
• 

Nüshası her yerde 5 kuruştur _ 
Per~embe TELCRAf': ANADOLU - IZMIR 

TELEFON ı 2776 
24 ADRES: ikinci Beyler aokafmda 

Temmuz ANADOLU l'azetai idarehanesi 
1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

Istanbula külliyetli miktarda yünlü 
mensucat geldi ---İstanbul, 23 (Telefonla) - Bugün şehrimize 

Basra yolu lle Ingiltereden killliyetli miktarda 
yOnlü mensucat gelmiştir Bunlar derhal tevzi 
edilecektir. ' 31 iNCi Yit 

No. 8598 
Neşredilmiyeon yazılar l'eri verilmezl--------------------:-------------------------

G~ ~m~~~u~~~~ Her~n . sa~hl~~~rı~~ç~ı=k~a~r~~~·y~a:s~i~g~a=z=e:t:e:d:lı~·~-----~---------~-------

Lozan Giinü -
Bugün büyük siyasi zaferimizin 

yıldönümünü kutlayacağız 
Bueün Halkevinde toplanarak 
Lozan kahramanlarını minnet 

ve şükranla 
., 

anacav;ız 

ı Milli Şefin-, 
lzmiri teşrifleri 1 

rica edilecek 
Belediye reisi Ankaraya 
gid yor; FuE.rın Başve
kil tarafından açılma· 
sını da rica edecek 

,. 

• 
Sovyet tankları 

l!JH 1zmir En!erna.,y-0mıl fuarının 
,bozı noksaııl:ırının tamamlanma.'ı 
ıhakkıııda alakadar Vekfüetler nezdin. 
ele t<'nı:ı•lordn bulunmak iizere Be
ledi) . rei'i Doktor Behcet Uz bir iki 
güne L::ıdar Aııkaraya gidecektiı·. 

· ı Askeri Vaziyet i r 
1 Sovgetıere göre 
ı--~-- -------

Lozanda Türk 

Lozan 
Yıldönümü 

, 
]ı.,yeti murahhasası 

,-Lozan Cünü -
Bagiin Halkevinde 

topla11!ı var 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

Lo7..\tı gumı. bugün ~·urdun 

Bugün, taril>imizdo iki b.ayr~~ı her tarafında tcö'id o!anacuktır. 

Belediye reisi )!illi Şefimiz ve Rei. 
~icııınhurumuz t~met. lnönUne İzmi
rln tazim , .• 'C\"gilerini suııamk gü. 
zel hmirimizi ~reflendirmeleri ri
ca•ııırla 'ıulun::ıcnktır. Ayni zam:ın
da B:ış,·eki!lmiz Doktor Refik Sm'
damdan 20 Ai!'u,tosta kü~ad edilec~k 
olan Fuarın açılma merasimine riı·a. 
set clm~lerini rica <'decektir. · 

Doldor Behçet Uz, Vekil ve mcbn 
'· l:ırımızı d:ı lzmir fuarına davet edc>-

cektir. 

Belediye reisimiz İzmir belediye. 
'ine ,-e fu:ırına ait işlerin intacı i~iıı 1 

Ankarn;•n gitmesinden bilistifade 
nkars radyosunda pazar günü :ık

am Ennt 17 {'t.5 de lzmir Enııernn<vo 
nal fuarı hakkında bir konferans ~·e= 
rccek '' bu konuşmasında lzmirin 
imsr faaUyetini \"e bu yoldaki ba~:ırı· 
lnrını dn izah edecektir. 

-,- . ,-
Leningradda geniş ihata 
hareketi mi yapılıyor? 

orıof da Sovuetıerin bozulduğu iddiaları doğru oı. 
saudı Alman kuvvetlerinin Moskova önünde 

bulunması icap ederdi 

bir arada kutladığırnız, nadır gun· Aıık:ırn IfalkeYinde, htmıbıılda 
!erden biridir. Filhalııka 1908 ..,. HnlkcvlJrinc!c w ünl\·crsitede top. ( "'\ , 

1 T .. k' · d me•· laııtılnr olııcnktır. Bugiin şeh- ' Al 1 1 neıinde Oımnn ı ur •yeıın • man ara go• re rutiyet bugün ilan edilmi>ti ve 1923 nmız Hnlkevincle d<> bir top. 
senesinde Lozıınd.,, )'eni fiirkiye ile :ıntı rnpılacak, Lozan snlhunun mem. ___ _ 
biltün dünya arasındaki .ulh mualıe· lı·ketlnıize t~miıı dtiği bUyUk fayda- Alman kıtaları 
d~ıl hurür> imzalanmıştı. !ar :ııılalılscnk, üızımı hazırlıyanlar 

M .. 1rutiyct, itlare ve inkılap lınya· ır.iıın<'t H' ~iikrnnla anılacaktır. 
tınn,da bizi bugünkü mukad~~• Lozan gl\ııUnc tesadlif ettirilm<'k ilerlemekte de• 
Cumhuriyet rejimine ul.ışl:r~n. '11ute• ıiwre lzmir Halkevi H\7,e ve Tarih 
vah tekamülün ilk merhaleaıdır. ~':f edı•yor Bir Sovyet telırine giren Aln>an kıtalar: ban'Icatları a•ıyorln 

d · d b kledı'-ı komi i' İ, Ttirk san'ııtının yeni \"C CS·· vam ' ..,. rutiyet bize ken iaın en e 0 
- ll~_gün. g~lc~ h".lberlerc \"e SO\-yet gö:termcktedir. 

miz bütün iyilikleri ve refa~ıl:ırı ge· <ı.i nakış. t,)shilı, çini, billur ve emsali teb~ıvl?rınd~ lııld.irilen muharebe böl Smoleııskin şimal doğusunda 1GO 
t'ırememı'•ae bunun kabahatım da.ha 1 mekl~r· "A mı"lli kıı·af'·tl0r sergis' gn°1 ıc·ımlerın " k h • b k ~ '' ,. 1 •= · ' ~ · · · d d "dd ti b ''. 0 

. e .,orc ~aı· · c~p e•in - kilometre ileride bulunan Orlof mm. 
çok bu idare ıi>trmini bizde ta.: 1 

.. ': hazırıamışlır. Bu ;<Çl"l(İ d-? bugün sıı Q esa a Şl e e Om• dek~ vazıyet ~U suretle toplnnııhilir: ~akasın-.ı kadar muharebelerin in ki· 
çalııanların, vaziydin ic:abctıırd•sıı :ıt Hl da :cçılncaktır. bardıman edildi . Fın. ce~hesinc\e .o.'~.ega ile Lııdogn ıaf cttij(i hildirilmektedir. Bu ·doğru 
derecede enerjik ve cezrı hareket göllc;ı ın.as~n.d.a bu) uk muharebeler ıse, Almanların hedefi '.Hl :\Io,kova, 
edememiş olmalarında ar.am:ıh~ı:ı:. Japonya harekete o~dugu bıldırılı;-or. :\!~ı~arebeler ~im ıahudda ).loskova _ Leningrr.d yolu. 

Haddi zatında me«nıtıy~t bızd.e, , 'kranga cephesinde Rus ~I ~negan~!'. gar~. sahıl~ ~ınt~],:ı3ına ıu kesmek üzere Kalenin şehrine iler 
kendiıine t:ıkad<lii~ eden 1~.aı:~ "'" geçmek Üzere v. ıntıkal cttıgınP, gore, Fııılandıya CPp emele olııcaktır Fakat lıu kuvvctle-
temimiz illipdada nıob.etle,,buyuk bı_r /ar takip edilmektedir besinde dövüşP~ Sovyetlerin ~imd ·in hedefinin d;miryolu olduğu tah-
nlmetti ve tekrar edelım bılhaasa bı· . Murmnnsk demıryolıından Lılifadc nin edilmektedir. 11oskov::ıyı znpt 
zi bugUnkü idare ıiıtemine. ~ıka~nn Hı•ndı•çı•nı• ye 24 ... RHlın, 23 (A A.) - Alman teb- etmeleri iml<i1nsız bir hale gelmi~tir mzifesiniıı, ti-aha ziynde Smol1'n;k • 
yolun ilk merhalesi olı:~ak. ıtibnrıyle lıın: Şimdi bu kuvvetlerin ikınn!Jeri AJ. 'foskova köpriisiiiıden ilbrliyen kuv-
büyük bir kıynwte malıklı. tlkrnnynda Al~nı: • Ru.men - llfn· kanjel Uzeıinden yapılaraklıl' ki ıetlere verilmin olnı~.ı ınnhtrmel • 

Bugün bilhaua tes'id elme~te ol· saatlik ültima• - Devamı 2 ıncı aahıfede - u çok müşküldür. lir. 

duğumuz ~hzan t~ulh~111ke ::~7~de~· • ıd• H"ıtler Rusyaya b Petrolago•tta Alman l::ızyikinir Alın~nlıra göı·c, s0,,.et1cıiıı Smo-
başından nı aye ıne, 1 t undan sonra şarktan garba uz:ın:ır ·eıısk lıölge,inde muntazam Cl'plıesi 
son cUmleıine kadar Türk azminin, Om verı ı Lcningrad demiryolu istikametind• -Devamı ikinci sahifede -
Türk iradesinin, Türk dehaı!nın ya· bı"r umum"ı valı" beklenebilir. Üslerle Leningrnd ara.•----
rattıiiı emaahiz bir muciz~dır: ' , , , • sındaki temas iki ,\"Oldan yapılmakta 

istiklal zaferinin en. tn~1! hır ta.c! Edeu, lngılterenın Hındı • • dır. Bunlardan bh'i <ıarktan garba Bo""gazıarın }'sahı'bı' 
olan Lozan muahede•• hızım dahılı • • • d .. Ü tayın ettı uzanan, diğeri Moskovadan doğru • 

Sovyet kıtaları 
şiddetli muha

rebeler veriyor 
Alman hava kuvvetlerine 
ağır darbeler indiriliyor 
l\!o~km·n. 23 (A.A.) - Dün gece

ki Sov,·et tebliği: 
22 temmuzda kıtalarımız Petro

vavo•tk. Parkhav, Smolensk ve Zi • 
tolçcr i~tikametlerindc büyi!k muha

- Devamı dördüncü uhifede -

Moskova dün 
gece de. 

bombalandı 

Almanlar iki gece de 37 · 
tayyare kaybettiler 

Londra belediye reisi 
Moskova halkına bir 

mesaj gönderdi 

ve harici hayatımızda öyle inkılap • çını ve Sıyam a goz ca uzanan yoldur. Şimdi Almanlar Tu" r"lerdı'r 
lat"ın öyle tekamüllerin temel taıı 1 d .. " ) ·· huralarını kesip, şimal bölgesindeki 1 · ' I • d • bir millet olmak iti· O ma ıgını soy uyor d I k Sovy"l he~ıı kuvvetlerı komutnnı 
obnmrı"uy'ı.,' mçeehreenmı ı'ze o kndıır bambat· Almanlara bakılırsa Rus• or u arın i ma) ve ricat yollarını ka. General Kr.ovaçenko 

pamak, Voroşılof kumandasındnki ----- • 1 o (A • ) B L ı 
k k d k bl'l' mukayese \Jıı,kO\'n, 2.. ...... - u Ra a ı 

a, mazı ile 0 a ar a • 1 • Vı' · j t 'k· ya seferı' bı.tmek u""zere .. 0r.duıaı.·ın Mosıtova"a ve"a 0 arkn re. Macar~radyosu Tu"rkler · · ı bı·· .. 221"" •• 
1 b •ekıl ver JC>I apOn azyı lne J " " ~ " ,·ıc•ı·<ılııııan bır e ıge gor~, ..... Lot!nl., 0 mıyan o derece ayrı ır ~ .: r ı ulmesıne meydan bırakmadan bun- ' 

mittir ki onu burada , ıu hır kaç •u: b "• Ankara 23 (Radyo gazetesi) - ları imha edebiln1ek 1·stcmcktcd"ır. b k b 1 muz vccsi Alm:nl ta;•yarelHi t('krar 
. d umı onun egıyor d ur asını orumag" 1 i· '. Io•kO\'.l,\'U hiicunıa te~ebbü• etmi;;Jer-tunun dar çerriveıi içın e unı • J Alman iddialarına göre So\"yet or U Ifal'ekfıtın lıııgı··ınku·· ı"nkı"safı bunu ·' 

h 1 • ' ttl e <lı'ı·. ı;;o tR\.·yareniıı iştirak elliği bu at arıyle bile tebarüz e rmeg tarı bozulmus,tur. Kiyef, ::'.Joskov·:ı, _ · ' lı.rler dı"yor 
k• nkın da akim kalmı~. dafi balarya-im an yoktur. Lenin.,.rnd düşmek (\zeredir. l\Iosko· 
L d b·ı· · " AJ ı ınr ve «ece :ıHı tayyarc!Hinin hiicum· ozan olma1aydı iddia t' e ı ırız va «erisinde SovvetlNin cephe kur· --- man ar-, " 

h 1 ~ ' ( . lnrı ııctice•incle ancak münferid Alman 
ki Cum uriy.,t olmazdı, Lozan ° ma· malal'J güçtür. Çünkü So\·yetler ih· An.kara, 2.3. (Rad;Y~ gaz.ete·ı) :- t:ıyynreleri merkeze gelebilmi~Jerilir. 
saydı biz on yedi aenelik zavallı livatl:ırını da kullanmışlardır. Bu Montro zaferının tesıdı hançte ak>'· _ Deva.mı dörd6ncü aahifede -
meaafeıi içine on yedi asrın ham • A.lman icldia~ıdır. Halbuki iııgilizkr ler ııt·aııdırmıstır. Macar radro<u !----====--==-::-:= 
lelerini sıidıramaz.dık. Lozan olma- Sov\·et)erin seferberliğini henüz t~- Zehirli gaz mı Boğ:ızl~rın chell1miycti ... rızer.~nrle .. dur ........................................... ~ ............ .. 
aaydı bagün bütün dünyaya ancak ma;;,lamııdığını \'e :\1oskornnın şıır~ kullanacaklar n.•.UŞ, Türk. k~hrnmnnlıv.ını ovmu \'P Japonya Sıbır-
hilrmet v~ ancak ıııota telkin eden kıııda d.ı kuvvetli bir cephe tc"kı so\'l(' d'elllı<lır: f 
Atatürk ve lnönü Tiirkiyeai olmazdı. eclilereg·•ini ,ö,,lü\.·oı-Iıır. " k "3 (AA) B" " · ·_ T•c"irkleı·iıı hunca fednkiırlıkl:ır- d t · 

