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Bitlerden bir 
sulh teklifi bek

leniyor 
--

/ng iliz adalarında bir 
taarruza karşı hazırlık 

başladı 

ÇôRÇIL. VAZiYETiN LEHTE 
• OLDUGUNU SÔYLÜYQR B. Eden 

B. Çörçil 1 ' k'I' Ç" ·ı ı· 1 " 1 ·ı . "J" ü ükl' . f,uııılrn. 2(1 (A.A.ı _ ııı:illeı -c ı,nsn' ·ı ı orc ı . ı.r e ·• - · mı yon 111>;aııı o unıe s r ıven Hitlerin 
bugıiıı A\·am kıımarıısındü hrynnnttıı buhınarıık, j ,;. nılamıza hiicunıuııu lx>klem•liyiz. 
rh~nlatııı fevknli<le nrttığını, dil<maıın fayrlnlı olma Fazla nikbiıt ,·eyn fuzln lwilbin olmamalıyız Şüp-

Milli Şef, Başvekili 
Floryada kabul ettiler 

1stanbul, 29 (A.A.) - Yalovada 
latirafıat e tmekte olan Başvekil 
Dr. Refik Sayda m, bu sabah Is. 
tanbula gelmiş ve doğruca Filor
yaya giderek Reisicumhurumuz 
tarafından kabul edilmiştir. 
Baıvekil im iz, öğlPden ıon-

• 

y • 

ra Vilayeti, Örfi ldar,. ve İ stanbul 
komutanlıklarını ziyaret eder f! k 
saat 19 da ekspresle Ankaraya Japon donanması . 

harekke~mitt ir. . h Jauonya da mu- Japon vapurlan 
Şar a sıper ar k . b·ı db. 1 b h 1 

b• b ı k a ı te ır er nın a rı ması 
ı aş ama 1 .., h 1 d • t • · Üzere a maga aşa ı ıs enıyor 

nın•ı çiı. rn'·nm ,.,,Tcmiy!'c<'ğiıı • söyll'mis \'!' ıl <' mis- hc•<iz nikbin olncnk sebelıler vardır. Ru•lar Almnnln-
1 il' ki: ra agır cıarhel!'ı·ini iade etmektedir. Ruslar, ilk olarak Sovyet mukabil taarruzu Demokrasilerle birlik Amerika ve Britanya 

- Ru~ı·a \ 'C Amerikanın bizin için harb~ttiklcri- ııazi ordularını li\~·ık oldukları mezbaha~·a götiir- kat'} neticeyi tayı" n o)an devletlerin alacak• Ve hür milletler birlikte 
ni znnnc\'İenwk delilik olur. Adamızın isgnli mewi- mlişlndir. 
mi gcJmiştir. :llilsellah ku\'\'etlerimiZ<' bir eylUle kn- Amerikan ~·ardımı nrtmııktn ve Amerika harbin edecektir }arı bloke edildi hareket edecekler 
rlar miiteı·ııkkı 7 tıulunmalarını \'e hazır olmalarını kenarına yakla~maktadır. Alman ham akınları şim- . Londra, ~9 (A.A.) -.. Röyter A- Tokyo, 29 (A.A.)-- J 

1 
Bııtavya, 29 (A. 

emı'\·tlik .. rnzim sukutnmuz ciimlenin snkntu. lıizim dilik. <imdilik diyorum. durmu~tur. Ha\•a üstünliivü J:~nsını~. a•kert muharrırı Rober Kot Prens Konoye de da-r- apon ar-,A.) _ ~o'!lei: Hol-

k l b ·ı· T k · De d'' dll ·• h' ·1 azıyo · , ... .. . hil olaTak kabine bu- landa Hındıstanı hU-_~k;u;;;u;r:u;m;t;ız;;;c;ü:m:!.:!;n;i;n;;,·;u~su~r;u:;;;o~a~ı -ır.~.=-e_·_ı..:~_n_r~_-__ -:-_-=-~~==-"-•_m_ı ~o_r.....:.n:.:.c::.:u:..:•:a=if=ed~,.~~~--::::::D:r:ı•:a:111:1:::.,:':":ıc:ıı:· :·«:ıh:ı:f:ed:":::::.... .. t 1 ,, c · ümeti J·apon"ll ı'le gun op anmış, l't.la-, , ,, . 
"\ : !iye \'e Ticaret nazı- H• d• • • • • lan petrol anla,ma-r 1 /' "\ rı İngiliz, Amerikan Jn ıçtnlyı iŞ- •ının. ~eshine karar 

I=-_sovuetıere gö_.;...re_ 1 Almanlara göre 1 ~~~ab~nr~~~~~~:e;;: gal ediyorlar veı::~ı:;k, 29 (A. - L.!!! ---- kararları ızah etını~- .) - D. N. B. 

Kızılördu bütün 
cephelerde mu
kJtvemet ediyor 
Moskovaya yap ılan hü· 

cumda 9 tayyare 
düşürüldü 

)lo•ko\'a, 20 (A.A.) -· So\'yel 
tebllıci: • 

Rumen kıtaları 
Akkerman şeh
rini işgal ettiler 

!erdir. Hilrriyet için mü-
Hariciye nazırı da s· 1 h" d d adete cemiyeti kliti-

bu tedbirlerin si.va•i ıyam a ey ın e e bi Şudi, jııpon ya-
neticelffini izah et- şiddetli neşriyat purlarının batırılma-
mi~tir ·ı hususunda Ame-

Tokl:O, 29 (A.A.) .. başladı rikan donanmasına 
Aşahi Şimbon, Yeni Vis.i, 29 (AA ) Hindiçini mi: .verilmesini is-
Zelandanın da ja- .. . · · - • . temıştı~-. 
pon n l acaklarmı blo- hukumet makamatı, cenubı Hın- Vaşıngton, 29 (A. 

B.. ..k · h b b • ke ettiği takdirde bu- diçiniye 40 bin japon askeri çı- A.) - D. N. B. 
uyu ım a mu are esı nıın infialle karşıla - ka rıldığını resmen bi\dirmi~tir. Sumner Yeis, ja-

bitmek Üzeredir. Mühim nacağını yazmakta. Kamrnni me•hur deniz ü• ü pon ~laca~ıırının 
iır. lfollanda Hinıli'- . · . . bloke edılmesıyle alı-

miktarda esir alanmıştır tıın ın~a .inpon alncnk- d~J .ponlar tarafından ı~ırnl edıl- nan tedbirlerin B irlc-

n J 
'>!l , , ) , 1 h ]arının bloke edilme- hu~tır. sik Amerika limanla.. 

.er in, -· ( '"' ""'· - ·"' mnn 1 ~ • >İni \'e mali :ınlasma- Şanghay. 29 (A.A.) - D. N. B. rında bulunnn japon 
l!ıl'i : ' 

H k t· ı . n· . ·t . h · · nın feshini me,·zuu Resmi menbalardan alınan ha- emilerini alakadar 
umcn ıt.ıkaı ı ırı.ı e, . ıl ne r111ın bahseden ı ırnzete. b 1 .. . 1 H ' d' tmediğini \'e bu Ji. 

1 mıın,ap mın a a"ırıa \'armıs nrdır. Bu·ıroıı d H' 1. •- er ere gore. ınpon arın ın ı- 1 • k . 
·ur ti na . lı d" (ı t ıın a ınc ısw- . . k . T k an ara ugrama ıs-
' . ~ · c. '. ·~rn ·':" U8man. an ama· nının jnpoııyayıı kar- çınıye as ·er ıhracı, ıımran o- tiyen japon bandıra-
mı~ le l.uıtaıılm ı~ bulunmaktadır. ·~1 gittikce ha•ma yu •imalinde başlamıstır. 8 ha- lı g ·ı · · k'-

28-29 t~mnnız !l'ece<i takriben ı.ıO 
!Alm ıı tlll'Yllre ı ) l oRkornya ~en iden 
·bliylik nıll'l)·:ı tıı hücum etmrk te>eb 
lıii ·!inde bulunmııstuı·. Dıl,ın:ın tay
ynr~kri Sov~·et havn dafi topları ve 
avcılarının :ıtc i ile karşıla~mı~lar 
vo lıozguna .uğrııtılını~lnrdır . .Anc~k 
4 \'C)'n 5 Alman tayyare>i geçmege 
mıt\'aft'ak olmuştur. Ye dokuz Al • 
man bom lmrdıman tayyare~i düşü -
rülmüştür. Çıkan yangınlar ~Uratle 
sönd üril lrniişt fi r. 

Ukr:ınyactn hurekfll durmndnn ele- · . : • ~e • ' emı ~r ıç~n es ı 
Alman aakerleri Ruslar tarafından yakılan Grodno şehrine girerlerken ,am Plm<>kterlir olan vazıyetı goz va meydanı, bu arada Saygım en tatbık edılen mu. 

1 1 Stali n hattın;n Smoleıısk i<likanw- iinil~ıe :ııb~ırsa, b
1 
u meydaııı da i~gal edilecektir. Say- m1edlı:.nin Vme;'igtyette 

tind.- ya rı l ması e•nn•ındn tec ı· i d ect'J. ~~~ 1 aca ı r .•ey ce- gunda jnpon kıtaları için hazırlık ka .ı~nı a~ ın on-

1 A k ~ • m· J dü ı · 1 "ti demektedır akı Japon büyük el· 

S ~ ... ı"" azıyet ıs o an şman grup arı ş ımdi umu-•· ' . \'nrdır. Fransız ticaret odası bi- . . . 
., - Deı•amı 4 -iinrii sa/ıifrtl, Sııygun 29 (AA) . . . ı sı Amı r:ıl Nnmura· _________ •_-:=-_ ı ç·' H' 1: t ·h:. nası Japon kurmayına V<'nlmış- va bildi rmistir . ---- .ın ınc ıs anı u- . . . -.: · -) .- s• • kCimeti, Amerikan ve tır. Çın tıcaret oda•ı da umumi Yaşington, 29 (A. • ICtlyada 34 tay• İngiliz a lacaklarını karargah olacaktır. Oteller ja- .) _ General !\fak 

.\loskuvn. :!!I (A.A.J - 2~ trm - F • Al k t ı L hloke <>tmiştir. poıı subaylariyle doludur. Altarın Uzak şark 
muz akş:ım telıliıti; 10• man l a arı e- yare yakıldı San F ransi•ko,.29 Ankara, 29 (Radyo gazetesi ) .. Amerika ordu'u baoı-

"molen•k V" :l.ilomh· istikıımelle- (AA) Amerıka umandanhğına ta-" ' ~ ". · . - Japon radyosu simdi de Siyam 
rint!~ uiişman taarruzu k11aLu:ımızın d k 1 l ~nhıllerı açıklarında- . .' • ı·inini ilvan mecliAi 
azmi \'C mıtknvemrtj kar ısıncın kt • nı·ngra a so u muş ar ki japon gemileri, aleyhıne neşrıyata ba~amıştır. ittifakla· tas\'İp et-
nlıntştır. Bazı mıntakalarda kı~ala- Libyada birkaç Alman <'l'an Amerikan li- J apon radyosu, Si)·am hududuna miştir. 
rımız mukabil taarrı,ızlar:ı ge~mış ve • d'ld" manların:ı. girmek,. İngiliz ıı•kerleri yığıldığını, Si- Va•ington, 29 (A. 
düşmana ıı~ır zayiat VPrdirmi~ln - esır e ı l te mUteN!ddiddirler. yam RUlarının İngiliz filosu tııra- A.) - Bugün, mnt-
dir. d • Kahire, 29 (A.A.) - Hava teb- T Satıımaro jnpon fından kontrol <'dildiğini ~öyle- buat konferon•ında 

1-Inva kll\'Vctlerimiz dü~mıının bü Smolensk e Almanların sıper !iği: r ansatlantiğindeki . t' merika Hariciye 
yük tecemınülerine ve hava meydan- İngiliz tayyareleri diln Sicilya 11_ malların . müsadere mış ır. müsteşarı Sumner 
larına karşı harekiıtt3 bulunmuştur. kazdıkları ve mu••dafaaya geç• dagında Katanya, Sirag!iza, Marse- e?ilmiyeceğine dair teminat ver ilmie- Vel<o Amerikanın \'e Britanyanı!1 Uz.a~ 
Tetkikat ıwticesinde 26 temmuzda la ve Borizdo hava meydanl·arına hü tır. Bu gemide 57 Avmpalı w• l ngiliz şaı·kta mli\•nzi yollar takip ettı.kler ı.nı 
109 Alman tnn:ırcsinin dilşiirlilılü- cum etmişler ve h iç zayiat vermeden ntaşcnavnli vardır. \'<' hedefleri hakkında bi rbiı;Ie~ıyle ıg. 
ğ\i ı.ınlaşılııııştı;·. . • tı•kleri de söylenmektedir 36 tayyareyi tahrip etmişler ve bir . Tokyo, 29 (A.A.) - Japon hükfinır- tişnre edeceklerini ih•a< etmıştır . Yeis, 

Bizim kaybımız 36 tayyaredır. !la çok tayya reyi ele hasara uğratmıs _ tı, Hollandanın japon~·nd:ıki alncakla- _ 0..Tamı dördUncO aalılfed• -
va kiıvvetkrimiz düşmanın bir torpi Bııııünkü Almıın tebliği. Ukrnnynda mukabil tanrru2larcla bulunılukları Jıil- ! ardır. rını bloke etmiştir. 
do muhribi ve 2 d('\Tİ)'<' yomi,ini ileri h:ın•klilın de\'am <>ttijl'ini: Smo- ılirilmekterlir. İngiliz tayyareleri Akdenizde 'VÜk Vi~i. 29 (A.A.) - Japonya ile Fran-
batırmışl:.rdıı • .. Iensk istikam<"tincle Stalin hattınn.ı ya- T~bliıl'ler haricinde gelen h:ıberll're ü bi r italy•an gemisini de batırmış • sa ara•ında bu •nbah bir protokol im-

Don. nmaniız hir toqıido muhrıbı rılmnsı üzerine gerilerde kalan münfe- göıe i•e, Alman kıtaları Smolen•k !ard ır. 2alanmıştır. Bu protokolün birinci 
kaylıe!miı;lir. rid grupların imha olunduğ~1'."· halen mıntaka~ıncla ü;;tün Sovyet taarruzla- Pazarte.>i gecesi Bingaziye alçak maddesine ~öre, Frtlnsa. ve . .i.a~o.nı-:a 

1 :SAR E.T ı.tR 
.. ·· - Smolenk cinırında ç.enber ıçıne :ılın- rı kar. ı•ıncla sıperler kazmıya başla- tan hi\cum eden ingiliz t ayyareleri hükCimetlerı Frans!z. f!'.ıı~~~çını•ının 

