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Nüshası her gerde 5 kuruştur FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 
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MENEMEN OVASI 
Bugünden itibaren 
suya kavuşuyor 

.. 

Bugün açılacak tesisat ile on sekiz bin ŞaE:ir":~t::İR!~:a:~:~L.1:7~~.:;~~ ~:r~e~=~:~d:~n:ı:~~nu·e~~:ı~~r~\':.'"~; 

.1Pnrmı•nh~\~!ı1!u~~~a ~!~~!•i-~~!~-~~~~~!~~~!.!~ kiiyü. i~inci r Almanlara göre "ı l 'ı 
Sovyet bombalariyle harap olan 
simal ar ı Asynlı olduklarını 

nin tMi<ntı, 1,ug[in m('ra•imle açıla- ucıe,r<'C~ - ~~ıll~nı~ lırnnalı şeul;~:··khır ~l~ ---- Askeri Vaziyet 
, kt . 1 . . 1 .. !·'•ad Tnk<al uca,; ı rnıcı c erec<' g a ·an ff k At d -,----------------------,-c~ 11. Ztnır \fi L':ll ,,.... ' 1 ·1· ll ·1· . d 1 are a evam hu•usi bir otora,·l:ı • Ienemene gide şebe •>ıc ır. ıı ı <ı~cı erec!' su nmn 
cı>k olan mi•afirl<'r, civar köyler ,·e kn~nllarıııcl_nıı <ıır~zıe:.> su ::ılmn yer- • k d . ı 
:\l<'ncmen lınlkı mera•imrle bnlıına- lerı yu,ıta<ıyle uçuncıı derece. sula - etmektedır Şar cephesı• n • e esa.s ı l:t ma k::ınallarına ~u ,-erılm<"kteclır. Bu 
rn: ır. . .. ' <ekilde (aksim edilerek kurulan tesi-

Cumlıuri,:;et hlikü.m~t~n~n .Turk ~atl::ı bütün :.\lenemen ornsı tamamen R 
mühPndis \•e Türk J'Çısı ıle nıcud::ı sul:uımakt::ıdıı'. umen tayyareleri, Sov· d .... .. ·kı·k k 
ıtetirdiği bu c<er 18.000 lıeklar . ::ırn· Bu tesi,::ıtın ul:ırı yazın bii\'lik yet filosunu bombar- egış1 ) yo 
ziyi sulamnktaclır. 'l'e•isat bnı ~C' - :llnrmaıa gölünden temin olunacak-
hepler yüzünden henüz tam:ımıyle tır. Gölün suları kısın Gedizden akı- dıman etmiş 
il;mı, NlilemNliğinrlen nıurnkknt ~e- tılmnk suretil'le · biriktirilfcektir. 
~i>atla su temin edilmektedir ... E.m.~r- S:ırfirnt 'anivcde sekiz metre mikiL
.ilem lıoğaıııırlıı kuru.la.ıı regul~tor, bıdıı·: Gedizd°en yazın ::ılınan su mile- Alnıanlar Ag~ ustostan 
'ıırmı nazımı yazıfe,ını gllrmekte - tarı 7-8 metre mikabıdır. KPııı ge-
dir. dizin ~::ırf i yatı ::ızami olarak iki, ya- . evvel Moskovaya gire-

:.\fenemen o\'a•ı ulama scbeke•i, zın i'e asıpri sarfiyat üç m~tre mikii- • k/ • . 
rngülf,törden itibaren 11 ıdlometre hıdır. Arad::ıki fark :\Iarmaı-:ı gölil- mıyece erını 
uzunluğunda ::ına kanaidan akmak - ne kısın lıiriktiı·ilen su ile kapatıla - söylüyorlar 
ta ve buradaki sular :\fonemen cıva- c::ıktır. . _ 
rındaki takı;im yerine dökülmektedir. Yilcnda getirilen bu mühim te:<i - Derlın, 2a (A.A.) - Alnı:m teb-
Bu taksim :»erinde üc ikinci derece, <atla :l!enenıen oYa'1 tamamen su - !iği: .. 
üç ilçüncii derece kanallar Vfönta - lanac:ı[p gibi ayni zamıında :.\f::ınisa, Bütün ~::ırk cephesi boyunca hare. 
Riylc ::ıyrıiıyoı·. t'ç ikinci derece ka- Salihli Ye Turgudlu ovaları da sil- kat devam etmektedir. Her ~iin mü
nıılclaıı i\ç sulama ~cbeke..-i te~i• edil- lan:ıbilecektir. Tc•isntın kurulma<ın- him miktarda e•ir alınmakta ve harp 
mi~t i •. Dıınl::ırdım birinci>i Kesik kö- d~n hilha~sa p::ımnk müstahsilleri - malzemegi iğtinam olunm~ktadır. 
y!i , ikinci deı-Pce sulnm::ı kan-ıh ıo.e- mız az::ımı <Ur~tt<' faydalanacaktır. - Devamı dördüncü sahifede _ 

r ' Uzak Sarkta 

,. 

• • 
Japonlar Hindi

çiniyi işgale 
başladılar 

Fransa, Japonya ile 
birl i ği yapıyor 

iş 

r 

Resmi tebli~lerde bildirilen mev
zii muvaffakıyetler meydan mu
harebelerine müessir olamaz 

Sovyetlerin Karadeniz filosundan bi~ gemi v., Sovye t amiralı Oktja\;n k i 
i ki ı::ır:ıfın re>mi tebliırl .. ri· "' \'e rolü yoknır. Ancak daha bürük mu

gelen h:ıbeı·lcı•e bakılırsa, ~:ırk cep- nl'f:ıkı)·etler meydan muhnreheleri
hesimle mü him biı d2ğisiklik olma- ııin neticeleri üzerinde amil olabilir. 
mı~tır. Bugünkü resmi teb l iğler, gc- Londrn radyo~u. Sovyetler in Smo
:;eıı me)·d:m muharebe l eri ndoı alı - leıısk cenubunda hliyük taarruza 

Amerika. bugiin kat'i nan e" i ı: I erden ,.e gnnaimden hah•et- geçliğini ve bu taarruzun inkisaf et-
n ekl<'dır. til:iııi bildirmişlir. Fakııt ne Sovyet 

kartırını bildirecek Ro,·yetlN Snıolensk bölgesinde lıir Ye ne de Alman tebliğlerinde hunıı 
PrPna Konoye Amiral Darlan Al man ııiy::ı cl e Himenini imlınya mu- ait· bir imn dahi yoktur. 

Al k. h 1 Akd · d vnffok nlduklaıını bildirmektNlirler :.\ . R 1 b" 1 b ' 1 manlar garpta 1 ava INGIL TERE TEDBiRLER NI enız e Aııeak bö\'lc biı· tümenin imha !'dil~ k /aam::ı!ıh -~8 1l.rı~ı oy er~ ıa~e-
ku .. vellerı·n·ı takviye ALDI. DERHAL HAREKETE me'i Y<'y:{ P<ir ıı.lınm:ısı bti\·itk bir ·~ ı gnyrı ".~l'l gor meme ı ır. 'o\ 

Y murnffnkıyc·f •::ıyı l nmnz. · Y?t.lercle.ıı b_?Yle hır hareket h~klen_e-
eltiler ÇI ESi iSTENiYOR ltalyanlar bir kafileye Al mnnl:ır da Ted ~ l de 20 bin esir; bılı.r: G.~nku ~?V)'et. km·vctlcrı, m~t-GE LM 3moleml> doğu;ııncl::ı 100 elen fazla tgtıkl_erın _kunctlerıne n~~aran .. ı.ı.s-
-- - - 1 .\ııkaru, 2:; (Rad) o Gazetesi) - hücum ettiler ~op, ki, birbuçuk - iki tümenin topcu- t ndur. Eg~r. Sovy~tler boy le buyuk 

G Şarn Uzak şarkta huhrnn artmıştır. Bir mdur, küll iyetli mühimmat ii!,t innm ~~aıruzlar _ıç ın gerı hatlarda 30-~0 nayznav' • Fran'IZ ~:ızete.•i, Fr::ınsanın Hindiçi- Bı·r Jestro·ner battı ettkilerini söylüyorlar. C'cııupt-a da men lı'k b ı~· ordu g~·ubunu t.op lı~ ~ -
O nic1ı- jnponlnrıı ii•ler terk etmeği kabul Uı ., Ve bir Al man teşekkliliiııün 141 Sovyet m~~ıf ar~a, o ~::ıkdırde. Sov~ etleıın hÖrst, gen ge- ettiji'iııi y:ızmı~tır. Bu yazıya göre, bu bir gemi hasara uğradı tankım imh::ıya mıwaffnk olduğunu ~nu ;. ak'ı l:; tcl nh~ ~~ şe~]ld~ ?. eyam-

iı~ler kim•e :ıle~·hin<' kullanılmıy:ıcak, . , _ . . . b!l cli_ı:i~orlar.. Geı:ıe ~lmanlarıu bil- bilir. u ~ 1 ıı çe e ı ece erı !oy ene-

ml•lerı• bom• Fı·an ız otoritc·sı sar,ılnııyacaktır. Gn- ~o~ıclta, ~·~. (A.A.) - AmırnllıJ, daı :l ırclıgıne gore Zıt.omır ınıııtakasında 
zote. lı1\)·k· i\sll'r tHk etmenin acı ol - re"ıııııı •Pbl ı/{ı: . 30VJ'et kıtal n rı kn şntılmı~, bu kıtal:ı- Son taarr uzdan an lnşıld ığınn gö
dngunu ka.\·dr·tmekte, Vişi, Hindiçini- .. Al;clPninl ~ıı lıir ~::ıfil~nııı gr-çm~.•i ı · ın muk::ıvemet kudret i brılnıışhr . re, Almanların l\fo,kovnya k:ır~ı hü-

balandı yi h:ıı·p •alınesi haline getirmı>mek için : rın l~ıızı .d~ı!ız.lıa rPkııtı \'Ukubuhnus - Diğer bir Alman haberine nazaran cumlnn !/iraz «ny\f!nşmıştır. Bı ya
'"' kxraı·ı vNmistir. c1emektedir. tur. C.eıııılc·rımız t·~ mulınfız kuvvet[,,_ da • folıilo bölgesinde kusatılmrn havalımıı feıı'1 lığından, ya müdafoa

Aırn·rik:. rei~icumhuru Ruzvelt, lııı- rimiz l!iinclüz \':•ki •irlclı'tli lwrn lıii - olan Sovvet kuvvetlerinin iınhıısınn nın kuclretinclen vevnlıud d::ı Alnıan-son taarruzlara uçan g[in ):>.0)':l!18tt:ı tmluııanık, I!i~diçini j;. cunıln_rına IUfll'llZ k::ılı:ıı"t:":: 8.ir _ıni~ - dh•::ım edilmekted ir. Bir günde 10 !arın fazla zayiatı. göze alm,.Jc itle-
- De-.amı dördllncü aalııfede - t::ır du"m~n fayy~re~ı du~urulmu~hı>". bin efoiı' alınmışt ır. memelerinden ileri gelnı~kt.cdir. 

kaleler de iştirak ettiler ---- --- - -Dev,.mı ikıncı ıahıfed., - Şüphesiz ki bütün bunlar birer Maamafih l\! oskoYa nıüdııfnaeının 
muy::ıffakıyettir. Fr.k::ıt bugUn ilç 1<uvyetJi ol duğu d'1 ıısikllr olarak an-Lonclr::ı, :ır. (A.A.) - Şark c~ıı

hP~inclen ll".\l'ba Alman hav.ı tak_vıye 
kuvvetleri geldiğine dair An:ı:•:ıkan 
Ayrap layn mecmuasının v~dıgı ha: 
her do!,>Tudur. İngiliz t~yyarelerı 
~on akınlarında, görillmedık derece
de :.ı eser Şmitle karşıla~mı~lar~ı.r. 
Son Frnn~aya vaki tn·arnız.da, İngılız 
tny~·nreleri gidis ve gelışl<' mu -
harebeler yapnıı;lar v~ be• Alm::ın 
tayynrc~i düşürmüşlerdır. 

\ 

1 J. 

bölgede cereyan eden muazzam mey l::ışılnıaktadır. 
, dnn muharebelerinde bUyilk tesiri Ye Almanların Odesay::ı gündiiı ta -

Buz derdi 
Memlekette zaman zaman buz aı-

arruz yaptıkl::ır ı nn la~ıhyoı·. F.ı!er bu 
böyle ise, Odesa ~chrinin :ıv ve drıfi 
topl::ır l n müdafa-ısının za)·if oldugu
n::ı lıiil;med ilelı i lir. (Radyo gazcü·~i) 

---oo•o---

f ransada lngilizlerin 
oturmaları yasak 

kıntm çekiliyor. Halk bazı acenta- Anknrn, 2_5 _(R:ı~y~ U::: l ,,, 
!ara soruyor. Frnn<a hııkumetı, ı~gııl ,dlıncln lıu-

20/ACUSTOS 20/ EYLOL 

Finlerin Turku 
göıt ermekted ir .. 

linıan . 

( Sovuetlere göre l ------ -------
Bir Alman alayı 

imha edildi 
Alman ilerleyişi arttıkça 

müşkülat ta fazla-, 
taşmaktadır 

kloskova dün dördüncü 
defa olarak bombardı

man edildi 
:llo,;kova. 25 (A.A.) - Souet teb

liği: 
24 temmuz günü Horko'f, Smolensk 

,·c 7.itomir istikametlerinde çok ~iddet 
li muharebeler olnıu 'tur. Cephenin 
cliıl;er mıntakalarında Ye i~tikıımetlcrin 
de hi~ bir lıiirük muberebe kaydedil -
memislir. 

Smolen'k i<tik::ımetinde mühim diiş
nınn kun·etlerinin t::ıarrıızlıırın:ı mu -
kayı>met eclen kıtal::ırımız cepheye yeni 
gelen lıe•inci Alman piynde nl:ıyını tn
nımııiyle imha ctmi~lerdir. Gündüz k::ı
rn knn-etl er imizl? i~ birliği y::ıp::ın h:ı
,.:ı kıwwt! ~rimiziıı dii~mıının makine
li hirlilderine ,.e piy::ıde•inc cl:ırbel<>r 
inclirmi~ Ye tayyare meydanlnrındn 
rliişnınıı t:ın·ıırelerine kar~ı h::ıreketler 
d:: bulunnıt!'~tur. Simdi ttımnmlnnnn 
halı1>re göı e. 23 teİı'ımuzdıı Ro\')"et hn
rn km•vctleri huv::ı ıııuharebelerind" 

- Df'vamı dördüncll aahif.,de -

Gl. Veyvel Rus
yaya mı gidiyor 
Alman kumandanlığın
daki değişiklik haberi 
ne tekzıp, ne de teyid 

olunuyor 

Lonclri , 25 ( A.A.) - DUn öl: le
den sonr::ı :ı·ııpılan hücumlard.a 
Rreslc1e Gnnrzn::ı\', Pren,; Ogen \'c bır 
petrol gemi ine isabetler k::ıycledil
mistir. Şıırıı hlirste de yedi isabet 
<'lele olunmuştur. 