d • • d h"I" . , -''<" ·ova, - . . - ır ;,,o,· yaya a mi aar Lozan muahe eıııun a ı 1 te.ır • .\imanlar, So\•\.·el hezimetini o de.· la ~·e k~nlrırı p'.lhasın:ı enerincle !ııt- • ·· ·· ·· ·· d ·et tebliğine göre, 15 temmuzda leri· hepimizin gozu onun " ya~ıyan rc-ce muhakkak göı"mekteclirler Jo, tuklnrı boğa7.lara son zamanl:ırdn 
ve kurulmaıında henimizin, karınca Hitler şimdiden Rıı>ya i~in bit· unın· Slcovcla Şişnn civarında geniş mik bnzıl:m göz diknıi~lerdir. Bu göz di- ruz edecek 
kararınca eıneği ıebkat etmiş bu • mi nıli 'ln)"in ctnıi~Hr. Ytıstn gnz kullanılma;<ı hn1'kındıı Al- kenler bilsinler ki, Türkler şimdiye 
lınan ese;ler meydanda oldul(u için; fiov;·et hezimetinde:ı. sonr:ı Alnı~n rıı:ın kıtalarınn V<'rilen bir t:ılimat ele kadar boğazlnrı korumağı nıı~ıl bil- • i'\anglıııy, 23 (A.A.) - lyi habel' 
ayrıca tafsil edilmege muhtac olmı· lann na,ıl bir hattı hareket talnr> c~irilmiştir. Ayni talimat, bir yerde mişler·e hundan höyle de bilecekler. alan Sovyet ınnhfilleri, yakındır japoıı. 
yacak luı.daı· cümlemize malumdur. edeceği h:ıkkınd:ı tahminler J.ile ytl· dnhn ele geçirilmiş bulunmaktadır. clir. yanın' Sibiry:ıya kar~ı muhtemel bir 

Bunun haricinde Lozan muahede· Anthony Eden riltıilmektnclı"r Bıınl:ınn h.1•ında " Blikr<'' rad ·a>ıı da şunlm~ 'Öl"le • te•ehbüsatta bulunacağını 2unnetmek· 
·ıı · · · AA ) y · " · lıldırım harbinin akim k3lması üze- ' namesini, e"velemirde mı etımızın lk>rlin, 23 ( ·. · . ;--- arı re~mı ~ulh teklifi gelmektedir. miştir: tedirler. Bu mahfillerde Hindiçinidc 

yaptığı diier muahedelerle mu~aye- b\." ka~·naktan. bı~dırılfyo~: Almanya, bu teklifin kabı:! ~dil. • riııe yeni \"<' tehlikeli bir hareketin - Boğazlar üzerinde bazı kim3e· bir h§dfae çıkar8a bunun ::'.!nnçuri hu-
te bakımından ve sonra da bızz~t Berlindeki sıY~5ı m~!1fıll~rde bu: mi;.-cceğini bilmektedir. Fakat ıngı~· ba~hyacağı iddiaları ~imdi meydana !erin '.!'melleri olduğu söylenmiştir. dudundaki fanlireti gizlemeğe yarı· 
muahedenin ruhi noktasından tetkık gün haber -ııJındıg~na g?re: ~apotı hü terede ve Amerikada >Ullı tar11ft3.1• çıkmı~tır. Bıı geniş mikya>la gaı har Fakat ne Karadeniz ve ne de Çanak yacak bir düşman perdesi olacağı ka-
ederıek kıymet ve ehemmiyetini da· kilmeti, ingilterenın Hındıç~nide ba- lannın hükiımetlerini t:ızyik edebıl· idir. kale boğazına kimsenin el uzntmMı· naati izhar edilmektedir. 

-Devamı ikind aahifede - - Devaau ctiirdUncll ııbifede - mclerj i~in ~·apacalrtır. ";ıiiii;.;..-----------·· nn TUrl<iyc u1ahal bırııkmıy~~aktır. •!t!llllHICll!:!llHUIU!Ununuıunnuunnnu 
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Lozan 
ıldônümü 

Amerikadaki Nazi 
suikasdcııarı 

AGIR YARALI ESiRLERiN 
MOBADELESI 

• 

(ANADOLU) 

Bu sene mahsu kali 
BUGONKO PROGRAM Loııclnı, 2!1 (A.A.) - H::ırp e>ıirl('- b k d 

rinden ağır yaralıların mübad;l:si a ı mı n an 
- Baıtarafı 1 inci sahifede - hakkında bevanatta bulunan Harıcıye 

ha iyi takdir etmiı oluruz. Bahriye tesislerinde müsteııarı Lev, ağır yaralı esirlerin 
çok yüksek 7.30 Program, 7.33 Müzik: Hafif 

program (pi.), 7.45 Ajans haberleri, 
8.00 Müzik: Hafif programın dm·amı 
(pi.), 8.30/8.45 Evin saati, 12.30 Pro
gram, 12.33 l\Iüzik: Fasıl hey' eti, 12.45 
Ajans haberleri, rn.OO Müzik: Fasıl 

Bütün milli tarih boyunca bizim hastahane gemileriyle iadesine dair 
büyük bir taliııizliğimiz olmuıtur. yangınlar çıkarılmış gecen sene yapılan teklifin Alman hü- Üzüm ve tütün rekolteleri nok-Miıletimiz çok defalar büyük, çok kfiİnetince kabul edilm<>diğini bildire-
b·<iyük zaferler kazanmış, ülkeler . rek demistir J-i; 
fethetmi§, diyarlar istila etmiıtir. Vaşington, 23 (A.A.) - Am~rıka - Şimdi Alm::ınyn, ağır varalıların 
Fakat iş bir masa başına oturup bü - Bahriye encümeni rei-ıi Val.., mahreı;ı tayynrelerle ve bitaraf memleketler
tün bu kazançları tesbit etmeğe ge- raporlara nazaran ge<:cn »ene Bahrı- den g~mek ~uretiyle iade;:;ini teklif ~l
lince siyaset adamlarımız orada he- yeye• ait bazı tesislerd~ Y.ang~nlar çık- miştir. Fakat hu pratik görülmemı~
men hemen hiç bir zaman hakiki bir tığını söylemiş ve demıı;tır kı:. tir. Yeni bir teklifte bulumılmuııtur. 
beceriklilik göstermemiş çok kere- - Nazilerin umumt karargahı S::ın Bu teJ·lifi Alman hükümetinin i.d ~ö

t • v f } d he~·'eti programınm devamı, 1!1.15 
San, zey IDY8~1 az 8C8 lr 14.00 }Iiizik: Kanşık pr~~ı:am (pi.),. 

·~ • .. lı" t ı t · J ·k b' ·t· . ~ lR.00 Program. 18.03 :.\fozık: Radyo Aliikadarlnrın verdıgi malumata ı.ro- ın om ur. ncıı· ;ıı ııı, ze) ııı~ agı . t . ·kest ·ası 18 !10 Konu~-
re 1941 mah;ml rekolte;;i memnun iye- 35 bin Ye tütün de 22 bin ton raddele- ca.z. \ ; .

1 
anlgko toı · t 1 

• - ' 
18

·
4
· 

0 
"'I .. 'k~. ' · · ı r B t h · ı ·· t' ma l• e m ~ e pos ası, . •• uzı . 

ler muharebe meydanlar~nda elde e- Fransigkodadır. Deniz makamlarının rec ğini iimid <'dE'riz. 
dilen zaferler burada kaybedilıniı- raporlarına göre Paf'ifikte 400 kadar 
tir. Tarihimizin çok eski devirlerin- nazi ajanı faaliyette bulunmaktnılıE. 
de muhasımlarımıza doğrudan doğ- Eğer bir Amerika!} ~ı;hlı:;ı zjyaa ug-

ti muciptir. Noı:mal se~eler.: n;s~ır!1 rn1! ec ır. u a rı;.~~{~:~~-~~re,n~~~r~~~ İne~ saz hey' eti, 19.00 Konuşma (derd-
i.iziim rekoltesi bır~zk. nok sansa c la .a. ı~ .b\·~gıt gel~~nb'. ene k"anlık~!. e etn.1ekle !eşme saati). 19.lG l\Iiizik: Radyo caz 
te itibarivle cok ı·u se ve tane erı ırı ın on tı.{ ır no ·' ırac · ta k t 1 
olduLJ.n~dan p.ek ~efi~ mahsul elde edi- beraher tütün mah;.1ulü 14 bin ton nok- \'e 111ı;,030°rA·~s rahsıbprol g~am1~n4ı:ı /ıt~-., · · ı H ı · d'l · 'b' ·· "d vamı, "· ıans a er en, v . .J l• ı-lecektir. İncir mahsulü de nefaset ılı- ~anc ır. ava ar ııım ı <ı gı ı musaı . "k. n·· · .1 1 . 20 15 Rad"o <Y'"-. ı 'il "d h ı·· f , ı· · hnfa zı . unya ı:ıaı n aıı, . ~ ,.. .. Almanlara göre 

ruya dikte ettiğimiz muahedelerde rarsa, bu Amerika ıçın felaket ola· - Baş tarafı 1 inci sahifede -
bari\' le mükemmeldır. Yapı an ı < gı erse, ma su un ne a~e ını mu " ' - . t ,. '}0 4:-· fil"' "k. S 1 sarkıl ar 
tah~inlere göı·<.>. ii7.üm bn ,;ene J.i _ ;,o za edeceği ümid olunmaktadır. ~~.~~· Zlr;a~ ta~~Imi \'C 

0T~pr~J, m~h: 
bile muayyen bir hedef vahdeti, ciıktır. . .. l car ve Slo\'ak kılaları di.işmam takip 
memleketin her türlü ihtiyaçlarını , Valş, donanma ve te:.ıf'atın mt~c_a, ediyorlar. aeıı - , ulleri hor.sası. 21.10 :Vli.izik: Solo sar-

i B k• • b• k kılar programının de\'amı, 21 :25 Ko
eş JŞı ır iZ :ıu~ma (San'atkarlanmız konuşuyor). emellerini gözönünde tutmuı etraflı faası için ~iı: sivi! ~~ıhafa.za. ~e~kılatı ~ark cephesinin diğer kısımların-

bir menfaat insicamı yoktur. Hemen \'ÜCuda ~etırılmesını ı;;temı~tıı. ela Sovyct grupları ilı!ıta ve imha <'- Gedizde bir 
21.40 • lüzik: Senfonik müzik (pi.). 

kaçırdı 22.30 Ajans haberleri, 22..15 :VIi.izik: 
Darıs nıüziği (pi.). 22.5!) / 2!1.00 Yarın
ki program \'C kapmıış. 

hepsi sümmettedarik bir menfaatin -- - dilmektedir. bogv olma 
istihsaliyle iktifa etmit, h~rp mey- ediline bir tanesi bile ayakta de- Finlandiya cephe:<inde harek~t 
danlarında alınan zaferlerın azame- -·ld' . h psi yıkılmış hepsi parça - plan mucibince devam etmektedır. , 
t~. ile m~tenuip ola~ak geni~ bir gö- f;n;ı;tır~ Yalnız Lo;an muahedesi- Tayyarelerimiz yeniden Mosk~_v~yı 10 yaşında b · r çocuk Fakat kız bunların 
ruş ve ıhata ~udretınde? mahrum dir ki, bütün mevcudiyeti .ile ~yak.ta bombardıman etmişler .. ".e mu?ım • , •• •• •• • 
kal.mı~t~r. Parıs ve Be~lıı;t ~uahede- durmakta, en ufak bir hiıkmu bıle lıa;;arat yapmıf)lardır. Muhım mık - beygırle suya ~omu\du ehnden kurtuldu 

---000---

FRANSIZ GEMiLERi TOLONDA 
lerı gıbı Avrupaya ye_nı bır ~ız~m ve- bütün salahiyet ve kudıiyetini muha· tarda yangın bomb-aları atılmıştır. . .... ·· 1 J • • Oclemiain Ocaklı köı·iinıle hir kız Ankara, 23 (Radyo gazetesi) -
rrn muahedelerde bıle rolumuz ek- f t kt d. nerliı1 23 (A A ) _. _ 22 temmuzda l\Ieııcmeııın :Maltepe ko~ um e 111 

1 
"h'd" . 

1 
• t B 

1
.. .. Hifa, \ oglen ve Yol.ven torpitlo krıı 

. h 1 1 aza e me e ır. ? , • • · . 1 - 1 , k' 1 i . rnr·ırma a ı::e::ıı o mu,; Ul'. ez< ugu- .. 1 . . n t
1
· kaç ıı·al· "'o serıya mu asım arımızın arzu arını A ba bu niçin böyle olmuştur. I Alman ,;ava~ tavvarelcri Ode~a Jıma. ıogu ma 'a ası o muş uı. . " k'" ... el Kadr" - ı 1 ~ , 

1 
la vazor e!"ının eyru an : ' ' -

istimar etmekten veyahud dn paıif Locaan mu'ahedesi insanlık kadar ıııııa' hil~um' et~islerclir. Eüvük yan- Foc:anın Dağara:o\l köyünden lsmail lııllıcl.I 0G~ un .e~ , ·rkaıl ogl· u ;1h) aeş,ıı0c_ !ona geldikfori bildirilmiştir. Bu ge-
b. • ·ı·- · h' k .. z ' " · -1 · l V ı· Mit k'" ·· a ı ezer \e .ı ·<as.ırı ·"' m <ı ıı:- ·• 2100 t 1 ı 1<) ·1 o:··ı·rıt'n ır seyırcı ıge ın ısar etme ten oteye k. b' zihniyeti ilk defa ola. gın lar "lkarılmıs ve a"keri hedefler- oız: u on ,\ aşmc a e ı, a epe oyun-

1 16 1 
İlı ·ıh' ·T .

