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Nüshası lıer yerde 5 kuruştur _ 
SALJ TELGRAF: ANADOLU - lZMlR 

TELEFON: 2776 

1ZM1 R 
Enternasyonal Fuarına 

hazırlanınız 29 ADRES: lkiııci Beyler sokaimda 
Temmuz ANADOLU sazeteai idarebanem 

1941 
(ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

31 iNCi YIL Netredilmiyen yazılar seri verilmHl--------:-::-·-----:--:--:--~;--------------------..:._----

Cumhuriyetin yapıcı ve yaratıcı hamlelerin .. 
örnekler ilave eden lzmir Entemaıyonal Fuarı 
bUtlin ırUzelllitlyle bu ıene de açılacaktır. Hazır 
!anınız .• 

!-..;;N,;.;o;.;... _8;:.;6::.;;0;:;3_~c;;;nn;;;;n;;.ıgı:.;eç~m;;;:iJ..:::nü::'•.:::ha:::lar::..:2::.6.:.ku:::nı.:::ı!.:tur~. _____ ..;H:.:.:e:.:.r..ıg~Ü::n:.:...:s:.:a::b::a::h::l.=a.:.:n:...l:(İ::z:!!m:!!i:!!r) ~çıkar siyasi gazetedir. 

Snıolensk ıney- r===========:::,~------ı..------__,;,..------~----1 
dan muharebesi Milli Şefimiz 
Sov y e t kuvv etleri tara· 

fından mı kazanıldı 

Üniversite rekt ö r ünün 

telgrafına c e va p ver diler 

latanbul, 28 (Telefonla) - Re-

Lozovsk i bu büyük mu-ı iıicumhurumuz lamet lnönü, Lozan 
harebe hakkında henüz ıulhünün yıldönümü mün:uebetiy-

• le Üniversite rektörü Cemil Bilıe-
fa/ si/at vermıyor lin telgrafına ŞU cevabı lütuf bu· 

yurmuşlard ır. 

ROMANYA PETROL MINTA- " - Üniverıitenin vatansever 
KASININ DA iSMiNDEN BAŞ· d uygularına çok teşekkür ederim. 

1 KALMAMIŞ Mj\letimizin tarihi ve milli eaerle-
KA 8 RŞEY " rine üniverıitemizin yakından ve 
ıllo•ko\a, 28 (A.A.) - ~-:i~bımt! candan gösterd iği a laka da, millet 