- Buz yok! l ıııımıyan Fraıısada irı,!(ilizlcrin ahır-
Cevabı veriyorlar Akla gelen, bu m::ıl:ırını .ı· ıısak etmi,.tir. C 1 R 1 ·· ı 000 enera ume 

ace1\taların buz sakla~ı~ları o u - • • • Ankara, 25 ( R::ıdyo Gazet<",i) -
U homhnrdıman ve yedi ::ıvtı tay -

yurr.si kaylıcd ilmiş, :ı:ı Alınan tayy::ı. 
ı-.«i ılüşürülmü .. Lür. 

Diln gC'rc lngiliz tan :ırcll'ri mü -
'aid lıanHlnn ist.if;ıdel ederek K;yel 
ve- Em den bnhı i iislcrint> tanrnız et
mlşle ı· ve tonlarca infilak ve y:nıgı·ı 
lıombnsı atmı~lnrclır. Dalın 'küçük 
hir te~ckk!il \' ilhelnı,;hafen Ye Ro -
tPrdnın clokl:ırını bombakımışl::ırdır. 

B~ş tayyaremiz dönmemiştir. AY· 
eı tayyareleri gece şimali ~'ran,;~dtı· 
ki meydanlar a hücum etmışlerdır. 

Londr::ı, 25 (.\. .• ~.) - Ham n?z::ı
reti i >lihlıar·ıl . . en·i,j bildiriyor: 

Gn::ıyzn:ı,· Ye Şarnhörstc k:ır~ı 
Yapılun taarruzlar, harbin en nğır 
ll'ilııdü L taan-ıızudur. Bu. hnrekat.n 

- Dnamı 2 inci .. hifede -
llir SnsiUz ;enıi. k11fil~~i ıeyl: h"linde 

~ot Yaz d~elddi,. buz dıhktıyacı .. ~rt~ . Beledıye reısı Dün, Moskonıdan Amerikay::ı atfen 
d?k kP. nel ır! d ıye sork u vb j',1 " '.1 • verilen bir hal>enle Alman kumandan 
. 'h. ı,1 zmf ırb ~k ancba mekz a aktı e A k "tt" l::ırı .\ [ f!re•:ıl BrO\'Çiç ile :llare<al Kııy-
ın •&ar ar a rı a ıı uz çı arma a- n araya gı 1 . . . . ff d'lcl" -. , ... 
d 1 'kl" l it d k . f b ·k telııı \.ızıiderınden ıı e ı ıgı •• uııf':'-
ır. dı •. n~":'' al ınd~ .1 

da ~· "• <al Li,t H' gener::ıl Rumelin b::ı,kıımaıı 
amonyak 11parış ı ge me ığın en ıma- -1 1 k . .1.• haı·bı·,·eı' ıımumiı·<' 
ı · t k • ı ş· d. b f b.-k d b• c un ı 'e er ,ıını J • 

• 
1 

e1•m•t
1 

ri, •m 
1 

.,u ;.:.' an~~. Pazar günü radyo a ır ı e ı~liğini deruhte edecekleri hn,uril -
!'ce~!a darınk~f. udz --~erı ~~ İ·~ gı ı k mi~ti. Bu dakikaya kadar bu haber, 
ı~a at a. a ı egı ve us e ı .' ~eae- konuşma yapaca 't k. ve ne ele teyit eclilmhtir . 
la bu fabrıkaya mezbaha ve ınhısar- ne ~~zıp Al A ·ansı ge 
lar Cabrikasınd~n ödünç olarak veya Delcdiy~ ı·ebi Dr. Behçet Uz, lııı "~- • Dı~te~· ~~r~ftı~~incli~~~daı~'Ru;vay~ 
oeıin para ile amonyak verilmiyor. bnhki trenle Aıık:ıı·a\ a hareket ctmı< n~ral ~ .e·'.'~lııı.. R. : ·k .• . b .. 

1
. 

Y b. lı 1 kt . ,,,d.,cegıııı ıngı!ız - u' a' eı ı ı~ ır ı-
ani, karmakarıtık ır mevzu .. Ba- u unac~ ıı.. . . , . . . . .· ;. ·ızı rlıkları ile meHgııl olacağın ı bil-

zı ıemtlerd,. buz var, bazılarında Beledıye reı-. fuar': bckdı,;e ı~leıı g~.h,. . , . , 
1 

b .... k h t K f _ 
yok. Bunla nasıl işlerdir? Ne diye hakkında nl:\kadar vekaletler nezdındc dırmıstır. \ Q\e .. ~·ı; t a~p e d a. 
direr fabrika ve acentalara da el tem:ı•lardn bul unacak Ye pazar günü k~s,;ac!_a, d_:1~nRe\,\e . ~ ;.e•t urg :ıkt\:ı-

. • k r•d•·o•und::ı 0n·ıt } !) 15 de zıfe gormıı:;, 11'\ aı 1 1) 1 ıımma a -uzatılıp halkın ihtıyacı temin edil - .-.n ara u J · • • ·' ' • •· k b h be. d · ·ı · J t 
miyor? Jzmir enternasyon::ıl fuarıo mevzulu dır. Anca . u .a r . e ,ıııııı ız er :ıra-. ** l:ıir konferans verecektir , fından teyıt edılmemı~tır. 

• 



AtilFi. 2 

__ .,....,.,, __ ~ 
{A.NADuLU) 

Almanlar garP,tak! ha- Mihver diplon1atları Hadiseler içinde Mab kemeıerde 
va kuvtıeflerini takviye I.izLun, 2:. (A.A.) - Vest Poini!IL .......... ~ .......................... , ... k 

Amerikan vapuriy\t' buraya gelen Agaçlar Oevr ıır en 
ettiler mihver diplomatlarından İtalyanlar K t·ı h t 15 

_ Bat tarafı 1 inci aahifede _ trenle> itıılyaya hareket etmişlerdir. Baba mirası dahi olsa, sizi rahatsız a l e m e s 
Buing dört motörlü Amerikan ucaıı 000 dahi ediyorsa, evinizin manzarasını • Plajda yılbaşını 
kaleleri iıstiı'ak e'cmişlerdir. Uçan ka- Akdenizde b?zuyorsa v~ya ~~~ç~nize yeni ?,i~. ş~- h hk A ld k / / k 
IC'ler Brest üzerine belirsiz görülecek • • 'f d kıl vermek ıstedıgınız zaman gozunu- apse ma um o ut U ar en 

.. .. • . . . . - Baıtarafı 1 mcı aahı e e - zc batı)•or~a bir ağaca el uzatmamın · ·· ı l · 1 
'" gürultul "rı hıtılmıyecek kad:ır Gece düsma.n tayyareleri torpidobot- k k ~· • 1 h 1 . kııı ızdan yak·ı- Bundan hır kaç gun evve, ncıra: 
yii k.;ekten gelmi:ılerdir. Tayyarelerin !arı mızın' hücu~larına hedef te"kil et- 1 .ırsık, .am~.n. ~ elrlat.) ah ı~ıııı·uıı·ı "ika~·- tında, bizim gazetenin 31 yafında~ı 

h . .. 1 d b 1 d - 'lk. ' · ama \(' sı.zı ,ıca r ın \,, ·" • ---.- ı·-· · k ti 1 Otuz hır 
. e ır uzer n e u un ugunun ı ışa. micıtir Bir ticaret vapurn h sara uğ- · ı .· ç·· k'. ·ıra v·ılnız h b d k k genç ıgını u u ıyoruz. 
1•t'tı, attığı bombaların ı:ılık sesleri ra~ıs~a d:l bu gemi kendi- vesaiti\·le n;a_k a t:ılkıp edde_~·ı ı· unb.:1t.'ı~,c~~lı·e . Mehmet 12 sene era er yöşa ı tan sonra en- yaş .. Bir insan için tam gençlik çağı .. 

1 t . T . . k ti b 1, ' ' · · - sızın m:ı ınız egı ( ır, u ıı . - • • B · t • • d t tek~mül çağı 
?. ~.ı;ş ~~\ .. ai· ar~nın _a~a ~~:1 ü u~ıt yoluna devam etmiştir. Si1.'rle,;t muh- tindir hem~erilerinizindir. Sehrin disini bırakan metresini kıskançlık hısletJne 1

\ ~~~e f ı~ın .. ~ .. ~m d"~ karlı 
~E ıGı ı:ı:ıus u.. res :ıl ~a.gı n ulç cud - ribi batmıştır. Tam raporlar geli~ıce sü;;ii_dtir, mc~Jeketiıı ~ıhhat k::ıyııaio - k "" ld .. d..... .. •• .. ) d• ve ta. ıselelrın ufs unhlenh,. ı e' kvu~nu 
1 LI. une,, zıyası E'V erın c11m arın_ a daha fazla tafailat verilecektir. Sıer- dır kapılara o ur ugunu soy e 1 geçmıs yı arın era 1 • !~ >: .. 
pıırlıy?rdu. Hedefe varınca, agır lest 934 de inRa edilmiı:, 1~rno tonluk · . _ . . . . _ .. . . , Kafa, o~uz, kol. verdı.!~mı~ hu ya-
• .\merıkan hombaları atıldı. Bunların b·r .. d. Tiır agacı krsebılmek ıçın, o agacın Diinkii nushamızda İkıçeşmelıkte yım. ~amanın hıze temın ettıgı hır takım 
infilak için düşme mtiddeti, inanıla- ı J.!e~~aı ~·;) (A.A.) _ Amirallık teb- zararlı olclıığ-ıınu, en hafif riizgiirlarda Dündar ;;oirnğındrt bir cinayet oldt~~LI· De~ıektedir. . . . zevkler de,var ... Patrona bakıyorum: 
mıyacak kaclar uzun ~üı-clU. r-·. n 1 

' devrilmek, lıir zarar veya .kıa:t.ay~ RC· mı Ali oğlu :17 yaşında l\Iehmet L•:gın- Katıl Mehrı:eclı ~ıızzat Y~kalı}~n Saçları simsiyah, gözleri canlı 
Uçan kaleler m~rettebatı, biraz ıg~3_24 temmuz gcce;;i hafif deni:t. be~ıiyet \·Nmek ihtima~i .lı_ıı!undu:unu Jer adında bir gar~onmı .12 scnedenb~- ve ;;a~it sıfatı~le cı.ı.n.lene.n _m~teahhıd cani~, .kahkahalarla gül?y?r ve. insa

~onra altlarıııda bll" çok Hantenden k , . ti .-miz Padokale boğazında ~ıvjalak111lar malrnmlarn t.ısdık ve 1-ııhııl ri beraher yaRaclıgı :ıyııı Yaşta llanı- Hayatı tle sıınl.ırı so~ lemıştır · na hızı, tam 31 yaşındakı hır dehkanh 
miirekkeıı te ekkülle.r ~ii!·clLiler. Bun- \'~1~ı~eöi~·I ~imaye altında ,;pyreden ~ir e!tlinnek lfızımclır. re i'>min.~eı~.i n~:ı.~·(':::ini 1·! ye:in<len . - Saa~ beş ht~Ct~k. altı ıuraıııı:ı~.d~· h'.ss~?İ ':'.~r~yor .. Bizim İhrah.im, san
lıııın bo!J1lııılarının ıntılakl:111nı ve kafileye taarruz etmiş J,ıir cle\'I"J\"e Hemen ı:övlivclim ki, ke~ileıı ağa yııı·ar:ık oldur<lugunu yar.m.ıştık. . . ışten henuz gelnrnıtım. Kapının ~mm kı gohegım ve kır saçlarını hır tarafa 
:ılevleriııi müşahedf' <'!tiler. Filolara gemiRini batırmı;; bir diğerini de ha,:a- Lir tane dekil<İi.ı·. Ve bu ağaclar her Hıı cinayetin mıı~akeme~ı .. ~eh.~mız ?e ?t~ıı·uyor~u~. ~~.adam elle_rı kan bırakıp da gelmiş 31 ?'aşında sa~ış~n 
:n-cılar refak-::ıt ecliyordıı. Bunların ra uğratmıstır. Zayiatımız yoktur. hangi bir evin bahç.esincle de yüksel _ Ağwceza nıahkcme.~ınde gor~lmııs. Ye ıc~e:ısınde _:vımı~ o.nunclen. geçtı. Ken- bir delikanlı oluvermıı. ve .h~pımız 
faaliyeti bitince, bombardımanlara Ankara" 25 (Radyo Gazetesi) - mekt<> değlldir: bil.im hükumet kona- Mehm~l on bcs ~eneye mahkum cclıl - dısıncleıı s:ıpheL~1ılı~ı. Arkasından 50- sanki ayni yn~ta hirleşıvermışız. 
\"elingtonlar devam ettiler. Avcılan Bugünkü 'füllyan tebliği, Akclenizcle J ğıııın- önünde hepimizin gözle>rimizle mi!)tir. 60 ka?a.r çocuk gelıyordu. C?cuklar - İnsan, ümid ve temennilerle dolu 
önlem eğe çalı~an Alman avcıları, cerevan eden muharebeden "'bah:>eder - 'tanınp rııhumuzla ~evdiğimiz mey - Httkinı tııı-afından ~onılı~n. ~uall ı·e elan L ırı; «~mca hu ~ı.tlaıı~ bır. k~dını bir kuvvettir. inanınız ki, hu daki~a
hlicumların ,.iddetini ıız-altmak imka- ken ·biri 8 diğeri 10 bin tonluk iki .iı~-1 daıılıkta<lır. Her birinin yeti>ıtirilmesi katil ~u su!'etle ceva~ı vermı:~t~c . rnrdn» ?eclı. ~um~'.~ ~ı 7.erı~e ~e~ın~. : da hen sizi de düşünüyorum. İçinız
nn~ı bıı!a.mamı~lardır. Tayyareler giliz kruvazörü ile iki ticaret gemı;'I- hir insıın ömrünün yetmiyeceği kadar - J?ıı ~nclııı be.n~m oı~ ı~ı ı>:_ıı e lık <~en. kal.ktım., _ ~~l~(~ısıııı. ~ aka~ı~ ~r.ık de bizi şahsen tanıyanlar da var! gı
claıre cızıyorlar, her taarı·ıız zama - nin torpillendiğini, gec'e de italyan de-' zamana muhtaç olan bu ağaçlan, bu melr0sımdır. Kendı:-11yll'. 'I e~ıı·clagıııda J,ar.ıkol,ı go.~~ı ~~ 1 ken, ) ohl.ı, 'uı ulan ya hen tanıyanlar da .. Ve helkı de 
nında tamamlanıyordu. niz kuvvetlednin tipi m<•chul bir gemi 1 ·elırin çocukları dedel~rindeıı tevaı·ü" tnırnıt ını, evli idi. Tekırclagındaıı he- karlını. da ~ordum._ .. d' k. bizi, fikirlerinize, ruhunuza dost 

flfr pijot diyor ki: ile bir muhribi batınlıkl:°ırını hildir · '~·e muhafaza etmiı;lerdir. İ~te, meyda- ralıNcı' lzmire gelclik. Eeıı .. k~h\ t•le~tle Dedı. Dıger ~ahı! Omeı- .<le de ı : 1
: birer insan olarak tanıyor, içinizde, 

- Önümüzde ve arkamızd:ı. güne!) mektedir. ı na ı·eni hiı· se>kil wrilccek diye kökle- gar:<!'ınluk yapıyor. o ıla tutun .~ıag-a- - Den n~a~:ıll~ .kahvr~.ınde otyı.~ı- size olan sevgimizin bir karşılığını 
altında lıomba ve :n- tayyal'elerinin - - riıı~ halt:ı iı{dit·mek hmmsunda tcrecl- zasıııda çalı~ıyordu. Buı~dan. d~ı~1. ay \"Ord~ını . S~l,a.gın ı<:ın<lcn ],adın gurul- yaşatıyorsunuz .. Şimdi 31 yaşında 
lıaı:ıımız iizerincle manewn yaptığını - ~ dii<l gö~terilmiyen aifaçlaı- bunlardır. evvel Hıınife Jla,vri i:mınde bırısı~·le tulen \ ' <' ~ı~lı~l~r dıı~·~uııı. Hcnıen_k~h- olanla1· yalnız biz değiliz, siz de \le· 
gör dük. Bu gUzelıli. Biz limana va- l:D ~.....--.-~ : . ,.