1 
H" e in mı.er • on ıı < ve • - mı · u • ı -

ge~::i:~!~~~ bundan gördüğü za _ ::~ı ta~f;ye eden bir ahitnamedir de cle p~~~~f~,~~a~ı~i~~~b~~:~{u~~poları- ~~kd~~~;~~1J~1ı~~ı~ı!~:1a~~~~·v~~~~~~rs~J~~ 1 o~lu i~1~;~ı~0f 1 ~icht.rr~ı~~;n ıy~;ııı dedirler. .---o--
rarlar, hesap edilemiyecek kadar, onı.:n. r eye kadar yapılan na isab~tler 'vaki ~!muştur Limanın nıak için herabcrce Kumtepe mevkiin.,~et ... ıkusta a 0 \

11 b-\~1~( ~ ktmk~? A k A v . t 
fazladır. b .. t .. zana ghe ıdncler bi galip He birllb~ı k::,mında a·rka~ından bllvi.ik van- deki Gediz nehrine gitmişlerdir. Veli-,-"-.. ca aral~an epd ılrlıt'."' .ca ıb o- S . erJ azıye 

M b. - ı f k u un mua e e r · ' • · · · . b" d·-· b · d · · ıvunci"n " yaşın a a ıceyı ce ren uayyen ır programa, en u a -ı· s da mag-lfıbun bütün 1 gmlar cık"n biı· cok infilaklar müsa- nın ın ıgı eygır suyun erın yerme 1·- ~ 1 , l k - l .. f .~ t 1 
k k d b. d'l · b' mag up ara ın ' ·• · • · · b' 1 b" ·· ··1 ·· kacırmıs ar,,a c a, ızcngız ııı II:->a ı- - Bas tarafı inci sahifede -ro d t~~ın'.' . a kal' t~~. ı~ e ·ı; mı!}·ıı 1 ır haklarını galibin lehine terketme - hede edilmiştir. y.ı.tm~i·:·e ırc e_n. ıre S:yıa g~ll~ mu~- 111 bulaı:ak hunların elinden kurtulmus 

ıe e e .~şhkra - e.ttLıgımız ı .~ mkı etler si zihniyeti ile yapılmış muahede~er He isin ki, 23 (A.A.) - Son yirmi l~_r. • .. :ıvazenbes_;ınlı rn)t' e: enV k~ ı shtı\ka Ye karakola koşarnk ı:ıikaı·tıtte bulun- yoktuı·. Ordu bozulmuştuı-. Arada 
a~~sı muza eresı ozan muza ere e- dir. İlk defa olarak Lozanda gahp döı-t saat içinde Finlandiya kıtaJ.a!'ı c uşmu~ ve. ogu muş uı. . a ~ -~ - mustur · • irtibat kalmamıstır. Bu Alman tebli-
rıdıı-. Karşımızda muhasım olarak , T" k hh ·ları bu zihniyetten ~ark c"phe,;inde yeni bü\'ük muvaf-ıkıncla tnhkıkata devam edılmektedıı. s' .J ·I. l II 1.1 ,... . .

1 1
.
1 

. h" , ğine göredil'. Harekatın Orlof bölge-
b .. ·· b' A .. h.d ur mura aq • . . · ' · • . . ucu arc an a ı "ezer ı e na ın. 

1 
k . 

1 
b utu~ ır vrupanı~ mut~e ı . ~ele- kendilerini sıyırabılecek kadar ~ır fakıyetler kazanmışlardır. Bır Fm ooo Tevciİ \·akalnnmıs, diğerlerinin de tu- sine intikali de bu c eme . ıse le, u-

g:Ie.rı vardı. ~~ galıp devırlerımızde istikbali görüş kabiliyeti göstermış: hücum nıi.ifrezesi Ladoga göliinün ZAB/TADA tulmas; için takipİerine cıkılmıstıl'. ı'ada bi1· inhilclli kabul etmek biraz 
hı,. ıhsan k~bılınden_ muhasımlarım!: fer; bil" galip ile mağlup muahedesı ~rkmcla ve Sov~·et topraklarında ... sı:•••e•-sym•=•.. · 

000 
· gi.içtiir. O bkclirclc Almanların )fos-

7.a bahşetmış . ol~uı:umuz n. tabu değil, iki komŞu millet araııında her kendisine adedçe çok üsilin üç bin l\OVa önlerinde bulunmaları lazım 
li. a.klarım_ ızı bılP. .ıstırd .. ad edebılmek tu"rlu" nizaları tasfiye etmek, istikba· kis.ilik hir dü~.man ala~.-ını imha ve Dcnıiı· crılını.~lar: iaşe hey'f.:.f faaliyete gelinli ki, böyle bir şey y1Jktur., 

k d l 1 l·no··ııu·· ca.clllesı"nde İsmail oO-Ju Özha- Al 1 Uk l d ı cın çetın, ço çetın muca e e t!r yap le ait yeni harp tohumları bırakma- <ıvni zamanda muhtelif cin::ten harp . "' • man ar, ranya cep ıesın e 
m?k ~ar~r~ti _karşısında idil;. Bi_r mak zihniyetinden mülhem bir mua- malzemesi iğtinam ctmi~tir. nın .. Baya~ .:\-Ie;--mene~ııı ~a~ç.e duv~rı~: . geçıyor .. ri.ca~v !1~lin~veki Sovyetlerin takip e-
n;ı~letın ıstıklal, hakkı, ke~~· .. kendı- hede akdetmi,lerdir. Cephenin miiteaddicl kısımlarında <'.akı demıd~rı çaldıgı, şıka~ et edılmıs Şehrimızde. ~şekkül eden İuşe mu-

1 
lı_ıld'.gını, dıg~r cephelerde kuvvetle-

nı ıdare hakkı, ner ş yden ustun ola· Muahedenin en büyük kıymeti bu- mühim Sovyet tesekkülleri ihata e- \e suçlu )akalanmıstıı. dürlüğü, te~kılat kadrosu kuruluncaya rın ıha+a Ye ımhasına devam olun 
rak ~e.ndi vatJJ.rıda~lar~~ı himaye hak radadır ve Lozan muahedesi bu ba· clilmistir. Diğer taraftan Sovyet Ka- Rezalet: . . . . . •' ,.. kadar ihzari faaliyetine . başlamrntır. 1 d~ğumı bildi'.iyor:. n~. orta kısm~ 
kı gıbı pazarlık Vf> rnunakaşa kabul kımdan istikbal için, bütün dünyaya relisinde sevkülcey!"i bakımdan ehem _ Bucada ~fe_cıdı.}e caddt>::.ınde ~~·}. up !Ayni zamanda İaşe hey'etı de çalışma-! aıt 

1 
ol~a gerektır. Çunku Almanım 

•'~rnez en bıuit,, en ~ptidai .h~klarımızı yeganı/ bir nümunediı-. Eğer umumi ıniyeti haiz bir çol· yerler isgı:! edil- oglu ~~rah~~1 ın Abdullah ,~ızı 9.. j-~~ı~~- ]arına başlamıştır. Vali~in riyasetinde' buı:.ılarcla s?ri hareketlerle Ru,; ~ı -
tııle kRbul ettırebılmek ıçm murah- harp galipleri de bu zihniyetle ha- miştir. ~~ Mırnyı ı.Hal ederek.~~ ıı~e :g?tuıd~- olan hey' et mıntaka Tıcaret ve Top-1 tal arını gerıde bır~l~mışl~nlır. Rıın
haslarımızın saı·fettikleri gayretler, reket edebilmiş olsalardı Avrupada Beri in, 2!1 (A.A.) - Alman hava g~_ ye ırzına ~sallut et~ıgı_ ~)l~d~ et eclıl- rak ofisi müdürleriyle Ticaret odası < i Birali~toktaki gıbı genlerde hu • 
beJi~r takatinin f~.v~.in~.e telakki etli- •imdi kan gövdeyi götürmezdi. Nite- kuv,·etl<'ri, 21 _ 22 temmuz gecesi rlıgı~c~<.>~. A~lı;--ey·~. \'e.r11 rı:1.!Jtır. umumi kfıtibi ve Fiat mürakab? büro- luııaıı kııvyetleri imhaya calı~nıakla-
lt·bılecek kadar buyuktu~. Garp ordu. kim bugünkü harbin galipleri de e- :uo~kovaclaki aı-~eri hedeflerden .baş B:ı.bıı, l~ı 1111

1 
d~ıt:'rı · 

2
:, .. . d :<u şefinden ~erek~i.iP_,;tmektedır. rlır. 

unun kahraman ''e galı~ ~uın~nda- ~er Lozan muahedesini numune ola- ka sark cephesınden ricat etmekte U:•. sm.ı aneu~ : 11 •• ,ızı. '. ·1 .ı~ın a İnse hey'etı bugun ?g'.~~en e~vel Y~· 
111 h~et Pa~a Lozanda b~tun dunya- :-ak alabilir, yarın bir galiple mağ- olan Sovyet kollarına, clemiryolları • ~ehıa~ )~ehmed ~Tglu_ Omeı. \e Hııs~n li Fuad Tnksalın reıslıgınde ılk ıçiı-

(Radyo ga:1.etesinden) 

nı? bı.rleş?1ı~ rnen~'?'atlerıne karşı •up muahedeı.i değil, herkesin hak· na, garlarına ve tank toplantılarına ~ı~~ 2~ j a~~n~a 1
• e~lıl'l'.~'. b_~r e~ ~e , - maını akdedecektir. Bu to?lant.ıda kah:, ---

~aı~ mı~lctın e.n. tabu hakların• ~abu) kını kendisine veren bir tasfiye mua· hiicum dmi~lcrdir. Bir çok laıık ve ıesııı~.l~n .~ 1 ~ bırlerını do\ muşleı dıı \'e w dvilerin ihtiyaç .sa~ıplerınP fovzı lznıir beled ·ye sinden: 
• ttırebılmek ~çın .ca~ cephuınden hedesi yapabiliı-lerse, bu geniş zih- her tiil'iii. n-akil vasıtaları tahrip e· D,01 muş;. . . ;. , · şekli müz~~:r<: edil~~ektır. .. .. Karşıyaka 1710 sayılı sokak dö~e-
cok daha çetın .hır mucadeleye ~at- niyeti gösterebilirlerse beşeriyet bel- clilmiı;tir. Nakli.re ve zırhlı trenler • ~m:ız~.ıl~~ ~'hıst,ıfa oglu,. Fe~n:ı , Öğrendıgımıze gore, bugunku top-
lanmak zaruretınde kalmış Vl' ışte ki dP müebbeden harp gailesinden yoldan cıkarılmıştır. Çerkasin _ Tren ~1~!11 1 ş ~~ı:t.ı -.u .~ a~ınd? ~eherı <''.~111~ lantıda tzmir mıntakasının tohumluk mesinin 1710 sokaktan itibaren 200 
buradan da İnönünde, Sakaı-ya_da ~ kurtulacak, yeni bir devreye gire· c;on clenıiryolu kullanılmaz bir hale onu~e. r.op. te~ek:~ı koj r·181fa .mugb"ı me,;elesi ele göriişülecektir. metre boydaki kısmının Belediyece ve-
~fyon~a ve Dumlupınarda oldugu gı cektir. gelmiştir. Leningrad _ l\.lo,;kova yo- olaı ak do\ muş \e tutu mn~ tıı. x rilecek kesme taşlarla esaslı tamiri, 
bı, galıp ve muzaff~r -;ıkmıştır. Lozan muahedesiyle tarih sahne- !unda bir kaç tren yoldan çıkanlmı~- b • d Fen işleri Müdürlüğündeki keşif ve 

Lozan muahedesı bu bakımdan ta. sine doğan yeni Türkiye hem kendi- lır. Babasının evini yakmış Pantalon ce ın en pa- şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko-
rihimizde bir misli daha gösteı·ilemi- sine, hem de beşeriyete işle bu kadar Berlin, 23 (A.A.) - D. X. B. nin raları aşırmışlar ııulmuştur. Keşif bedeli 2145 lira 15 
yecek kadar Yeg~n~ bir muahededir. büyük bir örnekle bu derece sonıuz öğrendiğine göre, Smolenskin ~imali i\Tcn:?menin Emiralem nahlvcsiııde .. .. .. kurus muvakkat teminatı 160 lira 90 
. Muahedeye ha~ım olan ruha ge- l:>ir hizmette bulunmuftur. ~aı·kisinde ihata edilen Ye miiteacldid Ali oğlu ibralıim Bükel'in babasına ait ... 'arlıdere koy~ıııun Üç kuyul~r ınev- kuru;tur. Taliplerin teminatı öğleden 
lınce onun e~.eı;ı;m~!et ve şumulü pek Bundan sonra da istikbale niha- huruç teşebbi.islerinden sonra tam~- ve ym·la civarmda bulunan lıir gözden !dinde Cemal ogl~ Mustafa Özçam; evvel İş Bankasına yatırarak makbuz
çok ~a~a buyuk.tu.r: h~men. hemen yets!z bir emniyetle bakabiliriz. Çün mi~· le imha edilen bir Sovyet alayı - ibaret evi J-ibrille at<:? lem k suretiyle evinde yatmakta ıken b.aş ucuna_ k?Y- lariyle ihale tarihi olan 25/7 /941 Cu
beşerıdır .. um~mıdır. ~ı~h~kıka bir kü Inönü, Sakarya, Afyon ve Dum- ııın yalnız iic;te ikisinin kızıl asker- yaktığı ijikayei eılildiğincleıı suçlıı ya- duğu pantalonun:ın cel:ıı~den 2fa. !ıra ma günü saat 16 ela Encümene müra-
noktay~ hıç ~ıkkat. ettıg•mız var mı? lupınar harp meydanlarının kahra- !erden. mütebakisinin de asker i.ini - ı·alanmıstır. parasının ('.alındıgmı sıkayet Ptmış \e caatları. 10 15 19 24 
Umu,mı harb~ tasfıye eden bir çok man galibi ve Lozan sulhünün bahti- formaoı giydirilmiş kadınlardan mü- _ tahkikata başlanmı~tır. 1 _ Evlenme dairesi bahçesine bir 
;;ıu~ucdelcr ımzalanmıştıq hugün yar fatihi ba41mızdadır. teşekkil <lklu.ğıı ıri.lriilmiı~stiir. Elde Ajan, ının bildirdiğine göre, cephede ooo-- bekçi kulübesi ve bir giriş kapısı yapıl-

un ardan, Lozan muahedesi istisna HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR C'dilen raporlara göre, buraya Bu - bulunan Macar kıtalan ileri hare . Elinden yaralanmış ması Fen i<1leri Müdürlüğündeki keşif 
V•ı A t d • A .. • d gi~rn~t<'n hir k:ıdın tabnnı gönderil- kctlerine devamla rli.işmaııı piisl<iirl- .. .. ve ş~rtnam~si veçhile açık eksil~meye 

f aye aımı encumenın en: nııştıı. mü~ler Ye ~·eni yerler işgal etmisler- K:ııaburuıı ka~asıııııı. Ko.:~dere ko- konulmuştur. Keşif bedeli 1164 l.ıra 7! 
\ ilayPt 1J . 1 k . . .1 • . 11 k .h . _ _ . Bucı.we~fe, 2:1 (A.A.) - 1tarar dir. yi.in<le ,\fohmed oglu Salıh Çelıkkol, ba- kurus muvakkat teminatı 87 lıra 3a 
. . . amız ı. .ı~ gır ~ıı'.ıııı :i ı '. ı tıya~Jarı _olan 44o7o kıl~ ~·uJaf • ğa giren domuzlan~ çifte tü~eğiyle ateş kuru· tur. Taliplerin teminatı öğleden 

