d . · devam edecektir aldı, zavallı yavru Öldü 
le çarpışan Rusların cüuıdi büyük da gazetecıler davet Beğen iğım ınsan- Talebe. kıyafıeti 
km vetleı le mukabil taarruzlarda d"l k / d b • • d h Şehrimiz adliye dairelerinde yaz Kemalpa~a kazasmm Çalkaya 

. bulundukları d-a haber veriliyor. Bi- e 1 ece ar an ırz a _a tatiline dünden itibar<:n başlammşt r. mevkiinde müe::;sif bir kaza olmuştur. İki mektepli konusuyordu; 
daye ı.k çekilmeği tercih eden Sov- 16 Ağustosta Kültürparktu verile - SAiME SADi 5 eYIUle kudnr dernm edecek olan bu Siileyman A\'cıoğlu 17 yaşında Ali Av- , _ Duydun mu ya?.. Kı,yafetler 
retlerin şimdi tekrar taarruza baş- cek gardenp:ırtinin hazırlık!:ırı ilerle- tatÜ e~n:ısınc!a ağırcl.'Za, a!'lliyeceza, bi cı. c;ifte tüfeğini kurcalarken ate al- bill olacak .. Hükumet, ucuz nevinden 
lıyahilmE'leri için takviye kıtaatı al- mektedir. Fuarın ıırılma~ından 4 gün Onu tanımazsınız. Fakat tanımak.. ri nci w il inci sulhc-eznlar, ticaret, :ısli clıı rnıs \ e cıkan kursunlıırdan afnr :ou- kumaş hazırlatacak ve üniv~r iteye 
mı . bulunmaları icabeder. Alman e\·ypl tertip edilrrı bu ganlenparti~·e lığınız, alaka ve zahmete layik bir ye ik inci hukuk. ikinci ;;ulh hukuk V"" ı'l!ttt' .nıral:rnmı!-1 \'C biraz sonra öl- kadal· blıtün mekt p :talebe ·i, bu lrn-
taarı·uzn cin bu sebeplerdir ki kı~men Ankara, l;;tanlıul \'e !zmir mathuat fayda getirebilir .. O, küçük bir kasa- ikinci uhkamı :-:ah. ive mahkemeleri ıniistür. maştan mamı11 elbise 'giyecekmiş .. 
hafiflcmi tir mümpgsilleri ailel.-ri ile birlikte daw hada doğdu. Fakir bir ail çocuğu il<' icra lıitkiı'ıılcri ııi\b0 t<'i klıl:ıcaklar - ooo Bunu ;;öylıyenin muhatabı, uzun, 

Almanlar cenupta Ostrov bölgesin- edileceklerdir. idi.Küçücük gövdesinin üstünde~i ka ılır . Karşıyakada deniz parlak ve giinde bir kaç yüz defa 
de cepheyi genişletmeğe çalışmakta- Bu suretle kendil_e rine fuar için ya- fasında büyük bir okuma iştıhası ooo .. ıtina ile taranan saçlarını parmak 
dı~. Po.lo. ~:O triv .aras~ndaki Stafin pılan.hazırlıklarla .. 11:.mirin ~mar faali: vardı. Bunu bir bayrak gibi açtı,·yıl- Q ac k ko""yünde bir kız musabakaJarı ucları ile düzeltti: 
mudafılerını çekılmege J11ecbur yetinı yakından g-onıp tetkık ctmelerı larca ve yıllarca onun altında yaşa- V l · !'· . . k Hnlkev· d ı·z sporunu ·_ Eyvah -dedi- hapı yuttuk de· 

· <'J li.ı•erek burada 5-6 yüz kilometre-. temin edilecektir. dı. Onu vaktiyle fakirliğinden, za· kaçırdılar i . \.~~~ı'.Ya .. a ··mÜzde~İ pa~ıa~·günü Kar sen el .. 
·· "ık :.redik hn~ule getirmek ve muha- Gardenparti komi!P:-1i bugün saat 1R vallı bir aile yavrusu oluşundan do- · . e~~kı, ı1~ın °.~1~'.. "at,lı <leıı' ~ 

0
• mı·ı·~aba Arkalarından şöyle baktım. Konu-

l 1 • . 1 k . t kt d. 1 r l ı· r 1 T k 1 . b - . l . - n rda R k ~ o 1 li" .. d l\ <l ,l( a mu uU< iZ ,,p l . ' 
rr> ıeBerı geııış etme ı!'. ~1fe ~ ır - dı:_ _bel C( re~ e nı ~ • ua'.r ~I "f ıt reıs- layı 'l'~ge:7ıye~ e~ın çogu 1 yo 8:h 1 . ı 'l'''\;'ıa ·azas ~ın ~acı\ ,oy~f -~ k:~laq t erli o etmi.~tir. Bu mü~abak:ılar şa konuşa gidiyodardı: 
ler. u 1tahak.~u t·1ederske, ma~ ar1ın ı 1i~ın< et. op :ıııatcat:ıı·. ı· o

1 
P akn ıc ~ 1 gar- dö~iı up da dı. a at o, yo un nı a- ın1· k ız · ; 1u· ; rmı \'a · a.1~ı o\"mu:ıf uKı:. aı. : erlw:t 01111; her • ıwı·cn girebilecekUr. Kıyafetlerine dokunulacağı için, za-

tanrıuz arı sura e şar a ve ~ıma e c en par ı ıçın er ıp ec ı ece· eg c~ce yetıne var ı. og u ou ı , ıız ya~ını a u"u aracı, --X---- vallı gençler, ne kadar üzülüyorlar-
ooğru inkLcıaf edebilecektir. ye mfü•amereler hakkında tftli komıle- Şimdi o, ideal bir adam olmuştur. Ali kli'J 1 :l ya~ında Servet Akbağı zor- dı? .. Flihakika bir bakımdan onla-

Alıııa !ar, nmokn kin doğu;ıunda !er tarafından hazı rlan mı~ olan prog- Çocukluğunun geçtiği, aile kökünün la kac ırmı:-: ve kızı kirlettiği ebcYe.vni Zira at müdürü Tor b l fıda ra hak vermemek imkansızdır. Çün-
miihim inkigaflar kaydetmişlerdir. ramın e~aslarmı tetkik edecek ve gar- hala yaşadığı yerlere gidiyor. Eski tarafııırlan 'iika. et ec!ilıliğinclen tutul- kü .ı. -a:;reddin hocanın kürk hikaye-.. ı · k · l Vfüıı·et ziraat mlitllirü Refet Diker, flir habere görp harekatın burada denpartiniıı mükemmel o ma~ını tcmın çocukluk arkadaşlarını, va tıy e mııı) ve arlliyeye Yerilıni~tir. · gitmiştir Burada çel- :;inde olduğu gibi, bugün bile, kıya-
nıuhim inkisr,fLır gösterme i .ı Iosko- ınak~adiyle faaliy~,e lıaslanacak Ye genç, fakat şimdi yaşlanmı~ olan dün Torlıalıya hakkında tt'lk lklerde fete ve harici görünüşe olan itibar, 
\ nda encli:je uyandırmıştır. lıütün tedbirlerin alınma. 1 irin_ k:ırar- eski mahalle adamlarını buluyor. Ya"ınanlar suyu menba- t ik \'aziyct leri devrin bir ablak öıçüsüdür. Kıyafe-

. k ·k t' 1 t' · k lııılıınacaktır . • o\·yetkrin Dobrovıs i ı ume ın- !ar ittihm: eclikce { H'. Onlarla baş başa verıyor ve onuşu- ti parlak ve düzgün ola'll kadın ve 
r!Pki mukabil taarruzları mühim in- yor. Bu havayı yine ciğerlerine çe - lan temizlenecek - --------- erkek her yerde bir dikkat ve hür-
hi::ınf gö termemi tir. Buradaki iler- K k H Ik · e kiyor. Doğduğu kasabanın bozuk .. ZABIT ADA mete mazhar olurken, buna ehemmi-
'emeleri :10-40 kilometre kadar olmuş arşıya a a eVJD kaldırımları.nda, gurur ve şımarıklık, Pazar güııii belediye reisi Dr. Beh- .. ·=·-·-·-·:·-·=·~. yet vermeyen insana herkes omu:... 
, P clurmu tur. Hıı lbuki Sovyetler bu okumağa gelenler nefret ve asabiyetle değil, düşüne- <;et t.;z Yamanlara gitmiş, onıcla Ya- l · .,i!kiyor .. .:\Iaamafih, bu sakat zihni-
t aarr ı zlara mühim ktıvY~tlerle gfr.-ıe- Halkevi kütüphanesine rek, bu hazin rehavete içi yanarak maıılar suyu m ııbalarmda belcdiyc 1.a Bıça~ t.a??an a:; 1 • d :'il h d .ret ve usulü devirmek içindir ki, her 
!erdi A imanlara ağır darbele~ vur - Kar~ıynka dolaşıyor. Mahalle kızları ve kadın- r:ıfımlan yaptırılan in:'3aatı ve geçen • Anafaıt1•1 la<lr. ~a (. esıKn e ~. f ~~ . ~eyimizle, her hareketimizle asıl in-
maga \' 1\lo ko\ı:ı istikam tindeki lıir yıl içinde "8!ll okııyuetı gcJmis, farı onun için (o, artık büyük adam'•ıeneki he ·elfınclan hu. ule gelen bo - oglu Saac~c ınııı 

1
:e • 1 emı;~t e ~ t~ı- an kıymetinin ptıra, pul, mal, mülk, 

1 - ff 1 1 Jıuıılarclan 1667 si muhtelif ki!aplar. d k ) d. d'· ·· ı 1 h ft" mel" ;:;okagında A, ı og u Nı\ ·ızının tı;ıaıTuz ı clıtrr urmaga muYn n;: o ur- ol u, imseyi beğenmez ıye uşu- 1 zuklukların ıs a ını te tkik ve te ı ~ ı · b. b k b 
1
· ' ' kıyafet unvan ve babadan kalma 

'ardı. 4'163 ii <le °n'ecmun ve ga:wtc okıınıu~- nürlerken, onu kendilerine şimdi da- ctnıistir. Üzerlerinde . ır~r. ıça · l1 u nmuş, söhrett~n uzak bambaşka bir cevher 
Ki ·ef bolge inde harckfıt \imanla- lıırrlır. ha yakın bir kardeş, bir ağabey gibi Yamanlar suyunun 26 menb3lndan mü~ad~re edıl1fıştır'. ;lduğunu anlatmağa çalışıyoruz. • 

rn mu aid biı . Pkilcle devam 2tm.ek- 000 buluyorlar. bir kı. mı zamanla. dolmuş olduğun - ~ış.e ıle ~~~a a:i1~'·. 
1 

Ş h· • _ Ve yine biliyoruz ki, kıyafet iptilası 
Nlir. (Raılyo gazete ı) V ordusunuu dan az miktarda su \'ermeğe başla - ~ıç~şme 1 ca1 _esın.c e . 11, '1f og in naları daha ciddi ve müsbet, müteva 

Ş k iz . J " O, bir müddet evvel bir tütün sa- mışiıı-. Bu menbalar yakında temizle - lu Salımz ~~~o .uk ~mkas~yle d ~ma- zi ~ :;aclc olmaktan ziyade daha başka 
. ar cep esınue gag- -seferberliği' tışı münakaşasına .ahid olmuştu. necek \ (' snyun bol miktarda gelme- il oğlu c;e ı)ı şışe 1 e yaı:ı ti ıgın - bir ruh ve dü~ünce kalıbına sokuyor. 

b l d Usta ve tecrübeli bir adam, etrafına -;i ieınin oltınacnl·tır. dan vakalanmı tır. Genç yaşta taklid,, bir modadır. Zen-murlar aş a l - Baştarafı 1 inci sahifede - H · l k topladığı bazı adamla,-la konuşuyor. ırsız ı : gin oğlu. mektebe bir bobstil halinde 
- Baı tarafı 1 inci sahifede - kadar onlular yayılmı:-1tır. Almanlar du ve onlar vasıtasiyle şehir ovaları- İkiçeşme~ikte 5.58 ~ıci . ~oka_kta çıkıp geliyor. Dudaklarının üstünde 

fabdkalarından giiziikiir hi · bir .~@y ne tarafa ı;enileePklerini hilemiyor - na doğru akıtacağı propagandanın Kemalpa şada bağ yangını l\lehmed oglU: Alı •. Huseyın ogh~ ka)ian gibi bir bıyık vardır. Sıgara-
knlmamı tır.> l:ır. kanallarnı hazırlıyordu. . • .. .. l\Iehmedin - eYıne gırerek nıuhtelıf vı sokaklarda dudağının solunda tu-

!\Iuhahirin yazdığına görP, şark O, karşılarına dikildi: -Kemalpafl ıtın 1 ukarıkızılcıı.koyun.; e.şrıı çaldı~ında~ Y.a~al?nmrn ve ad- tuyor, saçları ortadan kabartılmı·tır. 
ccnhe inde yn -,mıirlar lıa;;lanır:tır.• • 'evyork, 21 ( ·~~..\.) .-. İııgilter:.ve - Yalan söylüyorsunuz, bunu ele ('ayırarası mevkiinıle lıır baıı l lı ·eye te · lım e dılmıstır. omuzlarını kaldırarak, bir garip yü-
J)i\·oı· ki: yardım kohı te~kılatı, ıngılttre lehın~ yaptırtmıyacağız size! yan!'ını <: 11<mışt~r. .. r , rüyüşle çıkıp geliyor. Bazen uzun 