biiro,;u reis mum ini Lozov~kı'. du~ ga- yolunda çalqanlar için pek kıymet-
• Z<'tecilc r toplantı,ında demıştır kL: . • . ~ b ' _ ::>molen<k büyük meydan muhare- Şark cephesı harekı<tı~dan c.an.lı ~ır levha: Alman piyadel<"ri Brest _ l l•li-•.r.t.e.;,şv•ik.;,;,;h;;'r.;.· .;~;... _____ _ 
, be•i hakkında henüz tafsilat \'erem!· Lıtovsk ıstıhkam ! arına ookuluyorlar. .. ...,; ~ _ 
y .. cei:im. rnknt bunu _;-ukındn y~pacn- , ' r'tıtlaı, - Bir Rus askeri "'~-~~-"" 
~~~ı~,r~ı~;~i~."~ı~a e~~~;~ t~J~ilin;.~~'. 1 Almanlara .. ı ı s· ovgetlere gru·· re --'ı Cenubi Çin sahillerine ihraç edilen japon kıtalarından bir sörünüı 
lt>C('J; bil' meydan muh~r~besıdır ... '---= gore hey'eti Fransız Hindi- Avustralya 

, mı~~~~~"ı~·ir~\~;r~~;ı~~~tin:p~~~~~~ Smolensk muha Balbkta Rusla- • • • B k·ı· 
•' tnt:4 \'C Ut'lllJŞ\ır kı. • Amerikada mühi m mü. çınısı aşve 1 l 

_ Alnıanlnrın ta•arladıgı yıldırım b • f 1 b• __ / 
harbi aki!,11 kalmıştır. ~\manla~ı~ y~p- re esı za er e rın ır mu- zakerelerle meşguldür • tıkları anı taarruzu !ak.;> eden ılk _guı:- ff k • J a ponla r k uvvet japonyaya meydan 
Jerdı> bazı toprak zıyaıı~ın hayatı .~1.r bı•tecek V8 a ıyet\ Londra, 28 (A.A.) - G eh~mmiyeti haiz ?lmadıgını_ soyledıııı· . Galikofun reigJiğinde bi~ Sovy~e~~~ çıkarıyor okuyor 
miz zaman b:ıiı kımsel~ı· mubalega et- K .. t ı· . kPrl hey'eti Vaşingtona gitmşi hari 
tii(imizi ?:annettiler, fı:.~at So\'y~Uer F' l d" h • d os ence ımanındakı ciye müsteşarı ve genel kurma~ ba.= INCILTE 1 1 1ı;r!iii'i. dtiıUnele~·re sın ~~ .. n~~~~~\~~ ın ~n ıya. cep t;Sln e Alman gemiler i kanı i~e yarım.saat görUşmUşlllr. B;.. RE. AN!,ER KA VE JAPONYANIN TEHD T AL· 
dugundan topr:ı!·lnrının uç yenı arazı kazanmışlar bomb 1 d hey'~tın Am.erıkada.ki vazifesi, gaze- RUSYANIN MUŞTEREK TINDA BULUNMADl,.INI mını feda edebıtn:. . . . .. . •. a an ı telen umumıyetle ışgal etmektedir. u 

Rörter muhabmnı~ . Rom:ın~adak ı Berlın, 28 (A.A - Alman tebn- ~o,kova, 28 (A.A.) - B•ı s b h Tahmin edildiğine göre se•·ah:ıt HAREKETi so· YLOYOR 
P

i t' t ı m~rl·ezın " bombardı- ğ'. k d . a a . , • cıcs ı pe ro ·'·ı·t . t . .. ı. • er en en n~redılen· Sonet tebliği. Amerıkanın Rusyaıva yaptığı yardım Lo d ( A m~nı hakkındn t:ıf<ı a •~ emesı uze- Snıolen<k mıntakasında muharebe Pazar günü de muharebeler · i~iyle alakadardır - Fakat Anglo•ak .. ~ r~. 28 A. .) - Cenubi Hin- :11elburn, 28 (A.A.) - A\'ugtralya 
r·~e. Lozovski ıı:Ul~rek ~· ı ceY::ıbı ver- 1:::ıferle ~etic~~enmek iizere~ir. Ukrnn v~I Smolensk ve Zitomir istikame~: ; 00 _ Rus biı•liği. meselesinin tetkik dıçınıye.Japonlar a<ker çıkarmağa ba~- Ba~\:ekili :IIenzis, be.ı:a.n~tt:ı buluna
mıRtır: . . . ~ada muttefık kıtalar en gu~ yollara rınde devam etmi•tir Diğer edilme.;i de muhtemeldir. Askeri mü- l::ımı~lnıdır.. rak ıaponyanın, kendısını Avustralya-

- PIO<'sti nıi~ Onun y: lnıı ı~mı k::ıl- r::ığmen .~ekilen düşmanı ~iitem~di- kala_rda mühim hiÇ b.ir mu~~nta- zakerelerde Pasifikte japonyaya Royt.er. aıansı, .. anl~ma ~ucibiııce ya karşı Hi_ndiçi~ide iislere i~tiyacı. ol-
mı~tır yen ta_ kıp et~elCtedlr. Fınlandı~·a bildu·ilmemiştir. Hava kuvvetleri e~c karsı alınacak tedbirler kararlnstı- j\nko_rdakı .haya uslerıyle dıg~r hava madığını soyJe:rıı~. bu yerlerı t.ehdıdle 

T
•• k• e _ cephe<ın.de du~manın ::ınudane mu- düşman birliklerini ve tayyare mız'. r!lacaktır. · ıı•lerınden ıstıfnde edeceklerdır. . . koparmış oldugunu bildirerek A~ust-- Ur IY , kaYenıetıne ragmen Alman \'~ Fin dan'larına karsı hareketlerd b ~ey 000 Tokyo, ~8 (A.A.) - Japon Harıcı- ralyanın ~1u?afaaya hazır oldugunu 

kıtaları ·:ırazi kazanmı~lardır. muştur. · • e u un- ~·e ııezaretıyle yakından tema•ı olan beyan etmıştır. 

Ve B
o«azlar Harbin sayesi nedir? Cumartesi günü hav k ti . Almanların Şarn J~pon Taymis And-Abdtir g::ızetesi l\!enzis sözüne devamla h::ıyati me· 

..._ Sofya, 28 (A.A.) - Alman Vest miz 104 Alman tayya a. tu~v~ erı- ~oylc yazm~kt~dır: RelelN k:ırşısında imµaratorluğ:ı kar-
- Devamı dördüncü ıahifede _ _ O..vamı dördiin~e~~ ~ıp et· h.. t hl . Fransa ıle Japonya :ırasın~a akde· 51 Avfötra\yanın azimkiırane ayakta 

Almanlar, Tas Ajansı
nın haberini y~lanlıyor 

Berlin, 28 (A.A.) - D. N. B. 
ajanaı bildiriyor : 
Taı ajanıı, Jıliman kıtalariyle 

muharebeler yapan Bolıevik kıta
larının eline Almanyanm, Türki
yeye lcarşı taarruza geçmek ni~e; 
tinde olduiunu i•ba t eden .s•~lı 
vesikalar •eçtiiini iddill et~tır. 

Bertin sellıhiy.. tdar ıoahfilldrln 
de bu haberin ba•tan aoaiı uydur
ma olduğu söylenmekte dir. ÇUnkU 
böyle veıika mevcud d, iildir. V 
Sovyetlerin yaptıkları iddialar la• 
mamiyle uydurmadır. 

Avustralya ve 
Hollanda 
Hindistanı 

japonyanın Avus tralya

daki alacakları b loke 

-
---::----:::---------------------e- "_-_ ors zır ısı d~le.n dostan!! anla~m~n.ın. ~h~amı mu- durmakta olduğunu söylemiştir. 1 cıbınce Fran,ız Hındıçını•ının toprak- ----- - --- - - ---

t 
ıı.r~ H• kar uları dahıı. içinde bulun· japoıı.yanın Pasifikte büyük bir har!'-

1 A k ~ 
F ransanın Brest limanın- dugumuz bu hana ba~ıamadan japon kete hazırıanmnkta oıduğuna dair bir 

S e ... lA azı.yet orduları \'edeniz kuv\'etleri tarafından ~ok haberler gelmektedir. 
'f · dan h a reke t elti muslihane bir surett;e işgnl edilmistir. l\1nnçurya ve Koradaki japon kuv-

- Bu isgal hareketi ~uratli ve hadi:>e- vetlerinin miktarı 17 tümene çık:ırıl-
1 1 1 1 >iz bir tarzda llindiçini makamlarının m.-tır 

Al b k 
FAKAT NG LIZ HAVA KUV · tam is birliği~· le vuku bulmu~tur. Ja. Sov)·et hududuna takriben 500 ki-

ma nya Ça U net• VETLERI ALDANMADILAR poııyanın U~ak şarktaki en kuv\•etli lometre mesafede bulunan Harbinin , 1 c e clevbt sıfotıy.le tehdide maruz kalnn şaı·kındıı. çok büyük asker t:ıhşidatı 
toprakl'.';ın hımayesini temin ettiği bu kaydedilmiştir. 

ı 
..., b d Londra, 28 (A.A.) - Hava nez•- anda dıger de''~eller artık emni~ette .Japon donanması, japon denizinde a m a ga m e C Ur ur reti l~tihbarat bliroaunun bild irdiğ i- olduklnrmı ycıııden hi. f'<'~me~tedır.Ier. bu_Iuıınn Cuşimn boğazına mnyin dök

ne ~o.rı;, Almanlar Şarnhörst harp Jaı_ıoııyaya nsla tehdı.~nr_bı~ vazıy~t müşlür. Büyük japon kuvvetlerinin 
ıemıaınm Breıten hareket etliğini atfedılemcz. Fı-un8a, ıkıncı bır Surı- Formoz ve Hainan adalarında hazır 
&izlemek için me11kiir serı.ıi yerine ye hadisesinden kurtulmuştur .• Japon· oldukları söylenilmektedir. 

Japonların maksadının da Singapur üssünü el
lerine geçirmek olduğu anıaııımaktadır 

maıkelenmlş bir ıarnıç S"miıiyle bir Hl i~. arkasının himay{'Bini temin et- SlYAJIIN S/NGAPUR BAS KOX-
takun küçUk gem!l~ri yerle,ıirmlşler miştir. SOI,OSUNUN BEYAXATL:. 
v~ .bu suretle lngılız hava kuvvetle- Ç}NL/J;ERE GÔRE: Singnpur, 28 (A.A.) - Singnpur· 
rın ı aldatmak istemiılerdir. Çung-King, 28 (A.A.) - İyi nıalü- dnki Siyam Tayland baş konsoJo·u Te-
-------------- ~at nlan Çin mahfillerinde zannedildi- sinıısi, beynnattn bulunarak japonya-

H:ıdyo ırnıf't<';ine gör<- Smolensk do- mak v~ onlan harbe sokarnk yeni bir ırınc göre japonya, kuı'Vetli devletle· nın, ::.telezya veya Birmanynyn hUcum 
ğu •unda "" Kiyef önlerinde 12 • 13 netice almak için tekrar çalı~mak lazım - • "'"" v.- • re karşı harbe girmek tehlikegini göze ed<>cek olur"a, hareketini Tayland yo-
gtindcnberi iki taraf kuyrnt\eri arasın. gelecektir. Yeni bir hnmle ve bir hü- 1 ;5 AR i.T l.tR almaktansa bir ric'at hareketinde bu- !undan yapmıyacağını söylemiş ve de-
d:ı <'n hilyük meydan muharebelerinin l:um yapmak icap edecektir. Çünkil lunmnyı tercih edecektir. Maamafih - Devamı 4 ncü sah ifede -
ceı'l'rnn etmPkte olmasına rağmen her pek fazla kuvvet kaybedilecektir. 
iki İ:nraf ;;\'an zaferi 1>\de t>ltiklerini :.\Ieselli: Almnnlarııı Smolen.~k mey- Karşıyaka Postahane-
idc\in edecek v:ıziyette bulunmnmn!k- dan muharebesinde mağ!(lp oldııklan- • dı hli.d" 
tadı!'lnr. Tarihin seyri üzerinde mühim ııı farzedelim. Bu takdirde Alman bas ~ın e geçen ıse 
tesiri olncıık bu meydan muharebeleri- kumandanlığı, blr, buçuk ay sonra tek: 1 ~7-941 tarihli sazetemizin bu 
ııiıı kazanılması için hl"r iki tarafın dn rnr harekete geçmek için hazırlanmak ıütununda (K81'1ı,jaka poatahane
biitilıı meı·cud ku\'Vl't~rini kull:ındık- m<'Cburiyl'tindc kalır. O vakit Ru3ya sinde) baıhkh bir ,ikayet vardı. Bu
ları nın\ümdur. ıla yağmurlar da ~lıyacağı için lıa- na cevaben poıta, telırraf, telefon 

Topraklarımızdan ecnebi diplo
matlar geçmekte devam ediyor 

Bu nıeYdan muharebelerinde knt.'i r<k:it tabiatiyle duracak ve harbe ge- lzmir mildürlüiünden bir mektup al- Fransanın Moskova büyük elçisi 47 
n etİcl'\'İ ::ı'tm:ık için daha uzun zaman IPcck ;:ene devam etmFk Jiızım g<'lecck- dık. Bu mektuba göre, müıteki arka- • t • ·ı A k ld• i\lellıruıı , !:!S (A.A.) - ..\.rnstra~ya hf.klcıiı<'mek l:izımdır. tir. dafımız telsrafı saat 23,50 de deiil, maıye l l e n araya ge l 

Ba~\·ekili _,Tenzi•, nıe\'CUıl. ~ambıyo Rilha~,;a Snıol~nsk bölgesindeki muhn Yani dençbilir ki bu harbin uzama- 24,10 da tevdi etmek iıtemittir. Nö- Ankara , 28 ( A.A.) - Fransanın ha lde bütün Fransız koloniıi tarıu'ın-
edildi 

kontrulü nizamnam~•i n~~c'.hınce 
1 

.ın: rcbe, k:ızanı!rımı~·a~ak olur.,a yeni bir 81 Almanların ~eyhinedir. 9mın için betçi müvezzi o gece aaat 24,5 seçey~ Mo.ıkova ~~~k el~l ~i M. Berjere ve dan kartılanmıtlardır. f'ransanın 
ııonyanın, Ayustral~~da.kı ;ıl~cnk ıın muha!'('be i~ın mülıım km·vetler topla· - Devamı dordüncU aahıfede - lkadar poıtahanede, memur da makı· refıkası, buyuk elçı lık mensupların. M k 1 T "" ı h tk" nın l;lokıı edildiğini bıldırn ıı ~tır. . _ ne batında bulunmuf, faka t kimse dan 47 kifi ile ıehrimize selmiş, An· oa o~a e çı ıe ı "'.a•:• a uzarı or-

A\'Ustralya bnnkaların:ı kc)'fı~et Hava Hopkı·nsı·n mu·· - müracaat etmemiftir. Bundan sonra kara garında hariciye vekalet i namı- la elçı Payu tehrımızde kalmııtır. bildirilmiştir. vazife makaadiyle müvezzi dıfarıya na selaınlanmııtır. Başta Fr.anaanın Bir müddet Ankarada kaldıktan ıon-
Batal'ya, 28 ( A.A.) - !lollandıı çıkmı,, yolda müıtekilere raıtladıiı· Ankara büyük el~isi HPlli olduğu ra Tahrana sidecekıir. 

llindi~tanı japonyn ile ~nnıbıyo mua- Muharebeleri him beyanatı nı, vaki .uaı üzerine kendilerine ı---------------------------
mnıeıerini tatil <>tmiş ve Japıınyıı, l\lhan- poıtahanenin kapalı olduğu cevabını 600 Fransız subayı H indistandaki fntrı·ıı·z 
Guku, Çin \'<' Hiııdiçiniye ıh.rrcatı u- verdii ini ifade etmlıtlr. Memur da, b SUHİ ruh•:ıtiyl' ustıliine tab ı tutmus- Londra tekrar şiddetle Aınerikanın lngillereye milıtekilerin müvezzi tarafından h arp e d ecek aleyhtarlarının bir 
tur. yarı açık bırakılan kapıyı iterek 

--ooo bombalandı yardımı artık hakika ttir girdiklerini, kendilerine vaktin geç- konferansı 

Vl'tide neler oıuuor Londra, 28. (A.A.) - Dün .ge_ce Londra, 2ıs (A.A.) - Ruzveltin Bri- d.i~ i v!0::rı:;~ieaı~:=;~:ai~~::!~; Bunlar Paris ve 
y hava V'!lziy~tı.nden tay}'are:erımız t.mıya hükfLmeti nczdindeki sahsi mil- v 'ld '"' · b ·· · k d 

, . f J' t .. ·terememişlerdir Frau ·ı· M H k ' dü ' k . d er ı ıg ını, unun uzenne ar a aşı· • d ld• 
Kabı.ne f evkala"'de top· . yı an ıye go• . . . . m~s.ı ı .. op ıns, . na şa~ rn }:O- mızın memura (aana anlatınz, senin- cıvarın an ge l 

anın Dunkerk lımanına mayınler da bır me.saJ nesretmıs ve 1ngıltere ıle ı ...... .. ) 'b" ·· ı rf tt '"" • 
t 1 

. • . . -. ·• . e goru§uruz gı ı aoz er sa e ı5 ını 

ld 
atmışlardır Avcı nvyare erLmız şı- Amerıknnın dünyanın hak ve hilrrıve- b'ld' · t' B ·· · h "d' · 

landı, "raştırma yapı 1 mali Frans~dıık~ tan;a~e m.~yd11nları- ~ini muhafaza i~in elel~ Yermi~ oldu- 1;.b~;':~[.· oı:::k~d:~~:'ız ;..k::?.'. 
Londra 28 (A.A.) _ Madriılden na taarruz etmıs~er, bır duşman va- gunu Ye şimdi Atlantiklc bir kaırnl bu- daki tavzihe ıu cevabı vermektedir· iKi fRANSIZ HAVA TEŞEK · 

De~ li ?tf;yl gazetesine bildirildi.i'iine purunu ha~ara ugratmışlardır. Dlin lunduğunu, bıırnd:ın İııgilter~ye Jfızım 1 _ Postahaneye k apu itilmek KÜLÜ DE SURIYEDEN 
gi>rp i•ga\ altında bulunmıy11ıı Fran- gece İngilter~:;·e Almanlar nz hyya. olıın m:ılzemen!ıı aktığını •öyl<'mİŞ \'C ıuretiyle girilmemittir. Kar. u açıktı . 

Kabul edilen 
karar sureti 

lngiltere ve Dominyon· 
/ar g ibi bir teşkilat 

için mühlet istiyorlar •a.la Vi~i lıilkilmetiııe knr<ı halkın re ile ~iddetlı taarru~!ar. yap~ıslar- ekmiştir ki: . 2 - Poıtahaneye saat "12 10 da CEZAYIRE GEÇTi 
ııcfrcli ,

1 
kadar :ırtmıştır ki, cumar- dır. Hasar fazla ~egı!_dı~: Rır çok - Bu nk~am İngiliz V\! Am<'r'knn deiil, 11 ,50 de s elinmittir. Daha ev- . . 

tesi giinii Vişide .yapılan fe\•l:alıit'.e bombalar e:.ıere .. düşmuştu_r; Y:ı?gın- hnrp gemileri müvazi Atlas yolları 1_>0- ve! oraya gelmit olan bir Bayanın . Parıs'. 2~, (A.A.) - Ofı Fransız . P.~~na, 28 (A.A.) - !n~iltere ile i~ 
kabinı. toplııııtısından e\'\'el nıuhıı.1 ız lar çıkını~. uç dıı~m:ııı fa~ Y nrc" dil- yunca şu t~k Jwde f uğrunda deYrıye iskemle üzerind.,, zev1>inin de elinde aınn~ı. bıldırıyor:. . . . . • . bırlıgme taraftar olmıy~n Iıderler kon-
lrn\'vetlerl arttırılmış ve amir~! D~r- ~ iirülmU•.tur. ((Pziy~!lar: . telgrafla gitede bekledikleri görül- Pa.rı~ gazete.l~ı:~~ın bıldırdıgıne gö- r:rnnsı .. k~bul ettiği ?n' ~~ra! sure· 
hn, toplantıya bir saat kala VL~ıl· e ITALYA HAVA KUMANDAN! •Dııny:mın h:ıy:ıtı hakkının ınuhn- müt liir. re ~nllı ~.al~ ,b;~lıgıne ,mensup 600 su- tınde .H.ındı,;tan umumı ~at;Iık ıcra k~-gelmiştir. Muhafız kumandanların:ı tazası. :t . 3 _ Memura ıöylenen ıöz , sadece l~aJ, Bo_l_.,~vık.lıge knr~ı . h~rp etmek ~lte~ını_n ~aştan ba~a :;en~dert teşk1lı-
hazı tevkir emirleri verilmişt;r. La· MAKTUL . Hatip kendifi!ni Atlas üz: r:nden.ge- «mademki telgrafları almıyacakh· uzeı:c. go_nııl~u kaydcdılmıştır. Bunlar nı. ,·e Hındısta?a ~ıpkı İ~g_ıltere \'e do-
vali evvcke tevkif eden bir genernl ç:ren bombardıman t:ıyya~e~ıne, dığer nız, ne için inaafaızlık ederek bizi bu Pnrı~ın .',e cıvarının her ~arnündan Ye m~ııyon.Ia_r gıbı. bır .teşkı.lat 0\'erileceği 
ve diğrr hir kumandanın ey\,•rinde ::.!ilano, 2 8(A.A.) - İt.-:ılyan hava 20 bombardıman tnyyaresının ı;fakat kadar beklettiniz? » den ibaret ol- hatt'.' .vı~ayetlerden gelmı~Ierdır. . ~Llhletının tayın edılmesıni ıstemekt~-
~ra•tırmalar yapılmıştır. Ayrıca po- ktt\'\'etleri kuma~danı. general Her- ettiğin i ve son aylar zarfında b.~nleı:ce muıtur. Vışı, ~8 (A.A.) - Surıye harbı E'S- d:.:ı;..;r·'--------------
!is tarafından da ba7.ı araRtırm:ılar 'biti, Malta üzerı?d~kı . harekait:ı Ameriknu tayyaresinin Atlas u7.erın- 4 - Hadisenin bu tekilde cereyan nasında h:ırekilta işlirnk eden 2 Frnn- 1 ınıştır. General Veygıınd, bu teşekkiil· 