~cılıp ~uhuı ~.tn:ıectı~mden )enı.~ien ~.ksıltme mud.detı ~oı :ı/~41 tarıhmden Izmı·r vı·ıa"yetı• daı·m"ı encu·· me- ettiği sı~_ad:ı .çiflen_ın kundag~ndan_Pat- evvelş İş Bankasına yatırarak makbuz-
u0/7 /~41 taı.~hıne kadar on gun mu<ldetle temdıd edılmıştır. Talip olan- laması uzerıne elınden hafıfçe }aı~- lariyle ihale tarihi olan 25.7.941 Cu-
,, rın ıhale gunu o an 31/7 / 941 Perşembe günü saat 9 dan 12 ye kadar Dinden.• lanmfştır. ma günü saat 16 da Encümene müra-
\ iliiyet Daimi encUmeııiııe müracaatları -ilan olunur. 20 24 28· (2797) x caatları. 
--,- • ft -- - - Turi~tik yollaı· ınıntaka Miirliil'!iiğii memui·Iannı iş başına götürmek Alnıan tebliği 2 - 1056 ve 1041 ı:-ayılı sokaklar 

zmır Haueti Mubasebai huıusı·uı MO- .e getirmek üzere aylıkla bir taksinin kiralaıım:ı;:;ı 15 gün miıcldetle pa- Rel'liıı, 2:~ (A . .A.) - ,\lrnaıı tebli- arasındaki 9:)4 ,;ayılı Karakapı cadde-
-· sinde 300 metre boyda yenıden ana .• zarlığa koııulmuıstur. isteklilerin 7,8ı911 Perşembe günii saat 11 ele Vi- gı: · · J · nurju. UUD 8 • 1 ·ıt . .. h'H ··ntl beş bin ton- kanalızasyon yaptırılması, Fen ış er: fayıet Daimi encümenine Ye şartnameyi görmek istiyenlerin Turistik yol- ngı ere ı;,ı 1 eıı e M""d" l" - ·· a k. k 'f şa tname!lı 1 ltık bir gemi batırılmıştır. Bazı ingi- u ~r ugun e 1 • eııı ve r • 

K lar mıntaka .Müdürlüğüne miiracaat eylemeleri. Teminatı mııvakkata . d 1 t . , veçhıle açık ek. ıltmeye konulmuştur. acıf)::;•nı kayuına nazanııı Ganiy~J oğlu Alel>saııdır namına mukayyet 60 liradır. (2845) lı~ t~y:yare m~y _a:ıı arına -.ı.a~ru~ ~- Keşif bedeli 9346 Jira 99 kuruş muvak-

u.ılunan ve Alsanc-:.ık mahalle. inın l ·t43, 1446 sokaklarında ve 1228 ada- ı"stanbul ıı·saıır sa•t n im k • d ~~\:ci~~tr.15 ıngılız tayyareR•. duşu- kl_atl tt:mitnat~ 70tl -~i_rla 102 kurvueşltİuşr.BTana-
ı •• n 8 pars lincle mukayyet bulunan "~ 430 lira varidatı gayri safili 34:10 1 a a omısuonun an,• İn iliz tayyareleri batı cenup Al- ıp erın emına ı og ecen ev . · . • 
.. ca kıyın tiııctek~ 72-ti ve 146 taj mmıaralı kargir deponun miilkiyeti mü ~ , . f"l" k •a gın bom- kasına yatırarak makbuzlanyle ıhale 

ma!\} a::.ına ın .ı a ve ) , n tarihi olan 25.7.941 Cuma günü saat luakım \'er:gi borcund, n dolayı hacız edılerek \•illiyet idare heyeti kararı Komisyonumuza bağlı yatılı Liselerin ihtiyacı olan 35444 lira tahmin baları atmışlar dır. 
16 

da Encümene müracaatlal'l. 
ıı 21 gün müddetle müzay.:cle,\·e vazedilmiştir. bedelli 201150 kilo, 264500 ·det 45800 demet olan 38 kalem yaş sebze ·i 

3 
_ Aceze ve muhtaçlara verilmek 

ra1tp vera uir rnşığı oıanıarın temınat akçaları ile birlikte 11-8-941 ve 24000 kilo yoğurdu beher kilosu 32 kuruştan kapalı zarı usuliyle ek- DOKTOR üzere 25000 kilo odun kömürü satın 
tarihınde ;;aat on altı ela idare heyetine müracaatları ilan olunur siltmeye konulmnştur. İlk teminatlar; sebzenin 2639 lira, yoğurdun 576 alınması, Yazı işleri l\Iüdürlüğündeki 

22 24 2805 !iradır. Sebzenin şartname bedeli 178 kuruştur. Eksiltme 11/8/941 pa- Ali Agah şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko-

D ·--- --- zarte:;i saat ıı de Be"og-lunda Liseler alım satım komis ... ·onunda yapıla· h nulmustur. :\iuhammen bedeli 1500 li-evlet Demi. Yolla da .J .J Çocuk Hastalıkları Milte assısı ra muvakkat teminatı 112 lira 50 ktı· f fln n: caktır. İstekliler 2 90 sayılı artırma ve eksiltme kanununa göre hazırlı- Hastalarını Pazardan matla her ruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
A;'agıaa mJctarı rnuııammen bedel, temınat miktarı ile istihsal mahalli 

gu t~rılmış olan bir kalem balast kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
.ııııııruu.~a 4 Agu tos lNl .l:'azarLesı günü saat 11 de Sirkecide 9 lşletme 

iıın:ı ındn AE. Komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin teminat 
\·e kanunı ve:;.kalarını ihtirn edecek kapalı zarflarını ayni gün saat 10 a 
hadaı- komisyona verm !e ri J:izım<lır. Şartnameler parasız oalrak komis-
yunundan Yerilccektir. 20 22 24 26 (2746) 

Ocak Km, si ::\Iiktarı :\luhammen bedel Teminat 

168 - 180 7500 A3. 20625 Lira 1546.88 L. 

izmir vuaueti 
d ürlüğünden: ~ 

Muhasebıi Hususıuı Mü-

Tapu sıciline göre 6 hi. ede 8 hiı;,:esi Franw kızı Tereza ve hissesi Yor
.ı,;i kızı Ye,.;ilikiye l>ir hi~"e i Zak oğlu Fransova ve 3 his esi Afifeye ait 
ııltııı mesudiye mahalle ·inin IIacıkebiL· sokağında 3200 lira kıymetli 47 
ı.umaralı hanenin miilkiyeti hina ve buhran vergilerinden dolayı haciz 
edilerek atılığa ı;ıkanlmış ve ,·ilfı.ret idare heyeti kararı ile 21 günlük 
mUzayedei e ·wliyesi icr!t kılınmı~ icli. Talip zuhur etmemesine mebni mii 
~ayede müddeti on gün daha temdid edilmiş olduğundan talip ve bir ilişi
gi olanların 31-7-041 günü akşamıııa kadal' idare heyetine müracaatları 
Uiin olunur. 22 24 2806 

yacakları zarflarını yukarıda sözü geçen saatten bir saat evvel komisyon gün İkinci beyler sokağında (84) evvel 1'ı Bankasına yatırarak makbuz-
t·ei::ıliğine makbuz mukabilinde vermeleı·i şartname Galatasaray lise- numaralı muayenehanesinde kabul Jariyle 

0

ihale tarihi olan 23.7.941 Cuma 
3indedir. 24 29 3 9 (2744) tedavi eder. günü saat 16 da Encümene müracaat-

ve )arı. 10 15 19 2ıl 

Deniz Levazım Satın alma ko
misvonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 52,700 lira olan 100 ton sabunun 30 tem
muz 941 çarşanba günü saat 15 de kapıalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 3885 lira olup şartnamesi her gün 264 kuruş mukabi. 
lincle komisyondan alınabilir. 

3 - hteklilerin 2490 ~ayılı kanunda yazılı vesikaları muhtevi tanzim 
edecekleı·i lrnpalı teklif mektuplarını belli gün ve saattan bir saat evveline 
kadar Kasımpaşacla bulpnan komitıyon başkanlığına mkbuz mukabilinde 
vermeleri. 15 19 24 29 2678 

Yüksek Mühendis mektebi sa
tın alma komisyonundan: 

l\Iektebimize kapalı z:ırf usulü ile 30 bin kilo et alınacaktır. Beher 
kilo,;unun muhammen bedeli 60 kuruş ve ilk teminatı 1350 liradır. Ek
siltme 31-7-!>41 saat 11,30 da mektepte ~·apılacaktır. 

15 19 24 29 2679 

Süm rbank Yerlim -
lar paz r ı lznıı

0 

ma-
w 

gazasın an: 
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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azım l'UDU" ıaı atın ma Komuyonundanı 
Umum İlk 

Cimi Miktarı tutarı 1 il- teminat M!inakasanın sekli ihale tarih saat 
Kilo Li. Krş. Li. Kr. 

Sı~ır eti 66,000 23760 

~:ı:~ :il ~i~;ggg ;~:~~ 
Sığır eti 218,000 78480 
Sığır eti 88,000 31680 
Sı&ır eti 54,000 • 19440 
Sığır eti 42,000 15120 
Sığır eti 20,000 7200 
Koyun eti 14,000 6580 
Koyun 

1782 
5886 
5886 
5886 
2376 
1458 
1134 
540 
493 50 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
'Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

4/8/941 
4/8/941 
4/8/941 
4/8/941 
4/8/941 
4/8/941 
4/8/941 
4/8/941 
4/8/941 

pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 

kooğ~rt .·· 3,000 525 39 Açık eksıltme 4/8/941ıxızartesi11 
Y 
1 

n sut 3,000 405 30 Açık eksiltme 4/8/941pazartesi11 
- Ayrı ayn şartnamelerle yuk.1rıda cins ve miktarı yazılı 11 ka

em et yoğurt ve sütün hizalarında gösterildiği gijn ve saat • 
lerde kapalı ve açık münakasalan Y11Pılacaktıı·. 

2 - Bunlara aid şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Kapalı zarfla münakasasına iştirak edeeeklerin 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 neti maddelerinde yazılı vesika ile gene bu ka. 
nun tarifatı dairesinde tekıif ve teminat mektuplarının bildi
rilen saatlerden bir sa-nt evveline kadar makbuz karşılığını 
ela askeri po~ta 1837 satın alma komisyonuna Çanakkalede 

~--.:b:.:u::_:lundurma 1 arı, 12 18:-:.:2:.:4_3::.0::.,.. ______ _ 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l Beher kilosuna ı:3 kuruş fiat tahmııı edilen 232 Ton patates. 

26, 7ı'ltl gunıi .aat 11 de kaplı zarfla isteklilerine ihale edilmek 
ü1.eı~ eksiltmeye konmuştur. 

2 - )luhammcn bedel; -30160- !ıra olup ilk teminah 2262 liradır. 
a - Şartnamesi komi"yonda göriı1cbilir. 
4 - Hep ine istekli olmadığı takd,rde Anadolu ve Rumeli cihetlerine 

ait olanlar ayn ayrı da ihal« edilebilir. 
:ı - İsteklilerin belli günde en geç 'aat 10 na kadar kanuni vesikaları 

ile birlıklc teklif mektuplarını makbuz kar~ılığı Fındıklıda Ko-
mutanıık t;ntııı alma konusyonuna vermeleri. 9 14 19 24 

----lzınir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 
ı - Askerı hastalıaneıım ihtiyacı olan 20 bin kilo süt 11-7-941 

gunu ihale edıımek üzere :.çık ek•iltmeye konulmuştur. 
2 - Talıp çıKmallıgıncıan yenıllen açık eksııtmeye konuıan sütün 

munammen t>ecıeli 3400 !ıra olup muynkkat teminatı 255 
!ıra 50 kuruştur. 

:; - Ih-:ııcsi 4-ıl·~'.ll ııazartesı gunü .aal onda askeı-lik dairesinde 
yapııacagından ııugun ve saatta ıstekliıerin teminat !arı ile 

___ ...:uırlıKte komısyona muracaatlan. 20 24 29 2 
İzmir levazım amirlıği satın alma komisyonun dan: 

J - Heher kııosuna ına Kuru~ ııat talımın edılen 20 Ton .ııde yağı 
2b1 7ı!JH paz:ırtesı gunu >'aut ı;, de Çanakkale A>. Satın alma 
Ko. da pazarlıkla satın aiınacaktır. 

~ Kat'ı temınatı 4650 liradır. 