.«Taarruzdan beri ;Jk olar;.k yağ'- (\') miic:ıdelEsi açmı~tır. (\') harfı Dedi. . ) ap_ı_I.aı_~ tahkıkata .gor~, Yukarıkı -ı y b ' k rk b • uzadıya ıslık çalıyor. Vapurda herke-
ınur va" nı.ığ'ıı basladı. Bıı ı:ekilde rakalardıı görülecektir. Ha ılat Brit:ın zılca koyuncl cn tsmaıl o~_lu .Ah~et a ancı as er l ŞU e se, kalın kö~eleli ayakkabının altını 
\ ığmakt:l dr\·am ~eder~e. motörlü }fl)'a ait olitıak Ü:t.CP (\T) harfli .ı·o - Bir mecliste oturuyor ve dinliyor- 1'a~~111 • . • Akçap.;nar m~l\·kıın~ekı ba.v.ı.n sinde iş saatleri gösteriyor. 
kıtaln.ın ileı'i harekatı bii5·iP· miiskü- ıı>tler ha~ılacaktıı. du. Herkes bir ŞPY söylüyordu. Bu '.~:ı bıçmı~ oldugu_ otlaı.ı ~~~u~tnrmu~ ıe · Fakir çocuğun da. kalbinde bir ar:-:-
!:.t içinde kalacaktır. · arada ~ikayet Pdenler vardı. Fakat oy! e .lııı akıp ko~·e gıttıgıncle_n a~es et hmir y<.banrı crnkeı·lik :;ııbrsi . lan nıtmaktadır. O da imreniyor, ve 

Loııdrn, 21 ( A.A.} - I>eylı Tel - İki me;;hur ınüzi>ıyeıı ( \') mar.·ıııı heps.i de sözlerinin sonunda; rafa s.ıı·a?~t .e~ını.~ Ye nmhtelıf ~ım r>- o da· \ ırtık paııtalonuııun üzerine bir 
grafııı askPri n uharriı·i yazıı·oı·: razmuı ve bestelemi:ştir. l ııgiltereye - Nemize lazım söylersek doğru lere aıt ellı ıkı donum harap bag ta - /ırı§kanlıı}ındaıı: uzun ·caket y, lw'<tınp saçını düzelti -

k b. k ti · · ·· 1 · " .. ! mameıı \'"11clıktmı sonra vaıwııı l<en- '"' be 2'' t !) 'l b ~ Alnıaııiar on gün evvel Lt'ningra- ',l"iclece · el ı e pa ·e erıııııı u;rnr erıık degıl, başımıza gaıle çıkar. . · ~ · ·" .. .. :. · " 911 ° enıınuz ., · çaı"Şıın a yor ve boynunu uzutıyor, o da aynı 
dın dü,eceğiııi illin etmi~lercliı'. Fa - (V) hnrfi konulacaktır DiyorlArdı. O doğruldu: . d · lıg,ın~cn .~oı~ınu~t~ır: .. v gününd 2n itibaren icnı :=ma ııuma- tempoyu tutturuyor ve artık buyurun 
kat hu olmadığı •ibi vaziy~t i tikrar - Malınıza sahip olunuz. Bu mal, 

1 
~uçlu Y ı k .ti .. "!. ı a' arllne. e te. linı ra,.ıiyle :"137 doğumluların ı;on yok- oenaze namazına .. (.'"binde tarak da 

ke betıni rtir. :'il uaz7.anı deniz seferi Toptaeın, 21 { A.A ·) - l V) zafer vatandaşlık denen bir hazinedir ki, o. ıınmıı ştur. lamaları ile ev\'elki ilan mucibince var, ayna da .. Si nama afişlerinin kar-
de tam hir h zimetle netice! nmi tir. har€keti ·memleketin her tarafına ya- ona sahip olmak vazifedir. 1 şı:;ında durmadan kı,> afet münakaşası 

r.u harekiihl i t irak eden yılmıştır. okaklar. caddeler. garftj Diyerek uzakla,tı. öğleden ev~el me~gul olacağından !yapılıyor .. Fakir de beraber, zengin 
t:ıli bir g{•mının h men hepsi l{apılarında (\') ha!'fleri gi!rli}ın~kte - :. ashabı mesalihiıı diğer i~lcr hak- de .. Bunlııra ne yaparsın? • 
ya battı. ya ha, ara uğradı ve - dir. A~kcrlcr, 2 parmakla l \") . ı~u:.e- Bir zengin, oğlunu evlendiriyordu. kındaki müracaatları (cum: rte:;i Evet, \·npılacak şey; onlann kafa-
ı·n gil !ilkle ka ·abildi. Baltık -~- ltıt- ti yapıp "elamla. maktadıdaı', Rır hıc- Düğün alemi, hol bol ıavrulan para- ve pazar günleri hariç) öğleden son ><ından \'e itiyadındaıı evYe.la elbi>o:eyi 
l<'riııdr de vaziyet gariptir .• ·e Leton- .:ar (\') rozeti yapmış. 2 hi~ ~ıtlrt ;;a. ların teminedebildiği büyük bir şaşaa BUGONKO PROGRAM ra kabul edileceği ilan oluııuı'. atmaktır. İkinci hamkde i;:.e saçları 
Ja ne de E•tonyn Almanl:ırm elinde tarak para ını orcilıya ı·ernıı. tır. İve eğlence havası içinde bir yarı şeh- 7,;;0 program, -;,33 müzik: hafif iki - iiç numara mal:ine ile kes -
değ'ilılir. ı'ite'kim Alman gemilerinin ri ayaklandlrmış, herkesin midesini progra~ (l'l.), 7.45 ajans haberleri, Adagide nahiye müdürü ~ek lazım gelir .. Bir orta mektep, bir 
bntıııııda ahi! bata;;ralar.ı m~_him lzmir belediyesinden: ıa.l~o.l ve yemekle gırtlağına kadar 8.0u muzık: seııfonık progmm (Pi.), . ııse talebesınde bıyık Ye saç ne olacak-
rol ornamıstır. Gemı .er Rıga koılfe- , . , , sısırıyordu. H,ao _ 8.45 evin saati, 12,ao program Adag_idı, (H u~u~i) - Yeni nahiye mış ki!. Hıı çağ, tam lnlel>elik çağ~dır. 
zine girerken hu h<ıtaıyalar r.ı>ş aç- 1 - Tür~ yılmaz .mahaılesının 1 O, bir fırsat buldu. Evlad mürüvve- 12,83 müzik: tiirkçe plaklaı·, 12.45 mudürıimüz , 'uri buraya gelmi ve va- 'l'aıcbe i.·e her şeytleıı evYel, bııgı w 
nıışt.r. J43 cü sokagınd:ı kan-alızasyon yap- ti S(Örmek istiyPn babanın yanına so-· ajans haberleri, 1 a.OO milzik: türkçe zife~ine' ba~l:>"'ıştıı· Y<ıni nahiye mü- terbiye edinmek mecburiy~tind~ bu· 

. :.'llcııkezcle ~l Htn~ar ]1azı tcrak- urılı_n~sı ve ~e\'~ıırl ~.di .. d~~~.meni~ l kuJdu ve sordu: . . . ı.11aklar programının devamı, 13,15- dürümüz, bund:m en·eı o •nizlıııin Ko- ıunan bir küçük insan ııamzedıdır. O- . 
kıler •ide tmı.~lerdır. J:i aka"t on on tamırı, fen ışlerı mudurlügundekı I - Ne ka.dar masrafa gırdınız? 14.00 miizık: karışık program (PJ.), nar ve Acıpayamın Kızıl hisar nahiye- .ıtt moc!a fılı:minin merdıvenlerinde ha_ 
be. gtinde, bu tlıın e\·velki on gün keşif ve .~artname-i \-eçhile. ar,ık e~- - Şöyle böyle dört bin lira kadar J 8.0U program Ye memleket .. aat a- ıerinıte bulunmus Ye me.rdaııa getirdıg, sal yaparken bıı akmıığa a--la muvııfa-
zaııt"fndaki silrat giinde :rn kilometre .oiltmeye konulmuştur. Ke~ıf bedeh bir şey tuttu. Daha da gidecek. yarı, ıı:s.oa müzik: radyo salon orke::; e~erlel'!e halk tnı·afından çok . evi! _ Kat ccııımemelidir. 
azalmıştır. d80 lira 40 kuruş muvakk~t te~ina- O, bir hesap yaptı ve şöyle mırıl- tra..:ı, 18.aO konu ma, memleket pos- mistir. lyi dikkat edelim; 

.\fuhile ve Vite,;k Ru,;Jarın ellerin- .ı 68 lira 40 kuru tur. Talıple.rın te- dandı: tası, 18.40 müzik: radyo ·alon or _ - - . Genç kızlarımızın ve ka<lınlarımı -
de c!egıldir. Fakat bııralarc!aıı daha .ninatı öğleden evvel i~ bankasına .- Orta mektep mezunu iki fakir kestrası programının devamı, 19.00 Alaşehır kulUbU zın ruh ,.ıafiyetıni kemiren mikrop da 
gt>ı ııe.rcte .Ktı'< ·et.elen \'-ardır. yatırarak makbuzl-ariyle ihale tarihi çocuğun lise tahııillerini tamamlata- .konu nıa (yuva saati), ı 9.15 müzik: Al " h" Seh' k 1 .. b .. 1 t bu taklid \'e görenek mikrobudur. Za 

., . t 1 28 7 "41 t . g"nı·ı· ııat 16 b.l . k b' d .ı:;c it' • ır ıı ıı unr ıı şu ez- •· f .. u~ıarın muKatJıı aarruzu ıçın J an - -., pazar e:ıı u ı ı:c_e ır para, avul_v~ keman ses- rnclyo :ıalon orke:-ıtrası programının kerey i aldık:· ı·allı ldiçul · memuru hırsız ya_Pan_, a-
ııiındı butun ıınsurıar mevcuddur. Ja encümene müracaatları. lerı ıle beraber uçup gıttı. · son kı;ırnı, l!l,:rn aJaıı::; haberleri, M ht , .. t ., 

18 7 
<J4l kir babanın genç ya~ta belını buken. 

ıtu,;ıar, ~ım·diye kaoar büyuk mıkyas- 2 - 636 sayılı :-ıokakta q4i.i sayılı . . .. \ _ . , . ı v.45 müzik:· fasıl hey' eti, 20. 15 tın~h ~-e ~~~~ N;.'1~~~ ~~~~~:ı~ının ·il;inci ı·oluk çoc~ğu '?kak~a s(>fil bırakan 
ta rnııKaoıı taarruza geçememışıerdır. ;okak agzınd-.ln itibaren 150 metre O, ışt~ .bı:nıın begendıgım insan - ı:.a<lro gaz;te!'.i, 20.45 ,müzık: A~fred s:ıhife"ının altıncı ~ütununda .:'11anisa hep bu bel~, bt~ ıllet~ıı:_. . . · . 
Uyıe anıaşıııyor kı, a1man taarruzu- o~'da kanalizasyon yaptırılma~ı. lardan bırıdır. Coı1ot (l't.), 21.00 zıı'aat takvımi , · ı: t" d hT 1 k" b k 1 d Artık eh degneklı amalar gıbı, elı 
nun yıpranma ını oeKııyorıar. Hadı- fen işleri müdürlüğündeki ke if ve SAiME SADİ ~ı.~ o müzık: hafif ~a ·ıı _ _,~arkı!_an, ~~ea.)s~: ed~nı ~~ıcl~p:eri~zıi teni~z: :ı~t~ fenerli _D!yöjen ~ib_i °.la!1~ .. H~r. şe~iı'. 
·e.eı, ı~u a Jier1erının Almanlardan ~artnamesi veçhile açık ek;;litmeye .. ıı.:rn ~onuşm_a. 2L4a ~.uz ık: kume cıeyi vermedikleri Ye bu ~ebeple kapa _ ~ıı ·ke~ın'., c!ış go~unuşun.u ?ırakı~ ıç.t. 
cıann mutenammıı oıaugunu go ter- .wııulmu tur .. Ke!'lif be~eli 1255 lira GI Dogol Kahir ede kon~erı: . klasık turk ~usikı,.;j p~Ag- tııacakıarı yazılmı tır. rıy ' clerı.ııe., hakık, te,_ fazılete, 'azı-
mıştir. muvakkat tmınatı !:14 !ıra 15 kuruş- 1 ı rıımı, şeı.: 1Ie~ud Cemıl, 22,30 aJan Alaşehir kulübü bidayeti i<ıeSsü~üıı- feye ve eıddıyete gıdelım.. • 

ı uymi gazete~i ~e. bir a.) da ta - tur. Taliplerin teminatı öğleden eY- Kahire,, 21 (A.A.) - Hür Fransız- .~~berlen, 22.45 müzik: da~s müzi- elen tx;ri maksad \'e gayesine uygun Çl.MDlK 
nıamıuııacagı tarımın edılen :::ıovyet .:el iş ban kasıntı yatırarak makbuz- !ar lideri gener:ıl Dögol ıliiıı Kahireye gı (Pi.), 22,55-23.:rn yımnkı prog _ olarak .t.atıQmakta ı·e içtimai :seviyenin nan kulüh ile ,kulübümüzün hiç bir ah~ 
cterocrııı:ıııın ona ermcıc ıızere ol- ıariyle ihale tarihi olan 28-7-941 pa- grlmi tiı'. ' k '"' " 

d ·· ram \'e apanış. ''iik~elnıesine ve halkın medeni ihtiya" ka ve irtibatı !ıulunmııdığını tavzihe•ı cıuguııu., naıen ~ovyetıerın eııııae çok rnrtesi gunü saat 16 a encumene .; "I 
17 22 26 ıarının teminine hizmet etmektedir. ne ret mf'niz i !=laygılarımızla rica ede-