Mo~kova. 29 (A.A.) - R~gun o~- mı~ Sovyet lıirliklNinin de imha edil- m;~lar. taarruzl durumdan tedafüi va- şiddetli infilaklar ve ~·angınlnr mii- miidafan•ında a•kerı ıs~ı rlıgı yapma- TENKIDDEN 
~~den ~onrıı ne~redil<'l\ Sov\'c·t teblı- m«k üzere buluncluı\'11nu bildirmt-kte; ziyete geçmişlerdir. Fakat ne Sovyel ıahede etmişlerdir. - Devamı 4 ncü ıahıfede - HQŞLANMIYANLAR 
gı: . . biiyllk miktarda harp malzeme•inin \'e V<' ne Alman re•ml tebliğlerinde buna Tayyarelerimizin hep'li u~ıerine 

28 • 29 temmuz gece•ı ~vy~t kıt~ e<irlerin hir ka~ güne kadar bildirile- dair bir baret yoktur. Bilakis Sovyet- iönmi\şl erdir. p 1 R Her sahada, ne yollar katettik ? •. 
lıırı Nel'el, SınoleıBk ve Zıtorr:ır "tı- :<>itini i.~nr"t ~yleınektedir . J,.r Alman tanıTuzlarının clenım ve Ka hire, 29 (A.A.)e- Tebliğ: 0 onya• USya Ne büyük itler batardık? .. Eserleri-
k~ınellerinde dövü~melerc de:uııı et Gene Alman tebliifüıe göre Peypus tnrılolunclugunu bildi rmektedi r . Libya hudud mıntak-.ısın d a bir in- mizden, gözü kör olanın bile t üphe· 
~ı~l<>1~u u·: IJiğer ~1llge!Ql'de t.ır .. d~ - 1ölii h:ıtısıııclıı, E•tonya top~akların<!a Son da~.ikada alın~n. bi r hn~rde, giliz devriye kolu faa liyette hulun- anlactılar ye mecali kalmamııtır artık .• 
ırışık ık ~oktur. J,aıa kQı'Vetleıımız- mahsur bıılunnn kuV\'eller ımha Nlıl- Alman - f ın kuv\•ctlcrının Knrelı l:ırr- muş, bir lrnç Alman esir almış iki ':ı' Kurdui umuz aiyaai ve milli vah · 
le i~ birliği yapan h:n·a kun-etleri • nıek üzeredir. zahında L?ııingrad istikametindeki ta- motörlli \'Mttn ile iki moto•ikle\ 'iğli- Londra, 29 (A.A.) - Poloııyn Ra~- det içinde, geniı bir tenkit hlirriye-
miz clüşmn•ı l<,cemmüleriııe \'(' ~·er. Anton<'•ko kum:mdıısındaki Rumen arnızlarmın inkişaf ettiği ve bu kıta- naın e(miştir. wkili gen<>ral Sikor"ki. ouırlin l><'Yfi· tine malikiz v., bunun faydalarını 
de bulunan dii>man tan·. r elerine kıtıılRrı Oinyestcr .. nehri iizeriı.ıdeki ~arın L<:ningrıul varo~lnrıııa .ka.d~r Tobrukta hm· anın. müsaadesizliğin natta ~ulunarak serefii sıırtları ihth·a bol bol idrak edi~o!"'"·· • • • 
ı beler ·ndir • 1 d' Akkerınaıı şelırını zapteylemı~ler- ıl<>rlenıege mm·affak olduğu btldırı l- den muh ım bir fııalıyet olmamıştır. eden bır So\'yet . Polonya anlnsm!l<t· Fakat, arada hala ve hala, tenkı· 
car ' mı~ er ır. dir. mektedir. Ancak cliger knynnklnrdan ~l:ıltıı, 2!l (A.A.) - Gece iki :ı • nın imzaland•ğını bilclirmi~tir. )lııııhe- din faydaaına karı• lakayıt kalan, 

il 1 t 29 (A \) • Sovret t ?bliğlerine grliııc?, Smo· bıı hrı()('r teyld edilmemiştir. ların verilmiştir. Az miktarda bomba denin metııi bir iki ırUne kadnr ne•t"<'· hatta bundan eu.bileıen vatanda.t· 
, ııc '.lpeş el' ~I k,. · - • .ıı~~.e· kn~k. Zitomir ınıııtakalarında Al- - Devamı 4 ncU sahifede - atılmıştır. Bir ki~i yaralnnmı~tır. l!:ı- dil<'c~ktir. !ar ve t ahaiyetler yok mudur? Ken• 

aet gıızctes ne • 0 < O\·adan lııldırıl- mnn taarnızlnrının de\·am dtikl. f\1- ;ar ciiz'idir . di aramızda itiraf edelim: 
diğiııt' gön•. Volgn ilzerlııdc as'keri kat SoYwt mukavemeti kar~mnrla bu Evet, vardır. 
nakliı ııilan glll'Tİ nnklirata mü. nnde tanrruzların nıııvaffakı)'etslzlikle ne- Onlar, her §eyin kt>ndi latedikleri . 
edilmemek!Nlir. ticelrndij(I, hazı bölgel<'rcle ~ovy<>tler!n gibi görülüp yazılmasını. iaterler .. 

Karşılarına çıkanların daıma «evet, 

Toprakofis müdür ve uıemurla
rına işten el çektirildi .. 

Toprak mahaulleri Ofiai şehrimiz !Ubeainde vukubulan aon auıı a
timal hadiaeler i ü zerinde tahkikata ehemmiyetle devam edil?'~kt~
dir. MüfettişlerC<" görül<'n lüzum üzerine vp tahkika!.ın daha ~yı bır 
tekilde yapılabilmeıi için Ofiain İzmir şubeıi müdUru Cev;:d'I ~m~e
~er, muhasebeci Fehim Erim, muhasip Celil Efe, vezned~r .. 1 f'.r~ 
it ten el çektirilmiıtir. Ofisin merkez muhasebe umum mu~ur. muavını 
Cemal Onal, İzmir Ofiı müdlirlU~üne vekaleten tayin edılmıttir, 

' 

hakhaınız, iaabet ettlniz• de 
meaini arzu ederler -ve bir baıka tür· 
lü konuşmağa tahammülleri yoktur • 
Halbuki hepimizin, topyekun hepi • 
m iz in vatan 'Vf" millet müvaceheı1n . 
dek i meıuliyet ve •azifelerimiz, bi .. 
ze memleket meaelelerinde, kendi 
topluluğumuz nfufu.'line daha hür 
bir tefıokkür ve tenkit lerbiyealne ma
lik olmaklıiımızı emrediyor. Bun· 
dan aıla teırafiil elmf!meliyiz. 

** • 



.!AttİFi. 2 ---~-- (ANADOLU) 