:ı Evsaf ve şartnamesı her gll :ı 1-i:o, tİa görülebilir. 
4 - 1 ·teklıl~rın mezkur tarıhte koıoisyona gelmeleri. 19 24 

lzmir levazım amirliği aatın alm; ko;;;iaYonun~;-------~--
1 ~ Tıılımınen ııeııer kilo:ıu 3v J,uruştan tiO ton l'f'hriye pazarlık 

usuıu ıle satın {llınacaktır. 
2 - lllulıammen bedeıı ~l tıin lira muvakkat teminatı 1575 

4 

lıracıır. 
anname i konusyondan Hrilnı~ktedir. 
lhnl sı 5-8-tı41 ,e;a11 gunü ant on lıe~te GelilıoJuda ~~ki ~uUc 
hınasıııda komı,yonumuzun bulunduğu mahalde yapıla-
caktır. 

G - lstekllle'rin mezkür gün 'e aat on ba,;te komi~yonumuza mü-
racaııtıan. 20 24 ııı 1 

lzmir Levazun Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Tahminen beher kııo,u -!O kurn~tıın (100) ton makarna pa

zarlık usuhyle satın alınacaktır. 
2 • l\Julıamınen bedelı 40,IJIJU !ıra muvakkat teminatı 3000 lira

dır. 
a - t;arınamesi komisyonumuztlıın veı·ilmektedir. 
ı !halesi ıl!-7-!J41 pazurtei'< glinü saat lö de t;eiiboluda eskı şcı. 

be bıml'ında komı~voııumumn huhınduğu mahalde yapıla . 
caktır. 

5 - isteklilerin mezkür gün \ e saatra kom,•yonumuza müracaat-
ları. 15 18 21 :.:..'4:_ ________ _ 

İzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 

" ., 

)ltktnr_ 
Kilo 

2000 Şehriye 
8000 Bulgur 
,;ooo ::>ade yagı 
>!000 Gı:ı yağı 
fülJO Ayaktnn ::;ıgır e. 
60011 Ayaktan •ı.i!ır 

8000 Patates. 

......... -- - ~ -·-

l~mir_ levazım amirliği aatın alma komiayonundan : 
a/ Agustos, !141 Salı günu saat 15 de Topkapu ::11altcPC satın alma Ko. 

ela kapalı zarfla ek iltmesi yapılacağı Anadolu gazetesinin 19,23/Tem./ 
041 tarihli ııüshalariyle ilan edilen 1000 ton kuru fasulya görülen lüzum 
üzerine 8atın alınmasından ~arfınazar edildiği ilim -0Junur. 

lzmir levazım amirlıiği satın alma komiayonundan: 
- )luhtcljf mıntakalara yaptırılacak asgari (14000), azami (24500) 

Ton kara nakliyesi pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadı
grndan pazarlık 25/Tem.ı 9.U Cuma günü saat onda Kışlada İz. 
mir levıızını amirliği ealın alma komisyomıııda yapılacaktır. 

2 - Hep inin tahmin 'n tutarı -122500- liradır. 
:ı - Teminatı muvakkatası -7375. liradır. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
'i - Pazarlığa iştirak edeceıı:ler kanıı.ni ve:;ikalar1 ve teminatı muvak 

katalaı~iyle birlikte lwlli gün w 8aatte konıi,yona müracaatları. 

lzmir levazım amirliiii satın alma komiıyonundan : 
Pazarlıkla 7 adet bakır knzan •atııı alınacaktır. 
Taliplerin 25/7/941 Cuma günü saat 10 Kışladıı İzmir LE)vazım 

amlrlifti satın ıılmıı komisyoJıunn müracaııtlnrı . .. 

(ANADOLU) 

1 .. m.r levazım a.-nirliği aahn alma koml•"'onun. dan • 
-: ı ,..11 mı on >eş e Çamıkkalede Deniz komutanlığı zatın nlma 

1 
"8 ~ ın t 1 t J ' • 

komısyonnnda kap~lı. za.'.'fla eksiltmesi yapılacağı Anadolu gazete.qinin 
!l,_u, 18,23, 941 lnrıhh nu<halariyle ilan edilen (16000) kilo Sığır eti 12000 
kilo Koyun eti 9000 kuzu eti görülen lüzum iizerine'eksiltmeden vazgeçil
diği ilan olunur. 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 
Mıktarı 

Kilo 
70.000 Kuru 
40.000 Saman 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem kuru. ot ve samanın ayrı 

~yrı . pazarlıkla satın_ alın,acaktır. Taliplerin teklif edecekleri fiyat 
uzerınden vereceklerı temınatı katiy eleri ile birlikte 25 t 941 
cu.ma günü saat onda kışlada iz mir levazım amiri'" . temmluz .k 
mrnyonuna müracaatları. ıgı sa ın a ma o • 

-İzmir Levazım Aıcirliği Satın Alma Komiayonu d • 
Mık tarı n an · 
Kilo 

3ooo Taze fa;; ulya 
3000 P-atlıcan 
lOOO Domates 
3000 Kabak 

5oo Taze biber 
1500 Soğan 

.. i... 

Y ukarıdn cins ve miktarı 
alınacaktır. Taliplerin teklif Y~zılı alü kalem .. se~ze pazarlıkla satın 
temin-ntı katiyeleri ile birliktee 2eceklerı fıyat uzerınden yüzde on beş 
lada izmir levazım amirli". 5-7-941 cuma. günü saat on beşte kış-

ı . 
1 

_gı__ııatın nlma komısyonuna müracaatları 
zmır evazım amirliği satın a lm - k -:-- d . . 
1 - Kapalı zarf usul" ·ı ~ omıayonun an: 

ihtiyacına talip ~ık::ı:k•~ltmede bulunan 400 bin kilo saman 
2 - Pazarlık 26 t dıgından pazarlıkla satın alınacaktır 

emmuz 941 rt · ·· .. • izmir levazım amirlı - . cuma esı g_unu saat onda kışlada 
3 - Hepsinin tahm · lı satın alma komısyonunda yapılacaktır. 
4 _ Teminatı m • ıknk e ılen tut{lrı 9 bin liradır. 

. u~a atesı 675 liradır. 
5 - Şartna~esı komisyonda görillebilir 
6 - Pazarlıga iştirak d k ·• . 

muvakkataları il e .ece !er kanunı vesikalaın ve teminat 
sacaatları. e bırlıkte bellı giln ve satta kom isyona mü-

l:ıunır Levazım Amırl · · 
1 - Beher kilosuna ~· .:iatın Alma ~omıayoa~daaı 

. kilo sadeya. ·h{ z ellı beş kuruş fıyat tahmın edilen 7Q bin 
mesinde ta~ı ı ıyacı k~palı zarf usulü ile yapılan eksilt-

2 l'a?arlık 28~7 çskmadıgından pazarlıkla satın alınacaktır mıı levaz m · 941 J?~zartesi günü saat on allırla kışlada ·iz. 
:ı - Heı»:r.ın t h amırlıg~ satın alma k3:::o;y.ı:ııuıda yapılacaktır. 
,
1 

_ T , t a. mm edılen tutarı 1 'l85UU liraJır. 
• ~ .... ıa ı m.ıY~kkabsı 6675 ı· l , Şart . k ır.ır ır. '. - namesı omisyonda .... 1,bT. 
6 - Pazarlığa . f k goru " ı ıı. 

vakkataıa ış :ra ~_edecekler kanuni vasikaları ve teminat mu-
- caatıarı. rı 1 e ırlıkte belli gün ve saatta komisyona müra-

lzmir Levazım A "li-· s · · ' ....... ... , 
l _ 9.7.

941 
t mır. gı ahn Alma Komiıyonundan: · 

talip ık arıhı~de ıhalesi yapılan 50 bin liralık gaz yağına 
'!.·- lhalesf 2;';~ıgından tekrar pazarlıklıı. satın alınacaktır. 

si~deki sat · 4~ pazartesi gü11ü saat ikide Topkapı maltepe-
3 _ Şartna ~n a ırıa komısyonunda yapılacaktır. 
4 _ 50 binmle t~ gun ko:nısyonda görülebilir. 
r; _. lısteklile~'.a ı g~~ yagının teminatı katiyesi 7 500 liradır. 

mis"ona ın. mez r gun ve saatta teminatları ile birlikte ko-
--.-...:.:::. , muracaatları. 

İzmir levazım amiri::;. 7:7-".-":""'--:--:-----:-------
1 _ Ya ıla . ıgı, satın a lma komiıyonundan : 

.. P. n ekRıltmesıne talip çıkmıyan 3 bin ton odun 28-7-941 

2 
_ r::~ı;: saat on beşt_e _pazarııkla satın alınacaktır. 

Ş i ammen bedeı.~ 60 bın lira olup kati teminatı 8500 liradır. 
:ı _ 1,~!k~~:;~ı :eeı~· gun komisyond-a görülebilir. 

'"Oııun 1 1' :B'lln ve saatta Fınd ıklıda •atın alma komis-
-,---' a ge me erı. 
İzmir Levazım A · ı .. :;--.-;;5:-:---:-;--;:;--:----- ------

tnır ıgı atın Alma Komisyonundan · 
::IIiktar · 

Kilo 
5000 Nohut 
;;ooo Kuru fa•u ly ıt 
1000 Mercimek 
1000 Soğan 
1000 Beyaz peyniı· 
2000 Zeytinyıığı 
25ÖO Makarna 
1000 Zeytin tane<i 
2000 Şeker 
5000 Kuru fasuln; 
5000 Börülce · 
l 000 Şehriye 

. . · 4000 Bulgur 
) ukarıd-a <:ın~ ve 111iktarı \·azılı on ii. k· ı · 

~arlıkla satın· alınacaktır. • · · ~ :' em yıyec~k ayrı a;Tı ırn 
T.aliple.rın teklif edecekleri fiyat üzerinden •üzd . 

katıyelerı ıle birlikte 25 temmuz cuma günü sa;t e 1~~ lı~ş temın_at 
mır levazım amirliği satın aıma komisyonuna milon a ıtla ışlada ızrncaa arı. 

lsta11bul belediyesinden: 
Mecıtlıye koyuncle çarşı ıçin, Galatada Kalafatçıla B - l 

lu, Feriköyilnde Bozkurt, Şişlide Abi . .. . . r ugu ~ saman _YO· 
garaıı, Cıhangirde Tüfekçi Salih Bata. ~leıhBulırzıkıyet, Taksımde Fıyat 
• dd . , . k ' 1 ~ a, 1 e çı, talımhane Taksim 
.a e 'e HO aklarının şose parke ve adi k ld . ' r ı k ·ı · ' a ırım ınşaatı kapalı zarf usu 
~Ye e sı tıneye konulmuştur. Keşif bedeli 22707 lira ve il , : 
lıra 2 kuruştur. ::11ukavele, eksiltme, bayındırlık i !eri ke temınatı 17~3 
fennı şartnameleri proje keşif hüliisasiyle buna ı:ütefe!r~e!-~ususi \~ 
114 kuruş mukabilinde Belediye Fen işleri l\Hidürl' ' - .. d ı ıg:r ev1'.1 
ihale 28/7/911 pazartesi günü saat 15 d D , • Eug~n en verılecektır. 
t . T r 1 . "Ik . e aımı ncuınende yapılacak
ıı. a ıp e~ın ı temınat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 ' .. 

evvel Beledıye Fen. işl~ri Müdürlüğilne miinıcaatla alacaldarı fenni e~~ 
yet ve 941 yılına aıt Tıcaret oda8ı vesikaları imzalı şartname v k 
ibrazı lazım gel d.. e anunen en ıger vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifat 
sinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını İh"le gün" t 14 ı çevre-
n · · E " ~ u saa de kadar 
aımı ncumene vermeleri lazımdır. 12 16 19 24 c 2618 ı 

İzmir vilayeti daimi encü- · 
meninden: 

.. 1 -. İzmir ::IIemleket ha~lane:;iııin 911 senesi için kapalı zarf usu
uyle e~sıltmeye çıkanlıp talip çıknıadığından ihale edilmiyen 48000 kilo 
606: ~ıra 40 kuruşluk ekmek 17600 kilo 8976 liralık koyun eti 12480 Hra
lık ılaç 17 ı 7, 941 tar;hinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi 
kararlaştırılmı~tır. Taliplerin her gün Mat 11 de teminatlariyle birlikte 
Vilayet Daimi encümenine müracaatları. 