ıcra tdi'mi tir, 1 - Devaaıı 2 ıneı aahifede - - Devamı 4 ncU .. hifede - ettiflne t•hidler de vardır. sıı hava teşekkt\\ü dUn C~znyire var· lerin mUrettebııtını teftiş etmiştir, 
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Şehirde buz derd· git- ~ -Aos.t.o~· 
... . . _. ... . :• ... .-. . . . . ' .... . . F 1 HALK DİYORKI ] hazırlıkları ar 

Genı·ş şe_k_ı-.1-d_e_d--e-v-amdadır Seydikf~~y0ac~kmek tikçe büyümektedir 1.ao 9p~~2~!.~1~~0=~hafif 
program (Pl.), 7.45 ajans haberleri, 

nıı yıl İzmir Fuarına fazla ziyaret- firmalara tahsis olunan paviyonlarda Seydiköyde oturan Hasan Gürsel - - 8.00 müzik: senfonik p'<lrçalar (Pi.), 
ci ~'<'leceği tahmin edilmektedir. pek az boş Stand kalmıştır. imzasiyle aldığımız bir mektupta B b l k d• v f b 8.30-8.45 evin saati, 12.30 program, 

F ziy f-A'l . k 1 l k 1 k fazla amele ve göçmen bulunması una çare u ma ve ıaer a - 12.33 müzik: Türkçe plaklar, 12.45 
izmirin çok kalabalıklaşacag·ını na- .. uar ~re""ıterı~e 0 ayı 0 ma "· ebebı'yle Seydı'ko"yde son zamanda ~ · 1 b 1 · 13 00 .. 'k T" k . . . . ·-. uzere Beledıyece zmır ve Fuar rehber- .. aJans rn er erı, · muzı : ur -

z .. n dıkkatc alan Beleclıre reıslıgı, leri bastırılarak vurdun her tarafına un ve ekmek meselesinin ehemmiyet- • kayı da çalıştırmak gerektı•r çe pHl.klar programının devamı, 
p:rnsiyoner olarak e\'lerine misafir ka- gönderilmiştir. . le tetkiki lfızım gelen bir mevzu halini rı 13.15-14.00 müzik: karışık program 
hu! edecrk aileleri tesbite başlamıştır. Fuarda calısmak üzere operet ve aldığı lıildirilm.e~~te. ve v~l~ B. ~u~d Dün İ:.;tiklal buz fabrikasnndan le alarak memleketin zaruri ve acil (Pl.) • 18.00 program ve mcm1eklt 

Bu gibiler, belediyeye müracaatle revü ooy'etieri. de Belediye reh~liğine Tuksalın Seydık~ylüler ıı:ı~ ~uhım şöyle bir mektup 'tlldık: bir ihtiyacı karşısında fevkalade saat ayarı, 18.03 müzik: radyo salon 
Ftıar mevsiminde evlerini pansiyon müracaat etmişlerdir. oJ.an bu. !11eseleyı halkın .. ıhtıyacı?ı Bugünkü gazetenizin İŞARETLER tedbir :ılınması iktiza eder. orkestrası 18.30 serbest 10 d-akika 
halinde kullanmak istediklerini kaydet- * na~an ı~bara ala.rak . suratle _bır sutununda mevsimin en zaruri ihti- 6 ay evvel Almany-aya sipariş et- 18.40 müzik: radyo salon orkestrası 
tirmektedirler. FUAR MEVSiMiNDE SPOR: şekle baglaması rıca edılmektedır. yacı olan buz meselesine temas edil- tiğimiz amonyaklar yolların kapalı programının devamı, 19.00 konuşma 

Fuard:t muhtelif müe;;seseler pavi- Fudbol federasyonundan şehrimiz --·-- diğini gördük. Kışın kömür kadar bulunma~ı dolayısiıyle henüz gelme- (yuva saati)• 19.15 müzik: radyo 
·onlarının tamir, tanzim ,.e inşasına fudbol ajanlığına gelen bir mektupta KBhVO tavzı•atl yazın buz zaruri bir ihtiyaçtır. Ka- miştir. İstanbuldaki bazı firmaların salon orkestrası programının son 

cl<.wam edilm .ktedir. Fuar zamanında İzmircb Ankara, İs- U zanç k-a.ygısını bir tarafa bırakarak, amony-aklarının Basraya geldiğini ve kısmı, 19.30 ajans haberleri, 19.45 
lnhiı;arlar paviyonıınıın tadili için tanbul Ye İzmir muhtelit takımları ile bir şehir işi olan bu mevzuu iyice yakında İstanbula getirileceğini ha- müzik: solo !;!ar kılar, 20.15 radyo 

ins:ıala başlanmıştır. Umum müdür- Mersin, Adana ve Kaysel'i ~hir muh- Bugün komisyonda ka- mütalea etmek cidden faydalı olur. ber aldık. İhtiyacımız nisbetinde bağ_ ıı-azetesi, 20.45 müzik: S. Franck 
hık, İnhisr.rlar paviyonunun mükem. telitlerinden teşkil olunacak bir muh- rar alınacak tzmirde; inhisarlar, mezbaha, h- landık, fakat bu da az çok bir zama- Variations symhoniques (Pi.), 21.00 
mc'I olması için icap eden tahııisatı ayır- telitle dört muhtelit takım ara!'lıııda tiklal namiyle üç buz fabrikası tam na muhtaçtır. Ziraat takvimi ve toprak mahsulleri 
nııs ve göndermiştir. Milli müe·ses.c- tek devreli lik usuliinc göı·e muhtelit- Vilayet fiat mürakabe komisyonu, randıman verdikleri zaman bile Fabrikamızın buz te.'1.isatından ba!-1- borMsı, 21.10 müzik: muhtelif saz 
!erimizin Fuara fazla miktarda iştirak !er turnovası tertip edildiği bil<lirilmiii- bugün o<aat dokuzda vali Bay Fuad memleketin hakiki ihtiyacını karı:ı - ka soğuk ha\':l depolarımız da me~- eserleri, 21.) O konuşma, 21.45 mü -
ecl cekleri anluıoılmaktadıl'. Fuarın tir. 1\füsabakalar 30 - 31 aKusto;;la ey- Tuhalın reisliğinde toplanacak ve Jıyamazlar. Fabrikamız günde 240 cuttur. Bu depolarda yUzbinlerce lira zik: büyük fa~nı. 22.30 ajan,; haber
:ıc;ılınasma 22 giin kaldığı için mi.ira- lül tarihinde Alsancd.k stadyomunda İzmil' halkının iki aylık ihtiyacına lıüyük kalıp, yani 13 ton buz çıkar- kıymetindeki mallar mahvolmak !eri. 22.45 müzik: cazhand (Pl.) · 
c·.ıatler artmıştır. , apılacak ve her muhtelit, diğ·ı iylc bi- tah~s edilen 752 çuval kahvenin makta .di. Amonyakınzlık yi.izünden teh1ike·iııe. nıaı uzclur. Bu mühim 22.ii5-2'l.00 ynrınki progr:mı \·p ka-

lngilter~ ve Almanya, lıüyük ı1er~i rer defa karşılaııacaklır. tevzi seklini, satış ve fiatlerini, top- bu miktaı' piyasadan noksan!-aşmca Hervetln zi&'aıı olmasına meydan pnmı:. 
sarnyınd.'l iki büyük paYiyonu kirala- Evvelce milli kümt' birincisi ve ikin- tan ve perakendeciler için Lvüzde mevsimin bu en sıcak günlerinde buz \'ermek. lıüyi.ik bir hata olur. l\J.emle- ZABIT ADA 
ınıslarclır. Bu iki payiyon için mühim ciı1inin lzmirde bir maç ynpm~l:ı.rı ka- kar ni.sbetlerini müzakere ve tesbii buhranının en had bir devreye gir- ketin sıhhatini Ye :-1t>rvetini alakadar ;.ı=·-·-·e·e·-·-·• 
h:ızırlıklnr yapılıııaktadıl'. rarl:ışlırılmıştı. Ankaraduki hatltse se- edecektir. Ayni zamanda bu nıi.iza- nıesi pek tabiidir. Fabrikalar fiat - eden bu işe bir çare bulunma~ı icin Gazinoda bir vaka: 

İran hiikiimeti de Kültlirparkın gü- h.,biyle Be;ıiktaş takımı t{'cziye .cdilcl:- kcrelerrle kuru ot ve m~rcimek r;at- !ara zam y-apmadıkları halde azlık inhisarL'.ırdaıı Ve belediveden hic ol- Mehmed oğlu Himmet Özen Asan-
zel bir yerinde yeni lıir paviyon insa ğinclen bu müsabaka yaııılamı.vacak- !eri de lesbit olunacaktır. yüzünden fiatlar iki misil artmıştır. mazsa yüz kilo amonya~ın verilmes-i . .;öı· gazinosunda içki içerken meze 
et1i rmekt\'.'c1İl'. Sergi sarayında htı8u~i tır. Kahve tevziatında , semt bakkoal- Mezbaha ve inhisarlar fabrikala- ni acıkça tekrar tvalvarıyoruz. meı;ele.' inden garson Yako oğlu Davi 

larma, kahveciler ve gazinocular rında senelik ihtcyaçlarınd-an pek A. H. Elbirlik Leona bıçak çekmiş ve elinden bıçağı 

S h
• d birliğin~. bu birlik vasıtasiyle de fazla miktarda amonvak meYcud ol- ANADOLU - Mevzuun ehemmi- alm-ağa çalışan gazino müsteciri Bay e ır e mahalle ve c;ar~ılardaki kahve ve g::ı. duğu için belediye ve inhisarlar ida- yetini Ye bilha!-ısa İzmirin geçirmek- l\Iitat Olgunun iki elinin p:ırmakla-

Ba,tarafı 1 inci aahlf~d .. - zinolam imkan nisbetinde kahve tev- resiue ve ayrıca inhi!:mrlar ıımum te oldugu bugünkü buz sıkıntısı için- rından yaralanmasına sebebivet nr-
Hava muharebeleri 

maktul düşmüştür. zi edilecektir. müdürlüğüne, ödünç ol-arak veya de daha esas'lı olarak kabul etmeme- miştir. Suçlu tutulmuştur. · 
Eerlin, 28 (A.A.) _ Dün gece Benzin tevzii şekli -000--- bedeli mukabilinde bir miktar amon- ğe imkan ~' oktur. Dün de bir çok mm Nişanlı iken : 

..-\iman hava kuvvefleri Alman şehir- Orman yangını yak verilmesi için müracaat ettik. takalar halkı buz bulamamış. h-atta Karantinnda Şahin oğlu Ümid 
!erinde ikametgahları bulunduğu ma düzelti ldi Mevcud mevzuata göre resmi teşek- bazı gazino ve umumi mi.iesseselere Şahin Alp, Ahmed kızı 37 yaşmda 
h:ıllere arka arka•ya yapılan İngiliz Şehirde benzin tevziatı ir.in tatbik Epeuce zarar verdi küllerin bu gibi muameleleri yapma- rok geç vakit. - .o da az miktarda - Zekiyenin kızı 15 yaşında Nezaketle 
bombardımanlarının intikamını al - ~ dilen tek bayi usuHinün izdihama lan belki de mümkün değildir. Fa - huz verilebilmıştır. Hatırlarda olacağı .:;eki?: :ıydan beri nişanlı oldu.l':u hal-
m.r k i~.in Londrar~ h~cum e~mişler- sebebiyet verdiği ve zorluklar ihdas Bergama kaza-ının Unculaı· köyü k:ı't, lıalihazır Yaziyeti naznrı dikka- veçhile geçen yıl da hıma mfüıabih de so'.ı zamanda kızı kaçırdığından 
ılw. Duşm-an. ~e .. gu~duz. ne ete gece ettiği görülmüş ve aHl.kad-arlar, ihti- ve A~-ağı Timarı ile A'yvalığın Bağ- --·--- hir vaziyet hasıl olmuştu. Filhakika ve iğfal ettiğinden tutulmu~'hır. 
Alman. ~raz!.sı .~zerı~.de ur.m: mı~tır. racı nazarı itibara alarak tevziatın, ıgizi ara~ıncla hududda Deren gediği 8 J mesele, basit bir kazanç hadise;;i ol- Esra .' kaçakçılığı: . 

lsma_ılıye ussune hucum: T taksi ve kamyonların bulun<lukları meddinde bir orman yanğını cık- u ne reza et maktan ı:ok uzaktıı·. Bu fabrikanın .. Borıwvada Dokumacn Hü:-;eyin 
Berlın, 28 ( A.A.) -. D. L • B. a- mıntakal:ıra go"re yapılmasını karar-ı mı~.. ataletine ve zararına mani olmak va- Ozg.endn üzerinde 9 gram c~rar bu-

- epiy zarara sebebiyet vermis- Emelı·ne ınuvaffak ola- zifemizdir. Bir ~ehirde iki fınn bu- lunnıtı;; .. z,nbıt,nc,n mu"~.·,n"nrrı_ eclı"lmı·". -
ı:ın~ı Alman t:ı~·are 1lerı, 26-27 tem- Jaştırmı.:lardır. Diin bu ~eklin latbi- tir. Ruzgarın te<1iriyle derhal geniş lun;ıa ve bunlar ekmek ihtivacını tı'ı·. ·" " " ·'""" " ~ 
muz gece~i :.\fı,,ırdn ,;mailiye ussune '·ı'ne b,<>. ~_ f,nnmıcıt. ıı·. h' aha ı k ı zaına k d · hlic um etmislerrlir. Hrni.iz tafailiit " " ır 8 Y ap ıyan yangın nın- ınayınca. a ını yaraladı karşılı~·amasalar, mevcud liçüncü bir Neden acaba? 

da bastırıl-amamı;ı, altı tane bağ, 9 .. .. fırını da calıştırmalc cı'het.ı"pe gı'clı·ı- c h' :, ıınamamıc:tır. - 1 t b b h 2500 f K ı k p k umaovası na ıtv esinin Bulgurca .., vı-LAYET ENCUMEN ane se ze a çesi ve çam ıs- e.ma paşa '<lzasının arsa oyun- mez mi? .. Vilfıvet makamının ve be- -Padökale üzerinde: v - t y 1 b 1 l t 1 J kö~·ündc Şaban oglu Rnmazan. De-
tıgı agacı tamamen yanmııı ır. an- ce ır va en o muş ur. Jedfreııin ehcmmiuetl n"'za. cl'kk 

Londra, 28 < ..-\ . .-\ l lla\·,ı neza- Vil:l_,·~t Daimi encümeni, dün Vali gına sebebiyet verenler hakkında Hasan og·ıu İbrahim Gi.ile Ali Al- t' · - il d · RJ e ''" 11 1 a- miı oğlu Hüseyin Kay avı bıc:ıkla sn•' 
t
. • t bl'" t . . . ' ı ını ce Je C'rız. >tına bir cnn bul - baldıı· la 1 t t 1 

r ının e ıgı: r.. Fuad Tuksalın reisliğinde toplan- takibat yapılmaktadıı-. ayın evıne gece gırmış ve evde bu - · malıdıı·. · t~r. ıııc' 11 yara amış \'C' ıı ıı mıı~-
Dün Padökalc üzerine y:ı.ptıklaı·ı nıış ;·e muhtelif iRleri konmımuştur. /.. lunmaması sebebiyle zevcesi 40 ya-1 

lıi.- taarruz keşfinde aycı ta.ryarele- 000 Sefeı·ihisa.r kazasının sima! kıs- şında Bn. Fatmaya sarkıntılıkta bu-1 ı • • ·ı t" M .,... 
rınıiz. düşmanın bir av te ekkmi.i ile ct y t k. 1 ı k d f ı ı· b ı zmır SiCi ıcaret emurluızunda İtalyan tebli<H: m_ m a ar_ an ep~ mev iinc e d. e. bir _unmuş ve -a ın eryac. e.c ınc~. ıça- n 
ıııuhnreheye tutu;:muşlardır. Biı- düş.. • k 4- h kt d h ı ,, - k k t h"d t t · h Pt Roma, 28 (A.A.) _ İtalya umumi Yangın çı mı~, <> e ar a ı ınue gı çe ere e uı e ınış ır. L ı ay.- (Ah 1 T 1 .. .. . 
ınan ta ''y-aresi ağır hasara urrratıl- karargahının tebliği: kuru ot ve dıkenler yanmıştır. daha ileriye giderek kadını yarala - mec oy an,_ Ahmed Karagozlu bır !-ıelıPp ve .~ıırefüı fe'lih ve tasfiye 
n'ıştır. ooo mış ve kaçmak i~terken komşuları ve Çakoır ~hmed ?gulları Ah:rıed ve edil~irecektir. 6 - irkete ait defter 

Av tay:.relcrimizden biri kayıptır. Dün )Ialt-a üzerinde yapılan hava 1 · 1 tarafından yakalanarak }andarmaya M~hm~d :-~ol) Tıcaret unvan.ıyle ~z- tan~ım .ve hesabatın kayıt ve tahriri 
Jliğ'er ıniiteaddid cllişman tr.v\ nre"İ m.~~.a.~.ebe.~in.~e 4 ~üşman ;.ayyare;;i BELED YE ENCUMEN NDE teslim edilmi!'\lir. Suçlu, adli\·eve ve- mırde ~eıeke~ hanı~da ~ş_Ienmış ve ııı- .:erıklenn ta;:;vibiyle bir katip i;;tihdam 
<I nğır ha aı-a uğrrttılmı tır. • f;u~~ul,mun~l~ı~ıaletta tmanına Belediye Daimi encümeni dün öğle- rilmi~. tevkif~ olunmu~tur. . . l~~me~'.ş derı Ye "~ır bılt~mu.m .emteai cdilm~k :mreti~·le yayılacaktır. 7 ----000 o a .ır "'. r. .. den :<onra Bekcli:vecle toplanmı.~ imar ooo tucca~_ıye alım ve :satımı ıle ı. tıgal et- Her uc: ayda bır magazanın alıs verls 

. Tolırnk cephe. ınde du ınanın ta- h 1 k. · . mek uzere teşekkül eden i~bu sirket' h b t . b r 'f ~ ·"' 
Cin ımparatorluğunun emvali .. rruz tcsebbi.isü akim bırakılmıı;tır. q:ı .rı llH :.ı \'(' ~·u ·:.ı ·ı.mahallelerdekı l.1.11- B SALA-HEDDIN BU" KE t' , t . . ·k ., . ~ .ın eı;a !1 ı ve ı ıı~um m~~arı a.t tetkık 
('.uııkin.,., 28 (.A.A.) - )Tilli Çin Limanda ·buhıııan bir lngili,,; gemisi ı~ ını:;:ıatı mut'dıhıdlere ihale etmi>;- • ıca~et' .unva~'. \e şı~ .. ıı:. m1u~~vele~a- ve pla~c;ocıı ~anzım edılece~tır. 8 _ 

iıii k_t1 meti Çin imp:ıraro'rlıığnntın ıniiteaddid i;;abetler almı~tır. ı 't·. Vilayetimiz dahilindeki sulama iş- ~~~~n 1~~~~t 11 ~~\~~·~:;;ı~~ ~~,.eı~ne g~r~ ~~e nı~a.?'etınde t~~am planço yap~-
IPıplte.ı edel.<i. h.iitiin. e~walini:ı blo- Sollum cephesinde bir şey yoktur. VALiYi Zl.YARETLER ler~yl.e nehi.r mecraların:n ısla~ı t~sis- edildiği ilan olunur.' • '· t ete. cıl ı:ı.:~k lı.u~un mas~rıf ve .ka.zanç vergı-
J..e erlılme. ını ı<tcnll.'ıtır. Bu "lll'etle ı 25 temmuzda dlişmaıı tay,·areleri . 1 . lerıt11 tedkık eden Nafıa Vekaletı su lerı vesaı:e tanzım e?.ıldık!.en ~onra 
i:ıı~.onların. lıt~ em\·aldı:m i,;t!l'ııcıe inin ı Bingnzi üzerine akın yapmı~lardır. Ş<•hı ımi~. Yu~~~n ve Italyan lıaı: kon- i~leri idare:i r~is.i E. snıaheclclin Biike, 1 - Mukavele kahı~a~ ka.r ve z~rar .dor~ .mus~vı kıg-
untın' ırprılmıs ohc:ııktıı· ' k' \f 'k d 100 .. d b . solosları duıı \'J]ll\'Ele gc!N~k ·ıyrı ay- Dur:>'l\ 'l gılmı ·Lır i . s· '!' T' ma ayı ılaıak her şerık bu er hısse al-

~ . . '.\'.. . aı·h·ı : hrı !da ab 1 gBun "fe,ı;dd ekı:~ ·ı·ı \.~ali B. Fuad TuJ,,,aJı zirnr:l etmi:- Bt;;~~ vilU.y~ti dahiliJHleki ·ı ı,:Jılh zmır .ıcı_ ı ~~har.~t memurluğu mak ı:;uretiyle taksim edilecehi:ir. 9 -
ma suı a e u un an ,c!) _ ,, e ı 1 ·d·. · · . . . . . . re mı mu ru ve F. Kasa \•azife!'lini Ahmed Er 1 •a k 

45 lira çalmııı: 1 hıv,·etlerimiz İngilizlerin teslim ol- eı ıı. · ı~lerını teclkık eclecektır. Tenik imzası t • 10 ' <::!·~ 'ki d h 
0 

J paca -. . . . . . _ . ,, . . . . • - ır. - ...,...rı er en A med Erol ve 
lkıç~ı;melıktc_ lbra~ım ?ghı Dtır - ı maları hakkındnkı te.klıfıne :ılahla- lzmı"r tramvay ve elektrı"k ru·· rk R t ki k k 1 . Ahmed Toylan avda yüzer lira alacak-uıı A~ı. ı·alı ._ tı~ı n. :-;:ıbı·pı iıı fınııııı-, rı~ı ate~ etmek ~ııretıyle CC\'ap Yer- 8180 or a 1 mu avı BSı Jarllır. . 

d .. u .j., lıra çaımı. \e ll'Lulııll' tur. mışlerdır. . .. . Bu aldıkları paralar ~ne nihayetin-