r--------------~ 
ı GünOn Meseıeıerı l 
~~~~~~--~--' 

:@~ Par~ş?tçülük ~a~eketi ~olıklo.r 
.. gıttıkçe genışlıyor . 

Hollanda Hindistanın- Harp sonrası dunyasında . Kendi «Tamızda 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

. da müdafaa hazırlı.ğı Hadiselerin halkaları arttıkça, ih- işçiler 1 mektepliler ve gençlerden paraşütçü 
~!:e~~n~~ ~~~~:~ek~a~~~~~t:e~~ grupları vücuda getir·ııiuor 
asıl hakikatlerin çehresi biraz daha • 
aydınlığa dü,mektedir. IIa;a kurumu; gençliği paraşütçıi- işçiye para~ütçüliik hakkırwla konfe-

Hollandalılar' geçen ilkbahardan beri orada bi- Bu harp, ne harbidir? lük >;ahasııııla hazırlamak için lazım rnn:1lar verilmesi kararla~t~rılnıış ve 

b• d b• d Demokrasiler v"' yeni nizamcılar, gelen tedbirleri almış ve mektep tale- dün Yün MenRucat fabrikaRmda 500 
rinci derecede ır or u, ır onanma ve yahud da başka bir ifade ile demok- belerivle beraber fabrika ve mi.iesse- kişilik bir işçi grubuna paraşüt kulesi 

bir havacılık yarattılar rasi - totaliter rejim harbi midir? satta !;alışan genç isçiler arnsıııdan at- öğretmeni tnrafıııdan bir konferans 
Hayır, bu harbe, artık böyle bir !ayıcı gruplar te~kiline başlamıştır. verilmiştir. 

U:.ak Şarkto yeni bir ııizam kur. üzere talimgahlara devama mecbur- isim verilemez.. İlk hamlede Yün ::\lensucnt, Pamıık Konferanslara devam edilerek genç-
11ıak i~ti11eıı iiçilııeii Jlihl'eı· ortağı durlar. İcabında bu adamlar. umumi Ya nedir; komünizme karşı açıl- Mensucat fabrikalarında fabrika eli- lere parasüt, paraşütçülük, tayyare 
fcıponya, ilk hedefleriııdmı Hiııdiçi- binaları ve memleketin hayati kıymet- mış bir hıristiyanlık ve sosyal naayo- rektörlerinin ve beden ter!Jiye~i ögret- \'e tayyarecilik ve bunlardan koruı~ma 
11i11i artık diııe rırı:ir11ıi.~ lııılınıuyor, teki endüstri müesseselerini koru mı- nalizm harbi midir? • menleı:inin yardınılariyle genç i~ı:iler- hakkıııda e9inilmesi lazım gelen ipti-
ılrııelıiliı-. ya memur edileceklerdir. Bu da boş bir lakırdıdır; kenara den el ·ser ki~ilik «Paraşütçü gnıplar» dai malumat verilec<>ktir. 

ikinci japmı lıedcjiııiıı ise, Hol- HA"VACILIGIN TERAKKiLERi: atılmak gerektir.. teşkil edilnıi.. ve lıunlara Heden tubi- İlk, orta okullarla liselerde (Tayya-
lrıııdo Hiııdisf<rııı ruhılrııı ofdıığzı ka- Felemenk Hindistamnda havacılı.k Peki şu halde ne harbidir; bey- ye;;i öğıı!tmenleriniıı nezareti altıııda re dernekleri) namı altında esasen t 0ş-
ııoat i 11Jıııı miılfr. Joın nrıl de Geııeve- büyük biı· süratle ve şayanı hayret bır nelmil~l nizam medeniyet ve insan- paraııüt kule;;inde atlayı~ öğretm •ni kilat mevcud bulunduğundan, rnktep
de11 ik,tıbrıs ltfijjiıııiz lw makale, tarzda inkişaf etmiştir. Gemiler mıın- lık harbi midi;? tarafından program dahilinde atlayı,- !erin açılışında bu teşkilat parasütçü 
Hollaııdalılcırııı hıı tehlike.11i vaktin- .azaman, havacılığa yarıyan malze~.e Hiç d~rmadan onu da yırtıp sepe- (ar yaptırılmıya ve paraşütçülük hak- gruplaı:ııı ilave için ~imdid~n teclhirler 
ı/e. gön:rck ıııiidafrıa luızırlıklarııw ile evvelce Hollanda :ıivil tayyaı;ecılı- te atınız. kında ufak konferanslar halinde eler;::- alınmaga baş!a~ış ve hatta dernek ta-
ı·rırliklrı·i rhe.mmi11rfi .rıö.~tr.rme.kte- ğinde çalışmış iken şimdi mua~lim ola- 'er veril!T\eğe başlanmıştır. limatnamelerıııın tadili cihetine gidil-
ıliı". rak tavzif edilen pilotları getırmekte- Bu harp, tarifi her muharip devlet Bundan maada gene hazırlanan pro- miş olduğundan çok yakın bir zaman-
l;eçen yıl Alman ordusunun yıldı- ir. Adalarda herhangi bir d~~mamn tarafından ayrı ayrı şekillerde yapı· l{ram muc;biııce fabrikalardn, işciııin da İzmirimizde parasiitçü bir ıreııçlik 

rım hücumuna uğrıyan Holland nın kolavlıkla karaya çfu.abilecegı vera lan fakat hakikatte her muharibin toplu bulunduğu müesf::e;;.elerde ıımıım ıloğacaktır. 
bu hazin talihi bundan sonra müdafaa- hücum edebileceği en has"a" noktalara ke~disine göre şeklini çizdiği bir ik-
.;ını k<"\ndi ha 'ına temine mecbur bı- kuvvetli . ahnı. topları yerle~tirilmiş- tısad, bir sanayi, bir pazar, bir müs- F d 
1 akmakla F lemenk Hiı'ıdi. tnnımn va- tir.. temleke, bir ham madde harbidir. uar Gar enpar 
ziyetini de cidden miiskülle~tirdi. Fil- Uzun menzilli ~ahi! bataryaları ve il.fer silaha sarılanın kaygısı, en ya-
hakika japon politika,;ının inkisarı gü- 'ıanı d:ıfi toplariyle geni,; bir :-:aha da kından kendi mevkiini korumak ve- t• • h J "' 
ııii gününe takip olunur,;a görüliir ki rmıhafaza altında bulunmakla beraber ya gf'nişletmrk noktasında toplam- ısı azır 11{1 
hu zengin koloniyi tehdid eden tehlike hütün rıhtımlar Ye i>'keleler tesi,;atı yor. Toprak istilaları, başka insan 
gittikçe katile~mektedir. Başka bir nannlanmı:;ıtır. kütlelerinin istismarı ve bu harbin 
de\"let lehine hakimiyetlerini a,,ıa. ter- Adalar halkı 1602 de başlıyan Hol- asıl manasının nP idiği söylenmiye· 
kctmek istemi.ren halk ve idare, fevka- 'anda hakimiyetinden bugün dahi çok bilir .. Fakat inıanlığın objektifi bu 
lad~ bir ce"aretle, yakın hadiseleri kar- nemnundur. kanlı ve muazzam badirenin sebep 

O gece için müteaddit 
numaralar tertip edildi 

Göçmenlere verilecek· 
Çift hauvanı 

Dikilide 127 baş öküz 
mübayea edild~ 

..:ılıımı,·a :üratle h,·ızırlanı.vor. İngı'lı"z ,ıavıuıı bütün Hint Felemen- 1 h" ld ~· J • ve illet erini tef ıste ne a anmış, ne 
Hollandalılar; va~ıfları olan süku- \inde ;ıempati ile karşılanır ve mesnet de gecikmiştir.. 16 Ağustosln Fuar gazinosunda ve- Vilayet İskan müdürlüğü, göçmenle-

ııct, teskilatçılık ve ehliyetle geı:en ilk- ulur. :\Iahalli hükumet ~on zamanlar- rilccek büyük gardenparti hazırlıkla- re tevzi edilmek üzere şimdiye kadar 
lıahardan beri orada birinci derecede ·la 2 1 2 milyon dolarlık İngillz harp (V) harfi bile propaganda paza- rına devam edilmektedir. Hazırlıklar- Bergama ve Dikili kazalarından 127 
lıir kuvvet olnnık bir ordti, bir donan- ·e homharclı~aıı tayyar-:!si :;atın al- rında bir kavga, bir ihtilaf mevzuu la meşgul komite, dün Belediyede top- baş çift öküz satın almıştır. Bir ko-
1rnı. ,·e bir de havacılık yarattılar. nı~tır. olmu§tur. Her iki taraf da, kütlele- Janmıstır. 1941 İzmir Enternasyonal misyon tarafıııdan satın alman bu 

Hollanda hakimiyetindeki ııclaların Hollanda hanıcılığı çok faaldir. iOO rin ruhi temayüllerini düşünerek, bu Fuarı· hazırlıklarının tamamlandığını öküzler, derhal göçmenlere tevzi olun-

. Başkalarına karşı yaptığımız insaf 
sızca tenkitleri, tarizleri ve hatta 
hazan de haksızlıkları, (iğne ile çu
valdız) fehvasında olduğu gibi, za
man zaman kendimize de tevcih 
edersek, belki biz de· yaptığı telkine 
riayetkar imam gibi yola geliriz .. 

Bizde vaktiyle adetti: . 
Dört gözle Avrupa postasını bek

lerdik.. Muharrrrlerimizin, hikayeci 
ve romancılarımızıı;ı, ıinama, moda, 
kadın sahifesi yapanların çoğu, pos
tayi açar açmaz, hemen şöyle kendi 
zaviyelerinden gazeteye bakar, evel
allah işe yarayana hemen maruf Üs· 
tadımız makas hazretlerini havale 
eder, bir tercüme yapar, altına imza· 
larını atarlardı. 

Hatta, mesela ayni posta ile gelen 
Franıızca veya İngilizce bir hikaye· 
nin, ertesi gün başka başka gazete
lerde ayrı ayrı imzalarla, tercüme 
:!eğil, telif şeklinde çıktığı da vaki· 
dir. Kendi mesleğimizin iç yüzünü 
açtığım için doıtlarım bana kızarlar 
"mma, ne yapayım, serc;le değil, fa
kat sütunlarda boşboğaz olmak ille
tine müptelayım. 

Filhakika hariçten gelen bir meta 
üzerinde, bazı ticarethanelerin yap· 
tığı gibi, bir takım bahaneler uydur
mak mümkündür amma, yerli male, 
vani kendi mamulatımız üzerindeki 
katakulliler, İnsanı çift.,. kavrulmuş 
boşboğazlara çeviriyor .. 

Vakttyle bir hikayem çıkmıştı. A
radan bir yıl geçti. Haıta olarak yat
tığım günlerden birinde, arkadaşla
rın bana gönderdikleri gazeteleri 
karıştırıyordum. Bir hikaye altında 
bir yabancı imza gördüm. Meılelc a
lakası buya; hikayeyi okuyayım, de
dim .. Bir de ne göreyim; benim .hi
kaye.. İnanamadım, hikayemi bul
:lum; kelime kelimesine, büve büve-cıı mühimmi olan Cava, hakikaten "e- h f' ( · _.. b · d' ) d' 'k" · ı t• · B ı kt d Çı'ft h ··b " 'ıombarclıman V<' tı\' ta~:yaresiyle tak- ar ı senın~ır, enım ır ıy,. ı ı ilan etmek üzere gan enpar ınııı e e- ma · a ır. ayvanı mu ayemmıa 

lik bir kemeri:? ku. ntılmı tır. Hava iheıı 2000 pilot ve havacılık men~ubu tarafından adeta bir (lades) kemiği- 1 dh·e reisi Dr. Behçet Uz'un reisliğinde clevam <?clilecektir. sinEe.. k 
1 

. 
müdafaa ı da o clereced kuvvetlidir. ni ikiye ayırmak ister gibi çeki,tir- ', olma;;ı Kültürpark teni,; kulübü tara- skilerden a ma şöyle hır mısra 
l ' J ı H' d" t· n ehemmı' c·,·trclıı·. ıreı· CYu··n ta.v_,·areler hava me\.'- 1 1 1 vardır: ·"emen< ın ı:> ,ııııııı en - · "l ,., mekted•rler. Yanın, kimin olursa fından tertip edilme:;i muvafık göriil- ESK FASULYELER N HRA • 
\'elli deniz \'c hava (is,.ü Ôlan Soeraba- !anlarından kalkarak sahil açıkların- olıun; bugünkü insanlığı,n istediği müştür. O gece Kültürparktaki biitiin • Sirkati şi'r edene 
jaya tayyareler, yak la. tıkça daha uzak la istikşaf yaparlar, memleket üstund şey, bütün diplomatlara ve iddialara 1 eğlene:- verleri ve vasıtaları açık bulu- C INA MÜSAADE f 01 LOI kat'ı zeban lazımdır. 
ta iken dinleme ve tar, ,;sut yerlerin- le toplu uçuşlar yapılır. rağmen şundan ibarettir: ' ııacnk, Parasüt kulesi yeni tesisat!:, Şiirleri çalanın dilini kesmek la-
den hüviyeti l'i tesbit olunur VP mit- DE.\'IZ KUYVETLERI l'I' H.4RP ·Ticaret Vekaleti tarafından neşre- rım gelirse, başkalarının imzalı ve 
l'nl,yözlerin himaye i altında inebilir. S'A.\' AYI/· Bir daha, bu kadar korkunç ıstı- ba~~~d:~~r~i1~~~:~d~;~~~~~~ı~·i bütün dilmiş olan «irgülerde e"ki mahsul fa- •elif yazısını düpedüz kıvıran insa-
:\Ie.vdamn etraf111daki yerlere. son za- Koloninin deniz ku\'vetleri. ~ kru- rapların, bu kadıı.r kudurmuş ihti- masalar numaralanmı-:tır. Ha,·amn sulyeleriıı ihracına müsaade edileceği nın elini de ayni akıbete uğratmak 
nıanlarcla. herhangi an~ız111 yapılacak ;azör, 7 torpido, 15 denizaltı !le küçük raıların, bu kadar derin ve çamurlaş sıcak olması ihtimali nazarı itilrnre bildirilmiştir. Ellerinde geçen yıllar gerektir.. Bir başka zaman da bir 
bir inişi gayri mümkün kılacak ~ekil- hacimde bir miktar diğer gemilerden f l ı · ·· ··ı · • · b' 1 • 1 l'I · · · .. ·· mahsulü fasulye bulunan tacirler, 6 gazetede çıkan büyük bir röportajım 
1 k ki kıl t Jl il ı . kk t• B I "h" b" k °!~§ se a et erın gor~ mı!e~egı ır la ınmış, c m·et ı er ıçın gazı_ııo~ıun onun- 'h' l h •.amamen aslını muhafaza etmek ~8ı..._ 

< (' ·azı· ar ça mı~ ır. o anca ı:- müre · ·cp ır. un ara mu ım ır ı.'- dunya kurmak .. Emnıyetlı hır sulha deki havuz etrafının tanzımı muvafık Ağustos tarı ıne kadar müracaat e i - y • 

Lhkam kıtaatı, ucuna sivri ı:e- mı ikma~ ~dilmiş o!a~ 24 cep torpic.lo- kavu§mak, toprağından, istiklalin _ görülmüştiir. Gard~ııparti or~estra~ı- raç müsaadesi alacak ve mevcucl malla- tiyle, benim sekreteri bulunduğum 