. 2 - Açıl( eksiltme ile ihale edilıniyen 9600 kilo 4032 liralık Sığır 
etı 2800 kilo 4480 liralık Sadeyağı 3600 kilo 1368 liralık makarna 4000 
kilo 1800 liralık pirinç 104 kilo 780 liralık çıty 2000 kilo 800 liralık sabun 
500 çift 750 liralık (l.>rlik eksiltme•i. 21 ·7 9Jl tarihinden itibaren 10 gün 
daha uzalımlıştır. İsteklilerin t.ınınatı ile birlikte 31.- 7 /941 perşembe 
günü vilayet daim! encümenine ınüracaatları. (2852) 

Çamaıtıi Tuzla müdürlüğünden: r ·: 
Tuzlamız ihtiyacı için mübayna olunacak 6 adet hayva;;-ı;;-lhale günü 

olan 14
1

7 /941 pazartesi talip çıkmadığından bir ay müddetle yeniden 
pazarlığa konulmuştur. İsteklilerin 14/8/941 Perşembe günü saat 14 de 
kadar her ıüıı )Hld!lrlllğilnıilzc nıUrncaatları. (2760) 

---- --· 

Teknik okulu satın alma komis .. 
yonundan: 

Cinsi Kilo Kuru~ Lira 

Kaşar peyniri 2000 120 2400 
Beyaz peynir 2500 65 1625 
Pirinç unu 250 28 70 
Şehriye 300 34 102 
Irmik 500 32 160 
Makarna 2000 :ıs 760 
Zeytin 2500 34 850 
Zeytinyağı 4500 82 3690 
Sabun 4000 50 '2000 
Pirinç 9000 47 4230 

Yekün 15887 
İstanbul Beşiktaş Yıldızda bulunan Teknik okulunun 941 mali yılı ih

tiyacı olan yukarıda cins, miktar ve tahmin bedelleriyle tutarları yazılı 
On kalem kuru erzak kapalı zarf usuliyle Gümüş suyunda Yüksek Mü· 
hendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komisyonumuzda 11/8/ 
941 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat.11 de eksiltmeye konulmuştur. 
!Ik teminat 1191 lira 53 kuruştur. hteklilerin şartnameyi görmek ve ilk 
teminatı yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda 
bulunan okulumuza ve eksiltme günü de Gümüşsuyunda yüksek Mühen
di8 mektebi muhasebesine gelmeleri. Şartnamedıl yazılı belgeleri ihtiva 
eclçcek olan teklif mektupları eksiltmeden bir saat evvel verilmiş ve mak· 
buz' alınını~ bulunacaktır. Po•tada vaki olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 24 29 3 8 (2803) 

• lstanbul Nafıa rr-.üdürlüğünden: 
12.'8/941 Salı günü saat 15 de lstanbulda Nafia Müdürlüğü eksiltme 

komi•yonu odasında 372607.24 lira keşif bedeli Yiiksek Mühendis mek
tebinde yeniden yaptırılacak bina inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
~artnameleri proje keşif hülii•asiyle buna müteferri diğer evrak 18 lira 
63 kuruş mukabilinde clnire,inde ycrilecektir, Muvakkat teminatı 18654 

lira 29 kuruştur. 
hteklilerin teklif mektuıılan ve Yülrnek :Mühendis veya Yiiksfk Mi· 

mar olduğuna Ye ynhud bu gibilerle teşriki me•ai ettiğine dair Noterlik
ten musaddak belge ve eı\ az bir taahhütle 150000 liralık bu işe be~r iş 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul 
dliiyetine müracaatla ek•dltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel 
3lınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 1218 941 Salı gliııii saat 14 de kadar Nafia Müdiirlüğüne \'er-
meleri. 24 29 :-ı R (2802) 

lzmir vilayeti daimi encümeni
den:l 
İzmir Eşrefpaşa Cili ve Zührevi hastalıklar hastanesinin aşağıda ya

zılı fötiyaçlan 12/7 /941 tarihinden itibaren bir kısmı 15 gün ve diğer kıs
mı da 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır . 

1 - 22500 kilo, 2841 lira 75 kuruşluk ekmek 600 kilo 300 liralık ko· 
yun eti 9200 kilo, 3404 liralık elana eti 3000 kilo 480 liralık koyun südü 
3000 kilo 450 liralık inek yoğurdu açık eksiltme ile 28/7/941 Pazartesi 

günü "ant 11 de. 
2 - 1000 kilo 1600 liralık Urfa sadeyağı 2000 kilo 900 liralık Tosya 

pirinci 2ö00 kilo 925 liralık Ekstra makarna, 1500 kilo 525 liralık beyaz 
"ahun keza açık eksiltme ile 31/7 /941 Perşembe günü saat 11 de ihale 
olunacaktır. Eksiltme ve ihaleleri lzınir Vilayeti daimi encümeni daire· 
sinde yapılacaktır. Taliplerin şaı-tnameleri görmek üzere her gün hasta
ne lıey'eti idaresine müracaatları ve eksiltmeye iştirak edeceklerin de Hu
sus! Muhasebe Müdürlüğüne 70 7,5 nisbetinde muvakkat' teminat parala

rını yatırarak alacakları makbuz veya banka mektuplariyle yukarıda ya

zılı gün ve saatlerde Vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 
12 16 20 24 (2652) 

Türkiye Kömür satış ve tevzi 
Müessesesinden: 

Ş€1ırimize gelecek olan 5000 • 6000 ton kokun Alsancakta D. D. yolları 
lahllye ~ahasmdan belediye hava azı fabrikasına kadar nıı.kliyesi, tabii· 
yesi ve istifi kapalı zarf usulü ile 26-7-941 ünü saat onda münakasaya 
konulacaktır. İhale~"\! iştirak edeceklerin 25-7-941 günü saat on ikiye ka· 
llar ~nrtnanıeyi almak üzere şubemize münıcaatian. 

22 23 24 2825 
----~--------·----~:_..:.:,_:.., __ ....;~:.:...---
lzmir Defterdarhğından: 
1 - l\Ia!ire Meslek mektebi için harıçLen Lise ve Orta mektep mezunu 

olanlardan müsabaka ile talebe alınacaktır. 
2 - Lbc \"e Orta mektep mezunları tahriri ve §İfahi olmak üzere ayn 

ayrı imtihana tabi tutulac:aktır. 
3 - Tahriri imtihan 28/Temmuzı941 Pazartesi günü, şifahi imtihan 

30/Temmuz, D·H Çarşamba günüs aat 14 de icra edilecektir. Şifahi imtihan 
bir günde ikmal edilemezse imtihana müteakip günlerde fasılasız olarak 

devam olunacaktır. 
4 .,.... İmtihan, he8ap, tarih, coğrafya ye medeni bilgilerden yapıla-

caktır. 
5 - l\lll~ab:ıkada kazananlardan evvela oı·tadan yüksek tahsili olanlar 

tercih olunacaktır. Bunların adedi altmışa baliğ olmadığı atkdirde orta 
tahsili olanlardan Vekilletçe tesbit e<lilecek dereceyi almış olanlar mektebe 
kayıt olunacaklardır, 

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

alakaları bıtlunmamış olmaklil zımdır. (lliüeccel olanlar kabul 

edilemezler) . 
7 ·- Orta tahsili olanlardan mektebi muvaffakıyetle bitirenler (20 ) 

lira maaş veya (75) lira ücretle, Lise tahsili olanlardan mektebi bitirenler 
(25) lira maa~ veya (85) lira ücretle Maliye memuru tayin edileceklerdir. 

8 - Mektebin tahsil müddeti iki yıldır. Talebelere tedrisat ve staj müd
detince mekte.p yatakhanesinde veya Ankarada velileri nezdinde kalmala
rına göre yevmiye mukabili ayda 20 - 30 lira verilecektir . 

9 - Müsabaka imtihanında muvaffak olup ela mektebe kabullerine 
Vekiiletçe karar verilenlerin rapor, taahhüd senedi vesaire gibi. kendi
lerine bilclirilecek evrakı başkaca Defterdarlığa tevdi etmeleri lazımdır. 

10 - Talip olanların 4,5X6 elı'adında iki fotoğraf, nüfus hüviyet cüz. 
clanlar ı, :ıskerlik ~ağında olanların askerlik durumunu gösterir vesika, 
tahsil derecesini gösterir t:ı•dikname veya şııhadetnameleri ile birlikte 
nihayet 25/Temmuz/941 Cuma günü saat 17 ye• kadar istida ile Defter
darlığa milracnat etmeleri lilzımdır. Vesikaları noksan olanlar veya bu 
tarihten sonra müracaat edenlerin talepleri kabul edilmiyecektlr. 
Kı,yfiyet ilan olunur, 7 ıo 15 21 22 23 24 25 (2516) 



SAHiFE" '(ANA.DOLU)" 24 TEMMUZ PERŞENBE 1~1 

Garbi Almanga dün de 
Fin hey'eti henüz Türki- bombalandı Ingiltere şimdilik müna-

tngiliz-Fin monasebatı Sef ırıerin mübadelesi o 
l • Londra, 23 (A.A.) - Hava neza- b k 

yeye ge memış retinin tebliği: se atı esıniyor Fransız gÖnÜ)IÜ-
stokholnı, 23 (A.A.) - ~Ioskova- ingiliz tayyareleri ikinci V,t>ce ola- Londm, 2!l (A.A.) -- Lord Snelin 

)eri cepheye 
gidiyor 

Hatay · kurtuluş 
bayramını kutladı 

u 
d11ki Finlandiya sı:fareli ınemurini rak P.cn rn.~rke:dnde. 'l:ma~i rnınta - dthı ~·::ıııtığı beyanata göre, İngiliz 
henüz Tiirkiyeye va~ıı olmamışlar • kalarına hucum etm 1~lc>rdır. Frank· hükumet! uzun talıki1cattan ~onra 
dır. Halen 'flirk - So\·yet hududunda fıırl VC .\fnnhaym baslıca :bedefleri Finliınd;\'U ile dipl•'lllatik müıı:ı:c: • 
bt~luıımakt~ı.M,rlar. F'inlandi~·adaki t ;\kil ei.miştir. Diğer hedeflere de lıP.t'•'!'.I"i idanw etmeğe k:ı>:ar ,·rrmis 
Ru. sefaretine ve konsoloshanelerine taarruz edilmiştir. Başka tayyareler fa!c:ıt an:i zamanda bu kararııı !ıadi 
mensup olan 182 kişi Jıenilz Helsin- Dünkerk dokların'!l hücum. etmişler- :::elcıin gidişine naırnr:ın he~ :ın de- . 
kide bulunmakta olup perşenb~ gü- dir. Gece Rotcrclam ve Ost:md dok- ği~ebileceğini de Fin hükfımetinc bil Cüzütamlar Fransız ku- n·· b••t•• H t y d tı An 
nü oradan h~reket edcce~lerdır. lan da bombalanmıştır. tl;:-m;Hir. Diğu· taraftan Frnl:lndiya 00 ll un a a onanmış e 

~t:og~ovad!'ki · D.~ni~arka sefiri ve Uece. taarı-uri devriye uçuşları ya: ya (occeı. varurl.ara bt:nda!l b:iyle mandan/ıeı emrinde • e 
~fııretı erkanı Turkıyeye '.~sıl. ol • ı~an ~';ı bombar~ıman tayy~.releı:ı Sl'~'l"UP."'fE:r ruh~atıye<;i V~"ıimiyecek l k takyada geçıd resmı yapıldı . 
muşlardır. Orada keza Tıırkıyere sırı:alı F rans-ada duşmnn h:ıva ı.ıslerı- ve kolaylık t:ı ı:;ö~tı?rilmiyeceıdir. O QCQ m1ş 
_ı;elm'.ş olan Kop~nhag~aki Rus ~e- ni bombalamışlardır. ooa Vi~i, 23 (A.A.) _Bolşeviklere kar Antakya, 23 (A.A.) - Bugün Ha- bay Şilkrü Kanadlı !lata~ ~ebusla.rı, 
fare!ı memurları ıle mubadele edıle _ ooo Mihver diplomatları 81 harbe iştirak edecek olan Fransız tay kurtuluş bayr.amı münasebetiyle Adana ve Maraş hey etlerı ıle on bın-
cektır BOLIVYADAKI ALMAN EL ÇiSi • , gönüllil lejyonuna mensup bUyilk ve !skenderunda denız müsabakaları ya- !er;~. halk haz.ır _!.>ulunm~ştıır. 

ooo L1zbona geldı kilelik cüzütamların kadrmmnu Fran pılmıştır. . roı~ne !stıklal ma~şı~~e ve ~anlı 

Defl·na aranırken ÇIK ARILDI . " . sız. gönüllü subayları tcskil edecek - Akşam Vali konağında bir garden- b.ayragımızın ~.eref ~ır~gı.n? çekıl!.11~~ 
Rerlin c.ı3 (A.A ) - lııplnzdaki çık~rızıblaon .... I~·h> _(A·d~.)l - tAI rnerıkhada~l tir. Bu cüzüt:ı.mlar Fransız kuman - parti verilmiş, milli kıyafetleriyle gı~·le başlanmış ve \·alımızın bugu~lu 

• • ' .~. . . ·. .. , . ' . " n ·' 1 >er ıp oma arını amı - d b k , F _ k"vl"lerimiz de iştirak eylemiştir. canlandıran çok heyecanlı nutku ı e 
Bır ınsan kafası çıktı :;\lma:ı elçısı, Bolı'!-.il ~ukumetıne a~a- bulunan Yerst Poyez Yapuru buraya danlıgı altın a - nlunac~. '.e .ran o.~tak. 2S (A.A) -Hatayın kur- Hatay mebmm C'evdetin bir hitabesi 

gıdakı not:ıyı vermı. tır: ıı·<'lmic:tir sız kumand:mlıgının emıılerme ıta • :ı;a, . · .. .. . .1 . t' K h d 
lstanbul, 23 (Telefonla) - Surp- <Bolivya hükumeti 1;; t.<>mmuzda . . utla milke!lef bulunacaklardır. tuluş bayramı b.ugün butun Hatayda takıp ej emış ır. .a ram~? or umuz-

agop mezarlığındaki definenin aran Leni iyi göriilmı bir ;telam i~lakki et- 1 1 ooo Askeri cüzütamlar halinde tc>şki • en coşkun tezahüratla kutlulan~ıştır. lr: ~:kt~pl~r, ge~çlik .teşkılatı ve ~snaf 
mn ına bugiln de devam edildi. Haf- nırdiğiııi 22 temmuza kadar hareket ~AN NGAM TAL YANLARI KA Ç liitlandırıl-acak olan Frnnsız gönüllü Bn milnase?e!le Anta~y~da ~hır ba~- ~ırlıkl~ı Tın geçı~l~~ı 

1 
bu ~e~s~mde 

riyat e. nn!'lında bir insan kafası çık- etmemi bildirdi. Rolh".)·a hl\kumeti. KI Ş' iLE MAGLOP ETTi lejiyonu, cephenin her hangi bir nok tan bAasıa m~ll~ renkle;ımı.~le s~slen~ış ıız~r "u ~n~n. on ı~ er~e. ~ Y mm 
tı. Hafriyatı üzerine alan ve dün de bu harekc.>tini haklı göRtt>nnek için bit 1 tasında Sovyet kuvvetle?rin<' karşı Ebedı ve Mıllı Seflerın b~ıstlerı.ne yü~ en ıçt"n _e\gı tezah!iratı~le karşılan-
define arayanlarla noterde mukavele ,..t!bl'b de göstermemiştir. Bunun sel>.~- Nairobi, 23 (A.A.) - General Ka harp edecektir. . !erce .çelenk konmuş ve ~Uzel hır geçıd mıştır. . . 
}'apan .Rus mühendi.ıı, neticeden emin bini ne ben ve ne de Almnn hükumeti ııinganı. şarki Afrika italyan imp-ara Her sınıftan teşekkül edec<'k olan reRmı yapılmıştı~·· ).ferasım~~ başta V~ • B~n.dan. s~mra. V~lı Meçhul şehıdle-
dir. Arama ameliyesi, mühendisin bilmemektedir. Bilahare matbuatta toı·luğunun 96 bin asker ve 400 top- büyük Fransız kıtaları Bolşevik Rus !imiz Sökmen Siler olmak uzere Tu~- ıın abıdesını mern8ımle açmıştır. 
getirdiği makine ile yapılmaktadır. c · n-;;;ız yazılar görclUm. Hfıdiscyi Al- tan müteşekkil kuvvetlerini 20 bin yaya karşı harp eden müttefik kuv
Bulgar nazırJarı K omadan n~ıınya lıiikfımeti namına protesto ede- :ıskcr \'e 68 topla mağ!fip etmiştir. \•etlerin başkumandanlığı emrinde 

rım. bulunacaktır. 

ayrıldılar Almnny: dn, P.erlindc!d Bolivy:ı Japonya harekete B.u gönüllü ela~:ı~rmda asker. ve 
, mn. lah:ıtguzarına iqtenilmJ\·en adam zabıtan Frııns1z uniformasını gıye-

Ad. Vekilinin beyanatı 
~.~~~'.12? .