KızılçLıflu köy enstitüsü ve e2-it
menler kursu satınalma komis
yonu başkanhfrından: 

Ciıı~i 
Yük. eği 

Kilo 

l<o) tın .i I 81101! 
!J· na eti 18000 
'a<le 'ağ (Urfa) .12000 
Z..ytin J ağ (i!J O 
('a.~· (Seylan) l l·I 
!:e 'a:r, sa 1Juıı 7200 
r "~ şeker 10800 
.IIercimek (Kır- 1800 
ın ızı) 
To,ya pirinci 12000 
Fa ıılya (Horoz) 1-1100 
Tt'neke peyniri 1800 
:'üt (Koyun) l 2000 
Yı&urt (Ko~·un) %00 
!'atate:< 18000 
nıılg-ur 6000 
Ze\·tin tan ~i fiOrıo 

• Iııhanın'Pt! 
Fia tı 

.) ı 

!•) · ~ 
160 

G2 
1 :rn 

·11 
17 
:2 1 

·15 
2-1 
5f> 
17 
l!l 

G,:> 
22 

Tut:ırı 

!Jl80 
7.'560 

19200 
:J720 
1080 
2952 
5076 
1152 

5400 
3456 
2640 
2040 
1824 
1170 
1320 
2040 

İlk 
temin:üı 

6 8.50 
567.00 

1440.00 
279.00 

81.00 
540.00 
:~80.70 
86...10 

405.00 
259.20 
198.00 
153.00 
136.80 

87.75 
99.00 

153.00 

Orta,;ı 

Kilo 

15000 
15000 
1.0000 

5000 
120 

6000 
9000 
4000 

10000 
12000 
4000 

10000 
8000 

15000 
5000 
5000 

Ası 

Kilo 

12000 
12000 
8000 
4000 

96 
1800 
7200 
3200 

8000 
9600 
3200 
8000 
6400 

12000 
·1000 
4000 

anonl"m şı"rketı"nden.• Bın dokuz yuz kırk bır yılı temmuz de hi:-;selerine h~abet eden .:ardan ten-
i ayının on ikinci glinii ben zırdeki im- zil edilecektir. 11 - Şirket Kollektif· 

1 
Ağustos l!Jll ayı z;nfıncla şebekede yapılması ic:abcclen ameliyat do- z:ı v~ mührün vaz'ı: 'l ürkiye Cumhu- tfr. l2 - Hariçten alınacak emtea 

~~yı::;iyle: rıyetı kanunlarının bahş ettıği sala1ıi- Ahmed Toy lan ve Ahmed Erol tarafın-
ı - 10 ve 24 Ağu Los l!) 11 Pazar gUnleı·i saat 7 den 17 ye kadar: y~tleri haiz .\l~nisada :::ıaray mah;ılle- duıı alınacak ve mağazada satışı keza 

ı Darağaç XV Kültürpark sınde Adlıye bınası karşı::ıında .~lanisa Ahmed !<~rol ve Ahmed Toylan ifa ede-
n Tepecik Karşıyaka - 'oteıi ::>aııh Akyüzün mezuncn gıtme- cektir. ı;s - Alınan emtea defteri 

111 Alsancak Bornova ;;ıne binanen ben daire kıitibı 'ı ayyip m:.ıhımsasına kayt edileceği gibi masa-
IV Basmahane Buca <,;uııu dairede vazife görmekte iken .Ha- rifat dahi defteri mahsusuna kayıt 
IX Eşrefpaşa Kızılçullu nısanın Deveciyan mahallesinde Bor- edilecektir. 14 - Her üç ayda bir ya-

' 2 - 3, 17 ve 31 Ağu:-;to~ l!lll Pazar günl ri saat 7 den L 7 ye kadar: sa caddesınde 1~3 No. lu evde oturan pılan planço her dört şerik tarafından 
V Çarşı XI Gazi bulvarı öli.i Ahmed oğlu fotoğrnfı yapışık ımza edilecektir. 15 - Banka ve mü-

VI Bahribaba XII l\Iezarlık ba~ı M1::HMED E1'0L ve Alay bey mahal- es. esat ile yapılacak işler için bir sir-
VII Karantina XIII Asansör lesıncle ~ramvay _ caddesınde oturan güler yapılacaktır. Her hangi taraf 
VIII Giirelyalı XIV Gazi bulvarı Ahmed oglu fotografı yapışık MEH- mukavele ahkamına riayet etmiyecek 

X Konak XVI Gümrük •\:1ED E!<OL ve Turgutlunun Turan olursa diğer tarafın bu yüzden müte-
Sektörlerinde cer·•yanın ke.~il ceği sayın halkımızca bilinmek üzere ilan mahallesınde Bıldırcın ı:ıokak 29 No. lu vellit maddi ve manevi zarar ve ziy~n-

ulunur. evde oturan ölü Mehmed oğlu fotoğra- !arını tazmin edeceklerdir. Diye sözü 
• '"H/"AI' I 'l'A · , fı yapışık AHMED. TOYLAN ve.Tur- bitirdiler. Verilen bu takrir ben <·emin-

."ııı ,, , <, ı .l!EMURLU<TUNDAN: l C h l J gut unun um urıyet maha lesınden li Noter bir nüsha olarak tanzim ettim 
1 - Slileymaıılı köyü Karantılık lmevkiinde 7 dönüm tarla 350 ölü Hüseyin oglu fotoğrafı yapışık ve muhteviyatını kendilerine yüksek 
2 - Ayni köy ayni mevkide 5 « « 250 AH"1ED KA"AGÖZLD b · u .(\, ana miıra- sesle okudum ve mealini anlattım ar-
!3 - Ayni Köy Cam altı mevkiinclı\ 6 « ~ 20 caatla re'sen bir ortaklık mukavelesi zulannın tamam istedikleri gibi zabl 
4 - « < < « < 4 < « 40 tanzimini istediler. Kendilerinin ka- olunduğunu tasdik etmeleri üzerine bu 
5 - « « « < < 6 « « 400 • hl' h ld 
6 nunı e ıyeti aiz o uklarını anladım. mukavelename altını hepimiz imza et-

- « < c « « 5 -c: « 500 
7 _ « c Kanat oğlu köprüsü 6 < « 240 Aşağıda isim ve adresleri yazılı kimse- tik ve mühürledik 
8 - « « Değirmen civarı mevkiimle 5 c « 50 ler şahit ve muarrif sufatiyle hazır bu- Bin dokuz yüz kırk lıir ;•ılı temnııiz 

Akhisar .i.\1erkez Kooperatifine 887 lira 77 kuruş faiz ve ması·aflara lunuyorlardı. Bu şahitlerin şehadete ayının on ikinci günü. 12 ı 7 /9-H 
t 'firilya) 
Kt:ru <:::oğan 
Ekmek 

12000 
290400 

960 
~48·18 

72.00 10000 
2613.60 242000 

borçlu Leyia Canel'in Süleymanlı köyünde yukarıda evsafı ve kıymetleri mani halleri olmadığı sorularak anla- Şahitler: i.\Ianisanın Göktaslı nıahal-
8000 şıldı. Bunun üzerine şu suretle söze lesinde oturan Ahmed oglu Zeki Ak-

193600 yazılı 8 parça gayl'i menkulün açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. başladılar ve dediler ki: 1 - İzmirde tan ve Deveciyan mııhallesinclen Ömer 

Ttız 
Böreklik Un 
Cam aşır 
lrmik 
1- Iakarna 
. ehriye 
Sirke 
• alça 
:'lfazot 
C:az 
Benzin 

Soda:;ı 

\'akum yağı 
.rohut 
~/imi Kok 
.\ğaç Kömürü 
• ~hZP. (Her nevi) 

12 

Kızılçullu Köy eıı=ıtitü:-ü \'e Eğitmen Kursunun 1941 yılına ait yiye
' J. ve yakacak m:ıd<leleri 2 l!JO :ayılı kanunun hükümlerine tevfikan açık 
k>ıiltmeye konulmıı tur. Ebiltnıe l 8/ 8/1941 tarihine teMdüf eden Pa
~aı'l:!si günü saat 15 de Mektepler .\luhasebeciliğinde yapılacaktır. İstek. 
!ilerin Ticaret ocla;;ı ve ika ·ı ve ilk teminatları ile belli gün ve ı;aatte Ko
ıniııyona gelmeleri ve buna dair olan şartnameyi görmek için de 1\Iektep-
leı· .Iuhasebeciliğine müracaat etmeleri. 20 7 12 16 (2944) 

İhale11i 25/8, 941 Pazarte~i günü saat 11 den 12 ye kadar Akhi:sar le- büyük Bereket hanında isticar edilmiş oğlu İbrahim Bayflal 
ra dairesinde yapılacaktır. O gün bu gayri menkullere konan muhammen olan mağazada Mehmed Erol ve Ah- 1. Bay>:al · Z. Aktan 
kıymetin ~~ 75 ini bulursa ihale edilecektir. Bu bedeller elde ~dilmediği nıed Erol ve Ahmed Taylan ve Ahmed imzası imzmıı 
t k r el Karagözlü aşağıda yazıldığı şekilde Müehkil 
a cır e artırma 10 gün uzatılarak ikinci artırma 4.9.941 Perşembe gü- lıir ortak muk velesi akt edilir. Şirke- M. Erol A. Toylan A. Erol 

nü ayni saate bırakılarak o gün bu gayri menkullerin Ziraat Bankasına tin ünvanı Ahmecl Toylan, Ahm2d Ka- Gözü -imzaları- A. K. 
olan 184 lira 96 kuruş borcundan fazla çıkmak şartiyle muhammen kıy- ragözlü ve Çakır Ahmed oğulları Ah- Noter 
metlerinin )'o 75 ine bakılmaksızın her kaça çıkarsa kat'i ihalesi icra kı- med ve 1\Iehmed Erol - ünvanı altında T. Çullu imzası ve 
lınac:ıktır. Bu gayri menkullet· üı,erinde bir hak iddia edenler varsa 20 işlenmiş ve i 'lenmemiş deri ve sair resmi mührü 
gün zarfında evrakı miisbiU>leriyle birlikte icraya müracaatarı aksi halde 

bilumum emteai tüccariye alıp satmak Suret No. ! 104 
suretiyle icrayı ticaret edilecektir. 2 - Bu mukavele sureti dairede dosya-

kayıtları tapu sicilince sabit olmadıkça paylaşmaya giremezler. Harcı del- Şirketin ticarethanesi 1zmirde bticar sında saklı 12/7 /941 gün ve 4103 umu. 
laliyesi ve teslim masrafı alana ait satış peşindir. Şartname 14.8.941 ta- edilmiş olan büyük Bereket hanı için- mi ve 238 hususi sayılı aslının aynidfr. 
rihinden itibaren lcra dairesinde alıcılara açıktır. İsteklilerin % 7,5 pey deki mağazadır. 3 - Mezkur ticaret- Bin dokuz yüz kırk bir yılı temmıız 
'lkçesi veya Milli Bankaların teminat mektubunu ibraz etmeleri ve muay- haneye .M:ehmed Erol ve Ahmed Erol ayının on ikinci Cumartesi gi.ini.i. 

1 
İ ve Ahmed Toylan ve Ahmed Karagöz- 12/7 /941 

ı·en gün erde craya müracaatları ilan olunur. (2939) Jii taraflarından her biri be~er bin lira NOTER V . 

Audln 'l·ıa" uet• daı"IR" o . d \aZ ederek mecmu sermaye yirmi bin Suret harcı 60 1 1 BDG menıo an: lira olacaktır. 4 - Şerikler<leıı işbu Noter ücreti 15 
licaret dolayısiyle hak ve vecibeyi is- Yazı ücreti 60 

)Iemleket ha:;iane.sinin 6000 lira kıymetindeki ve 140 kalem tıbbi 
ecza eksiltmesine talip çıkmadığından bu eczalar pazarlık suretiyle 21/ 
8/941 tarihli Perşembe giinü saat 16 ya kadar satın alınacaktır. 

Taliplerin Aydın Vilayet Daimi encümenine müracaatları ilfi.n 
olunur. 25 20 2 6 (2867 /6059) 

timalde münferiden veya mi.iştemian Damga pulu 48 
icrayı muamele edeceklerdir. Bu hu- Tayyare 30 
susta birbirlerine karşı mezundurlar. 
5 - Ortaklık 11 temmuz 941 tarihin- ' 213 
den itibaren bir sene müddetle devam Harç pulları dairedeki nüshasına 
edecek ve esbabı kanuniyeden gayri hiç yapıştırılmıştır • 



?.9 Temmu-. 1~1 ~ t: (ANAD"OLU) ------------=---___ _;;_ ___________ ,~,.'.::.,'.::.,".'..,":'..,~,.::-.. ::-.,::-.,:::.,;;;;_-;.,u111uf-unnuıunınnnuu 11111unn11uıu11nntnt1utn••nHınuıaınuı, 
O niz levazı satın alma ko- 1 il zmir Levazım Amirliği İlanları~ 

misyon ndan·. €, .......... u .................................................................................................. .; 

İzmir levazım amirliği aatın alma komiayonlJhdan: 
l - Tnlııniı: ed. en 'ı.._. ı. 77 lllU .ır, .,ınn 151JOU kılo 8ndeyağıııın 1-1 l - Geyikli Odunluk iskelesine motörle gelmekte olan ve iaşenin 

Ağustos 941 Peı·şembe gü ;ı saa ı:; ele kapa! 7.arfla ek•iltmesi yapıla- motörlerden tahliyesi ve memurlarımızın göstereceği depola-
caktır. • ro nakil ve istif edilmesi kapalı zarf usuliyle mukaveleye 

2 ilk •- bağlanacaktır. 
- ..:mınatı .. 120 ıra OIJp şartnanıe,ı her gün .i~ saatleri dahilin- 2 - Müteahhit iskele yapılıncaya kadar günde elli ve iskele ya -

de komisyondan 387 k•ınış h<.clel mukabilinde alınabilir yapıldıktan sonra 75 ton hammaliye tahliye taşıyıp istif ettir-
:1 - İstek! ~rin 2 rnıı sayılı kanunun tarifotı dahilinde lsnzim edecek- meğe mecburdur. 

_c_ri teklif mektuplarıı , havi kap:ılı zarflarını en geç belli gün Ye 'aatten 3 - Yapılacak mukavele tasdik tarihinden itibaren on bin ton • 
Dır sa al evveline kadar Ka ·ımp~ ~r buulııan komi<ron başkanlığına için muteber olacaktır. 15 bin tonu tec:ıvüz etmemek şartiyle 
makbuz mukabilinde \er"'.lele>·i Z!J 2 7 12 (294116253) ciheti askeriye ve bu miktardan dah:ı ~şağı tahliye ettirmekte 

· --- serbesttir. 

Devlet Demir Yollarından 
20 Ağustos 941 tar1Jıi~de aç:Jarak 20 Eyliıl 9-11 tarihine kadar de

Yam cılecc'ı olan 1941 B ynel niiel İzmir Fuarına ve 9 Eylül kurtuluş __ bay
ramına iştirak edecek yolcul:ırl.ı Fuarda teşhir ,·eya kullanılmak uzere 
İzm . ·· d ·ı · · k"l ·· · tlcı·inde bu sene · ıre gon er ecek muayyen nııkt.~nlakı eşya na ı ucre . 
de ··h· t · • · • t tL"k t ·"hicri ile mıktar Ye mu ım enzılat yapılacaktır .. Tenzıl:ıtııı :ı ı :nı . . 
Şartları hakkındak laf• at irin istasrnnlara müracaat edılmesı 

(2930/4693) 

İstanbul liseler satın aıma komisgonundan: 
Kom syonumuza lıaglı yatılı Lise le in ihtiı-acı olan :ı5 J H lira tahmin 

lx:clel!i 2011 ~O kilo, :::G45oo ad-0• -l58üO dem<ıt olnn 38 kalem yaş _sebzesı 
ve 21000 ki 0 yogurolu lıelıer ı;,J0,u 3'.! kurnştan kapalı zarf tl'sulıyle ~!_<
siltnıcy koıı ı'ınuştu.- .ık teıni,.~Jar, mıızeııin 26~!) Hra, yog~r<lun uı6 
füadır. Sebzenin şart ame lıedeli 178 kuruştur. F,ksılt_me 1118/941 pa-
7.nrwsi saat ıı de Beyo[:lu,.,<.a Liseler alını satım komısyoııun.d:ı yapıla
caktır. İstekliler 2490 _:ıyılı artırma ve eksiltme kanununa gore ha_zırlı
yacakları zarflarını J u' 1 ıcla sözü gecen sa:ıtt.en lıir a:ıt eV\·el komıs~·on 
:reisliğine makbuz nıui..ılı·,iııde verm .eri ;'artn:ıme Galatasaray lıse-
sl.nd ı· 24 2!l 3 9 (2744) e< 11·. 

Deniz Levazım Satın alma ko
misvonundan: 

l _ Tahmin edilcr. bedeli 52.700 lira olan 100 ton sabunun 30 tem-
muz !141 çarşanba günil saat 15 ele ka;ı:ıh zarfla eksilt'."esi yapılacaktır. . 

2 _ ilk t.eminaü 3885 lira ohp şart ıı:ımesı her ının 26 l kuruş mukabı_ 

liııcle komisyondan a.ınabil r. 
:ı _ ht.e.ıdilerin 2-iUO sayılı ka,._ııJa ;ı;azılı vesikaiarı muhtevi tanzim 

edecekleri kapalı t.ek.if mektuplarını beli gün ve saattan bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bı; .ınan komisyon başkanlığına mkbuz mukabilinde 
vermeleri. 15 Hl 24 29 2678 

Yüksek Mühendis mektebi sa
tın alma komisyonundan: 

. ıie1<telııııııw kapalı 2arf ·u ü it 30 bin kilo et :ılın:ıcaktır. Beher 
k osunun ınuhnm uıen bedeli 60 kuru:: \·e ilk t-emiııatı 1350 liradır. Ek~ 
8iltme 31-7-9.Jl saat 11,30 da mektepte yapılacaktır. 

J;; 19 24 29 2679 
'""""'·~~--~~~~~--~-s~~~~~~~~~~--~~~~-

İ s tan bu I afıa rr.ü 
.. ...,, .. 
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• 
12;81 U l1 Sah g•, ıü •aat H c.c 1 -ıııoulıln . "ııfıa .ııüdüı-lügıi <'kslltme 

.Koını,yonu ou:ı<ında .,72607 .2·1 1 ıa. ke;M ~tieıi • l uksek :.\lühendi• mek
tebinde yeniden yaptırılacak :na ıışaatı kapalı zarf usulıyle eksiltmeye 
konulmuştur. :lluı<.\\"ele, eks tıne, La)ındııluc i~lel'İ ;Nnel hu•usi ve fenni 
§artn:ımelcrl proJe keşif hüliı a iyle l.ıuıııı nıüteferri cliger evrak 18 lira 
63 kuruş mukr.biliııdc dairesıruc Hı-,ı~cektir. :.\Iurnkk:ıt teminatı 1865-1 
lira 2!) kuruştur. 

isteklilerin teklif mek,up!Mı ve Yük«•k .\Iühendi• veya Yükf<ek .Mi· 
mar olduguna ve yahud bu wuilerle te*rıKi meô:ıi ettiğine dair Noterlik
ten musaıldak be.lg~ ve en .ız lıif Uı:ıhhutt.e HıOOOO liralık Lu i~e benzer iş 
yaptığıııa ılair idarelerınden almış oldugu ve~ikalara i•tinaden İstanbul 
vilayetine müracaatla eksiitme t:ırih ııclen tatil günleri hariç 3 gün evvel. 
alınmış elıliyct ve u.ıı y; ına ait Ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
zarflarını 12/8/941 Salı günlı sa.ıt 14 ıle kadar Nafia :Müdürlüğüne ver-
meleri. 24 2!l :ı 8 (2802) 

Teknik okulu satın alma komis
yonundan: 

Cinsi Kilo Kuruş Lira 

Kaşar peyniri 2000 120 2400 
Beyaz peynir 2500 65 1625 
Pirinç unu 250 28 70 
Şehriye 300 34 102 
lrmik 500 32 160 
~lakarna 2000 38 760 
Zeytin 2500 34 850 
Zeytinyağı 4500 82 3690 
Sabun 4000 50 2000 
Pirinç 9000 47 4230 

Yekün 15887 
lstanbul Beşiktaş Yıldızda bulunnn Teknik okulunun 941 mali yılı ih

tiyacı olan yukarıda cins, miktnr ve tahmin bedelleriyle tutarları yazılı 
• Oıı kalem kuru erzak kapalı zarf usuliyle Gümüş suyunda Yüksek Mü

hendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komisyonumuzda 11/8/ 
941 tarihine r:ıstlıyan Pazartesi günü saat 11 de eksiltmeye konulmuştur. 
ilk teminat 1191 linf 53 kuruştur. İsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk 
teminatı yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda 
bulunan okulumuza v.:ı eksiltme günü de Gümü~suyunda yüksek Mühen
dis mektebi muhasebesine gelmeleri. Şartnamede yazılı J:ıe]geleri ihtiva 
edecek olan teklif mektupları eksiltmeden bir saat evvel verilmiş ve mak
buz alınmış bulunacaktır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 24 29 3 8 (2803) 

Kırkaeaç belediyesi riyasetin
den: 
Kırkağaç Belediyesinde açık eksiltme suretiyle Bin lira muhammen 