ıyı teçnız ectıımış mııazz1ım ıntıyat müracaatları. 13 . T •• k" K 1 

1<uvver1er buıunaugunu yazmaktadır. Ki.iltilrpark tıda gazinosu methalı ur ıye örnür satış ve .tevzi Binaenaleyh kapatılacağı bahsolu - l'iz.~ 
Loncıra, ::::ı tA.A.J - ~oytcrın karşısındaki iki metr., muraubnı ye- • ' 

• ı 0 ~.Koı·a munaoın oıldırıyor: re, diş macunu. filim ve em ali ·şey - Müessesesinden.· lzmir VillUBti Muhasebei Hususiye Ü-
• \1 o ırnnıya hıç bır hava aKıııı ya- !eri .:;atmak iiZ<!re yapılacak baraka-

pıımamı ır. J ıı<ıurı kanntma usulu .. t . 't 1 k .. :ehrimize gelecek olan 5000 - 6000 t0ıı kokun l:mncakta D. D. yolları pu" rıu" g ... U" nden tacoı1< euıımeKteoır. Alarm verıhnce nın inşa ı mu ecıre aı o ma · uzere 11 
ı. ..__ k b" ··da ti k. tahliye ,-ıaha~ıııclnn lrlediye hava azı Jab1·ika;;ımı kadar nakliyesi, tahli-ve ram ıınKlı,ye durmakta ve halk ı- uu ı.r .. ıa .anın. ır e~e m.u .~ .~ .. ı-

gına.Kıara gırıne.ktedır .• oskova nor- raya verılmesı yazı ışlerı mudurlu - yesi rn i,;lıfi kapalı zarf u;;tılü ile 26-7-H41 ünü ·aat onda münaka!'!aya Tapu siciline göre 6 hi,~. ede 8 hisse;;i Franso kızı Tereza ve hi:;:ıe::ıi Yor-
m111 \'azıyetıııı muhataza etmt·ktedır. ~ündeki şartname i veçhile açık art konulacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin 25-7-!JH giinü saat on ikiye ka- gi kızı Vesiliki~·e bir hb~esi Zak oğlu Fran ·ova ı·c 3 hiss i Afifeye ait 
ı,eııingrnct da rrynı vnzıyettedı.r. ,ı.·ao- Llrmaya konulmu tur. .Muhammen ılar ::u1:nıımeyi almak iizer şulıemize müracaatları. olan me udiye mahalle. inin Hacıkebir sokağında 3200 lira kıymetli ~7 
ruuııar ıaaııyettedır Ye ameıı:: istıh- Dedeli 60 lira muvakkat teminatı 4 22 23 24 2825 numaralı hanenin mülkiyeti binıı ve buhran vergilerinden dolayı haci ·1. 
s:ııan -arttı ·nıakla me guldür. ' ıira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı · 

.H 0 ·kovanın bır ÇOK meşhur cad- jğleden evyel iş b_ankasına . .r:atırarak 
1 

. V"I" t• h b . h M.. edilerek satıhğa ~ıkarılmı~ ve vilayet idare heyeti kararı ile 21 günlük 
delerınde iliin~ar ve resim- nakbuzlarıyle ıhnle tarıhı· olan zmır 1 age 1 u asa eı . USUSiUB U- müzayedei eıTeliye:-;i icra kılınmı~ idi. Talip zuhur tlmenıe~ine mel::ni mü 
.er te ·nıı· cıüımcınedir . .Hunlar ar.a- ~8-7-941 pazartesi günü ı;aat 16 da za,Yı de müdd~ii on giin ılahıı temdid edilmi~ olc1 ğundan talip ve bir ilişi-
• •ncla yaglı boya re:-ıımler bile var- <!ncümene müracaatları. dÜrlüg"" ÜOd80: ği olanların :\1-7-!Hl s:(iini.i akşamına kudar idare heyetine müracaatları 
dır. Bu tnbloıardıın hirı, 1:!42 ene- .. ,. ı 13 17 .22 26 . illin olunur. 22 24 2806 
sınde Tutyon ~öva1yelerının Lenin - Kıılturpark ~ula gazıııo~u :.ranınd~kı Kado tra kaydıııa ııa1.aran Gavriyel oğlu A eksaııd1r namma mukayyet 
grnd civarınıla nehırde nasıl boğul- şa. al.:;ı~yu pavıy?mın~n bu· ~11 .mu~~- bulunan ve Alsan ak •mahallesinin 1<143, 1446 :okaklarmda ve 1228 ada-
cıugıınu gosteriyoı1 ve nehır b-alıkıarı detle kıraya \·erılme~ı. r.azı ış~rı mu- 1 l k 1 43 l 
agzındıııı şoyle söyleniyor: dürlüğündeki ,artmı e:-ı \'eçhıle açık nın 8 p:.rse ine e mu ·a ·yet bu unırn ve · O lira varidatı gayri safi i 3440 

_ Bunlar gene hep 0 adamlar.. artırmaya _konulmu :ur. :\I_uhamme~ lira kıymetindeki 72-6 "Ye 146 taj numaralı kargir deponun mülkiyeti mü 
'Zurih, 21 (A.A.) _ Uyer zurher bedeli 50 !ıra muv~ıkka. temm.atı 3 __ ı;- lNakim vergi borcundan dolayı haciz edilerek vilayet idare heyeti kararı 

Znytung ya7.ıyor: ra 75 kurus~ur. Tıılıplerın temınatı og- ile 21 giin müddetJe müzayedeye vazedilmiştir. 
Alman - l< in cephe.;ıinin ol cena- leden ev.vel.ış banka;~ı~a yatırarak mak Tal'p veya bir ili iği olanlaıın ~minat akçalan ile birlikte 11-8-9ıll 

hı, hala "Ok gerıde olup gelen ha- buzları ı_'.e .ı.hale tıırıh1 ı olım_6-8-941 ç_aı· t' 
" • l.ı t 16 c a encunıen" mtı tarihinde . ant ou .'lltıda idare heye ınc müracaatları ilan olunur. 

berler hir ilerleme bildirecek mahi- .::nn 11 zunu · n · "' - 22 24 2805 
yette dcgildil'. Alman .harp rapor. r:ıcaatları. 22 26 31 5 
!arı, muharebelerin devam ettiğini .. 
gö teriyor. Alman harp taktiğine ,., 
füı lar şayanı hayret <lerecede inti - ı 
bak etmektedirler. A ıl muharebeler, 
•anklar gerilerindeki piyadeye yük
lenmektedir. Rus muharebe usulleıi, 
anudanc olarak tavsif edilmektedir. 

• • • • , ı. ~; , • :· • • • "' ~~·1 • • • • 

Ru lar iyi gizlenmekte, görünmiyen 
.rerferden hücumlar yapmaktadırlar. 

\'itsek etrafıııda ve Kiyef garbin· 
deki Sovyet istihkamları da çoh iyi 
gizlenmiş olup her taraftan ı;etin su
rette m(id~fna edilmekt dir, 

Manifatura ve Kumaş Tüccarlarıiun 

SÜMER BANK YERLİ. ALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESİ MÜDÜRiYETİNuEN: 

i\lanifatura ve kumaş tiiccarlaıının miies::ıe5emizden m, 1 almak için mül'acaat tarihleri 31 mayıs 941 tarihin
cle hitam bulmıı. tur. Bu defa göril len lüzum Ü7.erine henüz müracaat ıelınemiş olanların 31 TEMMUZ 
9.n tarihine kadar mıntakalarındaki rnagazalarımızu müracaat ederek ka~·ıtıarını yaptırmaları ilan olunur. 

'', •, r ' ' '. , ,.· "· ~ ........ • '' ~· ,' • (' 

.Sümerbank Yer i lnal
lar paz r arı 
ğazasından: 

z • -
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. 20-22~24 

• 
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am.irlİği satın alma komiayonundan! ~ 

1 O.•una 31 kuru 40 sa111 im fiyat tahmin edilen 3582 
m Le.nziıı 26·7-941 günü saat on birde pazarlıkla 
acaktır. 
en bedel; l,127.748 hadır. 
·~atı 91,33:32 lira 4 kuruştur. 

1 .'' her gün komi".)"ondn görülebilir. 

1 
n. belli giin ve •aatla Fındıklıda komutanlık satın 
mı Y~na miiracaatları. 19 20 21 22 
mirliği Satın Alma Komiayonundan: 
!osuna tah in edilen n;ıtt 160 kunış olan 90 ton sa

a ınaeak-tır. 
mr<1a ek iltmc•i 2"-7-!JH a•, günü ~aat ı:; ıle topha
azım arrirlıgi alı' al ·.a koır·~ronunda yapılacak -

at s 1;;0 li•adır. 
. Şartnaır. konı.,._WJnd:ı görillebilir 

'1.ıı kanuni H ikalariy r t ıı.lü lnektııplarını ihale ı;;, a
ıır Raat MTel komi-yona vernıelHi. J 2 17 22 26 

f İrliii:i aatın alma komiıyonundan: 
~ kıı~u ot 29-7-941 gUnii ııat 11,!'lO da kapalı zarf u"u

e ıl,c satın alınacaktır 
Jnen bedeli 173600 Iirıı Uk teminatı 81~0 liradır. 
nesı her giiıı konıi~>'onda giirülebilir. 
ıı.rtııameFincleki kn) 1<llara gi\re ayn :ıyrı ;hale edile-

rlıı 1>~11i g!i <le mtı ,yye ~aattan en az bir •aat önce
ır 1tı:_klıf mektuplarını kan <ni veffikalariyle birlikte mak 

1 ıgı Fındıki cin satın alma knY"is\·onun:ı vermeleri. 
____ 12 17 22 27 . 

amirliği satın nlmakom·İ_a_y_o_n_u_n_d_a_n_: ____ _ 

ııı htıyııc cır bdıcr k,,c,•.- ııa ei i kuruş fiat tahmin 
)lOOO kile :Sıgır eti :; S 94 l :Salı günü :;ant 11 ıle ka
l eksiltm 'e koııuımu tur. 

0.000. ika c.ı. :ı ı temin::.t >1750 liradır. 
t Şartnamesi her gü:ı komi•yoncla görül.,bilir. 
'ıı teklif !"cktJplari\·le mezkür tarihte ihale ~aatından 
"vveline k:ıdaı· Çaııalwlc M l. :\!\'. Satın alma Ko. na 
i. 17 22 27 2 

ı Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
kılosuna 9 k· rn ('vat tıılımiıı cdik11 2900 ton kum ot 

uz 941 saiı gurü s:ı.at on altı ıa kapalı zarf ıısulü ile sa

• ---· ::.AHiri. 3 _ ... _ 
İzmir levazım ami;liği aatın a lma komioyonundan: ft d ı ~ d ' DOKTOR 

Helı~r kllo .. ın:ı ycJi klll'U< riai l~·hmiıı Nlilen 102500 kilo kuru lzmir De er ar ıgın an: - - -- - - - -ııt ihalesi 18-Temmuz-941 tarihinde pazarlıkla yapılan eksilt . . · o t kt A li Agô./ı 
mesinde talibi ~ıkmadı"ıııdan paz-:ırhk 25-Temmuz_941 cu.ma- ı - Maliye :\!eslek mektebi lçın harıçten Lıse ve r a me er mezunu " ı be cakt Çocvk HoııtaLıklıırı Miite/ıası:ıııı 
günü saat .on beş buçukta kışlada izmir levaz ım amirliği satın olanlardan müsabaka ile ta e alına · ır. . . • .. 
alma .komısyonunda yapılacaktır. 2 _.Lise ve Orta mektep mezunları tahriri ve şıtahı olmak uzere ayrı Hastalarını Pazardan mada her 

2 - Hep~ınin tahmin edilen tutarı 7175 liradır. ayrı imtihana tabi tutulacaktır. \ gün İkinci beyler sokağında (84) 
3 - Temınat muvakkata~ı 539 liradır · .. .. 'f b" ' t'b numaralı muayenehanesinde kabul 
4 - Şartnamesi komi-;,·onda ·· UI b'l: 3 - Tahriri imtihan 28/Temmuz/941 Pazartesı gunu, şı a ı ım ı an 

, gor e ı ır. T b 14 d . ed'l kf ş·f h" 'mt'ha ve tedavi eder. 
5 - Pazarlığa iştirak edecekler kanuni \'e.~ikaları ve temin t _ 30/ emmuz/941 Çarşam a günüs ant e ıcra ı ece ır. ı a ı ı ı n •---------------• 

vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona anı~~- bir günde ikmal edilemezse imtihana müteakip günlerde fasılasız olarak Jzmir ahkamı şahsiye :>ıılh /ıııl.'1•k 
cnatları. devam olunacaktır. hllkimliği boşkiitipliğin.den: 

lzmir levaz~ .amirliği satın a lma komisyonundan : 4 - İmtihan, hesap, tarih, coğrarya ve medeni bilgilerden yapıla- Tcreke'i mahkemem.ıze<>_ .rnzıl!_llnk. • 
Beher kılosuna 30 kuru• fiat tnhmin edilen 120 000 ı·ı k .1 kt tn ol:ın Kolcuba<ı Hnlıl oglu Hıı~<'Ylll 

. ~ . · " ·~ , ı o ·egı • en · ır · mış sıgır etı kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde talibi k · .. • .. . . 1 1 Hcpkorucu~·a aıt: 
dığından paznrlıkla s~tın a lıııncaktır. çı ma- 5 .- Musabakada kazananlardaı;ı ev,·ela orta~_an yukse_!<: tahsı~ı o an ar 1 _ lzmirin Karşıyaka nahiyesinin 