1
<APA.) f- i~lga~!'itbaş- olduğunu \'e üç giin zarfınd; Almanyn. geçmek üzere ceklerdir. Yaş haddi askerler ıçın 

~~n~ek1 ~ze~: s~:t0 İ2,3~ ~~rıN~~z~ {lan çıkmasım sö~miııtir.~ - Baıtarafı 1 inci aahı:fede - J.~ktıı~o tır. Subaylar i~in yaş haddi Adliye katiplerinin maaşlarına 
i tasyonı ndan hareket etmi lerdir. zı niyetleri olduğunu öğrenmiştir. : • • 

ye R;rz~~ı 2io~~·~i~~no,1~~j;a~a~~!: Toky!~~~~.A~emiI~~!!i ajnn.~ı lıii~1!~1!n!~ııt~1~~j~a~i~ ~~~~·1!~ş:f; Amerıka geni tedbırler zam yapılacaktır 
vekılı Fılof ve harıcıye nazın Popof lıildirivor· cağı kanaa'ti mevcuddur. Hindiçini- alacak i bnbul, 23 (Telefonla) _ 

1 
Epiy adli te. kilat layihasiyle 10 lira ~aa~lı 

:ı~refl.e.rine bir ö.ğle zi~~~eti vermiş- .Japon ~apurl:ırının Panama kana- ııin müdafaa edileceği hususunda bir müddettenberi şehrimizde bulunan 166 Adliye katibinin maaşı, 15 !ıraya 
.ır. z.ı) a~~tte fa:~ıst paı t.ı~ı gen.el sek- Jıııclnn g.:çme"ine nıüsnade etmediğin- Fransız matbuatının nesriyatı hatır- Al I b'"' A Adli ve Vekili IIMml Menemencioğlu cıkarılacaktır. 
reterı, muteaddıd nazırlar ve ıtalyan den bu hak.<ıız muamele dolansivfo htılmaktadu·. Berlinde, japon - man arın cenu 1 Ole Ac11i;'e teşkilii.tındrıki teftişlerini bitir- , Adlive kr.tiplerin!, hakimlerin ya. 
genel kurmay rei;;i, Bulgarisfanın Ro Amerika ithnm edilmekt.('dir. Bun.un Fransız hilkfımetleri arasında noktai rikaya tefevvuklarına m~ş ye bugiln A11karayıı ha_N'ket et- nında itibarı haiz müfohassıs biı' sınıf 
ma ateşemiliteri ve diğer bir çok ze- h::,dki sebebi japoııların kanalda yapı_ n~zar tea~isi ihtimııllerindcn bahse - ını~tır 
vat hazır bulunmuşlardır. ı:rn hakiki tamiratı görmelerine mü- cı.1mektedır. mani o'unac~k veı<n, hareketinden evveı gazeteci.le- ıı~ıine. g~ti~eceğiz. ~u ~u:ımsta.ti,.~~~-. 
Badende Atman bayrag"' 1 aııde edilmemesidir. Kanoi, 23 (A.A.) - Resmen teyit , . . ri kabul ederek, ıaşıığıdaki beyanatta kı..:le.rı.nıı~ ıl~m.al eddııı;ıışt.ırd .. " .... 

----------.. ----- olunduğuna nazı.ıran japonyanın \aşıngfon, 23 (A.A.) - Ruzn!ıt, bulunmuştur: meclı~ın ılk ıçtımn euesın e goru~u-
yarıya indirildi Moskova dun de Yi~i elçisi, Hindiçinide japonyaya Ahnanl~rın cenubi .Amerjkay:ı. nUfuı: _ Büyük Millet Meclisinde bulunan kcektır. 

. . b b l d hüZJ kolaylıklar gösterilmesini talep eimelerıne karijl yenı tedbırkr alı;ımu- , • tlh E '" lu" n ·ıık haftasında ted Lon~ra, 23 (A.A.) - İyı malumat om a an ı etmi~tir. Bu hususta taf~illit yok - Rl ihtimali bulunduğunu :)ild!ı·mişt:r. lkma ım anıarına u u ' • 
J\lan bı~.raf kaynaklardan gelen ha- - Baş tarafı ı inci sahifede - tur. Londrn, 23 (A.A.) - Ruz,·eltin 
berlere. gore, Bad.e__~ kolo~dusu~un Şark Evlerde yangınlar çıkmışga da söndü- Londra, 23 (A.A.) - Röyterin kongreye gönderdiği ve askerlik müd- rı·sata da e·ır·ın .. I lB'r·ın·ın batında batlana .. ak 
c~phesınde verdıgı zayıat mü~a_:~b<:- riilınüştür. İki ha5t:ıhane zarar gör- dtpl-Omııtik muharriri yaz'ı..vo.r: detinin artırılmasını talep eclen me!ll\· • U y Y Y U 
tı~·Je ~onstan~d:ı . ve Baden v1layet;- mliştiir. Bir çok ölü ve yaralı vardır. Londra mahfillerine göre, kabine jından bahi!eden Deyli Telgraf gazete- A k 23 (T 1 f la) _ Maaı·if :\Iuallim olmnk istiyen ünivt'rsitc 
:nın dıg~r ~e~ırl~r~nde Alman bayraııı 15 dfü~man tayyare~i clüşürülmi\ştlir. ıebeddülatına rağmen japonların si diyor ki: 1 V 1 ~ 1 ~:a, .1A tle e 0~.r ta mi~ gön- mezunJ.arı muhakkak surette Ana
yarıya ındırılınıştır. )loi!kova, 23 (A.A.) - Stalin, mü- bazı sahalar üzerinde ısrarları de - .::Ruzvelt, milletin kendisine bir sc- 1 ern~

1' .~1 a~e. e~.~ 1 !arının eylü _ doluda va~üe kabul edeceklerini 'ta· 
MUTTEf IKLER CEPHESiNiN dat:aa komiseri sıfütiylc bir günlü.k vam ediyor. lngiliz elçisine teminat ne ~vvcl teYdi ettigi. vekaleti}am ~a- ~.~re:1~ '; fta 

1~ 1 b~J~yacağını ve ahhüd edeceklerdir. 

Y 
<'mır neşrederek gece avcılarına, pasıf veren hariciye müsteşarı Ohaııinin nasıyle yapmak azmınde oldugunu go:-ı. un kt 1 ~ as!n a k'!( gibi birinci Bu sene Gazi enstiiüsiyle yüksek 

A LIK TAYYARE iMALA fi rıı~dafaa teşkilat.~nn, ?afi .bntaryalar kendi talebi ile vazifesinden affı dik termektedir.> . · .. fc . ~P e~ y~ne a e~a~~ğım bildir _ rnuamm mekfobinden 200 mezun 
Ankara, (Radyo gazetesi) _ Bir mure!tebatıı;.a gosterdıkler.ı teyakkuz kate şayıın görülmektedir. Gazete; ~merıka ge;ıel k~rmar reısı ;:;~;i~ın ııın a ç cıkacak, bunlar muhtelif vilayetlere 

Amerikan mecmuasının verdiği ma- sıı.resm~e du~maııı~ ~e<lefıne varın.~- Ankara, 23 (Radyo Ga~etcsi) - ?v~arşa!ın, eger askerlık muddet~ ten;· ·l\1~arif vekaleti, bu sene hiç bir tayin edileceklerdir. 
IA t .. Al 1 t· . . dan dagıtıldıgını bıldırerek teşekkur Günlerdenberi ne yapacagı merak- dıd edılmez ve hazırlanmazsak mılli bır d. ·a 1. cak fakat 
uma a gore man arın an are et ·st'r l b ki . h d f d. f J'k te mnruz kalabiliriz Rözlerini yer e yem en ıse açmıya • ' . 1 
imalatı ayda 2500 dür. Sovyetl~ı· mı~ 1 

• " .. . •• ıı. e · enen Japonyanın e e i ııim .1 e a e ' .•• ''.: ' yalnız lise ve ortaokullara şubeler ::.\Iekteplerin tatili mün~~ebetılY e 
2 b . t b'I kt d' le Londra, 2 .... (A.A.) - Ro~ teı: ın Mofl_ anlasılnııştır. Sovyet • Alman harbı- hatırlattıktan sonra dı:ı;ot kı. :IA d kt' ı mezun bulunan ortııokul O"retmen-

ın ayyare yapa ı me e ır r. k . h b' . Al k d V ld b'Jd' . .· . . B ilbal 1 d -·ıd·. U k k ı ave e ece ır. . " 
Sovyet, Amerikan, ingiliz imalatı ise .. o~a .mu a ırı e san r or 1 ı- nı. bı~ ~~'. ~ekledıkten sonra~Japonya p «.f~~ m A~fa ~·~ı h1!d. ~a "şıı~ ' istanbulda çifte tedrisata nihayet !erinin izinleri 16 ağustosta, ilkokul 
ayda 5600 tayyare etmektedir. Al - ı ı~~r .k ' . 'Ik k d b' b f k Hınd~çı~ı ıle 1:1eşgul olmaga karar k'a:>f ı ve k dan ~·ı 1 a ~se eı:t l~n- yerilecek, asli öğretmen tayin edil - öğretmenlerinin izinleri de 1 eylfilde 
manlar simdi şarkta hava ils'tilnlüğü- ı ··] os ~ a~a ıd ıı b ı~ ~ .ı7-C, azı ~· • V?.rı;nıştır. Bugun gelen haberlere ~cıa ı~ı Y:. ın ;n 1 ~n er - unu ~s ım miye~ktirı . nihayet bulac2ktır. 
nii alam-amışlardır. Garpta d::ı ingi- ~ıı .a. d~ Aral a lu unut} ohr~ukş:ız d' ıs- gore, b.u hususta Vişi ile tem'<lsa geç- ı ~c~ eldr kır. c:-. adz~rAı sız ~kgın acıd e~s- • •• k J h• J k•ı• 
!izler üstündür. sın.ı .. >er 1: r_nan ar~n a rıp .ur ıye miş bulunmaktadır. Londranın ka • :rını .a l • ..,ırn 1 merı anın aA )~- G. mru ve n ısar ar ve ı 1 

• t:n ,.ıf ettıklerı bu htlcum, hızım Lon- naatine göre mareşal Peten japon • tıkbalı hazırlıksız karşılaması facıa U 
RAŞIT ALI TURKlYEYE~ rlı'ada or'.a. ş!ddetli saydığımız hücum- yaya karşı b

1

azı müsaadekarlıklarda olur.:. . . . A · d h d 
!ardan bırıdır. Şu akın, Almanların bulunmağa razı olmuştur. Bu sebeple Y?rkı~r Post ?ıyor kı: r 8 80 8 

GELECEKMiŞ :\~~;k?v~. mü?afaas.ına kıym7t verme- Londra Vişiye. ağır hücurı:Iarda. bu - Hıtlerın Amerıkaya karşı ta_arruzu Kars 23 (A.A.) _ Gümrük ve İnhiı;arlar Vekili Raif Karadeniz ve 
T h a 23 (A A ) Sah k Il·nk <lııını gosterıyor. Meydanlar uzak ol- ıunmakta ve ımparatorlugu müda _ ht>men muhakkak olarak ceııubı Ame- G'' k' h f k d 1 Lütf' K"rapınar Karstan hareket a r 1l• . . - ı " •1 7 d b h.. Lo d d k ·ı . . _. . 'k ·ı 1 kt . B ta 'kt umril mu a aza uman anı genera ı "' • 

başvekili Raşid Ali, d-aha evvel aile- ~~~~!an, hud tlıculm t n. ra a ı erme faaya i- ar:ır verdıgıni söylıyen mare- rı el~ lıı .e hy~pı acla bır.1 . u kfrru;, ı ~- etmişlerdir. Ardahana bu gece varacaklar ve yarın Çoruh vilayetine gi-
. . • ki .. d . ld - nı,.. e ma U< o muş ur. şal Petenın sözilnü yalnız Snrivede <ıa ı ır ucum a aş I} aca ır . ..ı:ı..mcrı- ki d. · 

81~ 1• ~.e çocu . arın~ gon ermış ? ugu. Almanlar, lngilt<>rede olduğu gibi tuttuğunu söylemektedir. · · ka için birinci şart, Bitlerin Av.rupn- dtce er ır. 
~~ll~;~~~y:t~t!~k üzere Tahıandnn ~r~-k~va iizeriııe de e\·velil te~vir fi- Bu mlinas.ebetle h'<lriciye nnzırı da !llağ!Op ed.ilm~s!dir. Aksi .. ta~dirde Sovuet seıı·rıer heu'eti Erzurumdan geçti 