bedelli bir adet etüv maki" · satın alınacaktır. !hale 2/8/941 Cumartesi 
günü saal 10 da Belediye dairesinde Encümen huzurunda yapılacaktır. 

Hususi ve fenni şartnamel€ri her gün Belediyeden parasız verilir. İs
teklilerin % 7,5 teminat akçelerivle müracaatları ilan olunur. 

llfohıımmen bedeli /o 7,5 Teminat akçesi 
Ltm Kuruş Lira Kr · -
1000 00 

17-21-25-29 

-
75 00 

(2740) 

4 - Muhammen bedeli 30000 muvakkat teminatı 2150 liradır. 
5 - İhal_esi 7_-A~ostos-~~1 .. P_erşeınbe günü saat 17 de yapılacaktır. 

Talıplcrın ıhale gunu ıhale sa-atinden bir saat evvel teminat 
ve teklif ve 2490 sayılı kanunun yazılı vesikalariyle birlikte 
Ezine askeri satın alına ·komisyonu başkanlığına müracaat: 
!arı. 15 17 21 29 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Umum tutan İlk teminat 

Kilo Li. l{rş. Li. Krş. 
• 
Saman 132000 5280 00 396 00 
Saman 55000 2200 00 165 00 
Saman 264000 10566 00 792 00 
Saman 616000 24640 00 1848 00 Saman 88000 3520 00 294 00 Saman 319000 12760 00 957 00 
Saman 220000 8800 00 660 00 
Saman 331000 13240 00 993 00 

:\fünakasanın şekli İhalenin Tarih gün saatı 

Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı saat 14 
Açık eksiltme 12-8-941 Salı sa11t 11 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı saat 14 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı saat 14 
Açık eksiltme 12-8-941 Salı .saat 14 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı saat 14 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı saat 14 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı saat 14 

1 Ayrı ayr~ şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı 8 kalem 
·sa~an hızalarında gösterildiği gün ve saatlerde kapalı zarfla 
munakasaları yapılacaktır. 

2 - Bunlara aid şart~ame her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Kapalı zarfla muna~asasına iştirak edeceklerin 2490 sayılı 

k_anun 2,~ m_addelerınde yazılı vesika ile gene bu kanunun ta
rıfatı daıresı!1de teklif ve teminat mektuplarının bildirilen 
s-a:ıtlerden bır saat evveline kadar makbuz karşılığını da Ça
na~kale orta okul binasında satın alma komisyonuna verme-
le:rı · 18 23 29 4 

İzmir Levaz~ Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - A_sk~r~ hastah~nenin ihtiyacı olan 20 bin kilo süt 14-7-941 

gun_u ıhale ed~lmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Talıp çıkrnadıgından yeniden açık eksiltmeye konulan sütün 

~uhamrnen bedeli 3400 lira olup muvakkat teminatı 255 
lır:ı 50 kuruştur . 

3 - İh~lesi 4:8-941 pazartesi günü saat onda askerlik daiı·esinde 
Y'.1P~lac:ıgıııdan bugün ve saatta isteklilerin teminatları ile 
bırlıkte komısyona müracaatları. 20 24 29 2 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 800.000 adet 27 milimetrelik ve 600.000 ~det 20 milimetrelik 

köprülü sürgü müteahhit nam ve hesabına alınacaktır. 
Açık <ık~iltmesi 30-7-941 çarşahba günü "<ıat on dörtte Top
hanede ıstanbul levazım amirliği satın alma komisyonund-.ı 
yapılacaktır . 

3 - Tahmin bedeli 42.500 lira olup ilk teminatı 3187 lira elli ku
ruştur. 

'J :Numu.neleri komisyonda görülebilir. 
5 lsteklılerın belli vakitte komisyona gelmeleri. 

-- 15 20 25 29 
lzınir Levazım Amirliği Satın A1ma Komiıyonundan: 

Mikt:ıı·ı 

2000 Kilo Pirinç 
600 Kilo Sadeyağı 

2000 Kilo Pirinç 
600 Kilo Sadeyağı , 
600 Kilo sadeyağı 

2000 Kilo Pirinç 
Yuh:ırıda cıııs ve . miktarı_ yaz.ılı altı _kalem yiyecek ayrı ayrı pazar

lıkla satm .•.ılıııacakur. T:ıhplerın t~_klıf edecekleri fiat üzerinden ve
receklerı .nızde onbeş temıııat kat ıyelerıyle birlikte 30-Teınmuz-941 
çnr~:ımL-a günü saat 15 de kı.lada izmir levazım amirliği satın alma 
komisyonuna mür:ıcaatlaıı. ' 
~ir levazım amirliii ıatın alma komiayonundan: 

l\Iiktarı 
Kilo 

12000 Makarna 
40000 Odun 
15000 Saman 
3500 Sadeyağı 
8000 Şeker 
3000 Sadeyağı 
6000 Pirinç 
4000 Sığır eli 

60000 Odun 
20000 Kuru ot 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı on k-.ılenı yiyecek yakacak ve yem 
ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 30-7-941 çarşamba günü saat 15,30 da teklif edecekleri 
frat üzerind_e~_ :erecekleri teminat kat'iyeleriyle birlikte kışlada izmir 
levazım amırlıgı satın alma komisyonuna müracaatları. 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komia~y.;;o;;.n;;.u;;.;n;;-:d~a;;.n;;.:;.;.;. _____ _ 

111iktan 
Kilo 

2000 Knbak 
2000 Taze fasul•ye 
2000 Patlıcan 

600 Domates 
300 Taze biber 
800 Soğan 
400 Patlıcan 
400 Taze fasulye 
400 Kabak 
270 Domat 
300 Soğan 
100 Taze biber 

• 

Y.ukarıda cins ve miktarı yazılı on iki kalem sebze pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

Taliplerin 31-7-941 persernbe günü saat 16 da teminat kat'iyeleriyle 
birlikte kışlada izmir levazım amirliği satın alm-.ı komisyonuna müra. 
caatları. 

İzmir levazım amirliii satın alın• komiıyonundan: 
1 - 28000 adet boş un çuvalı ıılıııacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 4-8-941. ıı_azarteı;i ırUnü saat 15 de top

hanede istanbul levazım arııırlığı satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. jut veya adana. ~~mılliitı. bez~erden. olabilir. 
Numuneleri komisyonda • g~rtilür. Tahplerın teklif edecek-
1eri fiat üzerinden kat'! teınınatlarlyle belli saatta komisyona 
gelmeleri. 2~ SO 

-------
l•mü i<V5i:üü. Amirii.il Satitt ima Kc;;:nay;;:ı.Nud~: 

Miktarı 
Kilo 

3000 Taze f:ıquJye 
3000 Patlıcan 
1000 Domat 
3000 Kabak 

500 Biber 
1500 Soğan 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı altı kalem sebze pazarlıkla •atın 
alınacaktır. 

Tnliplerin 31-7-941 perşembe günü sant 15 de kışlnd:ı izmir le,·azım 
amirliği sntın alma komisyonuna milraca:ıtları. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Miktarı 

4000 Kilo Kuru odun 
3000 Kilo• Saman 

20000 Kilo Linyit maden kömürü 
8000 Kilo Yoğurt 

:10000 Kilo Linyit maden kömürü 
1000 Kilo Şehriye 
6000 Kilo Sığır eti 

20000 Kilo Kuru fasulye 
15000 Kilo Yoğurt 

3500 Kilo Sadeyağı 
10000 Kilo Pirinç 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı on bir kalem yiyecek sakacak ve 
yem ayrı ayrı pazarlıkla satın alma caktır. 

T-.ıliplerin 30-Temmuz-941 çarşamba günü saat 16 da teklif ede
cekleri fiat üzerinden verecekleri yüzde onbcş teminat kat'iyeleriyle 
birlikte kısl-.ıda izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır.· 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Kilo 

4000 Patlıcan ı,. 
4000 Taze fa•ulve 
1500 Domates 
4000 Kabak 
2000 Soğan 

700 Taze biber 
Yukarıda cin• ve miktarı yazılı altı kalem sebze pazarlıkkı satın 

alınacaktır. 
Taliplerin 31-7-941 perşembe günii snat 15,30 da teminatlariyle 

birlikte kışlada izmir le\•azım amirliği satın alma komi,yonuna mü
racaatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
:.\liktarı 
Kilo 

55000 Kilo kuru ot 
55000 Kilo kuru ot 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem kuru ot ayrı ayrı pazarlık
la satın alınaC1lktır. 

Taliplerin 31-7-941 perşembe gilnü saat 15,30 da kışlada izmir le
vazım amirliği satın alma komisyonuna müracaathırı. 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - 23·7-941 günü kapalı zarfla alınması takarrur eden 300 ton 

zeytiııyağına talip çıkmadığındnn pnznrlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 270000 liradır. • 
:ı - Hususi şartlar ve ev•af topknpı maltepe askeri satın alma 

komi~yonunda görülebilir. 
4 - Pazarlık 1-8-941 cuma günü saat 15 de komisyon riyasetinde 

yapılacaktır. 
5 - Zeytinyağı toptan ihale yapılacağı gibi her anbar ihtiyacı 

ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. Kat'l teminatlariyle 
birlikte isteklilerin müracaatları. 

İzmir levazım amirliii satın alma komiayonwıdan: 
l - 2-7-941 tarihinde kapalı zarfla ihalesi ilan edilen 300 ton sa

buna talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 177000 liradır. 
3 - Hususi şartlaı- ve evsnf topkapı maltepe a8keri satın alma 

komisyonunda her gün görülebilir. 
4 - Pazarlık 5-8-941 günü saat 1 lde komisyonda yapılacaktır. 
5 - hteklilerin ~·iizde 15 teminatlariyle mezkur gün ve saatte ko

mLqyonumuza müracnntları. 

İzmır levazım amirliiii satın alma komisyonundan: 
1 - 23-7-941 günü kapalı zarfla :ılınması takarı·ur eden 1040 

ton sadeyağına talip çıkmadığından pazarlıkla satın alına -
c:ıktır. 

2 - Muhammen bedeli 1820000 liradır. 
3 - Pazarlık 2-8-941 cumartesi günü •nat 11 de komi<yon riya~e

tinde yapılnc-aktır. 
4 - H ıısusi .şartlar ve ev•af tupkapı nıaltepe askeri satın alma ko

misyonun ela görülebilir. 
5 Sadeyağı toptan talibine ihale edileceği gibi her :ınbar ihti

y-.ıcı ayrı a)"rı isteklilere ihale edilebilir. Kat'l teminatlarla 
bırlikte i8teklilerin müracaatları. 

İzmir levazım amirliii satın alma k:.:o::m:.:ia=.y.on•u•n--d·a·n·:--------
1 - Pazarlık günü talibi çıkmıyan aşağıda cin• ve miktarı yazılı 

altı kalem yaıı sebze 31-7·941 perşembe günü saat 11,30 da 
p11zarlıkla •atın alınacaktır. 

2 - llfohammen bede'li 27575 lira 25 kuruş k'"at'i teminatı 4106 
!ıra 24 kuruştur. 

3 - Anadolu ve rumeli cihetlerine ait sebzeler ayrı ayn talipler-O 
de ihale edilebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatta fındıklıda satın alma komis
yonun-a gelmeleri. 

Cinsi . Ton Lira Krş. 

Taze fasulye 105 11550 
Taze kabak _, 35 2100 
Patlıcan 80 7200 • Taze biber 10 6000 
Kırmızı domat 80 4800 

_ B-amya 7,5 1125 
hmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Pazarlık günü talibi çıkmıyan asajhJa cins ve miktarı yazılı 
beş kalem yaş sebze 3'1-7-941 perşembe günü saat 10,30 da 
pazarlıkla satın alınncaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31550 lira kat'i teminatı 4732 liı·a 50 ku
ruştur. Şartnamesi hP; gün komisyonda görülebilir. 
Şartnamesine göre Anadolu ve Rumeli cihetlerine ait sebzeler 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün ve 

:ı 

saatta fınc1:klıda satın alma konıi,vonuna gelmeleri. 
Cin•i Miktarı · :\fuhammen bedeli 

Ayşe kadın fasulye 
Patlıcan 
Dom ate' 
Bamya 
Yeşil biber 

Kilo Lira Krş 

130000 
130000 

75000 
25000 
18000 

13000 00 
10400 00 
3750 00 
3500 00 

900 00 

• .. 

Beden terbiyesi lzmir böl2esi 
başkanheından: 

1511 lira 70 kuruş keşifli Alsancak stadyomunun önündeki yaya yo
lunun karo plliklarla döşetilmesi işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Mu· 
vakk.at teminatı 113 lira 40 kuruştur. İhale 1/8 941 Cuma günü saat 
17.30 da Bahçeliler hanında bölge merkezinde yapılacaktır. Taliplerin te
minatları ile birlikte ihale gUnü bölgede müteşekkil komisyona mUra-

caatları. (2945) 



SAHiFE '(ANADOLU) 29 Temmu:z 1941 

r Fransız Hindiçinisi 
Milli .Şefimizle Ruzvelt - Baıtarafı ı inci aah:f,.df" _ 

- Baı tarafı 1 inci aahifedtı - miştir ki: 
mi&lerdir. Bunlsrın ekserisi tayyare ve Mareşal Peten ara-.. - Taylanddan geçmek suıetiyle ya-
meydanlarında yak1lmıştır. Biz 12 d k• 1 fl l pıbcak bir hücum japonlar ic;>in muva-
tayyaı·e kaybettik. Cumı:ırte i günU sın a ı tc gra aşma ar fık ve eh·eri'tli olmıyacaktır. 
hr.rn kuvvrtlerimi7.·\·e B:ıltık filosuna Ank r , 28 (A. ,) - Amer~ka· raylı:ınd hUkfımcti miid:ıfo::\,ı karar Japon imuara• anghaudaki imtigazıı 
mensup gemilerimız dLlşmanın ·nın 4 Temmu.ı: milli L yr mı mü- \'<'rdiği takdirdl.'! ~00 000 kişilik mü-
destroverini, hil' deni:rnJtı mı Ye mnlı- kE>mmel bfr Ol'dU

0
ll \"(' mu" lıi0 ln zırhlı t orluk mecıı·sı· t k i 1 ° · l' . t naaebetiyl Cum.hurireisi.miz ile " · mın a a ıga mı ınknt yUkln 2 nnk ıse gemisıni bn ır- laıvwtk1 ri wırdır, japonl:ır, Lıınlarıı 9 

mışlaı; ve bir snhil muhnf:ıza gemisi- Amerika birlefik devletleri reisi karşı koymnğn mecbur knlncakl:ırdır. 

Sovyetlere göt-e 
Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Manisa Adliye 
sarayı 

ni ku~lanılnmıvacak hnle get:lrm(>ı- Ru:ıvelt arasında samimi telgrafla Japonların Hindiçinideki emelleri- lldllı"gor 
!erdir. Bir Al~nn fırkası imha edil- teati olunmu,tur. nin n<ı olduğu hakkında ırazetecinin Hindiçini anlaşmasını .. Büyük törenle ve nu· 
miştir. Bir ~ok gan-nim elde edil- Ankara, 28 (A.A.) _ Franaanın sualine Baş konsolos cevap vermek- ki ld miştir. 14 Temmuz milli bayramı dolayı- ~n imtina etmiş \"(' şunları söylemiş- tasdik etti Ecnebi mahfı'ller buna tu arla açı 1 

Bu husu,.tn !ltı taf>ıilat verilmekte- tır: .. Tokuo, 28 (A.A.) _İmparatorluk 1\Iani. a, 28 (Hususi) - Yeni inşl 
dir: · siyle Cuınhurreisim~zle Fransa J h I ., 'h • l • k il I , - ~ apon . _ucumu :. alez.vaya olnr- meclisi, hükfimet azasının da iştira- 1 tıma Vermıyere şa• rdilmiş olan Uanisn adliye binnsın1 , 

Cepheye gelrıı yrııi bir A mnn fır-
1
devlet reisi mareıal Peten arasın- "~ dogıı dııhılınden hucum edflrı>kler- kiyle saat onda toplanmı~, Fransa _ açılma töreni parlak şekilde yapı. 

kasının ku\'vetlerimize t.'larru~ <'Hiği ~a te~rik ve tGşekkür telgrafları dır1. . . . . . . japo_nya -ı.mla~mnsını tasdik etmiştir. yialardan bahsediyorlar mıştır. Cumhuriyet müddeiumumiS
1 

görillmüştür. Rus kumnndam, ılk _gün teati edilmiıtir. . • ngıllerenııı, Hınclıçını \·e Tavlandı imparatorluk rnecli~i öğlrdt>n sonra 8 h , ? 8 (AA ) E t ile baro rei>i taraflarından söyleııeJ\ 
~imanlara. hafif mukı.ıvemct gösi~- ı GENERAL FRANKO iLE ı~gal .edeceği şayiaları kar~ıl'ııııla Te- da toplanacaktır. , . .ani gş a;, ,h - , .t k - !1 ernlas: nutuklardan sonra vali B. Faik Tiii-tl 
nyordu. Bıraz . onra Almanlar. mu- ~ınnsı şu sözleri Rö,demist1·1· .· T k .. · . . . ~ona nııg a~ mm a asın~ .ı~pon. aı 1 . k . l t . 1· Jl claf1ıa sistemi tntbikine mecbur ol - Ankara, 28 (A.A.) - İ8panya- MASALLAR. . o yo, 2 ~ (A.A.) - Nı~ı Nı~ı Şım- t-nrafından el konulması ıhtımalıne v<ıciz lır mıtu. ırnc e mış ır. . 

• · . • ., '· bon gazetesı cereyan eden muznke b" hı"ll d · r k d ·ı kt nutuklarda halipler, l)'eni adliye bt 
muşlardır. Rus kll\'\'etlerı, ~hata ha- ı"ın 18 Temmuz milli bayramı mü- - Masallara inanamam. Tayland- relerde Fra·n;ız Hindiçinisi makamla= ec.~e ı mt·· ,\er .e ı_ş ı~a e ı ~eme e nasivle :.\fanisanın büvük kazancıır 
reketin~ hnşlnm1s, tanklar ıha ta ha- nasebetiyle Cumhurreisimizle la- la ara~ında bir anlasma olmadığı hal- rının tam' bir anlasma zihnivetiyle dıı. Ve o;ı e hır ıhtım::ıl varıd ola - d~n' bahsetmiş ve :Mani;;aya mühi~ 
~~~ett~~~~;;~-:ıştırt".l~~~'lar~I~~.~~~~ panya devlet reiai general Franko re ~ft"0l?su. ~ulunduğu~ .bir memleket hareket ettiklerini ):a;mnktadır. Ge- m~~ gibi şayialar zaman zaman egeı·lcr kazandırmıs olan büyükl~rin;r 
diişman kuv\'etleı i iizerinde uçarak 'arasında tebrik ve teşekkür tel- n~~(//JJz ıt~ad edebılır. NE neral Himutga, ıyeni müzakerelıırden dört seneden beri' çıkarılmaktadır' ze şükran hL"lerini tebarüz ettırrnı• 
b 