likler konmu' kalın bamho kamışlarını >t~nu da ılave etmelıdır. Fele_men~ H_ı;~- den emin devletler görmek, küçük _ 111 hususi surctte angaje edilen nn. rın miktarları tesbit edilirken bunlarm başka bir gazeteye gönderilmişti .. 
toprağa ıleı-inc" ::aplıyarak hu i i ba- l~st~ııı. ana vatandan tecrıt ec~ıldıgı- büyük millet telakkisine veda edildi- Karmen Pa<li \'e :\Tazarik idare ecle- e:ki yıllara ait olduğunu tevsik ettire- Çileden çıkmak işten bil,. değil .. 
sarmışlardır. Bu u,;uJ. :ıyni zamanda ı.ın. ılk ayların?.a ~rp ma!_zemesı teda- ğine şahit olmak.. ceklerdir. . ceklerdir. Dün,. Adanada çıkan. Tü~k Sözü 
"el'ele\'in habersizce inip memlekete rıkmdc bazı guc;lü'klerf' ugradı. Fakat K 't . . 1. , k 1 . t b't t x gazetesmde kadınlara aıt hır yazıyı .., . . .. . _ .. . k \ omı enııı şım< ı~ e ac aı es ı e - k d B t .. h fi 1 (Y 
sokulmak i:tiyecek para litçiilerin de JU uzu~ı :1urmetlı. Çunku memlek~t .en: insanlar ve milletler ırk ve tarih tiği programa göıc Gardeııpartidc bir BELEDiYE REiSi lSTANBULA :> uyor um. aş 8. ırı ar ere a-
.1relme ·ine mani olacaktır. Felemenk di ihtıyaçlarını karşılıyacak ıı~tıcl_aı kayıtlarından ve onla;a ait bütün cok mfüıahaknlar ve Yal'l'rte numara- zan:· P. P.) ka~dı var. Beş on ıat~r 
Flı·ııılı":tanının bu"tu"ıı clı'g"er· ı'nis .. '·erl"rİ madde bakımından oldtık"a zengındır. ··1·h 1 d ·· 1 k k'' · · GEÇECEK sonra baktım kı bu yazı daha hır " '" · mu a aza ar an once o ara ure • !arı vapılac:aktır. Bunlarm arasında . ' . . 
e trate .. k okt la m·ıııı'alaı· kale Buı·a"·ı ı>etı·ol maden katı"tık seker ve "= • .. · d h' .. · : hafta evvel bızzat benım elımden ae ,. s ' .ıı il a rı ' ' • - '~. . . ..' ' " .' '; mızm toprakları uzenn e urrıyet Mukı ,·e aı·kada>1larıııın C0 nnet dan- ' • 

ler \'e nıitriılyöz '11\·alariyle çeYrilmi. - · e ı ·tıh~alınde dunvanın ıyı mınh · Ankarnda bulunan Reledh·e reısı çen ve arkadaşımız Yakup Kenanın .;;aır " · · . ' - ve ıaadet haklarına malik olmalı - sı Margo Korte,; ve Bn. Lilonun akro- llr. Behçet. Uz.'tın lzmı're do"n,..·rken l."- k 1 ld - b' d · •., 1 · d· b' "d" M"h' t · de 1 • • ' • - , ,; a eme a ıgı ır yazı ır. 
dl'. "~ı.ahılın an ırtı ır. du ımb~t~' ışıneM' 'dırlar. Harpten sonra yem hır orta patik dansları, Iln. :\1agda'nın modern tanbula da ug·rıvarak oradaki sana.vı Adan"lı meslektaş· 

62 milyon yerli arasınılaki üç yüz ~ı a anmıya emas e en u un m ""- çağ hegemonyası ve istismarının ba§ dansları Her~rt \'e Alşiver,.;'in heve- J r . ' 

bin. beyaz. ı;ıkı bir a~kerlik mükellefi- 'eleri kolo~i •. buy~~ ~üçlüğe uğrama: ladığı ve dünyada hiç bir şeyin de- canlı Al~ropatik numaraları \'2 lıir cok müesseseleri Ye muhtelif fırmalarıa -. Nasıl olsa İzmır uzaktadır. Ora-
ı·~tıne tabı olup yerlıler orduya ancak dan halledılmış gıbıdır. Bandoengdekı ğişmediği görülürse çok değil kıaa chha ~tirın·izl"r bulunmaktadır. lzmir Fuarına iştirak mevzuu üzerin- dakı arkadaşla_r. o~urup bu ?'azıyı o-
ıcônüllü ohrak girebilirler Avrupalı 1 tek fabrika gece gündüz çal1>11rnr Ye b' . ' •ıAhl 'k . '· ' · cte görfü;meler yapacağı haber alınmış. kuyacak ta degıldır, ıuna hır makas · . : . . , " · ır zaman sonra yıne sı a ar onu 000---
halktan mutat a;;kerlık hızmetım ya- her çapta top yapıyorlar, buraya ayda 1 şacak yine dünya yanacaktır FUHUŞLA MU-CADELE tır. atayım~ . . 
pnmı~·acak dere~.ed.e ya lı olanlar bile ı ;ki defa gemiler çelik ve diğer iptidai ' · ooo Demış ve ı1?1zaaını da atı~_ermı~ .. 
h~r hafta husu;;ı kur~ları takiıı etmek madde ~gtlrmektedir. Orhan Rahmi GÖKÇE KOMiSYONU YÜKSEK ZiRAAT ~NSTITÜ· o.oooh, bne a

1
la memk le~~t .. k~uldfet_ı_ı1z 

istila ihtimali karşısın
da Ingiltere 

Kilise çanları çalınıp 
istila ilin edilince •• 

nımete · ayı mama mum un eırı ----000--- .. 1 \'ilayet fuhusla mücadele komisyo- SUHOE DOK TORA IMT HANI dir amma, Adanalı arkadaş, bizim KIZ KAÇIRMIŞ ııu, dün Sıhhat ve Içtimai :\fuavenet de (yağma yok Hasan ağa) diye ba-

K 1 mu. cıu· ı·tu"g"u"ncle Sıhhat mı'ı'dı'ı'rı·ı· I>r. ' ,._ Yüksek Ziraat eııstitıi;;ü divanı, ens- ğıracağımızı dü§iinrneliydi. Çünkü 
Kemalpaşıı kaza, rnııı Aımğı ızı ca 't · . 1. ,. · · d 1 1 b k ld - d bT .. .. İ . . . det Saracoğlunun reislığinde toplan- tı unun muhtelıt u.ırnıtelerın e yapı ıı. 1 onun sa ı ası o ugunu a ı ıyor -

koyunde .. b~·ahım oglu Emın Aral, Ar- mış, bazı kadınlara ait tahkikat evrakı l'ak doktora_ çaıışmaları hakkında ba- duk.. . .. .. 
mucllu koyu~~e otur~n Ömer kızı 14 üzerinde tedkiklerde bulunarak lüzum- zı kararlar ıttıh~z etmiştir. Bu kar~r. ı B.en vaktıl'.le bu gazetede, (G_unu~ 
\'a~ıııda Emme Özemı evi ·nmek mak- ıu kararları almıstır. Ayrıca umıımi sehrımızdekı aıakadal'lara da gelmış- ansıklopedısı) namı altında coırrafı. 

l:;adiyle kaçırmış ve anasının şikayeti evlerden ayrılmak ve evlenmek istiyen ri.r. Yük~ek Ziraat enstıtüsü fakültele- 1 t~.rihi, _ıktısAa~i vesair Amevzularda, 
.. · b 't t t ı t 1 bazı kadınlar·ın da zabıtada ve komis rınde aslı ve asıstan olarak ı:. aJışacak- 1 gundelık hadıselerle alakadar yazı-ıızerıııe za ı aca u u mus ur. ı • .• • - . • . 

· \Ondaki kayıdlarının f'iilinmesi ve kal- l;ırın doktora tezlerı, bu a:1ıstanların lar neırederdım. Adanalı meslekta-
--~oı>coo>e>---- dırılma:;ı muvafık görülmüştür. lıirmci sımfa terfilerini müteakip ve- şımız (P. P.) de hemen bunları alır 

ORMAN YANGINI - rılecektir ve kendi inızası ile ne§rederdi .. 

Uıla PEYNiR FIATLERI Dokto~a yapmak maksadiyle yüksek Meslektaıımıza söyliyeceğim ıey. 
kazasıııııı Balıklıorn -köyünde d 

Dünyada her ne olur a olsun ingi- milleti bu intizar devre,;inde hazır • · K h :liraat enstıtiısüne müracaat edeçek şu ur: 
liz milleti İngiliz adalarına Almania 1 lıklarını ilerletmekte ve askerlerini ap ın mevkiinde bir orman yangını Pe~ nir fiatlerinde görülen yükseliş üniversite ve yük:;ek mektep mezunla- Ne yüzünü gördük, ne sesini duy-
1 ın bir ihı aç te. ebbüsü yapmaları ih- \'e sivillerini bir düziye talim ettir _ çıkmı • üç dekar fuııclalık yandıktan üzerinde yapılan tedkıklerde fiat zam- rının doktora, tezi verme:;i için yüksek duk, ile bir acı kahveni içtik .. Evimi· 
timalinin daima mevcut olduğunu mektedir. 1:on_ra k~;ırıü~ü.~ "~ j~:ıclarmaların gay.lmı için haklı bir sebeb görülememiş- tıraat enstitüsü asistanları gibi neş'et ze ırelme demiyoruz, fakat kapıyı 
, ~ıa akıldan çıkarmamaktadırlar. Askeri bakımdan koca muazzam retıyle ~ondurulmuştur. tir . .Mevaddı iptidaiyesi malum olan tarihlerinden en az dört senelik biı- za- çal, haber ver, müsaade iste .. Biz bir-
i nl('iliz askeri mütehas~ı. !arına göre, bir müdafaa teşkilatı vücude getiril il bu gıda maddesinin bir ayda kilo başı- man geçmiş olması lazımdır. birimize bunu yaparsak, geri tarafı 
bıı tesebbü ün her an yapılma ı miim miş olduğu gibi sivillerin biiyük bir na 30 - 40 kuruş kadar yükselmesi şa- ooo nice olur? 
kündür. İngiliz milleti düima tetik h~mı da müdafaa işleri ile vazifelen yanı dikkattir. Vilayet Fiat müraka- GÔZTEPfDf GARDENPARTi Cimdik 
ü-tiinde bu am beklemekte ve düş- dirilmi: ve 'il keri bir disiplinle işli-1 be komisyonu, bu mevzu iizeriııde ted-
nrnnı kar::ılamak için bütün ga,rretiy yen bir teşkilata bağlanmıştır. Teç- kikler yapmaktadır. Göztepe Parti Ocak idare hey'eli ta- ZABIT ADA 
ı .. yaptığı hazırlığı asla gcvsetme - hizat esasen ikmal edilll!iş bultındu- BUGONKO PROGRAM rafından, bu cumartesi günü akşamı --~:-·-·---~----. 
mekt.e~ir. ~ .. _ .. .. . ğu cihet~e geç~n ~aman. d.aha ziyadJ:! 1 7,;30 program, 7,8:3 hafif parçalar 

1 1 
saat 9.30 da Göztepe <>Cağının bahçe- Ölu~le tehdıd _etmıı: .. .. _ 

lstıla teşebbusu bn!jladıın bu tun kı- a~kerlerın vazüeh ve sıvıllerın bu - 7,45 A.ıans haberlerı, 8 hafif parça- HALK DIYORKİ sindeki Mez gazinosunda Partili arka- Gazıler caddesınd~ . Ş1ukru oglu 
liseleıin çanlarını çalmaya baslam-a- günkü harpte lüzumu gitgide artan· Jar proa-ramının devamı, 8,30 evin daşlar arasında bir gardenparti veri- A__hmet ~a.r~~~luk saık~sıy.e . Hasan 
"ı ile ilan edilecek ve bu i~aret üzE!- teknik bilgilerini yükseltmek için !-laati. 12,30 proTrram, 12,33 karışık Ş h d k h . lec'2ktir. Bu gece için fevkalade eğlen- oglu Azızı olumle tehdıd etmış ve za-
r!'ııe elinden iş gelen kadın, erkek, kullanılmaktadır. Müd-afaa teşkila - şarkılar, 12,4ö Ajanı; haberleri, 13 e İT e a Ve tevzıatı <! ler tertip edilmistir bıt-aca tutulmuştur. 
genç, ya lı bütün İngilizler -;ilahbaııı, tının bedeni v-asıfları ve teknık bil- karışık şarkılar programımn deva • / [ [ d ? ~ · Dilencilik : 
iş başı yapacaklardır. Bu sil:ih ba.'ı, gi seviyeleri fevkalade bir dereceye' mı, 13,15 karışık program. 18 Prog- nası yapı ma L lT ooo Çorakkapıda Anafartalar c-adde -
clü~man kiimilen mağlup edilip ç-an- varmıştır. 1ram, 18,03 cazband, 18,15 serbest Halka kahve tevziatının mahalle KAHVELERiN TEVZii sinde Mehmed oğlu Etem, halktan 
lar zaferi müjdelemek iiz2re bo~a - Düşmanın muazzam bir kuvvetle 1 :ıaat, 18,25 konuşma, 18,45 çocuk ,"a- bakkalları vasıtasiyle yapılacağın'ı ga- para isttyerek dilencilik ettiğinden 
11ı11l'ıya kadar bırakılmıyacaktır. saldıracağı ve elindeki bütün tahrip· ati, 19,30 Ajans haberleri, 19,45 fa- zetelerde okuduk. Dün öğleden evvel vilay.ette Vali B. yakalanmıştır. · 

Fırtınadan evvelki sükun vasıtalarını hiç bir insanca çekinme ~11! heyeti, 20,15 R~ulı_vo gazets!, 20,45 Bu tevzi şekli bir çok mahzurlar do- Fuad Tuksalın reisliğinde torılanan Kumar oynuyorlarmış: 
Bugün İngiliz şehirlerinde garip duymadan İngiliz adalarının üzerine 1 bir halk türküsü öğreniyoruz, 21 zi- ğurabilir. Malum olduğu veçhile geçen Fiat mürnkabe komi~yonu, iki aylık Keçeciler mıntakası dahilinde Si" 

bir ~ükut vardır. Tıpkı büyük Alman boı,altacağını ingilizler biliyor ve teh raat takvimi ve toprak mahsulleri defaki kahve tevziatında da halkın ek- ihtiyaç için tevzi olunacak 752 çuval p-ahi pazarında zabıtaca yapılan bir 
tnarruzundan evvelki günlerde Maji. likenin büyüklüğünü, \re neticenin borsası, 21,10 solo şarkılar, 21,25 serisi kahve almaktan mahrum kalmış- kahvenin tevzii, toptan ve perakende araşt..rmada Durvi'l oğlu Mehmet 
ırn hattınm arkasındaki · chirlerde ingiliz zaferi olacağından emin bu - riya~eticumhur bandosu (şef ihsan !ardır. Binaenaleyh, yeni tevziatta hal- satış fiatlerini tesbit hu ·usundıı müza- Ali, Osman oğlu Niyazi ve .:\iustafa 
olduğu gibi zahiri bir sil kiin .. Fakat lunarak ııoğukkanlılıkla kabul edi- ı Künçer) Tarihi marı;?lar 1 - Rifat ka ait kısmın, mahallattaki hane nn- kerede bulunmuştur. oğlu Tevfik bı.rleşiikleri Mehmet oğ
.ılajino hattında boş oturnrnk aqker- yorlar. İngiliz makamları en fena ih- bey merhum: Sivastopol mar~ı. 2 - maraları ve aile reisleri itibariyle ma- Hafta içinde yapılacak ikinci toplan- lu Hakkının kahvesinde kumar oy
lik vasfını kaybeden oı du gibi, ingi- timalleri göz önünde tutarak ona gö. Rifat bey merhum: Am~tlimiz efka- halle mümessilliklerince bir defteri tu- tıda bu hususta kafi karar vt>rilecek- narken suçüstü tutulmu !ardır. 
liz milleti gevşek bir bekleyi~ içinde re bütün tedbirleri almış bulunuyor-· rımız, 3 - Rifat bey merhum Kal - tularak bu mümessiller vasıtasiyle ve tir. Dün çivi tevzi işi de müzakere Eve taarruz: 