1 
,. h k lanı~mı;; ,.e onunla a ,ıJıısar:ık beııım ,·edrıı fıılıyaıak ~o~ııga s_nptım. 'ı eıde rahers·niz .. Saçları ak, belleri bükal-

rıncn bir "Ok gemiler arkalarından A ' Ac:ıba bu agaçların ke~ı mc~ı ~ - ev t>s\'alarımı ela asırarak kaı:nn~tı. vunılmu;; kanlar ıı:ınde b ı r kaclın yatı- n .. • • ı:-tık bastonlara sarılmış bizi 
· ' " ' ' ' k d k. .. lename na ·ıl tanzım .. · ı· ~ ı k ı· ı ' u.,, a ' heyaz köpükler çıkaral'nk denize acı- 11~ n:ı nıusaar. . . . 's . .' '.· Ben de bundan :-1onra bu kadınla a a- Yor. aıı::t.ıııc ~n ·:ın ge- ~.rnrc u. . . . gözlük!f'rinin altından okuyan kari· 

lıy orlardı. . e~ılı~ı. ve, n:_ gıbı b~ı sebeı~ gos~e.rı~~ kadar olmadım. Fakat Jfanifc hrr za- . K:ulıııın u~erıııe egılcı"(;k. kendı,;ı~ı ler; siz de, siz de 31 yaşında delikan· 
Bil' . ubay, kendi kıımaıırlasın<laki BUGONKO PROGRAM , mış~ır? Ruzgardan ~ ık.~17~k ı.e~vkesı man benim c:alıı;tığım kahveye gelir ve kımın vurdı,ıguıı~ sordum. 11 ~eııedır lılarsınız ve bugün yanımızda, içi -

filonun Gmn-znavva tam bir i"'abet ., ... · . . · bah~~ mevzuu. 01 '.mıaz' çun_'Ü .me~ < n~ı~ henden para i,;lerdi. beraber Y~~aclııını }I~hmed nır<lu, mizde~in,iz .. Yıllar geçecek, sizinle, 
ka ·detti - ini. sö ·li ·erek divo,. k.i: 7.30 progı·am, 7.3., _mu~ık,- haf~_f ~-~nıd<'n. tanzıı:nı akla g-elın_cıy2 ~ad:ıı, Evvelki gün ben biraz sarho~tum. dedi . ~en~.rnıı~e fazla bır ~ey s?rama- memleketle beraber her sene bir yaşı 

.} G g . _ ~-ı :~ · · . b program (Pi.), 7.45 a.ıans haberleı ı, jboyle hır tehlıke yoktıı. Agaçlaıın za- Tesadüfen Ifanıfe ile lwr~ılm;tık. Ha- dım, çunku agzıııdan knn gelıyordu. d h k tl 1 , Bu ·· ··n sevgi 
ld- Gem~ ~oı·~ ~Y~:dr .Ta~ı ısa et 8.00 müzik: hafif pr~gramı~ deva- rarlı olduğu diişüııiilemez. c:ünkii f:ıicle- nif: beni görünce yanıma geleli ve be- Di~cl' clinleneıı rıahitlcr de .Mehmı•- 1 a. a. bu hu ~yacagi~da gul1!.ddan to~ 

0 ıdı. ,eRı;ıınıhn a aı ~ ~I aıı a. eq a1cı - mı (Pi.), 8.30-8.45 evın ı-a<ıtı, H.30 r, i asikardır. rabcrce Nanı·ı:t.gah karakolıınun arka din kadını bıcakl:ırkcıı gördiiklerini ve erını kat a an_ ev a ' ev a 
vor ıı. ız u nıe>rmı Pr :ı,.a<:ınc an 13 33 müzik· Tiirkçe ' ' •, ' ' k t. k t•ı· k 1 1 l ıruna a aracagız. 
~f'ctik. ın·?~ra~, ·· ·. , : · .•. · u halde bir lek sebep ~alıyoı·.: A· ~okağına girdi~. Yolda bana müt~n:ıa- sonra .. ·aç ıg;nı ve ·a ı ın ·ara rn <.a :. 

\l . 
1 

• k ti, . h . 
1 

• tıl'.'_lk_laı · 13.~5 "1J~lb h,ı beı \ıı ı. 14:00 ğaçhırııı ke.~ilme'>iyle t::ınzım eclılec~~ diyen kiifredıyordu. Ben kendısıne eben ~ .ıpacagımı yap~~~1 •• A.~·tık ~aşl,a Plaja bakıyorum .. Kumların üze -
, ~an aı ne a .ıı mu ate ı e t~~ - nıuzık: rıyao::etıcumhur , :rndo .. u. me\·danın ~ehri daha giizellestirecc rı «Sen artık istanbula gitmivecek mi- bir ~ey ıstemem;> dedıgını soylemışleı:- . d at . a hem d (muaz· 

\ arc • çıkarmışlar;ıa o lrnd <ı r za.' ıat 14.45 miizik: Tiirkçe plaklar prog- kaı;a;ti • · ' sin .. ~ dedim Bu sözüme kız~n Hanifo dir. Katil, bunların hiç birine itiraz ırın e) ~ an ~'; n, d . e de 
' rrmi !erdir. Biı· çok tayyareler, ü~- ramının devamı, 15.00-15.30 müzik:' , '.. .. . . . . .. .. . , ·. bası~a lıi; yumruk vurdu, he~ etmemiş ve suçunu itiraf etmiştir. zam • en~c.e ı;rece e şışman, a . -
let•ine delik deqik olarak df;nmii - 1 . ", ·-· (Pi) 18 00 program V> Bizım ve hızım gıbı butün lzmıı beıııl'n •·. . v ll n "t k ··dı . . ·da· ta yaelı, ırı halınaları andıran hır 
1 d

. · < ans muzıgı · • · " h lk d" .. · ·. L k ·ine bana ve hem de beraber nısadıg-ı av 1 unu mu ea ıp mu < eıumumı ı ıa kadın -var Daha ileride ise sıska 
er ır. nwmleket ı>aat ayarı, 18.o:ı nıiizik: ~ ının u~uncel'lı .1"e unun .a "' - .j" küfretti Ben dav·ımimadım keıi- namesini Rercletmi:ı ve maznunun 448 .. ·· : b' k, k. ' 

Hu muharelıcl er dcYam ederken J,-· k , k la 18 30 konu~mn. dır w• bu k1Ymetlerın heder edılmeme- ı .4? . . . • . , . . dd ·ı t . ' ,· . t 1 t ·, adeta çopten mamul ır er e yatı-
!
.. . .. 

1
. . • . . • • • ' .arıı:ı ::!ar 1 'ı, '·' ... ·. ' · \ .. ·t kt" d'. n·. ·d· , 1 ·cıen dısını bıçakla vurdum. ıncı ma e 1 e eczıye:·nnı a epe mı::!: or .. Kemikleri fırlamış boynu o-

ı: oı t motoı u H .ıhı al, tan aı ~len de memleket posta:<ı, 18.40 muzık: rad- · ı ıs enme e 11 • ır me;,: an ~eı 1 B d . . •"! H·ınifeııin ifade- tir Mahkeme maznunun kı::;kanclık saı Y • • • • • '.. •• •• ' 
J p r r ti l · ı· b 1 1 h. Ö .. t · · edTrken mevcut kıymetlerden un an ı;oııra o en ' · muz kemıklerının ıçıne gomulmul' ve -a a ıs ımaııın a c emır ı u unan \\'O caz orkestrası ( bra ım zgur anzım ı ı • . . ,· . 1 kt . . r okundu Hanife kAsiylc metresi Hanifeyi 14 veriıulen . . · 
.·nmhör8tc hilcunı .,cıj,•orhnlt Bii- ·. t b" kler') 19 00 konu~nıa istifade edilmesi e~astır. Nıçın bura- ~ı \C .co oı ıapo u . k "ld" ı .. -.. .. b·t .: ·d"-.. adeta, mezardan yenı kaçmış hır er-. . ' · \ e a eş oce ı , · ·. • . . . 'f d·ı k . . ifadefiırnle. vuraıa o urc ugunu sa ı goı uı.run- k k 
:vıık zırhları rlcI.ecek kıı<lre. tte bom - 19.15 müzik: radvo caz orkestrası da da im faıded~n ıslı ade e 1 me 1 "-ı ' · Btı a.clam benı· koc·ımchn ·ıyınlı den 18 · ~ene müddetle ağır hapgine Ye eH.. lh de 1 b' .f 
f "I ı b' · · t ı k · · teıım ·,·or · bilcn11poruz - c '- c ' • ' aya anem on arı ır çı t o-'" nrc ~ı; _ırı ge>mn•e nm · ı ara· ı"a- programının devamı, 19.30 memle - 1. • ·' ,. Kenclisivle 4 ay·danberi avrı yasıyo- ancHk kadının :M:ehmedin başına yum- 1 1: d•. d k" k d 
bet etlırıldı k t t . . . h b 1 .· y h"k. t k - t .. f nı ' • • . kl b b' l 59 d arat< tasavvur e ıyor um ı, a ın · _ ·e saa ayarı 'li e aJans a er eı ı, arın, u unıe onagının e • ·~ ı , nım dive bana muğber oldu ve Namaz- ru a vurması se e ıy c uncu ma · k lkt 1• ·a k. d d • 

. ~-ondr~, '.fo { .. \ . ..\.) - . }~ava vr rla- 19.45 müzik: çifte fasıl, 20.15 rad- ağaç \'i>thüirilemiyen çöl sehirlerıııcle- · gillıta Önüme cıkarak ce>binıfon kama- ele mucibine ceza ınm altıda birinin ~t· ~ 'i: r .:J a 
1 

o as~na o ?cfru 
hılı ~mnıy~_t. llfZ:trı>tlerılllll ılll ~a - ·o gazete,.i, 20.45 müzik: '<Olo·~-arkı- ki gibi çıplak, beton bir meydıınla ÇCV- 1

1 

m ı) ~nzer bir se\' çıkaı clı ve vücudumu tenzil €dilmesiııc Ve 15 sene müddetle f' \ aka apır kçam; 
18· gı 7~ 

lıa~kı teblıgı:.. .. .. . 
1 
!ar. 21.00 ziraııt takvimi \'e toprak rilmiş giirdükçe, İzm\rliler :ıealıa hu rl<'lik~ de>;ik et~i.· Keıuli~indt>ıı davacı - ağq; hapsine karar vermiııtir. ~e:a ~f ~~oka ka~k~;o~ u; 

1

~ a~~kı 
ı. •. ~ı s~bah ?ıı man.ııı ı.nıy~ık Rrıta~- mahsulleri hor.~ıısı, 21.10 müzik: ağaçları drvirenlere hayırlı dualar • 00_ ·- ~ e e ' • . · eger _a 

1 
a-

.\, m:erıııdekı hava lııalıJetı Gok hafıf dinleyici i. tekleri. 21.40 konusma e<IPr mi~ B;:t. hiç z:ınnetmiyorıız. ilk kuru u•• zu•• mahsuıu•• ten a~~· kohc~ ıdmışler .. Erkek kapı-
o mustuı-. Hir çok bomba at ılını~~;a 1 (günUn mc eleleri), 21.55 mliiik: yı açar. en, ır .ostum; . . 
da ne hıı ıır w il" de iııqı ııea za\•ia l Raclvo ;::alon o~·kstra. ı, 22.30 memlr- S. S. T. • -.- Y~hu·~~ed.ı-. ne ga~ıp .§~y! Bı-
h iç \•oktur ı. t · t . h b 1 · ı·ısı varıle, dıgerı ıse varıl dıhıne ça-

. · re saa avarı, aJans a e>r en, es - ZAB/T ADA k ı · h. ·· h · 
ooo h-am \'e tahviliit, kambiyo, nııkut bor- .ı rl M • d • e 

1 mış 1~~e. ır _çope enzıyor .. 