ı. 
1 

la mi"!· 
1 

'grafları teati olumnuıtur YO.R LAR ' T.4ZETELERI Dl- çıkıncaSnygundnki gazetecilere de- 000 ' ]erdir. Halk, tezahürat yapmıştır. 
?.mun nr. ı ı_ım zarar ~r. yapmı$. • : miştir ki: • • x---

clu~man, çemh<'rı yarmak ıçın teı;<>h- • Loııdrn, 28 (A.A.) - Gazeteler - Gör .. ~mele ·m· ' . 1 1 Afrıka cephesınde 
biise geç~iştir. ~akat. m.uvaffak _o-; Askeri Vazıyet Hindiçini meselesiyle ehemmiyeti; re aiddir.u've b~~l~~ı J'i~~~ me~~e~~~ h b l GI. Mak Arturun 
1~.ma:;ııştu.: Tank dafı ku\'V~tlerı - • - meşgul. olmakt::ı bulunuyorlar. Taymis mazurum. m U are e er b t 
mız, -O duşmnn tankını tahrıp rt - - B~ tarafı 1 inci sahifede - gnzetesı başmakalesinde diyor ki· Tok 28 (AA) • ·ı Kahire, 2 (AA) Tebliğ· eyana l 
miRtir. Alm~nlar, nihayet c~ph_eden .\iman bas kummıdnn1ığı!lln Sovve _ l~~il.tere ile Amerika ticaret.inin yapıla~0'mal'i a~la.>ım~ı;;n~~~fı~n~! Libyncla Tobr~ık ~ntakası~da iki Vasington, 28 (A.A.) - Arnerikll' 
t~arruz ~tmışlerse de taı·dedılmısler- !erle girişilen harbi kısa bir zamanda ~en ı, ~apo~~aya k~rşı müştereken trtt- Hindistanı tarafınd~ın feshedildiği yeni har~ket olmuştur. Cuma günü, bir nın uzak ~ark kuvvetleri baş kumall' 
~ır. Çcvıılcn bn fırkanın mukavem~: bitirmek nivetinde olduğu anlasılmak- b;k edıl:cegıııd~n .Japon ticareti, hat- Ilatnvyadaki japon bas konsolosu fa.- A\'ustralra kıta;:ıı, zaptettikleri mev- dnn'lığına t-ayin dilen general Maı 
tı . nalten •mat-e azalmış, tank r1atı l· d . . b. . . bu"'tı"ın e 1' .·· .. ta cenubı Amerıka memleketleriyle bile ı·af d t 1 fl h '. ·, zilerde bır gün kalarak cumartesi gii- Art ur dUn =zetecilere beanntta btl' 

l t l 
.. 
1 

b k' a·· .ı ıı \c . unun ıçın ı eı ıı'lını 1 d 1 b"I' J . ın an e gra n arıcı) e nezare- . k"I ,,_ . ef 
rll arya arımız mu e a ·ı u~man f t 