Pilerinı bagbmı~ oturmuyor. İngiliz !ar. kın ey ehli vatan, 4 •Zati: )le bu. an peşin para ile tevzii daha doğrudur. edilmiştir. Karşıyakada Alayheyinde Hü. nü 
---------------- Dört tümen paraıütçü marşı, 5 - Leyla.hanımefendi Neşi- Böyle yapılmıyacak olursa bakkallar p --· oğlu Şevket, evvelce boşadığı karısı 

DOKTOR Tahmin edildiğine göre, Almanlar dei hürriyet marşı, 6 - 1 mail Hak- muhitlerindeki kimselerin hepsini şah- • w Bedianın evine taarruz ettiğinden 
----- ----- istila teşebbüsünde İngiltere~~ hava- kı bey merhum, Ordumuz etti yemin, sen tamyamıyacaklarından ~i~er ma- Ha~ıa Ze tnn:raırmdan mamul ı tutulmuştur. . 

Ali Agah ldnn seçme adamlardan murekkep 7 - l mail Hakkı bey merhum As- halle hal\ona da kahve verebılırler. Ve Ömer Muharrem Fuhşa teıvık: 
\dört tümen indireceklerdir. Askerle- keri alay marsı, 8 - Faik hey mer- belki de bakkallara toptan verilen kah- Arapfurunu mevkiinde Ali camii 

Çocuk Hastalıkları Mütehassısı lirin çoğu ingiliz üniforma.-ıını giymiş hum: Mecidiıye, Ha midiye, Mesudiye velerin, mahalle halkına pek az kısmı Çamaşır Sabunu sokağında Osman kızı 45 yaşında 
Hastalarını Pazardan mada her , olacaktır. Ondan sonra denizde.n de m-ar,ı, 9 _ .:\leh. Ali bey merhum: clağıtıtır ve iist tarafı saklanabilir. TOPTAN KiLOSU Makbule, Elif kızı Penbeyi gazinoda 

gün İkinci beyler sokağında (84) bir ihraç yapmağa teşebbüs edecek- İzmir marşı, 22,10 karı ık ,arkılar, Bu hmnısta tevzi komisyonunun ve iğfal ile evine götürüp menfaat mu-
numaralı muayenehanesinde kabul lerdir. 22,30 Ajans haberleri, 22,45 dans İzmir vilayetinin nazarı dikkatini celb 48 K t kabilinde fuhuş yaptırdığından za -
ve tedavi eder. Bütün ingiliz adası yekpare bir muziği, 22,55 yannki program ve ka- etmenizi ı-ica ederim. UfUŞ Uf bıtaca tutulmuş adliyeye verilmi§ • 

- Devapıı dördüncü aahifede - panış. Bir kariiniz tir. ' 

• 
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l~zmir ·l~~~~~;· .. A~'f;/iii'"jifı~i;;~ı 
................................... : 1 . 1 .............................................................................. . 

2blır? evazım amirliei aatın alma komisyonundan: 
1 - -8000 elet Loş un çuvalı alınacaktır. 
2 - Pazarlık'la eksiltmesi 4·8-941 pazartesi günü :;11.at 15 de top

hanede tanbu! levazım amirliği satın alma komi~yonunda 
yapılacaktır. jut veya adana mamfılatı bezlerden olabilir. 
Nu.ıiluneleri komisyonda örülür. Taliplerin teklif edecek
lerı fıat üzerinden kat'! teminatlariyle belli saatta komisyona 
ır,.lmeleri. 29 ııo 

lzmir Lev• A.mi l" • · S zmı r ıaı atın Alma Komiayonundanı 
Umum İlk 

:IJiktarı tutarı ı ,t teminat :l!ıinakas."nın ;ekli ihale tarih saat 
Kilo L" Kr " . 

Cinsi 

Sığır eti 66 000 
,Sığır eti 21S,OOO 
Sığır eti 218 000 
Sığır eti 218° 000 
Sığır eti 88° 000 
Sığır eti 54' 000 
Sığır eti 42' 000 
Sığır eti 20:000 
Koyun eti 14,000 
Koyun 

ı. ş. Li. Kr. 

23760 
78480 
78480 
78480 
31680 
19440 
15120 
7200 
6580 

1782 
5886 
5886 
5886 
2376 
1458 
1134 

540 
493 50 

Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 
Kapalı 

zarf 
zarf 
zarf 
zarf 
zarf 
zarf 
zarf 
zarf 
zarf 

4/ 8/ 941 
4/ 8/ 941 
4/ 8/ 941 
4/8/941 
4/81941 
4/ 8/941 
4/8/941 
4/8/941 
4/8/941 

pazaTtesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 
pazartesi 11 

Yoğurt 3,000 525 39 Açık ehiltme 4/ 8/941 p11zartesi 11 
Koyun süt 3,000 405 30 Açık eksiltme 4/8/ 941p11zartesi11 

1 - Ayrı ayrı şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı 11 ka
lem et yoğurt ve ~ütün hizalarında gö8terildiği gün ve •ant -
lertle kapah ve açık münakasaları y11pılacaktır. 

.; - ~unlara aid eal'tnameler her giin komisyonda. görülebilir. 
• - - Kapalı zarfla münaka>asına iştirak cdeeeklerın 2490 sayılı 

kanunun 2 ve :ı neti maddel"rinde yazılı vesika ile gene bu ka
nun tarifatı duiresinde tek ıi f \'e teminat mektuplarının bildi
rilen saatlerden bir saat ev\'eline kadar makbuz karşılığını 
da askeri posta 1837 atın alma komiı<yonuna Çanakkalede 
bulundurmaları. 12 18 24 :ıo 

fzmir LeYazun Amırligi Satın Alma KomiıyoLundanı 
1 - Beher kilosuna .ıa kuruş fia t tahmin edilen 1029 ton :>ığır eti 

1-8-!!41 günü saat 16 da kapalı zarf usuliyl<! satın alın11caktır. 
2 - Şnrtname•i her gün komL,yoııcla görülebilir. 
:ı - Muhammen bedeli 442470 lira ilk teminatı 21438 lira 80 ku

ruştur. 
4 - Bu etler Rumeli ve Anadolu cihetindeki gruplara ve şartna

medeki k1tyıtllara göre ayıı ayn taliplere de ihale edilebilir. 
o - Jsteklilerin belli günde en geç Haat 15' şe kadar teklif mek -

tuplarını kanuni vesaıkleri) le birlikte makbuz karşılığı fın
dıklıda satın aln)a komisyonuna vermeleri. 

15 20 '2;; 30 
::.._.:.;:....~~~~~~~~~ 

lzınir Levazun Amirliği Satın Alma Komiıyonundan ı 
1 - Kılitbahir ıçin muhammen fiati 5500 lira olan 20 beygir kuv

vetinde kaplo ve montaj bayiine ait olmak üzere bir elektiro
jen gurubu 2-8-9H cumartesi günü >-aat 11 de pazarlıkla alı. 
nacaktır. 

2 - İsteklilerin 825 liralık kat'i temınatlariyle Çanakkale askeri 
satın alma komisyonuna muracaatları. 15 20 25 30 

lzmir levazım amirliii aatın alma komisyonundan: 
l - Beher kıloHumı ·ı kuruş ~ıyat tahmın edılen 225 ton soğan 

ti-1:1-U41 çarşanba gunu saat on bırcle kapalı zarf usulü 
eksiltme ıle satın aıımıcaktır. 

2 - .lluhammeıı bedeli 15750 lıradır. 
;; - llk temınatı .ı:ıı:ıı lira ~5 kuruştur. ' 
·l - !;)artnamcsı konıısyonda gorüıe bılır Soğanın 127 tonu ve 98 

lonu ayrı olaraktan en geç :;aat ona kad11r tekııf mektupları 
m makbuz kıırşılıgında ~ ındıklıda satın alma komis\·onuna 
vcrmelerı. :!O :!5 au 4 • _,,_ __ 

İzmir levazım amirli'ii n.tın alma komiıyon-;nd.;~: 
l .ı.- Beher kılosuna otuz ı kı ~uruş f rj·nt t'lhmın edilen !!00 IJin 

Kilo kesilmış sığır eti 2a temmuz ~·11 t:ırihinde pazarlıkla ya 
pılan ek ·ııtnıesın11e faııp çıkmaclığıııdan pazarlık l ağustos 
!141 tıazartesi günü saı.. on oeş buçukta kı~lada izmır ernzım 
amırııgı satın , aımu komısyrınunda yapılacaktır. 

2 - llepsının tahmın edııen tutarı ı.;4 lmı liradır. 
;J - Tcmınatı muvakkat-ası 44tiO Jiı adıı-. 
l - ~urtnan1e~ı J<omısyoucta .~rorli ıebııır. 
~ ı'azarlıga ıştır.a .Kedecekler kanuni ve,ikalan \'e tenııoıat mu 

\'akkatal~\rl ılc birtıkLe IJ ~ · I Ji gün \'e saatta kOnll'YUıla ınü-

l'UCaatlarJ, • 
~~- -~~~~~~~~~~~~~~~ 

lzmir Levazım Amirliii !Satın Alma Komıayonundan: 
1 400 lıın kdo ;ıman ih ~ıyacı 26 temmuz ~1'11 tarihınde pazaı· 

!ıkla yapılan eKsıltme<ındP talip çıkmadıgıııtlan pazarlıli ~ 
aguBtos !1·11 puznrtesi gtinı..ı ~aat l:,,:!U da kı~ıacta ızn1ır leva
zım n'llırl!gi •at•n alma komısyonundı yapııacaktır. 

2 - tıepsının tntımın e<t·Jen tut2rı ;ı hın Jırn.clır. 
:ı l'emınat l!'uvakkaıaı<ı 675 luadır. 

Sartnrtme-si komı ..... y:ınc.ta goruıelJilır. 
" - razarııga ıştıruk eu~cek k4lnunı \t·~ikelları ve t~nıiiıut nıu 

\'R kataları ile bır=ıktt! hcJlı glin ,.t> :-taatta komi y oı~a nıü-

____ ,.:.:":::c::.:aııt;arı. ___ ..._ _____ ~----------
1zmır Levazım Amirliıii .Satın Alma Komiıyonundan: 

l - Açık ek ıltme suretıyle nıtin .ıka,acıa lıulııııan ve beher kilo
~uııa iki kuruş tıyat tahmııı cclıoPn tiO hın kııo odun ihtiyacı
n tıılıp çJkınudııtındnn JHı7.Hlıkıa satın alınacaktır. 

2 - J'azaruk ':.! -ugu~10:-: ıı41 rumarte$i günu ~ant on birde kı~la
cta ızmır it'\' azım amırJifri satın alma knmh~ronunda ~ apıJa-
caktır. · 

:1 - Hep~ıııin tahmııı ed,len tutarı 1200 lıradır. 
~ l'emınat muvakkn.a<ı 90 liradır 

a - !;;iartnamesi komısyoııda görüleui ltr. 
ti - J'azurJıga i3tırak edecekler kanuni vesikaları ve tcın11nat mu 

\'akkataıan ile bi. likte ih·ale ı<aatından evvel komi,;yoııa mü-

-,---=.r.::a.:.caatla:_n::·--------------------
lzmir levazım amirlııii aatın alma komiayonundan: 

1 - '10 ton ze~ tınyağı pazarl ıkla atın alınacaktır. 
2 - .\luhammen Ledeli :!.7 bin liı'lldır. 
:ı - llu•u"i §artlar ve evsaf Tnpkaııı .\! :ıltepe askeri 'ıııın alma 

komi<yonuııda görülebilir. 
4 - lhal!'l!i 4-1:1-H41 pazartusi günü ~ant onda yapılacakiır. İstek

lilPrin kati teminatı birlikte mezkur komisyona müracaatları. 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 
l - 15500 lira fh·at tııhmin edilen 16 l.ıeygir kuvvetinde dizel mo" 

Wrü .bir gru·p elektrojen şartname•inde yazılı teferrüatiyle 
Lırlkıtc 2-8-9.U cumartesi günii saat on birde pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi her giln kombyonda görülebılir. 
:ı - .\Iuh:ımmen bedelı 15500 lira olup kati teminntı 2:.125 li-

• radır. 
·l - l ·teklilerin belli gün ,~e saatta Fındıklıda komulanlık satın 

alma komisyonuna nıiıracaatları. 
lzmir levazım &mirliii ıatm alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosumı kırk kuruş fiyat tahmin edilen on ton ~eytin 

tanesi 2-8-941 cumartes. günü ,:ıat on ela pazarlıkla satın 
alınacaklır. 

2 - Numu.ne _ve .~artr_ nesi komL..-;onda gôrQlebilir. . . 
:ı - lsteklılerın 600 Jırahk temıııat makbuzları ile mezkur tarıh

(p Çanakkale askeri satın alma konıbyonıına müracaatları. 

İzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
1 - Beher kılosun3 410 kuruş tahmin edilen on ton sarı ;abunlu 

kii:ıele satın alınacaktır 
2 - Pazarlıkla ekıtiltme .,i 5-8-941 ' alı günü saat 15,:lO da topha-

nede UıtanbuJ levazı'll amirliği 'atın alma komisyonunda ya-
. pılacaktır. 
3 - İıteklilerin 8075 lira teminatları ile belli vakitte komisyona 

gelmeleri. ' 

(ANADOLU) 

izıllir leva'Zım sm;rliği ıatitt alma k:cmiıyonundan ı 
. Iiktil l'l 

Kilo 

:1000 • I ercımek 
33000 Kuru ot 
15000 Saman 

Yukarıda cins ve miktarı yazıl.ı üç kalem yiyecek ve yem ayn ayrı 
pazarlıkla 8'\tın alınacaktır. Talıplerin teklif edecekleri fiyat üzerin
den Y.eı:~cekleri ~; 15 temin11tı k.atil~rile birlikte 31 Tem. 941 perşen
be gunu saat on beşte kışlada ızmır levazım amirliği satın alma ko
mi><yonuna müracaatlan. 

İzmir levazım amirliii satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosun~ altı kuruş yirmi beş santim fiy:ıt tahmin edı

len 600 bin kılo _kuru .ot ihtiyacı 24-7-941 tarihinde pazar
lı~la yapılan eksıltnıesınde talip çıkmadığından pazarlık 2 
ag~st.~s 941 cumartesı g~nü saat onda kışlada izmir levazım 
amırhg~ satın :ılm11. komısyonunda yapılacaktır. 

.2 - Hepsınııı tahmın edılen tutarı 37500 liradır. 

.ı - Teminatı muvakkatası 2813 liradır 
~ - Şartna~es~ komisyonda görülebiliı:. 
, - ~azarlıga ıştırak .edecekler kanuni vesik11ları ve teminat mu 

'akkatalan ıle bırlıkte kışlada izmir ı~vazını :ı · ·ı·- · t 
·alma komıs,·onıına mu·· ti mır ıgı sa ın ·, raca11 arı. 

lzmir levazım amirliii aatın alma ko · d • 
1 - Beher kilosuna on üç ku mıay~nun an. . 

Nlilen 972000 kilo ekme ru.ş ~etmı:ı beş sant;m. fi.yat tahmin 
Jıkla ,yapılan eksiltmesiıık ıhtıy~cı 24-7-94} ,arıhınde pazar
ıığu,tos 941 cumartesi ·gü d~ tahf çık~~dı~ından p11zarlık 2 
zım amirliği satın al nku 81;\8 • on ıkı e ı~lada izmir leva-

2 H _. . . '. ma omısyonL'nda yapıl:ıcaktıı·. 
., - ep~ının tahmın edılen tutarı 133650 liradır. 