2 - P~zarlık 23-Tem.nı~-~-941 çarşamba günü saat 15 de kı la a iz- tercı~. olunacaktır. Bu;ııarın ad~dı a.ltmışa balıg ~lmadıgı atkdırde orta Soğuk kuyu m ·vl:i~de ordu sok:tğ!nda 
mır levazım amırlıgı satın alma komiwonunda yapıl ş ~t tahsılı olanlardan Vekaletçe tesbıt edılecek dereceyı alınış olanlar mektebe ada 142, J>"rsel lo, pafta 67, e~kı 26 

!'l - Hep~inin tahmin edilen tutarı 36000 ıiradır. aca ır. kayıt olunacaklardır. yeni 3-1 kapu numaralı ve 350 lira irad. 
4 - Temınat muvakkata8ı 2700 liradır. 6 _ İmfhana girecekler·n. lı, !1500 lira kıymetli 879.50 metra mıı-
r; - Şartname;i komisyonda görülelıilir. 1 .. ~. ' ~ .. .. r:ıbbaı b:ıhç si mevcut ve bah~eden e-
6 ~ Pazarlığa iştirak edecekleı· kanuni vesikaları t . a) 16 yaşından kuçuk ve 2o yaşından buyuk olmamaları şartt~r. ,.e p;irildikt<•: Asağıd:ı bir kiler, bir 

vakkatalariyle birlikte ihale •ııatindn evvel ko~;, ı;mınat ınu- I.ı) Askerlik çağında olanlıırın askerliğini yapmış veya askerlıkle kiicük ham:::m ocl;" ve hamam, birinci 
caatları. ·~ona mura- alakaları bulunmamış olmak!a zımdır. (Müeccel olanlar kabul kat ile ikinci k:ıt am<ıııd:ı iki küçük 

Hadım köy .aatın a lma komiayonundan: - , edilemezler). ocl:ı, bir helfl Ye yukarı kdt:ı iiç od~, 
1 - 35 bın kHo _('üt) aç~k eksiltme ile satın alınacaktır 7 - Orta tahsili olanlardan mektebi muvaffakıyetle bitirenler (20) bir "alon '"' lJahccdc bir mutf.:ık, I.ıır 
2 - 4-8-941 gunu •aat b de 1·hale"· aı>ılacakt · 1.. . .. L' . . nJ d kt b' b't' 1 dam ve u•-rıca yıııe bahcede hır mut-. . oı r ır. na maaş veya (75) Jıra ucretle, ıse tahsıh ola ar an me e ı ı ıren .er f.·ıl• \'C bı'ı·'c,·c!.·1\·1 müctemı'l bıılııııan hıı-
:ı - Evsaf v_e şartname"i her gün ko~isyonda görüleb T . ki d • 4 - Tekarrur edecek fiat üzerinden yüzde 15 temin~tıı. 1 k (25) lira maaş veya (85) lira ücretle Maliye memuru tayin edilece er ır. dudu p!itnınd~ yazıIİ bir bap e,·. 

tır. 2
2 27 

a ınaca - 8 - Mektebin tahsil müddeti iki yıldır. Talebelere tedrisat ve staj müd- Ehlfrukufça \;ıkdlr olunan kı)·metı 
Had.m köy aatın alma komiayonundan : delince mektep yatakhanesinde veya Ankarada velileri nezdinde kalmala- 1000 Türk l.iı:a<ıdır. . .. 

50 - i30 bin kilo (yoğurt) a-ık ek"iltme ile satın alına kt rına göre yevmiye mukabili ayda 20 - 30 lira verilecektir. , ~ - tımırııf K_ar~ıyal;:: ıı:ıhıye~ınııı 
? 4 8 9 il .. .. t 14 d' • ca ıı· .. • . . . 'iogııkkuyu me\·kıınde orclu sokagııı 
;; - -. • · gunu saa . e ihalesi yapılacaktır. · , 9 .- Musabaka ımtıhamnda muyaffak olup da mektebe kabullerıne "a [:da 1()1. p:!r>»l 21. p;ıfla 1\9, ~sJ·i 1 ı 
" - Ernaf v~ sartnamcsı her giin komi~yoncla göriilebT \ ckaletçe kar:ır verilenlerin rapor, 1aahhüd ı<enedi vesaire gibi kendi- ,·eni 17 ı,,1 •,)ı nuı'l:ımlı, !l6 lira !r:ııl' 
.f - Tt'karrur edecek fi:ıt üzerinden viizde 15 temin~tır. 1 tır. 

22 27 
· a ınacak- !erine bildirilecek enakı başkaca Deft<-rclarhğa tevdi etmeleri lazımdır. \'t• 600 lira kı~·mctl! ~6G!l n~lre ınu 

10 - Talip olanların 4,5X6 eb'adında iki fotog-raf, nüfus hüviyet cüz- rablıaı bah1:eyı h:ın. ırıı,d<' hıo·u. ılo· 
Hadım köy aatın alma koıniayonundan: ı ı t ıt ı t ' b 1 - 750 ron kuru ot 30.7_

941 
"nr•amba ,,.. .. danları, askerlik çağında olaııların askerlik durumunu gösterir vesika, 0

1n \'be' .ı~nfızu mew1u • 
3

1· t·'t·" ı1n.c:ı 1'r 

1 ki 
· ,, · .. • ~unu ~aat da tah .

1 
d . . . . . . b' J'kte oc ~. 11' so ~~ ve ,·e \:arı a"! n Hr O< a. 

ı · a satın ahnaca~tır. • p:ızar- . sı erecesını gösterır tasdıkname veya şahadetnamelerı ile ır ı >,:r <ofa, içinde 17 ka)·ı<ı. ;, turunç. Jii 

2 :ı --E~~~: .. şartnamesı .her_ gü~ komis~:?nda görülebilir. nıha~et 25/Temmuz/941 Cu~a günü san~ 17 ye kadar istida ile Defter- ' rik. 10 nar. I.ıir ccdz .. 2 f.<'flali._ '? 
tır ur edecek fıat uzeıınden yuzde 15 teminat alınacak· dar!ıga muracaat etmeleri lazımdır. Vesikaları noksan olanlar veya bu freni : elması ~n!unaıı Ye ınşa•ı 'kerpıc 

.: • 22 27 tarıhteın sonra müracaat edenlerin talepleri kabul edilmiyeeektir. ten rn:nlına lıır bap ı:-v. . . 
Had•m ~~Y aatın alma komıayonundan: Keyfiyet ilan olunur. 7 10 15 21 22 23 24 25 (2515) F.hlı :uku~ça t~kdıı:.et!ıl~n l:ı.\'mrlı: 

1 - ı .ıO ton kuru ot 30-7-941 ç:ırs:ımba glinü saat 14 el 1150 (lıın yuz ellı) Turk !ırasıdır. 
la satın alınacaktır. · .. e.. Pazarlık- 3 - Karşıyakanın soğııkku.rn mc,·-

2 - E\'saf :.e şer:ıit her gün komisyonda görülcbT. (ncaat ilanı kiinde Saacl€t'>;okağında ada ırıı. p:ır-
:ı • Tekarrur eden fiat üzerinden \'Üzcle 1~ t ı '~· t '$ ,eJ -15, ~)afta 59, eski 19, yeni 28 k;ıpı 

tır. 22 21 • · " emın"' alınacak- Nafı·a veka" letı' su ı'şlerl ı'kı'ncı· şu nuınarnlı ve 48 lira iradlı. 480 'ir:ı - kınnetli, 2:'172 metı·e murabbaı hahçc-
esi Jıi?r güo ı<oıuıs~ onda göı ulelıllir. b .. d ,, 

1 
.. .., .. d <i ·bulunan ve hududu plfınınd:ı y:ız lı 

lıeıısı lıird \·evahud teilı yerleri.1e göı·e arn yarı As Fb lzmı·r sı'la" h fabr'ık S e mu ur ueun en· bir ba!' ev ve bahçe.. . . yapılabilir'. • " • ası • 1 _ Ber am . . . • . . . . Ehlı_ \'lık_ufça takclır edılen kı)·m •ı: 

caktır. 

nen iıedeli 
2

r. lllOO ım: .. olu,ı ük tcminatı 14190 füadır. A kO • d g a cıva.ıı~da ~kan Bakırçayın ıkı tarafında mşa edılmek- 000 Turk lır:ıclır. _ . . • . . .. . . . .. . • mı yonun an • • te olnn toprak seddelerın uzerınde 4 adet bekçi evi inşası vahidi fiyat esa- 4 - Karşıy:ıkanın Scgukku) u ılıca 
rııı belh gun ,.e ıhale :atınl • .ıl!. en ~z bı_r ~,ıat once:ı~ ka-

1 
_ iz i . . . . . . . . .• ~ıyle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. işbu inşaatın mu- ve Bo<nak o\·a~ı m~vkiinde ~:ırk:ın ele· 

~ıf mektuııta ıııı kaııuııı ve>ık !arı ıle bırlıkte Fındıklıda . .m r Sılah f.ıbrıkası ıhtıyacı ıçın mevcud şartnames· . h'I hammen keşif bedeli 16959 56 ]'. d re, gıırl>en \·e *ımalen ve cenulıen cc~l 
alma k. -ıiy onuna r- :ık >ı.t kar ılığında••ermeleri. 17 ı20 lıra mu.hammen becl~lli aşağıda cin, ve miktarı yazılı üç j/ 1 veç k1.~ 2 _ Eksiltme evrakı Her ııa ır: .. · .· 'k" . be .. d ... 1 ..... d ulııp dört dön.iim, bir e_vlek~en !baret 

ı;; 18 !!2 27 . ;e]• açık eksıltme ile ~atın alın~caktır. ' a em o 1 bT gamıı ~u ış.eıı ı ıncı şu mu uı uguıı en tarlanın on hıssede sekiz hı",;;;sı. • 

1 

2 - Miinaka•a 28. 7, 941 Pazartes' .. .. a ına 1 ır., . . ~ _ • -· Elılivukufça takdir eclili'n kı~·metı: 
il Amirligi Satm Alma Komioyonundan.: l'abrikasıncla "t ekk·ı · k . . . .. 1 guııu saat 16 da Halkapınar Silah 3 - Eks.ıltme 8 agustos 941 tarihine müsadif cuma günü ><aat 16 da 20 Türk lirasıdır . 

bedeli .ı;,ooO- iira olan(; ·lıholu ve cıvarı arnsında ya- . . . ml'.. eş 1 
•• onııs~ondıı ~apılacaklır. ı Bergamada .su işleri ikinci şube müdürlüğünde yapılacaktır. :; - K:ırşıyakanın .~oğukkuyu ılıca 

bir senelik nakliye pazudık u uliyle satılacaktır. 3 - Talıpleıın 557 lııalık ılk temınatlarını İzmir Mal sandığıııa ya- 4 - :\luvakkat teminat miktarı 1272 r , d r \'C f!o~ıuık ovn<ı mevk.,nde garben de-
nen bcılcli .v;ooo- lirıı muvakırnt teminatı 1125 liradır. t ıı,·arıık :ılacakları maklıuz ve Ticaret odası 941 yılı vesikası ve 2490 sa- 5 - Eksiltmeye ancak diplomalı müh:~~i: ~e mimarlarla inşaat miid ıc ile çHr~~i simlaıe,ı kcelıeldve k.ı•ı;ı<'~' 
• · k · 

1 
·ı k di İh ı · 27/7/ 941 'ı ı kanunun 2 Ye :ı maddeleri mucibince · l . .k. ' d . . • · dere. cenuı...,ıı yo, <ar an era w <1'· ,csı · umısyoııı an vcrı me ·ıe '" a esı . ve .. 

1 
.. . . . . ıcap "'en vesaı ı hamilen belli etınce daımı olarak bu şeraiti haiz bir memur istihdam edeceklerini taah- men \'Ol ohıı ?7 döı;üm iki evlek tarla-

n G l
'b 

1 1 
sk' . 

1 
1.ı· d k ·. . lı ı ı •ııı en guıı \ e .,ııatt<> komısrnncla bulunmala. h"d 1 . .. . . . . . · • ~ . . . e ı o U< ae ı :;;uıc ına~ın a omı")omımuzun ıı ıı ı- , . .. · ' ' ıı. u eden ~gırebıhr. Bu ışe gırmek ıstiyenler en az bir defada 20 bın !ıra· 1111 on lıb"°d" sekız hı"esı. 

?nlrle yapılacaktır 4 .--.· ş,n~na.me, _h,er guıı ~-a~t 8 .d'.'ıı 16 )·a kadar lzmir Halkapınar Silah lık bina foşaatını muvaffakıretle ikmal ettiklerini müsbit nafıa işleri mü- Ehli nıkufçu takdir edilen kıymeti: 
ın mezkur gün ve ıınl 16 da omieyonumuza müı'a- fııbn~ası ~!udurl~gunden, gorulebılır. teahhitlik vesikasını teklif mektupları ile beraber ihale saatındun en :ız · ~12;; Türk lirasıdır. _ . 