1 1 
d. · c ur uru a ı ır. aponya ticaretini do- tin b ·ıd · · f B h ~ d" · nü gerı çe ı mislerdir lunamk Amerikanın uzak şarkta h 

tanklarını da lahrip etmislerdir. Ce- "nı~~ re ~.ı:.. ır. g·· ·e Alman l k lnr v<ı sterlinle yapmaktadır japon po~~ d ır~~ı.ır. -ı.::· 1~ ah ıs\ J~- Cumarte;,i gÜnü k~ranlık ba<ıınca ihti~ale k::ırşı hazır olduğunu her uı 
. ur kıt_al~!·~~.ız, ~nı . ırada bir. dü'! - mand~~~ğ~g~~e mn~~sadla Fran~~: n~t ~'.lacal~ların.ın. Amerika tarofı~dan blo- tır. ·:ra~ic~·~ :z:ı:;~i~\u ır:a'l~:ıı~- kuw~tli düş.man ke~if kolları ;.~kla~: olursa olst;n bu bölgedeki A~erika~ 
mnn bırlıgı uzerıne ::ıtılıms, mılral -

1 
d B 

1 
'k rorveçt('n ad 1 d ke cdılmesı, ıaponyanın dilnya ticare- d • • • h~a· 1 . d'kk ti t k' mı'I fakat şıddetli ateşle zayiat verdi haklarını müdafaaya karar vermi~ 

\'ÖZ atMi .1 dlişm::ına m"h'm zav· t ıın a, ~ cı ·a, . a ar an tin"ı .. h·. k oguracagı a ıse erı ı ·a e a ıp · • k t d 1 ' · - • • • • , 
• • : ·•• -1 .r · • _ u 1 •• •. !n ·:e diğer yerlerden, bir habc.>re göre de ı ı eı_ı mu ım ·ısmını müteessir etmektedir. rilere ar o unmuştur. Tarafımızdan olduğunu söylemistir. 
verd1r~11'ltır. Llk. 1:1!\;um~ta , gure Libyaclan· kuvvctll:'r ÇPkerek Sovyet eder. Bıl.hassa. petrol ve maden ticareti Tokyo, 28 (A.A.) _ }fonçuko hi~ bir zayiat olmıımı§tı.r. _Ayni ?'ece Amerika, Filipin adaları ~ükume• 
1~~0 , l im~~ ~ı;lbeı k \ e

1 
füba} ı ~elef muharebe me,·danlnrına se\'ketnıekte- fa1~a m.Uteeıısır olacaktır. hükumeti Mançuko nezclindeki Lıbyanın cenubı gıırbı ıstıkametınde tine müdafaa işlerine garfedılmek il• 

~( ı 1mı., ıı·. 
1 

as a a ·ıcı ar, 3000 den dir · mnıyetle söylenebilir ki, lngiltere Amerika; ve lngiliz a1 ncakl::ırını harekete geçen bir dUsman kolu, mü- zere 10 milvon dolarlık ikr:ızd:ı bu' 
a~ a yara ı toplamı !ardır. Pek çok Ru !ara gelince bu mevdnn muha- ;e ~merika, şimdiye kadıır japonyaya blol·e ntmiştir · ' • ' tehnrrik imparatorluk· kuvvetlerinin Itınmuştur. · 

rcıır alınmıştır. . be İni kadıettikİeri tnkd.irde .Moskt- ıhtı.\·acı olan maddeleri v<>rmemiş ol- L~nd~·a 28 (AA )" Yen· Zelan hlicumiyle çekilmiştir. ---:>---
. 20 ta~k d.::ıfi İOJ?U• 12 top, 20 tor- va :volunu' :.\.lmanlara acık bıraka~ak- salardı japonya, Çin harbine imkan da hükQ~eti Y~n: Zelnnd·a 

1 
.1 ~ : Kahire, 28 (A.A.) - Hav:ı tebli-

pıl m-akınesı ve aıre malzeme elde lnrcİır yok devam edemezdi. Geeenlerde Ame- n 'd 
1 

d 1A

1 
c Jh::ı. iti: 

edilmişt·ı· Ge . k 1 Al k • . rika Har· . .. t ·s onya arasın a mcvcu ma ı er , C t . . • . ı . rı ~ an man ·m• - :.\fogko\·avn rnracak Almaıı kun-et- . • ıcıye mus e,qarı umner Yel- türlü anhısmala ·ı f h t . t• n ,umar esı geoesı agır bomb:ırdıman 
\'etlerı bozgun h::ı.lınde kaçmıslardır. ·eri ı:;imale. \'C cenuba akarak Sialin sın beyanatında sövlediği gibi japon- suretle. y'en' . 'z' ıl des el m~sltır. .1'u t::ın·areleri, Bingazi limanına mües~ir 

:\Io ]·ova ?8 (A .\.) ~ , . t " ' • • va genişi . • ·t· d b 1 ı e an a, ngı ere ı e h.:, 1 .. . •. · ~ .~: - ·· · - .. o\~ e as- '1attınclaki Rus kuvvetlerinin geri çe- ' eme sıyase ın e zor n ık ya- mevcud m"şte k .. d f . 1 ucum ar yapmışlardır. Dun 'Malta 

Rus çeteleri 
işgal mıntakasında 
geniş faaliyette 

ken teblıgı: l<ilmelerinc meydan Yermeden Sonet J~ar y~ya zorbalık. tehdidine girişirse sını tasdik uevl~~iş ~~ıl~n~~·o~n aşma adası civarında 2 diişman bombardı-
Sovyet kıt~ları Nevel • Smo- .rdularını imha etmek istiveccktir. · ,endı ın: mal verılmez ve 0 vakit ja- · · · · man tan·aresi düşürülmüştür. l\foskova, 28 (A.A.) - Röyter a' 

lensk ye Zıtomiı bölgelerinde ~foskova Almanların isgaline geçer- ponya, hır şey yapamaz. 000 jansı bildiriyor: 
nnııdaııe hı~ ~ur~tte muhu_rebe~;re ~~bu imha hareketi, bü:vlİk bir ihtimal R~D"!~. GAZETıpst NE DlYOR? Hopk insin Beyanatı Finlandiya intikam Sovyet istihbarat dairesi reisi mU' 
devaın etmışlerdır. Cephenın dıger uahiliııc girmis bulunacı:ıktır Bn "ti- llıııdıçını rne.~elesı, yeni bir safha mı avini Lozovski, Rus çetelerinin, Al• 
hnml:ırında mülıim bir deği5iklik barla Sov,·etleı:, girisil~n me\;dnn ı:ıu- arz:diyo:. Hindiçini deniz ve hava üs- - Baş tarafı 1 inci sahifede - alıyor man işgalindeki arazide işgali mil$' 
ol~~.mıştır. . harebelerfnde . 011 derece ga:vret sar- lerı \'e .Kar~ suları, jaPon kuvvetleri elen İngiltere~·.e uçmuş veya nakledil- kiilleştiren yeni muvaffakıyetler el' 

Ko;;ten~e ~ımanıııda bulunan Al - fetmekte, sima! hattma bUvUk ve yeni tarafından ışgal olun~uştur. Bugün miş olduğunu kaydeyledikten sonra l\lo~kova, 28 (A.A.) - Tas -ajan- de edeceklerini, kızı'lordu ile irtibatı 
~-an gemılerı bombardıman edilmiş- kuvvetler ı:;evkeclerek m'uhnrebelere Lo~dra radyosunun bıldfrdiğine göre, sözlerine ~öyle devam etmiştir: sı Sovyet h:ıriciye komiserliğinin kesmiyen bu kuvvetlerin bir yerde 
tır. • ,.,okmakta<lırlar. Mademki muharebe- bu ışgal anlaşmıyn göre iiç gün zarfın- - İngiltereye Amerika Cıımhurrei- Finlandiya hUkı'.im~ti_n!, He~sin~idıı mühim miktarda malzemeyi yaktığı-
Moıkovaya yaklaıan iki Alman !er fazla kun·etten ziyade kıvmetli as- da t~n:amlanacaktır. 5 ind~n bir fabrikada malzemeye çivi b~ılunan Sovyet elçısı ıle maıyetı er- nı, bir garnizon mevcudunu öldllrdil· 

tayyaresi kerlerin mahir kumandanlai· tarafın- .Bı~ ~apo.n gaz~tesine göre, japonya, çakan veya bir tayyare fabrikasında k_ımının Rusrnyn bı:·akıl~~ma.:<ını~ ğ~nü, diğer bir çetenin ~000 t?nlu~ 
:.\lo.skov~, 2~ (A.A.) - . lo;;ko\'a- d::ın ibaresiyle knznnılır, şu halele ~Iındıçını.rı tehlı~.ede görmilş, gidip torna kullıman İngiliz işçisine kadar şı.~d_:tle _protes!o e~ılJ?e>ıını lsve.~ bır petro~ dcpo~uJ?-;ı. y~k_tıgını'. bı.r çoJ; 

nın çok n;ue~~ı~ olan hava miidafaa- bu meydan muharebelerinin neticl'!leri kurtarmıstır. _Dıger yzak şark top- Ruzveltin düşünce hilrriyet mirasını hukun;etı~den ıstemıştır. ~ovyet h~- tan~~arı ı~ha ettıgını sö.r~cm~tır. 
!l~~ıın vazıyetını keşfetmek teşebbü- bakalım ne olacak? rakları da tehlıkeye düşerse gidip on- bildirmeğe geldim k_umet~, hır takıı;ı ?:ıhanelerle sefı- Dıger bır ç.ete başka bır yerde 30 
sunde. bul~ııttn 2 Al.man keşif tny. l~rı da ~urtaraetık!ır. Amerika ve İn- Hitler, bunun kıymetini a~ıa bilm('- rın. ve ıktısad hey etı. ıle ko?s~lo~ln~ın ta?~ ve zırhlı araha!'.l tahrip eyle -
yııresı, şehırden takrıben 50 kilomet- .TAPON}.' ANIN HAREKET/: gı.lterenın takınacagı tavır ne olabilir? mi~tir. seıbest bırakılmadı~ını bıldırmıştır. mıştır. 
re mesafede düşiiriilmiliıtiir, Japonyanın giriştiği yeni teşebbfüı, G.~n mahfilleri,)apon!'anın bir harbi R~ızveltin yaptığı iş sözden fazla bir ooo . ~lman mo~osikletlilerine mani ~lm~ 

cenuba doğru genişleme siyasetinin ilk goze alamıyacngı ve rıc'nt edeceği mü- şeydıı·. Amerikan donanması, bugün Gümrük ve inhisarlar ı~ın. mu~telıf 'Yerlere. ~e1ler gerılmış, 
Almanlara göre adımıdır. Bunun arkasından yeni taleasır_ı~adırlar. :Netice !!Öyle tahmin İngiliz doııanmasi.rle beraberdir. E\·- la~tık~e;ı pati-atmak ıçın yollara de -

udımların ~elme:>i de muhtemeldir. Ja- olun~bı~ı~:. velce bu müdhiş Okyanus, şimdi tnm Vekili mır .. çıv.ılcr konm~ştur. 
- Bqtarafı 1 inci aahifede - ponların gaye,;i Felemenk Hindistanı- t ~ındıçıııı mesel~sinden japonyıı ilP bir kontrol altındadır. Trabzun, 28 (A.A.) _ Giimrük Sozctl, çetelerın kor~u~? .. şeki~de 

Pre~s ajangı, l\foskova ve Leningra- nı eline g' ·çirmektir. Çiiııkü japonya, ngıltere ve Ame~ıka arasında bir Berlinin Psikopatım kırmak için AI_:nanlar tarafından oldurulmesıne 
dın işgali takdirinde Alman - Rus haı·pten ~onra dünyanın taksimi Al- harp çıkması varıd olmamakla bera- Amerika, İngiltere ile beraberdir. v~ inhisarı~: vekil~ B. ~aü ~arade- ragmen gerek bunların, gerek Rus 
harbiııin kat'i surette neticeleneceği manlar tarafından ·yapılacak olur~a. her mevsim ilerlem ~en jaPonya ve Ruzvelt, Çörçille birlikte hareket et- nız, şark vılayetlerındekı tetkıklerin- ha~kınıl?- ~er zaman azi1!1k.ar hnreket 
hnkkıııda bazı ecnebi gazeteleri t-a- Hollanda Hindi<1tanıııııı kendi. ine ve- S~~ydler arasında hır harp ~ıkabilir. mektedir. dan dtin huray~ gelmiştir. ettıklerını beyan eylemıştır. 
rafından yapılan ne<ıriynta cevap rilmiyeceğinden emindir. Japonya, ~ıger taraftan Holla!1da ~ındistanı Buraya, Amerikarlan kalkan vapur-

000 000 

vererek diyor ki: dünya vaziyetinin karı!!ıklığfıH1an is- ıaponyaya karşı bazı ıktıs~dı tedbirler lar dolusu hamulenin emniyetle varma- Mütemadiyen şeker HABEŞi STANDA Ki SON 
Alman baş kumandanlığıııın hede- tifade etmek istemiştir. nlma~la _hu ~u~~~ta Amerıka ve İngil- ~ı için tedkikat yapmağn geldim. At- r 

fi, Sovyet selıirlerini işgal etmek Dünyanın en 1,engin kalay ve kau- tere ıle ış_ ~ırlıgı yapmaktadır. las denizi bugün bir sempati ve hay- ge ıyor ITAL YAN KUVV~TLERI 
değil, Sovyet kuvvetlerini imha eyle- çuk kaynaklarıııa ~ahip olan Hindiçi- . Halbukı Japonyanın, Hollanda Hin- ranlık köprüsü halindedir. Vaşington- istanbul, 28 (Telefonla) Mersinden Londra, 28 (A.A.) _ Halen !tal_ 
mektir. Hedef plfını ivi tatbik edil- rıi:e japon kuvvetleri cıkmakla cenup- dıstar_ıından .nldı~ı bazı maddeler var- dan onu Londraya uzatmak o kadar sehrimize her gün killlivetli mikt'<lrdn yanların Habeşistanda ltalyan \'~ 
mi~tir. AlrnanJ11 r, Ukrıİn:rnda toprnk ta Singapur fü; ii bulıman Malaga ya- ~11:. ~~·. ke;(tı:i jçın hayati ~hemmiyeti miihimdir ki, N:ıziler ::ırtık ona bir şey Reker gelmektedir. Geİen şeker1er müstemleke askerlerinden ibaret 1• 
müşkU'l:itı ve .gayri mllR::ıiel hııva ı·ını n<!asıııı j,.,tif:iya k~lkmışlardır:. 

1 
a!zc 1 ~: • ~esela, me:cud. bır ~ukave- ~·apa~:ızlar. . Anadoluy::ı da gönderilecekitr. rrıak iizere a~cak 10 bin kişilik ~ir 

. artları ebebıyle miihiın zoı lııklar:ı lngılterc· \'e Amerıka buna. mu~na- e~ e gore u memleket Japon) aya ~~- Zalım, Duvra otuz kılometr<> uzak- ooo kuvveti mevcuddur Bu kuvveti r 
maruz kalmışlardır. <le edecek midir? J::ıponya, Singapıır ~~de .1!800,000 ton petrol, verecektır. tadır. Fakat ya~amn tarzı 2000 sene El ,. k 1 • her tilrlU . . k:. d h c • 

Fakat bu zorluklar daha zi~·ade' iis:<iindeki donanma ku\'\'eli oradan Şımdı ı~e bu mukavele tatbık edilmiye- arkadadır. Bizim ve sizin vasnyrnımız azı genç erı btılıınmakt_:ru;d~e ım aBnınl an mha ruı:n 
• , • ., , t 1 d k b" ff k . k ccktir H"tl t f l t hl' l ed. ·ı: . A El. k • " ır. un arın arpsız ricat eden Rns kuvvetlerini miitees- a ı ma ı ·ç.a ıı· muva a ·ıyct ·azana- U ·k . . . ı, er ara ınc an e c ıc ı ıyor. ç- , azı , 2 8 (A.A.) - Elazık be- olarak teslim olmaları ·ç· b ki . 