.., -- Tcmınatı muvakkate ak•ası 7no 3 1. dır 
ı "' t · k · ' .,,, ıra . 

5
, - .1,:ır ,;-a1 ~ıcs~ t·omkısyonda görülebilir. 
• - 'llZ •• r ıga ış ıra edecekle k • 'k 1 vııkkataları ile birlikte befli ;_nuııı vesı ~~ a;·~ ve teminat mu 

caat':ırı. ,..~ın v~ sna a \.Onıı~~ ona müra-

tzmir Levazım Amirliği Satın Alma Ko · dan. 

İzmir Levazmı Amirliği Satın Alma K · d 
ı _ B h k'I . omıayonun an: 

e _,er . 1 o~una ?hız kuruş fiyat tahmin edilen 144 bin kilo 
~~f~~ık <ıg;[ _etıd kapalı zarf usulü lie yapılan eksiltmesinde 

2 ' Pazar!:){ ~a !gın an pazarlıkla satın alınacaktır. . 
. . 

1 
agustos 941 cumartesi günıi s11at on birde kışlada 

ızmır ev azım a . r"'. :ı _ Hepsin. t· h . mır ıgı satın alma komisyonunda yapılacaktır 
·. ın a mın edılen tutarı 43200 liradır. 

·~ - T<?mınatı muvak~afa akçesi 3240 liradır. 
~ - Şartnamesı komısyonda görül b'J'. 
6 - Pazarlığa · t· k d e 1 ıı. 'h 

1 
ış ıra e ecekler kanun· vesikaları ile birlikte 

. ı 8 e saatından evvel komisyona g'eımeleri. 
lzmır Levazım Amirliii Satın Alma K . •..:.:.=~d,.::.. _____ _ 

1 Kapalı f 1.. omıayonun an: 
- ya . 

1 
ihtf ar usu U. i.te eksiltmede bulunan 87300 kilo sade-

.' g -
1 

yacına gununde talip çıkmadığından pazarlıkla ı<a-
tın a ınacaktır. 

2 - Pa_zarlık 2 ağust.os 941 cumartesi günü saal onda kıslada iz-
mır lev'lZım am J'" · ' ' :1 Hep ·in: ·t h . ır ıg1 .11 satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 
- 'r ~ ın a mın ec ı en tutarı 135315 liradır. 
- . eı~ınatı muvakkatası 8016 liradır. 

f> ~a1 tname:->ı komi!'>yonda görülebir-
6 P·ızarl · · · ·t· k ır. • k.k tıg1•

1 1 ~ •1

1
ra · edecekler kanuni vesikaları ve teminat mu 

v:ı .. , a arı b' J'kt ~ 1 e ır ı e belli gün ve saatca komis,·on:ı müra-
C1tatları. L • 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 
1 - tt;h;ı· kıl~suna 6 kuruş 50 sanlını fiyat tahmin edilen 

" ,, 

.; 
ı; 

L>0.J000 kılo kuru ot ıhtiyacı kapalı zaıfla yapılan e''iltme
·;:ı'.l.e. talı_ıı çıkmadığın(lan pazarlıkla s•ıtın alınacakt';~., 
1 ,ız.ıı lık .ıı Lemmuz 941 çarsanba günü saat 15 30 d k ı 
da ıznııı· Jeyaz · ı· - • a ıs a-. ~ .ım anıır ıgi satııı alına komisyonund .. · 
lacaktır. · a ~<IPI -

!lcrı~iııiıı tahmin <'dilen tutan !l·IOG:ı liradır. 
remıııat muvakkata.;ı 5982 liradır. 
')artnan~esi. her !!'Ün knmisyoııda göriilebilir. 
Pazarlıg ı ı.,tnak edecekler kaııuııi '""•ı'k·ıla. . · 

kk 1 ·ı . . . 0 
• ıı 'e temınat 

mu\:\ ata arı ı t' hırlıktp hl•lh "Ün ve ~a· t d k · 
miiracııatlaı-ı. '° ~ • .l 111 a onıısyona 

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

1 Bergama civarında akan Bııkırçayııı iki taıafıııda inşa edilmek-
~ . olaı: to?r~k ~:dd~lerin .. ü~erinde. 4 adet bekçi evi inşası vahidi fiyat esa
sı) le ve kapalı zarf usulu ıle eksıltmeye konulmuştur. İşbu inşaatın mu
hammen keşif bedeli 16959,56 liradır. 

2 - Eksiltme evrakı Bergama su isleri ikinci •ube mu"du" ı .. - .. d 
1 b ·ı· ' > r ugun en a ına ı ır. 

3 - Eksiltme 8 ağustos 941 tarihine müsadif cuma günü •ant 16 d 
Bergamada su işleri ik.i'.ıci şube müdürlüğünde yapılacaktır. " a 

4 - Muvakkat temınat miktan 1272 liradır 
_s - Ek~iltmeye ancak diplomalı mühendis ~e mimarlarla in§aat müd 

detınce daımı olarak bu şeraiti haiz bir memur istihdam edecek! · · taah 
hüd d 1 • b'I' B . . erını -': en er gıre ı ır. u ışe gırmek istiyenler en az bir defada 20 bin lira-
lık hına ınşaatıııı muvaffakıyetle ikmal ettiklerıni mu"sbı'l nafıa · ı · .. 
te . hh'tl'k 'k . ış erı rnu-a ı ı vesı asım teklıf mektupları ile berabeı· 'hal t d . . ı e saa ın an en az 
bır saat evvelıne kadar eksiltme komisyonuna kapalı alarak vermiş ola _ 
caklardır. ıs 22 26 30 2755 

Kömür tahmil ve tahliye işi 
D. DEMIRYOLLARI 8 NCI iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 

Halkapınar deposuna 31/ 5/ 942 tarihine kadar jfe!ecek tahminen 
-28000- Ton Kömürün tahliye ve istifi ile bundan 25.000 Tonunun tahmi
li 1'.'ecmuu (10560) lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle 
3ksıltmeye konulmuştur. ·!halesi 12/ 8/ 941 tarihinde saat 16 da Alııancak
taki işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

hteklilerin (792) lira M. teminatlariyle te~lif mektuplarını ayni gün 
;ant 15 e kadar Komisyon reisliğine vermeleri liizımdır. Şartnamesi işlet.-
me kaleminde görülebilir. 25 27 30 5 (2890) 

Kömür tahmil ve tahliyesi 
D. DEMIRYOLLARI 8 NCI iŞLETME Kpzı.tlSYONUNDAN: 

Alsancak deposuna 31151942 tarihine kadar gelecek tahminen 15.000 
Ton kömürün tahliye ve istifi ile bundan 10.ooo tonunun oohmili işleri 
mecmuu (4950) tim muhammen bedel Uzerinden açık eksiltmeye konul
mu~tur. ihalesi 12 8/941 günü saat 15 de Alsancakta İşletme binasında 
komisyonumuzca yapılacağından isteklilerin (371.25) liralık M. teminat 
makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartname· 
si !~!etme kaleminde görülebilir. 25 27 30 5 (2889) 

SAHlrE 3 

-İstanbul jandarma satın alma 
komisyonundan: • 

1 - Yeı·Ji mamulutı 18506 kilo yün fanila ipliği 15 Ağustos 941 Cu
ma günü saat 15 de Taksim Ayazpaşadaki komisyonumuzda kapalı zarf 
eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhnmmen bedeli 61995 lira 10 kuruş Ye ilk teminatı 4349 lira 
76 kuruştur. 

3 - Şart kağıdı Ye nüınune her gün komisyonda görülebilh'. Ve sarı 
kağıdı 310 kuJ"Uş bedelle alınabilir. 

4 - lsteklilerin htanbul Levazım -Anııdiği muhasebeciliği \'ezne,,i
ne yatıracakları ilk teminat m!lkbuz Yeya lnınka kefalet mektubunu 
ve ~art kağıdında yazılı sair belgeleri haYi teklif zarflarını eksiltme 
santından bir saat evveline k11dnr kombyonumuzda bulundurmaları. 

30 3 7 11 (2918) . 

Devlet Deniz Yolları lzmir şu
besinden: 

Alsancak vapur j,kelesi içindeki büfe 31 mayrn 942 tarihine kadar 
icaı·a \'erilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Büfenin aylık icarı 20 
lira olarak tahmin edilmiştir. Artırma ve ihales i 12 Ağustm; 941 tarihine 
müHadif Çarşamba giinü saat 15 de- Devlet Denir.yolları İzmir şube•iııcle 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 14 lira 25 kuruştur. Şnrtnamesi para'1z olarak 
Körfez vapurları Şefliğinden alınabilir. Taliplerin kanun[ vesikalarivl<' 
müracııatlaı·ı. (2851) 

Buca belediye reisli2inden: 
Cins ve miktarı a'ağıda çıkarılmı olan esya Ilele<liyemizce artırma

ya çıkarılmı~tır. Taliplerin 14 8 !141 t:ır i hin<' kadar daiı'!'mize müra-
caatları. (2964) 

Adet Cinsi • 
4 Muhtelif boyda kantnı· I 

39 El terazisi 
2 Saman terazisi 
9 Oturak terazisi 

237 '.\fuhlelif siklette dirh<'nı 

• • • 
~ ' 
ı ' 'il 

.... 
Gaip aranıyor lzmir belediyesinden: 

Nisan. ayıııın onikisinde Türkiye::'.e hmetp:ışa mahallesinin 1364 safılı 
ge~en. goç~enler arasında bulunaı~ Gu- sokağında Gazi bulvariyk Fevzipaşa 
mul~un:nııı Arıfhane ma~alle.<ınden hulrnrı arıısındaki parçanın Betonla 
'!'ahır og~llarından J?~\'ut oglu 3:l7 do- dö,eltirilme;i, Fen işleri müdürlüğün
gu.ml~ı oglum ~~ı:naılı ?.faı·ıs ayında <leki kesif \'e şartnamesi veçhile açık 
Turkı~·eye geldıgımcle bulamad~m .. Bı- eksiltmere konulmuştur. Keşif bedeli 
lenlerın B~yındırda Helva.cı .Alı İnde~ 2770 lira 79 kuruş muvakkat teminatı 
r~ va"ıta.sıyle Danıcla bılc\ırmelerını 207 lira 85 kuruştur. Taliplerin temi-
rıca ~derım. nal• iiğleden ev\'el İş bankasına yatıra-
- rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 15. 
Kulak, burun ve boğaz 8.9H Cuma günii saat 16 da Encüme-

h l ki 
.. h ne müracaatları. :ıo 4 9 13 

asta l arı mute aSSISI Devlete ve mülhak büdçeli idarelere 
DOKTOR OPERATÖR ait mukataa \',. icareteynli gayri men-

Da" h"ı o•• ke kııllerin Vakıfla ilişiğinin kesilmesi 
hakkında kanun Kanun :N'o 4070, ka
Lul tarihi 2:{.6.941 neşir tarihi 1.7.941 ikinci B•J ler aolı.atı No. ( 60) 

Ha.talarııu !aer süa öi!ed- SCilU'e 
bt..J "'• t.4.aYI •ıller. 

Erzincanda \'e Erzincan yer sa~ın
t ısı ncJ:ın nıütce..-~ir olan mıntakadn za~ 

--------------•irar görenlere yapılacak yardım hak-
Z A J" 1 " kındaki kanuna ek 4071 numaralı ve 

rn:18 ·'· ılında Akhi,ar '.\I i ı<ak i milli 23.6.!l-ll kaLul, 17.9~1 neşir tarihli 
ilk okulundan aldığım diplomamı ka)'- kanun. 
lıettiın. Yenisini çıkaracağımdan e1'ki: lfapiı<haııe \'e tevkifhanelerin idare-
ı<inin hükm!i olmadığı ilan olunur si .hııkkıııdaki 1721 sayılı kanunun 

Akhi-<nı' Şehler mahallesi HUkiı- ıkinci m~~lde~ini değiştiren 4068 mı-
. .. . marn \'e 23.6.941 kabul, 1.7.941 neşir 

mel cndde,ını1e No. 119 Huseyın tarihli kanun. 
Hü'1ıü oğlu R11/wı·drli11 Elilıol Ceza \'e tevkif evleri umum müdür-

(2%6) lüğünün \'azife ve teşkilatı hakkında-

,--------------- ki ;{500 numaralı kanunun tadiline dair 

MAZARI• K 1077 numaralı ve 30.6.941 kabul, 7.7. 
!l-l 1 neşir tarihli kanun Belediye ilan 
ı:ıhtasına ""'lmıştır. İlan olunur. 

Caz orkestrası İncir
allı plajında 

lfrr P:,zar: 15.:ıo <lan rn a kadar 

/7,,\Iİ!i .4.sUrı,: /KINCI HUKUK 
11. l/{/.l!LlGISDE.V: 

17.mir Hurşidiye mahallesi 1308 nci 
sokak 32 No. lu evde oturan Sazbona 

z A r ı N'ahum tarafından mahkemeye verilen 
Ticar2t odasından aldığım 240 ki- arzuhalde: 4 12/ 939 tarihinde vefat 

lo.luk gaz Ye,ikasını zayi ettim. Yenisi- eden E;'ter N:ıhum'un veraseti babası 
nı :dmak üzer" müracaat ettim. Zayi ?.1o"". ahunı ıle ~nası Sazbonaya müıı
olan mezkur v'e<ikanııı hükmü olmadı- haı<ll' olup lzmırın Beni Israil mahal
ğını ilim ''derim. • lesi hane 390 cilt 130 sahife 55 de ka-

l:la~clıır:ık Bü.ııik Laz hanı müsteciri ı-ıtıı ;\1.o:<e Nahum'un yirmi seneden 
·-----~---~S~A~L~l~H;!. ____ , ııız_ıa bır muddettenberi ne doğrudan 
ı dognıya Ye ne de bilvasıta hiç bir ha-

D o k t o r beri aıınmadığından gaipliğine karar 

• 

B h 
\'erilmesi istenilmiş olduğundan yuka-e çel uz nda atlı gcç.<n 1300 doğumlu lsak oğ· 
ıu :\lo,.;e • ·ah um hakkında malumatı 
olaııl;ırın .\Io,-e Nahum'un hayat ve meÇocuk Hastalıkları 

~ ... ütehassısı 
Haatalarını 11,30 dan bire kadar 

Beyler ıolul&"ında Ahenlt matbauı 
van1ntl• ~11.hul ~<I Pır. 

matı veya bulunduğu yer hakkındaki 
malumatlarını şifahen veya tııhriren 
mahkemeye bildirmeleri medeni kanu
mın 32 nci maddesi mucitıince kararı 
mahkemeye istinaden iiiin olunur. 

(2949) 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Eaa bölgesinin an muhteşem biricik müesesesldir 
MODERN KONFOR. TEMiZLi VE SORATLI SERViS 

• 



• 

SAHiFE 4 " "" '(ANADOLU)' 30 Temmuz 1941 Çar~amba 

lngilizler, rürki
yeden emindir 

euıuaristanda Yahudi
lerle müoadalı 

• 
Türkiyeye tecavüz ede· Yahudi doktor ve bak-

ekler muvaffakıyetsiz- kallar tahdit edildi 
ligw e ug"' rıyacaklardır Sofya, 29 (A.A.) - Bulgaristaı~-

Bükreşte idam
lar f azlalaşt 

Bir günde 9 kişi öldü
rüldü, 14 kişi gıyaben 

idama mahkum edildi . d-a ticaretle iştigal veya ~rbe~t bır 
Ankara, ~!I (!{ndyo <~-az 'te~ı) - me~lek icra edebilecek Yahudilerin . BUkreş, 29 (A.A.) - Dh·nnıha:r:p, 

Lonclracta f:Ikan uncrn:r 'l'aymı!; ga- miktarı dün milll müdafaa kanunu ı~i Jejiyoneri idama mahkum •c tmiı;-
zetesı, 'J'iirıciye hakkında .razctığı mucibinçe nazırlar mecli!=!i tarafın • tır. Bunlar tabanca saklamrn ve vatan 