Ko" PRU" LERIN TAMiRi ı--ası (fiat), 22.45 müzik: radyo ,;a- ue:e•g•••• ·en anı sa a yetışt Gayrı ıhtıyarı şu cevabı v~~dı~:. 
lon orke:-ıtı-a~ı prosrramının devamı. Bıçak ta§ıyormuı: •. -~nlaşılan; kadın erkegı yıyıp 

• ·afıa mticli.irlüğü Yiliı~·t'timi;ı.:iıı yql 22.fi,'l-2!1.00 \'arın ki program ve ka- Fuarda Abdullah oğlu Hüseıyi- hıtırmış ve hu ~ale gelmiş .. Zavallı 
\f• köprülerini e,.;,,.:lı b·r fl ıırı>lte tamirlpanı;;. · ııin üzerinde bir bıı;-,ık bulunmuş, erkek d hu şekılde kalmış .. 
l ' tirmekteıliı-.. \Iani,.;:ı Yilayetiııin hu-' r . , mü~adere edilmiştir. M h 1•• k•ı' 46 57 k Dostum güldü: 
ılud kı~mında 2:> _ 28 inC'i kilometreJpr l • Anasının kilimlerini çalını§: 8 SU UD J OSU • U• -1 

Ben -dedi- tırnaklarımı hile ye- ' 
·ose tamiratı bit.mi:, yol ;~~jTi.i~e.fer Muhasıp aranıyor Kahramanlarda Mustafa oğlu Ca- dirme~. karıma .. Onun İçindir ki, 
.eııı muntazam hır hale getırılnıı~tır. fer, öteden beri 11yrı yasadığı anası ruştan muamele' go··rmu··ştu··r turp gıbı yaııyorum. 

lii metre uzunlugunda 'ıulunan Cife- A.-kerlikle alaka:>ı olmıyan talip- c• • • • k ., k'J· . . ÇiMDİK 
ı· k" · ·· ·· · 1 t .. · h 11 •• 1 el 1 . . .-iem;;ıveniıı evıne gırere - " ·ı ımını 
ı oprü unun tamıratı bitmek üzere- er ercumeı a erı ı e a res erını calmı~ \'e bunları ~atarken _yakalan- Bu sene ilk kuru tizüm ınah~uli.i görmüştür . .Mani a bor;;asında ;;atı- Biaiklet kazası: 

ıF r. • alihli yolunun tesd 'e isi <lernm 2~:1 po. ta kutu~ıına bildiısiııler. D:ıi- \mı), adliyeye te~lim eclilmistir. :\Iunbacla Çakmı•klı köyünden • hail: -
1 
l~n ?u iizll~le~. diin şehrimize geti- Kemerde 1153 ncü ~okakta Hanız. 

t tınektedir. Yeniden e~a. lı lıir · ıır tt mi veya bir lrn\ sa:ıt ç:ılıı;ma~ı mu. li Otlar tutuştu: cı Ahmed Sayman ve ::\1ustafa Cak- rılrnı~ ve bır tuccar taı·afınclan sa- oğlu 11 ya ında Kanber, kullandığı 
' amir rn ı,.;lah edilmekt ola 11 Hüseviıı vafıktıı-. · d.4 l Al-anca kta nıevaıı köyii f:ıbrika,;ı ~u tarafından yeti~tirilmiş ve Manisa 1 tın alınmıştır. b i<ikleti Zeki o'·1u 8 ·vaşmda N nzihi -
; ı ğa köprü iinüıı tamiratı deonım etm' el;: · ' 1 Y · J 1.. b k tı· f l 9' J " yanında bulunan \'e de>nizc doğru borsasına getil'ilmistir. Bu münase - enı m-n ı tı tın _ere e-. ı •'c ayc ıı- :ı:e. çarptırarak yaralanma~ma seb<:'· 
te ve !emellerinde tıııliliit \'apılmııkta- • b ki ı l l ı t 1 ı dır. . imtidacl ecl('n h".lli argadaki otların betlt! l\fnnii<a borı>a11ı ayra ara ı o mas nı ~mennı ec e~·ız. = >ıyet, Y!r.diğindeıı.yakalanmı~tır. 

Halis Zeytnnyaiından mamul iutusmasi~·le yangın çıktıtb hahe>ı· a- s ü;ılenmi::ı ve kuru iizlinı alayla so- - - • "' • , • 
ORMAN YANGINI ö lınmışv~ clcrlı~l-.Yetişen itf:ı!;ve a~esin ~aklard-a gezdirilm~~tiı· .. lki çıwaldan \ • Vilayet daımi encümeninden· ~ 

llergamaıün Kozak nahiye:;iııe bağ- mer Muharrem etrafa sıraye~ıne .. rne.~d~n vermı,\"(' - ıl~aret olan mahsulun ?ır kı~nıı ıl6, l - . . . ' • 
1ı Akduray köyü ile Ayvaz köyü ara- Çamaşır Sabunu , rek yangını ::ıoııdurmuştur. !Jıt" kısmı da 57 kuruştan muamele İlkokullar ıçır! 1534 !ıra 25 kuruş-muhammen bedelle yaptırılacak 
:;ında bulunan ormanlıkta yangın çık- T s t K t"f 1 • olan 18 kalem defter ve evrııkı matbua 20 giin müddetle açık eksilt-
nıı:ıtır. Civar köyler halkının ve jan- TOPTAN KiLOSU arım a iŞ oopera 1 erıne: meye konulmuştur. Şartn-ame ve numune her gün maarif müdürlü-
clarmanın gayretıyJe ateş fazla geııışle 47 lt"UlUŞtUr ... ı • • •• ğünde görülebilir. İsteklilerin 115 lira 67 kul'u. {eminat makbuzla_ 
meden söndürülmüştür. Tahkikata ae- 1 ft. Izmı·r lncı·r ve Uzu··m Tarım Sa . l 'h ı .. 1 ·lim edılnıektedir. ~ - • rıy e ı a e guni.i o an 11 Ağustos 1941 pazarte i günü ;;aat 11 de en· 
----- ----- ciimene müracaatları ilan olunur. 26 :n 5 1 o 2915 

a Akdeniz Gemi işleri T. A. şir- t~~"~.~~Pı~~~~~~~.~!~.~~~!.~~~:~~~: .... 
ketinden: to.~ 19'11 pazarte.~i günü izmirde ticaret ve !laııayi odası salonunda saat 

14,30 da yapılacaktır. Ortak kooperatiflerin, Ana mukavelenamemizin 
on sekizinci maddesi mucibince mümesı1illerini toplantıda hazır bulun -.·o. 31 • 

ldar~ rnecli i aza ıııdan Bay 
toplantıya davet olundu. 

lçtinıa tarihi: 181 7/911 
Winterhalterin istifaf!ına mebni meclis 

,. Içti_mada h_a~ır bulunnlar: 'eılad Ev liyazade, Sami T. Gorgan, Georges 
\ worı, Henrı Zachari. 

BB. Henry \'an Der Zeeııin Avrup :ıda bulunması ve ~Hakki °Şevkt 
LugaJın mazeı etine bıııaen bu içtımada bulunamıyacakları anlaşıldığın -
tllın cel~e B. Sedad ı-;,·Jiyazad~ııiıı muvakkat riyasetinde açıldı. 

İdare meclisi azasından Ba)· Winterhalterin istifası okunarak kabul 
oluııdu, Jdare mecli i ikinC'i rei. i Bay Hakkı Şevki Lugalin yedi temmuz 
1941 tarihli tahriri teklifine ve statünün 24 üncü maddesindeki sarahata 
istinaden yerine' Bayan Rerıee Topuz, ilk içtima edecek umumi heyetin 
la dikine değin muvakkaten intihap olunmuştur. İşbu intihap keyfiyetiy
le irkiilerinin sicili ticarette tcgci!ine karar verilmiş ve müzakere edile
l.ek başka bir mevzu bulunmadığından celseye nihayet verilmiştir. 

Georges Vidori &dad Evliyazade Sami T. Goı·gan 

İmza ı İmzası İmza ı 

Umumi • ·o. 8957 

H nri Zaehaı·ie 
lmza ı 

H!;!SUsi No. 3/114 
• il-

Akddeniz gemi işleri Türk anonim şirketine ait ve izmir ikinci noter 
liğince musaddak 31 ağu:to 1!)36 tarih ve 9266 numaralı karar defterinin 
kırk üçüncü sahifesinde yazılı kararın görülen aslına dosyamızda alıko· 
nulan ve mübrizi tarafından imzalı bulunan nushasına uygun olduğunu 
tn dik ederim. Bi-n dokuz yüz kırk '1ir ~ene~i temmuz ayının yirmi dör
oiinc-ü perşenbe giiııü .. 24ı 7 / 041 

. M.G, 

1' 
45 kuı·u~luk damga ve 

İzmir üçüncü noterliği 
Resmi mührü ve 

S. Olcay 
İmzası 

... 

10 kuru§luk tay-yare pulu 

durmaları mercudur. 

1 
2 

Ruzname.: 
İdare meclisi ve kontrol kurulu rapurlarmın ıa,;diki. 
1!J40 - 41 iş yılı bil:lnçoı:ıı ile kar ve zarar hesabmm tasdiki ve 
fiyat farkıııın tevzii hakkında k:ırar ittiha-.ı 

3 - İdare meclisinin ibrası. 
4 - 1941 • 42 iş siya;;asının tesbiti. 
5 - İdare meclisinde müddetlerini doldtmın iki aza serine yenileri

nin intihabı ve huzm haklarının teshil i, idare meclisine! füi ye
dek aza intihabı 

6 - Kontrol kuruluna iki aza intihabı ve ücretlerinin tesbiti. 
7 - Birlik incir, üzüm Ye pamuk ckspel·lerinin intihabı ve ücretleri-

nin tayini. 
8 - ~fomurln kadrolarının ve masraf bütçe:;inin te~biti. 
!l Birlikçe taşıtsız mal satın alınması, yaptırılması veya satılmaı;ı 

hakkında yönetim kuruluna 11alahiyet verilmesi. 

10 Ana mukavelenamede yapılması lüzumlu görülen tadilata ait 
dilekler. 26-27 

İstanbul Hava Mıntaka depo 
amirliğinden: 

1 - 5000 çüt er kundurası satın alınacaktır. 
2 - 6975 liralık kat'i teminatın Bakırköy mal müdürlüğUne ya

tırılarak makbuzları ile birlikte 5-8-941 salı günü saat 14 de 
Yeşilköy hava mıııtaka depo amirliği Ra'tın alma komisyo
nunda bulunmaları. 

3 - İhaleye talip olanların 233 kurue da şartname ücreti olarak 
mal müdürlüğüne yatırılması ve makbuzları ile müracaat-

ları 2818. 

T. C. 
TİCARET VI<:KALET1 

İç Ticaret Umum Müdürlüğü 
Şirk. Genel Özel Eki 

Saıyı: 4/ 

Aııkarn: 7t1941 
Özü; 

İLAN 
Ticaret Vekaleti İç 

Umum Müdürlüeünden: 
Ticaret 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli "ecnebi anonim ve sermayesi eshama mün 
kasim şirketler kanunu» hükümlerine tevfikan Türkiyede çalrsmasına 
izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden S. A. Armamenti Ed Agenzie 
;.\Iarittime şirketinin Türkiye umumi vekili bu defa müracaatla haiz ol
duğu salahiyete binaen, şirketin Türkiyedeki muamelatını tatil ettiğini 
lıilclirmiş ve lazım gelen vesaiki vermiştir. 

!\lezkür şirketle alakası olanların izmirde Atatürk caddesinde 134 
sayılı binada mukim şirketin vekilleri olan \V. F. HENRY VAN DER 
ZEE CO. N. V. müesse:-;esi memurlarından Sami T. Görkan ile keza ayni 
müessesede memur jozef Eskinaziye müracaat etmeleri iliin olunur. 

3 kurt.. hık pul üzernide 
14 temmuz 1941 tarih, T. C. Ticaret Vekaleti 

iç ticaret umum müdürlüğü resmi mührü ve Sacl
rettin Tosbi imzası 

Umumi No. 8877 Hususi No. 3/100 
İşbu ilan suretinin görülen aslına ve dosyamızda alıkonulan mübrizi 

tarafından imzalı nüshasına uygun olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz kırk bir senesi temmuz ııxının yirmi ikinci ııalı günü. 22/7 /1941 

S. N. M . 
lzmir üçüncü noterliği 

Resmi mührü ve 
S. Olcay 
İmzası 

45 kuru~luk damga pulu 



iZ 

1 

µ·~·;;;.· .. i·~~~~;~ .. A~·i;iiii ... ii~·~-ı~;~l 
.. . .. ... ........ ................. . l ı .................................................................... .. 
. zmır evazım mirliği aatm alma komiıyonundan: •· 

-lıktaı·ı fiyatı ilk tem. Cinsi 
28000 tıdet 236 4540 Tüylü Kromlu posteki 
28000 adet 205 4130 T" l" t k" ı y k• . . .. . .. . uy u sarı pos e ı 

.. u arıda Jazıh tu>lu postekılerden kromlı veya şaplı olmak 
uzere 28 bin aded alınacaktır. 

2 ~ Pazarlıkla kesiltmesi 29-7-941 günü saat on döı:lte Tophanede 
lstanbul levazım amirliği ><atın alma komi•yonunda 
yapılacaktır. 

;: - Numune ve evsaf şartnameleri komi•yonda görülebilir. 
4 - Tallplerir. '> !Ji gün beli. ,·:ıkitte temin'8tları ile komisyona 

gelmeleri. 25 26 
İzmir Leva · A · ı··· S zım ?'1ır ıgı atın Alma Komiıyonundan: 

1 - - B her kılosuna tahmin edilen fıati 160 kuruş olan 90 ton sa
deyağ, alınacaktır. 

2 - Kapalı zarfın eksiltme•i 29-7-94 l •alı gtinü saat 15 de topha
nede levazım amirliği satın olma komi~yonunda yapılacak -
tır. 

3 - ilk teminat 8450 lıradır. 
:! - Evsaf ve şartname~i komi>> onda görülebilir 
" • Taliplerin kanuni vesikalari;·Je teklü mektuplarını ihale saa

tinden bir saııt evvel komi,; ona vermeleri. 12 17 22 26 
lzınir Levazım Amirliği Sat~ Alnı; K.;;;;:isyonundan: 
l - l'a>111rlıl "' Elu ton pirina salıunu alınal'lU<tır. :\luhammeıı bedel- ' 

lni (18000) liradır. 
2 - EvSaf ve caı.tlar Tc.;Jk.ıpı :l'Ja'tcpcsindc a keri .satın alma komis

yonıında göriilebilil', 
Pazarlık 28, 719.U giınü saat 16 da Ko. yon biuasıııda yapı-.. 

u 

l:ıc:ıkt,.r. 
23,26 Kat'l teminat teknrrür edecek fiat üzerinden alınır. 

-.,----~ -----------Afyon As. MNT. satın alma komisyonu batkanlıgında~: 
1 Afyon garııizonundaki hııstııhaneleriıı senelik ihtiyacı olan 

(20,000) kıoo koyun etine kapalı zari usuliyle talip zuhur et
mediğinden lıir ur müddetle kapalı zarf usuliyle ihalesi 'uza

tılmıştır. 
2 - Afyondakı askeri hast:ıhaııelerin ihtiyacı için (20,0l'O) kilo 

koyun eti kapalı zarf usuliyle ekRiltmeye konmuştur. 
;J - Kapalı zarf eksiltmesi 21-..\ğustos-9·11 ııerşembe güııü Raat 

15 de askeri mıııtakn bina ı ıcla s~ıtın alma komi"yonuııda ya-
ııılacaktır. , 

4 Şartname illl grirmek ıstıyenlcr her gün komisyoırn. \'C An
kara, lstanlıul, İzmir Je,·azı'll artı rlikleri satın alma komL,-
yon~na mümcaat edebilirler. 

5 - .Koyun etinin muhammen bedeli (ll,000) on bir bin liradır. 
• yüzde 7,5lı dan teminatı muvakkatnsı (825) liradır. 

6 -· Eksiltmeye ıştirak edecek olanlar kanunun icap ettiı diği ve
n' k ile biı Iikte verecekleri teklif me'ktupları 21-Ağustos

!141 perşcmue günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
komisyonumuza vermiş bulunmaları. 26 3 9 17 

lzmir Leva:.ım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l'azarlıkl:ı (25.000) kılo kuru ot satın alınacaktır. Taııplerin 

levazım 28-Teııımuz-!l41 pazartesi günü :;aat onda kışlada izmır 
amirliği ::latın -alına kömi~yonuna mliracaatları. 