:ir eder. mıyacnktır. . za şark ~azıyetı sebebıyle Ame- f ığımız mücndele, yerini bulmalıdır. den terbiye. i mükellefleri, dün 1200 1 kt" · 
1 

m e em-
F~lerin yeni. muvaffakıyetleri: Şu halci~ japoııy:ı, Singapnrıı <'lele rıka, bazı t~dbırl~r almı~tır. Amerika Cumhurreisimiz, ı::empatinin iyi bir metre yükseklikteki Harput nahiye- ece ır. 
Helsinki, 28 (A.A.) _ D. ~- R. a- etmek istiyecektir. Singapur nd:uıı, memleketlerı~dekı hnm ıpe1der kulla- şey olduğunu, fakat lngiltereye bir sine kadar bir yürUyüş yaparak ora- ----------------

j:ın 
1 

bildiriyor: 20 kilometre gcni.)ik, 40 kilometre mim.ası .~ahdıd _olunmu~tu r. Uçan kale göndermenin daha faydalı da atış VI.' gU.reş sporları yapmıslar-
A;ıkeri hnrekul hakkıııd:ı nsağıda- uzunluğundadır. l\falaka ve Malezya ,. Çıı_ı hııkum h ~e İngıltereden biitiin olduğunu görmil!! v.e Uıkdir etmiştir. dır. 

ki malumat verilmif!l(ir: · :ı rnsıııcln 000 mrtre geni131iğinde bir (~ın ı!llpar.al_o:lugu. ı<l:acaklnrının blo- lcar ve iare kanunu ise zalime karşı o0<ooı>---
Repohı i tikame.iin<le ihata. edilen kanal vardır. Singapur iissündc Hoocl ~e rd:lmesını ı;:ıte_m~ştır. ~undan ~ak- k?Ym~k için İnp;iltereye bir silah verdi. Al d k • l 

arazide bir pivade alayı imh-:ı edil- m·hlı~ını \'<' bir tay~·are gemisini h:ı- sac!'. .ın.ponların ıı:;tıfadesıııfl manı ol- Sım.dıye kadar Amerika tarafından manya a ı orman ar ia şe İşleri VC sıtmalılara 
mşitir. nur::ıda· bir sahra topçu alan vuzlıyarak sabih havuzlar vardır. ıııaktır. . . . . . . lngılterere ynpılan yardımdan lngil- Berlin, 28 (A.A.) - Almanya or-
cla bulunuyordu. Ru alay cin imha ::\da~a _bU~·ük bir tel><!z i.~t~s.ronu ol- , :ay~u.s gazel.es!·. lııg:lızlerı~ J:lp~n- ~re. lımüz tam:ıme~ nıa!Omatfar de- ~-a~~arı ~mum müfettişi, ~lm~nrada yapılan fenalık 
edil mi, tir. Bilha::1sa 37 top, 13 snhı-:ı dug-u gıbı Sıııgapurdakı bu tun donan- \ a; a kaı~ı dah~ z.ısade ıktısadı ted.hı~~ gıldı~·· Fakat bu mıktarı ortaya ver- bilyuk ngaçlandırma faalıyetını aç- Alaşehir, (Hususi ) _ Ka.rmak:ı-
lopu, 2 tank dafi topu, 

6 
hava dafi maya .. al.~ı :ıy yelecek derecede fazla ı,~ 1 alacag.~n~. sr~aktadır. Hususı. lı- ooyd_ık daha !ena olurdu, düşman, At- mıstır. Ağaçlandırılacak arazi dört mımıi Ihsan Ediz, riyasetinde 

topu, 1!3 traktör, 
15 

kamyon, 
17 

sev- her turlu malzeme yeraltı depolarında '' 1.~s usulunu ~gıltere ve .A~erıka luntıktc faalıyete geçmek isterdi. Ar- milyon hektar tutmaktadır. Kıymeti bulunan komisvon toplantısına ge _ 
yar mut bak, 

200 
at ve bir çok aiır bulu;,ımaktıı.dır. ~rnşterel~en tatbık _edecek.ler?,ı~: Japon- t!k fasılasız dolu gemi dnlg:ıları Atlan- az zirai toprakl-ar, ağaçlandırma celeri dahi ·iştirak ederek he-

I
>ivade silfıhları ig-tinam edilmistir Dunyanın bu en miihim mii~tahkem \~, bı.~ kara~dan ıktısadı buyuk tees- tıkten geçerek İngilte1·cy.e gelmekle- planına şimdilik dahil değildir. nüz harmanlarını knldu-ıyan cı·v"r 

. ·. . ·k.. . h . h" 1 k !'illi' gorecel·tır r. ' ' ... . . .:\Icrkez cephe:sinde düşman 26 me\: . ıının. .arn ~cum arına. ·arşı , ' · . . . .· . l ıı. .. .. x kazaların gilnlük ihtiyaçlarını temin 
Temmuzda Bendkere 120 -a~ker ve tahkım edılmış o!chıgu, fa~at hır za~·ıf . Fakat bun~n ı~ın ı_kı ~araf-~a.Japo~- . ~ mot?r~u bom~ardıman tayyarele- Köylülerin şikayeti icin mütemadiven sevkivat ynpmak-
muhafız gemileri mürettabtı çıkara- noktası bulundusnı söyl.enıyor. o. ?a \,anııı n: .~eıece ılerı gıdecegını bekh- ı·ının tesırı:ıden IIıtler _artık ne kadaı· t~'ldır. • · 

1 
ak burasını işgale teşebbü'I etmiş- • [alezyadır. Bunu takdır eden İngılız- ~ ecekleıdıı. • . . . . ı~zaklar~ gıtse ve fabrıkal~rıııı ~urs31 Al6_şehir,. ( Hus~ısi) - B?rada or SARI GÖL BELEDiYESi: 

tir. Bu ihraç teşehbüsii tardedilmiş- !er son ~amand~ .i\Ial.rzyaya fazla kuv- ~npo_n g~etderı,_ ~merıka. ıçın de>: kurtula!llıyacaktır:. Amerı.~a şımdı- mnn ıd.~r~sın~ b_~glı ~!aşe~ır, .. Eşme, Sarıgülde belediye kurulması takar· 
tir. Fin top çııkerleri Rus muhafız vetleı· gondermışlerdır. lnı n 1~ Japonya ıçın kauçugun aynı den Brıtanyaya yuzlerce hucum bnkı Kula komürcü koylerının komur yak- rür etmistir Belediye meclis intihal 1 

gemilerinden hirini ates<' ·vermisın: Japon.y~ .M.alez~·aya hücum eclecek- se~· ol~ugıınu ~·azmakta, .~:'1glo Sa~son: gö_nd~rmiştir: yapu~·lar.vt! sarmç ge- mak için bir sene evvel depozito ola vapılmı~tır ·Tasdik edilmek iizere vi-
cl"r · .,_. Hındıçını üslcrınden harekete geç<'- laı ın Japonlaın ~arşı ?utiln tedbırlerı mılerı, vermıştır. Şımdıye kadnr gö- rak ya_tı;dıkia:ı ~manet paralarını l:lyete gönderilmiştir. 

1 M. 
1 

h k b'l' t' eektir İngiltere Rusva ve muhtemel aldıklarını, hatuı. İngılterc - japonya riilmemiş derecede muazzam gemi in almak ıçın va_k_ı müracaatları çok za- Önu··nıı"ı'zdekı· ay ba~ınd!' evr!'k tas. 
acar arın arp a ı ıye ı: 1. k. ' .. - ticaret mu:ıh d . . f h 1 - t 1 - 1 . . ~ •• n Budapeşte 

28 
(AA ) _ ş k _ o ara Amerika filolarınııı işbirliğiyle . . ~ ~sını~ . es o unacagım ııaa ı yapı maktadır, Her nevi yiyecek ~an ar geçtıgı. halde cevap~ız ka1dı- dikten çıkmra belediye çalışmalarına. 

hesi i tihbar~t bür~~u~un bifJir~~l- ~u harck~te mani olmağa çalı$llc:ıktı~·· ~a~ıdcnberı bıldıklerını yazmah.i"adır- m.~~ı.~si __ doe Amer!~a tarafı.ndan düşü- gında~ ve bu yilzden ı\~aşehıre 25~~0 başlıyacaktır. Yıeni belediyeye şimd'-
ne göre seri !acar te!lekküllerinin Sovyetlerın burada 120 kadar denız · . . ııulmuştur. Buguıı Amerıkadan pek s~at .u~akt.a .bulunan d~g.er kaza koy- den muvaffakıyetler dileriz. 
ileri hareketi •devam ·etmektedir. :ıltı,;ı vardır. Japon filosu;ıur.ı bir kı.~- Bu ga:eteler dıyorlar kı: . . ~ok yiyecek maddesi . ~-ükl~ gemil~r lülerının gıdıp gelmek ıçın katlandık- Sarıgöliin bazı köylerinde mevsim 
Düşman, l\Iacar kıtalarını tanklar n~ıııın anam tanda knlacagı ı. e tahıı- ~:1P?nJ a, .sul~1:1 _bozmak~ nıyet~nde } o.la ç~.kmı~tır. Amerıkacla ı~.şa ~dıl- Iaı:ı zahme:tıerden acı, ncı .şikayet yiizünden sıtma baş göstermiştir. Ilü· 
kullanarak durdurmai!a çalışmakta- ılıı·. Lle~ıldıı·. Hın~lıçınıde aldııı:ı v~zıyet, ınış hucum tankları, şark collerınde !'dıln:ektedır. . kümet doktoru mahalline gidm-ek ted-
dır. YoUarın nıU kül şartlarına ve . , m~?a~aa t~tı.batından başk_a_ ?ı~ ~Y clolnşma~tadır. . . Alakadarları~ bu ışe eı koymaları kikte bulunmuş. Ve mücadele memur-
şiddetli sıcaklara rağmen ~ 1acar kı- .4LMtlN TA} l ARELERi: . clegıl_dır. Amerıka, bunu kendıııı ıçın bı~ ~ap~ıı:ımız ;ımazzam .ı~ler, harbm \'C bu haksız si.lrilncemeye ııon ver- !arının fazlala~tırılmasını acele ola-
talarının harp kabiliyetler· "'kem- i\Io~kova radyoımııun cumart.e,;ı nk- tazyık olarak kabul edecek!le kendı netıce. ını te-ının edecektır. Bu harp meleri gerektir. ı·ak Yilayetten 'istemiştir. 
meldir .:\focar zaviatı f<>vkınlr;.1~ şamı bildirdiğin(' göre o giin Sovyet al_eyhin~ olacaktır. Japon milleti, hil- kaybedilmemelidir ve edilmiyeceklir. DOKTOR Dün Sarıgölde çok mühim sahtekar-
dır · • ' · "· ' '1 e az- tayyareleri 10-l Alman t:ıyynresini tnh- kumete sonuna kadar tam bir itimad Harbin, Amerikan fobrikalarmcln ne- Al• A Al lık Hükümet doktoru tarafından mer-

. rip etmi ·!erdir. Bunların çoi(u yeı·de beslemektedir. ticeleneceğini anlnınak için zamanın ı gaıı dana çıknrılmıstır. 
l . . '[ . henzinsizlikten ntıl vaziyette bekliyor- Diğer taraftan bugün Tokyodn ja- bir miktar geçme'i lazım gl'lmiştir. 4 Sulfatu yerine komprime mide ~<ı· 
zmzr SlCl fıcaref me- du. Almanlar, Rusyuda 600 kilometre pon - Fran~ız anlı:ışması tasdik olun- $imdi hakikatle karşı karşıyayız Ame- Çocııl• Hastalıkları Miitcha8msı da. ı bazl bakkallar tarafından satılır-

' 

"' _, kadar ilerlemiş vaziyette bulundukları- muştur. rikan sanayii, bugiin mC"mleketiniz Hastalarını Rnzardan mada her k ·· t·· ı t 
mur Ul(Unaan: na, yol ve demiryollnrı i Ruslar ta- Almanyaclaıı ela b;ızı miitaleal:ır ak- için çalışıyor. gün İkinci beyler sokağında. (84) en SUÇUS u yapı mış ır. 

1 Yohann Garı Halasak Ticaret un\'a- rafından tahrip edilmiş olduğuna gö- ~etmiştir. numaralı muayenehanesinde kabul n'.~ 1 İzmirde Als:ıncakta Kiiltür ma- r benzin ve bombardıman ve ikmal Doyçe Algemanyfl Korespondantige 12 Ayda lngiltereye pcyniı. clomtP, I Halia Zeytnnyatmdan mamul 
halle . .;inde 1379 uııcu sokakta 11 nu- malzemesi temini meselesi hakikaten ırazetesi, diyor ki : yumurta ve konserve halinde ton bıd 1• ı ,_n_'ı_t_ed_a.v•i •e•d•er. ·--------·• Ô •ı L--
ıııııralı npartmanda 2 numaralı daire- ehemmiyetli bir mevzu halini almış Fransanın Vişi miistemlekesiııe ya- ğı gelce-ektir. Harp ~anayii, Jı. r 11!'\'i ::ılrıııştır. • mer IYlUnurrem 
de her nevi komisyon ve acenteliği ile olabilir. pılan son tecavüz meydandadır. Bu va- malzem"cde gönderilecektir. almı~tır, :l.Ialzemc sevki için v:ıpur bu- Çamaşır Sabunu 
f tigal eden Yohann Cari Hain. ekin ziyet kar~ısında Hindiçiniyi teh_likede Çinin kahramanc.'\ harbe devam et- labiliriz. 
işbu tic.aret unvanı ticaret kanunu hü- LONDRı1Nl.V BOı'ılB.iRDl.lfAXl: gören Fran~a. tam zam:ınmda tedbir\tiğini görüyoruz. Rusya vatanı icin Hopinks, sözlerini söyle bitirmiş- TOPTAN KİLOSU 
kümlerıne göre sicilin 3068 numarfün- Dün ak~am Londra ııehri, Alman almıl!, japonya ile Eamanında ve der- müdhiş bir harbe girişmiştir. - Britanya millati, Britanya camia- 48 K t 
n:ı kn:.·t \'e tescil ~ildiği ilan olunur. tayyareleri tarafından e~a~lı . urettc hal kararını vermiştir. Amerika, her Çörçil, bizden alet istemiştir. Emin sı milletleri! Harpte yalnız değilsi- • µruş ur 

(2942) bombardımım edilmistir. i,e burnunu sokuyor, olunuz ki geliyor. Ruzvclt, her tedbiri niz.. l "lllı•••. •••••••••• .. 
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