lJıı · makalede !;Öyle tliyoı :. dan tesbit · edilmiştir. Alınan karar - aleyhinde mahiyeti bildirilmiyen ha-

cLondrada 'l'i.ırkıyeyı ıyı tanıyan- laı :ı göre bundan sonra Bulgarist:ı.n- reke~lerde bulunmu~lardı~-.. . . 

o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri o 
sovuatıar euıaarıstana Bayezid kulesinde 
paraşütçü lodirmemıııer · v • 

.. .. . · Bir aşk macerasından sonra dogan roıvet hidısesı 
Sovyet · hukumetı, Bul- İstanbul, 29 (Telefonhı.) - Gece- rüş:·et istemi~, gencin ~~eri~d~ -a.nc~~ 
gar protestosunu teeS• leyin Bayezid kulesine çıkarak ora- 1 lıra . çıktıı:ın.dan, dıı:er ıkı lıra:ı; • 

da sevişen bit' kızla Münir adında mukabıl saatını de rehın olarak al-
süfle karşıladı bir genç, kulede cürmürneııhud halin n:ış!~~· Münir, bu~ün .saa!!~~ alrna.ğa 

!ar, 'l urkıyeye t·aarruz ed€cekıerın da Yahudi dinine mensup ancak 21 Bukreşte 24 Raattc 9 kışı ıdam edıl-
muvartıı.kıyetsızliı{c mahkum olacak- hı>kim, 187 bakkal ve 7 diş tabib.i, 2~ mistir. Bu?dan baııka ~4 leji)~on~r _de l\foskova, 29 (A.A.) _Tas Ajansı 

de yakalandılar. Bunları yakalıyan gıttıgı zaman polıs Şükrüyu de ctlr· 
polis Şükrü, kendilerinden beş lira mümeşhud halinde yak~latrnıştır. ------oa-·-----ıarınctan emındırı:r. .. . . .. avukat, 6 mühendis, 118 kırtasıyecı gıyaben ıdama . m~hk.~m edılmı~tı~. bildiriyor: 

lngiıız lıaşvekılı, Turkıyenın ,;o - ve 67 terzi faaliyetlerine devam ede- B~ınlar arn:3ınrla ış~ı Je~ıyoner şefı Dı-
züncten emindir.~ bilı>ceklerdir. Bu Yahudilerin E:'k<ıeri- mıtrogorda ve Horya Sımanın mııavini Bulgarisbmın Mogkova orta elçisi 

lTazete, '~'ürkiyeniıı taahhütlerine .;i Sofyada bulunmaktadır. Cayg::ı Bonr vardır. Stamenof 15 temmuzda hariciye ko-
. adık kaıdıgıı:ıı, oz:ta şarkt-a, 1'ürki- x • • :Jt • miser muavini Vi~inskisi ziyaret edr 
.renın. va~ıyetı netıce~ı olarak d~~~ Taponya da mukabil · Fınlandıyadakı Sovyet rek 14 temmuzda 3 Sovyet paraşüt· 
"'.u aıt bır durum meydana geldıgı- J' • ., çüsünün Dobrice şehri civarında Bul 

Sovyet diplomatları ve tebaası 
Erzurumdan geçtiler 

ııı yazmaktadır. fedbırfer almaga baş/adı tebaası gar topraklarına indiğini hUkümeti 
. .... • ; _ Baı tarafı ı inci sahifede _ ı Helsinki, 29 (A.A.) - Finlandiya namına iddia etmiştir. 

lstıla ıht/malı karşısın- ğı taahhüd etmişlerdir. ha~i~~~·e nezareti, buradaki Sovyet 

J . Tokyo, 29 (A.A.) _Japon hüküme- e~çılı~ı .men~uI!lar~ ve Sovyet mühen Bulgar h~rici~e un;uml katibi. ~iş-
da ngıltere ti, alacakları bloke edilen memleketler dı~Ierımn Fınlandıyada alakonulduk m~nof. da, Sovs etlerın orta elçısıne 

Erzurum, 29 (A.A.) - Atina, Roma \'e Vişideki So\·yet tebaasında~ 
29 diplomatik memur olmak üzere 146 kişi'lik bir kafile dün sabahkı 
trenle bura\·a gelmis ve bir müddet istil'ahattan gonra ihzar edilen 
otobüslerle · Sarıkarn~şa müteveccihen hareket etmişler.dil'. ~li~afirler 
Sarıkamıştan itibaren yollarına trenle devam edeceklerdir. 

- Baştarafı 2 nci sahifede - li~tf':<inrle Hong-Kongu da idhal etmiş- ların:ı. dair Sovyet. radyosu tarafın- ~ubmasıl be!.ta~.aıtt~ b~lunmku'şsttur .. El- Bı·r kadın dostunu yar· aladı 
· · . . - ·0 · .• .. · J.:ın ne!ıredilen haberi tekzip etmiş- ~ı u paraşu çu erı gorrne ı emışse 

ale hrılıne getırılmış oldugu gı ı uuş ır. . . . .•. .. . ·. B"tU 1 Tk d le bn arzusu yerine getirilmemiştir. . 
rnanın ihraç yapma"lına en elverL"li llomei :ıJansının bıldırdıgıııe gore cı~. t~ .1:1' ~ çı ı mensupların an A 'ni zamanda ara ütçüler hakkın- İstanbul, 29 (Telefonla) - Fatıh 
olaıı Fraıı>1anın Kale sahitleri. karşı- Hollanda Hindistanı hakkında da tah- ~·: 51 .kd~l~kd bır heyr 24 temmuz~a d1 hiç bi maHfmat \a vıırilmemi8 _ te oturan Hatice isminde ~ir kadın, 
Rındaki kı"ırnlar g::ıyet ke~if bir suret dirlat. konu~ulmuı:ıtur. Bu hu~usta _.rarı ın an 1J a an ayrı mıştır. til'. r ' ötedenberi beraber ya_şa?ıgı _dostu 
te tahkim edilmıgtır. Burada çok çe re;;mı kayn:ıklarda ~yan olundug~na • • • " •• :\fustafayı ekmek bıçagı ıle agır SU· 

rette yaralamıştır. Yarnlı hastahane
ye kaldırılmış, kadın da tevkif edil· 
miştir. · 

ş itli istıhkamlar yapılmış ve bunlar ~ı:ızamn j~poı~ya '.. ln~ıltere \'~ ~merı.k:ı F ınlandıya sıyası muna. Vişinski, 27 temmuzda Stamenofa 
gayet güzel bir ~ekilde gizlenmi<; - ıle olan tıcarı mu~rısebetle~ını tas:ıye b t k t• Sov.·et hükumeti namına beyan -et- Sovyetlerle mal . ~u··badelesı· . lir edecek ve Yen blokuna dahıl olacak ve Se a anı es ı . t' k' S . "t .. 

1 
.. · u k k 'ktısad· h t h . mış ır ·ı: ovyet paraşu çu erının 

K. muflaj ingillereniıı en lıüyük ~·.a . z.::ı · şar 1 
· ı ~ya sa .a:>ı Loııdra. 29 (A.A.) - Finlandiya Bulgaristana indiği hakkındaki iddia lstanbul 29 (Telefonla) _ lstan - ııi söylediler. Sovyet mümes;ıilliğı 

ahne dekoı·ctilıın tarafınd-un yapıl- fıkrın~. kabul ed~~ .me~leketırı~.tıca- hükumeti, İngiltere ile diplomatik mü. yapılan derin tahkik-at neticesinde bul ithalatçılar birliği, Sovıyet tica _ bu rnüracaa'ti k~~ul etmiş~ bunun a!1 
mıştır. T4ihkamlar ar:ısıncla dü man ret ~una:-;ebetleıını nvvet en ıre - nasebetlerini kesmiştir. İngiliz elçi. ine teeyyüt etmemiştir. Ve bu iddianın ret mümessilliğine müracaat ederek cak mal mukabilınde temın olun:ıbı· 
yaklaşıı cıı keneli kendine ates etme- r<>ktı.r. . b d'. k.. verilen notada, Finl:nndiyanın Alman- hakikate katiyen uygun olm:ı.dığı an R:ısyadan mal getirtmek istedikleri- leceğini bildirmiştir. 
ğe baıılıyacak olanlar vardır. Burn- :\Iıhan~, Sı.m 0~ I)lor ı · k ya ile birlikte harp ettiği, binaenaleyh 'lşılmıştır. 
da bugünkü fennin bütün icatla-rı tat .~ A~~rıka ı~e hır ~n.a~maya varma İngiltere ile normal diplomatik milna- J ' 

hik mevkiiııe konmustur. ~ıu~k~n oldug~~ ~a~ a~ını be~l~mek teh: sebatı idamey.e imkan bulunmadığı Sov~·et htikumetinin şimdi malik 
Her köy bir kale . ı. 1 kelıd:r. A~e~;ka! Çın hn.ı bıııd:nberı bildirilmiştir. olduğu mali\mat katiyen ispat ediyor 

Vücu<lleri çok kuvvetli, dayanma JH pon) anın ınkışnfına manı. ol.maga ça- 1d Dobrice civarında yere inen para-
kabil~·etleri fevkalade yük•ek, fe · lı~mış! fak~t bt~nu .~~ığa .' m~amıst.ı. sütcülerin Sovyet \"atandaşları ile 
dakar!ıklaıı tecrübe edilmi~. zekfL - Amerıka hır kın. ı.:ı:.as~tı. takıp e~ı- lngiltereye yapıian hiç ·bir alakası yoktur. Ve Romanya 

Portekiz reisicumhuru 
Asor adalarında 

Cebelüttarıkta 
yeni tahkimat 

!arı ve bilgileri yiiksek seçme -asker- "o!" A.nlaşma zıh~~.).etı. ~le . ~a~e~et hava hücumu . da ki Alman kumandanlığı taınfın -
Jerden mürekkep kuvvetler en mühim edıp, bı.ze son darbe~ l .ındı;.m~k ı~t1:Y 0!· . dtın göndeı·ilmiştir. Binaenaleyh Sov Adalarda geçid resmi ve yer altında muazzam te-
noktalara yerleştirilmiş olduğu gibi Aı·tık Japo?~anıı: ~:t şej 1 .b.ıl~esı la- L?ndr~, .29 (A.A.) - Hava ve \·et paraşiitçüleriniıı Bulgaristana •• • •• • •• 
çok süratli motörlü kıtalar da her ye l 11 mdır ... Ak~~ .takdııct7 .• teh:ıkelı. duru- ~~hıli emnıyet nezaretlerinin tebli- indikleri noktai nazarı katiyen esas- tezahurat yapıldı s1sat vucude getırılıyor 
re yetişebilecek sekillerde tevzi olun ma du~bılu. Bu. llj akar sıyaset, gı: <ıızdır. Ve tahrik için Almanlar tara-
mışlardır. Bundan ha ka bütün ingil- merdçe. YRJ:?t~acak bır.~uhareb€den .d~- Bu gece bir kaç düşman tayyaresi ··ıdan ortnyoa çıkarılmıştır. . .. .. • 
terede her ~ehir, kaqaba ve köy bir ha tehlıkelıdır. Amerıka, son harp ıc;ın Bl'itan~a sahilini aşmış ve şarki İn- , Lızbon, 29 (A.A.) - D. N. B. Cebe.l~tt~rı~, .29 (A.A.) - Ro~ter 
kale haline getirilmiııtir. · hanrl:ınıyor. ve harpten kaçınıyor. gilterede üç yere bombalar atmıııtır. 26 temmuzda Bulgar hariciye umu Portekiz reisicumhuru Karmonanın rnuhabırı b_ıldırıyor: .. 

Çiftçi, cokey, avcı, sporcu biniciler 
1 tıkaya Sımbon mecmuası da şun- Hasar ve yaralıların miktarı azdıı•. mi katibi Şişmanof Sovvetlerin Sofva Asor adalarını ziyaret etmesi, büyük Buradakı müstahke~ ~~\ zıler, 

l ti d 'ht' .. · k . lan yazıvor: / 
1 · · L . f' 1 b 1 ·a k S • son zamanlarda ehemmıyetlı .-urette e seçme a -ar an ı ıyat 'luvarı U\- ~ • 'k l 'it 1 1 d 000 e çısı avrıçe ı rn u e ere ovyet tezahürata vesile olmuştur. Adada as-

1 
h d .

1 
. t' H . t malzeme 

V€tleri de teşkil olunmuştur. Ri.itiin '~· ~7 .m~rı ·ıılhve tı:~ı e~~· d~ an ~ v~ Bir ltalyan hava gene· 1 aın'arelerinin Rmıçuğa 23 temmuz- ]'eri geçid resmi yapılrnuı · halk cPor· ıs fd .• : 1 .~ı.~~rt t arıi ~.11 . d ,-e-
kövlülcr ve bilhaq abu mahalli :ıü - ...,,u~ı}eyı su g~ ıteoegız ıye ışga le saat 10,4 de 3 bomba, 24 temmuz ' . · . • . ~· g~ .ııp gı ı, ı aa ın a ı~ıne e J. 

va~iler tabii arızaları ve yolları ga- et~ııe:,. F.ransız. • Jap~n anlaşmasını ve rc.li Öldü ,,.ecesi ayni şehre mliteaddid bomba-! tekız ve A~or hır yerınd~n ayrılamaz~ nı <\ıla.?Iarla ~evaın edılrnekte~u. 
yet iyi bildikleri cihetle kendi yurt- Hın.dıc~~ı. ~~dbı~·ı:ı·ını neden .harp sc- - .. . !ar, Pile\·neye 3 bon;ba, Lov.e~e bir diye ?~ğırmıstır. . ~er gun şehrın ~oknk.I.ar~.nda talın;!: 
larını korumakta. dU:manı avlamak- hebı tJald.ı e~ı~orlar. Ne ısterlerqe Ilern,, 20 (A.A.) _ Noy~ Zuhıer bomba Lovcç - Pelmıye \·oluna da 3 Reısıcumhur, San Nıkel adasının gı~en .. kıtaatı, ~ıtr~lyo~lu O't?mobı 
ta bi.ivük bir maharet gö;ıterecekler- · ~·apsınlar bu hızı , arsmı~or.:t . Zaytung un ·habeı· al.dıgına gore, İta~- bomba attıklarını iddi::ı • eyll'!m's ve kil "k h' 

1 
. . . k"vl rin. gezmis- Jerı ~ormek mumkündür. Kaya~ın 

d'. . 1 Tokyo, 29 (A.A.) - Japon Tayrnıs y~n hava generallerınden Fregeridı, bu gibi hadiselerin ~a ·anı aru cil . çu şe ır :r~~ı \e 0 : ~ ı .. i!z.erınde tayyareler uçmaktadır. Şım 11

Tiirlii müdafaa "ervisleri :ıra~ında gazetesi, Amerika. Ye lngiltere tara- bır hava muharebesinde ölmüştür. dığını dosta~e bir t~r;da ifa~l<> e\.~e~ tır. Paza: gun~ Portekızlıle~·den . mu: li mühim bir tilnel inşasına ç-alısı! -
· 1 . r· · . t · t k "z r mah· 1 · fından alınan tedbırler karşısında le- miştir · rekkep hır hey et ve meslek ~ahıplerı maktadır. Kanadalı ve Avustralyalı 1

1~ )k'.r ı~ını·I'ekml ı~ e. mel. 
11steı e '

1 

-,Ifıs etmemelerini tavsiye ediyor. Gaze- Ço"rçı·l ve E-'enı"n · · reisicumhur tarafından kabul edilmiş- mütehassıs askerler bu işte çalışmak· ı omıser ı er 'apı mı. r. A 'k 'dd tl' h" 1 d b uı t d 1 ş· d' b' 1 k . ·t· P 
En büçük ehe.mmiyet ·halkın, a,;- te rnerı aya şı .e 1 ucum ar a t~- • Vişinski, Bulg-ar hükumetinin bu tir. Bunlar, hitabelerle anavatana olan a ır ar:. ım ı ııı erce as er ıs ıa 

k ·Ieri -, h 1 küçük rütbeli .suba\· lunmakta, Ruzv~ltın kararının A~erı- nutukları \"elli iddiası hakkında Stamanofa bu bağlılıklarını \'e sadakatlerini teyid edece~ uç kll.tlı kı lalar ~azırlan~ı.~ eı n 'e • e e . · 1 kan. rnenfnatlerıne a\·km oldugunu • . . 'dd' 1 . - . 1 d' ıı·. Bır hastahane ve bır elektınk !arın manevı Iıazırlanma"ına \·erı! -1 kt H' d' .. • .. te k üd - Baıtarafı 1 ıncı aahlfed .. - ı ıaııın c a hakıkı.ıte uygun olmadıg-ını etrnış er ır. f b 'k k lm tu B"t" bu 
rnistir. ÇiiııkU Frans:ı.ııın fel:lketinde ~f·azm. a · a ve .. ınAıc;ını.k~au;~ re ·a~l a1- fılınmıştır. Atlantik muharebesi kaza- he.ran. etmiştir. Bu hususta çıkarılan ooo ~1• r~ asıaltıurdu dıı~ş Yıe-.raltuı udnepolanrı: 