İzmir levazım amirliği ıatın alma k~iıyon __ u_n_d_a_n_: ______ _ 

:\liktım 

10000 Klı; kesilıııış sıgır e ı 

Kilo otlun :;ooou 
l ). ukarıua CJ1S ~' mıktnrı y zılı : .iı kuleın,et "" odun ııyrı ay

n pazadıkl:ı salın alın~ıcaktır,. 
2 - Taliplerin tekti! edecekleri fiat üzerinden vereceklen yüz

de 10 teınınatı kafiyeleriyle biı·lıkte 28-Temmuz-941 pazar
tesi günü saat 15 de kışlada İzmir levazım amirliği satın 
alma konıısyonuııa müracaatları. 

lzmir tevazım 
(,in~! 

amirliği aatın alnıa 
.\liktım 

Ton l{i 

komıayonundan: 

T 

l'irinı; 
. :->ade~·ngı 
L:eytin yngı 
Çay 
Şeker 
~"ohu+ 

17 1)1) 

8 uo 
7 (10 

l oo 
lU uo 
10 ııo 

Ü 00 
12 ou 
17 00 
12 00 

Beher kilosu 
'l'ahmin fiat 

52 Kuru~ 
180 Kuru~ 
7~ J{Ul'll!'\ 

00 Kuru~ 
50 Kuru~ 
~o l(uru~ 
40 Kuru~ 
25 Kuru:; 

6 Kuruş 
5 Kuruş 

Kutu uzum 
Kuru !aıılye 
Kurn ot 
::>aman 
~hale guııii 
ve saat 

Temin11t akçe:ıi 
Li. Krş 

1:326 
2160 

7G6 

718/ u.ıı günü ı:ı 
7/8. 941 gilnil 15,5 
7/8/941 günü JG 
7181 u.ıı gün il 16,:> 
8ı 8/ U41 günü 15 750 
8, 8/941 günü 15,:lO 300 
8/8/941 günü 16 460 

00 
00 
00 

00 
00 
00 

8/8/94ı günü ı6,30 460 
9/8/94ı günü ıı. 153 00 
!l/8/941 günü 11,30 90 00 

1 - On beş gün zarfıııda çıııınkkalede teslim edilmek ~aıiiyl" 
~ ukanda cı:: Ye miktarl.ın ve ihale tarihleri yazılı erzak ve 
yem Çım.ıkkale denız kor utanlığı 'atın alma komi>yonun
da pazarlıkla satın alınacaktı!', 

2 - Evsaf ve şartnameleri her gün koınbyonda görületek. İs
teklilerin hizalarında. gösterile.n ~at'i temin11t akçeleriyle 
birlikte ihale günlerinde komisyona gelmeleri. 26 1 

lstanbul liseler satın alma, ko
misyonundan: 

• 
tAıSADOLU) 

Ordıı hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 

, ·Gümrükler muhafaza.satın al-
ma komisyonundan: 
!l ağustos 941 cumartesi güııü •aat 11 de 46 bin lira muhammen bedel

le 5 bin çift er kundurası kapalı zarf usulü ile alınacaktir. İlk tıeminatı 
3450 liradır. Şartname ve numune"i komisyonda her giln görülebilir. İs
tekUlerin kapalı zarflarını eksiltme saatından nihayet bir saat evveline 
kadar istanbulda Galata mumhane caddesinde 52 numralı binadaki satın 

1 - Ordumuza Hait& bakıcı ve hemşire yetiştirmek llzere Ankara'da 
M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 60 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğfae, kaymakamlığına veya askerlik şube
lertne dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 ~ayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekalldiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memlekett.eki bütün sıhhi 
teşekküller kendilerine açık olacaktır 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, 
0

bu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları qımamen okula &it olacaktır. 

6 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asli maaş
dan bıı.şlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu z!l!Ilan dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktll'. 

6 - Okul 15 Eylfil 1941 de tedrisata b114lıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu

lunmak. 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklilnde vazif ·· • 

·· ·t b 1 k ( e gorınege 
musaı u unma bunu her hangi bir hastahane sılıhl hey' ti il 
te b ·ı tt" k k e raporu e s ı e ırme ve evra ·a bağlamak lazımdır.) 

c - Okur~~ yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 
d . - ~e.ndısı, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe 

t.evsık ettırılerek e\;aka bağlanacaktır.) 
e - En az orta okul tahsilirıi bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 

muva~fuk olmak şarttır.) ve~'.a bu derecede tahsil gördüğü is bat etmek 
(tasdıkname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evralruıa ekle
necektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlar!& k , 
cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir milBbit evr:k 
keza eklenecektir. 

g - Okur. sıhhi se~bler dışında okulu kendilfğinden terkettiği, ev
len'.°e suretı ~le .veya _dı_ger inzibati sebeblerle okuldan çıkanldığı, altı ııe
nelık mecburı hızmetını yapma1dığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahbüdname 
verecektir. 

8 - Yukard11ki şeraiti haiz olan okur okula jmtihansız olarak kabul 
edile~ktir. ' 

9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler
~en, Vilaye_t, veya k~za, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
ik şubelerı vasıtasıyle evı:akiarını doğrudan doğruya Aııkş.ra Merkez 
Hastahane~i. Baş Tabibi v~ okul müdür lüğUne gönderileceklerdir. 
10 - Muı acaatların Agustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi 

lAzımdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket ~tnıe tarihleri ayni 
makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kııdar ııelmek ve 
ok~lda tekrar yapılacak sıhhi muayene neti~si hastalıkları tebeyyün eıl~n
Jerın memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paralan kendilerine 
ait olacaktır. 

Aııkara Merkez Haatahaneai Baı Ta.bibi 
tıe Okul Mildüril Alba)' 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 23 26 29 May'ıs ı 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Haziran 
l 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Temmuz 1 4 7 10 lS 16 19 
22 25 28 30 A&ııııtoa 941 (1804) 

, - inşaat ilanı 
Nafia vekaleti su işlerl ikinci şu
be .. müdürlüP'ünden: 

l - Bergııma civarında akan B:ıkırça; ııı iki tarnfıııda inşa edil~ ek-
te oıJn toprak >Nldelerın üzerinde 4 adet bekei e··ı· 1·nşa. .. h'd' f" ı • ·1 . k· 1 . .. . . ' ' sı rn ı ı ıyat esa-•'> e ı e ,ıpa ı zarı usulu ııe eKoultmeye konulmuştur l ·'· · . . . _ . · · ŞvU ınşaatın mu-
lıamm<!n keşıf bedelı lti9.>9,56 lıraclır. 

2 - Eksiltm~ eHakı Bergama' su işleri ikinci şube müdü l ·· • ·· d 
alıııabilir. r uguıı en 

3 - Eksiltme 8 ağustos 941 tarihi~ ınü:;:dlf ~1~;:-gu~ü"'.*' 1• 1•6 d
1
"." 

B d · ı · ·k· saa a ergama a su ı~ en ı · ıııci şulıe müdürlügünde yapılacaktır. 
4 :llurnkkat teminat miktarı 1272 liradır. . 
.s - ~k~iltmeye ancak diplomalı mühendis ve mimarlarla inşaat m··c1 

detınce daımı olarak bu şeraiti haiz bir memur istihdam edecek! .· · t . uh 
h ·· d d 1 · . . eı mı aa • 

u e en. er gırebılır. Bu işe girmek istiyenler en az bir d\lfada 20 bin lira-
lık bınıı ııışaıılını muvaffakıyetle ikmal ettiklerıni mu· "bı"t' ııafı · ı · ·· 

hh" l"k ik " a ış erı mu-
tea ıt ı ves. asını teklif mektupları ile berabeı· ihale sa atından en az 
bır saat ev\'elıne kadar eksiltme komisyonuna kapalı alarak vermiş ola _ 
caklardır. 18 22 26 30 2755 
~·~:--::-=~--:~~~;.....;.;.._ __ _:::.:.....~ 
De-vlet Demir Yollarından: 

alma komisyonuna vermeleri. 21 26 31 4 2745 

As. Fb. lzmir silah fabrikası S. 
A. komisyonundan: 
1 - İzmir Silah fabrikası ihtiyacı için mevcud şartnamesi veçhile 5500 

lira muhammen bedeli aşağıda cins ve miktarı yazılı üç kalem kereste 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Münakasa 28/7 /941 Pazartesi günü saat 14 de Halkapınar Silah 
fabrikasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin 413 Jiralik ilk teminatlarını İzmir }fal sandığına yatı
rarak alacakları makbuz ve Ticaret odası 941 yılı vesikası ve 2490 sayılı 
kanunun 2 •e 3 maddeleri mucibince icap eden vesaiki hamilen belli edilen 
gün ve saatte komisyonıla bulunmaları. 

4 - Şartname her gün saat 8 den 16 ya kadar İzmir Halkapınar Silah 
fabrika., müdürlüğünde görülebilir. 

24000 Adet : 4X6 X 55 ; 65 Meşe veya dişbudak ı.'arması parmak. 
1800 c Araba tekerlek başlığı. 

20 Metre: 2,5X26 X 400 Çıralı çam tahtası. 
12 i7 22 26 (2667) 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

l - 1Ianisa su işleri liçüncü şube müdürlüğü mıntakası dahilinde 
Menemen ovasındaki eski seddenin tamir, terfi ve islahı ile Menemen su
lama şebekesinden noksan kalan imalat ve inşaatın ikmali jşleri muham
men keşif bedeli vahidi fiyat esası üzerinden (369,868) lira (47) kuruştur. • 

2 - Eksiltme 30-7-941 tarihine rastlıyan çarşanba günü saat on beş
te Aııkarada su işleri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf'usulü ile yapılacaktır. ' 

3 - İstekliler: Eksiltme şoırtnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, umumi su işleri fenni şartnamesi ile hususi ve fen
ni şartnameleri ve projeleri 18 lira 49 kur.uş mukabilinde su işleri reis -
liğinden alınabilir. 

4 - Ek•iltmeye girebilmek ;çin i,teklileriıı 18544 liı-a. 74 kuruşluk· 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün 
evvel ellerinde burunan vesikaları ile birliktıe bir dilekçe ile nafıa veka
letine müracaat ederek bu iş mahsu~ olmak üzere vesika almruarı ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarıııı ikinci maddede yazılı saattan 
bir saat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

9 16 22 26 2575 

İstanbul Belediyesinden 
Atatürk bulvarının Atatürk köpnisunu~n ıtibaren 500 metrelik kısmı

nın toprak tesviye i makadam şose ve granit bordur inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ke~ü bedeli 3.Jlı!6 lira 37 kuruş ve ilk 
teminatı 2563 !iı-a 98 kuruştur. 11ukavele, eksiltme, bayındırlık işleri ~
ne! hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hülasasiyle buna müteferri 
Jiğer evrak 171 kuruş mukabilinde belediye feıı işleri Müdürlüğlinden Ye

rilecektir. İhale T/8/ 911 Perşembe ııilnü saat 16 de Daimi encümende ya-
l) pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihin
ilden sekiz gün evvel Belediye Fen işleri müdürlüğüne mliracaatla alacak 
1 ıarı fenni ehliyet 941 yılına ait Ticaret odası vesikaları imzalı sartname 
ti"' kanunen ibrazı 11\zını g-elen diger vesaik ile 2490 numaralı kaı;unun ta
,)rifalı çene~inde hazırlıpcakları teklif mektuplannı ihale günii saat 14 
il Je kadar llaimi encüınene wrm('Jeri 1:'\zımrlır. 2!l 26 31 4 (2782) --------... -
ı 1 As. Fb. lzmir silah fabrikası S. 
1 A. komiyonundan: 

l - lzmır ::;;ııan ıabnkası ihtıyacı için mevcud §&l'tnamesi veçhile 
1420 lira muhammen bedelli aııaaıd& cins ve miktarı yazılı üç kalem kö
sele açık ek•iltme ile satın alınacaktır. 

2 - :Münakasa 28/7/941 Pazartesi günü saat 16 da Halkapınar Silah 
fabrikasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

:ı - Taliplerin 557 liraiık ilk teminatlarını İzmir Mal sandığına ya
tırarak alııcakları makbuz ve Ticaret odası 941 yılı vesikası ve 2490 sa• 
yılı kanunun 2 ve 3 maddeleri mucibince icap eden vesaiki hamilen belli 
edilen glln ve saatte komisyonda bulunmaları. 

4 - Şartname her gün saat 8 den 16 ya kadar İzmir Halkapınar Silah 
fabrikası Müdürlüğünden görillebilir. 

1750 Kilo Siyah yağlı kösele 
150 c Siyah Vaketa 
100 c Beyaz meşin 

... --
12 17 22 26 (2656) 

Aşağıda miktarı muhammen bedel, teminat miktarl'ile istihsarmahalli San' at Okulu Mu" du" rlu" g"" u·· nden·. 
göôterilmiş oiaı: bir kalem balast kapalı zarf u"uliyle satın alınaooktır 
Munakasa 4 Agustos 941 Paz2rtesi günü saat 11 de Sirkecide 9 İşlet · b · t binasında AE. Komisyonu tarafından yapılacaktır. İstekliler·ı·n temı"ıımaet 1 Ağusto~ l!JH tarihinden itibaren nıaarıf vekfıleti he~a ın:ı ınşaa 

ustn okullarına ve milli müdafaa vekaleti he~abırı:ı da San'at okulla-
~·e kannni vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarflarını ayni gün saat 10 a" rına lıu sene alınacak leyli meccani ta ,!ebe nam/.et kaydıııa başlan
kadar komi8y~na ve_rmeleri lazımdır. Şaıtıııımeler parasız oalrak komis-ı mı~tır. Eıuız tam devreli ilkokuldan diplomalı 13-17 yaş ara•ındıı 
.)'unundan verılecektır. 20 22 21 26 (2746) ' Tiirk tabiiyetinde olmak şarttır. Her vilfıyet merkezinde 20 Ağu,tos-

Ocak Km. ~i :'.1iktarı .\fuhammen bedel Teminat" · ta yapılacak mlhalnıka imtihanına girmek istiyenler bil' dilekçe ile 
. - vilüyet makamına, nihari g;rmek i~tiyenler vesaiki ile mektebe mü -

168 - 180 7500 M3. 20625 Lira 1546.88 L. racaat etmeleri ilan olunur. 2770 
Cin i Fıntı 

Kr. 
~likt.arı 
Kilo 

İlk teminatı 
Lira Kuruş 

Şartname bedeli 
Kuruş I!"'·-- DOKTOR--... 