· 
11 

14 18 22 17.,0 Kilo Sıyah yaglı k<isel~ . . . . . . . 6 - Kar~ıyakaııın Sogukku) u ılıca 
erı. _ 

150 
c Sivah \taketa bıı ~aat t• \ \'eh ne kadar e.ksıltnıe komısyonuna kapalı alarak vermış ola - ve IJo . ..:,nak ovn~ı mevkjjnde garben kü-

l llQ Amırh"ı i:lalın Alma r..om1tyon11ndaaı 
100 

B. . caklardır. 18 22 26 !30 2755 , 1·ı·k J\,;ehmet sarkan amele Ranam. 
6 .. Pv:ız meşın 12 " .. l '. " . · . cıı beher kılo•una 7 ırnru ,ı uç pnı1i 400 tondan ce- - 17 22 26 (2656) • ,. • şimalen Gedıı nehrı, cenuben clenıı 

2uu ton kuru ot pazarlık U••tııylr atın alınacaktır. A Fb I . .
1

.. Nafıa Vekaletınden· ı.atakhğı 62 dönüm tarla. 
artının muhammen bekli~ 000 !ıra muvakkat t .. mı- s. . zmır Si ah fabrı'kası s E • . Ehli.nıkufça takdir edil<'n kı)·meti: 

ı ~100 lirndıı·. • · • ksıtımege konuıan ış: :ıoo 'f'ürk liı:ısıdır. 
nelen komısvonda verllm· K d.r. A komısyonundan l M . . . . .. -~- . . 7 - Karşıya kanın Soğukkuyu ılıC'll ı ~5-7-\l4 l g°un ve saat 15 ele Gel ooluda e$kı <Ub<' ıııın- • : - r anısa su ışl~rı üçıincü şube müdürlugu mıntakası dahılınde ve Bosnak ovası mevkiinde şimuleıı 

O 
· h ld • ·ıp ı· caktıı· f ıi\1enemen ovasındak · k' dd · t · f' · l"h ·•- M · · kl -mısy~ııunıuzun uuıunıluğu ma a e ;, ı" • · ı _ zıııir Siliıh f-ıhrikısı ihlirncı iein 1 . 1 • ı eıı ı "e enın amır, ter ı ve ısa ı ı.., enemen su- Gediz çan ceııuben deniz bala ıgı. 

Ueı·ı k · tt k m'<Yonıımuza mürac·ıat. · ' ' '· · ' mevcuı ~aı·tnamesi ve0hıle 5500 lama şebeke · d '·. . . · · · · l · h · ' '·- tı·ı.ı· n mez uı- gun ve sau a ·o 1 • • ' ' lırn muhammen bedeli aşağıda cins w mikt~ırı \'azılı üç k 
1 

' k . te' .. sııı _en noru;an kalım ımalat ve ııışaatııı ıkmalı JŞ erı mu anı- '1ıı·kaıı çavuş tarlası ve gar.,.-n ~a ı; 
_____ 10 14 _ HS _ 22 _ açık ek,iltme ile ,atın alınacaktır. · · a em ere~ 1 rneıı keşıf bedeb vahıdi fiyat esası uzerinden (:l6!l,868) lira (47) kuruştur. "rııet tarlaları ile çevrili buluııaı: h 
aıniHiği aatın alma komiayonundan: . 2 - 3Iünaka'a 2H 7 941 Pazart .. , 1 gliııü <aaL 14 de Jlalkapınıır Silah 2 - Eksiltme 30-7-9·11 tarihine r:ıstlıyan çarşanba günü "aat on I>eŞ· clöııiimdeıı ilınret tarlanın nı;;ıf hı;;<e-

n pazarııkıa toz şe ~ al1'!11C111'"tır )luhan·m eıı H·delı fal.ır.k;ı,ıııda ıniile~ekkil komisyonda yapılacaktır . te Aııkarada su işleri ı'<'i,lip bina•ı içinde toplanan su eksiltme komi"yonu -i. . . . . 
1 liradır. • ., T · 

1 
. 

1 
~ . . . · od·ısı d k ı f .. . Flıli ~kufça tak dır edılcıı kıym~tı · 

'e şartlar ,upknpı nı ılt<',> ~· de a Keri -atı :ılnıa komi•-1 '' - a ııı erın l lırnlık ılk t<>mınatlarıiıı İımir :\lal •andığına yatı- • . n a l~pa ı_ zar l'.otdu ıle yapılacaktır. 20Ô Tlirk lirasıdı;·. 
a görü cJılır 1 arak alr.ca~lan nıakhıız w Tıcarı•t odası 941 rıh vesikası ve 2490 8ayılı . '.1 - oteklıler: Eksıltme ~rlııamesi, mukavele proje~i, ·bayındırlık 8 _ Karşıyakanın Soğukkuyu ılıca 
ık 1!5-7-!141 cllm:ı g ml "• t 

1
, d~ kum ; l ı "''' •,aııııııun.2 ve :ı maı!ılPle i nıucihiııce itap erl~ıı \·e,aiki hamilen !>(>ili edilen ış_Ieu genel şar~ııamesı, umumi su ;~!eri fenni şartnamesi ile hususi ve fen- ,.e l.lpşnak ovası mevk!inde şim~len Ge 

ıcakur. . .. gün ve ;;:ıalte koıııL.;yı.nclıı lıulunm:ıları. · • ~ı- şartnameler'. ~·e proj<'leri Hl lira Hl ;.;'uruş mukabilinde su işleri reis • rliz çayı~ ~<eııuben dcnız hataklıgı, ş~;; 
emınalı takıırrur od 'l'ek Jıat uzerın<len 1ılınır ıha le gu· 4 ~ ş:ırlnaıııe h~r gün $UR! 8 den 16 ya k:ıdar lımir Halkapınar Silfıh ,ııgındeıı ahnabılır. kan •ahıbı •e;ıet tarla•ı'. garben. ~a~5 
ıın edııeı cgı ,akd <il• ı ın.ı' aı,ıınıaz. fabı-ika"l n-üdiirlüiıüııde görtilclıilir 1 4 - Eksiltmey<e girebilı k . . tek . - . ':I. \cl'c'e]orı l..'lrlaları ıle çevrılı 
a -. r·- - ·1 - k . - d -=-- . . ne ıçııı 18 lilerın 18044 lira 74 kurU§luk donüm tarla. 

rnor ıgı aatın ama omıayonun a
1
n. kt 2 IUOO Ade.t : ~X6 x 55 : 65 i\le:ıe ,·eya dislıudak , arnıa<ı parmak nnınıkkat temıııat verme•i ve ck,iltmenin yapılacağı günden en az Uç gün Ehli vukufça takdir edilen kıymeti: 

· m yangın oııcıurme ıııatzcmcsı a ınaea ıı-. 1 1 'OIJ A lı 1 k 1 k lı 1 . ' · · ıevvel >ile · el b ı 'k ı · d lıkııı ek ııme·ı J0-7 ~l4l pazarte , gıinu ,aat 14,~IO <la x • : rıı H •· er~ ıı~ ıgı, 1 I· . e rın e u ıın~n vesı ·a arı ile birliktıe bir dilekçe ile nafılı. vekii- 200 Türk lırıısı ır. vukuf eh 
eııe lst levazım ıı ırlığı •atın aıma komi<yonunda \ 20 )1etre: 2,5X2:; , 400 Çıralı ~am tahtası. lıelıne mürncaat ederek bu i~ mahsus olmak üzere vesika ıalmnları ve bu Yukarıda ev:ıaf, bu<lııd \'e . . 1 . ~ ıc k · 12 \oesika ı 'b t ı .· ·t B .. lince takdır edılen kıymetıerı yazı 1 1* 
a ur. 17 22 26 (2657) , Y 1 raz eme eıı şaı tır. u muddet içinde vesika talebinde bulun- b · k 11 hkememizce a-

&dat lısteSı \'! şarlııa.ne kom.,yonda gorU!Ur. lsteklıle- 1 -- mıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. ~ ~~~'l'ı men \er t~ştır , ' 

~r;:~ı:~m.:~ı~~::,u;::~,~~a~İ~~~~,.~ ~l~~~;~~1.:~:;~;~~-~~~:ı Pazarlıkla ihale ilanı lıı: 5 - 1ste~lilerin teklif mektuplıınııı ikinci maddede yazılı sııattan çı B·:~-i~~T~~~n?~:;;\J,2-8-94~zııS:1~.~;.-
cekıerı fıat ıizc l'ıdc,; ilk •emınatlariyle bı•Ilı ~aatta ko- 1 ~r :~aat evvelıne kadar su işl ~ ri rei•liğiııe makbuz mwkabilinde vermele-- ~U ~tat. 0~ I.ıeş~ ma dae~::f~en bcdeİ 
a geınıelerr. Tire s. e_ledi .. ye re __ islig"' in. de. n. : lrı lazımdır. Postada olan lı<'Clkme]pr kabul edilmez. • \~~~u/:.hliı~ceat~r:ı;~Ti menkullere tak 

n amirlijii aatı;';Jma komiayonundan: 9 15 22 26 2575 ılir olunan kn•metin yüzde yetmi< be-
sadryag· ·atın al nacaktır . .\luh-:ımnıerı bedelı 23400 1 - Bele<lıyeıruz n nıu•·.•,•·dErıı"n !)4 1 malı .>ılı ıhtı~·acutıııdan 1Jlaıı A 1 k 8 _ •• •• .. - ,ini I.ıulnııız;a·en çok arlıra!ıı!' t.aahhii 

r. r.{27 lira muhammen locddli -15 ton mazot, 3 ton üç \'e dört <ıfır makine. yva 1 aeyuzu koy muhtar- rlü bııki kalmak üzere "<atış ıkıncı}rtır 
ı Ye "vs;u. «Jpka Jı ma',' e• .de :ıikerı <atııı alma rağı, 2 ton benzin ;ı~ 100 kilo gazııı 1-7-911 tarihinde yapılan kapalı .. ·f ı .... ma giiııü olan 23-8-!JH. cumaı te:-ı gu-
onundıı g<'rUI u·ı · ı . . . . . . . "a ı lıaında · . ı 1 heste icra edılecek ve eıı ~ok 'Jık 28•7 _\14~ tarıh lpaz.ırt gtinıi saat J l de komisyon ~k,;ltmE'lllde hıç btl' l~tekh_çıkmadıgında'.ı bu ~a)zemenin 2490 ~a:ııJı ka- ~ n: 1 ~~d~İl~e~!if e.lcne ihalci katiyesi yapıla 
dn yapılacaktıı·. lııuııuıı !ill'kıncı maddeoıne gore pazarlıkla ıhalesıne karar verilmi~tir. 1 Ayvahğın Ba • •üzü ki>... , . ~ . . caktır. İhale bedeli peşindir. Artırnıa-

tonıınatı tekarrür edecek fiat iızerinden alınacaktır. 2 - hteklilerin 1-8-941 tarihine kadar yüzde 7,5 ni~betindeki mu- 1 1 5 1 k 
10

b ~un\]~ tahmıııcn 7 bın metre 2 pusluk 3 hın met- ı·n i'tirak edecek oianların muhammeı 
Am" l'·· S -Al K - · ~ d . akkat teminat akçası ve 9-11 vıh ticaret odası kavıt ve tescil ve~aikivle e 

1
• pu.• u ve akayc<ı • \'e 3 Ç{'yrek pusluk olmak ıizere 2500 ilii 3000 kırn;etin , iizı!e y~di buçuğu ııM>etinde 

ır ıgı atın ma omıayonun an . ! ' · ' · pus uk kı ceman 12500 ·ı: 13000 d · · · · · · · ·ır b' · b· k k ~er kilosuna on uç kuruş yetmiş beş <an tim fiat tahmin lıırlikte lıelediye encümeninin her haftanın sah ve cuma günleri •aat on .. . . 1 a metre arasın a eskı "u tesı,atına aıt pey ake:ı-: \ e.ı a mı 1 
• ıı . ,ııı a me • 

n !172000 kilo ekmek ihtı:ı·acl tahp çıkmadığından pa-1,>este nıutad olan içtima ı.rüıılerinue müracaatları lüzumu ilan olunur. İ~u. Uıme_l. de~.ır borular kapalı zarf usulü ile 18-7-941 tarihiıırlen itiba- t~ılıuıuı m:ıh_k.e".1e e.n~·ııı1/~;az ~t;::~~~ 
tla satın alınacaktır. , 1 _._ ıen 21 gun muddetle müzııyedeye konmuştur. '''.7.ınıdır. Ayııc.'.ı ~u~ _e ~ .1 

. .'~u ' 
'lık 24-7-!ıu perşembe günü saat onbeşte kışlada izmir Q ı t Q • y il d · Borular Bağyüzü köyunde teslim edilecektir ,tı)·e ıu<unı~ı mu~e~!'e_.ut_tıı .. d ıı· 
.ım amirlıği satın alma komısyonun_da yapıl~caktır. ev e emır 0 arın an: Talipler tarafından verilerek fiyat boruları~ cinsine gore beher met- h· :l~.fa?:~:ıı~aenlı~~u~~ııla~ı~rı~~i~cl<'~~ 

ın tahmın ed•lcn tutun Ja"650 Iıradır. . · ı • · '' · " · · · · • · · ııat mu ·akkatası 
7933 