b .... k l" h Ik .• ' aa"ının ııe ıçın merı •)a zar r ı o - 1 d l h' . 'nk' f k } b l . ı· S • ti 1 •h' K •• A •• k ... s~r n a . • • eı~ uy~ · ro u oynıyan a ·ı.~ .Pa!_lılf.el l - • · v şö ·le devam edi- nı ??amı~sa a~ .e ımıze ~ 1~ etme - 1~. er eıe. ge ınce, ?V..l'e er ~ e). ıne ontrolorler tat ur na petrol su gıda maddeleri ve til· duşmc.ı ve ordunun bu panıgın onu-,< uguııu soru) oı. e J tedır. Nıl vadısınde vazıyet uç ay ev- muteveccıh ve tahrık mahıyetınde- .. 
1 
't' :

1 
• t' 

ne geçebilmek için sürat! hareket Y
01\ b 1 1 t . t T velkinden çok emindir. · dir. Ve her halde Sovset1er Birliğine kabrıne çelenk koydular un yer eş ırı mış ır. 

edememe~i olmu,'tur. ı ~ ~ u an a~ı rnamış ır.. ngı ız v.e Düşman bütün akidelerini de kay- diişman olan faşist Alman kaynakla 
Paniğe 'lebep, halk ve asker ara- Amerıkalılara ~aranlı~ nokt~l~rın a)- betmiş, manevi bakımdan da kalite ından çıkarılmaktadır. Ankara, 29 (A.A.) - lhracat kon F ransadaki lngilizler hu-

sında üratle karar ittihaz cdebile-;ılınlanm!1~1 ve Japon nıyetlerın:n anla- dUşrnüştür. , frolörleri kursunu bitirenler, bugün • · 
cek re.h?er nı.h!ıı insanlar b.ulun1!1a - şıl~=~e~~~~:rnan bırakmak lazımdır. Çörçil, ma.hsı~lün 942_de g~~n ~n:- , _Vişinski, Bulgar l~ükuı_netinin mez. Atatürk k_abrine bir çelenk koymuş- dutlardan çekılecek 
rnası ıdı. lııgılız mektep .~ıstemı 'r T· . . büt" 1 1 .· . k d· den daha milsaıd olacagını bıldırmış ırnr haberlere gayrı varıt ve Sovyet- !ardır. Vişi 

29 
(AA.) _ Fransız Dahili· 

kültürü esasen bu seri karar ve te- ..• ıymıs, un rnese e_eııı:ı- ~a ın :ı ve yeni tayyarelerin Almanlardan yük- .,,. aleyhine iftirayı tazammun edeı · · ' .. ·. n 
Şf'bbüs tabiye-ıini ı,:ok kUçUk yastan ık.ı tarafı~. da mem~unı"..~tı~ı mu~ı~ sek olduğunu, bu sene Alrnanyaya yağ- mahiyetlerine rağmen ehemmiyet ver- Ankara 

29 
(Telefonla) _ Anka- ye nezaretı, ~ş~al alt~nda bulunmıya 

başlı~·arak bütüıı iııgilizlere V<'l'mPk- '.
11

•1 k ~kıld~ h~lledılııcegı kanaatını dll'llan bombaların geçen senenin iki 'Tliş olmasından dolnyı izhnrı hayret .• ' • . ' Fıamnz arazısınde, bılhı.ısı:ıa hudud v." 
t.f'rliı·. Rıı ;;eri k. ı·ar Vt• tı•şehbii,; ka- ızhar e) lcmekt<>dır. misli olduğunu, bunun 3 ay sonra bir "Ylemüıtir. · rada .tıcaret .. vekaletı tarafında~ .açı- Kotdazor mmtakasınd:ı. oturan lngı-
biliye'li .'on ayl, rda türlü u ullerle misli, 6 ay ı:ıonra iki misli dııhn artaca- x • lan fıyat mur-akabe kursunu bıtıren !izlerin buralardan ayrılmalarını; 
ctah<~. z.~yad: klı\.:\'etlendirilrnis \'e .he Şarkta siper har:bi ğını söylemiştir. . Çung·King bombard 100 memur, Anadolunun muhtelif Ni'1teki İngilizlerin de beş gün zarfın· 
le kuçuk rutbelı . uh1ı.,vların tehlıkc başlamak u .. zere Lôndra, 29 (A.A.) - Bugün Lon- ıman vilayetlerine tayin edilmişlerdir. d lı .· t ·k t 

1 
·n· bild'rmiştir 

anında hatalı dahi ol,;a, bir ~er ~·ap- ıı clrada söylemi olduğu bir nutukta Ha- edildi a u yer 1 eı e m~ erı. ~ ı. .' 
manın hiç bir şey .yapmamaktan da- _ Bat tarafı ı inci sahifede _ riciye nazırı Bay Eden ezczümJe. öyle ooo ~unlar F~a!1sanın ıçermndekı 8 vı· 
ha iyi oldıığıı t-amamiylr öğıııtilmi. - Son yazımın intişarından beri beş demiştir: Tokyo, 29 (A.A.) - Çin sularında Hollanda Bahriye ~ayetten ~ıtı!lde.oturacaktır. Bu ~rar 
h'. ıı:lin geçtiği halde, şark cephesinde - Hitlerin Rusyayı ezmek için tes· bulunan japon filosuna mensup tayya- • ..500 İngılızı alakadar etrnektedıı · 

. • Fed.~i .. teşkilatı ~ kıtaların \'aziy~ti öyle kaldı. Fakat bi~ e~tiği müddet ~rogramı alt üst edil- r<>lerden bir grup, Çung-King ve diğer nezaretı oaa 
_ lstıla te .. ebbusu VL~~ıı buldu~~ tak. bu hal, askeri durumu değMirmedi mıııtır. Yakında bır sulh taarruzu kar-için şehirlerindeki endü!'>triyei hedef. Lonclı-a, 29 (A.A.) _ Hollanda Yugoslavyada idam 

dırcl~ ı;ok yarnrlık go;.ıtert>cek bıı le!:' değil. Ruslar, nazileri ağır zayiattı ~ısında bulunacağız. Bize teklif olu- 1 .· b b 1 1 1 
. ç K' ... hükumeti bir bahriye nezareti ihdas l l 

kil at da fedai grupları olacaktır. uğ'ratıyorlar. Şimdi siperlerin hazır- nacak uzla~ma !;Ulhu makul bir itidal 

1 

~ı 1 om a .arnış arc ıı. un.g. ıng uze- etmiştir Bu nezarete visamiral Fori- edİ eo er 
Bu fedailerin fedakarlık kabiliyetle- laııma~ından bahsediliyor. Hu, Al _· \'e riyakarlık abidesi olacaktır. Fakat rıııde 12 Çın avcı tayyaresıyle CPreyaıı ıer getirilmiştir. . 
ri !tal.raya indirilen parasiilçiilrrlc mıınların müthiş surette korktukları il itlerle yapılacak her hangi biT sulh leden muharebede 3 Çin tayyaresi dil-

000 
~reJf~·:gdi~ ~~t~~~~a-;n~~~~ BYn _ 

tec_rübe euilmi:3 huluııuyor. ~ipeı· harbi ba!;lıvor demektir. Rus- ancak kendisinin milnasip göreceği şürülmii~tür. hudi ve komünistler bozguncu hare· 
lngiliz hava ve deniz ku\'Vctleri- l:ır, seferberliklerinin ikmali için beş müddet için muteber kalacaktır. Şanghayda heyecan ketlerde bulunmaktadırlar. Bu iti • 

niıı oıynıyacıığı roli.i i,;e bumda hic h,ıfta istiyorlardı. imdi altı hafta Biz, Hitlerin rejimini tahrip etmek 000 Şanghay, 29 (A.A.) _ Ahalinin barla dün oldukça çok miktarda Ya· 
an!atmıyol'1.ız. olmuştur. azmindeyiz. Harpten sonra kazanaca- Amerikadaki Sovyet bt'ı't·u··k bı'r ekseriyetı· heyecan İ"in _ h d' k ... t 'd d'l · ı· 

lngiltere kuvvetli diişmanının ka- Alman orduı:ıu ne kadar büvük 0 • ğımız sulhun muhafazası için Birleııik .,, ... u ı ve omunı.s ı am e ı mış ır. 
· askeri hey' eti dedir. Halk, ihtiyat tedbiri olarak oooa---ııiı~. of·nıyucnğı ~o!ii i11e bu~ad~ hiç hırsa olsun, hiç bir zaman Rus ordu- A"'.~ri~anın ~izimle işbirliği yapacağı- stoklar vücude getirmektedir. Fiyat M f • • 

cegını ve bunun ıçın er geç ıngıltere- su kadar .büyük olmamıştır. Alman nı umıd ederız. Vaşington, 29 (A.A.) - D. N. B. !ar yükselmektedir. Şanghayda ja • USSOlİnİnİn te tışı 
~·e taarruza mecbur .. kahcağını he • ordu~ıı, malzeme ve teçhizat bakımın 000 Asosyetid Presin bildirdiğine göre, ')Onlardan başka kimsenin ticaret _ra Roma, 29 (A.A.) - l\Iussolini. 

• 
8
,aplamakta ve ona gore hazırlanmak dan Ru ordusuna üstün sanılıyordu. Almanlara go .. re A 'k d k' s l)amıyacag"ı söy, Ienmektedir. Pantoava aiderek, sark cephesine gi tadır. . ı'mdı' btı da haı.· ..... le benzı'yor. Fı'lha- .merı a a ı ovyet askeri heyeti - x J ,. • 

· "·• k d s •--- decek a!;kerleri teftiş eylemistir. ---000 kika Rus ordusu ve Sovyet hava or- . -. ~aıt~af! 1 inci ~~fede - nın ya ın a ovyet subayları ile tak 

Asker"ı V • dusu iyi teçhiz edilmiştir. , ınıyet ıtıba~ıyl ımh.a edılmış b~Iun· ·:iye edileceği söylenrneı<tedir. Dr. Klodyus Romada 
8ZJyet Büyük mukabil taarruz saati belki ~fktal dıbr. l moledn~kın şakrkındal ı~a!a Roma, 29 (A.A.) - D. N. B. 

. • . henüz gelmemiştir. Sovyetlerin mu- a ı~c a u tınan ilşm.aıı uvv~t erın.ın Alman devlet nazırı Dr. Klodyus 
- Ba, tarafı 1 ıncı aahıfede - kahil taarruzları henüz rnııhduddur. gerı kalanı yakında ımha edılecektır. Rumen Kralı, yaralıları bugün Romaya gelecek ve Alman • ' 
Onega - Lacloga göller mınlakıısııı- Büyük mukabil taarruzlar bir günde Bu muazzam ~uh~rebe~:r. esnası~da • • İtalyan iktısadi anlaşma çerçevesi 

dn Fin kıtalarıııın avret mukaveme- h~ızırlanamaz. Zaman ister. Bir ay, alınan harp es~rl.erı ~e ığtın.arn edıl~n zıyaret ettı dahilinde olarak harp malzemesinin 
tiyle karşıl:ıştıklan ve burada hareka- b<?lki daha fazla bir zamana muhtaçtır. harp ma.ız.e.~esının_mıkta'rı bır k.a~ g~n Biikreş 29 (A.A) _ Rumen kralı tedarikini görfüıecektir. 
tın ağıı·la 0 tığı anlasılmaktadır Bıı Fakat böyle bir taarruz kati netice sonra bıldmlecektır. Peypus gölüııun "I'h .

1 
l'd k 

1
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1 
h · 

000 ., ' ' c • · ' b ı b d.. k tl · E n ı aı ve va ı e ıra ıçe e en ~p e-bölgede Almaıı - Fin harekatının y::ı- wrir. Her halde Alman ı:;trateji. inin gar ınc a azı uşman uvve crı s- • . 
rnşlama. ında arazinin de mühim te,;i- arz ettiği manzara hic rle iyi göri!l- toııya~ın t:m!zlenmesi ile meşgul o!a? den gelen .yar{ll.ıları hastahane~erde zı F-ransız gönüllüleri 

A'NADOLU ......... ~ 
&ıhibi ve Başmuharriri 

HA Y~AR R0ŞT0 ÖKTEM . . --.. --
Umumi Neşriyat Müdürü 

HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
ri ol<lıığıı . aııılmnktadır. ınemektedir. • tc~ek~ılllerınıız tarafından çenber ıçı- yaret etm.ışlerdır. 

(Radııo Go;rtetri) l l b ne alınmrnlnrdır. Bu düşman kuvvet-
000 

__ _ 
· Japon vapur arının a- !eri ynkında imha edileceklerdir. Dün 

--::--
Paris, 29 (A.A.) - Hafta sonun- 1 y ili 

1 00 
K 

da ilk Fransız gönüllü alayı cepheye Ab 1 1 1 4 r. 
hareket edecektir. one : 6 Ayhfı 800 Saçlarınızı tırılması isteniyor gece büyiik .h~r~ t.yyare t;şekkülle:i Kızılcahamamda yol 

Mo,;kovadakı ıstıhkamları ıaşe fabrı- • t •t ı · 
Dökülmekten ve kepeklerden - Ba,tarafı 1 inci aaw.fede - katarını ve miinakalatı çok miie11sir bir ınşaa ı ı er ıyor Paraguayda emniyet 

---000 Yabancı memleketlere 27 lira 

kurtarmak, cildinize tabii ta- ş!ınu dı. ilave etmiştir. surette bombarrlıman etmişlerdir. Kızılcahamam, (Hu. usi) - :.\Ulli tedbirleri alındı 
.. - .. --

İdarehane: ikinci Beyler Sokak 
;a't'etini iade etmek utiyonanı:ıı - Amerika. ve Brit~3y:ı, Uzak şar~- f ııgiltereye ~apılan mücadelede Al- Şefin Kastamonuyu teşrifleri esna- , 

SEB ORl•N ta menfaallen o~~~ dıger. ~erbest mıl- ma~ ku~\'etieı:ı , etland a.dal~~ı~ın b~- sında verdikleri direktif mucibince A;;enp~ian, 29 (A.A.) - P-arag-u. GONDELIK TAKViM 
Jetlerle . ık ,;ık ıroruş teatı~ı edec-ekl<>r- tı şımalıııde bın tonluk hır dufıman tı-

11 
. . . . 'lY devlet reisi, devletin emniyetini 

1360 
R S 

ılir. caret gemisiııi bahrmışlardır. k~zamızın yo arı tarnır edılmıştır. Bu korumak iı;in bit' emirname imzala- ~cep 
Kullanmı:ıı. Memnwı olacakamıs Sumn r Veı~. :\fokı4ika petrolleı·i İngiltcrenin doğu cenup sahil açık- arada e:ıki kaza merkezi olan Pazar mıştır. Bu bilhassa komünistliğe kar- EVKAT · 

Hamd'• Nu·· zhet Çançar hakkında bir anıa,ma olduğ'İ.ı iddiala- larınrla biiYlik bir düşman ticaret ge- nahiyesi de ııo eye bir .Y~lla bağlan- şıdır. Bu şekilde komple hazırlıyan- 1 8 
D 

rını redcletmi" maamafih göriisrnele- misine bir tnm isabet olmuştur. rnı~tır. Kızılcahamama ışlıyen kam- Iar idama mahkum edileceklerdir. ı • • 
Sıhhat Eczahanesi 1 rin devam eylediğini bildirmiştir. Berliıı, 20 (A.A.) - General An· yanlar, müşteriler arzu ettiği takdirde, Memleketteki rejimi bir teşekkülün Sabah : 4,52 Ak,am 
Kemeraltı _İzmir Ankara, (Radyo gazeteııi) - Ruz- tone~ko kuvvetleri 27 temmuzda K6- panayır toplantı günü olan Cuma gün- ıeya bir devletin müzahnretiyle de- ğle :12,20 Yatll 

velt, Haydparktan Va~ingtona dönmils radeniz sa~ilinrleki Akkerman sehrine !eri Paıar nahiye8in<' de nğramakta· virmeğe çalış-anlar yirmi be~ !'lene İkindi · l6 l 7 lmaak 
ve Sumner Vel ile göı·U~müştur. . girmi~lerdır. dırlar. hapse mahk\1m edileceklerdir. ··---·-•.__
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