-:-~--::-~_.:..:.~:..__~~:.::.:...:==:.:..:....::=--~:::::.:::___~~~_::..:.:_~~~~ 

Beyaz peynil' 70 18500 
8900 

----
180' 

----- Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı Ticaret ve 

lzmir Defterdarhğındari: 
adresi Tarh \' ·1 F B" K Hastalarını Pazardan mada her Adı No ergı er ev. ır 

il 11<" - d (
84

) H 1~i No. Senesi Kazan~ Buhrnn Zıım C.eza Yekun lzahat 

Kaşar c 125 

134 Pirinç 53 50500 2008 g n ıııci beyler sokagın a K~~-!n111. Otel ve Tilkilik 591 938-9:!9 72.6!1 72.69 1 16 No. Ju 2 inci 

12600 832 
numaralı muayenehanesinde kabul kahve caddesi iil7 kazanç ihbarna • 

---'---------~----- ve t.edavi eder. 511-517 mesi ve 16, 6/941 
·~-------------~--~-----------

Zeytinyağ 88 

Komisyonumuzabağlı altı yatılı Lisenin yukarıda yazılı yiye~kleri 
k'.ıpalı zarf u uliyle eksilt ı.ıe. e kuıııılmuştur. Eksiltme 4 '8/941 Pazarte-
81 saat 11 d<' lstaıılıııl Beyoglunıla Lıseler satın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. ... 

istek! ler 94 ı ~ılı Ticaret oq&sı w ikMı !lk teminat nıakbuzu ve tek
liflerini havi 2490 saJılı ar.ırma ve eksiltme kanununun tarifatı dairesin
de hazırlıyacakları kapalı zarflarını belli saatten bir saat evvel sözü ge
çen komisyon reisl,gine makbuz mukabilinde vermeleri. Postada olacak 
KC<:ikmeler kabul edilemez. Şartnameler Galatasaray J,isesindedir. 

16 21 26 2 (l?620) 

ı;:::::::::::::::::::::::l l ve 941198 No. lu 
K l k b b w itiraz komisyon K. 

u a ı urun ve ogaz • • • • • 940 9G.oo 19.20 ,18.00 16:ı.20 :ı26.10 2/38 No. ıu 1 inci 

hastalıkları mütehassısı kazanç ihbarna -
DOKTOR OPERATÖR ' ., mesi ve 25/6/941 T. ve 494 No. lu 

Da" h"ı o·· ke res.!n takdir komis 
ı yon kararı 

i
L,_ (SO) ta Yukarıda adı .yaz~lı Basmahane şubesi mükelleflHinden Ha~an Karelli namına 938 - 93!1 ve 940 yılları i•in 
owıci Be7ler ookaiı No. rh olu !er s · h" k ]] ~ 

1 

d"l n_aı:ı vergı .• ı mı ızasında gösterilmiştir. Bu mü ·e efin terki ticaret edip halen nerede bulunduğu tesbit 
Haatalarıaı 1ıer.,U. iil•d•• _,.. e ı el!'edı~ınden .ılan tarihini takip eden günden itibaren 938 ve 939 yıllarına ait vergiye 15 gün zarfında ve 940 

kalıtı! •• hMla.-1 e4er. ~nkesı_ne aıt ve;ıııye de 30 glln içerisin de itiraz hakkı olduğu 3692 sayılı knnnnun beşinci ve onuncu maddeleri 
_, ___ ;..;, _______ • ınnne tevfikan tebliğ makamına kaim olmak Uz.ere il!n olunur. 2916 

• 



, 

SAHIF!. 'I (ANADOLU) 26 TeftllnU3 1941 Cı:ırıartesi 

Cenubi Amerikada mu
harebe gene başladı 

Uzak· Şarkta 
- Baı tarafı bm!nci aah.ifede -

Orazdibak 
•• • muesseses Lima, 2;) (A.A.) - El;uvatur kı· tila 'ı kar•nsındn. Amerfüanın kati ka

falarının hi!cumu dolayı•iyle muhare-. rarını yarın bildireceğini söylemiştir. 
beler bi\tlin hududa yayılmıştır. Saat l lngiltere hariciye nazm Eden de 
yirmide mııhıııebeler d,o,vam etmekte bugün beyllnatta bulıınarak, Hindici- lhtikardan Adliyeye 
idi. Hava kııvvetlei•imiz kara kuvvetle ninin işgali takdirinde müttefikler w 
ri il fon! ve miicssir biı ıırı>tle iş bir rlnminronlarırı tehdid altına gin>ceği· verJdi 
li<Ti ppmı · ınnlır ııi, b!it!in tedlıirl<:>rin alındı rını, miida- 1 l · r 1 1 1 ~ l qf:ınbııl, 2:; (A.A.) - st:ınlııılun Almanlara göre ~anın nn:vf't i 0 dn~rııı~n sö~: emi~t!r· <'il meshur biiyük mağ-azalanndnn biri 

bdeıı, bugun Rus vr Çın efırlC'rı ılc olan Orazclibak müe,;se~esi hanı! ·atı-
- Baı tarafı 1 inci aabifede - de görüşmiiş~ür. sıncla ihtikar vaptığı göriilmüs hııgün 

l>ün gece munfeı ıct tayyarllterimiz . San F.raı;s:s~o 25 (A._~.) -:: ~apon- adliveve verilmi tir. ' 

Telgraf, Telefon ve Ajans tiaberleri 

Libyada devriye 
faaliyeti arttı 

Sicilya ve Bingazi tek· 
rar bombalandı 

Istabulda büyük alarm · 
tecrübeleri yapılacak 

.\loskovuvı bomt:>ardıman etmı ıeı· · ~anın Hındıçını~·e tecavuz ettıgı tak -
ılır. • · rlircle mütecaviz aclded-ileceği hakkın· Kahire , 25 (A.A.) Orta 

lstanbul, 25 (Telefonla) - Bugiin· planı valiye vermişlerdiı>. Bu seferki 
!erde sehrimizde biiyük bir alarm tecrü l alarm çok geniş olacak, mahalle ekip
besi yapılacaktır. Alakadarfar bu hu- !eri de ·ııu tecrUbeye iştirak edecekler· 

şaı·k ~mstaki tedbirlerini almış, haz.rlanan dir. · 
lla:;;ka filolrırımız İngiltercnin do- ela Sumner ".els taraf~ndan ;yapılan Hollanda Hindistan ında hava tebliği: • 

ğu gımalın<.tekı , Hmanıarına hücum beyanat. üwrıne A_merıkaya gelmek~e tedbir alınıyor lngiliz bombardıman tayyareleri Reı·su" lhattat Hacı Ka" mı· ı A"dı"k öldü dmışterdır. nla.n kırkt~n fazla Japon vapuru sahıl- Sicilyanın garp sahilinde Tr:ıpandi 1 
ıngııız hava kuvvetlrri :\lan';! sa· lerın açıklarında durmuşla.rdır. Londra, 25 (A.A. )- Hollanda lim"lnına hücum etmislerdir. lki tam .. .. . . . . 

hilıerı tizerınde ağır bır mnğttihıyete Toky~, 25 (~.A.) - Ofı: ~ Hindi;;tanındn, yabancıların ;;e\·kiiJ. isabetle 3 hin tonluk bir yapur batı- ı~taııbul, 25 (f;-l<>fonla) .. - ~uzel p;uz{') saııatlar akadt>mıflı falebclcrınm 
uğramışı-anııı .aa tayyare cıuşuruımüş Rı;_smı mı:h'.ıllerde beyan. olunılugu- ceyş noktalara girmeleri menedilmiş, rılmış, yiiksek infilak ve ynngııı bom- sa~a~lar akademısı pr?fesorI:rınden ellt>ri iistiinde cok hazin bir tör<'nlc e-
tuı. ~ u cıört motörrnctür. lngııız tay- na gore, harıcıye nazırı Amıral Toyode petrol kuyularına da muhafızlar ika- baları ile bir diğeri :ıtese verilmiş • Reısülh:ıttat Hacı Kamı] Akclik kısa • . · .. .. .. . 
y-areıeri batı şimali Almanyanın sa- Prens. Ko~oy~nin ve kabinl'.nin müza- me olunmuştur. tir. · bir hastalı~ı mü~~akı'?. vefat etmi~tir. be.clı. medfenınc goturulerek defnrdıl -
hil mıntakalanna akınlar yapmışlar. h_a~etıyl: ıngı!tere. ve Amerı1'.'lnın ~a- Trapandi • :\Iarseıa arasında bir Crn:ızesı hugun .nıksek fobini v.: mıstır. 
dır «ıfıktekı tedbırlerıne ve hareketlerıne S .. hava meydanına da hücum €dilmis 

. ;tokholm, 25 (A.A.) - flander ehem~iyet vl'.rmektedir. B~t hareket- ovgeilere gore yerde iiç adet. 579 ltaly~n tayyare~i Cenubı" Amerı"kada Halı"faksın Amırı·kan 
$ten it gazetesi yazıyor: • ~er, ege~ tedbı.r alınm.a~sa Japonyanın - Baş tarafı t inci aahifede - tahrip edilmiş dij!rrleri h:ı~nr:ı uğrn. 

Almanların son yırmi gündeki iler- !.hatası ıle netıcelenebılır. ~u seb~ple 58 dli~man taryare~i tahri'P <'tmişler • tılmıştır. w 
leyiı.:ıerı. ilk on gündekı ilerleyi~ıe- Japonya d~ bur~ı~:da}edbır alm::ı.~:r <lir. Çarşamba gliııii bir diişman botu- .Alman alegbtarlıgı İ'Çilerina hitabı 
rinln yarısı kadar süratli olmuştur. cl~r. Cenubı Pasıf~ktekı _durum 0~ e Bizim k:ıyıhınıız nn ı;ekiz tayyare • na hücum eden a\·cılarımız, bn ge- Y 
Böyle gider~e. '.lğU«to'lt:ın evvel 1\10'1· hır hal almıştır kı, bu va~ıyet~ R~s~:ı- dir. 2:1 - 2·1 temmuz gece<ıi Alman ha· miyi batar bir halde bırakmı~kırdır. Bolivya meseles inde Biz de Berlini Londraya 
kovaya varamıyacaklarım Almanlar 11•111 ~lm:ınyaya karşı maglfibıyetı ne- va akınında br!~ dihm:ın t:ın·are!'li rlü- Ayni biilgedr rllin iki Yiinkrr-: tar.ra- • • • ... • 
ı.:övlemektedirler. ~ıce<ıınd<' uzak şa:kt::ı. ortay~ çıkaraca- siiriilmiistiiı'. · · · • resi tahrip edilmiştir. Bırleş1k devletlerın benzetecegız 

Bertin, 25 (A.A.) - ü. • •. n. nin gı mesele .de <~~hıl . .?larak, Japonyanın :\Iosko.va, 25 (A.A.) - Diin gec<' Çarşamba ıriinii Bingaziye yapılan ' 1·· 'e. . . ~ 1 ·ı . 
öğrendiğine göre 2:1 temmuzda karşıla~abılecegı dıger meRelelerl de.re· Alman hava kuvvetleri :\Io.o;Jrnwt iize- hücumdıı ı·ıhhmcla infilaklaı· \'<' 10 U Varmış .. ,}~ ?rkgt, 2<>b~iAil.Ak .) l -.-. LngıdteFiı e-

. ' R c.e"inde mübrem bir mahiyt't a mı;; • . 1 • 1 bb" .. 1 b. 1 · . ılar .. h d · d'I · l'. nın v-aşın on t Y e çısı or a-
Dınyester man~~bından umen sava.ş tır. • rıne 11.~ a ;ın te .. e usu?c.e. u unmu~- ~ an~ıı c. _muşn. e ~. e ı mı.ş '!: Berlin, 25 (A:A-. ~-. Yarı resm~ lifoks, Kosteliden Rod Ayere gelip 
tayyarelerıyle Sovyel harp gemılerı P. , K . . be. iti~ i ib. tıır. Duşnıaıı tay,rnrelerı ıkı <lalga ha- lkı t~H arertıız donmemıştıı. bil"' kaynaktnn bıldmlıyor: fabrikası iı:ıçilerine hitap €derek de_ 
arasında ş. ıddetli bir muh{-lrebe ol • . ı<:>n~ 01t1?~enrnı·h ~anlı ed flg g ·ıtı !imle :\[o~koYın·a rnkla~mağn. fo.<;ehlıiis Kahı re, 25 ( A.A.) - Ortn .şark ltnlrnnrn Bolivvadaki eJçi-ıinin mi.;;fir ki. · 

«+ "' , • t h P ,,. · ı . ıapon ı:1n·aı:ıe ı mus ı ane e e er gt · t "I ·d·, ' ' · rr~m'i teblig"i· B 1. · B ı· d k·. 1 . · · · mu.1 .ur. "'<>"~ e :ır .. emı erme, · kt d.-· . . b . . te d 1 e mı" eı ıı. · . · o ıvy-anm er ın e ·ı ıava ateşe.sıy- _ Gecele uzadığı vakit ı:ıizin yap 
ovyet tayyareleri refakat ediyordu. ~~m~kı~a~:~~J~~ır 11 .~<;ı~~~~r c~~u ı t Fakat h:ıvn dafi lıataryalnrı w Sov- I~ıbyad:ı:. To~mkta ~arşamlıa ~e- le birlikte çalıştıkları hakkında ha - lığınız bu Liber~tier tavyar~leri Ber-

Her tipten ve h.er tonilatodan mllrek. t·: al~caklaı'.ı t dbirı;/t:dafl\i maht: yrt avcıları dlişmnnı dağıtmış ve garp cesL muhaı:ııı ?ır ?ewıyc koln .<l~~- riçte dolnşan haberler burada cidden lincı gideceklerdir. Beı:Jinin bazı kı-
kep olan ~u fılo, _Ba~arabya mu ha- :,tte 0'lnc~ktıre Bu tedhirler cenu ta istikametinde kovmuştıır. Bir clü~man mnn. mevzılen~c: taaı :~ız e!mı~tır. ~üpheli göriilmektedir. Teknik bn •. ıınlarının manzarasını Londraya 
ıebeleı . ııde kuvvnı küllıyeden ayrı- -:wıi .. t k '. f h ha<1ını kor m ~ 1 ' tnyyaı·e~i diişiiriilmüştiir. Bir diiı:ıman R,ı ~ollardnn hın b.ei1 kıl?metre. ıler- kımdan böyle bir ihtimalin mümkiin benzetecek şekilde değiştireceğiz. 
lan .v~ K-nrndenizin ~imal limıınla~ı ~ m~;~:: i~;il~z v!a Amerikan r::en~aa~ ~an·ar~si müdnfna.rı ynrmağa mtıvn.'. 7 lem~§· .. ~l b~_mbalar~rl~, b'.ı' ._mıhver o~maclığı nşi~i1.r addrdil"!ektedir: Bu Jialifaks. bir t:ıy,rnrenin kuyruğu-
na ıltıca ede~ ~ovy~t kuvvetlerını ~rıhnsın; ela dokıuımıyacakhr. japon- tak olmu,,sa da bombalarım ~c~ar~.u!ı me~.zım~ .~n~~nı_n .c_ımıli 'e c1uşm~n~ itıb~rla Berlınde, cenubı Amerık~. na unları yazmı~tır .. 
)ıakletmekte ıdı. Ogle ~amanı .. Ru · \'anın a,·e,;i ~arki Asyada nazım dev. nl~ra~~ altı~lan ~onr~ ?. ~a du~.~rul - Za)_ın.t \eıclıı~ıııt:ı. :1'op9u._. rlaımı dal~ı haı~ekete bn~_ka selıeblerın «Azizim Çör il. vazifenizi bitir. 
meı: tayyarelerı bu kafıleye hucum İet vaz~ ·~tini muhafaza etmektir. Hin- nıuşt.ur. D.u~ gece clu~ı~r~kn duşnı~n ateli. ıl: harekatı ,,etı e_tnuştı~ · .· amıl oldugu. kanaa~ı mewucl. olma.~- meğe yardım eiın'ek üzer~ dahn 
etmısler ve atılan bombalarııı t:1m . . . ) . .. t:ıvyarelerının savı<1ı ıkıdır. Gec~levııı Lıb) a huducl mmta!.asınd.ı Bııfan. ta ve cenubı Amerıkada yemden uç b" . . .. l ' . 
. b 't. 1 1 1 b. k b t dıçını ele dahıl olarak musterek refah , 1· k d 'k" 1·• .1 . t' rn motörlü devriye birlikleri di.iRma . h "k" f el b . 1 y o~ lece .ruzlerce tnyyare ngılterey• 
ısa e ıy e vapur arc an ır açı a • hasının devletleri bunu tanımı!ılar . ·' o;; ·ova a ı ·ı a arm verı mı!j ır. . · . ·. '· nazı u umc ı at· esı yapı acagı gel ecekt"r 
mııı ve diğerleri ağır hasara uğrıya - 't. < B d . ti " bu ~ahala ~. 'ı Londra, 25 (A.A.) _ Taymi~ ga • nı bazı tarn~~ud mahalkl'ınclc:>n çı · hakkında general M:arşal tarafından · L ~ · . I> 
rak durmağa mecbur kalını tır. ~.ıı.da t~. ~~:m:;~~i ıaz·ı~dıı~ ı, mtH a • z~tesinin Alman hndudundnki muhabi- karmıştı~... y • yapılan beyanat hatırlatılmaktadır. agpzıg ranayırı . 