!ıradı~. Aşıı~ıd~ mıktar~ muhammen bedel, teminat mik~arı ile istihsal mahalli re t~~~ın u~una h~sa.p edılecektır. . . ~- .sı~u. ,·esaıkle bırhk~:. ıl~n tarıhınde~ 
mesi :komi ,tonda g,ortilcbılir. göst~rılm;5 ola~ bır kalem bala~t k~palı .~arf u~uhyle . satı~ a!ınacaktır. j 1' u~de ı_,5 hes:ıbıyle pey akçası 938 lıradır. lıtı_l,.,,,c_ı! ?ıı be~}(ı~n.,ıç nı.e_mahkewc_._ 
lığa i§tırak edecekler kanuni ve · ikaları \' e temınat mu-l'lüııaka•a 4 Agu,tos 941 Pawrtesı gunu saat 11 de Sırkecıde 9 İşletme 1 Talıplerın 6 agustos 9·11 çar~anlıa giinu saat on aloya kadar pey akça- nıızdekı U41-l~ı. 1~ ıek1e do<)a>ıan mu 

atat 1 b' l"k•~ h 1 
0 k · .. b' da AE Ko · t f d 1 kt İ t ki'! · t · la t · t ·ı b' l'kt t kl'f kt l "" .. ·· rr.raat etm~lerı 1 

an ° unur. arıy e ır ı ..., ı a c saatinden evvel omıByona mu- ına,nn •• ': mısyon~ a~a ın an yapı aca ır. s e. ı erın emınat 1 ·;ııu yeya em.ı~a. ı e ır ı ~ e ı me up a~,nı Bagyuzu koy muhtar- p --. 
ları. ı·e kanunı \'t,ıkalarını ıhlıva edecek kapalı zarflarını aynı gün saat 10 a lıgına vermelerı ılaıı olunıır. Z'.:: 25 28 31 • • 1 

Aın. ı·-· S Al K · k · l · 
1
. d Ş t l 1 k k . 1 Haha Zeytnnyaııından mamu 

ır ıg~ atın nıa omıayonundan: kadar ·umısyona verme ~ rı aıım ır. ar name er parasız oa ra omı"-, 1 . v·ı · ı· MU". ô 
•c kılo na ıki kuruş fıa~ tahmın edilen_ 60,00_0 kılo od~n yuııun<lıın v~rilec~ktir. 20 22 24 26 (2746) zmır 1 aue 1 Mubasebei bususige mer M uharrem J ,:ıçı)c eksılt:ne suretıl .ıe yapıhın eksiltmesınde talıp Oc.•k Km. si ::\liktarı Muhammen bedel Teminat d.. . w • 

.. ııcınaan eksııtme on ı.ruıı uzatııara~ 26-7-941 cumarte- _ Url0g0DdBD Çaınaşır Sabunu 
lıu f aat onda kışlada i7.mir levazım amirliği ~atın alma : l 
BYonunda y'llpılacaktır 168 - 180 7500 ~13. 20625 Lira 1546.88 L. 1 TOPTAN K LOSU 
nın edilen tutarı 

1200 
·liradır. Tapu k_aydına ııa~aran 176 hissesi itibariyle 68 hissesi mektep olarak ' 47 Kuruştur 

at ~uvakkatası ~o liradır. Doktor Eczacı ve Eczacı kal 'Ahmet Mu:teza kızı Fatma ve 112 hi~Hede Ahm~t .Mürteza kızı Fatma ve 
t ınesı komisyondu g• ırülebilir. ' - Osman evlatları Saniye, Ayşe ve Uanıdinin iştirak halinde mülkiyetinde -
~~;; iştira.k .ıdecekler kan~ııi vesik~ları ve. teminat mu- faSI bulunan bin ~ırk bir lira bedel mukabil'.ııde h.azineye iı~tekli olan Göz- . Diş Tabibi __ _ 
tı. ıyle hırlıkte ıhalc saatınden CVHI komıoıyona müra- . aranıyor t<':~e mahallesınde Nuricldiıı pa'l<~ \'C yeşıl !zmır ve Şahııı Hokaklarınclıı r •• 

DEVLET DEJIIRrOLDARINDAX.· kaın 9 ada ve l parselde mukayyet 300 lira iradı gayri safiye!i ve iki bin l:'erid Cemal U.çer 
atın al k . d . . r ' 

oon ku~uına • omı~yonundan: ...... , . idaremizin muhklif ~·erlerinde tavzif edilmek üzere 15 doktor, 5 eczacı ort ~Uz lıra ~ıymetli 1, 8, 14 numaralı hanenin mülkiyetinin tamamı mü-
ın alıııa~!k~~/··1 41 çarşanıba gunu ,.ıat l5 ele ııazarlık- \'e 5 eczacı kalfasına ihtiyaç. vardır. . . . 1 ternkı'1'. vergı .bot;;l~rının temini tab~ili zım'.°ı~d~ vilayet idare heyeti 

f ve eartnaınesi her gün komi yonda görülebilir. Doktorlara '1'.aaştan gayrı mesken veya mesken bedeh v~rılecektir. karar~ ıle ~1 gun muddetle müzayedeye vazedılmıştır. 
1 rlir ılen fiat üzerinden yüzde ıo teminat 111ına~ak· ıFazla izahat istıyen taliplerin D. D. yolları zat işleri müdürlüğilne ınura- J. Talıplerı~ teminat akçaları ile birlikte 11-8-~41 tarihinde •aat 16 da 

22 27 cnatları. 15 18 22 2670 lıdare heyetıne mUracaatları ilıin olunur. 2 04 

Muayeoehaneaini ikinci Beyler 
aokaiı numara 72 ye na klet -
mittir. 
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Almanyaya ge
celi gündüzlü 

hücum 

J~pony~nın Çörçil tankı (1 D 
vaziyeti ~~tterede .dü~yanm en ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hariciye Naz;rının be- muazzam tankları lnglltereue. 100 sarnıç Giresun da feci "bir kam. 
ganatı bek leniyor hazırlanıyor • • · ıecek 

Du··n de Kolo11n ve di- 1' • • • • • Lrıııclıa, 21 (, .ı\.) - l:ı, nazırı gemısı verı k ldu 
:,, l ok5~, ..:!.1_,_(A.A_:) -._!)omcı A.~ansı· halen ingiliz fohrikıı]arın.da toplan i- yon azası o 

" hede/ ler bombalandı nm. b.ldır'.lıgın~ ı:roı'<'! ? uz kad~r Jn~on mal Nlilm<>kt{' olan a)!ır pır ad~ t&nkla- • • • • 
l[er , , r:ı.kıııda .?em,ıbı. ~fnkad~n doncce~ - rı.ııa Çörçil i:;ımiııi vermi~tir. Dünyada Petrol gemılerını hır · 

Lr~~dra, 21 (A.A:>. - ~~~'. n \ e tı,ı: Do? .ıncf.ıkı .ıaponlnı rla hıı.rf'k<.>te h_ı<:_ bir ordunun bu kadar müthiş bir k k d A . 
f'mn.ı:..ct neı:are~lermı~. tc?Iıgı... h.ızır<lı~la~ T -:ılaha n)alik olma<lığı ~anılmaktadır. mınta aya a ar me Bı·r komı·ser muavini öldü, 

Dılş~aııı? İngıltere lizerındı>kı ha- 1:ok~ o, -1 (A.A.) .- _D: • · B. Ru tankların zırhlan mürettebatı aza "k f'f h • aye 
va :aalıy~tı dün gece ~'.l oım:ı t~r. ) ('n.~ Konoye k~bıne ı ılk defa ol_a- mi deree«le konıyacak kalınlıkta ya _ fi an 1 OSU ım • • d ı d 
lnr,ılt~renı~ R~rkınrla. mu~ead~.·.d. ~ f'l. r:ı~ -~·u.k;::ek. a;::kerı kmı_ıandanların ıŞ- pılmah.iadır. Sıkletine rağmen bu t:ınk edecek dört kışı e yara an 1 
Jere \e fskoç) anın "ımalı Ş1lıkısınde tıı.ıkı ıle bır t-0plnntı :.apmıştır. Neş- Jnr hPr türlii arazide havret Yeren bir v • • • 

iki yere bombalar. atılmışt!r· ~z .h:ı· !'rılil~n.~t;bliğdc· •. hiikfımetle o~·dunun ;::iirııtle Derlcnwkfodirle;. Toplı.rı çok • revyork, 21 (A.A.} Hilkilı.net, Gire;ıu~ı, 21 <.A.A.} - _Ey~el~! .~ü~ ~u vapum Tıreboluda yetış:me~ üzer~ 
sar ve insanea za~ ıat olrlıııcu bılclrrıl- ıH bırlıg-ı. znrur<'tınd~n. bah:::C'dılmekte ku\'v1>tlidir ve r.z yer tutmaktadır. Amerikada miiseccel ı<arnıç ~ mıler! h:n:ad~ bır .~omı~e.r muavınınm oluı:ıu k~myon~a Y~~a ~~k~.ıştır. Gıre.,~~a 2 _ 
mektedir. \'f' ahenS!ı muhafaza ıçın hu toplantı - Tank harr'kefsiz olmıcn bir kale gibi- sahiplerini ingiltere;re daha yüz gemı hırı agır dort kışın hı yaralanması. ıle kılometıeAdekı ~koprude. .~otom~ ı uç 

İngiliz avcı tayyareleri ::\[anş de- k,rın .<:ık ~ık y:ıpılnrnğı bildirilmekte- clir. Çörçil plünlım mahrem olan bu vermeğe davet etmiştir. Bugün öğle - neticelenen bir kaza olmuştur. Terfı:ın mtı.ş, Talat bogulmuş, dıger :.olcıılar 
nizi ve Fransa sahilleri üzeıind<' ta- rlil'. tank bitin~e tf'criibelerinde hazır bu- elen sonra dahiliyi' nazırının bürmıun- Trabzona gitmekte olan komiser mua- yaralanmıştır. 
1HTl1Zİ devri)·c faaliyetlerine devam 1mparaüw, birbiri ardından hnrbi- lıınmu;; \'e kolavca maMvra k~bilive- da bir içtima aktedilerek bu mevzu et.. \'ini Talat Selçuk, burada vapurun te- . . .. 
etmişlerdir. Bir cliişınan nvcı tayya- ye>, bahriye nnzırları ile başvekil, dıı.- tini bizzat tankıiı içinde görmüştür.· rafında görüşülecektir. vakkufundan bilistifade akrabalar~nı . ~omı~eı: muavınının c~naze m~r~ -
resi diişiiri.ilmi.iştür. Znyintımız yok- hili~·c nazırını ve iki d<'vlf't nazırını 000 ·Yilz geminin toptan devri h>.tenilıne- görmek üzere şehre çıkmıştır. Gecık- ;ı!n~ı valı!1ın, g.alabalık ·bır halk k~t ~- · 
tur. kabul etmiştir. r;o• .. d" h miştir. tik olarak 25 geminin devri me neticesi olarak vapuru kaçırdığını .~ın.ın ~olıs ve Jandarma ;ntifrezlerının 

Londra, 21 (A.A.) - Havn nezn- Tokyo, 21 (A.A.) - Ofi: r ın/an ıganın ıırp mukarrerdir. Bu yüz gemi 'birden ve- gören Talat, aile<>inin içinde bulundu- ıştırakıyle yapılmıştır. 
reti Mihbarat biirocıunun bi~ ~ehli - ı:'-ı:nira~. 1.'o~?danın hariciye .. müd~r- gayesi rilirse, Amerikanın ı:ıevcut 11arnıç jl"e- / 
ğindt', lngiliz havt! kuvvetlerının ye- lerı ıle goruştııkt n ,c;onrn bugun bej a- milcri '.rarıya inecektır. R M 1 ·ı ·ı Al an . 
di bin tonilatoluk bir sarnıç gemisi ııatta bııhınac;ı~ı ı:ı~yl(!nme'kte?~r Heliıinki,. ~1 (A.~.) - .. Fin .P!lrl~- lngilizler gayri muharip ~~l~rda UmeD ve acar e Çl eri e M 
dnha hatırarak bıı hafta '\Onuna ka- Gazeteler vazıyetın <:ok nazık oldu- mento;;u reısı Halkıla. soyledıgı bır işletilen 48 Norveç sarnıç gemı$ını de •ı 
dar batırıl!l~ dfüım:n~ v_apurlarınm rr~ııu kaycleıliyorlnr llo~Minıoıı eliyor nntııkt11; de~1~ştir ki: . . kendi hesapl~rı~ıa işletecektir. Bunlar tebaası Edirneden geçtı er 
mecmu tonılatosunu 5;,ı hın<> rıkarmış kı: · . . - Şımdıkı harp, bundan ev\elkı ]\elemenk Hındıstanından vesa Ame- . 
oldukları bildirilmektedir. - Bugüne kadm· japon diploması;ıı harbin bir devamdır. Zira :11oskova rıkadan petrolleri iııgilteı-.eye naklede- Edirne 21 (A.A.} _Bu s-abah sa- bı:ı-aber 324 kişilik bir Alman kafı-