· ~eklerı ııt~ıışlar.dır. Sovyct dnfı topl.a- Eden de Avam Kamarasında beya- rnzıyet Amerıka ıçın daha muııkul ~!~- . • 
F ransada suikasdlar ı·!ııın ateşı,_ şchır .nsınn yardı~ etmış- natta bulunarak ingilterenin Siyam caktır. Rt~zve!t ve Sumn~r yeı~ bu l!I· Erzurum, 2~ (A.A.) - Sovyetlerin Romanya sefarethanesı ~rkanı ve 

. . , .· tıl'. İlk ala~mdan~ sonrn dafı toplar ve Hindi çinide göıii olduğu hakkın- barla vazıyetı a~ıkca. b.ıldırı:nışlc~~ıı·. memlll'larından milrekkep 160 ki~ilik bir kafile Erzuruma gelmış buradan 
.. "Mo. kova, 23. (A.A.~ - Fr~nsacla.ı~ı k~rkunç ııekıl?c ~g~klıyordu. H~rk~s daki iddiaları tekzip etmiş, Hindiçi- Ruzye~t bu mesajına ıkııkelıme ılave ihzar edilen otobfüıler1c Sarılrnmışa geçmi::ıtir. Oradan trenle yollarına de-
ıs.,aı. makamlan, Alman garaJ, antıc- .~ı •ınaklara gırmı~tı. Çatılarda gozcu- nide Fransız hfikimiyetine riayet e- etmıştır. vıım edeceklerdir. 
po -.;e depolarında çıkan ayısız yan- !er, tenha sokaklarda askerler vardı. dileceğini söylemiş ve Siyam hakkın- - Zaman zamandır. • d h ı•• 
gınlar<lan ve Almanlara karşı milsel- Ar:ıda ;ııhlıire ot-Obüsleri geçiyordu. d'!l da: Vaşington, 23 (A.A.) - Ruzveltin Tokatta ılk bugv ay ma su u 
Jfıh taarruzlardan endi~eye dli<1mektc- 'J chlike işareti verilince şu sesleri işit- _ ingiltere ile Siynm arasında bir askerlik hizmetinin uzatılmasına dair 
dirler.. . . • tim. ~Iancviyatınızı bozm~~ını~. Hey~- ::;ııldırmazlık paktı vardır. İngiltere lal~bine müzaheret~ bulu~ımak rnak- Tokad, 23 (A.A.) -. İlk buğday mahsulil Kunduz istasyonunda Toprak 

Polıs, gece! n. hal ·ın sıl.ıhlarını c~nlanmayınız. ,Bunlar, sıvı! pı~me~te- bu pakta fiayet edeceğini tekrar te- sadıyle bugün askerı komısyonda. ~- ofise merasimle satılmıştır. 
arama~~dı:. ~udıd' 28 F~ruıız ~ur- Jı:ı kadınlardı. \ e bu scsl~r ha~ım.~ı:. yit eder, demiştir. y~nat veren general Kam€lt demıştır ------a9------
13un:ı dızılmıstır. Bun! rın uzerlerınde Saat 2 • :l arasında şıcldetlı gurul- Edenin teminatı japonyanın id • kı; V ücadelesi AMERIKANIN SULH · 
Vf' evlerinde tabııncalar bulunmuştur. ~ü}e~, yangı.11. bombaJarmın, se. Jerinj diaJarınl ya}anJam~k mahiyetindedir. - ,ı;:ikrimı;c. bi,:o:i t.e~did ~len ~hli· . m • . 

ooo •• ışı hım. lnfılak bomba!arı . daha .~ey- Bu teminatla Vişinin japonyaya bazı k~, ?~~~n. tarıhımızdel:ı tchlıkelerın en . Berlın, 23 (A.~.). -. .!arı xe.~m1 HEDEFLERi 
Sovyetlere gore r k .patlıyordu. Alınan ıcdbırler guzel- imtivazlar vermesinin önüne geçme- bUyt\gu<llır. bır kaynaktan bıldırıldıgıne gore, ') 

• • • ı di. Bir k~ç yerden çıkıın alevler sema- ğe ç'a!ışılmaktadır Fakat bunun ne- füitUıı kuvvet) er ilzerimize çevril- (V) harfi için Alman propaganda - An~ara, 2~ . (Rad~o gazetesı -
- Baı tarafı 1 ıncı ıahifede - 1 vı hafif surette ııy<lınlatıvordu Hücu- t· w • ·ı h, l 'd' Ç" k" v· · miştir Hitlerin Amerikayı muhasara sınca gösterilen faaliyet bir müca- Amerıka harıcıye müsteşarı Sumner 

b 1 . l d' C h . . ı. b. .. d . f . ~ce verecegı Şt P e ı ır. un u ışı . . . . • k . . . V 1 N kt b'. nutuk irad ede re e er vermış er ır. ep e~m saır 1 ma teşeb us e en 200 den azla Alman mihverle münasebatını bozmamak \'cya zaptctmek içın hareket<' geçme;ıı dele değil, bir Z'<lfer deme tır. ıngı - e s ev~or a u . . . • 
lmumlarında mühim değişiklıkler ol- tayyaresinden büyük kısmının ;_\fosko- · · · t 'k' b - k muht.cme!dir lizce (V) harfiyle Vic~uar yani za- rek Amerıkanın sulh hedeflennı ızah · I . ·.. .. ıçın Jaon azyı ıne oyun egme · _ . ~. ' . t •şt· B tk .. A 'k 
mamıştır. rnva gelmeden gerı donmuş olması mecbur· t· d r T b kt "dd ti• d • fer kelimesi oldugu gıbı VanJans e mı ır. u nu a gore merı a 

22 temmuzda hav-a kuvvetlerimiz Almanların lüzumundan fazla itimacİ H' d~y~ ~n eor.A r . o ru a şı e 1 evrıye yani intikam manasına gelen bir ke- harpten sonra silahların bı.rak~l~a-
87 düşman tayyaresi dil ürmüşlcr - 1gü termediklerini meydana çıkannıŞ- .,. ın 1~1:'1 1 umumı va ısı P.° Ko~~? faaliyeti lime de vardır. Bu sebeble Londra sına ye .hakkaniyete müstenıt bır ık-
dir. l~ tayyaremii kaybolmuştur. l tır. Bazı tayyareler harekata şafaktan f 1:zı pk~tlıtdı~asıFn~l red. edecegı ~e sof- . . A (V) hareketinden vaz geçmiştir. tısadı ıııstem kurnlma.<ıına taraftar -

;:\Iütemmim malUmata göre, 21-22 . onrn ela devam etmi~tir. ~nme .. e . ır. 1. hakıka umu mı vah_· Kahıre, 23 (A.A.) - Resmı teb- Alman hariciye sözcüsü şövle de- dıı·. 
temmuz gecesi Moskova üzerine kütj Berlin, 23 (A.A.) - Almanyanın nın Vışı sıyasetıne taraftar oI:n~dıgı !iğ: miştir: · • 
le halinde yapılmasına te~ebbHs edi- nıültcfiklerinin hükumet merkezleri. meydandadır. Fa~at 1;mnu~ ~nr ıs!a: Lib~·ada: Tobrukta taa~ruz l~a!~- - Şayet alfabenin her harfi için V else göre: ' -
len hücumda 22 düşman tnyyüre:3i 'ne kar•:ıı Sov.ret tayyareleri larafıudan na. k~dar v?racagı şhp?elıdır ... ~ynı ketlerıne. dev'll~ e~en devrıyel~ı"ın~ız milcadele böyle olecaksa, çok iyi - 1 - Silahları bırakma, kuvvetli 
diişüriilmüştür. lrapılan nkınlal'a misli ile mukabele şe~ l ~r genernl Dentz ıçın de soy len- p~zarte~ı .gece.sı düş~an me~zılerı. • dir. Bu mücadelede ilk başhyan me- urnllerle temin olunmalıdır. 
Düşman bombalarının çoğunu etmiş olmak için Alnınn hava kuvvet- ın ı~tı. , . . . . n:n derınlıkle:ıne nüfu~ e:mı:~lerdı~. selesi mevzuu balıis olamaz. (V) 2 - Bu sistem daima kontrole tabi 

:\Io~kova civarındaki ormanlara ve !eri tarafından :\Ioskova üzerine yapı- ~.aponl.aım J:l1!1<hdnide yerleşme- l\fohard:>e. hır aralık cıddı bır ıı.e~ıl hareketi şark cephesinde doğmuş ve tutulmalıdır. Kontrol olmazs-a bu -
tarlalara atmı!ltır. Askeri hedeflerde lan ilk biiyük hava hücumu, Berlin ga- !er~ .vazıyetı~rını kolayl~ş~ır~c.aktır: alm~ştır. ı~p~rato:luk kuvvetlerının siiratle Avrupaya yayılmı!3tır. nun tatbiki imkansızdır. 
ve endüstri mıntakaJ.armda ha ar zelclerince Alınan kıtalarının müiema- ı.n&:ılızlerm Sıngapur.d~~ı "a.z ıy etlcrı z~yıatı h~f.iftı:. _Düşmana fazla za • 1 ~ 
yoktur. Gece avcılarınm mü kili şart diyen ~r]rn doğru ilerlediklerinin bir za: ıflıyaca~tır. Hındıçı~ı. Sıngapura yıat ve.rdırılmıştır. • • A ğ 
lan göz önüne alınırrn, muvaffakıye ıielili addedilmektedir. ta~rruzun ılk .m~rhalesı.dır. . .. Berlın, 23 (A.A.) - Alman sav-aş ızmır iman Konsoıosıu undan· 
tin yüksek olduğu görülür. Mlinfcrit Berliner Bör~n Zartung eliyor ki: rap~nya, biiyu~ t~hlı~eı:rı goz~ tayyareleri evvelki gece Silveyş ka- • 
vangınlar ~üratle öndürUlmilştilr. «Birbiri ıırdınclan gelen dalgalar ha- ~lmakla .~er1abfra ın~ıı;cıe -.;e A~rı- nıılı civnrında El-Kabiş tayyare mey Alman radyosunun Türkçe haberler neşri-
Hnlkın gösterdiği cc,-aret ve soğuk- !inde yapılan ve şıı fafrn kadar dernm . :ın_ın mu. a ıa .e. <' u unmıyaca :ı • danım bombalamışlar, kışlalnra ve •• • . • .. 
kanlılığı ve pasif korunma servisle - edrn bu hiicunı, StaJin tarafından biz- ;ı ~:ma~~ınde:ır: ki , d 

1 
. tayyare mcyd-anı etrafındaki çadıl'ln yatının Turktye gaz saatıle her gun 

rinin fonliyetiııi takdir etm k lazım- zat ;eb<!bi.ret Vflı;ilen hu harbin ne de- • me~ı ,a . 11~ 11 ~ ~ı ın a~ gc <'n ra tam i~nbetler vaki olmu!)'Lur. 49 92 ) 111 •• • .J 7. 45 dır. m<!k olduğunu kencli::;irıe 'arahatlc gös- '~ henıız .teyıt cdılm~ye~ .b~r ha~N~ 2 biiyük yangın çıkarılmışbr. Ay- • ırr1.etre uzerınaen saat . te 
_ Io;ıkova, 23 (A.A.) - nu ,ıabnh- tcrmiştir.» g~re de, Japonıa; J:Iın.~ı~ınıre rıı:mı rıca Port.micl-e de hilcl'm edilmiş ve 325 4 ) 

ki Sovyet tebliği: Londra, 23 (A.A.) - Lonrlra bele- do.rt sa~t mlthl~Uı hır u l!ımatum 'er- biiyük yangınl:ır miisahedr edilmiş- • 
lJUn gece cephenin Horkorf, Za - cliyc meclisi reisi, Mo~J.."'ova belediye nı ışle~~ır. . • tir. 1339. -) 

vad. k, Zitomir kı!'>ımlarında Sov.rct rei:ıine aş:ığıdnki t.elgrafı gön<lermi::ı- Dıger ·~araftan Japonyaya kıınıı SIYAM-HINDIÇINI TiCARETi 25 37 ) 
.kıtalnrı muannidane harplere devam tir. petrol Lalıdıdalı nrtmaktadır. Atro • 
etmi ]erdir. Cephenin hir çok ak;ıa- c~Io~ko,·anın maruz knldıj!:ı zarar- iranicn ~irketi.niıı bir milron varil pet. Vişi, 23 (A.A.) - Siy-am - Hindi: 1 7 339 -) 
mında ehemmi\'etli muharehcler ol- dan dolayı Londra halkının ;;empatile- rol te,-;lım edılmesi hakkındaki nıu- çini arasında bir ticaret mıı:ılıec1<·~ı • 
mamı_'ır. · rini :\foskova milletine bil?irmenizi ri- ~~vele~i _fesh~dilmiştir. Bu japonya iınza ed~.lmiştir. ;\nlaş~a .gıdn mad- 31 .22 

Tüy:. relerimiz, düşman zırhlı J.:ı- ca ederim. Bu gayri in3anı hilcumların '.çın. ~uhım bır kayıptır. Orta şa.rk deler mubadelesıne daırdır. 
tahınna w tayyare m ydanl.ar~na •~sndiif ve tehlikelerine ayni zamanclı ıngılız .petrol kayn~klarınd_an .dn Ja- PETEN SEYAHATE ÇIKTI 1339. -) 
kar ı hücumlarına devanı ctmıştıı·. bız de mıırnz bulunmaktadır. Muka- nonya:ya Petrol verılmemektedır. Hal ld .. "l l 

,, ,, ,, 22. -de 

" 
,, ,, 20.45 te 

Düşmanın 3!> tayvare, i düşürü: - vemetin verdiği iftihar duygulaTiyle huki bu harp makine, petrol harbi • Vi~i, 23 (A.A.) - l\1areşal P~ten 1 yapı ıgı l cin O Unur. 
mli' ür. Tahrin edİlenle.rin nıi'-tıın sizi seliimlıı.rız. Sonuna kadar birlikte dir. Bu itibnrh japonyaya karsı mii· Ehsan Ro pene gitmek üzere Vi~ıden '••••••••••••••••••••••••••••'
henüz mıılfim dcğildit'. dayanncağız. Zn! r biıimdir.»l cndc>lc ~imd i clon aç ı lnp~ deme~tir. nyl'llmıştır. · 