tokholm 25 (AA) - Rus mu '- .ta ır · ' · ri bilfüri"oı.. Habeşıstanda kayela deger bır <:ey Bunun içindir ki Alman harici•·e ne· t t b 1 2 ~ (T 
1 

f 
1 

) Al 
. ' · · · • ·' · ı . . . . " s an u o e e on a -· man-

k~''.emetı, .21 • ~2 temı:ıuzda .Lac~og~ Çung. King 25 (A:A.) _ Çin mah- . Iliitiin v~k~alar.ı nazaı:ı it~bnra alan ° mamuıtıı. zaı:etı Bolı~:.radakıne benzer .~nreket: yada Layi~zigde açılacak olan pnna-
~olunde .. kırıl.mıştır. Maam_afıh -; a~ı- filleri PM1ifi1'te japonya tarafından y::ı. Lıtaraf salahıyetlı n:ahfıllerın ~iman- °'!° • lerın .~menka ro:afın~an ~aır centı~ ı .l'lnı gideceklere Alman trenlerinde 
yet he~uz t~:az~t~h etmemıtştır. Rus. kında yapılacak hart'kete Jayık olrluğu !arın başlıca cephesı oln Lenıngrad, Almanyada JŞÇl sıkıntısı Aı;ıeıık.a men:ıl_;ketler ınde de der~ış yiizde altmış t€nzilat yapılacaktır. 
1~r, guç gırıle~ılır ormanlardadır. ehemmiyetin verilmesi hususunda in- ~foşkova, Kiyef cephelerinde düşmanı edılmckte oldugunu zann.etmektedır. ( h I k' . R . d 
F.ın ta_arr.uzu şım_:ılde~ .~en~tba .tev- g-iliz ve Amerikan hükumetlerinin na- k?ti bir hezimete uğratamadıkları. t:ık arttı (talyan başkumandanının n ısar ar Ve ili ıze e 
cıh edılmış, Ladoga ~ohı . s~malın.d~ zarı dikkatini celbetmislir. Bu mahfil- dırde yaptıkları muazzam malzeme. za Londra, 25 (A.A.) - lktısadi harp • • Hopa, 25 (A.A.) - Gümrük ve in-
S~v~et. hatlarına gırılmıştır: Pıt~ l~rde zapnedilcliğine gÖre japonlai-, r.iatını. idame cttireın iyecekleri kanan- nezaretinirt bir biilteninde, Alman.rn- mesu 11yet)er1 h~saı·Iar vekili Raif Karadeniz gece • 
Pauu ı~gal olunJ?U _tur: ~ı~l:r, )im,- cenubi Hindiçiniyi iı'igal ettikten son- tınd~~ıı-. .. daki i~çi sıkıntı;;ından bahsedilmekle- Roma 2 5 (A.A.) _ lrah an ka- yı burada geçirdikten sonra bu ~hah 
man!lk yolunun uçte bırını ışgallerı r·ı japon ordusu Siyam ve Birmanyava }futehac:sı1:1lar mıılalealarını ~u Jl()k. diı· Sovvetler birliğinin ic:ı:rali hasla !arın; d B"lte · · 'd" k" Pazar Yoliylc Rizeye gitmek üzere 
altında bulunduı·maktadırlar. Rus c1'og; ru ı"lerJiı.·e·rnk ·s'incraımru ark:ıd~~ t:ı\'R istinad ettirirnrlar: . \'ın.ca i;ci fikdanı artmıstı·· Av.rtıp' a- n~~ıı} dneşrl.ct el n u d nim un ·lu IIopad;n avrılmıştır . 
t . · ı · b .. R k t k· , " ~ " < • 8 .. 1 .· 1•. rl"kl .· ..... . . 1 · ' ·. · ' ·. '· < • nu!'l ıasın n, ayan or u arı gene ' · · · 
an-are erı uguıı. as a mm a ,ısını \'lll'mak istiyecek ve Almanlar Şayet o-;:.~t eu~ çe ol J eı ' .. u<'r ~ eıc "?' nın her tar:tfmclan Almanrayn işı;i ge- kurma:Vının vaziyetini "ıll'!lhatle ta- Am~rikanın eni Yu os· 
bombalamışlarclır. Be· Sovyet tayya. ı'lo-<ko, .... "ı "lırl"t"'n So•·,·et Rtı!'."a'"ı lı~ı· şevı tahnp etmek usulu.. tirilmi"tir Kanunmani mart ... ,·ıarııı . 1· b' k' ·' k t < Y g . · ·· .. · ı .. ·" · . ·' "" " " "' '- · ·' .r' • .. . '' • · • ' '" • \'lll ec en ır ·ararname cı ·mıs ır. • • ı esı du. urii mtı~Luı. eh hücum ,edecel-ler<lir Alman munakale vollaı1nda se'OC-bı- da da bir "Ok amele celJJ Nlilmi!'.tir ·B a n"' 1 k · b k. Javya e)ÇlSJ 

B d t 2,... (A A) ~I · ' ' · . t . d · ~· · J'k •trk l k .'< • .' • un .. zarırn gene urmny as anı 
u. ape~ ~~'. ., .• . . ncaı Şanghay, 25 (A.A.) - japonlardan ~ 2 'e.r ı?ı gergın ı gı ı çı> a~ n!a . Rus harbı ba!'31ayınca, silah fabrıknla ba. kumandanlık Yazifesini görP.cek Va~ington 25 (AA ) - Ruz it 

re!l!11l te?,lıgı: .. . . .. miizaharet gören mahalli Çin makam- tn Ye ılerı hare~e~e ~le~·am t'dı~d.ıkç~ rmdaki miltehaı.:sıslnr bile hizmete a- \;e ·uç ordunun tanzim ve s'evki idare_ Mister Bidilt Lond-a~aki Yu o:~a~ 
on gunleı de mutemadı} en dum • tarı iııgiliz haberlerinin ne~rini menet. harp malzemesının ıstı mal kabılıyetı lınmıstır. . .. 1 .. k 11 f 1 k D k r kO t· d" . 

1 
g ' 

dar muharebeleri veren diismanı kı- mi~lcrdir · c;vni Po~t gaz~tesi de ka _ azalmaktadır. Sel'i alesli topların bir Simdi tarlalard:-ıki ve diğer islerıl" -' 1 ı e m;ı : t 0 at~ v~ u9.eyc /r ı . n:ıe ı nez ıne ekı o arak tayin 
talarımız . takip ederek sark Mika. pntılmıst;r.' Zahiren bu' gazete Çinli kaç dakikada yaktığı . obüsleri nakil harp. esirleri kadı~lar ve cocukl;r "a~ sı medsu ku .una~ab· ırk. !er uç or u-1 etmı!jtll'. 

t . ı ... ı k'l t. ·ı ı . . · · , ti . ı· d B . 1 el • · . nun a uıma) aş an :ırı gene -------
m~ ı.nc e j uz erce. ı ome ıe ı er~ - miistahdemlerııı grevıyle kapanmıştır. ıçın :-ıaa aı a~ırı: ı:. azı ~er er e lıştırı lmaktadır. Almanyacla bir mı!- kurmav baskanının emrinde' olacak- K J d 
~ıfi!r . .B~tg ~e~ıı mıı°t-nt:s~nda J'~: Röyter miime!'lsilliğin!n 11 Çinli mils- ~-~ın~la~.n ~e.~zm ~htıy.:.ıcını ;arşı~a1!1~k yon 850 bin amele i~ görmektedir. Bu- tıı· . Genel kurmay ba knnı milli mü- U 8 8 
k et ~ mu aı;e.lhe er o ?~a ta ır. elıı tahclemini ele gelmemiııtir. Bunlardan uzeı.e !krt ıdonbeen~ın. gt~hılı:_mke .t ıc:ıkn nıın 380 bini inşnat işlerinde ç:ılışm:.:ı.k- dafaa komitesinin tabii azasıdır Beledı"ye, gol, ı·a~e, 

ı a ı:rımız H ı:ssa -- e~rı:u:a .. a biri poli~ tarafından tevkif edilmistir. :ı.:vnı mı ar a . nzı~~ ıs ı a e me. tadır. Yabancı amele, tehlikeli işi-erde "k · v 
meyzı nlnn v~ .. ıddede ~e:ıdım mu- Vııziyet salı giinii daha ciddi bir sekil lazım gelmekteclır. Dıger tarafta])._ rı- kullanılmaktadır. Bunlar ayni zaman Amarı an bozguncuları maarif işleri 
daf~ıı ed~n duşmanı magl~~~- etmıı;. alnmıtır. Ç:ıyni Po3t gazetesi idarehn- c~t.etrı:~kt~ _?lan Sovyet kuvvetlen lı;ı cin İngil iz bombardımanlarında hasara • • 
lerd.ır. Dt!!n:'.anı.n yaralı ve olu '.'!arak ne:-:inde ve ·Röyter muhahrinin evi ile g_ılı~ muş~ula~la. kar~ılaş~ama.kta, bı - uğr ıyan fabrikaları taı:ıir hlerinde ele Q rdu efradına bir mil- . .. Kula, (Hususı ~~ - Kazamızın 
zayıatı buyuktür. Ku~lanılır bır hal- gıızete direktörUniin evinde flraştırma- lakıs gerı çekıldıkçe ıaşe uslerıne, yak- ralıştırılmaktadırlar. •• • • tut~ıı;ı ~fyon ve dıger ~azlık mahsul-
de ı~ b~ta.:ya, top, h~r-çok k.~rı:ron, !ar yapılmıştır. Taharriyatı .rrıpan as- la~m ış bulunmaktadırlar. 000 yon kart gonderılm• ş ler~ ıyı ve boldur. Zıraat bankası 
makınelı tufenk ve .<;ılahlar ığtınam kel'in faaliyeti tahribatı mucip olmus- • F J • • M k . . deger . bedelle afyon mübayeasına 
ettik. 21 Sovyet tankı tahl"ip edil - tur. Çayni Po~t, merke7.i Çinde yegi. tedbirleri alındığını söyliyebilirim. ranSIZ e ÇiSi OS ova• Vaşın~ton, 25 (~.A.) - Harbıye devam etmektedir. Tütünlerin ince 
miş ve bir tank alınmı<ıtır. Ri'l'im za- Tit' ingiliz gazetesidir. ·R<'nelerclenberi Eden Fransadan bah!sle elemiştir dan dönüyor nazırı Sımpson bugün şu beyanatta bu- ve ufak yap:aklı ve güzel kokulu 0 _ 
yhltınuz 7dır. ·ıkıunktaclır. ki: , . lunmuştur: , maqı, hususı bir rağbet temin ede -

ıraııkovdaki jnpon makamları böyle - Vi:ıi hiikumeti, Fransız milletini Vışi, 25 (A.A.) - lyi malumat alan - A.yandan Vıler, ordu .~ubay ve cektir. Ziraat işlerine çok ehemmiyet 

ı · b l d. sind . lıir ~yrlen habeı:dar olmadıklarını nıe uğrattığı zillet sil;;ileı:ıine ~Jir yenisini mahfillerden öğrenildiğine göre, Fran- askerler~n.e ka~'t posta~lur gondııreı:ek verilmektedir. Hududda mevcud olan 
zmır e e ıye en. ıılh·et te lrnbtıl edemi\·cceklerint bil • ilave etmiştir. Guya me\'cut olan teh- 'la~ı!l i\Ioskova biiyi\k elçiı;i Berjeri, har?e _gırılme:qıne manı .olınal.arım ıs. çekirge ile de yııpılan devamlı mü. 