Evvela av tan·areleri hiicum et - Sovyetler p:ıktiyle takviye edilmi'l iiçlli ~ulhunu takip eden devre, muvakkat ceklerclir. :\'ı:uayyen bir yere kadar ge- at onda Romanya, Macaristan ve le::-i de gelmiştir. Bunlar ot-0btislerle 
miş, sonra. Blenhaym bombnrdıma!1 pııkt. e~asına müsten!tti· A.Iman: ~~ıs ~c~i .. Bugi!n Finlandiy~ a:tık. yalnız de: mileri Am:>rikan donnnma~ı. himaye Slovakya elçiler.iyle refikaları şehri- ve h_u~usi otomobilleriyle Kap~kale
t~yyarelerı tn~rruza geç_erek g~rı:ı- hı,rbı?ın başlaması ılc ·"ıya!'.'etımızın gıldır. Bınaennley~ ~ınlandıyanın d~~ edecek, burada~1 ııoıır~ İngılız donan- mize gelmişlerdır. Elçiler şehir med- y~ dogr~ yoll~.rın~ de':'a~ et!11ışler -
nın arka. ına hır bomba ı,;abet c'ı.tır- tenıelı ;.;arsılmı~tır. ru olnn dıırn.~mı nıhaı zafeı·e kadar go- ma;;ı himaye işıni devır alacaktır. halinde viliiyet namına kar;ıılanmı.ş- dır. Elçıler, gorduklerı hüsnü mu.a-
mişlC'rdir. Diğer bir hücumda lıima· Başka bir gazete her serden ev".el tiirnbilmesi ümidi mevcuddur. !ardır. Arzuları üzerine Sultan Se- meleden beyanı memnuniyet eylemış-
yeye gelen iic: düsman tayyare,;i, ·:n -'Ue,.ıele,;iııin hallini i;::t.emektroır. Fin nesillerine artık fedakarlıklar 000 ilim camilni gezmlslerdir. Elçilerle !erdir. 
bunlard::ı.~ b_~ıi ~.i.vnh dum~ıılar .. ~in- Bir di_i.{er g~ı:te. de H.inc!içi~i ve Siya- yük~e~mem~k için. Finlan~iyanın sela- Munlada zelzele 
rak pü -kurtulmu~ ve gemıye bır ı. -:ı- nıın sı.vasetını ıııdcldlı bır lı~:ınla ten- nıetını tC'hdıd etmırecck hır hudud te- c:ı.. d f• • 
bet dalıa kaydedilmi~iir. Bren~mura ı...::. eylem~ktedir. sis etm'k lazımdır. Fin halkı, büyük l\I ~ı 21 (AA) - 1 30 11 30 Mezarlıkta aranan e ınenın 
cirnrınıln gt>mi karaya oiurmus, baş Sidııey, 21 (A.A.) Anı~haly::ı uir Finliindi.ra hülya0ıııı tahakkuk et- . rn~1~i· eden. d~kik;ılaı:da s zel~e- . ' 1 

t-aı-ııfı havaya kalkmıs ,.e denizin 1i • lınri~iy.c ıı~ıırı lıey>hn:ıtt:ı bulunarak tI_rme~ arzusunda değildir. Biz, anc~k ~ee o~mus~u?Bunlarclan üçü şiddetli idi. ı•z•ıne bı•ıe rastlanamadı 
tü p('trol tabakalarlylc> dolu olarak· <l·•mı~'.ır kı: . . . V•. • bıze lazım ol:ıı;_ hayat .sah~sını ~emı~ Hasar ~oktur. 
bıı nkılmıı:ıtıı-. - .ıııpon knLJJH' ·ıııdC'kı dc>gı!lıklıkler etmek ve sarkı Knrelıdekı Fınlerı · htanbul, 21 (Telefonla) _ Geçen- lıuzurımda yapılan hafriyattn, bugline 

Londrn: 21 ( A.A.) - Un Ya n!'Zıt- cr:k manidardır. Ordu ve donanm:ı hu kurtarmak i~tiyoruz. ooo terde iki yaşlı Ermeni kadınının hükü- kadar böyl<> bir defineye rastlanmadı-
r tinin tebliği: ~u,;und:ı alınan tcclbirler, bunların a;;- ooo E • t •• d '" •• t d S 

t k • · ~ - ·· t · mnıye umum mu U r U metev müracaa e erek, ilrpagop .. m:- ğı göriilmfüıti.ir Bunun üzerine bir Rus• 
Diin gece bir çok ngiliz i.ayyaresi ·011 ıcap ara uyacngını g.o"' erıy-0~. Garbi Afrikı:t Frı.nsadan zarlıgında babaları tarafından gomu- mt"ıhnndı'cıı· btı ara .. ıcı:l",.., müracaat 

Almanra üzerinde faaliyet göstermiş- ı. 1 To~yo, 21 (A.A.) - Japon A.ıan;;ı l lstan bulda len ve mühim bir Yekfin tutan büyük -.. ' 
1 

b. -' 
1
...... t 

fü. Kolony'fl e<ıas hecl('fi te~kil etmiş vi d!rı~or: . . .. ayrı mıyormuş b' sen·etin gömii!Ü olduğunu iddia ve edereK onlara ır an asma yapmış _ır 
fasılasız hücumlarla ~ehrin merke- Yenı harıcıye nnzırı buguıılerde be- ,. . • İstanbul, 21 .~:ı:~ı~fonla). - E~ • b~~n~n aranma'ı icin mii~aade istedik- Miiheııdi;;, bu defineyi bula~ilmek için 
zinde biil·ük yangınlnr çıkarılmı;::ıır. yilfıatta bulunacaktır. Hariciyedeki \ışı, 21 (A.A.} - Dakar umu- nıyet umum muduru Sabrı, bugun !erini bildirmiştim. hafriyatı makineler va~ıtasıyle yapa -
Roterdıı.ma veniden hücum edilmi~- miidüran :>ra~ında bir takım deği~ik- mi vali.:ıi Bunsan, garbi Afrik::mın Ankaradan şehrimize gelmiştir. Sürpagop mezarlığında alakadarlar caktır. 
tir. Şiddetli ·mukabil ateşe rağmen likler yapılması znruridir. Zira, Ruı:ı- hiç bir zaman -anava'tandan ayrılma-
bombardımnn tayyarelerimizin hep· Alman har'bı; japon siya<:etini oldukcn mış olduğunu söyliyerek demiştir ki: rr b, k :ıı: b. b Sovyet _ v.u,adslav 
si dönmüstür. Bu tayyarelerimiz bir . aı'!'lmıştır. - Fransanın mukadderatı ile Af- ı o ru ta geni ır as- Yunan Kralı Londraya ı j tj ~I 
düşman 'fivcı tayyarc~i düşilrmüş'tiir. ooo rikanın mukadderatı birbirine. b~ğ- k ld )" " .. /ı • 
Pazar giiııü iki diişman avcı:::ı dü:-ıli- Hırvat Devlet reisi lıdır. Francıa için icabederse Afrıka zn gapı ı ge ıyor goruşme erı 
rü!Frmüştürd. • d ~ is başında olacaktır. . 1~akhire, ;ı1 ~_ı\·A/ br~ _ürta şark in- Londra, 21 (A.A.} _ İngiltere baş- Londra, 21 (A.A.} _ Jkyli ~e!graf 

ansa a taa;ruzı evriye uçu~- cephede ooo-- gı ız. ·uvve erı?ın e ıgı: . . . vekili Çörçil, Yunan kralı altıncı jor- gazete;ı.inin diploma·tik muharrırı ya-
hırı yapılmış, bır çok meyd:ınlanı . . y Lıbyada: Brıtanyalı ve Hındlı dev- . b·- mesa· öndermistir Bu meı<aj- zm>r: . 
hücum edilmiştir. ~ark cephe,,ınde. b~r mahal, 21 <!:-· angın riyeler yeniden baskınlar ~-apmışlar- .gı ı, 1 , lJ l .. 'kr~lın İngilte- . So\·vet - Yugoslav münasebetlerinin 

Devri.re faaliyetinde bulunan tay 1 ~,;> -.- ~iman harıcıye na~ı~·ı, bu~ı~ • . dı_r. B.u baı<~ınlar elde edilen ııe~iceler lr:\:~ a:ı~~siı ~nu~t~~=ldir. Çprçil me- tekrar" t<>ı:ıisini l\Iai.-ki hazırlamıştır. 
mrelerimizden hiri fü•süne dönmt> . ogle ilzerı Hırvat devlet reıı<ı mua\ ını Anafartalar cadd<'sınde Han soka- itıbarıvle dıkkate sayandır. Bır çok 

1 
•• ~ dg k 

1 
• k t·n· t~kd'r Maiski Yugoslav basvekili ve Yu-

. · · ·ıı· "d f · ı K • • d ş 1 C!Uk ti ·· h. . k ı .. • .. k · .1 · h.. I ;ı.aJın a ra ın manevı uvvc ı ı " ' ' · • " mıştir. \e ıı:ı .ı mu a aa na~ıı: maı e;ı.a ın a gın a am ı :l r nun sa }P "_e ~ ıI?- duşman mustah ·em mevzı erme .u - \'l dikten sonra di •or ki. go,,Jav kabinesinin sair azasiyle uzun 
1:o?dra, ~.1. (A.A.} _ Havr. nczn- ternıkı kabul <'YlPmı tır çı Ha~anın kıracı bulundu~u "?'ı.rm; ~ır c~m edilmiştir. Di.işD?an, ciddi zayıa~~ıe· _:__ )fuzaffer olm~k veia ölmek ka· konuşmalar yapmıştır. . 

retının teblıgı: _ x numaıalı 3 katlı ah~ap evın ıkıncı ka- ugramıştır. Başka bır mıntakada bıı . . 1 lngilterede si?.e pek Sovvet _ Polonya. müzakerelerınc d(' 
Bombardıma~ ta~yareleri bu sa- Dekazano/ Moskovada tı.n.daki ~~n~ık .. ~acıında1: çıkan .~teş Hindli .de:riy~. müfrezesi düşmanın ~~~~:e~~ı~l;~noü a~abul gösterilecektir. devan{ edilmektedir. 

hah erkenden sımnlı Fransada Lilde bu :ında uçuncu katın tavanına sıı a - kuvvetlı bır hucum una maruz kalmış, 
1 

b . f . 
~anayi hedefle~e hücum etmi~lerdir. b. 11~?~k?vaB, 21~ • (b~l·~:k> -1 . ~ovyhetle.r yet .et1miş ~ e de redtb~n itfai~d·e ate~in fak:ıt d~şmana ağır z1'.ytı·~t vTerbdirekrtek KraS,izluv:'~~ı;{ı:r~~ız:ı~~~~ceğimi ü- A "k . d" 

1 
il r 

Alınan ı aporlara göre bt>S diiı:ıman ır ıgının er 111 l yu e çısı ve arı- genış emeRıne mey an verme en ::ıon· çekılmege mecbur etınış ır. o ru a- . e<l.. merz an ıpıoma a 1 
avcısı düsiirülmüstür. ciye komi~er muavini Dekazanof dün dürmü~tüı-. Yangına sebep, gaz lam- ki kuvvetlerimizin kendilerine karşı mıEt d 1:\cı,rumy. b . k·ı· Toder·osa .. .. 

· ' 1\1 k t b • ··ı d k ·h k ti · u · d v en cıe uııan asve 1 1 ..ıonuyorlar 4 ıwcı tavvaremiz ii~süne dönme- f(t'C<' o:ı ·ovaya var ış ır. ıı~ının paı aması ır. oyan mı veı· ·uvve erı zerın Et sag b. . .. d k ·haı·p ga•'..rctleı·i U 1 · · . . . , . ı b. kt"k t ·h · t• il ır mesaJ gon erere , '• -mıştır. 000 
am !r ta· 1 Av~ ~ar~:ız zı nıy~ 1 ı ~ ni "1rtmnak maksadiyle görüşmek üze- Bar::ıelon, 21 (A.A.) - 50 Amerikan 

• L~n~~a, 21
. (A.A.} .. - .. lngiliz ha: Alman teblig"' i Japon vapurları Pana- tam bır .. ~.an~yı .ı;ıstunluk eldt> ettıklerı re kendisini Londrada görmek arzus~- diplo!ll~tı diin akşa1!1 italyada~ buraya 

"l!: k~.H~tlerı, beş gundur, gecelı . • açıka go~~lmuşt~r.. . . -· . . . nu izhar etmiştir. Bu davet memnunı· gelmıştır. Yarın Lızbona gıdecekler 
gıınduzlu Almanyayı bombardıman Bertin, 21 (A.A.} - Alman teblı- ma kanalından geçemedı Habeşııstanda. Hıc bıı d('Jnşıklık yetle karşılanmı<ıtır. oradan Amerikaya hareket edecekler -
etvmekte ve bir çok hedefleri ba~arn ği: olmam.ıştır. .. A . dir. Amerikadaki mihver diplomatla-
ugratmakfadır. lngiltereye karşı mücadelede Alman Nevyork, 21 (A:.A.} - ~anama ka- Surıyede: Sukunet vardır. $ımal 000 rını getirmekte olan Vest Ponik vapu-

Deyli Telgraf diyor ki: hava kuvveterli dün gece cemana 11 ı:atınd~n geçmek. uı;ere musaade be~- !1'1ınt~k~sının ~!" kıta~tımız tarafından Bol' vya • Almanya ara- l'U, Amerikan diplomatlarını Amerika-
Almanyanın ::ırmali garbi~indeki bin t-0nluk iki ticaret gemisini ve bir lıJ'.en J1:P<>n geı:n~Ierı başka !oldan gıt ısgalı hıtmek uzeredır. • • A yıı göturecektir. 

sanayi !!ehirleri, Çöı:çilin berana!.ını diisman seri hücumbotunu batırmış - n~.ışler~ır . .J:I.~rıcıye neza~etı'. ~olaylık - x sında ıhtılaf mı? 
anlamış bulunuyorlar. Çöı*'il bunla- ]ardır. Harp ta.v.rnrelerimiz liman te gosterılmedıgı hak.kındakı şık. ıı.yetle~e K ) b" k '" b"t f h } b ' l t t d 1 1 t o om ıya at 1 1 ara Berlin, 21 (A.A.} - Siyasi ma - A "k d • ·ı ra ıar in yağm:ıd-:ın ibaret olmadı - si~atını ve tm·vare m<'Ydaıılarını bom cevap veı"i're \ amıra o ayısıy e geçı merJ a 8 SIVI · 
- · · · h ,. 1 · · ·ıd·v• · b·ıa· fillerde bildirildiğine göre Bolivya gını ihtar etmi~ti. Şimdi gecP.ler kı- halamı~lardır. ru. ~~,ıye erının ~ verı ıgını ı ır- kalacak .. ·1 hükumet ara"ında 
~a oldl~ğuııdan, hilctımlnl' garbi w .'imali Afrikacla Almaıı -ıa\'aş tar- mıstır. . . J\l:n.an.