1 _ T" + . 1 . z mahalle~in·n ılir~işlerdir · likeye karşı japon himayesini kabul <>lc;,lık memurları ile birlikte bugiin ·~mı~tır. ~u ıhanet değılc:e ?ıle, Am~- cadele sayesinde önümiizdeki yıllar· 
.., 43 c~ ~~ğı~~:~analizasyon ;a~- \·a~iııgtoı; 25 (A i) _ Reisicum- etmiştir. Bu, Fransanın mihvercilcrle Sovyet - Tiirk hududuna vnrnıış bulu- rıkıı alcyhıne bozguncu faalıyete dela- da bu haşereden ziraat tamamiyle 
['ır;lm~s~oYe mevcud adi döııemenin hm· Ruzveıt' pasif ko~·unma teııkiliitı i:ı birliğine yeni bir niimune te~kil edi· nac~~tır. .• . .. .. le: eder. Bu. knr~po~tallara pul .ra~ış. kurtulacak~r. 
t · · f . 1 . m "\diirlüğilndeki •ız·ı-;ını kabul nder~k son vazi\·ct etra. yor. Soylend ı gıne gore, Sovyetler bırlı- tnılmamı~ \e Vılerın damgası vuıul - late iılerı : 
k~~f~e e;rt~~~~.· v~ hile açık ek- f-1;;cla bcyanntt~ hnluı~mus "~Japonya. Tokyo, 25 (A.A.) - Harici.re n:ızı- ği hükumetinin Vişideki biiyiik elc:i~i muştur. Devlet matba~~:ırıı~da basıl - Kaymakamımız Bay Edip Karta. 
·ıt"meye konulmu~~ur çKe<1if bedeli , a ni<:in petrol verildiğ(ni c:ıu suretle rı bugün kabine toplnntısında Avrupa Buganolof da hem€n hemen ayni za- mış olnn bu kll;rtları.~. uzerınde de~~et im riyasetinde teşekkül eden iaşe 

6'80 l'ra 40 kuru ~ m ı~akk~t tem·na- izah ~tmisfir: \'aziyctinin inkişafı hakkında izahat manda Tilrkiyeyc gelmiş bulunaca n h~sabına tnbedılmedıg1 yazılıdır. B~-: komisyonu; nüfusu giin geçtikçe ar· 
tı 68 'lira 40 ku~st~r TaÜpJerinı tc- _ Hecİefiıniz harbin l•tısifiJ(e sira- vcnni~tir. Rus • Alman harbinin bn • manda Ti!rkiyeye gelmiş olacaktır. t~n. bunlar, general .Iar~alm d~~ıgı tan Kulanın hiç bir güçlilğe maruz 
minatı öğleden evvel· İfl bankasına .ı· •t ctın~me;;id:r. Eger biz f aponyaya giinkii vaziyetini de izah etl!li.şiir. Pre~burg! 2?_ .<A.A) -. Slovakyanın gı~a~~gt~~uluk hareketı sayılabılır. k~lmadan J!~Yet tabii ve pek mebzul 
yatırarak maklmzl-ariylc ihnle 'tnrihi pcfrol ihracını durclnrmuc:ı olsa. idik, Toky~, 25 (A.A. ) - !Iarıcıye na - Sov1·etler bırlıgı~.dek!. s~fır ve sefaret , $ gt , , .2,5 (A.A.) :-:-~Fevkalade hır "..arlık ıçın de. bu işi ~~~arr:ıa~ta 
olan 28_7_941 pazarte~· giinii sant 16 japonya Hollanda Ilindiotanına g-i<le- zırı Amıral Toyod::ı. bugün nezarette <>rkanı buraya donmuştilı·. alnn.1 dolaJısı~le .halen .-.ılah nltmdn oldugn memnunıyelle gorulm!ı~tur. 
ela enci\mene mii~aca~~ları ' '~ek buralarda petrol ara\·abi!Pcı>k bu c:ıefirleri kabul etmiştir. ooo b~tlunan askerlcrın ve muha!ızların Maarif itleri: 

2 _ 6"6 ~ayılı 'c:ıokakta G45 sayılı ela hııı·be ,;eb€-n olacaktı. · ' Domei Ajansı, 35 devlet miimessi- fngilterede mahsul h_ız~ette :llln:taları hnkk.ındakı kanun :\Ieı kezde bir orta ticaret mektebi 
~okak ag,~ınd-an iÜbaren 150• ~etre .Sidney, 25 (A.A.) - Devli Telgraf linin kabulde hazır bulunduğunu bil- layı ~~ı ar~ıye ı!ezaret~~cc . ,~nı1:to açıldığı gibi köylerde de ilk okul ve 
b d k 1. t 1 rlirnr ki. • dirmektedir çok bol harbı)e encumenıne gonclerılmıştır. eğitmen okulu açılmasına hız veril· 

oy a ana ıza~yon vap ırı ma!'lı, · · v· · 2- ·(A A) 1 · h be 1 Harbiye nezareti halihazır vaziyetin · r o b" k" d b ı · 
fen işleri müdiirliiğündeki ke~if ve . Hi.ndiçini~e .iaPcınlımn i~gal har~ke- ı~ı, 0 

:· · • . -. yı a ~. a. an Londra, 2 5(A.A.) - Ziraat nazı- v;him olduğunun' ilanını da kon reden mı~ ır.y. n ı~ oy e u ~e~e aç!~· 
!:artnamesi veçhile açık ekslitmeye tı, dıplomatı~ yaygnralarla. kapa_tılma mahfı llerde, Hrı~~~~ını ha~kındak: J.a - rı beyanatta buhlnarak, İngiliz çüt. istemiştir. • g cal~ cıgıtmen~ı okul!a.~ın egıtn:~mı~ın 
konulmuştur. Keşü bedeli 1255 lira malıdır. Kabıne neden beklıyor. Japon ·P?11 - Fran~ız götuşmel~~:nı~, do,.tane çilerinin hararet derecesi yükselmez- • • Sarnşte'!1edekı enstıtude tahsıl gör· 
muvakkat tminatı 94 lira 15 kuruş- ya, 40 senediı· J{arbı alcakça lehdid h ı r.surette devam ettıgı soylenmek- se bir asırdü görülmemiş dercede bol Vılkı derhal harekete mektedı;Ier: . 
tur. Taliplerin teminatı öğleden ev- etmi~tir. Biz japonyanın Hitler tumlle tedır. . . mahsul alacaklarını bildirmiş ve: ") • t f Beledı.ye ı?Ierı.: . . . 
ve! İŞ bankasın-a yatırarak makbuz- rine aldanamayız. • İngılteren.1.n bu mmtakadak~ ~ar~ • - Çiftçilerden 2 milyon ark faz- gf"Çl mes1ne ara tar &~ed~ye ış lerının. renı reıs Bay 
lariyle ihale tarihi olan 28-7-941 pa- 1Ielbrun Herald, . parlameı;tonun ~ı;t ve f;nhşıd~tı karş~sında Vış,ı ~u • la ekmeleri istenmişti. Harp devam Ankara, 25 (R11d.ro G::zetesi) - Etemı~ ışe b~şl.~m.asıylı; d ah~ . faal 
zartesi günü saat 16 da encümene dNhal toplanmasını ıstemektechr. h ume.U Japons adan hır tak ım ) aı dım j ederse ekilen toprak saha>ıını geniR- Bugün San Fransiskoda bir nutuk irat hale konacagı umıd edılmekted ır. 
müracaatları. 13 17 22 26 :\Jelbrun, 25 (A.A.) - Salahiy'!ttar frılebınde . bulu~muştu~. F ran.sa, r:ıus- letecrihz. - eden cumhuriyot<:ilerin reisicumhur . Kulada behem.eh:ıl bir dispansere, 

Kültürpark -ada gazinosu methali nıahfiller?e söylendiğine g?r~, hUkü - temlekeler!n! ~udafaa etmek ~~iı~ ı.c~p 
000 

namzedi Vilki deınlştir ki : bır eczahaneye ıhtıyaç yardır. 800 
karşısındaki iki metre murabbaı ye- met parlamentoyu derhal ıc:tımaa da· ed:n tedbırle.rt alacaktır . . Hındıçın_ın ·ı h b • - Hiirriyetiıı müdafaası milsbet bir den fazla -ame.le ı:alıştırnn modern 

d . f"l· 1. n't etmiyecektir. Vaziyet vahim bir şe- mtidafa:ısı !çm Fransız • Japon iş bır- lngı tere es.a ına ınşa sev olmalıdır fiiileı· hiirr'yet " mı'ze mensucat fabrıkasının da bu husu"-re ıs macunu ıımveemsaışey-. .. , 1 .~. 1 w 1 , j f' · ... · ı ı t .... d.. 'f. 
'. ~ ' kıl alırsa hukumet hnrekete karar ve- ıgıne varı acagı sanı ısor. apon se ırı d"l ·ı l meyelan okumuştur. Biz köşeye "ekile- a uzeııne mıen vazı eyı yapması 

lerı satmak Uzere yapılacak baraka- rebilecektir . Kleto ile Amiral Darlan arasında· mtl· • e 1 en ŞI ep er . k b" d b I · ı · .. 1 ,· . be'< ki" gerektir. . .. t . •t 1 k .. k 1 d t kt dl ıe ızc ar e er ınc ın me::;ını ı • H t 1 . , 
nın ınşa~ı mus ecıre aı oma· uzere Londra, 25 (A.A.) _ Hariciye, na- za ere er. e':am e me e r . . • Nevyork, 25 (A.A.) _ Kaliforin- yemeyiz. Stiratlo glderek Hitlerin kar- . as a ananların ılaçlarını Alaşe. 
bu barakanın bir sene müddetle ki- zırı Eden, bugün Avam Kamarn,;ında . Hanoyı, 2o <.~.A. ). -:: . Gayr.~ res~u yada Tobd tezgahlarında İngiltere şmn:ı çıkmalıyız ve ondan hesap iste- h~rden getirmek ve nüfusu her gün 
ı·aya verilmesi yazı işleri müdürlü - h<~·anatta bulunarak japonlar tarafın hır menb~da.n . o_grenı ldıgıne gor~, ~.a· hesabına inva edilecek 30 şileb in 15 meliyiz. l\fii~bet nıiltlı>.foa biiyiik fada- bıraz dah::- -artan kasaba halkının 
ğündeki şartnamesi veçhile açık art dnn Hindiçini li:>lerinin i!ıgal edilme~İ· po~l~r. Hındıçınıde havı: v~ denız wı- ağustosta denize indirilecekleri tah- karlık ister. ' sıh~'i ihtıyaçlarını ihmal etmek 
tırmaya konulmuştur. Muhammen nin bir zııman meselesi olduğunu söy- lrnnı ı~gal etmekte V<' garnızonlıır kur min edilmektedir. Bu suretle bu va- A "k d t ] fi dogru olmasa gerektir. 
hedeli 60 lira muvakkat teminatı 4 !f'miş, bir anlac:maya varıldığı hakkın- maktnrlırlar. purlar tezgaha bindirildikten 4 av merı a a e gra ara Yol işlrri: . 
lira iiO kuruştur. Taliplerin teminatı '!<la malrımnt b u 1 un m ıı el ı ğ ı ıı ı . . ~onra denize ind ir i l miş bulunac-aklar- sansÖr konacak Kul:: yol i><lerl oldukça iyidir. Yalnız 
öğleden evvel iş bankasına yütırarak ancıık işgalin muhakkak "arıl[1bilccc>· 1fuhtemel olarak ışgal flleıı j Jrmı dır. Halen denize iııdirilmeğe amade · Alıışeh ll'ln pek yakınında ve Ilgın çayı 
makbuzlariyle ihale tarihi olan ğiııi ~öylemi:; ve demi'ltir ki: dok~ız ~emmuzda yapılacaktır. . ayrıca 3 tekne daha vardır. }feyn Va~hgl?n, 25 .<.A .• ~.) - D .•. R. üzerinde olan büyi\k köprünün hala 
28-7-9'11 pazaıte. i günii saat 16 da - lıigiliz hükumeti bu iı;;g·ali, uzak \ .a.~ıngt?n• 25 (A.A. ) - Cenulıı A- eyaletinde Poıilanc'ı.ı.ıki Tobd tezgah- ~RO'>Yctıd Presın hır haberine göre, yapılmamış olma,;ı ve ihalenin uzama-
enc:iimene müracaatları. 1 ~:ırktaki arazlııiyle müttefiklerine kar. m~~ı~adakı kan;ıklıklarl:ı uzak ~ark- Jarmda da bu vaprı'rlarn benzer 30 adlıye nezareti Ruzveliln emriyle bir sı, kış mevsiminin yaklaşması yüziin-

13 17 22 26 ~ı. fakat kuveden file çıkmıyan bir takı Japon:rnnın har{!ket ta_rzı ~meri- sil efı inşa edil me ktet,ir. kanun layihnsı hazırlamaktadır. Bu den Kulalılnrı ~ikfıyete evk etmek!"· 
h'.iiltiirpark ada gazino u yanındaki tehdid telakki ediyor. İngiltere, Ame- kada fev~alade milli ~hvalın ~!anına fllll lllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllll kannıı Jayihasına nnz:ıran Amerikayn ılir. . 

aşııl ;;uyu pnviyonunnn hir . ene miid· rika, Hollnncln ve domlnyonları ile ı:ııkı bn.şlıca bır ~ebep te:;kıl eclecektır. • ,.. •• •• ın·l ·n Ye Amerikad:ın ~önd<>rilen bU • \'alımizin aliikalarını rica ederim. 
det le kira~-n v rilme~i, yazı i~l~ri mU- teın_a!>lla buluıımu~.tur. Amerika . lııı I~ndrn ... ~5 (~.A.). - U~ak. sark Artvınde Mı llı Şef S?'llO u ı iiıı ~e 1 g-rapar ~nnsör? tabi tutulacak. S~l~ndiye giden yol bel.:diye ~udu-
fliirliiğiindt·ki .. nrtname~i ,·eçhıle açık vnzıyet karşı:ıındakı durumunu müp • h~kl'1n~al'1 ıng!lız, A' ustral) a '~ Ame A t . . 2 5 (A A) _ ,\, t,. l'J lı.!p~ı tct!,ı!c <.>ıiıl<'cektır. dn ıçınde bozuktur. Dunun da bır an 
,ırtırnıaya konulmtıflhır. ::'ıluhammE-n hem olmıynn bir lisanla alen"n bildiı· - r;ka muzakereleri hakkınıl\lıc·ntiz ma :\i'll: Ş1~· İ et ı' . ."

1
Uniin ·; .~ 1.~· ''. 1 ~ Mai skinin temasları evvel başarılmaııı gerektir. 45 kilomet. 

bedeli i'>I) lira ıııuvııkka tt'minatı 3 li- mi. tir. Avam Kamarasının lnı Ame - lumnt yoksc da tedbirlerde usnr edil- • 1
. ı.' .e sm .... no.ı .. k 1 \ille 1 re uz:ıkt.'.l olan nahiye ·merkezine bu 

ra 75 kurmıttır. Taliplerin oominatı öğ. rikan beyanatını memnuniy.ctle ka1· • medi~i. muhakkaktır. Filhakika japon- gfJ1şı;ı~.n 1~ıl?o~um~ı~~tl u~I:~ışt~. f Londra, 25 (A.A.) -· Sovyet !'Cfiri yiizden gielip gelmek güç olmaktadır. 
leı l n evv-cl is banka ına .,·a.tıı·arak mak ılıyıicağına eminim. :ra Vışıden muvnfaknt almıştır. Fakat r "ın ı eı' n ~ e 1

• 1 1. ." e .e ~Iaiski, öğleclen sonrr.. iktı:.:acli mesele- Gördes muhasebei hususiye nıemnr
buılan ile ihnle tarihi ol~n 6-8-911 çar Uzak . al·kta.iht1lafla ı:ı kar~ılıyacak diğer tara_ftan lngiltere ve Amerikaya ;ar~ı .olan sarsq ~n~z 1 ~e\·fılerını hır !er etrafında görüşmek üzere Hollan- !uğuna Kula tahakkuk. memuru Dııı· 
anba gijnii sat 16 da encümen~ mii • te~?i_rler. ~ak~ında malumat v~recek doğrudan. cloğrııyıı ~nrpmakta tcr<C'ddiit llallhllallllı lz.lhllallrlallll'l'lelsllı l elllllltlı llmlltlılı;ıl, l all ıl·ldRılrl.llllllll ıdıı hıırl~iye nazırı Rıınk Kelefetl ziya- ı Tev~ik !a:rin Nlilmistir.- :'l rm:::ıffııkıyet 

racaatlnn. 22 26 31 degı lı oı, Şımdıden Malıırııda mlıdafıuı etmektcrl ıı-. ret etmıştlı-. Jer riılen z, 