1 
~:çıs~t~ .!l

1 
haberi 'hayal ~ah- tayyarecilik 

merkezı Almıı.nyaya inhisar edivor. , :ıı'Cleri Tobnıkla iııgiliz toı><:u mevzi- ooo , Nevyork, 21 (A.A.} - Kolombıya bıı .. ıhtı ~a 9ı .g . hfl . . . .
1 Geceler uzayınca daha uznktaki j,,ı·iııe Ye rıhtımlara müeilsir. surette Bolivyada neler oluyor? milli bayı·amı münasebeliyle Kolom- s

1
ulu tela~kıte~;~ı_mek~~rd~~ ~~ ~-~ ~~ınf-°1:! 21A (A .• \) d;-9r0e~~: hayati ahalar da bombalan:ıca]\ ıı·. hiicum etmislerdir. 3 ingiliz avcı tay- • biya reiaicumhuru Edvnrd Santuz bir I er, !·esmı e ıg ~e e. . . - 1 ~arum.a .a gore ~erı a. . . -

imdi •·aptıU.ımız b. b I ··- ... · d .. ·· ···ı ·· t·· Ne'·\·oı·k '>1 (AA) _ Lapazda nutuk iradererek demiştir ki· tedbır alınamıyacagını bıldırmıı<ler - sınde cııvil tayyarecı aded ı 41 bın ıken 
.J ,, ır ac an.ınc ..... n \ ıııe,.ı usuru mu:'! ur • •c , ~ . . . . 941 d 82277 . b 1 t 

iharettir. . · · · İngiliz 'tuY\·arelerinin )fans sahili- örfi idare ilan edildiği haberi Vaşing- - Kolombiyanın harbi zarar;ıız dır. e yı n muş ur. 
Londra, 21 (A.A.} - Hava neza. ne yaptıklnr; ·hücum te~ebbüsl~ri esna tonda hayret uyandırmıstır. Burası, geçireceğini ümid ediyorum. Pan~ma 000 ooa 

retinin tebliği: ~ımla 13 clii~m:ın ta.ryare . .;i diisiirül - Bolivyaııın, dünyanın üçüncü kalay kanalının yakın olması dolayısıyle Napoli bombardımanı Bulgar Nazırları 
LiJ taarruzundan dön('miycceği müstiir. i,.:tih:ml merkezidir. Bu kalaylar milli Kolombiyaıun uyanık ve hazır bu - . .. k .. 

bildirilen avcılardan biri ü;~ailne dön- l~giliz . .;a\"~ı:; Lııyyar.:))eri, garbi AI- müdafaa sanayii için Amerika ve ingil lunması Iii.zımdır. Kudüs, 2~v _(Radyo).-. - Bugun u Roma da 
müştür. Bir düşman ta:.ı-rarf'si rlah~ m:ınyada bir kaç yer~ infilak \'e yan- tereye ihraç edilmektedir. Vaşington- Reisicumhur Kolombiyanın k-at'i ltalyan teblı?ınde! İngılız ta!~arele- • • • hif 
tahrip .erlilmiştİı'. gııı bombaları almışlardır. Sivil halk daki' Bolivy~ elçil.iği. bu. ht!susta bir ha bi!a~aflık kaı·arını da tebariiz ettir-

1 
rin~n gece Bı~gazı. ve_ N_arıol~yı. ?om- - Bat tarafı bı11!1lcı aa ede -

---<ooo , arasında az zayiat olmu;ıtur. ber almadıgını bıldırmı~tır. mıştır. baıdıman ettıklerı bıldırılmıştn. kili Filof, Donald Zaytung gazetesinin 

Trablus, Binjlazi ve Si- Dün de (Ras} hava gazının bütün bo ~ 1 tini kimse haber alı;ıamı.ştı. ~in b.~rt başRmuharri~i"{ t~e~dıi 1 bir =:!:t-. ·· · ·· ·· E ' • d • it ı d.klmtle ilerliyerek Jımana dogru yu. a, oma ~e:> a a ınııı u gar ı cılya bombardımanı rular!.nı topl~mı~. atolyesıne. gofo~- srarengız enıza ı ar !. b h 1 k" 'h t- nin teşebbüsü ile yapıldığını ve buse-
müştur. Şehrın boruları dahı, dahıl ı ruyen ~ şa ıs ar, m~seye ı sas e rahatin umumi meseleler hakkında gö 

~a.hire, 21 (A.A.) - Ort;ı . ark olduğu halde!. .. Tab~; sebebini 'Öy-! meden lımana varmaga muvaffak riişmek ve Bulgaristan ile italya ara-
lngılız. hava kuvvetlerinin tebliği: 1 ;di. Fakat a;;ıJ mesel-0 kim;:;eye sor- Aşk harp dehşet ve macera olmtışıar~~. ~a~~ı 0.~as~. mem~u sındaki dostane münasebetler i teyit 

İngilız ağır bombardıman tayya - madan, her işe karışması ve önayak ' ' md.ıknlta. a 1 ı. ~ ı .. 1 ~· a 1fana l~ır- etmek gayesine maıtuf olduğunu bil-
releri cumartesi akşamı Bingaziye olmasıdır. Bu vaziyet: hiç hoşuma · - 43 - ı erı zaman enn ır ne es a ı - dirmiştir. . . 
taarruz etmişlerdir. Katedral men - gitmiyor. Rot; belki mesleğinde fev. _Beni sadece Antonya diye çağır- ıbile lüzum görmeden limana girip çı- lar!.. d H t .. el ı 
direğine, umumi karargah binMına, kalade bir zekadır. Fnkat. kafasında. manızı arzu ediy-0rum. kıyordu. Ve bu vaziyet, ser mühendis Bu sıra a 0 muıı.vının en sor-1··--------------• 
diğer umumı binalara, ~imendifer e:Hm rüzgarla pl'Ovasız yiirümf'k Prenı:ıes bu sözü, Hota söylüyordu. Salçun nazarı dikkatini celbediyordu. du: D k k .. k. h m t .. u A N A o Q L u 
te~isıı.tınrı bombal-ar dil~mü~ür. Bir aklın, m:ınlığın, kabul edemiyeceği Bu itibarin kabiliyeti yerinde olan O muhitte prenses için kanun, ni - - eme ? 1 ı 1 numara 0 or 
gı•ce evve 1 de yangınlar çıkarılmı tır. Lir harekettir !.. Bizim islerde Iaüba- bir gence bu kadar açık ve manevi zaınname, talimat, mevzuu bahis ola- hazırladınız · . 

1 Diğe; .. İngiliz tayyareleri Trablu- !ilik zararlıdır. Bilha~sa, miiteft>nnin cesaret bizzat dilber prenses tarafın- mazdı. Bu itibarla o da, başlı başına -1i'f eı.efe~d~~ ··· k t 
1 

ettin ••••••••• 
·a hücum etmhılerdir. Bir elektrik olanlara hiç yakı~maz ! ' dan verilirse, 0 genç, elebtte aklını kay- ve arzu ettiği zaman kimseye sorma - .-:;- a 1!1eyı ıyıce on rld d 
antralında şiddetli infilak vukubul- - Doğru, hakkınız var!.. heder. Ve bütün işlerim izi altüst et - dan, arzu .ettiği gibi hareket ediyor • mı..;· ~e~zın de~os~.nu ~~ 

1 
ur un 

muştur. Dıvarın enkazı havaya fır- - Ayni zamanda calibi nazarı m<'.'li ihtimali baş göster ir. du. , mu... e ne v~z1ye ı ve~aıre ... --: :--
lamıştır. Donanmaya men" up tayya- dikkat bazı hareketleri vardll'. M:e- . Bu vaziyetler, baş mühendis Salçu - Her şey S ohındll;dıı ·.Fakat bu Umumi Neşriyat Müdürü 

Sahibi ve Başmuharriri 

H A YDAR R0ŞT0 ÖKTEM 

reler de Trablus limanını ye gemile- selii. her gün kayaların iistüne çıkı- '- Dem~k ki vaziyet çok ciddidir. çok düşündürüyordu. 1\Iaamafilf, Ho- f~-t:nka}ı ~n~~l~~ ,de~ızı:~e .. :çıl~~.k HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
ri bombalamışlardır. yor ve orada birbucuk ~aM. kadar Bu itibarla bu genci bir an evvel Al tun gösterdiği itaatsizliğe rağmen, de f \ a:7 e~ı ır · :· h \ ~ı~rk ~? 0 !.-

İngiliz_ avcıları Me:ser $mit hima- eğleniyor!. mannwa göndet·mek ve onu .profesör nizaltı gemilerinin hava.gazından zu - ~.' u ~va a, se~ a a 1 e 1 e 1 go-
ye;;inde düsman bombardıman tay- Sı arc i~ maiyetin vermek lazımdır. hur eden nrızalarını kısa bil' müddet ruyorum ·:· 

1 
B' . . . 1 

yarel~rlni .Libya sahili açıklarında - Yalnız bnşına mı? Bu 8eytun kayaların içinde Alınan- içintle tamire muvaffak olacağını da . - Yo~ can~m ··· ız~m v~z:f~mı~-
gemilerimize roanuz l"Clerken tardo. - Hayır!. Yamağı, Brmınun gölge~[ ta ı· sanat bakımından hakika1en çok biliyordu. Yani, mühim bir noksanlık dt.1.r ~·· Bızt .. h~ı hfldte. gıtmkel!yızd. ~ü-
lunmuııtur. imi~ gibi beraber götürüyor. Hu gezin- kn-'mdli bir denizaltı üssü inşa etmi - teşkil eden ve ayni zamanda her an ~n 1~ Jll.O oru çn ış ıı ma \e enıze 

.. - - .. - -
Ah • Yıllıiı 1400 Kr. one. sA,ııı.soo 

Y a'bancı memleketlere 27 lira .. --.. --• Donanma tayyareleri Sicilyacla tiJerin .~"ı::~.ren.giz; ~l~_uğu ~:ıııaatinde- ıe;di. Deniz tayyareleri ve ba~ı rno .• için korkunc bir kaza tev li ~ ... etmesi ~urnt:e açıl~akt~. On~n :onrf ~r 
Katenyay:ı bomba ve mitralyözlerle rım. Cunku hı. .. ettıgıme gore bence törlü \'asıtalar icin de ayı·ıca guzeı bır muhtemel olan bu arızanın oııııne gec:- ış ~?. \ma :u~r. 

1 
•<: d . ~~. ~ka ··· ~ İdarehane : ikinci Beyler Sokak 

hücum etmişlerdir. henüz ~e~hul olan bir simn, oralara Hman tesiı-ı eylemişlerdi . Bu limana işi mek ve den izaltı gemiler!ni daha sa - mo or er, u . n:v~ ar a • uyu gemı. 
2 tayyaremiz kayıptır. kadH gıdıp Rot ile mi.ilii.ki oluyor. olmıyanlarııı girip çıkması katiyen tim ve müemmen kılmak, ancak onuıı !erden daha ıyhdırler. d l 1 

ooo - Meçhul dediğiniz bu ·ima, acaba memnundu. Haitii, ~htelzemin şehir- kuvvetli zekası ile başarı labilirrli. • ·i- - eı•am e ece~ -
• kim ol~bilir? T:ıhrninleriniz ne mer - de oturanlar bile 0 limana girip çık - tekim yapt ı ~ı tetkiklerle de burı:ı tam 
ltalyanın nüfusu kezdedır? _ maktan mennedilmislerdi. i\Hlhendisler kana~t geti_rrnişti. . . inhisarlar Vekili Karsta EVKAT 

Bern. 2 1 ( A.A.) _ Roma dan l _ oldug·~ulabklıırıml~k~n1 pma1ga. muvaff1 ~~ bile, 0 Jimann girmek Jü:u:nu 1h~sıı1 ol- · _ )Il.il~~kn.?ı~ ltSoldçu, kbu enkdışele1~ın K 
21 

(H .} Gü .. k S. D. s. D. 

GÜNDELiK TAKViM 
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y· . . n;::ın 1 ild. 'ld·~· göTe m azı mu a eme erın mea mı duğu zaman muhakkak ızın a ı~or ar- agır yu u a ın a l\'l'anıı· en; ,,,a- ars, ususı - mru ve Sabah•·. 
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19 36 ~~\ıl ~ ~J.a · 1 ~/ d ırı. ı~ıne nUfu~ n~zarı dikkat<:? alacak olur~ak, oraya dı . yaların arasından iki gölge dikkatle İnhisarlar vekili Raif Karadeniz ve şam • 

~an:ızı9~nviliiyette~ i'nıı.J:e~~ep olan gı~en meçhul <;im~, .prenSi!~ Antonya Bu._e!Dir, bittabi Hot .~çin .mevzuu sıyrı_J~r~k ilerliY?;·ıa:dı. . • g~m~·ük muhafaza .. komutanı gen~ral ile :12,20 Y abı 21,30 
aı1nvatan nüfusunun .15 , 209,9~7 ol- ol~a gerektir. Bir ak!;am kenefi 'Kufnk- bahiil olamazdı . Genç muhendıs, ar~u Bırısı. ~ot, dıger~ mu avını Braun- Lu tfı Karapınar rlun buraya geldıler ikindi ,;16, 13 imsak 2,3 
duğ\1 1111 gö:ıt~rmi~tir. lnnmla ~uıiu i~ittim: ettiği dakiknda. ve kimReye sorırıaga dtı. Bu ıkı e~rıırengız şahsın hareke- ve kıır~ılandılar. 19iiiiiiiiiıİİıiııİıİıİİ-.iııilıı..,._.illıii,.. ___ iıiıııiııı' 


